بررسی نقش اقلیم بر نوع معماری و تزیینات حسینیهی نواب بیرجند

151

بررسی نقش اقلیم بر نوع معماری و تزیینات
حسینیهی نواب بیرجند
حسن هاشمیزرجآباد

*

hhashemi@birjand.ac.ir

دانشیار گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند

سارا صادقی

دانشجوی کارشناسیارشد باستانشناسی دانشگاه بیرجند

علی زارعی

استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند
تاریخ دریافت ،1393/02/26 :تاریخ پذیرش1393/08/27 :
(از ص  151تا )162

چکیده

از جملــه عوامــل مؤثــر و بنیــادی در طراحــي شــهرهای اســامی و بناهــای درونشــهری آن،
«اقليــم و رعایــت اصــل رون» ميباشــد؛ آنچنــان کــه تأثيــر آن در بافــت شــهري و حتــي
تکتــک بناهــا و عناصــر معمــاري داخلــي فضاهــا ديــده ميشــود .در ايــران اســامی ،معمــاري
بناهــا و شــهرها در اقليــم گــرم و خشــک يکــي از بارزتريــن و مشــخصترين نمودهــاي تأثيــر
اقليــم بــر شــکلگيري شــهر و بناهــا بهشــمار م ـیرود و ميتــوان زيباتريــن و هنرمندانهتريــن
طراحيهــاي ايرانــي را در ايــن نــوع اقليــم مشــاهده نمــود .وجــود محلههــای متعــدد در بافــت
تاریخــی شــهر بیرجنــد و بناهــای بــه یــادگار مانــدهی مذهبــی ،عمومــی ،خصوصــی و غیــره،
یــادآور گذشــتهی آن اســت .بخشــی جداییناپذیــر از کالبــد فیزیکــی اغلب شــهرها و روســتاهای
تاریخــی ایــران بهویــژه از دوران صفویــه بــه بعــد بناهایــی موســوم بــه میــدان ،تکیــه و حســینیه
اســت .در ايــن مقالــه ،شــهر بیرجنــد در حاشــيه کويــر بهعنــوان نمونـهاي منحصــر بهفــرد کــه
کمتــر مطالعــات معمــاری ســنتی در آن صــورت گرفتــه ،برگزيــده شــده و ســعي در بررســي تأثير
اقلیــم در یکــی از بناهــای تاریخــی منحصــر بهفــرد از دوران حکومــت شــاه عبــاس صفــوی بهنام
ش ِرو ایــن اســت؛ اقلیــم چــه تأثیــری
«حســینیهی نــواب» دارد .حــال ســؤال اصلــی پژوهــش پیـ 
بــر ســاختار معمــاری و تزیینــات حســینیهی نــواب داشــته اســت .ایــن بنــا در حــال حاضــر ،در
یکــی از محلههــای تاریخــی بیرجنــد بهنــام «چهــار درخــت» قــرار گرفتــه و نمونـهی مطالعاتــی
ارزشــمند و مناســبی جهــت ســنجش فرضیـهی تأثیــر اقلیــم در طراحــی و شــکلگیری بناهــای
حاشــیهی کویــر میباشــد .نگارنــدگان در پژوهــش حاضــر ،بــا روش توصیفی-تحلیلــی و ابــزار
گــردآوری اطالعــات کتابخانـهای و بهویــژه مشــاهده ،ســعی در بررســی و تحلیــل معمــاری بنای
مــورد مطالعــه بــر مبنــای شــاخص «اقلیــم» دارنــد .نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه
اقلیــم ،مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار بــر ســاختار کالبــدی گونههــای مختلــف (میانســرا ،طــاق و
گنبــد ،بادگیــر و ســاختمایه) در بنــای مــورد مطالعــه بــوده و معمــار حســینیهی نــواب بــا در نظــر
گرفتــن شــرایط اقلیمــی مناس ـبترین ســبک معمــاری (الگــوی درونگرایــی) و کاربردیتریــن
آرایههــای تزیینــی را ب ـهکار بــرده اســت.
کلیدواژگان :اقلیم ،معماری ،بیرجند ،بافت تاریخی ،حسینیه نواب.
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مقدمه

توجــه بــه مســایل اقلیمــی در طراحــی معمــاری ،یکــی از وجــوه مهــم در پایدارســازی معماری
و شهرســازی اســت .در احــداث فضاهــای شــهری و روســتایی عمدتـ ًا بــه شــرایط آبوهوایــی
و ســازگاری آن بــا نــوع فعالیتهــای انســان و روشهــای تأمیــن معــاش وی توجــه میشــود.
ارتبــاط انســان نســبت بــه محیــط اطرافــش را نمیتــوان تنهــا از طریــق بررســی یکــی از
عناصــر اقلیمــی ،ماننــد درجــه حــرارت ،رطوبــت نســبی یــا جریــان هــوا بیــان کــرد؛ زیــرا
ترکیــب ایــن عناصــر بــر انســان تأثیــر میگــذارد و بــا آســایش فیزیکــی او ارتبــاط دارد
(تاجریــزی و آرزومنــدان .)53 :1390 ،بخشــی جداییناپذیــر از کالبــد فیزیکــی اغلــب شــهرها
و روســتاهای تاریخــی ایــران بهویــژه از دوران صفویــه بــه بعــد بناهایــی موســوم بــه میــدان،
تکیــه و حســینیه اســت و مراســم مذهبــی و خصوصـ ًا مراســم عــزاداری مــاه محــرم ،ماننــد
تعزیــه ،نوحهخوانــی ،روضهخوانــی و در برخــی مــوارد مجالــس ختــم و ســالگرد و غیــره در
آنجــا برگــزار میشــود .عملکــرد مذهبــی میــدان ،تکیــه و حســینیه کموبیــش یکســان اســت
و مراســمی کــه در ایــن مکانهــا صــورت میگیــرد نیــز مشــابه اســت (قبادیــان:1385 ،
 .)258یکــی از شــاخصترین بناهــای مذهبــی مذکــور ،حســینیهی نــواب بیرجنــد اســت .ایــن
بنــا در قدیمیتریــن محلــه و هســتهی اولیـهی آبــادی شــهر ،یعنــی محلـهی «چهاردرخــت»،
کــه در ارتبــاط بــا فضاهــای کاربــردی گوناگــون اقتصــادی ،اجتماعــی ،مذهبــی و فرهنگــی
بــوده ،قــرار گرفتــه و بــه شــمارهی  1884در ســال  1376هـــ.ش .در فهرســت آثــار ملــی ایران
بــه ثبــت رســیده اســت .بــا وجــود اهمیــت ایــن حســینیه از لحــاظ مذهبــی و تأثیرگــذاری بــر
دیگــر حســینیهها ،تنهــا بهصــورت تکنــگاری در «شناســنامهی فنــی حســینیهی نــواب»
کــه در آرشــیو میراثفرهنگــی صــورت گرفتــه اســت ،تاکنــون پژوهــش خاصــی بــر روی ایــن
بنــا صــورت نگرفتــه اســت .هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ،بررســی و تحلیــل تأثیــر اقلیــم
بــر ســاختار معمــاری و تزیینــات حســینیهی نــواب میباشــد .تحقیــق و مطالعــه در مقال ـهی
حاضــر بهشــیوهی توصیفی-تحلیلــی و تاريخــي ،از منابــع کتابخانــهای و روش میدانــی
بهرهبــرداری گردیــده اســت.

