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بازشناسي عوامل هويتی بافت تاريخي دزفول و کاربرد آنها
در توسعه شهر
محسن تابان
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کارشناسي ارشد طراحي شهري ،دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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دانشیار و مدیر گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

چکيده
شهر دزفول در اثر تحول تاريخي ،دچار دگرگوني شده و شکل جديد آن كه در روندي
منطقي ميبايد از درون سازمان قديم رشد يابد ،براي رسيدن به طرحي نو ،انسجام و
پيوند با ساختار قديم را برهمزده است.
از اين رو تقابل و تعارضي آشکار ميان شکل جديد و سيماي كهن كه نتيجه قطع رشد
درونزاي شهر است ،صورت گرفته است .شهر قديم كه روزگاری با پويش و پويايی،
باعث زايش مفاهيم شهروندي بود در محل خود ساكن شده و اين سکون طوالني ،آن
را بهسوي فرسودگي هدايت ميكند.
بيتوجهي مسئوالن و بيتفاوتي ساكنان كه به تبع مهاجر بودنشان نه دلبستگي
مکاني دارند و نه خاطره فضايي ،ديوار از پس ديوار را فرو مينشاند و با هر فرو ريختني
بخشي از فرهنگ شهري فرو ميريزد.
هدف اين مقاله بازشناسي هويت تاريخي بافت قديم دزفول با استفاده از منابع ،اسناد
و مدارك مرتبط و مطالعات ميداني است تا پيوستگي ،تداوم و ارتباط شهر كهن با
شهر جديد را در رويکردي تاريخي به شهرسازي احيا كرد .اين ارتباط بهصورت متعادل
و پايدار زماني رخ ميدهد كه موجوديت ساختار شهر قديم شناخته شود و ريشههاي
تداوم آن نيز بررسي و تقويت گردد.
واژگان کليدي:
دزفول ،استخوانبندی شهر ،شهر ارگانيك ،سلسله مراتب كالبدی -فضايی.
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Dezfol
23has changed because of a historical change and
its new shape which should grow from the old part, to
become a new design, has ruined the solidarity and link
with the old fabric. So there is an obvious different between the new and old fabric. The old fabric which was
some days the birth place of citizenship concept is being
destroyed. Irresponsible governors and people who are
immigrants and do not have any memories about the city
are destroying the city and with every wall destroying an
urban cultural part are being destroyed.
The purpose of this article is to recognize the old fabrics
of dezfol using resources, documents and studies to connect this old and new fabric and this only happens when
the old city become fully recognized.
Keywords:
Dezfol- city, fabric of city, organic city, physical levels,
spatial.
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مقدمه
ساختار شهرهای كهن ،استعداد و قدرت حيات و زندگی
را دارد و پديدهای ماندگار است .ساكنان يك شهر به اين
فضاهای ماندگار نياز دارند تا به آنها تعلق داشته باشند و
معنای سکونتشان را از گذشتهای ديرين تا به امروز درك
نمايند« .كوين لينچ» ماندگاري را ميزان مقاومت عناصر
يك ش��هر در برابر فرسودگی و زوال و دارا بودن توانايی
فعالي��ت طی دوره طوالنی تعريف ميكند(پاكزاد:1385 ،
 .)113اين پديده ماندگار در مقطعي از حيات طوالنيمدت
خود بر اث��ر تحوالت اقتص��ادي ،اجتماع��ي و فرهنگي
انقالب صنعتي ،با تغيير شکل و شالوده مواجه شده است.
آنچ��ه كه امروزه بر ضرورت باززندهس��ازي و احياي اين
جزيرههاي تجزيهش��ده در درون ش��هر ميافزايد ،نياز به
ايج��اد ارتباطي منطقي و منس��جم بين فضاهاي قديم و
جديد در جهت حفظ و تقويت يکپارچگي و هويت ش��هر
است.
در اين مقاله س��عي شده تا با مروري گذرا بر ادبيات احيا
و بازس��ازي بافتهاي كهن ،رويکردي مناسب در جهت
ش��ناخت و بررسي سير تحول ساختار فضايي بافت قديم
دزفول در مقاطع تاريخي مختلف تا به امروز ،اتخاذ گردد.
در اين زمينه تئوريهاي مختلفي ارائه ش��ده كه به چند
مورد به اختصار اشاره ميگردد:
كاميلوس��يته 1در كتاب «هنر س��اختن ش��هرها» نظرات
مرمتي خود را بهصورت سلسله مراتب مکاني يا فضايي،
تلفيق و انطباق ،هويت تاريخي ،توازن از طريق ساماندهي
فضاهاي ش��هر ،نف��ي عبور س��ريع در بافتهاي كهن و
اولويت ب��ه عابر پياده در درون بافت ب��ا رعايت مقياس
2
انس��اني بيان ميكند(حبيبي .)40 :1381 ،ادموند بيکن
در اث��ر باارزش «طراحي ش��هرها» نظريه «س��اماندهي
استخوانبندي اصلي شهرها» را متأثر از رشد شهربرشهر،
با برخورداري از انگارهاي روش��ن از استخوانبندي شهر
تش��ريح ميكند .بدي��ن ترتيب هر بخش از ش��هر قادر
خواهد بود كه در پيوند با استخوانبندي اصلي ،در سطح
وس��يعي گس��ترش و تداوم يابد و قابليت تغيير و اصالح
3
داش��ته باش��د (حبيبي .)27 :1386 ،كريستوفر الکساندر

