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Different climates has caused the formation of different regions in Iran. Climate 

and geographical considerations specific to a region is itself a major factor in 
shaping the old places and architectural elements. The environment of cities and 
villages, and even single buildings related to a particular climate, acquire special 
characteristics appropriate to that climate. Since most of the area of Iran is covered 
by hot and dry areas, the urban and rural parts in these areas have been created in 
accordance with the hot and dry climate, so that it meets the needs of its inhabitants. 
Among the old places in hot and dry climate is the old village of Deyhuk located 
in South Khorasan province - Tabas city, which is located on the edge of Lut desert. 
The main purpose of this article is to introduce this village and its architectural 
elements. The old places of Deyhuk village includes the Grand Mosque, the castle, 
the bazaar, the water reservoir, the tomb and the residential spaces. Various reasons 
including its strategic position in terms of communication and relatively sufficient 
water resources have played an important role in the formation and development 
of the old texture of Deyhuk. Climatic conditions in this region have caused it to 
be formed according to the climate and the needs of residents considering the role 
of the environment while choosing materials as well as residential and public 
spaces. The present study was a descriptive and analytical research with a historical 
and cultural approach and its findings were collected through field and library 
studies. 

 
Keywords: Historical area of Deyhuk village, Climate, Architecture, House, 
Communication Location. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 هوك ی د   ي روستا   م ی بافت قد   ي عناصر معمار   ی معرف 

 
 2، قاسم اکبرپور2، سجاد ذوالفقاري2، سیدرضا رافعی *1نسبي محمود اصغری عل

 

 ران ی ا   بابلسر،   مازندران،   دانشگاه   ، ي معمار   و   هنر ة  دانشکد   ، ی شناس باستان   گروه   ، ي دکتر   آموختۀ دانش  .۱
 ران ی ا   رجند، ی ب   رجند، ی ب   دانشگاه   ، هنر ة  دانشکد   ، ی شناس باستان   گروه کارشناسی ارشد،   .۲
 

 خالصه  اطالعات مقاله 

 01/07/1399 :افتیدر
 21/08/1399 :رشیپذ

 09/1399/ 25 :نیآنال انتشار
 

 

هاي مناطق مختلف تحت  هاي مختلف آب و هوایی موجب شده است که بافت داري ایران از اقلیم ر برخو 
اقلیم همان منطقه شکل بگیرد.   اقلیم و جغرافیاي خاص یک منطقه، عامل اصلی و مهم  تأثیر  مالحظات 

وط به یک  بناهاي مرب زیست شهرها و روستاها و حتی تک زایی بافت قدیمی و عناصر معماري است. محیط فرم 
اي  از آنجا که بخش عمده آورند.  هاي خاص و متناسب با آن اقلیم و جغرافیا را به دست می اقلیم خاص، ویژگی 

، بافت شهري و روستایی در این مناطق متناسب  گیرد از مساحت کشور ایران را نواحی گرم و خشک دربرمی 
هاي  گوي نیازهاي ساکنان آن باشد. از جمله بافت اي که پاسخ با اقلیم گرم و خشک به وجود آمده است؛ به گونه 

واقع در شهرستان طبس در خراسان جنوبی  قدیمی در اقلیم گرم و خشک، بافت قدیمی روستاي دیهوك  
است که در حاشیۀ کویر لوت قرار دارد. هدف اصلی نگارش این مقاله معرفی این بافت و عناصر معماري  

انبار، آرامگاه و فضاهاي  دیهوك شامل مسجد جامع، قلعه، بازار، آب موجود در آن است. بافت قدیم روستاي  
مسکونی است. در این میان، دالیل مختلفی از جمله موقعیت ارتباطی و منابع آب نسبتًا کافی نقش مهمی در  

گیري و توسعۀ بافت قدیم دیهوك داشته است. شرایط آب و هوایی در این منطقه موجب شده است  شکل 
توجه به اقلیم و نیاز ساکنان شکل بگیرد و نقش محیط را در انتخاب مصالح و فضاهاي مسکونی و  بافت آن با  

با رویکرد تاریخی و فرهنگی بوده و  و تحلیلی  از نوع تحقیقات توصیفی  پژوهش حاضر    عمومی در نظر بگیرند. 
 اي انجام شده است. کمک مطالعات میدانی و کتابخانه به هاي آن  آوري یافته جمع 
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 مقدمه 

با کنکاش در معماري و  شناخت هویت اصیل هر جامعه 
قابل  آن  کهن  است.  آثار  نهدستیابی  آثار  جنبۀ  این  تنها 

از لحاظ کاربردي نقش بسزایی را در   بلکه  زیباشناسانه دارد، 
کرده   ایفا  مردم  گسترش    است.زندگی  به  توجه  با  امروزه 

و روست برداشته  فضاهاي شهري  میان  از  اعظم آن  ایی بخش 
توان به این شده است و تنها با گذشتن از بافت تاریخی آن می

بافت تاریخی شهرها و روستاها آثاري آثار هنرمندانه توجه کرد.  
بومی  گران شهرسازي  و  معماري  فرهنگ  که  هستند  بها 

کشورمان را در خود دارند. شهر نوعی فرهنگ پدیداري است 
قدی بافت  نشان  م جلوهو  در خود  را  آن  معنوي  و  مادي  هاي 

بافتی می  داراي  اسالمی  شهرهاي  همۀ  منظر،  این  از  دهد. 
قدیمی با اجزاي مشابه هستند که بیانگر هویت اسالمی، تعامل  

( فرهنگی و پیشینه تاریخی یکسان است    P. 103 ,2019هاي 
Mahmoodi Nasab & Maroofi,  همین به  از   دلیل)؛ 

مطالعه براي شناخت یک شهر و روستا و نحوة  موضوعات قابل 
قدیم آن است (شکل بافت    P. 198 ,2005گیري آن، مطالعۀ 

Vafaiefard,  .( ترکیب بافت شهري  و  روستایی  قدیم  هاي 
هستند.  پیچیده  دخیل  آنها  در  زیادي  عوامل  که  دارند  اي 

ی  کنندة تمایالت سیاسی، اجتماعارگانیسم این مقوله منعکس 
  P. 140 ,1981(و در عین حال نیازهاي مادي و تکنیکی است  

mailto:aliasqarmahmoodi@yahoo.com
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Tavassoli,تشکیل پودهاي  و  تار  از  و  واحد )  یک  دهندة 
آنها، یکپارچه از  هریک  شدن  زیاد  و  کم  با  که  است  اي 

یکپارچگی، وحدت و شکل خود را از دست داده و به شکلی  
عه تواند به فروپاشی کل مجموناموزون درآمده است و حتی می 

) شود  ).  ,P. 113  Omrani & Ismaili Sangari ,2006منجر 
طورکلی آن بخش از شهرهاي ایران که تا عهد قاجار شکل  به

نامیده می گرفته  بافت قدیم  شوند. منظور زمانی است که  اند، 
تکان تحوالت  و  تغییرات  کنندة دوران  دهنده و دگرگونهنوز 

) بود  نشده  شروع  اول   P. 5  Mohammad ,2002پهلوي 

Moradi & Amir Kabirian, .( موقعیت اقلیمی ایران شرایطی
هاي مختلف فرهنگ معماري با توجه  را فراهم کرده که گونه 

وجود آورده است. سازگاري مناسب و  به اقلیم هر منطقه را به 
ویژگیاقتصادي  جمله  از  سنتی  بودن  معماري  که  است  هایی 

می  توجیه  را  منطقه  هر  اقلیم  با  به متناسب  توجه  با  کند. 
می پیشرفت  سنتی  معماري  فناوري  چشمگیر  یک  هاي  تواند 

و   باشد  نقاط کشور  برخی  در  اعتماد  مورد  فرهنگ  و  فناوري 
ویژه در مناطق گرم و خشک بهترین کارایی هاي سنتی، بهبافت 

باشد   داشته  ).  ,P. 1  Salmanian & Gholkar ,2010(را 
روویژگی قدیم  بافت  هوایی  و  بههاي آب  ویژه ستاي دیهوك، 

در  خشک  سرماي  تابستان،  در  منطقه  این  شدید  گرماي 
کم   گیاهی  پوشش  و  شدید  بادهاي  کم،  بارندگی  زمستان، 

این اقلیم    تأثیرموجب شده است که این بافت ارزشمند تحت  
متري غرب   730در  شکل بگیرد. بافت قدیم روستاي دیهوك  

شهرستان    1357ل  بافت جدید شهر دیهوك قرار دارد. زلزلۀ سا
هاي تاریخی و همچنین ابنیۀ قدیمی  طبس موجب شد بافت 

این شهرستان آسیب ببیند. بافت قدیم روستاي دیهوك پس  
متروك شد، پس از این شهر تدریج  بهاز این زلزله آسیب دید  

این   بافت شکل گرفت.  این  جدید و کنونی دیهوك در شرق 
سجد جامع، بازار، بافت شامل عناصر مختلف معماري از جمله م

