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 چکیده

در برنامه  هاآنرابطه پایدار، کمتر به تاثیرگذاری  یتوسعهبا وجود ارتباط نزدیک و متقابل هویت شهری و 

اسالمی مورد تهدید قرار  -ریزی  شهری، توجه شده است. در عصر جهانی شدن، بیش از گذشته هویت ایرانی

. در این مقاله به مطالعه و شناسایی رسدمیگرفته، لذا بررسی این موضوع برای شهرهای ایرانی حیاتی به نظر 

پرداخته  کشور، گردشگری و تاریخی مهم شهرهای به عنوان یکی از ده هویت شهری دزفولعوامل شکل دهن

عوامل هویت بخش و تاثیرات آن در رسیدن به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته  ترینمهمشده است و 

 یننتایج بدست آمده از ا روش تحقیق به دو صورت مطالعات اسنادی و میدانی صورت گرفته است. است.

پایدار شهر دزفول، حفظ عواملی  یتوسعهداد ضروری است برنامه ریزان شهری در دستیابی به  نشان پژوهش

 باغات و کشاورزی اراضی دستی، تاریخی، بناهای مذهبی تاریخی، صنایع تاریخی، بافت پل ، دز چون رود

عوامل هویت بخش شهری، در اولویت برنامه های خود قرار دهند و بدون  ترینمهمرا به عنوان  شهر اطراف

حرکت نمود. همچنین نتایج نشان داد  شهری پایدار سمت به تواننمی  هاآندر نظر گرفتن نقش و تأثیرات 

هویت شهر تاریخی دزفول، به عنوان سرمایه ای ارزشمند و ماندگار، نقش ویژه ای در رونق گردشگری و 

 -ایرانی هایارزشبا و پایدار، و در رسیدن به شهری انسان مدار  شتهداشهری مختلف  هایشاخص ارتقای

 .نمایدمینقشی شایان، ایفا اسالمی 

 

، هویت ایرانی پایدار یتوسعهبرنامه ریزی دزفول،  هویت شهری، برنامه ریزی شهری، توسعه پایدار :واژگان کلیدی
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 مقدمه

در عصر در دنیای امروز هویت شهرها به خصوص شهرهایی با هویت ایرانی و اسالمی بیش از گذشته 

موضوعات  ترینمهمهویت شهری و حفظ آن یکی از از این روی ، اندگرفتهمورد تهدید قرار جهانی شدن 

 آن به متفکران و اندیشمنداناز  بسیاری مدیریت و برنامه ریزی شهری است و یحوزهدر 

 به ،مکانی و فضا (. هر1831.) معین،  باشد شخص شناسایی موجب آن چیزی است که هویت؛.اندپرداخته

 بخشدمی هویت گیرندمی قرار آن در که را هایی وگروه است هویت منبع یک عنوان

 تکرار از فضا هر هویت: گویدمی شهرها بناها و در هویت تعریف برای  الکساندر کریستوفر(.1831)ربانی،

 شهر تحت هر هویت. گیردمی شکل ،شودمیحاصل  مکان آن در که رویدادهایی از خاصی الگویمستمر 

(. از این روست که هر شهری بایستی از 1831،الکساندر) افتدمی اتفاق آن در که است رویدادی تأثیر

 (.1832 ،فیالکوف)باشد فضاهایی تشکیل شود که با ساختاری با هویت منبع الهام بخشی برای ساکنان خود 

 تا آرامش و فرصت زندگی انسانی را فراهم نماید.

 هویتی عناصر و هویت راستا این در. است تعلق حس و امنیت احساس انسانی اجتماع نیازهای از یکی

 احساس با همراه مستمر تالشی داشتن به میل و نفس به اعتماد ایجاد و آرامش موجب انسان زندگی در

 شهر فیزیک در عینی تبلور که بود خواهد معنادار زمانی شهری هویت (.1831 آیرملو، موثقی،)شودمی امنیت

 شهر یک.  (1838مقتدایی، میر) باشد شهری هویت از ،نمادی شهر فیزیک و بیرونی کالبد واقع در و داشته

 در که انسان، شده توسط شناخته هایمحیط و اجتماعی ،طبیعی عوامل ترکیب از ای مجموعه عنوان به نیز

و  طبیعیبه طور  هویت  است. خاصی هویتی دارای( 1831،1 ،شیعه) است شده متمرکز ساکن جمعیت آن