ه��دف از مداخل��ه در بافته��اي كه��ن را س��اماندهي
دگرگونيها ميداند و ش��يوه اقدام ،بازس��ازي ،نوسازي و
بهس��ازي ميباشد ،كاربري پيشنهادي وي ،معاصرسازي
و روش مداخله روش جامع مرمت شهري است(حبيبي و
مقص��ودي .)50 :1381 ،كوين لينچ 4نيز با ارائه نظريهها
و دس��تورالعملهايي ،هدف از مداخله در بافتهاي كهن
را ايجاد حس تداوم ،خوانايي و س��رزندگي در كالبد بافت
قدي��م ميداند(همان .)45 ،در ميان نظريهپردازان داخلي
دكتر محس��ن حبيبي در كتاب «از ش��ار تا شهر» ساختار
ش��هر ايران را از دوره قبل از اسالم تا انقالب صنعتي در
س��ه مقطع زماني قبل از اس��الم ،بعد از اس��الم و دوران
معاص��ر تجزيه و تحليل ك��رده و در اين تحقيق ،تئوري
رشد شهر از درون را ارائه ميكند و عقيده دارد رشد شهر
از برون س��بب گرديده تا شهر قديم از نو ساختن خويش
بازماند ،معاصر نگردد و جريان زمان در كالبد اس��توار آن
راه نيابد(حبيبي .)42 :1375 ،دكتر محمدمنصور فالمکي
نيز جهت باززندهس��ازي ش��هرهاي تاريخي روشهايي
چ��ون طرحه��اي بهداش��تي و فني ،طرحه��اي تزئيني،
طرحهاي بازس��ازي ،مرمت فضاي محدود و طرح جامع
مرمت شهري را ارائه ميكند(فالمکي .)22 :1375 ،دكتر
خوش��نويس ،گام اول در ش��ناخت بافتهاي تاريخي را
تدوين نظام ارزش��منديهاي آن ميدان��د كه اين نظام
ميتواند تركيب��ي باشد(كوچكخوش��نويس.)9 :1383 ،
دكتر منص��وري بافت تاريخي را بهعنوان يك سيس��تم
و كلي��ت يکپارچه ميداند و هويت و حيات بافت تاريخي
را با س��ازمان فضاي��ي تعريف ميكند ك��ه تهديد اصلي
عليه آن ،مداخالت ناآگاهانه و نابخردانه است و شناخت
بافت را در گرو ش��ناخت س��ازمان فضايي ش��کلدهنده
ب��ه آن ميداند(منص��وري .)10 :1383 ،هدفي كه جهت
باززندهسازي يك بافت در نظر گرفته ميشود بايد خدمت
به جريان زندگي را مدنظر داش��ته باش��د؛ در اين صورت
است كه مفهومدار ميشود .بايستي تداوم گذشته و حال
را مورد توجه داش��ت و به ش��هر بهعنوان يك مجموعه
و ن��ه عناصر منف��ك و مجزای تاريخي -ش��هري ،بلکه
بهعن��وان بافت تاريخي و ي��ك ارگانيزم زنده و پويا نگاه
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كرد(پورجعفر.)46 :1379 ،
فصل مش��ترك تمام��ي نظراتي كه ذكر ش��د ،ضرورت
شناخت ساختار اصلي شهر كهن و سلسله مراتب كالبدي
و فضايياش بهعنوان يك سيس��تم يکپارچه متشکل از
س��لولهاي عناصر و اجزاي هويتي آن ،پيش از هرگونه
مداخله در بافت است.
ش��ناخت بافت كهن دزفول از زم��ان پيدايش تا به امروز
با رويکردي تاريخي به بس��تر تحوالت شهرس��ازي آن
در چهار زمينه كالبدي ،عملکردي ،ش��بکه دسترس��ي و
ويژگيهاي بصري و نش��انههاي ش��هري صورت گرفته
اس��ت .در مبح��ث بررس��يهاي كالبدي ،ابتدا ش��ناخت
عناصر س��اختار اصلي ش��هر صورت ميگيرد« .مقصود
از س��اختار اصلی ،مجموعه مرتب و پيوستهايست مركب
از عناصر اصلی و فعاليتهای اصلی ش��هر كه فضاهای
ش��هری آن يعن��ی ميدانه��ا و خيابانه��ا را تش��کيل
میدهد»(توس��لي .)7 :1371 ،اي��ن عناص��ر در دو گروه
عناصر طبيع��ي و عناصر مصنوع طبقهبندي ميش��وند.
عناصر طبيعي عبارتند از :ناهمواريها ،رودخانه ،پوش��ش
گياهي و عناصر مصنوع عبارتند از :ابنيه و مراكز فعاليتي،
فضاي س��بز و باز شهري ،شبکه راهها .در بررسي شبکه
دسترس��ي ،اول ارتباط نقاط مختلف شهر و خارج شهر به
شبکه اس��تخوانبندي اصلي و دوم شبکه ارتباط داخلي
و دسترس��ي بين عناصر بافت قديم مطالعه ميش��ود .در
ويژگيه��اي عملک��ردي و فعاليتها عالوهبر ش��ناخت
كاركردهاي گوناگون ش��هري عناص��ر ،ابعاد اجتماعي-
فرهنگ��ي و ابعاد اقتص��ادي فعاليتها نيز م��ورد تحليل
قرار ميگيرد .در بررس��ي ويژگيهاي بصري ،نشانههاي
ش��هري و شبکه نمادين ش��هر مورد مطالعه قرار خواهد
گرفت.
 -1عوامل طبيعي و محيطي مؤثر بر شکلگيري
شهر
اگرچه عوامل نظامي و دفاعي مهمترين نقش را در ايجاد
هس��ته اوليه شهر دزفول داشتهاند ،اما نحوه شکلگيري،
اس��تقرار و گس��ترش ش��هر از عوامل طبيعي و محيطي
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تبعيت داشته است .براي ايجاد يك قلعه نظامي بهمنظور
محافظت از پل قديمي ،بلندترين مکان در كنار رودخانه
و نزديك ب��ه پل ،بهمنظور احاطه ب��ر زمينهاي اطراف
و غلبه داش��تن بر دش��من در هنگام جنگ ،انتخاب شده
اس��ت .وجود رودخانه و امکان دسترس��ي آسان و وجود
زمينه��اي زراعي با خاك مرغوب براي كش��اورزي كه
امکان رش��د شهر و تداوم بقاي آن را در زمانهاي بعدي
فراهم ميآورده اس��ت ,از ديگر مسائل مؤثر در پويايي و
استمرار حيات ش��هر بودهاند .شيب طبيعي كنار رودخانه
و امکان هدايت آبهاي س��طحي در بافت به طرف آن،
بهعن��وان يك كانال طبيعي در نحوه ش��کلگيري بافت
قديم ش��هر دزفول نقش مهمي داش��ته است .همچنين
مس��أله مهم ديگري كه در ش��کلگيري نوع ساختمان
و فضاه��اي داخلي ش��هر دزفول و تمايز نحوه س��اخت
خانههاي قديمي آن با ش��هرهاي ديگر ايران مؤثر است،
جن��س زمين ميباش��د .زمين��ي كه بافت قديمي ش��هر
دزفول بر پهنه آن استقرار يافته است داراي بستر سخت
كنگلومرايي ميباشد(اماماهوازي .)31 :1382 ،اين حالت،
ام��کان حفر كانالهاي هدايت آب و ايجاد ش��وادانها و
شبستانهايي (پورعلي )59 :1384 ،را در دل زمين براي
پايداري شرايط زيست فراهم آورده است.
 -2پيدایش شهر دزفول و رشد اوليه آن
دزف��ول معرب دژپل اس��ت .پ��ل دزف��ول در ميانه راه
جنديشاپور و شوش قرار داشت و پادشاهان دژي در كناره
رودخانه نزديك به آن س��اخته بودند تا آن را از تصرف و
تخريب راهزنان حفظ نمايند (تصوير شماره .)1پس پل و
دژ (قلعه) كه اكنون در قس��متي از آن محله قلعه دزفول
واقع است از نخستين بناهايي بوده كه در آنجا واقع شده
اس��ت و البته وجود قلعهاي ديگر در كنار آن نيز در متون
قديمي بيان شده است.
گاه به مناس��بت ش��هر روناش كه سمت غربي رودخانه
بوده اس��ت و اكنون مح��ل آن را «رعناش» خوانند ،اين
پل را پل روناش و دز را قصرالروناش گفته و مردمش را
قص��ري ناميدهاند .مقدس��ي در اواخر قرن چهارم در ذكر
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-5در حدود سال 340ه.ق ميزيسته
است.
 -6ابوعبداهلل بن عبداهلل بن ابراهيم
طوحي ( )779 -703صياح و
جغرافيدان مشهور كه از سال 725
سفر خويش را آغاز نموده است .ص
 119جزء اول دحله ابنبطوطه.
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ش��هرهاي واليت جنديش��اپور ميگويد(مقدسي:1385 ،
« :)51الدز ،الروناش» ك��ه ذكر حرف تعريف در اول هر
دو نام مجزا بودن آنه��ا معلوم ميگردد و اصطخري 5در
نيمه اول سده چهارم تنها اندامش را نام برده كه گويد :از
لور تا اندامش دو فرسخ و از پل اندامش تا جنديشاپور هم
دو فرس��نگ .ياقوت حموي اين دو را يك ش��هر شمرده
اس��ت(ياقوت حموی :)344 :1381 ،اندامش بهكسر ميم
ش��هري است ميانه كوههاي لور و جنديشاپور؛ و در جاي
ديگر ميگويد :قصر روناش از ش��هرهاي خوزستان است
و همان جايي اس��ت كه معروف ب��ه دز پل و معناي آن
قلعه القنطره است(ياقوت حموی .)101 :1381 ،حمداهلل
مستوفي ميگويد :دزفول آن را اندامشك گفته و از اقليم
سوم اس��ت .بر دو جانب آن جنديشاپور نهاده است و پل
بر آن آب بس��تهاند و  42چش��مه و در ازاي پل  520گام
و عرضش  15گز و آن پل را پل اندامش��ك خوانند و آن
6
ش��هر را بدان پل باز خوانند .در س��ده هشتم اب بطوطه
يکي از دروازههاي شوش��تر را دروازه «دس��بول» ناميده
است(رحيميه.)16 :1353 ،
از س��خنان نويس��ندگان ميت��وان اين گونه برداش��ت
نمود كه چون روناش و دزفول «اندامش» در دو س��وي
رودخانه س��اخته ش��ده بود ،بعضي اين دو قس��مت را دو
شهر جداگانه برشمرده و برخي هر دو را دو محله از يك
شهر انگاشتهاند.
اما كلمه دزفول بيش��ك چنانچه ياق��وت حموي ايراد
ك��رده در اصل دزپهل مرك��ب از دز «دژ» به معني قلعه
و كوش��ك و پهل كه به عبارت ديگر قلعه پل ميشود و
اين نام بهواسطه قلعهايست كه در ساحل شرقي اين رود
ساخته بودند و تا چند سال پيش اثر آن برجا بود.
آنچه كه از اهميت دزفول ميكاسته وجود شهر عظيمي
چون جنديش��اپور بوده كه تا قرن چهارم و پنجم ،ش��هر
دزفول از توابع آن بوده اس��ت .مطالبي كه راجعبه حيات
شهر جنديش��اپور بيان شده روشنگر اين مطلب است كه
ش��هر تا قرن پنجم هجري داراي ارزش��ي نسبي بوده و
برطبق ش��واهد ،ش��کلگيري دزفول و تمرك��ز مردم را
ميتوان در همين حدود به سبب از رونق افتادن دو شهر