مبانی نظری و مفاهیم پژوهش

درونگرایــی و محرمیتهــا ،تنظیــم عرصههــای رفتــاری و سلســله مراتــب ،و انطبــاق
هوشــمندانه بــا اقلیــم کویــری ،از مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذاری بــر ســاختار کالبــدی
گونههــای مختلــف بنــا در شــهرهای ســنتی کویــری ایــران بهشــمار مــیرود .مهمتریــن
فاکتورهــای اقلیمــی تأثیرگــذار بــر شــرایط زندگــی و معمــاری منطقــه را عواملــی چــون:
تابــش خورشــیدی ،دمــای هــوا ،رطوبــت ،بارندگــی و بــاد تشــکیل میدهنــد (تاجریــزی و
آرزومنــدان .)55 :1390 ،هماهنگــی اقلیــم بــا فضاهــای معمــاری و شــهری ،از اصــول الزم
بــرای پایــدار مانــدن بناهــا محســوب میشــوند (قیاســوند .)25 :1385 ،از ایــنرو شــناخت
اقلیــم یــک منطقــه ،اولیــن گام در جهــت ارائـهی راهکارهــای طراحــی فضاهــای متناســب بــا
شــرایط اقلیمــی اســت .اقلیــم گرموخشــک موضــوع اصلــی ایــن نوشــتار اســت .دش ـتهای
فــات کــه بخــش عمــدهای از مســاحت کشــور مــا شــامل میشــوند ،عمدتــ ًا در نواحــی
مرکــزی و شــرقی مملکــت قــرار دارنــد .دو منطق ـهی دشــت کویــر و کویــر لــوت در مرکــز
ایــران ،بهطــور کلــی لمیــزرع و بــا بارندگــی بســیار انــدک میباشــند .کمبــود آب جهــت
مصــارف کشــاورزی و شــرب روزان ـهی اهالــی همــراه بــا بادهــای شــدید کویــری تــوأم بــا
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توســاز و معمــاری ،محیــط چنــدان مطلوبــی
ش ـنوخاک و نیــز کمبــود چــوب جهــت ساخ 
را جهــت ســکونت انســان فراهــم نمینمایــد؛ ولــی بــا توجــه بــه مشــکالت اقلیمــی فــوق،
معمــاری ســنتی مــا در اثــر تجربـهی چنــد هــزار ســالهی خــود ،راهحلهــای منطقــی بــرای
یــک زندگــی نســبت ًا مطلــوب در ایــن مناطــق فراهــم نمــوده اســت (قبادیــان .)123 :1385 ،در
بررســی ترکیــب معمــاری و بافــت شــهرها و روســتاهای نواحــی گرموخشــک ،بــه ایــن مــورد
مهــم پــی میبریــم کــه ،عامــل آبوهــوا در شــکلدادن منطقــی بــه بافــت شــهرها و ترکیــب
معمــاری ایــن نواحــی نقــش عمــدهای داشــته اســت (توســلی .)64 :1381 ،نمونـهی شــاخص
ایــن بهرهبــرداری مطلــوب از عوامــل محیطــی در ابنیـهی بافــت تاریخــی بیرجنــد ،بهخوبــی
مشــهود اســت کــه اجمــا ًال بهشــرح ذیــل خواهیــم پرداخــت.

الف :شرایط اقلیمی

شــهر بیرجنــد جــزو مناطــق خشــک محســوب میگــردد .تفــاوت نســبت ًا زیــاد درجــهی
حــرارت روز و شــب و نیــز اختــاف دمــای زمســتان و تابســتان در ایــن شــهر بــه علــت
نزدیکــی آن بــه مناطــق کویــری اســت .متوســط بارندگــی ســالیانه در حــدود  175میلیمتــر
بــوده و میــزان تبخیــر چندیــن برابــر بــارش اســت کــه حاصــل آن خشــک و بیابانــی بــودن
اقلیــم منطقــه اســت (بهنیــا.)2-51 :1381 ،

ب :منابع آبی

 -1آبهــای ســطحی :شهرســتان بیرجنــد بهدلیــل کمبــود نــزوالت جــوی ،فاقــد
رودخانــهی دائمــی اســت و رودخانههــای موجــود غالبــ ًا فصلــی و موقــت هســتند.
 -2آبهــای زیرزمینــی :بــا توجــه بــه کمبــود بــارش و فقــر نســبی شــبکهی آبهــای
روان در ایــن شــهر و مجــاورت آن بــا کویرهــای مرکــزی ایــران ،آب مــورد نیــاز مــردم شــهر
اغلــب از منابــع زیرزمینــی ،ماننــد قنــات ،چاههــای عمیــق و نیمهعمیــق تأمیــن میگــردد.
قناتهــای بیرجنــد از دیربــاز نقــش مهمــی در تأمیــن آب مصرفــی شــهر ایفــا نمــوده و
بعضــی از آنهــا از قدمــت زیــادی برخوردارنــد .قناتهایــی کــه از میــان شــهر و محــات
آن عبــور میکردهانــد ،از عوامــل مهــم در شــکلگیری بافــت معمــاری مســکونی آن بــوده
اســت؛ بههمیــن دلیــل هــر جاییکــه مســیر قناتهــا بههــم نزدیکتــر بــوده محــات نیــز
مجتمعتــر و هــر چــه از هــم بیشــتر فاصلــه گرفتهانــد ،خانههــا پراکندهتــر شــده اســت.
وجــود آبنمــای مختلــف مثــل حوضخانههــا ،باغچههــا و گودالباغچههــا و دیگــر
تأسیســات دسترســی بــه آب مثــل جــوی ،پایــاب و تأمیــن آب آبانبارهــا از فرآیندهــای
ایــن پدیــده بــوده اســت .قنــات قصبــه کــه شــعبهای از آن ،از محل ـهی چهاردرخــت عبــور
مینمــوده اســت ،نقــش مهمــی در توســعهی شــهر و محلـهی مذکــور ایفــا مینمــوده اســت
(زارعــی.)1389 ،

