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  چكيده

در طـول تـاريخ وقـايع زيـادي درآن پديـدار       است كه ترين شهرهاي خراسانشهرستان نهبندان يكي از كهن
ون تاريخي، بسـيار از آن سـخن   تاريخي شهرشده و سياحان و متو بافت گيري هسته اوليهباعث شكل وگشته 
 .رونـد از وقايع گذشته به شمار مـي ث بشري و شاهد زنده بخشي ميراترين بافت تاريخي شهرها مهم. اندگفته

نـدان سـعي دارد بـا بازنمـايي گذشـته و مطالعـات       تاريخي پيشين در نهب به ادوار كوتاه مقاله حاضر با نگاهي
روش پـژوهش   .بررسي شـود ، شدهه تاريخي ناميدگيري آنچه امروز به عنوان بافتروند تحول و شكل ميداني،

هـا و كتـب   سفرنامه. استو تهيه نقشه ها و تصاوير شده  انجام هاي ميدانيبر اساس پژوهشتوصيفي تحليلي 
قلعـه   .دهـد مـي هـا نشـان   بررسـي . مورد مطالعه قرار گرفت با رويكردي تاريخي در زمينه تاريخ گذشته شهر

 نهبنـدان تـاريخي  بافت . بوده و بافت قديمي متراكم، اطراف قلعه شكل گرفته است اوليه شهرهسته  ،نهبندان
و لـيكن بخـش    چندين مرحله توسعه وگسترش يافته استعاشوراخانه، سردشت و داشخانه در  شامل محالت

 تـاريخي  گذشته تاكنون تخريب شـده و همـاهنگي بـين آثـار    تاريخي شهر از بافت محالت زيادي از محدوده
  .   برجاي مانده مشاهده نمي شود

  .نهبندان ،، تخريب بافتمحله عاشوراخانه قلعه نهبندان،  ،بافت تاريخي :واژگان كليدي
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Abstract 

Nehbandan is one of the most traditional cities of Khorasan where many events happened to 

it from its early core and historical context and much is told about it. The historical context of 

the cities is the most important inherits of human and is a living witness of some previous 

events. Taking a look at the previous historical periods in Nehbandan, the present article 

seeks to study the changing and forming procedure of what is today known as the historical 

context by representing the past. Accordingly, field researches in the historical context and 

housing architecture are carried out and travel writing and historical documents about the past 

history of the city are studied. Studies show that the historical context of Nehbandan has 

developed in some steps, while a large part of the historical context is destroyed from the past 

until now and there is no correspondence among the leftover things. 

Keywords: Historical houses, historical context, Nehbandan,  
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  مقدمه -1
استان خراسان جنوبي است كه در كنار مرز كشـور افغانسـتان   ترين شهرستان تابع شهرستان نهبندان جنوبي
ايـن شهرسـتان بـه مركزيـت شـهر نهبنـدان يكـي از        .كيلومتر مرز مشترك دارد 87قرار دارد و با اين كشور 

طـول   60- 50تـا  َ   58- 35گانه استان خراسان جنوبي است كه در مختصات جغرافيايي َ  7شهرستان هاي 
شهرستان نهبندان درجنوب استان خراسان جنـوبي  . عرض شمالي واقع شده است 32-18تا  َ 30-32شرقي َ 

واقع شده و از طرف شمال به شهرستان سربيشه، از شرق بـه كشـور افغانسـتان، از جنـوب بـه اسـتان هـاي        
سازمان جغرافيـايي  ()1نقشه ( سيستان و بلوچستان و كرمان و از غرب به شهرستان بيرجند محدود مي شود

بافت هر شهري تركيبي پويا و زنده از عناصر و فضاهاي موجـود در شـهر و نحـوه     .)3:1388نيروهاي مسلّح، 
ها از عوامل گوناگون به ويژه عوامل محيطي ها نسبت به يگديگر بوده و به سبب تأثيرپذيري آنقرار گيري آن

تركيب انسجام يافته اي از فضـاها و  نقشه هرشهري بيانگر بافت آن بوده و .استداراي تنوع منطبق بر محيط 
-جغرافيايي شهر را مـي كه به تبع شرايط جغرافيايي و محيطي به طورمتراكم ياگسسته سيماي استمساكن 

گسـترش  ( بافت تاريخي نهبندان در چند دهه  اخير به دليـل عوامـل انسـاني   ). 362:1390شاطريان،( سازند
-ريـزش بـاران  (و عوامل جوي ) مرمت توسط مالكان ت وشهرنشيني وتخريب خانه هاي قديمي و عدم حفاظ