شوش و جنديشاپور و نياز به استحکامات اين شهر براي
تأمين امنيت دانست.
آنچنان كه از تاريخچه مسجد جامع دزفول(امام اهوازي،
 )52 :1382پيداس��ت اولين قسمت بناي مسجد به قرن
اول هجري بر ميگردد؛ شبستاني بزرگ كه به غريبخانه
معروف بوده و اين زماني است كه نامي از دزفول نيست
و ش��هر را به نام روناش ميشناسند و احتما ًال اين بخش
مسجد ،پرستشگاه زرتشتيان و يا ديگر اديان ايراني پيش
از اسالم بوده است.
 -3س�يماي ش�هر دزف�ول (از دوران اولي�ه
شهرنشيني تا صفویه و زندیه)
نقش��ه قديم دزفول وجود دو بخش كهندژ و شارستان را
روشن ميسازد .در ديواره بيروني شارستان بازار و مسکن
پيش��هوران و بازرگانان و كش��اورزان وجود داشته كه نام
اين مش��اغل بر كوچهها (خراط��ان ،جلدوزان ،نمدماالن
و )...باقي اس��ت و در حال حاضر خرابه برج ديدباني شهر
در كناره جنوب غربي صحن بقعه شيخ اسماعيل قصري،
در گوشه بيروني دكهاي در بازار هنوز پا برجاست (تصوير
شماره.)2