ج :بادها

بادهــای شهرســتان بیرجنــد بیشــتر در ســه جهــت شمالیشــرقی-جنوبیغربی ،جنوبغربــی-
شمالشــرقی و شــرقی-غربی میوزنــد .بادهــای جنوبغربی-شمالشــرقی میباشــند .بــاد
شــمالی شــرقی-جنوبی غربــی کــه در زمســتان مـیوزد و بههنــگام وزش ،درجـهی حــرارت
را بهســرعت پاییــن مـیآورد .بــاد جنوبغربــی -شمالشــرقی بــادی گــرم و مرطــوب اســت
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کــه در زمســتان مـیوزد و عمومـ ًا تــوأم بــا بارندگــی اســت .از بادهــای مخــرب کــه غالبـ ًا در
فصــل تابســتان مـیوزد ،میتــوان از بادهــای شــرقی-غربی  120روزهی سیســتان نــام بــرد
کــه بــا خــود مقادیــری خاکوشــن بــه همــراه دارد .بــا توجــه بــه اینکــه بادهــا در ســه مــاه
گــرم ســال میوزنــد ،نقــش مهمــی در تبخیــر شــدید رطوبــت و آب دارنــد (بهنیــا:1381 ،
.)5-64

ویژگی اقلیمی بافت تاریخی شهر بیرجند

بــا مطالعــه و بررســی پیرامــون فــرم فضاهــای معمــاری موجــود در بافــت تاریخــی بیرجنــد که
حســینیهی نــواب در یکــی از محــات آن- 1محلـهی چهاردرخــت -واقــع گردیــده ،میتــوان
بــه مشــخصههای ذیــل اشــاره کــرد.
الف :کلیه بناها بهصورت کام ً
ال درونگرا و محصور احداث گردیدهاند.
ب :اکثر بناها دارای حیاط مرکزی و غالب ًا دارای سرداب ،ایوان ،بادگیر و خیشخان هستند.
ج :غالب ًا کف ابنیه و خصوص ًا حیاط همسطح با معابر یا پایینتر از آن قرار دارند.
د :ارتفاع اتاقها نسبت ًا زیادند.
هـ :طاقهــا غالبـ ًا قوســی و گنبــدی و دیوارهــا نســبت ًا قطورنــد و در احــداث آن از خشــت
و آجــر اســتفاده گردیــده اســت (زارعــی.)1389 ،

حسینیهی نواب :شناخت اجمالی

بناهــای مذهبــی از جملــه مســاجد ،حســینیهها ،مــدارس ،مقابــر و غیــره ،بهدالیــل مختلفــی
چــون :معنویــت حاکــم بــر آنهــا ،ازجنبههــای فرهنگی-تاریخــی و اجتماعــی مــردم ،از
گذشــته تــا بــه امــروز از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده و تقــدس یافتهانــد .در ایــن میــان
حســینیهها نقــش عمــدهای در تقویــت همبســتگی مذهبــی و اجتماعــی و نیــز توســعهی
فرهنــگ اســامیایفــا نمودهانــد (رهنمــا .)147-8 :1376 ،حســینیههای موجــود در بیرجنــد
را میتــوان در ســه گــروه تقســیمبندی نمــود.
 -1حســینیههایی کــه بهمنظــور و بهقصــد عــزاداری احــداث شــده بودنــد و دارای
موقوفــات میباشــند .ماننــد حســینیههای نــواب ،شــوکتیه و آراســته.
 -2خانههــای مســکونی کــه بانیــان ،آنهــا را بــرای عــزاداری و روضهخوانــی وقــف
نمودهانــد ،ماننــد حســینیههای اســدی و بهرمــان.
 -3خانههــای مســکونی کــه فقــط در ایــام و مراســم عــزاداری نقــش حســینیه را ایفــا
مینماینــد (شــاطریان. )365 :1390 ،
حســینیهی نــواب بیرجنــد از نظــر موقعيــت مكانــي در خيابــان شــهيد منتظــري ،محلـهی
چهاردرخــت و روبـهروي حســينيهی حاجيــه آمنــه قــرار گرفتــه اســت .محلـهی چهاردرخــت
در بیــن ســایر محــات شــهر از قدمــت و اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت و بهعنــوان
کانــون یــا هســتهی اولیـهی شــهر و بــا اســتقرار عناصــر گوناگــون ،بــا عملکــرد و کارکردهای
اجتماعــی ،اقتصــادی ،مذهبــی و فرهنگــی ،اهمیتــی مضاعــف مییابــد .در مرکــز محل ـهی
مذکــور ابنیـهی تاریخــی چــون :مســجد جامــع ،حمــام ،آبانبــار ،حســینیه ،مدرســه و منــازل
مســکونی مســتقر گردیدهانــد (نقشــه  .)1ایــن محلــه ،موجودیــت خــود را مدیــون عبــور یکــی
از شــعبات اصلــی قنــات قصبــه بــوده کــه عالوهبــر تأمیــن آب مــورد نیــاز ســاکنان محــل
نقــش عمــدهای در شــکلگیری بافــت شــهری ایفــا نمــوده اســت؛ بنابرایــن ترکیــب و
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نقشــه  .1موقعیــت حســینیهی نــواب در بافت
تاریخــی بیرجنــد (وفاییفــرد.)190 :1384 ،