بـين رفتـه و بخـش محـدود      بخش زيادي از آن از) وگرد وغبار  روزه 120بادهاي شديد هاي موسمي شديد،
تعدادي از اين خانه ها به ويرانه اي بيش تبديل شده و بخشـي نيزكـه    .باقي مانده نيز در آستانه تخريب است

نجـام ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه       روش اتخاذ شـده بـراي ا  . است، در معرض آسيب هاي جدي استمسكوني 
هـاي  وجغرافياي تاريخي است؛ زيرا محيطهاي تحقيق ميداني باستان شناسي، تاريخ ، تلفيقي از روشموضوع

، هـاي تـاريخي بـا توجـه بـه شـرايط حـاكم سياسـي        يك از دوره هر هاي شهري درجغرافيايي به ويژه كانون
تحقيق . كنندها را تقويت ميفيايي نيز نقش آنيابند و بسترهاي جغرااقتصادي و اجتماعي فرهنگي شكل مي

حاضر با نگاهي كوتاه بر پيشينه تاريخي نهبندان و سير تكوين بافت تـاريخي آن در پـي رسـيدن بـه اهـداف      
مطالعه وضعيت بافت  -2، تاريخيتاريخي نهبندان بر اساس اسناد و متون  سير بررسي اجمالي -1 :استذيل 

هاي وارد شده بر بافت تاريخي نهبنـدان  بررسي تخريب -3و  تاريخي نهبندان و مراحل تحول و گسترش شهر
   .و علل آن

  

  پيشينه پژوهش -2
اين تحقيق قصد دارد با مـروري بـر   شهر مذكور و نيز مشكالت و آسيب هاي آن شناخت بافت تاريخي جهت 

ها كه اشاراتي محدود به نهبندان دارند، به شناخت جـامعي از موضـوع   و متون و سفرنامههاي پيشين پژوهش
نگاه برمنابع گذشته مؤيد آن است تـاكنون پـژوهش ميـداني مسـتقلي در زمينـه بافـت        .دست يابدپيش رو 

معرفـي  آثـار  ر محدود منتشر شده در اين زمينـه  آثا. تاريخي و معماري مسكوني نهبندان صورت نگرفته است
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نهبنـدان ؛ از كهـن    "مقالـه اي بـا عنـوان   ) 1367(نقيب نقوي . )1394-95روشندل ، ( استشده ذيل منابع 
 را بـه رشـته تحريـر در آورده اسـت    ) 1369(نهبنـدان؛ ديـار پيـر كـوير      "و كتـاب  "ترين شهرهاي خراسـان 

اشـاراتي بـه پيشـينه     "نهبنـدان؛ ديـار خورشـيد   "دركتاب) 1386(و نيز حسين شباني  )1367-1369نقوي،(
اند و لـيكن  از نهبندان ياد كرده ديگر منابع تاريخي و سفرنامه نويسان نيز .)1386شباني،( تاريخي شهر دارند

يـداني  در اين مقاله بر اساس پـژوهش هـاي م   .ي در هيچ يك مطلبي بيان نشده استدر خصوص بافت تاريخ
  .پردازدها ميي نهبندان، تحوالت و تخريبانجام شده با نگاهي نو به بررسي بافت تاريخ

  

  روش پژوهش -3
با توجه بـه شـواهد   ميداني  پژوهش گردآوري مطالب به روش. است و تاريخي روش پژوهش توصيفي تحليلي

، قـدمت و نـوع   هـا اسـاس نقشـه  ر تكامل بافـت قـديمي بـر    ، ابنيه و سياستان شناسي باقي مانده از محالتب
هـاي مسـكوني انجـام و    تاريخي شهر و خانـه ابتدا بازديدهايي ميداني از محالت . صورت گرفته استمعماري 

سپس جهت تكميل اطالعات ازكتب تاريخي و پيشينه مطالعـات  تصاوير و نقشه ها از بافت تاريخي تهيه شد، 
  .گيري شده استانجام شده بهره

  

  وجه تسميه نهبندانموقعيت و  -4
و سيسـتان را  سرزمين خاوران كه در برخي متون جغرافيايي به طور عموم تمام منطقه خراسان ، ماوراءالنهر 

رئـيس  ( شده كه به خـابران نيـز شـهرت داشـت    طور خصوص بر دشتي هموار اطالق ميگرفته ، به در بر مي
 3»نـه  « و لب كوير بزرگ ، شهر  2در مرز قهستان 1به فاصلةكمي در باختر، درياچة زره). 197:1367السادات،