Archive of SID
تصویر (شماره :)1پل قدیم دزفول (مأخذ :نگارندگان)

تصویر (شماره« :)2بقایایي از برجهاي شهر» (مأخذ :نگارندگان)

فصلنامه مدیریت شهری

Modiriat Shahri
شماره-22زمستان1387
No.22.winter 2008

27

تصویر (شماره :)3هسته اولیه شهر و دروازههای آن (مأخذ :نگارندگان)

www.SID.ir

Archive of SID

فصلنامه مدیریت شهری

Modiriat Shahri
شماره-22زمستان1387
No.22.winter 2008

28

 -7سرازيريهايي كه اثر خندقهاي
قديمي است.
8-Rana
 -9قسمتهاي سربازي كه در محل
«قمش» خوانده ميشوند ،ارتباط
كانالهاي زيرزميني را با سطح مهيا
ميكرده است.
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دو دروازه از دروازههاي شهر در طرفين حصار قرار گرفته
بود يکي در ش��مال به نام قوپي «مرتضي علي» كه هم
اكنون نيز آثار آن باقي اس��ت و ديگري در جنوب به نام
دروازه جلدوزان كه تنها اسمي از آن در ميان اهالي باقي
است(تصوير شماره.)3
7
مراحل بعدي بر اس��اس وجود بندارهايي است كه خطي
منطقي از خندقهاي الزامي دوران مختلف گسترش شهر
را ترس��يم مينمايد ،كه ش��روع آن از اولين تجمع مردم
در اطراف قلعه يعني س��ده پنجم هجري اس��ت(تصوير
شماره .)4بقعه شيخ اسماعيل در جوار بازار و محل قلعه از
آثار دوره سلجوقيان در بيرون شهر قديم است كه ياقوت
حموي در س��ده شش��م نامي از آن به ميان آورده است.
استخوانبندي قديم شهر دزفول سير تکامل شهرسازي
س��اماني و آلبويه در دوره سلجوقي با گسترش ربض يا
بيرون ديوارهاي شارستان را به نمايش ميگذارد.
در اي��ن دوره همچنان كه اس��اس ش��هرهاي ايراني بر
آن پيريزي ش��ده وجود مس��جد جام��ع بهعنوان عاملي
مش��خص در بخش بيروني شارس��تان يا ربض بهچشم
ميخورد كه گسترشي بر اولين ساختمانهاي دوران قبل
از اس��الم است .بازار همچنان با گسترش منطقه قديمي
همراه اس��ت و وجود راستههاي مختلف ،شخصيتي تازه
براي اين بخش از شهر فراهم ميآورد.
گس��ترش بعدي در دوره تيموري اس��ت كه از اين دوره
دو بنا يکي به نام «امامزاده ش��اه ركنالدين» در قسمت
جنوب ش��رقي حصار و ديگري بقعه سيدعلي مشهور به
سيدسلطانعلي رودبند در س��احل شرقي رودخانه دز در
شمال و در خارج شهر مقابل محل رعنا 8يا همان روناش
قديم وج��ود دارد ك��ه در اين زمان محدوده مس��کوني
اطراف كه مس��کن مريدان او بوده را در بر داش��ته است.
وسيعترين گس��ترش در زمان صفويه بهوجود ميآيد كه
روابط جديدي در ش��کلگيريهاي بعدي اس��ت(تصوير
شماره.)5
در اي��ن دوره همچنان كه در ديگر ش��هرهاي همزمان
ميبينيم خدمات شهري كه از زمان اولين شهرهاي ايران
آغ��از و در قرون چهارم و پنجم به اوج خود ميرس��د ،به