ســاختار ســاختمانهای موجــود در محلــه ،بهعنــوان هســتهی اولیــهی بافــت و همچنیــن
بــا توجــه بــه اینکــه از محورهــای مهــم تاریخی-فرهنگــی بیــن ســایر محــات تاریخــی
بیرجنــد بهشــمار مـیرود ،لــذا لــزوم توجــه بیشــتری نســبت بــه حفــظ و تــداوم آن میطلبــد
(زارعــی( ،)1389 ،تصویــر .)1
حســینیهی نــواب در دوران ســلطنت شــاه عبــاس اول صفــوي (  ۱۰۳۸-۹۹۶هـــ.ق ).بــه
فرمــان «اميــرزاده خاتــون» ملقــب بــه «نــواب» يــا «بيبــي نــواب» احــداث گردیــده اســت.
كتيبـهی گچبــری موجــود در ســر ورودي حســينيه ،بیانگــر ســاخت یــا تزیینــات بنــا بــه تاريخ
 1001هـــ.ق .و عمــل «حاجــي يــارآگاه» را نشــان ميدهــد (تصویــر  .)2تكيــه داراي موقوفات
متعــدد از قبيــل :زميـن ،آب ،اشــجار در داخــل شــهر و روســتاهاي اطــراف قاينــات بوده اســت؛
ث حســینیهی شــوکتیه در ســال  1312هـــ.ق .و احتمــا ًال وقایــع تاریخی چــون هجوم
بــا احــدا 
افاغنــه و تركمانــان بــه منطقــه ،بهتدریــج اهمیــت خــود را از دســت داد و متروكــه گرديــد
و در حــال حاضــر بهعنــوان مکانــی مســکونی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد (صابرمقــدم،
بیتــا.)3 :

توصیف کلی (عناصر معماری و آرایههای تزیینی)

بنــای حســینیه در مســیر یکــی از گذرگاههــای اصلــی محلـهی چهاردرخــت واقــع اســت .بنــا
در دو طبقــه و بــا پــان مربع-مســتطیل و بــه شــیوهی دو ايوانــي طراحــی و احــداث شــده
اســت (نقشــه  .)2ســردر ورودي ،هشــتي ،صحــن ،ايوانهــا ،تــاالر اصلــی و اتــاق شاهنشــین،
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تصویــر  .1عکــس هوایــی موقعیــت مکانــی
حســینیهی نــواب در بافــت تاریخــی بیرجنــد
(آرشــیو پایــگاه بافــت تاریخــی بیرجنــد).

مطبــخ ،راهروهــا ،ســکوها و کانــال عبــور آب قنــات و بادگیرهــا از اجــزا ،و عناصــر عمــدهی
معمــاری بنــا محســوب میشــوند .دسترســی بــه طبقــهی فوقانــی از طریــق پلکانهــای
تعبیــه شــده در زوایــای میانســرا امکانپذیــر میباشــد .فضــای ورودی دارای پیشطــاق
و ســردر تزیینــی اســت و طــاق آن بهوســیلهی مقرنــسکاری و کتیبههــای گچبــری بــا
مضامیــن مذهبــی و مرتبــط بــا کاربــرد بنــا تزییــن شــده اســت .از آرایههــای مهــم دیگــر
لوگيــاه و آجــرکاری بــه شــیوههای
بنــا ،مقرنــس ،رســميبندي و گچبريهــاي اســليمي گ 
مختلــف اســت کــه عالوهبــر نمــای ســردر ورودی زینتبخــش فضاهــای داخلــی نیــز
گردیدهانــد .ایوانهــا از قســمتهای بســیار مهــم ایــن تکیــه هســتند .ایــوان جبهــهی
جنوبــی دارای ویژگــی منحصــر بهفــرد اســت و تزیینــات مختلفــی چــون نقشمایههــای
مختلــف گچبــری ،طاقنمــای تزیینــی و طاقچ ـهی تزیینــی مقرن ـسکاری شــده در داخــل
طاقنمــای ایــوان تعبیــه شــده اســت .ایــن ایــوان دارای بادگیــر بــوده و در ایــوان جبه ـهی
شــمالی صحــن بــه تزیینــات مقرنــس ســادهی اکتفــا گردیــده اســت .ســایر قســمتهای بنــا
نیــز از لحــاظ معمــاری قابــل توجهانــد .از مهمتریــن مــواد و مصالــح بــهکار رفتــه در بنــا
میتــوان بــه آجــر ،خشــت ،گــچ ،چــوب و کاهــگل ،اشــاره نمــود.
تصویــر  .2ســردر ورودی بنــای حســنیه
(نگارنــدگان.)1393 ،

اقلیم و بررسی آن در ساماندهی فضایی حسینیهی نواب

بافــت شــهری و روســتایی ،فــرم بنــا و نــوع مصالــح در هــر یــک از ایــن مناطــق آبوهوایــی
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ایــران در تطبیــق کامــل بــا شــرایط اقلیمــی میباشــند .خصوصیــات اقلیمــی دشــتهای
کویــری ایــران کــه عمدتــ ًا در نواحــی مرکــزی و شــرقی قــرار دارنــد ،در برگیرنــدهی
بوهــوای گر موخشــک در تابســتان ،سردوخشــک در زمســتان بــا بارندگــی بســیار انــدک،
آ
رطوبــت هــوای بســیار کــم ،پوشــش انــدک گیاهــی ،اختــاف زیــاد درج ـهی حــرارت بیــن
شــب و روز و بادهــای تــوأم بــا گردوغبــار میباشــند؛ ولــی بــا توجــه بــه مشــکالت اقلیمــی
فــوق ،معمــاران و معمــاری ســنتی در اثــر تجرب ـهی چنــد هــزار ســاله راهحلهــای منطقــی
بــرای یــک زندگــی مطلــوب را فراهــم نمــوده اســت .بنــای حســینیهی مذکــور بهعنــوان
نمونـهی شــاخصی در بیــن ســایر ابنیـهی بافــت تاریخــی بیرجنــد بهطــور عــام و در محلـهی
چهاردرخــت بهطــور خــاص ،مســتثنی از ایــن تأثیرپذیــری نمیباشــد و در مکانگزینــی و
کلیـهی اجــزا و عناصــر معمــاری آن میتــوان نقــش اقلیــم حاکمبــر منطقــه را مــورد مطالعــه
و بررســی قــرار داد.
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نقشــه  .2پــان طبقــه همکــف حســینیهی
نــواب (صابرمقــدم ،بیتــا).