آب این  حمام،  در  است.  مسکونی  فضاهاي  و  کاروانسرا  انبار، 
دربارة   و  پرداخته  بناها  این  معرفی  به  جداگانه  پژوهش، 

هاي معماري آن بحث شده است. بافت قدیم روستاي ویژگی
هاي آن متصل به  دیهوك منسجم و فشرده است و ساختمان

به نیز  آن  بناهاي  هستند.  شده    طوري یکدیگر  ایجاد  محصور 
ویژه در فصول تابستان در است تا جریان و نفوذ بادهاي گرم به

دلیل قرارگیري و فضاهاي آن اندك باشد. روستاي دیهوك به
و  کرمان  فردوس،  طبس،  مانند  شهرهایی  با  مستقیم  ارتباط 

ترانزیتی و  تاریخی  بیرجند  دوران  طی  در  مسیر،  این  بودن 

معاصر رشد و توسعه یافته است.    (قاجار و پهلوي) و طی دورة
هاي ارتباطی مهم و  طورکلی قرارگرفتن دیهوك در مسیر راهبه

نقش خدماتی آن موجب رونق آن شده است. دیهوك با وجود 
خاك  و  کافی  آب  منابع  از  دارد،  قرار  کویر  حاشیۀ  در  اینکه 

بودن دیهوك در  حاصلخیز برخوردار بوده است. همچنین منزل 
ا مسیر  غذایی امتداد  نیاز  که  است  مهم موجب شده  رتباطی 

که در منابع قاجاري نیز به  طوري کاروانیان را برآورده کند؛ به 
آن اشاره شده است. در این مقاله ضمن معرفی عناصر مختلف 

 گیري شهر نیز پرداخته شده است. بافت به عوامل مؤثر بر شکل 
 

 ضرورت و اهداف پژوهش 

ویژه خراسان به  -شرقی ایرانبا وجود اهمیتی که مناطق  
هاي اند، پژوهشدر روند تحوالت تاریخی ایران داشته  -جنوبی
شناسانۀ مهم و خاصی دربارة این منطقه صورت نگرفته  باستان

است. همچنین شناخت پژوهشگران از مناطق مذکور، بیشتر  
به اطالعاتی محدود است که در منابع و متون تاریخی آمده و  

مقاالت باستان   تاکنون  به  اندکی  کتب  منطقه  و  این  شناسی 
به پرداخته این میان  جایی شهرستان طبس  دلیل جابهاند. در 

بین سه استان (خراسان بزرگ، یزد و خراسان جنوبی) در کمتر  
چاپ   به  شهرستان  این  دربارة  اندکی  اطالعات  دهه،  سه  از 
رسیده که بیشتر موارد هم معطوف به شهر طبس بوده است.  

و همان جنوبی  خراسان  استان  قرارگیري  شد،  گفته  که  طور 
هایی شهرستان طبس در حاشیۀ کویر موجب شده است آبادي 

بافت منطقه  منحصربهاین  کمتر  هایی  که  باشد  داشته  فرد 
معرفی شده است. همچنین حوادث طبیعی مانند زلزلۀ سال 

سبب تخریب آثار تاریخی این شهرستان شده است؛ به   1357
دلی بافت همین  موارد ساکنان  بیشتر  در  قدیمی محل ل  هاي 

قدیمی را ترك کردند و مکانی جدید ساختند؛ بنابراین شناخت  
بافت این  معرفی  براي  و  که  دیهوك  بافت  مانند  کویري  هاي 

می  معرفی  بار  حفظ  اولین  و  احیا  براي  مؤثر  گامی  شود، 
 هاي ارزشمند این منطقه خواهد بود. بافت 
 

 اي پژوهش ه ها و فرضیه پرسش 

گیري بافت قدیم دیهوك دارد  ي در شکلتأثیر. اقلیم چه  1
 اند؟ و عناصر معماري این بافت کدام

. بافت قدیم دیهوك در کدام مسیر ارتباطی قرار گرفته  2
 است؟ 
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   پژوهش   ي ها ه ی فرض 

اقلیم گرم و  تأثیر  . بافت تاریخی روستاي دیهوك تحت  1
اقلیم  تأثیر  وان  تخشک منطقه شکل گرفته است. همچنین می 

هاي را در بافت دیهوك از جمله مصالح سازگار با اقلیم، کوچه
پر و پیچ و خم و ساباط، پوشش گنبدي و بادگیر مشاهده کرد.  
عناصر مختلف بافت قدیم دیهوك شامل مسجد، آرامگاه، بازار، 

 حمام، آسیاب، حوض انبار و... است.  

که از کرمان    . بافت قدیم دیهوك در مسیر ارتباطی مهمی2
می  منتهی  مشهد)  و  (نیشابور  شود، به سمت شمال خراسان 

 آباد و چاه گنبد واقع شده است. قرار دارد و بین ایستگاه عرب 

 روش پژوهش 

کمک هاي آن بهمقالۀ حاضر توصیفی و تحلیلی بوده و داده
کتابخانه  منابع  و مطالعۀ  جغرافیایی)  و  تاریخی  (کتب  اي 

عکس  (شامل  میدانی  و  برداشت  معماري  برداشت  برداري، 
با  گفت  محل  در  پیمایشی  روش  به  محلی)  ساکنان  با  وگو 

در حال حاضر، فرهنگی صورت گرفته است.    -رویکرد تاریخی
ودرب نشده  انجام  تحقیقی  دیهوك  روستاي  تاریخی  بافت   ارة 

باستان  بررسی  حاصل  مقاله  این  از  بخش بخشی   شناسی 

است   طبس  شهرستان  پیرحاجات  دهستان  و   دیهوك 
 )Mahmoodi Nasab, 2018  .( 

 پیشینۀ پژوهش 

تاکنون دربارة بافت دیهوك تحقیق جامعی صورت نگرفته  
ها درمورد این آینۀ سفرنامه است و تنها در کتاب دیهوك در  

نویسان بحث شده، اما به معرفی بافت  منطقه از دیدگاه سفرنامه 
پرداخته نشده است. این مقاله اطالعات کاملی دربارة    دیهوك

معرفی بافت قدیم روستاي دیهوك و عناصر معماري آن ارائه 
 ).Raufi & Rezvani Moghadam, 2016دهد (می 

 قدیم روستاي دیهوكموقعیت جغرافیایی بافت 
بافت قدیم روستاي دیهوك در استان خراسان جنوبی، در 
قدیم دیهوك در   و روستاي  شهرستان طبس، بخش دیهوك 

دارد   متري آن قرار  730غرب شهر فعلی دیهوك و به فاصلۀ  
  UTMاز لحاظ موقعیت جغرافیاي براساس  ). این بافت  1(شکل  

متر از   1372و ارتفاع    0547147/3684149در طول و عرض  
دسترسی به بافت قدیم    ).2سطح دریا قرار گرفته است (شکل  

روستاي دیهوك از طریق محلۀ انتظامیه که در گذشته جزئی  
هاي بافت قدیم روستا بوده و امروزه هم به همین نام  از محله

این محله و طی مسیري   از  از عبور    500مشهور است، پس 
. پذیر است متري به طرف شمال امکان
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 ي اماهواره ریتصو  در هوكید يروستا  میقد بافت. 2 شکل

 https://Google Earth.Com: منبع 

 هاي دورة قاجاردیهوك در سفرنامه
شاه و محمدشاه قاجار) در  میرزاخانلرخان (منشی فتحعلی

می  دیهوك  دربارة  قریه چشمهسفرنامۀ خود  «این  اي  نویسد: 
می  زمینش  از  آب  که  ده  باالي  سرچشمه  دارد  در  و  جوشد 

به قدر یک سنگ   بزرگی اسطلخ (استخر) مانند دارد.  گودال 
ساخته  آسیا  هم  محلش  سه  دو  در  که  آب  آب  این  از  اند، 

روزش مال عمادالملک (حاکم گردد. این چشمه چهار شبانهمی 
شبانه  یک  که  طبس)،  پیري  یک  مزار  بر  است  وقف  روزش 

«پهلوان  می  اسمش  مراددهنده  گویند  خیلی  و  بوده  مردان» 
دست  در  و  است  مدفون  چشمه  همین  پهلوي  که  است 

شبانه  سه  است.  موقوفات  عمادالملک  از  دیگرش  روز 
ابراهیم میرحسن حاجی  دست  که  است  عموي  خان  خان 

مال  ع بیشترش  قریه  و  چشمه  این  باقی  است.  مادالملک 
هاي عمادالملک است، کمترش مال رعیت». وضع قریه این آدم

است که کوهی از سنگ خارا در وسط جلگه واقع است. باالي 
در  است.  بوده  محکم  خیلی  که  است  قدیمی  کهنه  قلعۀ  آن 

. به  اندهاي رعیتی ساخته اطراف کوه از دامنۀ آن تا پایین، خانه
ها تا  قدر سیصد، چهارصد خانه رعیت دارد و در اطراف خانه 
ابریشم باغ توت براي  کاري  یک مسافت ممتدي محل زراعت 