گونهاي وسيع در تمام قسمتهاي شهر گسترش مييابد.
از آن جمل��ه ميتوان به عوامل آبرس��اني چون قنات و
چاه به منظور كش��اورزي و آشاميدن ،استفاده از آسياب و
نيلسازي جهت پيش��برد عوامل اقتصادي و تجاري نام
ب��رد .در اين مرحل��ه ،هر محله با خدمات��ي نظير :حمام،
مسجد و بازار همچنان نقشي اساسي و سازنده بهصورت
9
واحدي بر بافت ش��هري داراس��ت .كانلهاي زيرزميني
جه��ت مصارف آبياري بهمنظور اس��تفاده از آب رودخانه
و برگردان��دن آن بر روي زمينهاي زراعي بوده اس��ت و
خود حدي مش��خص از توسعه شهر صفوي است(تصوير
شماره.)6
در زمان خالفت عمربنخطاب به دستور وي دور دژپل
حصاري كش��يده ميش��ود كه داراي چهار دروازه به قرار
زير بوده است( :رشيديان)43 :1367 ،
 -1دروازه پل؛
 -2دروازه شوشتر؛
 -3دروازه بختياري؛
 -4دروازه خراسان؛
عرض حصار در بعضي نقاط به ش��ش متر ميرس��يد و
داراي چندي��ن «قل» بود و روي ه��ر قلي برجي و چند
نگهبان براي حفاظت ش��هر بوده اس��ت ،از جمله قلننه،
كه قسمتي از اين حصار تا سال  1324بر جاي بوده ولي
بهواسطه احداث خيابانها و خراب شدن خانهها و احتياج
به زمين براي مس��کن و افزايش جمعيت و ساختن خانه
و غيره ،حصار برداش��ته شده و شايد به شعاع سه كيلومتر
يا بيشتر جهت تأمين مسکن بر وسعت شهر افزوده شده
است .سه دروازه مهم شهر در اين دوره عبارت بودند از:
 -1دروازه دزف��ول ،ك��ه همان پل قديم��ي دزفول بوده
است؛
 -2دروازه شاه خراسان؛
 -3دروازه شوش��تر ،كه ش��هر را در رابطه با شوشتر قرار
ميدهد .بررس��ي نقشه سالهاي مختلف نشانگر اهميت
اين محور و گوياي رفتوش��د از شهر به طرف شوشتر و
ديگر شهرهاي جنوبي است.
آخري��ن گسترش��ي كه اس��تخوانبندي آن ت��ا حدودي
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باقي مانده ،از دوران قاجار اس��ت .بافت ش��هري در يك
گس��ترش شعاعي از ش��هر زمان صفوي و برطبق اصول
مرسوم شهري دنبال ميشود و خطوط كلي بافت داراي
تداومي منطقي هس��تند كه در دوره پهلوي خيابانكشي
جديد س��بب از هم گس��يختگي اين باف��ت ميگردد .در
دوره قاجار بازار اعتبار چنداني را دارا نيس��ت .چنانکه در
س��فرنامه خوزستان آمده اس��ت(نجمالدوله:)11 :1341 ،
دزفول بازار معتبري ندارد ،ميداني دارد كه همه معامالت
در آن انجام ميش��ود ،البته بازارهايي در حوزه عمل هر
محله و براي تغذيه آن موجود بوده است .بر اساس نقشه
سال  1850ميالدي كه توسط واحد نقشهبرداران سروان
پرس��کورياكف روس انجام شده اين شهر داراي حصاري
بوده كه بهوسيله ش��ش دروازه كنترل ميشده و عبارت
بودند از:
 -1دروازه بابايوس��ف ،در كنار مقب��ره امامزاده رودبند در
ش��مال شهر كه با گسترش شهر و از بين رفتن حصار از
بين رفته است.
 -2دروازه بختياري ،در ش��مال شرقي كه همان گونه كه
از نام آن پيداس��ت دروازه ورود لرهاي بختياري به شهر
بوده است.
 -3دروازه شوشتر ،در شرق كه بر سر راه مهمترين محور
شهر از دروازه پل به سمت شوشتر بوده است.
 -4دروازه شاه خراسان ،در جنوب؛
 -5دروازه صابيون ،در جنوب غربي؛
 -6دروازه پل در غرب.
توضيحات نقشه وجود ده ميدان در شهر را نشان ميدهد
كه نام و موقعيت شش ميدان (ميدان اردو ،ميدان كوچك،
ميدان باروت ،ميدان بازار بزرگ ،ميدان شيخ جمال ،ميدان
كاروانس��را) ذكر شده است .نقشه  1850ميالدي ،دزفول
را با بيش از پانزده زيارتگاه ،هفت مس��جد ،سه كاروانسرا
و پن��ج حمام معرفي كرده و از نظ��ر موقعيت جغرافيايي
بهعل��ت قرارگيري در مرز مي��ان قبايل بزرگ و كوچك
لره��ا و قبايل اعراب باديهنش��ين از طرف ديگر و تالقي
راههاي كاروانرو ايران و عربس��تان به لحاظ اداري براي
ايران داراي اهميت ويژه قلمداد ميكند(تصوير شماره.)7