رون

یکــی از ویژگیهــای مهــم مربــوط بــه شهرســازی ســنتی ایــران ،شــیوهی جهتیابــی
و فضایــی بناهــا میباشــد کــه بــه آن در اصطــاح معمــاری ســنتی «رون »2میگوینــد
(معماریــان .)135 :1387 ،معمــاران حســینیهی نــواب بــا در نظــر گرفتــن شــرایط اقلیمــی
منطقــه (ویژگیهــای آبوهوایــی ،تابــش آفتــاب و وزش بــاد) در طراحــی و جهتیابــی
بنــای مذکــور جهــت شــمالی-جنوبی را انتخــاب کردنــد .گزینــش ایــن ســویابی ،کامــ ً
ا
منطبــق و ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه و بــا در نظرگرفتــن زاویـهی تابــش آفتــاب و
مســیر پیمایــش آن بهصــورت شــرقی-غربی بــوده اســت؛ از ســوی دیگــر ،وزش بــاد عامــل
مهــم دیگــری در رون انتخابــی بــا جهــت شــمالی-جنوبی بــوده اســت (تصویــر  .)3معمــاران
بنــای مذکــور بــا آگاهــی از جهــات وزش بادهــای نامطلــوب بهویــژه «بــاد ســیاه» بــا جهــت
شمالشــرقی-جنوبغربی نســبت بــه احــداث بنــا اقــدام کردنــد.

رعایت جهتسازی در اندامهای معماری

یکــی از راههــای بســیار مهــم در اســتقرار ســاختمان رعایــت جهــت آن بــا در نظــر گرفتــن
گــردش خورشــید و تابــش آن و وزش بادهــای مخــرب در فصــول مختلــف میباشــد .از اینرو
رعایــت ایــن مســئله در معمــاری اقلیمهــای متنــوع خصوصـ ًا گرموخشــک ،اهمیــت مضاعــف
مییابــد .در نحــوهی طراحــی ســاختمانی ،بهتریــن شــکل ممکــن آنســت کــه در فصــول گرم
ســال بهویــژه تابســتان کمتریــن مقــدار ممکــن از حــرارت را از تابــش خورشــید و محیــط
پیرامــون کســب نمایــد و در فصــل زمســتان در حداقــل ممکــن ،حــرارت را هــدر نمایــد .در
طراحــی و آرایــش فضایــی بنــای حســینیهی نــواب بــر اســاس فضــای زمستاننشــین کــه در
جبهـهی شــمالی میانســرا احــداث میشــوند تــا از تابــش آفتــاب زمســتان کــه بــا زاویـهای بــه
درون اتاقهــا میتابــد ،بهرهبــرداری گردیــده اســت .فضاهــای تابستاننشــین در جبهــهی
جنوبــی حیــاط واقعانــد تــا از تابــش مســتقیم آفتــاب مصــون بماننــد .در جبه ـهی شــرقی
حســینیه کــه تابــش شــدید آفتــاب را در پــی دارد ،تــاالر اصلــی حســینیه توســط حجرههــای
دو طبقــه موجــود در پیرامــون صحــن مانــع از تابــش حرارتــی خورشــید میگــردد .ایــن
فضــا همــراه بــا ســایر فضاهــای موجــود در بخــش شــرقی دارای از طریــق روزنههــای
موجــود در ســقف نــور خــود را تأمیــن مینماینــد .اتــاق شاهنشــین یــا پن ـجدری و س ـهدری،

تصویــر  .3رون (جهتیابــی) حســینیهی
نــواب ،دیــد از جنــوب بــه شــمال
(نگارنــدگان.)1393 ،
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بهترتیــب در طبق ـهی فوقانــی ایــوان شــمالی و جنوبــی ،بهنحــو بســیار مطلوبــی از تابــش و
نــور خورشــید ،طــی فصــول مختلــف ســال بهرهمنــد گردیدهانــد.

میانسرا

میانســرا در طراحــی معمــاری ســنتی کویــر ،دارای عملکردهــای گوناگونــی بــوده اســت .وجود
میانســرا در ســاماندهی فضایــی بناهــای ســنتی بیرجنــد بــا داشــتن اقلیــم نیمهکویــری ،نمــود
کامــل درونگرایــی اســت .میانســرای حســینیهی نــواب دارای پالنی از نوع هشــت و نیمهشــت
اســت؛ ایــن میانســرا افزونبــر ایجــاد وحــدت بیــن عناصــر فضایــی ،ارتباطدهنــدهی چنــد
فضــا ،عنصــری مهــم در ســازماندهی فضاهــای مختلــف و نقــش ارتباطــی – حرکتــی،
عملکــردی مذهبــی در برگــزاری مراســم مذهبــی و بهویــژه مــاه محــرم نیــز داشــته اســت .در
طراحــی میانســرای بنــای مــورد مطالعـهی اقلیــم بهعنوان عاملــی مهــم و مؤثر در ســاماندهی
فضاهــا و عناصــر معمــاری آن بهشــمار م ـیرود .بــا توجــه بــه تأثیــر گــردش خورشــید بــر
جبهههــای بنــا ،معمــاران هــر جبهــه را بــه فصلــی خــاص اختصــاص دادهانــد .در مرکــز
حیــاط ،حوضآبــی بهمنظــور تلطیــف فضــا تعبیــه شــده اســت .معمــار حســینیه از حــوضآب
و فضــای میانســرا بهعنــوان یــک هواکــش مصنوعــی بــرای گــذر جریــان بادهــای مطبــوع
منطقــه اســتفاده نمــوده اســت .کــف حیــاط در حســینیهی نــواب ،از ســطح طبیعــی زمیــن
و خــود بنــا پایینتــر اســت کــه باعــث شــده آب قنــات و یــا نهــر بهطــور طبیعــی ســوار
بــر حــوض باغچ ـهی داخــل حیــاط شــود؛ بــا قــرار گرفتــن بخشــی از ســاختمان در داخــل
زمیــن ،تبــادل حــرارت بیــن داخــل و خــارج بنــا کاهــش مییابــد و نوســان درجـهی حــرارت
کمتــر میشــود؛ بهدلیــل زلزلهخیــز بــودن شهرســتان بیرجنــد و در مقابــل نیــروی زلزلــه،
پایههــای ســاختمان و در نتیج ـ ه کل بنــا مقاومــت بهتــری نشــان میدهــد .عمــق حیــاط
بنــا در حــد معمــول اســت ،و آب قنــات جهــت آبیــاری حــوض و باغچــه از کانــال کــف حیــاط
عبــور نمــوده اســت (تصویــر .)4