به دارد؛  خوش  وضع  خیلی  خانه طوري است  دایرة که  یک  ها 
ها. میان  محیط بر کوه و اراضی زراعت، یک دایرة محیط بر خانه 

خانه باقی است.  هایش خراب شده، سه چهار  قلعه اغلب خانه 
شغلش   که  دارد  منزل  منحنی  پیرمردي  آنها  از  یکی  در 

و خشت نوکر  این  گفتند:  دارد.  هم  سامعه  ثقل  و  است  مالی 

شمخالچی (شمخال نوعی تفنگ سرپر است) و ساخلو این قلعه 
 ).  Mirza Khanlar Khan, 1972, PP. 221-222است (

کتاب   دهو  کرمان  و  خراسان  سفرنامۀدر  است:  ك آمده 
و   خانوار  پنجاه  و  دویست  است.  آبادي  قریۀ  بسیار  (دیهوك) 
چهار آسیاب دارد. نهر بزرگی از این ده جاري است. آبش بسیار  
کم است و آب معدنی است. چشمۀ آن در باالي ده است که  

می دریاچه  را  آن  و  کرده  احداث  بزرگی  آب استخر  گویند. 
ورند. کنار  خچشمه بسی حرارت دارد و اهل ده از این آب می

باغ بعضی  باالي چشمه  دارند.  و مردان منزل  زنان  هاست که 
گویند.  این چشمه جایی است که آنجا را «کالتۀ شاه مرغ» می 

به  این ده روان می آن آب هم  از زوار آب  سوي  شود. هرکس 
نزدیک  بیاورد و راهش  آنجا  از  باید  خنک غیرمعدنی خواهد، 

که خیلی گواراست. باید    است، ولی از آب آنجا آبی بهتر است
به معنی دهنۀ   باز  و  به «باز» است  آورد که موسوم  از جایی 

شده چندان دور نیست. در  میان کوه است و باز پایین ده واقع
ده  سایر  از  بیشتر  است.  ارزانی  بسی  ده  فراوان  این  نعمت  ها 

است. میوه ابداً قدر و قیمت ندارد. در این ده براي کاروانیان 
تواند در نزدیک باغات و ا نیست، اما قافله مختصر می سرکاروان

به  ده  قلعهتوي  ده  و در وسط  کند  منزل  که  راحتی  است  اي 
کنند.  باالي تپه واقع شده و حاال دیگر آنجا اهالی مسکن نمی 

تپه  باالي  قلعه  آن  توي  در  دارند.  باغات  و  منزل  قلعه  دور 
هوك راهی اي است که هنوز هم موجود است. از قریۀ د چشمه
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دارد  مسافت  فرسخ  چهارده  طبس  شهر  تا  که   است 
 )Afzal AlMolk, n. d., PP. 160-161 .( 

 معرفی بافت قدیم روستاي دیهوك 
دیهوك   روستاي  قدیم  صخرهبافت  کوه  یک  اي  دورتادور 

به  این کوه  به جنوب  ساخته شده که  از شمال  بیضی  صورت 
متر به فاصلۀ    200و عرض    470بافت با طول  امتداد دارد. این  

است    730 گرفته  قرار  دیهوك  بافت جدید شهر  غرب  متري 
هاي اصلی کرمان به  ). این بافت در برخوردگاه جاده 3(شکل  

مشهد و یزد به مشهد قرار گرفته است. این دو جاده پس از  
سوي مشهد ادامه  شوند و مسیر به رسیدن به دیهوك یکی می 

یا دهوك نامیده  سال پیش دهک  150یابد. دیهوك حدود می 
بر    1357شده است. بافت قدیم روستاي دیهوك در سال  می 

زمین  است.  اثر  دیده  زیادي  آسیب  روستاي لرزه  دو  نزدیکی 
مجاور دیهوك و بازك، که هم اکنون دو محلۀ شهر هستند، از 

شکل اصلی  است  عوامل  بوده  شهر  این   ,Deyhook( گیري 

2013 .( 

 

 
   شرق از دید  – هوكید يروستا میقد بافت. 3 شکل

 ) Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 
هاي اقلیم گرم  بافت تاریخی روستاي دیهوك از جمله بافت 

(شکل   است  ایران  خشک  بافت  ).  4و  و  معماري  بررسی  در 
شهرهاي و روستاهاي نواحی گرم و خشک مشخص شد آب و 

شکل در  نقش  هوا  نواحی  این  معماري  و  شهرها  بافت  گیري 
اي داشته و مشکالت آب و هوایی همیشه به صورت حاد  عمده

دم این نواحی مطرح بوده است؛ از جملۀ این مشکالت براي مر
باال، می  حرارت  درجۀ  زیاد،  گرماي  سوزان،  آفتاب  به  توان 

هاي پر گرد و خاك، کمی بارندگی، کمی آب و... اشاره  طوفان
همچنین,P. 59  Tavassoli ,1981(کرد   و    ).  دخل  هرگونه 

یی تصرف انسانی در محیط تا حد زیادي تابع شرایط آب و هوا
). اصوًال هیچ فضاي  P. 31  Akhtarkavan et al., 2012(است  

شهري غیرمحصور در این مناطق وجود ندارد؛ زیرا محافظت از 
نیست   ممکن  اقلیمی  نامساعد  شرایط  مقابل  در  فضا  این 

)2014, P. 106  Mahmoodi Nasab,(.    نیز دیهوك  بافت 
خشک  دلیل قرارگیري در مجاورت کویر و آب و هواي گرم و  به

 از این امر مستثنا نیست. 

بافت  از  مانند بسیاري  نواحی  بافت روستاي دیهوك،  هاي 
محله از  ایران  سازمان کویري  و  ساختار  قدیمی،  دهی هاي 

هاي جدید امروزي  اي برخوردار بوده که متفاوت از محله ویژه
اي شکل صورت بافتی منسجم در اطراف کوهی صخرهاست و به 

ص این  به  است؛  با  گرفته  بافت  در  معماري  عناصر  که  ورت 
اي را پدید  یکدیگر پیوسته هستند و مجموعۀ واحد و یکپارچه

کوچهمی  و  گذر  همچنین  ضرورتآورند.  بر  بنا  هاي  ها 
شده بوم  ساخته  بازار  مهم اند.  شناختی  گذر  روستا،  گذر  ترین 

جامع،   مسجد  جمله  از  بافت  اصلی  عناصر  بیشتر  و  بوده 
اند.  اب در دو طرف این گذر قرار گرفتهحسینیه، حمام و آسی

دلیل قرارگیري بافت روستا در کنار  واحدهاي مسکونی روستا به 
اي به صورت پلکانی بوده و بیشتر در دو طبقه ساخته شده  تپه

هاي مجاور تپه نیز طی دوران گسترش روستا ایجاد است. خانه 
در  هستند.  تر  که از لحاظ ابعاد و اندازه بزرگطوري اند؛ به شده 

 ادامه، به معرفی عناصر بافت قدیم دیهوك پرداخته شده است:
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   جنوب از دید  – هوكید يروستا  میقد بافت. 4 شکل

 ) Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 
 قلعه و برج

ضروري   مسائل  از  وجود شکلیکی  انسانی  حیات  گیري 
گیري جوامع انسانی و حیات و امنیت است که بدون آن شکل

می نظر  به  غیرممکن  آنها  مهم تداوم  از  عوامل رسد.  ترین 
امنیت، پوشش تأمین  تدافعی  کنندة  و  مناسب، مستحکم  هاي 

) ).  ,P. 13  Mulazadeh & Mohammadi ,2006است 
هاي قاجار به  در سفرنامه گونه که پیش از این بیان شد،  همان

اي در مرکز بافت روستا اشاره شده که در  قلعه  بقایاي معماري 
قاجار ویران بوده است و تنها چند فضاي معماري آن باقی    دورة 

مانده که امروزه آن هم تخریب شده است. سازندگان این قلعه  
با توجه به قرارگیري بافت قدیم روستا در دشتی وسیع و اینکه  
این کوه اشراف کاملی به محیط اطراف داشته است، اقدام به 

از تخریب این قلعه،  که پسطوري اند؛ به ساخت این قلعه کرده
اي  قاجار نیز براي محافظت از دیهوك روي کوه صخره  دورة در 

حاجی محلۀ  و  دیهوك  روستاي  قدیم  بافت  (مرکز    910آباد 
برج دیهوك)  بافت  مرکز  برج  جنوب  نگهبانی  متري  هاي 

قاجار و بعد از آن، این بنا    دورة ). شاید در  5اند (شکل  ساخته 
آ مصالح  و  تخریب  مردم  فضاهاي توسط  سایر  ساخت  در  ن 

مسکونی بافت استفاده شد. این دو برج (برج بافت دیهوك و  
حاجی محلۀ  بهبرج  و  مدور  پالن  با  با  آباد)  مخروطی،  صورت 

اطراف  متر ساخته شده   7تا    6ارتفاع   بر محیط  اند و مشرف 
اند. طبقۀ اول براي ها در دو طبقه ساخته شده هستند. این برج 

و نگهبان  به  استراحت  دوم  دیده طبقه  استفاده  منظور  بانی 
تیرکش ه شدمی  دوم  طبقۀ  دورتادور  دیدهاند.  براي  بانی  هایی 

تعبیه شده است. میرزا خانلرخان در سفرنامۀ خود، قلعۀ روستا  
می  توصیف  محکم  و  قدیمی  بنایی  اینرا  از  می کند؛  توان  رو 

لجوقی گفت این قلعه پیش از دورة قاجار و احتماًال در دورة س
تا صفوي ساخته شده باشد. نقشۀ این قلعه با توجه به شکل  
طبیعی کوه ساخته شده است. تنها فضاي معماري این قلعه  

شکل است که اهالی محلی آن را آسباد بقایاي دو فضاي مربع 
و  می  این سازه درون گودي کوه  قرارگیري  به  توجه  با  دانند. 