تج��ارت عمده مردم دزفول در اين زمان نيل بوده كه به
نقاط مختلف ايران و بغداد فرستاده ميشده است.
قرارگيري مس��يرهاي ارتباطي مهم شهر در دو راستاي
ش��مالي -جنوبي و ش��رقي -غربي س��بب شکلگيري
مراكز اصلي شهر در اين دو محور شده است .مسيرهاي
ارتباطي از ش��مال از طري��ق پايپل و مندلي به بغداد ،از
جنوب به بهبهان و ش��يراز ،از شرق به شوشتر و از غرب
از خرابههاي شوش و اهواز گذشته و از طريق محمره به
بغداد منتهي ميش��ده است .در محل تالقي محور راسته
بازار با محور شرقي -غربي مسجد جامع شهر واقع شده
است(تصوير شماره.)8
بازار در هس��ته مركزي بافت قديم دزفول واقع شده و از
ق��رن چهارم و پنجم هجري ،همواره آباد و مركز فعاليت
و دادوستد بوده است؛ ليکن همان گونه كه در نقشه شهر
مشخص ش��ده در اين دوران بازار بهصورت ميداني بوده
كه همه معامالت در آن انجام ميشده است.
در اط��راف اين ميدان س��ه مس��جد و بن��اي امامزاده
اسماعيل واقع بوده اس��ت .بازارهاي كوچك ديگري در
ح��وزه هر محل��ه در حضور مراكز مذهبي چون مس��اجد
و تکيهه��ا و حمام و مدارس مراكز محله را ش��کل داده
است(تصوير شماره.)9
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 -1-3ساختار کالبدي
س��اختار كالبدي ش��هر شامل اس��تخوانبندي اصلي در
مركز شهر ،محلههاي مس��کوني در پيرامون آن ،باغات
و مزارع در حواش��ي محلههاي مسکوني و سپس احاطه
كل ش��هر با حصار بوده اس��ت .بر اس��اس الگوي سنتي
شهرس��ازي ايران ،بخ��ش حکومتي بهص��ورت مجزا از
بخشهاي مس��کوني قرار داش��ته و رابط مي��ان آنها در
قسمت شارستان يك فضاي باز شهري بوده است .ايجاد
كشش ميان دو قطب (دروازه شوشتر و پل) فرم خطي را
بهوجود آورده اس��ت .عناصر اصلي بهصورت هستهاي در
كنار محور قرار گرفتهاند (تصوير شماره.)10
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 -2-3بافت شهري
مراد از بافت ش��هري قطعهبندي اراضي عناصر شهري
و نحوه تركيب پروخالي (فضاهاي باز و ساختهش��ده) در
قطعات مختلف با يکديگر و با گذر اصلي (مسير دسترسي)
است .بهجز ميدان مركزي شهر ،فضاي باز ويژه هر عنصر
ش��هري (فضاي باز نيمهعمومي) ،در مجاورت ش��ريان
اصلي همجوار آن قرار نداش��ته و فضاي باز ،محصور در
قس��متهاي ساخته شده اس��ت .قطعهبنديهاي اراضي
محدوده مركزي نسبت به بقيه سطح شهر بزرگتر بوده
و الگوي همجواري پروخالي با گذر بهصورت همجواري
مس��تقيم س��اختمانها با گذر و همجواري غيرمس��تقيم
فض��اي باز عمومي (گذر) با نيمهعمومي (حياط مس��اجد
و كاروانس��راها) ب��وده و ارتباط ميان آنها توس��ط داالني
(ساباط) صورت ميگرفته است.
 -3-3ویژگيهاي بصري و دسترسيها
بهدلي��ل فش��رده ب��ودن بافت ش��هري و درج��ه باالي
محصوريت معابر بهدليل بهرهگيري از سايه ،چشماندازها
از درون عناصر شهر و در محدوده درون شهر به يکديگر
محدود بوده است .تنها جايي كه از درون شهر چشمانداز
مناس��بي داش��ته احتما ًال ميدان مركزي شهر بوده كه با
توجه به درجه محصوريت پايين ،به مس��جد جامع ،مقبره
سبزقبا و باروي ش��هر ديد داشته است .مسجد جامع نيز
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اگرچ��ه بهدليل وجود معماري متف��اوت و احجام رفيعتر
نسبت به ابنيه مجاور ،نقش نماديني در شهر داشته است،
ام��ا احتما ًال بهدليل الگوي گذرهاي مجاور آن از ش��عاع
تأثير بصري محدودي برخوردار بوده است.
دسترس��ي اصلي به ستون فقرات ش��هر از طريق ارتباط
مس��تقيم با يك دروازه و دسترس��ي غيرمستقيم از ساير
دروازههاي ش��هر از طريق امتداد محورهاي اصلي تردد
در ش��هر ،از خارج ش��هر به آن تأمين ميشد .چون تمام
راس��تههاي اصلي ش��هر به ب��ازار منتهي ميش��د ،تمام
نواحي مس��کوني در شهر از طريق راس��ته محلهها ابتدا
با مركز محله خود و س��پس با مركز شهر در ارتباط قرار
ميگرفتند .شبکه راههاي شهر الگويي ارگانيك و نامنظم
دارد و اغل��ب تقاطع راههاي فرعي ب��ا محورهاي اصلي
بهصورت سهراهي است.
 -4س�ير تح�ول بافت قدیم از اواخ�ر قاجار تا
به امروز
در اواخر قاجار محدوده عناصر اصلي ش��هر همچنان داراي
موقعيت مركزي در ش��هر بوده و با وجود گس��ترش شهر و
تخريب حصار اطراف ش��هر بهعلت توسعه از سوي شرق،
ساير عناصر در مجاورت و نزديکي عناصر قبلي قرار گرفته و
با توسعه شهر در تمام جهات داخل و برون حصار ،موقعيت
مركزي استخوانبندي شهر حفظ گرديد.
 -1-4ساختار کالبدي
در تکميل الگوي خطي قبلي ،توس��عه س��اختار شهر در
اي��ن مرحله ،آن را ب��ه الگوي خطي -ش��اخهاي (محور
تجاري اصلي) در راس��تاي دروازه شوش��تر و پل قديم و
تركيب خطي -هستهاي در محور شمالي جنوبي (بازار و
مسجد جامع و امامزادهها) تبديل مينمايد .در اين مرحله
همچنان هستههاي كوچك از مراكز محله وجود دارد كه
توسط مس��يرهاي اصلي به مركز شهر متصل ميشوند.
بهطور كلي ميتوان گفت كه دو الگوي خطي -شاخهاي
و خطي -هس��تهاي بهصورت تركيب ب��ا يکديگر وجود
داشته است (تصوير شماره.)11
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 -2-4بافت شهري
از نظر بافت شهري تا زمان پهلوي تغييري جز اضافه شدن
مدارس و مساجد جديد با قطعهبندي با مساحت بيشتر و
داراي فضاهاي باز مشاهده نميشود؛ اما همچنان الگوي
درونگرايي بافت قابل توجه اس��ت .رشد بافت همچنان
بهص��ورت ارگانيك و نامنظم اس��ت و معابر داراي درجه
محصوريت بااليي ميباش��ند .بررس��ي فضاي پروخالي
بافت ،بافتي فشرده و بههمتنيده را نشان ميدهد.
 -3-4شبکه دسترسي
گس��ترش س��اختار ش��هر در امت��داد محوره��اي اصلي
دسترس��ي از نقاط مختلف ش��هر به آن را نيز بايد ناشي
از نقش مهم ش��بکه دسترسيها به اين محدوده دانست.
توزيع دسترس��ي از ساختار اصلي به نواحي مختلف آن از
الگو و نظام مناسب برخوردار بوده بهنحوي كه دسترسي
به تمام قسمتهاي شهر را فراهم ساخته است .اين الگو
بهصورت انشعاب شاخههاي اصلي از ستون فقرات شهر
و س��پس اتصال آن بهصورت شبکه شطرنجي نامنظم با
راههاي فرعي است(تصوير شماره12و.)13
گسترش بافت بهصورت شعاعي از دوران اوليه شهرنشيني
تا اواخ��ر قاجار در دوره پهلوي اول با احداث خيابانهاي
جدي��د بدون توجه به روند منطقي درونزاي ش��هر و به
تقليد از ش��هرهاي اروپايي وارد مرحله جديدي ش��د كه
منجر به گسس��ت بخش قديم در ساختار دروني و ارتباط
بيروني گرديد(تصوير شماره.)14