 یکدر  سنتیبلند مدت و  سکونتیاز  محصولی، میراث یکو  انکار غیرقابل وجودی مالکیت یکبه عنوان 

با این  .آیدمیبه شمار  محلیاجتماع  یک جمعیثروت  برای ایسرچشمه است . در عین حال هویت  مکان

از دست تا  گیردمورد حفظ و حراست قرار  باید کهسست دارد  ماهیتی، هویت در عصر جهانی شدن، وجود

 شود. ترغنیو بتوان با حفظ آن در طول زمان، رشد یافته و  .(1831)تامیلسون، رود.ن

 شکل اجتماعی، -فرهنگی  عوامل تاثیر از واقع در و دهندمی شکل شهر یک هویت به مختلفی عوامل

در این مقاله ضمن بررسی و شرح  (1833 نوفل،. )گیردمی شکل شهری هویت مصنوع، کالبد و طبیعی

 .شودمیپایدار شهری بررسی  یتوسعهعناصر هویت شهری نقش هر یک را در راستای رسیدن به 

 استمرار و "پایداری" بر مجموع در اما دارد، وسیعی پایدار شهری مانند هویت شهری معنای یتوسعه

 و اجتماعی ،اقتصادی پیچیده ابعاد نگری جانبه همه بر و زمان طی آینده هاینسل و همگان برای توسعه

افراد  (1831 پورموسی، و رهنمایی) .دارد تأکید شهر یا کشور یک سطح در توسعه فرآیند محیطی زیست

 یتوسعهاما کمتر از منظر بررسی نقش آن  در رسیدن به  اندپرداختهزیادی به بحث هویت شهری تاکنون 



 

 شهری پایدار با توجه به اینکه توسعه اخیر های دهه پایدار شهری صحبت به میان آمده است. این بحث در

شده، اهمیت بیشتری پیدا  تبدیل شهری ریزی برنامه  و توسعه بحث در رایج علمی و نظری نوین الگوی به

، گیرندمیاصیل در معرض فراموشی و زوال قرار  هایفرهنگدر عصرجهانی شدن، بسیاری از . کندمی

همچنین گسترش شهرنشینی در عصر حاضر، سبب شده محیط زیست شهرها به خطر افتد. از بین رفتن 

، سبب شوندمینیز محسوب  هاآنعوامل هویت بخش  ترینمهمزیربنایی شهرها که  یدهندهمنابع شکل 

نسبی اقتصادی در آن شهرها نیز کاسته شود. از این رو بحث حفظ هویت  هایمزیتدر درازمدت،  شودیم

 .یابدمیشهری که به عنوان پشتوانه ای برای توسعه، اهمیت ویژه ای 

باید در نظر داشت که هویت، ثروتی است که امروزه از جنبه های مختلف مورد تهدید واقع شده است. 

گوناگون زیست محیطی شهرهاهر  هایآلودگیتاریخی، هجوم فرهنگ جهانی شدن،  ایهبافتفرسودگی 

 هاآنکدام به نحوی بخشی از هویت شهرها رو مورد تهدید و نابودی قرار داده و بهترین راهکار برای حفظ 

همه . این نگاه در نهایت اثری متقابل داشته و موجب رشد باشدمینگاهی پایدار به بحث توسعه در شهر 

رسیدن به  هایبندیدسته  ترینمهمپایدار توجه به سه عامل از  یتوسعه. در بحث گرددمیجانبه ی شهر 

 .پایداری در فرهنگی و اجتماعی، پایداری محیط زیست و پایداری اقتصادی.باشدمیپایدار  یتوسعه

 (1811 ، کی.وای،چاک)

بسیاری در شکل  هایشاخصشهر دزفول یکی از شهرهای مهم تاریخی و گردشگری کشور است که 

و نقش هر یک در رسیدن به  هاآنعوامل  ترینمهمگیری هویت شهری آن موثر هستند که در این مقاله به 

 هایمینز. حفاظت از عواملی چون عبور رود دز از میان شهر دزفول، شودمیپایدار پرداخته  یتوسعه

کشاورزی و باغات اطراف شهر، بافت تاریخی،صنایع دستی و تعامالت اجتماعی بومی شهر که هر یک به 

 پایدار، موثرند.  یتوسعهمهم و تاثیرگذار در شکل گیری هویت شهر دزفول هستند ، در  عنصرینحوی 

 راهبرد ینوع داریپا یتوسعه ”توسم“بحث هویت از آنجایی با توسعه پایدار ارتباط دارد که  به عقیده 

 استیس هر مخالف و کندمی تیریمد یخوب به را یانسان و یعیطب منابع و هایدارایی تمام که است توسعه

بنابراین با معرفی و  (Tosum2001,. )اندازدیب خطر به را یبعد هاینسل منافع که است یعملکرد ای

گام مهمی برای  توانمی ،هویت شهر دزفول یدهندهعناصر شکل و بهره گیری صحیح از شناخت درست 

 دستیابی به توسعه پایدار برداشت.