اند و همچنین کردهاینکه آسبادها را در مسیر باد طراحی می
سنگ، مالت مصالحی که در ساخت آن به کار رفته است (قلوه 
هم  آسباد  ساختمان  با  ساروج)  و  گچ  و  ندارد، خاك  خوانی 

است؛   بوده  قلعه  براي  بنا یک مخزن ذخیرة آب  این  احتماًال 
که کل آب سطح قلعه به این مکان سرازیر شده است.  طوري به

وبی به ساخت و معماري آسباد گفتنی است در هیچ منبع مکت
به خراسان  منطقۀ  است.  نشده  اشاره  طبس  منطقۀ  ویژه در 

جنوب آن در طول دوران مختلف اسالمی و حتی قبل از آن 
به بود؛  بیگانه  اقوام  هجوم  متأخر طوري مورد  قرون  در  که 

صفوي به بعد، این منطقه بیشتر مورد    دورة ویژه در  اسالمی به 
 گرفته است. ها قرار مینحمالت ازبکان و ترکم
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   جنوب از دید – هوكید يروستا میقد بافت جبر يدورنما. 5 شکل

  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 هاي قدیم روستاي دیهوكمحله
محله قدیم،  بافت  بر  عالوه  گذشته،  در  در  اطراف هایی 

. از جمله عباسیه (که بر اثر سیل  روستاي دیهوك وجود داشت
از بین رفت و سپس بازسازي شد)، خانیک، انتظامیه، بازگ،  

هاي مشهور و مشخص دیهوك آباد و امیرآباد که از بخش حاجی
می  شمار  به  آن  اطراف  محلهو  این  باقی  رود.  نیز  امروزه  ها 

می  نام شناخته  به همین  که  بافت جدید  شونهستند  در  و  د 
شده  ادغام  دیهوك  محلهشهر  جزء  انتظامیه  محلۀ  هاي اند. 

توان در معماري  نشین دیهوك بوده است. این امر را میمرفه
هاي معماري خانه  کهطوري هاي این محله مشاهده کرد؛ بهخانه

این محله در مقایسه با سایر فضاهاي مسکونی بافت از لحاظ  
 ئینات بیشتري دارد.تر است و تزوسعت بزرگ 

 مسجدجامع 
مسجدجامع بافت قدیم روستا بر اثر زلزله تخریب و روي 

هاي  آن مسجد جدیدي ساخته شده است. با توجه به گزارش
صورت شبستانی و در چند دهانه با طاق  میدانی این مسجد به 

در است.  بوده  روستا،  روبه   جناغی  قدیمی  مسجد  روي 
بر اثر زلزله تخریب شده و تنها    اي قرار دارد که آن همحسینیه 

دیوارهاي اصلی و بادگیر بنا باقی مانده است. با توجه به شواهد  
صورت  معماري فعلی این بنا حیاط ندارد و به سبک مسجد و به

ابعاد    شبستانی بوده است. با  متر و در    15×    8این حسینیه 
شرقی داخل -راستاي  از  بنا  ورودي  است.  شده  ساخته  غربی 

می  ساباطی ورودي  میسر  بر  عالوه  ساباط  این  (درون  شود 
مسجد، ورودي چند خانه مسکونی نیز قرار دارد). بادگیر این  

طرفه رو به شمال و  صورت یکحسینیه در ضلع جنوبی بنا به 
 با سه دهانه طراحی شده است. 

 ساباط 
نه خشک  و  گرم  مناطق  اقلیم  در  عنصري  ساباط  فقط 

هوشیارانه و هدفمند است و نقش نیارشی  نمادین، بلکه حرکتی  
گیري و حضور آن ترین عوامل در شکل عنوان یکی از مهم آن به 

 ) است  روستایی  و  شهري  گذرهاي    P. 253 ,2003در 
Mahmoodi & Mofidi Shemirani,  دانش به  نیارش   .(

(مصالح ساختمایه  و  ساختمان  فن  گفته  ایستایی،  شناسی) 
براي  ,P. 29  Pirnya ,2007شده است (می  ). درواقع معماران 

اصل  کوچه  و  گذر  ارتفاع  و  عرض  به  توجه  با  ساباط  ساخت 
ساباط در اقلیم گرم و خشک با ایجاد اند.  نیارش را رعایت کرده

نوعی محلی براي استراحت ساکنان ساخته شده است،  سایه به 
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ها و حتی بازار و عالوه بر این، ساباط دسترسی به مراکز محله
عنوان یک فضاي ورودي براي یک یا چند ی موارد بهدر بعض

).  ,.Mahmoodi Nasab et al  2016(خانه طراحی شده است  
قدیم  ساباط  بافت  سراسر  در  دیهوك  روستا  قدیم  بافت  هاي 

اي  ویژه در نیمۀ شرقی بافت و در دامنۀ کوه صخره روستا، به 
ساباط  این  عرض  و  طول  دارد.  گذرها وجود  به  توجه  با  ها 

متر با ارتفاع    12×    3ترین ساباط با ابعاد  فاوت است. بزرگمت
 5/1متر با ارتفاع    5×    1ها با ابعاد  ترین ساباط متر و کوچک  3

در بیشتر گذرهاي اصلی بافت    معموًالها  متر هستند. این ساباط 
طور که اشاره شد، عوامل مهمی  شود. هماندیهوك دیده می 

شکل ساباط در  این  دگیري  نقش  اینکه  اشته ها  جمله  از  اند؛ 
توانسته است  قسمتی از این گذرها ملک شخصی بوده که می 

دو گذر را به هم وصل کند. مالک این قسمت از ملک خود را  
کرده است. باالي ساباط نیز  وقف و اقدام به ساخت ساباط می

ساخته تا کمبود زمین در ساخت خانه برطرف شود  اطاقی می 
ن فضا رو به بادهاي منطقه بود که شرایط  ای  معموًال) و  6(شکل  

کرد. گاه  آسایش را براي مالک خانه در فصل تابستان فراهم می 
شده است که  درون یک ساباط ورودي به چند خانه تعبیه می 

شود. عنوان آغل و انبار یونجه استفاده می امروزه این فضاها به 
  هایی که در گذر اصلی بافت دیهوك طراحی همچنین ساباط 

یی در دو طرف دارند که براي نشستن ساخته  هاو سکاند،  شده 
شده تا آسایش ساکنان را در فصل تابستان مهیا کنند. بعضی  

ها مرکز یک محله یا محل شور و مشورت ساکنان  از این ساباط 
براي قرآن ایام رمضان محلی  بوده  بافت بوده و در  نیز  خوانی 

 است. 
اتاق  ساباط امنیت  باالي  بهاي  اتاقها  از  داخل  یشتر  هاي 

اتاق این  و حتی  است  بوده  داشتهخانه  که  ها حکم سنگر  اند 
می  مهاجمان  حملۀ  هنگام  آن  و توانستهساکنان  در  از  اند 

اند، با پرتاپ سنگ و  هاي آنها که بر کوچه مشرف بوده پنجره
آنها جنگ پیشروي  از  مهاجمان  سر  بر  آتش  ریختن  و  افزار 

) کنند  همچنین  ,P. 134  Omranipoor ,2005جلوگیري   .(
ساباط نقشی اساسی در ایستایی بناهاي همجوار با خود دارد و  

باید توجه داشت تکیه بوده است.  بناهاي همجوار  براي  گاهی 
استقامت موجب  کناري  فضاهاي  با  ساباط  ساخت  آن    که 

 . شودمی 

 

 
  هوكید يروستا میقد بافت يهاساباط. 6 شکل

  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع
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   بازار 
با عرض   به    6یا    5گذر مرکزي روستا که  از شمال غرب  متر 

جنوب در امتداد بوده معروف به گذر بازار است. در گذشته، در راستاي  
هایی با ابعاد کوچک قرار داشته و بعضی از عناصر بافت این گذر مغازه 