 -5تحول شهر و سيماي آن در دوره پهلوي
در دوره پهل��وي اول و متعاق��ب آن پهلوي دوم بهعلت
تحوالت سياس��ي ،اجتماع��ي و اقتصادي ،ش��هر چهره
جامعهاي اداري -صنعتي به خود گرفت .دولت با اقدامات
عمراني به گسترش نهادهاي دولتي و مؤسسات اجتماعي
و اقتصادي جديد دست زند تا بهعنوان ابزار تأمين اهداف
سياس��ي -اقتصادي خود و زمينهسازي دگرگوني ساختار
اجتماعي بهكار بس��ته شود .از نظر كالبدي شهر با وجود
توسعههايي كه يافته بود در داخل حصار قديم قرار داشت.
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بهعلت سرعت آهنگ رشد شهر و با هدف ايجاد تغييرات
بنيادين ،در پي گسترش ش��هر به خارج از حصار ،حصار
بهطور كامل از بين رفت و خيابانهاي جديد درون بافت
اح��داث گرديد .بدينترتيب س��يما و هوي��ت بافت قديم
كه ش��هري قرون وس��طايي و محصور بود تغيير يافت و
شهري كه محدودههاي رشد فيزيکي آن از ميان برداشته
شده بود ،در جهت دس��ت يافتن به سيما و هويتي نوين
گام برداشت .از اين دوره آنچه كه بيش از هر چيز به ياد
مانده ،خيابانكش��يهايي اس��ت كه به تقليد از شهرهاي
اروپايي ،بافت ش��هري بريده ش��د و ابتدا و انتهاي آن به
هم وصل گرديد.
 -5-1ویژگي دسترسي و آمدوشد
ب��ا افزايش اهميت خيابان در ش��بکه آمدوش��د و بهويژه
ضرورتهاي بهكارگيري از وسايل نقليه موتوري ،رابطه
عناصر و كاربريهاي مس��تقر در س��اختار شهر و شبکه
راهها به سه صورت در ميآيد:
 -1اصالح ،تعريض و تداوم مسيرهاي قبلي؛
 -2پيشبيني احداث كاربري همراه با احداث خيابان؛
 -3احداث ش��بکه راه و سپس اس��تقرار تدريجي ابنيه و
مراكز تجاري (تصوير شماره.)15
الگ��وی فضای باز موج��ود پارهای از مراك��ز محله كه
در مس��ير خيابانهای جديد ق��رار نمیگرفت ،همچنان
بهصورت فضاهايی با اش��کال نس��بت ًا منظ��م و ارگانيك
در مح��ل تالقی گذرها باقی مان��د .نمونهای از اين الگو،
ميدان شاهركنالدين در كنار امامزادهای به همين نام در
محله صحرابدر مشرقی است (تصوير شماره.)16
بازار كه با گسترش��ی خطی -هس��تهای توس��عه يافته
بود ،بهعلت پاره ش��دن س��اختار زنجيرهایاش در بعضی
قسمتها بهصورت خطی(بازار خراطان) و در قسمتهای
ديگر بهصورت تركيبی از الگوی خطی و هستهای (راسته
بازارها در هس��ته اولي��ه بازار) به حيات��ش ادامه میدهد
(تصوير شماره.)17
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تصویر (شماره :)15موقعیت خیابانکشيهاي جدید در درون بافت و قرارگیري مراکز محله و شهر (مأخذ :نگارندگان)
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 -5-2ویژگيهاي بصري
ت��ا دوره پهلوي بهعلت تس��لط الگ��وي درونگرا ،ديد
مس��تقيم از عناص��ر ب��ه يکديگ��ر وجود نداش��ت و يا
بس��يار محدود بود اما در اين دوره با احداث ميادين و
خيابانها كه درجه محصوريت اندك و لذا ديد وسيعي
داش��تند ،حوزه ديد و چش��ماندازهاي جديدي گشوده
ش��د(تصويرش��ماره.)18
گسس��تگي بافت در بين س��الهاي  1340ت��ا  1345با
اح��داث پل جديدي بر روي رودخان��ه دز و امتداد آن به
درون بافت قديم بيش��تر شد و سبب از بين رفتن بيش از
پيش يکپارچگي بافت و فضاهاي ش��هري درون آن شد
(تصوير شماره.)19
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تأثي��ر تجزيهگرايان��ه اتومبيل و جريان م��داوم مصالح
جديد و مدپرس��تی از داليل بارز عدم موفقيت در نيل به
وحدت در جوامع مختلف اس��ت .بهنظر میرسد در بطن
طراحی معاصر يك حركت تند و شديد ضدشهری نهفته
اس��ت(هدمن .)6 :1370 ،تغييرات اقتصادي ،اجتماعي در
دوران پهلوي و گرايشهاي تجددگرايانه ،نوعي معماري
نو و برونگرا را به نمايش گذاشت كه در تعارض با معماري
درونگراي شهر كهن قرار گرفت و سبب جلب ساكنان قديمي
بافت و جايگزيني مهاجريني شد كه هيچگونه احساس تعلق
و خاطرهاي نس��بت به شهر كهن نداش��تند .نقطه اوج اين
جابهجايي در زمان جنگ تحميلي در اثر خرابيهاي بس��يار
ناشي از اثابت موشك ،درون بافت بود.
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 -6سيماي کنوني بافت قدیم
با نگاهي به سيماي شهر دزفول ،انطباق سيستم معماري
و شهرس��ازي با ويژگيهاي طبيعي و جغرافيايي منطقه
را ميتوان ديد .اس��تفاده از خاك بهعنوان يکي از مصالح

در دس��ترس و ارزان در س��اختمان خانهها بهشدت رواج
داشته است.
خش��ت خام و آجر نقش عمدهاي را در ساختمانس��ازي
شهر ايفا كرده است(تصوير شماره.)20

تصویر (شماره :)18حوزههاي دید و چشماندازهاي جدید با احداث خیابانها (مأخذ :حمیدي)1376 ،
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فصلنامه مدیریت شهری