: 1383لسـترنج، (جغرافي نويسان قديم عـرب آن را از شـهرهاي سيسـتان شـمرده انـد      . واقع است» نيه « يا 
به كسر اول قريه اي است ميان هرات وكرمـان و بـه قـولي شـهري كوچـك ميـان سيسـتان و        » نيه«). 364

متـر از   1196دقيقه كه  33درجه و  31دقيقه و عرض جغرافيايي  03 درجه و 60با طول جغرافيايي  4اسفزار
نه با ياء و بدون ياء در زبـان فارسـي قـديم بـه معنـي      ). 863:1379سعيديان، (  سطح درياي آزاد ارتفاع دارد

شهر است و نام قصبه ايست در آخر واليت قاين و وصل شود به اراضي زابـل و سيسـتان و در سـابق شـهري     
شود و ه كه از آن به ملوك نه تعبير ميور و مشهور، مساجد و مدارس و بازار داشته و مقرّ اُمرايي بودبوده معم

بـه  » ني«در تاريخ بيهق آمده است ). 23:1371آيتي ،( ملوك سيستان را نيز بدان شهر آمد و شده بوده است
هـا  به معناي شهر است كـه عـرب  » نيه«و» نه«يعني بناي شاهپور اما در لغت » نيشابور« زبان پهلوي بنا بود 

جـا ظـروف   كه شهر آوند است، چـه بسـا درآن  » نهاوند« است و » نيشابور« مدينه و بلد خوانندش، هم چون 
  ).22:1386شباني ، (  بسياري مي ساختند
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« يـا   »نيشـابور «يا » نهاوند«عني مخصوص دارد درمثل اين است كه كلمه م« : نويسددهخدا در لغت نامه مي
به معني شهر است ولي ظاهراً عام تر از شهر باشد مثالً جا يـا زمـين يـا    : گويدكه صاحب برهان مي» نهروان 

و » نه«ها باشد؛ چه همان گونه كه در فرهنگ شايد نظر عالمه دهخدا در اين مورد قابل توجيه تر» امثال آن 
به معني روستا به هر دو صورت بـه كـار رفتـه    » يه د« و » ده « به معناي شهر آمده است در برابر آن » نيه«

  ).15:1377عزيزي ،(  ها و دهات بسياري استچه در منطقه وسيع نهبندان آبادي. است
هـاي تـاريخي ايـران    در اطلس نقشه. ياد شده است» نهبندان « و » ، نيه »نه « در تاريخ از آن به سه صورت 

-اي از ايـران برمـي  شود، بـه نقشـه  م تا قرون اخير را شامل مي.قنجم هايي است كه از سده پكه شامل نقشه

ميالدي سفر كرده تا تومـاس   1272، از ماركوپولو كه در سال دهدميخوريم كه مسير چند جهانگرد را نشان 
ر اين نقشـه فقـط   د. ، از خاك ايران گذشته است)هجري شمسي 1008( 29-1678ال هاي هربرت كه در س
تمامي دشت لوت جز هـامون ديـده   كه بر روي آن بعد از قاين هيچ آبادي در  ايخوريم، نقشهبه نام نه بر مي

» نـه  « ). 863:1379سعيديان، (  شودست و زابل هم به هامون شناخته ميحتي نامي از بيرجند ني. شودنمي
يـا  » نـه  « زمين به نام كه در زبان فارسي قديم به معني شهر است و در بيشتر آثار تاريخي اين سر» نيه « يا 
ق به بعد است كه نام نهبندان در مورد اين شهر رواج يافته و علت ايـن  .ه 7ذكر شده است و شايد از » نيه « 

در ذيـل  ). 15:1369نقـوي،  ( اسـت كيلومتري جنوب شرقي نه  75كه در » بندان « امر شايد وجود روستاي 
در جهت شـمال  » نه«اي است نزديك بندان قصبه: ارند كهتاريخ سيستان مرحوم ملك الشعراي بهار تصريح د

  ).608:1378افشار سيستاني،(شوند با هم تلفظ مي» بندان«و » نه«سيستان و امروز هم معروف است و 
تن سكنه كـه تبعيـدگاه و زنـدان و جايگـاه بندشـدگان حاكمـان        280بندان، آبادي بد آب و هوايي است، با 

و چهل ... «: در تاريخ سيستان، آمده است . و گويا نام خود را هم از آن گرفته است رفتهسيستان به شمار مي
و در ميـان آمـدن ملـك نيـه و بيعـت      ... و شبيخون آوردن از درون شهر) زنداني نمودن(روز در بندان كردن 