تصویــر  .4میانســرای حســینیهی نــواب
(نگارنــدگان.)1393 ،
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طاق و گنبد

پوشـشهای گنبــدی در ایــران ،پیشــینهی دیرینــه دارد؛ کمبــود چوبهــای اســتوار و کشــیده
کــه در حقیقــت عنصــر اصلــی پوشــش تخــت اســت ،ســبب گردیــد کــه معمــاران ایــران از
پوشــشهای ســغ (منحنــی) و گنبــد بهعنــوان مهمتریــن نــوع پوشــش آســمانه و ســقف
اســتفاده نماینــد (هاشــمی.)142 :1390 ،
بهدلیــل شــرایط اقلیمــی خــاص حاشــیه کویــر و بیرجنــد ،پوش ـشهای قوســی ،نقشــی
مهــم و بنیــادی در کاهــش تبــادل حرارتــی بنــا داشــته اســت .از مزایــای طاقهــای گنبــدی و
قوســی آنکــه بــه ســبب انحنــای ســطح طــاق همیشــه بخشــی از آن در ســایه قــرار میگیــرد
کــه ایــن امــر موجــب جــذب کاهــش حــرارت میگــردد .از طرفــی عبــور وزش بادهــای
فصلــی از جملــه بادهــای  120روزهی سیســتان از ســطح محــدب پوش ـشهای گنبــدی بــا
ســهولت بیشــتری امکانپذیــر بــوده و فرســایش و تخریــب کمتــری را در پــی خواهــد داشــت.
پوشـشهای منحنــی نیــز بهلحــاظ ســاختار ســه بُعــدی آن در مقابــل عوامــل طبیعــی چــون
بــاد و زلزلــه ،مقاومــت بیشــتری خواهنــد داشــت .بررســی گونهشناســی ســازههای طاقــی در
حســینیهی نــواب ،کالهفرنگــی (تصویــر  6و  ،)7گنبــد عرقچیــن (تصویــر  ،)8و قوسهــای
لبُــر ،اَبــرو و طاقکلمبــو (تصویــر  ،)9بیانگــر تأثیــر اقلیــم
خنچهپــوش ،پنجاوهفــت ،دا 
حاشــیهی کویــر در انتخــاب پوش ـشهای قوســی بــوده اســت .نــوع پوش ـشهای قوســی در
فضاهــای مختلــف بنــای مذکــور بــا در نظــر گرفتــن نــوع عملکــرد مطلــوب ،ابعــاد و شــکل آن
تغییــر میکــرده اســت .
از جملــه خصوصیــات اقلیمــی طاقهــای قوســی و گنبــدی ،بهویــژه کالهفرنگــی در
حســینیهی نــواب ایــن اســت کــه ارتفــاع گنبــد یــک تهوی ـهی طبیعــی عمــودی در فضــا
بهوجــود م ـیآورد .از آنجایــی کــه هــوای گــرم بهبــاال صعــود میکنــد و هــوای خنکتــر،
جایگزیــن آن میشــود ،بــا تعبیـهی چنــد نورگیــر ،هــوای گــرم از آنهــا خــارج شــده و یــک
جریــان هــوای طبیعــی از پاییــن بــه بــاال برقــرار میشــود کــه جهــت تأمیــن آســایش در
فصــول گــرم مناســب اســت.

تصویــر  .5گنبــد کالهفرنگــی تــاالر
حســینی ه (نگارنــدگان.)1393 ،

تصویــر  .6نمــای داخلــی گنبــد کالهفرنگی
(نگارندگان.)1393 ،

بادگیر

بادگیــر نمون ـهی بــارز تأثیــر اقلیــم بــر بنــا و بهعنــوان ســازهای مؤثــر در تهوی ـهی طبیعــی
بنــای مذکــور بهشــمار میآیــد .ایــن ســازهی ســاده ولــی کارآمــد ،بهعنــوان پدیــدهای خــاص
در معمــاری ســنتی مناطــق خشــک ایــران دارای ســابقهی تاریخــی کهــن بــوده و اشــکال
مختلفــی دارنــد و بنــا بــه وضعیــت اقلیمــی هــر منطقــه بهویــژه جهــت بــاد (بهویــژه بادهــای
مطلــوب) در مناطــق مختلــف ســاخته شــدهاند .معمــو ًال بادگیرهــای مرتفــع و بلنــد را هشـت،
چهــار ،دو؛ و بادگیرهــای کوتــاه بــا ارتفــاع کــم را یکطرفــه میســازند و ایــن خــود مبیــن
توجــه بــه محیــط در طراحــی بادگیرهــا اســت .بادگیــر حســینیهی نــواب از نــوع چهارطرفــه
(تصویــر )10و یکطرفــه بهترتیــب در جبه ـهی شــرقی و جنوبــی میباشــد و در نــوع خــود
منحصــر بهفــرد اســت .نکتــهی جالــب توجــه در طراحــی و ســاختار معمــاری بادگیرهــای
ی هدایــت جریــان بــاد مطبــوع از تنــوره و کاللــه بادگیــر بــه اتــاق زیــر
مذکــور ،نحــو ه 
بادگیــر میباشــد .بههمیــن منظــور ،معمــار بــا خالقیــت و ابــداع هوشــمندانه ،روزنههایــی
را در کاربندیهــا و رســمیبندیهای مشــبک گچبــری اتــاق بادگیــر ایجــاد نمــوده تــا بــاد
بهصــورت بهینــه و کنتــرل شــده فضــای محیــط را خنــک نمایــد (تصویــر .)11