Modiriat Shahri
شماره-22زمستان1387
No.22.winter 2008

37

تصویر (شماره :)20چشمانداز بافت قدیم دزفول ،سیمای آجری شهر(مأخذ :وبالگ کافينت شهر)
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اگرچه شهر دزفول در منطقهاي قرار گرفته است كه از نظر
ويژگيهاي آب و هوايي ،متفاوت با بسياري از شهرهاي
ايران اس��ت ،اما بافت قديمي آن همانند اغلب ش��هرها
به ش��دت متأثر از مس��ائل اقليمي بودهاست و هماهنگي
كام��ل خود را با ش��رايط آب و هوايي منطقه حفظ كرده
است .عومل اقليمي مانند شدت و جهت تابش خورشيد،
گرم��اي زياد ه��وا و جهت وزش باد مطل��وب ،به همراه
عوامل طبيعي و توپوگرافي ،در ش��کلگيري و پيچيدگي
بافت قديم دزفول نقش بهس��زايي داش��تهاند .با توجه به
گرماي زي��اد منطقه در بعضي از فصول ،جايگيري بافت
قدي��م در كنار رودخانه ،بيتأثير از توجه به نقش رودخانه
به عنوان تعديلكننده دماي هوا نبوده اس��ت .به عبارت
ديگر بادهايي كه از روي رودخانه عبور كرده و به سمت
ش��هر ميوزند ،بهمثابه يك سيستم تهويه شهري عمل
ميكنن��د .جهتگي��ري باف��ت و معاب��ر آن در جهت باد
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« -10دزفول شهر آجر» اثر غالمرضا
نعيما است كه به بررسي نقوش آجري
در بافت قديم پرداخته است.
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مطلوب و س��عي در به درون كش��يدن نس��يم خنکي كه
از س��مت رودخانه ميوزد ،به مانند يك سيس��تم تهويه
شهري عمل ميكند(تصوير شماره.)21
همچنين بلندي ديوارهاي يك طرف كوچه و كمعرض
بودن كوچهها موجب ايجاد سايه به روي ديوارهاي طرف
مقابل ميش��ود و در نتيج��ه از تابش آفتاب و ايجاد گرما
جلوگيري ميكند(تصوير شماره.)22
وجودمعابرسرپوشيدهوسطوحافقيبناها(ساباطها)نيزمتناسب
با شرايط ويژه اقليمي مناطق گرمسير است ،بهنحوي كه امکان
مقابل��ه با گرما و ايجاد س��ايه را براي عاب��ران فراهم ميآورده
است(تصوير شماره .)23آنچه كه سيمای بافت قديم دزفول را
از ساير بافتهای درونگرای اقليم گرم و مرطوب مجزا میكند،
نقوش آجری بس��ياری است كه در نمای ساختمانها و جداره
ديوارهای بافت خودنمايی میكند و سبب شده تا شهر به همين
نامخواندهشود(10تصويرشماره.)24

تصویر (شماره :)21نحوه قرارگیری معابر و بازشوها در جهت بهرهگیری از تهویه طبیعی (مأخذ :نگارندگان)
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تصویر (شماره :)23ساباطها مأمني براي عابران در برابر آفتاب سوزان(مأخذ :نگارندگان)
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تصویر (شماره :)24نمونهای از تزئینات آجری سردر منازل(مأخذ :صدیق)1384 ،
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نتيجهگيری
ش��هر قديم ،ميراث ش��هري گذشته ماس��ت .اين ميراث
كهن مفاهيم بنيادي شهر و معماري را برخاسته از بطني
اجتماعي با توجه به عوامل محيطي محفوظ نگاه داش��ته
است .رويکرد تاريخي به شهرس��ازي قصد تاريخنگاري
ندارد بلک��ه واكاوي اين مفاهيم بهمنظور تحقق ارتباطي
درونزا ميان بخشهاي قديم و جديد ش��هر را جس��تجو
ميكند .اين رويکرد با قياس��ي منطق��ي تحوالت تاريخ
حركت ش��هر را براي ش��ناخت فرصته��ا و تهديدهاي
موجود بررسي ميكند و روشي براي اصالح و تغيير آنها
با اس��تفاده از ظرفيتهاي پنهان و آشکار موجود در شهر
ارائه مينمايد .از داليل مهم شناخت ساختار فضايی شهر
در بس��تر تاريخي ،احيا و باززندهس��ازي بافت قديم شهر
اس��ت؛ زيرا در اغلب شهرها ساختار و ش��الوده اصلي بر
اس��تخوانبندي بخش قديم آن متکي است .در راستاي
تداومبخشي به حيات تاريخي شهر ،رشد مجدد شهر بايد
از درون آن صورت پذيرد .رشد شهر از درون بدون توجه
به بافت كهن و ش��ناخت درستي از س��اختار فضايي آن
در بستر اجتماعي ش��هر امکانپذير نخواهد بود .شکل و
كالبد شهر بايد بتواند محيط اجتماعی سالم ،فعال ،بامعنی
و متکی بر ميراثهای فرهنگی گذش��ته بهوجود آورد تا
باالترين هدف ش��هر را كه ايجاد محيطی انسانی و واجد
ارزشهای واالس��ت ،تحقق بخشد .بافت كهن دزفول با
وجود استقرار بازار ،و فعاليتهاي تجاري ،هويت تاريخي
و فرهنگ��ي ،جاذبههاي توريس��تي بناهاي منحصربهفرد
درون باف��ت و وج��ود كن��اره رود دز كه مح��دودهاي با
پتانس��يل باال براي جذب س��اكنان به اين نواحي است و
وجود امامزاده س��بزقبا و مقبرهها و بناهاي مذهبي بسيار
ديگ��ر ميتواند فرصتهايي براي جلب دوباره س��اكنان
بوم��ي ايجاد كند كه به بافت ،تعلق خاطر ديرينه داش��ته
و توانايي نوس��ازي و بهس��ازي را دارند .حفاظت از بافت
ارگاني��ك و محلهبندي تاريخي و ع��دم دخالت مؤثر در
شالودهشکني ساختار فضايي ،حفظ سيما و منظر شهري
و انطب��اق ب��ا نيازهاي زندگ��ي امروزي ب��ا حفظ هويت
تاريخي ،راهکارهايي اس��ت كه با وجود مديريت كارآمد

ش��هري امکان تحققپذيري طرحهاي باززندهس��ازي و
احياي بافتهاي تاريخي را افزايش ميدهد.
منابع و مآخذ:
 -1اماماه��وازی ،محمدعل��ی؛ مقاالت��ی درب��اره تاريخ
جغرافيايی دزفول ،دزفول :انتشارات دارالمؤمنين.1382 ،
 -2پاك��زاد ،جهانش��اه؛ مبان��ی نظ��ری و فرآيند طراحی
شهری ،تهران :انتشارات شهيدی.1385 ،
 -3پورجعفر ،محمدرضا؛ مباني بهسازي و نوسازي بافت
قديم ش��هرها ،دانش��کده هنر ،دانش��گاه تربيت مدرس،
.1379
 -4پورعلي ،حسنعلي؛ دزفول ،تهران :افروز.1374 ،
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