ذيـل   در جـاي ديگـر  » .بوده است) ق.ه 661(كردن و بيرون شدن ملك معظم نصيرالحق والدين در اين سال 
اي صـبه هاي سيستان و بر سرحد قهستان واقع بوده و امروز هـم ق از شهرك» نه«: تاريخ سيستان، آمده است

  ).16:1378عزيزي، (  »انداست و نه و بندان در عرض يكديگر و نزديك به هم
  
  در متون و سفرنامه ها تاريخي نهبندانسير -5

، معاصـر  5، ايزيـدور خاراكسـي  كه از سيستان عبور كـرده  سياحي رادان عرب قديمي ترين ابن حوقل جغرافي
هـاي  در آن ايـام از سـرزمين  » نـه «و » هفـرا « شود كه استنباط ميهاي او از نوشته. دانداگوستوس قيصر مي

شـباني  ( كنـد ضـبط مـي  » نيـه «را بـه صـورت   » نـه «ي رفته و ايزيـدور خاراكسـ  معتبر سيستان به شمار مي
ق بـه عـزم مطالعـه    .ه 331دان عرب كه بـه قـول خـودش در    سياح معروف و جغرافيابن حوقل ). 84:1386،

كـه از   جـا آن االرضه صـور ها و نيز به منظور تجارت از بغـداد بيـرون رفـت، در كتـاب     درباره كشورها و ملت
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-ياش مـ داند در سـفرنامه شهرهاي سيستان و نواحي ديگر كه در اطراف آن قرار دارد و شناختش را الزم مي
: ها الزم است عبارتنـد از شهرهاي سيستان و نواحي ديگري كه در البه الي آن قرار دارد و شناختن آن: گويد

هـاي  در جـايي ديگـردر وصـف راه   ). 151:1366ابـن حوقـل،  ... (طاق، قرنين، خواش، فـره و   زرنج، كش، نه ،
ن به جز سه منزل و فاصله فـره و  از سيستا: هاي سيستان به اجمال چنين استآورده ، ساير مسافتسيستان 

 انـد رو به روي يكديگر در سـمت بيابـان   و فره يك منزل بزرگ است و اين دو» نه « قرنين دو منزل و فاصله 
  ).159:1366ابن حوقل،(

مي بـرد و نـه را   » نه « حمد اهللا مستوفي در نزهت القلوب در ذكر بقاع مفازه مابين كرمان و قهستان نامي از 
و آنچـه كـه در تـاريخ گزيـده در     ). 148:1362مستوفي،( داند كه اردشير بابكان ساخته استيم سوم مياز اقل

كـه اردشـير ساسـاني آن را سـاخته     داند بين كرمان و سيسـتان را شهري مي» نه « : آمده است » نه « مورد 
در ايـن  . ه اسـت حدائق السياحمي برد » نه « يكي ديگر از منابعي كه نامي از ). 105:1362مستوفي ، ( است
داند كه چند پاره ديه ب به ملك قهستان ميصورت نه بندان ذكر كرده و از بالد خراسان و قريرا به» نه « اثر 

در اوست و آب و هواي آن جا نيكوست و مردمش شيعي مذهب و بزرگان آن ديار، خداوندان حسـب ونسـب   
نه شهركيست آبادان و بـا كشـت و بـرز بسـيار و     « : الم آمده استدر كتاب حدود الع). 54:1386شباني، (  اند

نويسـد  چنين مي» نه « السياحه در مورد شيرواني در بستان ). 102:1362حدودالعالم، ( ».پشه اندر وي نشود
قريـه دارد   50ني بند نام محلي خاطرپسند از توابع مازندران و نيز نام ناحيه اي است از قهستان كه قريـب  « 
محمدخان به لطفعلي خان حاكم آن ناحيه است ، اميـر شـجاع و دليـر و    . خوانند» نه بندان « بعضي آن را  و

اكثر اوصاف حميده و دلپذير و صاحب حسن وتدبير، مخلص درويشان و معتقد ايشانست چند گاه با يكـديگر  
  ).516:1338شيرواني،( و از بغداد والي مسافت نموديم

ـ «  :اين گونه مي نويسد يملقاحسن التقاسيم في معرفه األادر محمد بن احمد المقدسي  بـارويي دارد كـه   » هن
ـ  مان جامع در آن است، ساخت 446: 1361مقدسـي،  ( ل اسـت و بيشـتر آبشـان از كاريزهاسـت    هـايش از گ .(

دركتاب مسالك و ممالك نوشتة ابواسحق ابراهيم اصطخري در ذكر اسامي شهرهاي سيسـتان نـه را يكـي از    
، بسـت و  زرنج، كس ، نه، طاق ، خُواش، فَرَه : ي سيستان را شامل كند و شهرهاهاي سيستان معرفي ميرشه
، و بين نـه  از فره تا قرنين سه مرحله: گويد يي ديگر در ذكر مسافات سيستان ميهم چنين در جا. داندمي... 