تصویــر  .7گنبــد عرقچیــن پوشــش
هشــتی (نگارنــدگان.)1393 ،

تصویــر  .8طلــق کلبــو پوشــش فضــای
مطبــخ (نگارنــدگان.)1393 ،
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تصویــر  .9نمــای بادگیــر چهارطرفــه
حســینیهی نــواب (نگارنــدگان.)1393 ،

تصویــر  .10دهانــهی خروجــی بادگیــر بــا
تزیینــات مشــبک گچبــری (نگارنــدگان،
.)1393

ساختمایهی بنا

مصالــح مــورد اســتفاده در بناهــای مناطــق حاشــیهی کویــر ،عمدتـ ًا خشــت و آجــر بــا مــاط گل
و انــدود کاهــگل میباشــد .از نظــر اقلیمــی ،اینگونــه ســاختمایه و اندودهــا عملکــرد بهینــه
و مناســب دارنــد؛ زیــرا در طــی روز دیــر گــرم میشــوند و بههنــگام شــب حــرارت خــود را
دیرتــر پــس میدهنــد و ایــن فرآینــد باعــث تعدیــل نوســان حــرارت در طــی شــبانه روز در بنــا
میگــردد .کاربــرد مصالــح گِلــی در مناطــق کویــری دالیــل اقلیمــی ،کاربــردی و فنــی داشــته
اســت .در ایــن مناطــق هیــچ نــوع مصالــح دیگــری در زیــر تابــش شــدید آفتــاب بهخوبــی
مصالــح خشـتخام و گِل در برابــر گرمــا مقــاوم نیســت و در فصــل ســرمای خشــک بــا انــدک
حرارتــی اتاقهــا گــرم میشــوند .ســهولت در کارپذیــری و کاربــرد آن نیــز در بهکارگیــری ایــن
مصالــح مهــم بــوده اســت (معماریــان.)270 :1387 ،
مصالــح بـهکار رفتــه در حســینیهی نــواب به گونـهای مطابــق با اقلیــم مناطق کویری اســت.

بررسی نقش اقلیم بر نوع معماری و تزیینات حسینیهی نواب بیرجند

آجــر ،گــچ و ســنگ ،بهعنــوان مصالــح ســاختارى و اساســى اســتفاده شــده و چــوب بهعنــوان
مصالــح فرعــى كاربــرد داشــته اســت .آجــر و خش ـتهای مربعشــكل بيشــترين كاربــرد را در
اجــزاى بنــا چــون :جرزهــا ،پايههــا ،بدنــه و ســاختمان گنبــد ،بــه عهــده داشــته اســت .بــا توجــه
بــه ویژگیهــای حرارتــی و اقلیــم منطقــه ،کاربــرد وســیع خشــت و آجــر نقشــی مهــم در تبــادل
حرارتــی داشــته اســت .گــچ ،عالوهبــر كاربــرد آن در تزئينــات گچبــرى نمــاى داخلــى و خــارج،
بهعنــوان مــاط و انــدود نيــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .رنــگ روشــن گــچ بهعنــوان
انــدود در نمــای بیــرون و داخــل بنــا عملکــردی مناســب در جهــت کاهش جــذب انــرژی حرارتی
در فصــول گــرم ســال نمــوده اســت .کاهــگل نیــز بهعنــوان یکــی از اندودهــای مهــم در پوشــش
بــام و انــدود دیوارهــا ،عایــق حرارتــی و رطوبتــی مناســب و ســازگار بــا اقلیــم منطقــه در فصــول
مختلــف بــوده اســت .از چــوب عالوهبــر تيــر افقــی نعــل درگاههــا و پوشــش ســقفهای مســطح
حجرههــا ،اتاقهــا و در و پنجرههــا ،احتمــا ًال در ميــان جرزهــاى بنــا بهعنــوان يــك عامــل
مقــاوم در برابــر حــركات ناگهانــى ماننــد زلزلــه و رانشهــاى افقــى اســتعمال شــده اســت (تصویر
 .)12ســنگ نیــز عمدتـ ًا بــرای پــی و کرسـیچینی بنــا بـهکار رفتــه اســت.