انبار نیز در این مسیر قرار  از جمله مسجد جامع، حسینیه، حمام و آب
 ).7شکل داشته است (

 

 
  هوكید يروستا می قد بافت -  بازار گذر. 7 شکل

  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 

 فضاهاي مسکونی
منطقه  خانه اقلیم  و  نیاز  به  توجه  با  دیهوك  بافت  هاي 

فضاهاي   همۀ  سقف  است.  شده  گنبدي  ساخته  مسکونی 
دار هستند. در قسمت ها نیز حیاطدیوارهاي قطور دارد و خانه

ها حوض آبی نیز ساخته شده است و مرکزي بعضی از حیاط 
خانه شده همۀ  طراحی  شکل  مستطیل  تقریباً  پالن  با    اند. ها 

مصالحی   و  مواد  از  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  بومی  معماران 
خود سازگاري داشته باشند و با  اند که با محیط  استفاده کرده 

راحتی از نفوذ سرما  ساختن جرزها و دیوارهاي ستبر خشتی به 
). معموًال از Varjavand, 1979, P. 7و گرما جلوگیري کنند ( 

شدند.  لحاظ ارتفاع فضاهاي مسکونی در یک اندازه ساخته می 
توان به ساخت  ها می از جمله سایر عناصر معماري در این خانه

ر اشاره کرد. بیشتر بادگیرهاي بافت قدیم دیهوك با یک بادگی
(یک بوده دهانه  قرار داشتند. در طرفه)  و در جهت شمال  اند 

اطاق تابستان  می فصل  استفاده  بادگیردار  نظر  هاي  به  شدند. 
قرار   200رسد حداقل حدود  می  بافت  این  بناي مسکونی در 

 سد.  رداشته که قدمت بیشتر آنها به دورة قاجاري می 
طبقه و در بعضی موارد صورت تکهاي بافت دیهوك به خانه

بافت    شده است.در دوطبقه ساخته می  فضاهاي مسکونی در 
هاي مختلف معماري چهار ایوانی  قدیم روستاي دیهوك با پالن
باغ   سرا و حیاط مرکزي ساخته شده  (چهار صفه)، دوایوانی، 

 ت. که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده اس 
ترین عنوان کهنچهار ایوانی به   الف) بناهاي چهارایوانی:

الگوي معماري مسکونی در ایران، زیاد نام برده شده است. این  
صرف  ساختمانی  سازهالگوي  و  اقلیمی  مباحث  از  از  نظر  اي، 

دیدگاه معناگرایی نیز از دورة باستان اهمیت داشته و در نقوش  
در معماري ایران، این الگو هاي مختلف تکرار شده است.  و طرح

هاي اولیه به فضایی جزء  از بیانی خالص در آرایش فضایی نمونه
تر تبدیل شده و به این ترتیب الگوهاي  یافتههاي تکاملدر نمونه
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در خانه فضایی  و کوشکمتنوع  میها  را شامل  است  ها  شده 
), 2014et al.Gholami & Kavian, 2016, P. 179; Judaki  .(  

صورت رودررو  بناها از چهار ایوان تشکیل شده است که به این  
حول فضاي میانی قرار گرفته و فضاي میانی نقش رابط این 

 4×    4ها را داشته است. فضاي میانی چهار ایوان با ابعاد  ایوان
متر یا بیشتر، با حوض آبی با ابعاد در مرکز این فضا قرار دارد. 

وجود دارد که ورودي آنها از   ها چهار اتاقچهار طرف این ایوان
ایوان (شکل  داخل  می 8هاست  درمجموع  در  ).  گفت  توان 

فضا طراحی و ساخته شده است.   9ساخت بناهاي با این پالن 
این بنا بیشتر تزئیناتی از جمله کاربندي و نورگیرهایی در گنبد  

به  نورگیرها  این  مواقع  از  بعضی  در  که  دارد  صورت مرکزي 
هاي اطراف آن داراي گچبري  شده که پنجره   فرنگی اجراکاله

(شکل   است  بادگیري 9مشبک  مرکزي  اطاق  در  ). همچنین 
شده است که با جریان هوا در داخل آن و حوض ساخته می 

آب  با  آن  برخورد  و  وزش  با  و  بوده  مرکزي  اتاق  در  که  آبی 
یافته است. درون حوض، هواي سردي در داخل خانه جریان می

اط این  از  از  اقبعضی  تعبیه شده است.  نیز  بخاري دیواري  ها 
این خانه اسداهللا ها می جملۀ  به خانۀ  خان کالنی و خانۀ  توان 

 مهاجري اشاره کرد.

 

      
 
 

 
(سراچه):   دوایوانی  الگوي  خانهب)  مسکونی  این  هاي 

اند. در روي هم تشکیل شده جاي چهار ایوان از دو ایوان روبهبه
هاي دیگري  این فضاهاي مسکونی با توجه به مساحت بنا اتاق 

عنوان دو ایوان به معموًال  نیز اطراف این ایوان ساخته شده و  
 اند. شده فضاي اصلی در دو طرف حیاط محسوب می

سرا:   باغ  الگوي  خانه ج)  ورودي،  معموًال  ها  این  شامل 
هاي نشیمن و مطبخ هستند؛ به  نشین، بادگیر، اتاقهشتی، شاه 

این صورت که پس از ورودي هشتی بنا ساخته و بعد با یک  
حیاط   وسط  در  معموًال  است.  شده  منتهی  حیاط  به  زاویه 

دارد    هایی که در مسیر قنات قرار دارند، حوض آبی وجودخانه
هایی طراحی شده است.  و در سه ضلع یا دو ضلع حیاط اطاق

ایوان رفیعی  معموًال  نشین بناست که  ترین بخش خانه شاه مهم 
دارد. این فضا داراي بادگیر است و طوري طراحی شده که رو  

باغ باشد (شکل   از جمله خانه 10به فضاي  الگوي  ).  با  باغ  ها 

می   سرا دیهوك  بافت  خاندر  به  ذبیح توان  اشاره  ۀ  ذبیحی  اهللا 
 کرد.

حیاط الگوي  حیاط خانه  دار:د)  مهمهاي  و دار  ترین 
را   دیهوك  روستا  قدیم  بافت  مسکونی  واحدهاي  بیشترین 

متر دارند.    600تا    300مساحتی بین  معموًال  گیرند که  دربرمی
قسمت شامل  مسکونی  فضاهاي  جمله،  این  از  مختلفی  هاي 

حیاط،   راهرو،  هشتی،  شاه ایوان،  اتاقباغچه،  هاي نشین، 
ترین  گرایی مهم نشیمن، سردابه و مطبخ است. همچنین درون

این خانهویژگی  (شکل  گونه  یا  ).  11هاست  داخلی  فضاي  در 
نشین است.  ترین قسمت ساختمان، شاهحیاط مرکزي، شاخص

در این جبهه، معموًال یک ایوان وجود دارد که پشت آن فضایی 
فضاه با  که  است  بزرگ بزرگ  اطراف  می اي  انواع  تر  و  شود 

دهند و سو گرما را کاهش می گوناگونی دارد. این فضاها از یک
به دیگر  سوي  ورودي از  میکمک  تلطیف  را  نور  کنند  ها 

)Mohammad Moradi & Amir Kabirian, 2002, P. 116 .( 

  یکالن خاناسداهللا  خانۀ یداخل يفضا. 8 شکل
  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

  یکالن خاناسداهللا  خانۀ  یفرنگکاله. 9 شکل
  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع
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  هوكید يروستا میقد بافت - یحی ذب اهللاحیذب خانۀ یجنوب  ضلع. 10 شکل

 ) Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 

 
  یکالن خانلیاسماع خانۀ نینششاه و  وانیا. 11 شکل

)Mahmoodi Nasab, 2018 ( 
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 حمام 
در معموًال  حمام از جمله ابنیۀ مهم و غیرمذهبی بوده که  

محله راسته مراکز  مجاورت  در  یا  گذرگاه ها  یا  بازار  هاي هاي 
شده است.  اصلی شهرها و روستاهاي قدیمی ایران احداث می

توان یکی از ارکان مهم شهرها و روستاهاي میها را  این مکان
). حمام بافت  Sabeti, 2003, P. 132اسالمی به حساب آورد (

 –متر در راستاي شمالی  15×    10قدیم روستاي دیهوك با ابعاد  
است.   شده  ساخته  تشکیلجنوبی  حمام فضاهاي  دهندة 

اند از: ورودي، راهرو، رختکن، میاندر، گرمخانه و خزینه. عبارت
صورت مستقل ساخته شده است تا دما و رطوبت هر  هر فضا به 

با فضاي مجا ورودي حمام از  ور تنظیم شود.  فضا در مقایسه 
متر    5/3شود که ایوانی رفیع با ارتفاع  ضلع غربی بنا میسر می

متر دارد. بعد از ورودي از طریق راهرویی منحنی    2×    2و ابعاد  
ضلعی نامنتظم  صورت هشت سربینه به رختکن حمام قرار دارد.  