و ناحيـه سيسـتان   : احيـاءالملوك آمـده اسـت   در كتاب ). 200و192:1368اصطخري،(تا فره يك منزل است 
داند كه اكنون هيچ كس نمي غيره وخاش و رخج و قاين و اسفزار و نه و دره و اوراق و قلعه كاه: شانزده است 

  ). 18:1344سيستاني، (ست كه هريك در چه مكان بوده است و معلوم ني
بـرد و نفـوذ   هجري قمري است نام مي 400به  ديكتاريخ سيستان از قاضي فقيه ابوبكر نيهي كه از فقهاي نز

دو : نويسـد كلنـل بيـت در سـفرنامه اش مـي     ).130:1369نقـوي، ( ستايدرت، اراده و معتمد بودن او را ميقد
منزلگاه بعد به نه رسيديم كه در يك گودي واقع در منطقه مسطح قرار داشت بناي نسبتاً آبادي كه در نه بـه  
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در ). 70:1365بيـت ، ( كردنـد ه معـدودي زنـدگي مـي   گلي و كالً در داخل آن عـد اي بودخورد قلعهچشم مي
چون اصالً درخـت نداشـت   قريه اي بسيار معتبر بود و« : بندان آمده استكتاب خاطرات حاج سياح درباره نه

-سجد خوبي هم داشت كه مال محمـد مـي  ها گنبدي شكل و با خشت وگچ ساخته شده بودند، متمام عمارت

شهر نه كه ايزيدورخاراكسـي و پـس از او   : گويدخانيكوف روسي در سفربه نه مي). 149:1346سياح،(» گفتند
انـد بـا آن كـه مركـز اداري دو بخـش و محـل       افي دانان مسلمان از آن نام بـرده اصطخري و بعدها تمام جغر

از  منـابع همـواره   در تمام). 179:1375خانيكوف،(كونت حاكم است، اما در واقع دهكده بزرگي بيش نيست س
  .عنوان يكي از شهرهاي سيستان سخن به ميان آمده استاهميت و قدمت كهن نهبندان به

 

  بافت تاريخي نهبندان -6
ايـن شهرسـتان    .مطالعات باستان شناسي انجام شده در اين شهرستان حكايت از قدمت فـراوان منطقـه دارد  

دوران رصدد احيـاء ديـن زرتشـتي بـوده و در     كه داستادسيسقيام  .مبداء دو رويداد بزرگ تاريخي بوده است
خالفت منصور، خليفه دوم عباسي قيام عظيمي را عليه دستگاه خالفـت عباسـي پـي ريـزي و آغـاز نمـود و       

 در قلعه اين شهر محبـوس بـوده اسـت    هاث صفاري دراين منطقه بوده كه مدترويداد ديگر حضور يعقوب لي
سـت چنـان كـه    ژه اي به لحاظ جمعيتي بر خوردار ا تان نهبندان از شرايط ويشهرس .)1388تاريخ سيستان،(

هـاي  ، همـين تنـوع گونـه   هلـولي در ايـن منطقـه سـاكن هسـتند     ها و قوم بها، بلوچاقوام مختلف شامل عرب
مـردم نهبنـدان بـه دليـل دور افتـادگي از      . شناسي را به همراه داشته اسـت هاي خاص مردمجمعيتي ويژگي

گونـاگوني جمعيت،شـرايط آب و هـوايي و    . انـد هاي فرهنگـي خـود را حفـظ كـرده    عمده كشور اصالتمراكز 
-جغرافيايي و مجاورت با كشور افغانستان باعث شده است تا اين منطقه به عنوان يكي از مراكز داراي ويژگي

  .هاي ممتاز مردم شناسي نزد محققان و پژوهشگران مطرح باشد
عاشوراخانه وگلستان را درخود  ،آسبادها، مساجد بندان آثار معماري همچون قلعه،فت تاريخي شهرستان نهبا

. گيري بافت شهري انكار ناپذير استهاي مسكوني سنتي در شكلنقش خانهجاي داده است كه در اين ميان 
ي احداث شـده  هارسد، قلعه تاريخي از اولين سازهلعه و بارو بوده است و به نظر ميبافت اوليه شهر به حالت ق