 به را فرهنگی هایمیراث بر تکیم و معنی با ،فعال ،سالم اجتماعی محیط بتواند باید شهر کالبد و شکل

از طرف دیگر  (1831پورجعفر، تابان،.)نماید حرکت انسانی محیطی ایجاد سمت به شهر تا آورد وجود

 گیری تصمیم و توسعه هایریزی برنامه بنیادین اصول از ای منطقه و محلی توانهای و هامزیت شناخت

به همین خاطر حفظ هویت یک شهر در امر توسعه ضروری به نظر  (1831 پورطاهری،) شودمی محسوب



 

عوامل هویت بخش شهری، این عوامل را در شهر دزفول  ترینمهمدر این پژوهش ضمن معرفی  .رسدمی

و  عالوه بر آن نقش معرفی نموده  دهدمیخطر قرار  که هر یک را در معرض تهدیدهاییشناسایی نموده و 

  .نماییممیپایدار را بررسی  یتوسعهدر رسیدن به  کهر ی

 پژوهش یپیشینه

، به لزوم توجه به هویت اجتماعی بافت شهری هویت و پایدار توسعهپاسیک در مقاله ای تحت عنوان 

 دیگر پژوهشی در( 2003)همکاران و السکری. پردازدمیپایدار در عصر جهانی شدن  یتوسعهشهری در 

 بین پایداری  برای اساسی عنوان به شهری منطقه مقیاس شهردر فضایی هویت و شهری ترکیب آرایش

 .گیرندمی نظر در شهری فضاهای

مقاله عناصر هویت فرهنگی در شهر توسط موثقی ،  فضای شهر، نمادها، نشانه های شهری  و در 

ارزشهای تاریخی و فرهنگی هر کدام بخشی از عوامل هویت ساز شهر هستند و هرکدام بایستی در شب و 

از در پژوهشی دیگر والمسلی ابر (1831 موثقی،. )روز خوانایی داشته و مفهوم خاصی را نمایش دهند

که هویتک شهررامیتوان از چند بعد کالبدی و طبیعی، انسانی و اجتماعی، تاریخی واقتصادی بررسی  داردمی

و بازتابی از وجوه  یابدمیهویت مکان در اثرتجربه مستقیم محیط فیزیکی )کالبدی و طبیعی( رشد  .نمود

ران ادراکی رفتاری در فضای رضا زاده در مقاله  بح (1110 والمسلی،.)اجتماعی و فرهنگی مکان است

قابل تشخیص مکان اشاره دارد درحالی که هویت مکانی احساسی در  هایویژگیشهری ،هویت مکان به 

در تحقیق  (1830 رضازاده،) شودمیبا یک مکان برانگیخته  ارتباطشانیک فرد و یا جمع است که به واسطه 

عمومی او  هایشناختدیگری بهزادفر عقیده دارد که هویت بخشی از زیرساخت هویت انسان و حاصل 

 .(1831 بهزادفر،)کندمیدرباره جهان فیزیکی است که انسان درآن زندگی 
 

 هویت شهری

 اقتصادی و تاریخی ، اجتماعی و انسانی طبیعی، و کالبدی بعد چند از توانمی را  شهر یک هویت

 از بازتابی و یابدمی رشد فیزیکی )کالبدی و طبیعی( محیط مستقیم تجربه اثر در مکان هویت .نمود بررسی

 مکان تشخیص قابل هایویژگی به مکان هویت( 1110 والمسلی،.)است مکان فرهنگی و اجتماعی وجوه

 یک با ارتباطشان واسطه به که است جمع یا و فرد یک در احساسی مکانی هویت که حالی در دارد اشاره

 حاصل و انسان هویت ساخت زیر از بخشی هویت این( 1830 زاده، رضا)شودمی انگیخته بر مکان