کوچک دیگر  ضلع  چهار  و  بزرگ  آن  ضلع  چهار  که  تر  بوده 
کمک پوشش طاق و گنبد  فضاي رختکن به   ه است.ساخته شد

ش  گنبد    وة یبه  رأس  در  است.  شده  ساخته  کلمبو  پوشش 
می  روشن  را  داخل  فضاي  که  بود  شده  تعبیه  کرد.  نورگیري 

یک   با  که  دارد  قرار  رختکن  شرقی  شمال  ضلع  در  میاندر 
ترین قسمت  اصلیشود.  راهروي منحنی به گرمخانه منتهی می 

ضلعی صورت هشت . گرمخانه حمام نیز به حمام گرمخانه است
و شبیه به رختکن طراحی شده است. همچنین خزینۀ حمام 

). گلخن بنا نیز  12در ضلع جنوبی گرمخانه قرار دارد (شکل  
جاده اثر  بر  اخیر  سال  و ساخت طی چند  بافت  داخل  سازي 

کاربري این حمام  حمام جدید در شرق بنا تخریب شده است. 
 ه است. المنفعه بودعام

 

 
   هوكید يروستا می قد بافت حمام نۀیخز. 12 شکل

  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 
 آسیاب 

باقی  دیهوك  قدیم  بافت  در  آسیاب  دو  معماري  بقایاي  امروزه 
تَک آسیاب  است:  (شکل  مانده  (تَکآب)  استاد  13اُو  آسیاب  و   (

آسیاب  این  معماري  غالمرضا.  بقایاي  به  توجه  با  مردخانه  ها  شامل 

آب   انتقال  جوي  و  تنوره  آردکردن،  فضاي  انبار،  آسیابان)،  (اطاقک 
ترین بخش آسیاب پاچال است که در اطاق آرد گندم قرار  مهماست.  

دارد. این مکان محل سنگ آسیاب، آرتیالن، دولبره و سُول است. 
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الیه  نشان وجود  آسیاب  تنورة  در  اندود  در  هاي  آن  مرمت  دهندة 
صورت مشارکتی یا  ها به کیت این آسیابهاي مختلف است. مالسال 

کمک افرادي که در آب قنات سهم  مربوط به یک شخص بوده و به 
 شده است.اند، اداره میداشته 

 
 

 
 (تَکآب)   اُوتَک ابیآس تنورة و  آب انتقال يجو از  یقسمت. 13 شکل

  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 کاروانسراي دیهوك
عصر طالیی احداث کاروانسراها با ظهور امپراتوري صفویه  

ها دادن به راهآغاز شد. رونق تجارت داخلی و خارجی و اهمیت
با  کاروانسراها  بنیاد  که  است  شده  سبب  زیارتی  شهرهاي  و 

).  Kiani & Claice, 1983, P. 6(رو شوند  تحوالت جدیدي روبه
صفویه، طرحی ثابت که همان طرح چهار ایوانی بود،   دورةدر  

دستخوش  دیگر  که  شد  انتخاب  کاروانسراها  احداث  براي 
نگرفت   قرار  فراوان  در  )  Siroux, 1949, P. 180(تغییرات  و 

 ,Kiani & Claice( هاي بعد نیز همین شیوه ادامه یافت  دوره

1983, P. 7  .(  امروزه به   حلۀمکاروانسراي دیهوك در) خانیک
انتظامیه شناخته می  ابعاد  نام  با  و  به سبک 37×    36شود)   ،

 & Kiani(قاجار است    دورةدوایوانی ساخته شده و متعلق به  

Claice, 1994, P. 367) (  هاي این کاروانسرا، قسمت).  14شکل
شاه  حجره،  حیاط،  ایوان،  جمله  از  سرویس  مختلفی  و  نشین 

اند.  مالی بنا را اهالی محلی تخریب کرده بهداشتی دارد. ضلع ش

ایوان   باالي  است.  بوده  بنا  قسمت  این  در  نیز  ورودي  ایوان 
رفته  ورودي اطاقکی ساخته شده که براي نگهبانی به کار می 

). این کاروانسرا از خارج چهارگوش و از 16و    15است (شکل  
نامنتظم است که چهار ضلع آن صورت هشتداخل به ضلعی 
دورتادور  تر ساخته شده است.  چهار ضلع دیگر کوچک  بزرگ و
صورت قرینه ساخته شده است.  هایی بهحجره  کاروانسراحیاط  

حجره است که تقریباً اندازة    17درمجموع این کاروانسرا شامل  
یکسانی دارند. همچنین چهار اسطبل در چهار گوشۀ بنا تعبیه  

دارد. در   شده است و ورودي آنها در چهار گوشۀ حیاط قرار
متر قرار دارد.   1×    1قسمت مرکز هر اصطبل، ستونی به ابعاد  

از یک نیز  از سوي دیگر روي پوشش طاق  و  سو روي ستون 
صورت طاق  ها به است. پوشش این قسمت  دیوار بنا قرار گرفته

هاي ها رو به حیاط قرار دارد. غرفهکُلمبوست. ورودي همۀ اطاق
متر    3×    20/1یشخوان با ابعاد  دورتادور حیاط یک ایوان و پ
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اطاق همۀ  پوشش  ابعاد  است.  به  آجر  با    25×    25×    5ها 
بهسانتی  و  این متر  مرکز  قسمت  در  است.  عرقچین  صورت 

این  از  هریک  داخل  است.  شده  تعبیه  نورگیري  نیز  گنبدها 
هایی روي دیوار ساخته شده  ها بخاري دیواري و طاقچهغرفه

روي ایوان ورودي به لع جنوبی و روبهنشین بنا در ضاست. شاه 
حیاط قرار دارد. در بیرون ضلع جنوبی کاروانسرا بقایاي کورة 

تولید   آجر  کاروانسرا  این  ساخت  براي  که  دارد  قرار  آجرپزي 
استمی  میکرده  نشان  کوره  معماري  فضا .  این  محیط  دهد 

اي بوده است. همچنین به احتمال  هاي تنوره نوع کورهمدور و از  
اراي پوشش گنبدي بوده و دود حاصل از آتش داخل تنوره د

 شده است.از دودکشی در سقف به بیرون هدایت می 

 

 
  هوكید يکاروانسرا پالن . 14 شکل
  )Kiani & Claice, 1994, P. 367(: منبع

 
   بیتخر از قبل – هوكید يکاروانسرا وانیا. 15 شکل

 ی جنوب خراسان يگردشگر و یدستعیصنا یفرهنگ راثیم کل ادارة و یآرش: منبع
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   بیتخر از  بعد – هوكید يکاروانسرا وانیا. 16 شکل

  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 انبارآب
المنفعه  انبار یکی از بناهاي زادبومی ایران و یکی از بناهاي عامآب

دارد  ایران  تمدن  و  فرهنگ  در  فراوانی  جایگاه  و  منزلت  که  است 
)Noor Aghayi, 2012, P. 3 دهندة  انبارها از عناصر تشکیل). آب

تنها سمبل آب بلکه  هاي تاریخی هستند. معماري آنها با گنبد نه بافت
به  است.  آبادي  و  شهر  زندگی  سمبل  در  آب  که  مهمی  نقش  دلیل 

آب داشت،  مردم  به روزمرة  محله انبار  براي  زنده  کانونی  ها صورت 
د و بازار در اطراف  درآمده و بناهاي مهم شهر و روستا از قبیل مسج

گرفته  شکل  دلیل  به   ).Alam alHoda, 2003, P. 89(اند  آن 
قرارگیري بافت قدیم روستاي دیهوك در اقلیم گرم و خشک، اهمیت 

شود؛ به همین دلیل در این منطقه  آب در فصل تابستان دوچندان می

ویژه  انبار ساخته شده است. در فصول پرآب سال، به انبار و حوض آب
شود. در بافت قدیم دیهوك دو آب  مستان این فضاها پرآب میدر ز

انبارها شامل سردر، پلکان، ). این آب17انبار باقی مانده است (شکل  
انبار مخزن است که در پشت  پاشیر و مخزن هستند. فضاي اصلی آب

پوشش پلکان با طاق جناغی به شیوة ضربی با آجر پاشیر قرار دارد.  
عرض و ارتفاع در سراسر مسیر پلکان یکسان  طول، اجرا شده است. 