ترين محل بـراي حفاظـت ازحملـه راهزنـان و غـارتگران      كه تا اواخر دوره صفويه قلعه مهم در اين شهر بوده،
 انـد ها در اطراف قلعـه پراكنـده شـده   به علت ايجاد آرامش نسبي، خانه) قاجاريه(هاي بعد  بوده، ولي در دوره

ل اتصال و ارتباط فضاها و ها نه تنها محامروز خياباندر زندگي شهري  ).5:1393هاشمي زرج آباد، روشندل،(
بـرهمين اسـاس    .آينـد ينه زندگي هر شهر نيز به حساب ميهاي شهري به يكديگرند، بلكه مظهر و آيفعاليت

هاي گوناگون و متنوعي تبلور پيـدا كننـد و   ها به صورتهاي مختلف، خيابانبايد انتظار داشت كه در فرهنگ
هاي ساكنين شهر است كه در كالبد شهر انعكاس پيـدا خواهـد كـرد    انسان نمايانگر ارزش هايهمين فعاليت

  ).6:1387بحريني،(
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  )1394نگارندگان،(نقشه استان خراسان جنوبي و موقعيت نهبندان ) 1نقشه( 

  

  
  )1394نگارندگان،(اي از شهر و محدوده بافت تاريخي نهبندان نقشه ماهواره) 2نقشه(
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  )1394نگارندگان،( هاي مختلفروند توسعه شهر در سال) 3نقشه (

  

  
  ) 1394نگارندگان،( هاي سنتي ريخي نهبندان و موقعيت برخي خانهمحدوده بافت تا) 4نقشه (
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  )1394نگارندگان،( محدوده محالت بافت تاريخي و توسعه بافت جديد به سمت شمال شهر ‐)5نقشه(

محلـه  : و بـه شـرح زيـر اسـت      دهـد مـي شهرپراكندگي چندان زيادي را نشـان ن ها و محالت تاريخي خيابان
 ،)خيابان قائم غربـي ( محله داشخانه .گيردشرقي صورت ميعاشوراخانه كه اتصال به آن از طريق خيابان قائم 

كه طـي بازديـدهاي ميـداني نگارنـدگان در ايـن      ) 6هاي شهداء، هاشم پور وخوشكردارخيابان( محله سردشت
آنچـه مسـلّم   در اين ميـان   .)6و 5نقشه ( مشاهده و مورد بازديد قرار گرفت هاي مسكوني سنتيت خانهمحال

ه لحـاظ شـكل   جا واقع شده بكه قلعه تاريخي شهر درآنهاي سنتي محله عاشوراخانهاست، اين است كه خانه
هـاي قـديمي،   تاريخي شـهر و خانـه  بافت. تر از ديگر محالت هستندها، قديميتر خانهو قدمت و بافت متراكم
   .")7و 5نقشه ( استهاي بسيارجدي روبه رو يبامروزه با آسيب و تخر

  

  
  )1394نگارندگان،( بافت محالت جديد و قديم) 6نقشه(
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  نهبندان شهر بافت گيري و گسترش اي از روند شكل تاريخچه -7
بنـابراين بافـت    .هاي بسياري بـوده اسـت  شهر نهبندان در گذشته، موردتهاجمبر اساس كتب مورد مطالعه، "

صـفويه حفاظـت قلعـه بـزرگ نهبنـدان بـا       دوره اوليه شهر نهبندان به حالت قلعه و بارو بوده است و تا اواخر 
ـ  اين شـهر  7.است شدهتار شهر هم در اين قلعه خالصه ميحصار و خندق بوده است كه ساخ اي واقـع  تپـه  رب

اي شـكل  باشد با پـالن دايـره  » هن«تواند همان شهر مياين قلعه  .است تاريخي متعدديشده و داراي بناهاي 
هاي پراكنده بر سطح محوطه آوارهاي قلعه از نظـر  خود بيانگر نقشه شهرهاي اشكاني و ساساني است و سفال

بـا توجـه بـه سـبك معمـاري منـازل        .ن اشكاني تا دوره صـفويه اسـت  اهاي دورفرم و تزئينات همانند سفال
بـه دليـل   ، دردوره قاجاريـه تـوان گفـت   راً شواهد معماري قاجار هستند ميمحله عاشوراخانه كه اكث مسكوني

تراكم جمعيت و تأمين امنيت، سكونت در اطراف قلعه رايج گرديد و بيشترين توسعه ايـن شـهر در خـارج از    
بنـابراين  . ود گرفـت كه حالت مجتمع خطي بـه خـ   در مسير رودخانه بود، قلعه، قبل از رواج شهرسازي نوين،