 .(1831 فر، بهزاد)کندمی زندگی آن در انسان که است فیزیکی جهان درباره او عمومی هایشناخت

 

 



 

 عوامل هویت بخش شهری

 دهنده تشکیل های مولفه پایه بر شهر هویتعناصر هویت بخش یک شهر بسیار گسترده هست 

 و صفات کدام هر که انسانی و مصنوع ، طبیعی های مولفه از عبارتند که گیردمی شکل فضا آن شخصیت

 : نمود اشاره زیر موارد به توانمی ها مولفه این متغیرهای. از داراست را خود متغیرهای

 ... و دشت تپه، رود، کوه،:  طبیعی های مولفه

 ... و شهری هایبلوک میدان، محله، ، راه بناها، تک: مصنوع های مولفه

 (11-11 :1831 فر، بهزاد... ) و رسوم و آداب مذهب، زبان، فرهنگ،:  انسانی های مولفه

: دوم خودی، با آن تشابه و غیر از آن تمایز: اول. دارد وجود شرط سه شهر کالبدی هویت تمایز برای

 ،شهر فضای (81 :1838 میرمقتدایی،)کثرت عین در وحدت حفظ:  سوم و تحویل، عین در تداوم حفظ

هر کدام بخشی از عوامل هویت ساز شهر هستند  فرهنگی و تاریخی هایارزش و شهری های نشانه ،نمادها

 (1831 موثقی،. )دهد ارائه ما به را خاصی مفهوم و داشته خوانایی روز و شب دربایستی  کدام هرو 

 جمعیت نظیر شهر( فرهنگی و سیاسی) اجتماعی عناصرهویت شهری،  یدهندهاز دیگر عوامل تشکیل 

 لباس، خط، ،هامهارت. است. ..( و پوشش هنر، زبان، نژاد،) شهروندان یا شهر فرهنگ و( کیفی و کمی)

 بندی طبقه محتوایی عناصر میان در نیز ملی های مولفه از بسیاری و اعیاد و هاجشن ،عقاید و رسوم و آداب

 که بیانگر گستردگی مفهوم هویت شهری است. (10 ،1810غراب،. )شوندمی

 به تا گذشته از که هاییفعالیت. کنندمیعناصر اقتصادی نیز در شکل گیری هویت نقش مهمی بازی 

 یا و هامکان در ویژه طور بهخصوص زمانی که  به، دهدمی تشکیل را شهری اقتصاد های پایه امروز

 و دستی صنایع ،گردشگری هایفعالیت به توانمی هافعالیتاین  ترینمهم از .دارند وجود خاصی شهرهای

با توجه به موارد یاد شده در  (1831 ،میرزایی.) نمود اشاره شهر یا مکان هر در موجود بومی هایفعالیت

تا بیشتر ارتباط این دو  شودمیپایدار شهری معرفی  یتوسعهخصوص هویت شهری، ابعاد و تعاریف 

 موضوع به هم مشخص گردد.

 توسعه پایدار

 آزادی، چون اهدافی پیگیر و عمومی سودمندی مبین و جهان شمولی است که بزرگ یایده توسعه

 انتظار قابل نیز آن برای پژوهشگران وسیله به متعدد تعاریف ارائه رو این از. است دموکراسی و برابری

مختلفی تاکنون ارائه شده  هایبندیپایدار تعاریف و دسته  یتوسعهبرای  .(Gladwin ،1111)است

 توانمیپایدار شهری را در سه شاخه به این صورت  یتوسعه (1131) مونرو و گاردنر ، کوبس جیاست.

سازگار با  و محیطی زیست فرایندهای حفظ با توسعه معنیه ب ،محیطی زیست پایداریدسته بندی نمود. 

 با بیشتری دارد و کنترل خود زندگی بردر این توسعه انسان  که ،اجتماعی و فرهنگی عوامل پایداری .منابع



 

 هویت تقویت موجب و ندارد منافات ،گیرندمی  قرار تأثیر تحت راه این در که ارزشی و فرهنگی و عوامل

صحیح  یاستفادهی اقتصادی و باال راندمانی با توسعه که است معنی بدان: اقتصادی پایداری .گرددمی جامعه

و  (812 ،ص 1811 ، کی.وای،چاک)کرد حفظ آینده هاینسل برای را منابع تا دوش انجام هاظرفیتاز 