 شکلی مستقیم در راستاي پاشیر قرار دارد. انبار به است. پلکان این آب
هایی براي تهویۀ آب داخل مخزن ایجاد شده  روي بدنۀ مخزن روزنه 

انبارها معموالً آب  . این آباستو قسمت مرکزي گنبد داراي نورگیر  
 اند.وقفی نیز داشته 

 

 
   هوكی د يروستا میقد بافت انبارآب. 17 شکل

  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع
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 آرامگاه 
رباط   به  محلی  اصالح  در  که  دیهوك  قبرستان  مقبرة 

بافت قدیم    200به فاصلۀ  چهاردر معروف است،   متري غرب 
قرار دارد.   قبرستان  آرامگاه  روستا در قبرستان قدیمی روستا 

ابعاد    –در راستاي شمالی  دیهوك با  متر    10×    10جنوبی و 
مربع  مترمربع  100مساحت  ( پالن  با  و  است  )  شده  ساخته 

این بنا در وسط قبرستان قدیمی دیهوك قرار دارد.  ).  18(شکل  
سنگ یا  کتیبه  بنا  این  تاریخ  ندارد. نوشته دربارة  وجود  اي 

هاي دلیل زلزله و فرسایشنماهاي خارجی بنا با گذشت زمان به
متر    5اند. این بنا حدود  فراوان شکل اصلی خود را از دست داده

خ اطراف  محیط  بنا  از  این  کلی  شکل  است.  بلندتر  ود 
مقایسه با بناهاي چهارطاقی است و چهار ورودي در اضالع قابل 

اصلی دارد که پوشش ورودي این بنا در ضلع شمالی و غربی  
معماري،   بقایاي  به  توجه  با  این  وجود  با  است؛  تخریب شده 

صورت ورودي اصلی بنا در ضلع جنوبی قرار داشته است که به
تر است.  طاق جناغی بوده و از دیوارة اصلی جلو آمده   ایوانی با

امر  گواه  آن  معماري  بقایاي  تنها  و  تخریب  ایوان  این  امروزه 
هم  دیگر  ورودي  سه  بدون  است.  و  بنا  اصلی  دیوارة  با  سطح 

این ورودي بیرون ارتفاع    90/2و عرض آنها    3ها  زدگی است. 

. براي ساخت متر  دارد  20/1متر است. دیوارهاي بنا نیز عرض  
ابعاد   با  خام  خشت  از  گنبد  پوشش  و    25×    25×    4دیوار 

متر استفاده شده و یک ردیف آجر در فضاي بین پوشش  سانتی 
و دیوار (پاکار) بنا به کار رفته است. پوشش بنا با استفاده از  

ضلعی و سپس  هایی بزرگ از محیط مربع به هشت گوشفیل 
گن پوشش  آن  بعد  و  شده  تبدیل  است.  دایره  شده  اجرا  بد 

متأسفانه پوشش گنبد بر اثر زلزله و نزوالت جوي تخریب شده  
مانده، فضاي زیر پوشش است. با توجه به شواهد معماري باقی 

هایی با طاق جناغی دارد  هاي چهارگانه) پنجره(باالي ورودي 
بر جرزها را کمتر کند و مانع رانش   که فشار واردشدة گنبد 

گفتن شود.  بنا  ورودي دیوار  همۀ  است  مقبره  ی  مرکز  به  ها 
می  قبر  منتهی  از  شواهدي  بنا  این  وسط  فضاي  در  و  شود 

مشخص نیست. این مقبره تزئینات ندارد و تنها در نماي بیرونی  
صورت منظم روي دیوار مشهود است.  ضلع شرقی شیارهاي به 

مقایسه با  این بنا از لحاظ سبک معماري و پوشش گنبد قابل
آرامگاهی شهرستان طبس ساخته شده است؛ از  سایر بناهاي  

جمله آرامگاه جوخواه و آرامگاه پیرحاجات که مربوط به دورة  
 سلجوقی است. 

 

 
   شرق از دید – هوكید قبرستان آرامگاه. 18 شکل

  )Mahmoodi Nasab, 2018(: منبع

 
در اطراف بافت قدیم روستاي دیهوك بقایاي دو کوره وجود 
بقایاي معماري   دارد که احتماًال مربوط به ذوب سنگ است. 

از نوع   صورت مدور وها به دهد محیط این کورهکوره نشان می 
کوره را با    معموًال) که  19اي بوده است (شکل  هاي تنورهکوره 
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ا توجه به اینکه این کردند. بچوب روشن و حرارت را ایجاد می
کوره از نوع تنوري است، شاید داراي پوشش گنبدي بوده و 

دود حاصل از آتش داخل تنوره از دودکشی در سقف به بیرون  
 شده است. هدایت می 

 

 
  هوكید سرچشمه ذوب کورة يمعمار يایبقا. 19 شکل

 1397 نگارندگان،: منبع

 

 
 . کوره) 9. آرامگاه، 8انبار، . آب7. آسیاب، 6. حمام، 5. بازار، 4. ساباط، 3. مسجد، 2. قلعه و برج، 1اي (. موقعیت بناهاي بافت در تصویر ماهواره20شکل 

 

گیري روستاي دیهوك و تحلیل معماري بافت قدیم  شکل 
 آن 

شکل چگونگی  دو در  دیهوك  روستاي  قدیم  بافت  گیري 
میان موقعیت  و  جغرافیایی  را عامل  تأثیر  بیشترین  راهی 

تأثیر اند. در این میان، نقش موقعیت ارتباطی بیشترین  داشته
را در توسعۀ بعدي دیهوك داشته است؛ هرچند منابع آب کافی  

امکان را  استقرارگاه  در یک  افزایش جمعیت  از    پذیرامکان  و 
 ,Yosefifar, 2010(کرد  جهت دیگري نیز آن را پشتیبان می 

P. 147  .( با توجه به منابع، به وجود منابع آب نسبتاً کافی در
شمال دیهوك اشاره شده است که از آب آن سنگ چند آسیاب  

 ;Mirza Khanlar Khan, 1972, PP. 221-222(چرخد  می 

Afzal AlMolk, n. d., PP. 160-161  قش اولیۀ آب در  ن ). پس
گیري روستا، در اقلیم گرم و خشک این منطقه نیز تأثیر  شکل
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(خراسان  قهستان  منطقۀ  اقلیمی سخت  است. شرایط  داشته 
ویژه نبود منابع آب کافی موجب شده است در طول  جنوبی) به 

آبادي  باشند.  زمان  داشته  اندکی  رشد  منطقه  این  هاي 
اي شکل گرفته  در نقطه ها در این اقلیم نیز  گیري آبادي شکل

 است که نیاز آبی آنها را برطرف کند. 
  نقش  آن  ي ریگشکل   بعد  روستا   توسعۀ  روند  در  ي بعد  عامل
  بوده  مهم  یارتباط  ةجاد  در  هوكید   ي ریقرارگ  و  داشته  بسیاري 

 يشهرها  از  ،کردهی م  عبور  هوك ید  از  که  یاصل  ي ریمس.  است
 خراسان   شمال  سمت  به  و  شروع  ران یا  یجنوب  و  ي مرکز

کرده است. محدودة می   دایپ  امتداد  مشهد   و  شابور ین   ي شهرها
شواهد   براساس  جنوبی  خراسان  در  ارتباطی  راه  این 

( باستان )  Anani, 2012; Mahmoodi Nasab, 2018شناختی 
) مشخص است. دیهوك  .Afzal AlMolk, n. dو منابع مکتوب (

عرب  و  گنبد  چاه  کاروانسراي  منزلگاه  در    –آباد  بین  زنوغان 
مسیر جادة خراسان به کرمان قرار دارد. این راه امروز در بعضی  

شود. مسیر دوم عنوان راه ارتباطی استفاده می ها هنوز به قسمت
تر  شده و در مقایسه با مسیر اول فرعی که به دیهوك ختم می 

می به محسوب  طبس  از  که  بوده  مسیري  است،  سوي شده 
گرفته  در مسیر فوق جاي میکریت، اصفهک و دیهوك و سپس  

سمت، خور، خوسف و بیرجند  آباد بهاست و در ایستگاه عرب 
شده است. دیهوك بین ایستگاه چاه گنبد در شمال منتهی می 

 آباد در جنوب شرق قرار دارد.و عرب

شهادت و تدفین امام رضا (ع) در مشهد تأثیر بسیاري در  
هاي کویر  تر راههاي گذشتۀ لوت داشته است. بیشموجودیت راه

می  پایتخت خراسان ختم  (به    ).Gabriel, 1992, P. 271شد 
در   دیهوك  جمله  از  قهستان  روستاهاي  و  شهرها  قرارگیري 
مسیر جادة ارتباطی مهم موجب گسترش و توسعۀ شهرها در 

شدن مذهب تشیع در دورة دورة اسالمی نیز شده است. رسمی
راه  به شهرصفوي موجب شده است  از  هایی که  هاي مذهبی 

م ختم  مشهد  بگیرد.  ی جمله  رونق  و  رشد  عباس شاه شود، 
صفوي با پاي پیاده به قصد زیارت امام رضا (ع) از اصفهان و از 
مسیر قهستان و از شهرهاي طبس و تون به مشهد سفر کرده  

). همین امر موجب  Turkaman, 2003, Vol. 2, P. 611است (
نیز   رشد و شکوفایی این شهرها شده است. روستاي دیهوك 