ـ «جه گرفت كه در مرحله اول توسعه، شـهر  يتوان چنين نتدريك تقسيم بندي كلي مي تنهـا مربـوط بـه    » هن
هاي كشـاورزي  زمين شده است وحفاظت مي كه دور تا دور قلعه با حصار و خندق است قلعه و آسبادهاي آن

دوم و در دوره قاجاريـه سـكونت در اطـراف قلعـه     دراطراف اين قلعه تا آسبادها كشيده شده بودند، در مرحله 
همچنين وجود مسجد گلستان و مسجد عاشـورا  و تر شهر هاي قديميگرديد و دليل اين امر وجود خانه رايج

نسـبت بـه    جود،وايي موههاي عكسبا توجه به  قسمتدر اين  ابنيههمچنين تراكم . است محله خانه در اين
ـ    ، شـهر در مرحله سوم .)5نقشه( كل مجموعه بيشتر است صـورت خطـي شـروع بـه     هدر مسـير رودخانـه و ب

شـكل  با آمدن شهرسازي نوين محالت جديد دور تا دور قسمت قـديمي  آخر  گسترش كرده است ودر مرحله
  ".است شهرسازي نوينكوي آزادگان و غيره نمايانگر  كوي بسيج، محالتي هم چون الغدير، .اندگرفته

 

  نهبندانمعماري مسكوني  -8
خاصـي داشـته   كه اوالً بـارِ فرهنگـي  گونه معماريتوان گفت كه معماري مسكوني سنتي عبارت است از آنمي

). 11:1388صـادق پـي ،  ( به نسل ديگر رسيده باشدو از نسلي  باشد و ثانياً در طول زمان دست به دست شده
اري امروزي در ايـن  سنتي و نيمه سنتي تا معمبا نگاهي از بلنداي قلعه تاريخي به اطراف شهر، انواع معماري 

بايد افزود، بـه دليـل   . نمودتوان در اطراف قلعه به خوبي مشاهده شود، معماري سنتي را ميشهر مشاهده مي
قرارگيري شهرستان در منطقه گرم و خشك ، اختالف دما در روز و شب بسيار زياد و بارندگي در اين منطقه 

زرج آبــاد، هاشــمي( اســتگيــري ابنيــه مســكوني ســنتي متــأثر از اقلــيم منطقــه و شــكل اســتبســيار نادر
كـه داراي يـك طبقـه    نهبندان با وجود اينبافت تاريخي ابنيه قديمي موجود در محدوده . )5:1393روشندل،

 مبـين هويـت   هـا درآن متر برخوردار هستند و عناصر معماري بـا ارزش  6الي  5هستند اما از ارتفاعي معادل 
هاي مختلف تاريخي به جز اواخر در دورهبافت قديمي الگوي معماري شهر نهبندان در محدوده  .هستند شهر

انـد  ي بر شيوه معماري نهبنـدان گـذارده  قرن حاضر كمتر دچار تحول شده است و الگوهاي جديد كمتر تأثير
تر شـده و  گوي اوليه كمرنگال اما در اين تحول به نسبت فاصله زماني در طول قرن حاضر، ميزان هماهنگي با

هـاي شـهري محـو    ارزش بومي در مجموعه همزمان با تحوالتي كه در ساختار بافت نيز اتفاق افتاده، هويت و
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ـ  رها هدآسـبا  مسجد گلستان، مسـجد عاشـورا خانـه و    و آثاري هم چون يده استدگر صـورت كـامالً   هكـدام ب
  .)7نقشه( شودمشاهده نمي هابين آن هماهنگي و اندنده در بين ابنيه جديد جاي گرفتهپراك

  
   )نگارندگان( اي از محالت و بافت تاريخي تخريب شده نهبنداننمونه) 1تصوير(

  

  
  )1394نگارندگان،(هاي تاريخي در حال تخريب تصاويري از نماي داخلي خانه) 2يرتصو( 
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 )يميراث فرهنگي استان خراسان جنوب آرشيو: مأخذ()محله عاشوراخانه( وضعيت بخشي از بافت تاريخي نهبندان) 7نقشه(

  

  نتيجه گيريبحث و  -9
ق نه به صورت مركـز  .ه 10ي نخستين اسالم تا اواخر سده آيد، از سده هاآنچه از بررسي متون تاريخي بر مي