نتیجهگیری

ســبک معمــاری و کیفیــت ایجــاد بنــای حســینیهی نــواب بیرجنــد ،بیــش از هــر چیــز تحتتأثیر
دو عامــل طبیعــی (اقلیــم) و انســانی (اعتقــادات مذهبــی) قــرار داشــته اســت .برپایــی مراســم
عــزاداری و روضهخوانــی در مــاه محــرم و ماههــای دیگــر ســال از اهــداف عمــدهی ســاخت
آن در دورهی صفویــه و بعــد از آن بهشــمار میرفتــه اســت .بــا توجــه بــه برخــورداری موقعیــت
جغرافیایــی شــهر بیرجنــد در حاشــیهی دشــت کویــر ،آبوهــوای خشــک و کویــری بــا میــزان
بارندگــی و رطوبــت انــدک هــوا ،طراحــی شــرایط آســایش در مجــاور کویــری پهنــاور کاری بس
دشــوار اســت و شــناخت صحیــح شــرایط اقلیمــی و حداکثــر اســتفاده از امکانــات محیطــی و
حفاظــت از فضاهــای مســکونی در برابــر عوامــل نامطلــوب ،بهمنظــور فراهــم نمــودن محیطــی
مناســب بــرای انســان ،ضــروری اســت.
بــا مطالعـهی بافــت محلـهی چهاردرخــت بهطــور عــام و حســینیهی نــواب بهطــور خــاص،
عــا و بــر جهــت بــاد و آفتــاب ،مســائل دیگــر اقلیمــی نیــز رعایــت شــده اســت .بافــت کالبــدی
حســینیهی نــواب کام ـ ً
ا درونگــرا اســت و غالب ـ ًا بازشــوها بــه حیــاط مرکــزی بــاز میشــوند و
مصالــح مــورد اســتفاده در ساختمانســازی فضاهــای معمــاری بنــا همگــون بــا مصالــح مناطــق
کویــری و از گِل ،خشــت و آجــر اجــرا گردیــده اســت .ایــن نــوع ترکیــب یــک تــودهی یکدســت
و مقــاوم را بهوجــود میآورنــد کــه در برابــر گرمــا و تابــش خورشــیدی بهصــورت یــک عایــق
حرارتــی و رطوبتــی عمــل میکنــد .رنــگ روشــن کاهگل در بــام و انــدود گــچ در ســردر ورودی و
نمــای داخلــی صحــن ،بــه نوبـهی خــود گرمــای تابشــی را منعکــس مینمایــد .در و پنجرههــای
چوبــی و ضخامــت زیــاد دیوارهــا ،عالوهبــر تقویــت اســتحکام بنــا ،باعث تعدیــل نوســان درجهی
حــرارت در طــی شــبانه روز میگــردد .پوشــش غالــب فضاهــای معمــاری بهصــورت گنبــدی و
قوســی هســتند .ایــن فــرم از پوشــش عالوهبــر کاهــش تبــادل حرارتــی و جلوگیری از فرســایش،
نقشــی مهــم در امــر انتقــال نــزوالت جــوی داشــتهاند .بهرهبــرداری از بادگیــر ،مجــرای قنــات،
باغچــه و حــوض موجــود در حیــاط ،نقشــی مهــم در تعدیــل هــوای گــرم در فصــل تابســتان ایفا
مینمایــد .هشــتی و داالن نیــز در حســینیهی نــواب کــه جــزو مناطــق گرموخشــک بــوده باعــث
ایجــاد ســایه و یــک حس مطلــوب بــرای مجاوریــن و عــزاداران بوده اســت .در یــک نتیجهگیری
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کلــی ،میتــوان گفــت معمــاران ایرانــی بــا در نظــر گرفتــن شــرایط آبوهوایــی خشــک کویری و
بــا بهرهبــرداری از منابــع بومــی اقــدام بــه ابــداع آثــاری نمودنــد کــه از هــر جهــت قابــل مطالعــه
و تأملانــد و یــک قاعــدهی کلــی کــه در رابطــه بــا کلی ـهی ســاختارهای ســنتی موجــود در
محلـهی چهاردرخــت مصــداق مییابــد ،همگونــی آنهــا و محیــط مســکونی بــا عوامــل طبیعــی
اســت .شــناخت اقلیــم منطقــه در مناطــق کویــری همــواره میتوانــد در مطالعات راهبــردی نقش
اساســی ایفــا نمایــد و امــروزه بــا بهرهبــرداری از ایــن منابــع خــدادادی ،نقــش بســزایی در توســعه
و عمران شــهری داشــته باشــد.

پینوشت
 .1بافــت قدیــم شــهر بیرجنــد دارای محالتــی چــون :محل ـهی در دروازه ،محل ـهی رنگــرزان ،محل ـهی خیرآبــاد ،محل ـهی برزگــران،
محلـهی تــه دِه ،محلـهی تــه قلعــه ،محلـهی حاجیملــک ،محلـهی خواجههـا ،محلـهی سرپشــته ،محـلی صاحــب کار و غیــره میباشــد
(بهنیــا.)402 :1381 ،
 .2ســه رون بنیــادی در معمــاری ایرانــی عبارتنــد از -1 :رون راســته بــا جهــت شمالشــرقی-جنوبغربی؛  -2رون کرمانــی بــا جهــت
شــرقی-غربی؛  -3رون اصفهانــی بــا جهــت شمالغربی-جنوبشــرقی (معماریــان.)136 :1387 ،

کتابنامه

 بهنیا ،محمدرضا ،1381 ،بیرجند نگین کویر ،تهران :دانشگاه تهران. تاجریــزی ،الهــام ،آرزومنــدان ،راضیــه« ،1390 ،ویژگیهــای اقلیمــی خراســان جنوبــی وبهرهگیــری از انرژیهــای تجدیدپذیــر در معمــاری همســاز بــا اقلیــم» ،فصلنام ـهی مطالعــات
فرهنگــی اجتماعــی خراســان ،ســال ششــم ،شــمارهی اول ،صــص .73-52
 توســلی ،محمــود ،1381 ،ســاخت شــهر و معمــاری در اقلیــم گــرم و خشــک ایــران ،تهران:انتشــارات پیــام و پیونــد نو.
 رهنمــا ،محمدرحیــم« ،1376 ،فرهنــگ و میراثفرهنگــی  /حســینیهها در بافــت تاریخــیمشــهد» ،فصلنامـهی مشــکوۃ ،شــمارهی  56و ( 57پاییز و زمســتان) ،صــص .164 -146
 زارعــی ،علــی« ،1389 ،بررســی تأثیــر اقلیــم در مطالعــات راهبــردی معمــاری ســنتیکویــری ایــران؛ مطالعــه مــوردی :محلـهی چهاردرخــت بیرجنــد» ،اولیــن همایــش ملــی کویــر،
فرصتهــا و تهدیــدات 16 ،و  17تیرمــاه ،دانشــگاه بیرجنــد.
 شاطریان ،رضا ،1390 ،اقلیم و معماری ایران ،تهران :سیمای دانش. صابرمقــدم ،فرامــرز ،بیتــا« ،گــزارش ثبتــی آثــار باســتانی حــوزه شهرســتان بیرجنــد(حســینیه نــواب)»؛ ســازمان میراثفرهنگــی کشــور (منتشــر نشــده).
 قبادیان ،وحید ،1385 ،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران ،تهران :دانشگاه تهران. قیاســوند ،جــواد« ،1385 ،تعامــل معمــاری و انرژیهــای نــو (پایــدار)» ،نشــریهی راه وســاختمان ،شــمارهی  ،)38( 4صــص .27 -22
 کسمایی ،مرتضی ،1378 ،اقلیم و معماری ،تهران :انتشارات بازتاب. معماریــان ،غالمحســین ،1387 ،آشــنایی بــا معمــاری مســکونی ایرانــی (گونــه شناســیدرونگــرا) ،تهــران :ســروش دانــش.
 وفاییفــرد ،مهــدی ،1384 ،در جســتجوی هویــت شــهری بیرجنــد ،تهــران :وازرت مســکنو شهرسازی.
 هاشــمیزرجآباد ،حســن« ،1390 ،نیــارش ســازههای طاقــی در معمــاری آرامگاهــیخراســان» ،فصلنام ـهی مطالعــات فرهنگــی اجتماعــی خراســان ،ســال  ،5شــمارهی  ،4صــص
.145-118