دلیل قرارگیري در این جادة زیارتی مهم توسعه و رشد کرده  به
عنوان یک منزلگاه  دیهوك به  ،که در دورة قاجارطوري است؛ به 

شواهد   به  توجه  با  بود.  شده  ساخته  کاروانسرایی  مهم 
قدیم  باستان بافت  در  معماري  فضاهاي  همچنین  و  شناسی 

بافت قدیم روستاي دیهوك رسد  روستاي دیهوك به نظر می 
به صفوي)  تا  سلجوقی  (دورة  اسالمی  میانی  قرون  عنوان در 

شده و از دورة  منزلگاهی در جادة کرمان و خراسان استفاده می 
که طوري صفوي به بعد بافت قدیم روستا رشد یافته است؛ به

هاي بسیاري داشته و در دورة قاجار، بافت قدیم دیهوك محله
 ). 21ک روستاي بزرگ تبدیل شده است (شکل  از منزلگاه به ی

 

 
 هوكید يروستا میقد بافت يهامحله. 21 شکل
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هاي شهري و روستایی در مناطق گرم و خشک مجموعه
فشرده و متراکم است و از نفوذ گرماي تابشی به داخل مجموعه 

می بام جلوگیري  لبۀ  کوتاه  دیوارهاي  اینکه کند.  بر  عالوه  ها، 
دارد و مانع مناسبی در مقابل باد  ها را از انظار محفوظ می خانه

ها و اندازد و کوچهها و کوچه سایه می نامطلوب است، روي بام
بودن گود و پر سایه بودن،  کند. این بستهحیاط را گودتر می 

کند. از جمله دیگر خارج کم می   تماس مجموعه را با گرماي 
توان به کرده است، می عواملی که از تابش آفتاب جلوگیري می

گل، شکل گنبدي خانه، دیوار و پوشش ضخیم  رنگ روشن کاه 
  P. 60; Ghobadian. 2011, P. 123 ,1981ها اشاره کرد (بام 

Tavassoli,بررسی و  تحلیل  به ).  که  کشف هایی  منظور 
نا در بافت قدیم دیهوك انجام شده است،  هاي ساخت بویژگی

قدیم،   بافت  مجموعۀ  که  داشت  خواهد  نکته  این  بر  داللت 
شدة براساس معیارهاي مشخص اهداف معلوم و نیازهاي تعریف

است.   شده  ساخته  خود  هر  زمان  کلی  هویت  و  نهایی  شکل 
شود؛  کمک کارکردهاي آن معین می فضاي معماري بیشتر به 

خانه  مثال  اطاق  هابراي  و  مرکزي  آنها  با حیاط  گرد  بر  هایی 
معینی   موقع  در  و  داشتند  کاربرد جداگانه  هرکدام  بودند که 

براي شده استفاده می  به این شکل و فرم  بناهایی  اند. ساخت 
تسهیل زندگانی و ترتیب آسایش در فصول مختلف سال و با  

و هریک توجه به شرایط گرم و خشک منطقه ایجاد شده است  
ها حداقل یک فضاي باز به سوي حیاط مرکزي دارند. از فضا

هستند؛   یکی  فرم  و  مصالح  لحاظ  از  بناها  بیرونی  نماي 
خانهطوري به در  ثروتمند که  از  فقیر  خانۀ  مسکونی،  هاي 

نمی داده  نوعی  تشخیص  است  شده  موجب  امر  همین  شود. 
یکدستی و وحدت در مجموعۀ بناهاي بافت دیده شود. بناهایی  

تکاملی  که در دو ران جدیدتر ساخته شده است، همان روند 
و حتی   1357گذشته خود را حفظ کرده و تا پیش از زلزلۀ  

با همان سبک و مصالح   بافت جدید دیهوك)  (در  از آن  بعد 
شده  ساخته  دیهوك است.    قدیمی  بافت  تاریخی  بناهاي 

صورت کاربندي و تزئینات اندکی دارند و این تزئینات بیشتر به 
 ها به کار رفته است. چی بوده که در داخل ایوانمشبک گ

شده براي ساخت بناها مصالح بومی است؛  مصالح استفاده 
نمی طوري به صدمه  خود  اطراف  محیط  به  اقلیم  که  با  و  زند 

قابل  نیاز،  از جمله دسترسی آسان است.  سازگار و در صورت 
آجر، سنگ، خشت  شده،  استفاده  بافت  این  در  که  مصالحی 

شده  کار بردهالت گل و گچ و ساروج است. رنگ مصالح به خام، م
را  انرژي خورشید  از  زیادي  مقدار  تا  باشد  باید روشن  بنا  در 

منعکس کند. رنگ روشن خاك بهترین رنگ مصالح انتخابی  
پوشش بیشتر فضاهاي معماري  در منطقۀ گرم و خشک است. 

ی  ی و گنبدي است. در بعضی موارد از طاق جناغضرب صورت  به
پوش براي هاي تزئینی از جمله کلیل و کالله و خنجهو پوشش 

پوشش فضاها استفاده شده است. امروزه بافت قدیمی روستاي 
فضاي   از  معموًال  آن  مالکان  و  است  سکنه  از  خالی  دیهوك 

به خود  همینمسکونی  و  یونجه  انبار  نگهداري  عنوان  طور 
می دام استفاده  خود  زلزلۀ  هاي  بر  عالوه  ،  1357سال  کنند. 

هاي مسکونی  ویژه تخریب خانه هاي انسانی در بافت به تخریب
 موجب شده که بافت باارزش دیهوك رو به نابودي باشد. 

 
 گیري نتیجه 

هاي ارزشمند  بافت تاریخی روستاي دیهوك یکی از بافت 
نواحی کویري ایران است. شرایط اقلیمی از جمله تابش شدید  

نی، کمی آب و... موجب شده  آفتاب، سرماي زیاد، بادهاي ش
روستاهاي   و  شهرهاي  از  بسیاري  مانند  نیز  بافت  این  است، 

به و کویري،  گرم  اقلیم  با  متناسب  و  فشرده  منسجم،  صورت 
در بررسی و مطالعۀ معماري خشک منطقه شکل گرفته است. 

توان دریافت که معماري این منطقه متأثر از این نوع اقلیم می 
گراست. شاخص اصلی معماري بومی این شرایط، معماري درون
درون نیز  اقلیم  ساخت  نوع  در  همچنین  است.  آن  گرایی 

کوچه روستا  کم گذرهاي  خم،  و  پیچ  و  پر  و هاي  عرض 
هایی براي آسایش ساکنان بافت ساخته شده است. براي ساباط 

قوس انواع  از  بناها  قوسپوشش  جمله  از  جناغی،  ها  هاي 
ندرت آجر پوشش ا خشت خام و بهپوش، هاللی و... که بخنچه
انواع پوشش   استفادهشده،   مانند طاق، گنبد و  شده است.  ها 

کاربندي هرکدام در جاي خود و براي تأمین کارکردي معین 
اند. شکل نهایی و هویت کلی هر فضاي معماري استفاده شده 

به  می بیشتر  معین  آن  کارکردهاي  مثال  کمک  براي  شود؛ 
هایی بَر گِرد آن وجود دارد که زي و اطاقها با حیاط مرکخانه

استفاده   معینی  موقع  در  و  دارند  جداگانه  کاربرد  هرکدام 
تسهیل شده می  براي  فرم  و  این شکل  به  بناهایی  اند. ساخت 

زندگانی و ترتیب آسایش در فصول مختلف سال و با توجه به  
هریک از فضاها    شرایط گرم و خشک منطقه ایجاد شده است. 

باز به نیز حدا سوي حیاط مرکزي دارند. نماي قل یک فضاي 
بیرونی بناها همگی از لحاظ مصالح و فرم یکی هستند. مصالح  

است؛  استفاده  بومی  مصالح  نیز  بناها  ساخت  براي  شده 
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نمی طوري به صدمه  خود  اطراف  محیط  به  اقلیم  که  با  و  زند 
قابل  نیاز،  درصورت  و  است.  سازگار  آسان  در  دسترسی 

داشته است.  تأثیر  روستاي دیهوك عوامل مختلفی    گیري شکل
اي  عالوه بر موقعیت جغرافیایی این روستا که نسبتاً در منطقه 

مناسب در حاشیۀ کویر شکل گرفته و منابع آب کافی نیز براي 

در   آن  قرارگیري  است،  بوده  فراهم  منطقه  این  در  کشاورزي 
شهرها سایر  و  یزد  کرمان،  مانند  شهرهایی  تالقی  ي محل 

شده و به سمت شمال  مرکزي ایران که در این نقطه متصل می 
تأثیر گیري و توسعۀ آن  اند، در روند شکلخراسان امتداد داشته 
 بسزایی داشته است. 

 

 
 منابع مالی 

و    ی فرهنگ   راث ی پژوهشگاه م منابع مالی این مطالعه توسط  
 است. شده  تامین    ي گردشگر 

 
 تعارض منافع 

 گزارش نشده است.   گان تعارضی از طرف نویسند 
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