خراسـان و  و سپاه و از واليات تابعه سيستان و در سرحد سيستان بـراي ارتبـاط بـا    ايالتي و داراي برج و بارو 
 »ملوك نـه «شدند و از آنان با عنوان سيستان گمارده ميز سوي حاكمان والياني كه ا. آمدشمار ميقهستان به
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كردند، ولي از سده دهم هجـري و بـا قـدرت گـرفتن صـفويان،      شده است، بر اين ناحيه حكومت مي نام برده
شده ن مأمور اداره امور اين منطقه مياز سوي آنااي شد و نايب الحكومهدان زير نظر امراي قاين اداره مينهبن
بـا  . بنا بر آنچه تبيين شد، بافت تاريخي نهبندان از گذشته تاكنون طي چند مرحله گسترش يافته است .است

بـا  بافت اوليه شهر محدود بـه قلعـه    هاي موجود،هاي قديمي و نيز سبك معماري خانهنظر به تصاوير و نقشه
بـه  بافـت شـهر   يل برقراري امنيـت و افـزايش جمعيـت،    از دوره قاجار به دل سپس بوده وحصار و برج و بارو 

در اطـراف قلعـه   هـاي مسـكوني   يابـد و بسـياري از خانـه   آن گسترش مي و در اطراف محدوده بيرون از قلعه
 و بنگي آبـاد  ها و نوع معماري، محله عاشوراخانهبا توجه به نقشه بدين ترتيب كه گيرندتاريخي شهر جاي مي
وجـود مسـاجد   و  تـرين محـالت اسـت   تـرين و متـراكم  هاي كشـاورزي جـزو قـديمي   در اطراف قلعه و زمين

هاي خيابان(وم محالت سردشت و داشخانه در مرحله س .استعاشوراخانه، گلستان و آسبادها گواه بر اين امر 
امـروزه   .گسـترش يافتـه اسـت    در مسير رودخانه بـه صـورت خطـي    )قائم غربي،خوشكردار وشهداي امروزي

-و خانهو ليكن بافت تاريخي نهبندان  قسمت شمالي شهر بافت جديد و نوساز را به خود اختصاص داده است

هـاي  ، با گسترش شهرسازي نوين بخش اعظم خانـه استهاي سنتي آن امروزه با تخريب هاي جدي روبه رو 
ويران شده و بخـش ديگـر نيـز     در محله عاشوراخانه، خيابان يادگار امام و خوشكردار موجود در بافت تاريخي
داليل متعددي از جمله شرايط جوي و گسترش شهرنشيني در آسـيب و يـا تخريـب    . در آستانه تخريب است
هاي تاريخي به دليـل مسـن بـودن صـاحبان و     ريخي دخيل هستند، بسياري از خانهاين ابنيه و بافت هاي تا

و بـه تعبيـري    هسـتند زمينه بازسازي اين بناها برايشان فراهم نبـوده و درآسـتانه ويرانـي     عدم بضاعت مالي،
هـا،  رها كردن سـاختمان . الي آنان داردزندگي اين افراد در اين محدوده از شهر ارتباط مستقيمي با شرايط م

سـودگي  تا بدين حـد اسـت كـه فر    ها و از ميان رفتن فرهنگ حفظ و نگهداريمتروك شدن بسياري از خانه
از ميان رفتن فرهنـگ تعميـر    .سازدنوسازي و مرمت را ضروري مي كند و نياز بهبافت را به روشني آشكار مي

،كنـار گذاشـتن هنجارهـاي    هـاي قـديمي و نبـود تمكـن مالي    عدم تمايل مالكان به بازسازي خانـه  و مرمت،
ريخي به دليل فرسودگي، بحـث مرمـت آثـار را بـه حاشـيه      فرهنگي و بومي و بي توجهي مسئوالن به بافت تا

س ميراث فرهنگي، دستاوردهاي مادي ومعنوي يك ملت در طول تاريخ است و هـر ملتـي براسـا    .رانده است
وع اي به ايـن موضـ  از اين رو الزم است توجه ويژه .بخشداش را تداوم ميميراث فرهنگي خود، هويت تاريخي

الت ها در نوسازي و بهسازي شهر و مرمـت يـا احيـاء محـ    شود با تعيين الويتاد ميدر اين راستا پيشنه. شود
-نوسازي خانـه كالبدي شامل بازسازي، بهسازي يا  ها و انجام اقداماتهاي آنقديمي و رفع نواقص و نارسايي

جهـت  درهـاي سـنتي شـهر،    هاي در معرض تخريب، به حفظ اين آثار تاريخي اقدام كرد و از طبيعت و بافت
  .گيري كردتوسعه سيما و زيباسازي مناظر شهري و گسترش گردشگري بهره حفظ،
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