زیربنا و  تواندمیدریافت که از جهات بسیاری حفظ هویت شهری  توانمیاز این روی  (1813 فر،یجن)

 و سازد جبران را طبیعی منابع کاهشهر گونه  تواندنمی آوریپایدار باشد. زیرا فن یتوسعهروشنگر راه 

 بسترهای وجود را پایدار یتوسعه به یابی دست راه و است ساخت انسان یسرمایه مکمل طبیعی یسرمایه

از  .(1838کیانی،) یافت دست آن به توانمی مردم دادن به آگاهی و آموزش با که داندمی مناسب فرهنگی

پایدار شهری  یتوسعهستای در را توانمیاین رو حفظ هویت شهری را با توجه به مولفه های فرهنگی آن 

 پیدا نمود هاسیاست و محیط و اقتصادی یپایه فرهنگ، منطقه، تاریخ به بسته پایدار شهر الگویدانست.

 در چون نماید تاکید شهری یتوسعه راهکار هر اصلی یهسته عنوان به انسانی اهداف روی باید و کندمی

بیان نمود  تواندمیاز این روست که  (1831حسینی، ، قرخلو) .است انسانی سکونتگاه کیفیت هدف نهایت

پایداری برای آن متصور شد زیرا هر گونه  تواننمیهویت یک شهر  یدهندهبدون شناخت عوامل تشکیل 

 پایدار و رشدی باید با حفظ داشته های صورت گیرد تا به هم افزایی منجر شود.

 پایدار یتوسعههمیت ا

 شهر یک در و دارند نهفته خود در را محیط و انسان میان یدقیق یرابطه سیستم یک عنوان به شهرها

 جمعیت افزایش باپایدار  یتوسعهتوجه به . نباشد دیگری مقهور یک هیچ که باشد ای گونه به باید آل ایده

، اهمیت بیشتری جدی مخاطرات از انسانی حیات و کره زیست حیاتی منابعبرای حفظ  شهرنشین،

   (1810مرصومی،بهرامی،.)یابدمی

 گونه هیچ یا و اندک کنترل که بیرونی عوامل مقابل در شهرهادر عصر جهانی شدن بیش از پیش 

 شان درونی کارکرد که ای غیرمنتظره اختالالت به باشند قادر بایستی و پذیرند آسیب ندارند، هاآن بر کنترلی

در این راستا،  (Egger ,2001. )دهند مناسب پاسخ تکامل و سازگاری بازآفرینی، طریق از کندمی متاثر را

در یکی از پشتوانه های پایداری شهرها  تواندمی هاآنتوجه به عناصر هویت بخش شهر و به روز شدن 

 قرار توجه مورد  طبیعی منابع بر تاکید باابتدا  پایداری مقولهاز همین رو باشد. مقابل ای عوامل بیرونی 

 سوی از و( 1831 جعفری،. )شد برده پی اجتماعی و اقتصادی ابعاد با آن همبستگی به سرعت به اما گرفت

 ،(Henderson1111,)اقتصادی پایدار یتوسعه در نسبی مزیت داشتن مهم نقش و اهمیت به توجه با دیگر

 .گرفت قرار توجه مورد پایداری بحث در سالم صنایع از یکی عنوان به گردشگری

 

 



 

 پایدار شهری گردشگری

برای درک بهتر از کارکردهای هویت شهری و نقش آن در توسعه پایدار، یکی از مزایای آن را ، زمینه 

 صفت افزودنعنوان نمود.  توانمیصادی تصنعت گردشگری و در نهایت رونق اق یتوسعهسازی برای 

 و هرهاستش درون در گردشگری توسعه هایطرح جانبی آثار گستردگی علت به شهری گردشگر به پایدار

 و محیطی زیست ،اجتماعی ،اقتصادی توسعه که است برخوردار کارآمد منطقی از آنگاه تنها بحث این

. گیرد قرار بحث مورد شهروندان و شهر با متقابلشان ارتباط در و ملی و فراملی هایسطح در هم با فرهنگی

 شهروندان برای صنعت این اجتماعی و اقتصادی های رهآورد بر عالوه ،شهری پایدار گردشگری توسعه در

 محیطی زیست اثرهای و آینده هاینسل به توجهو  گردشگری توسعه های برنامه تداوم به اهمیت شهرها، و

هویتی شهری به عنوان یکی از جاذبه های  شاخصه هایاز این رو توجه به  (13 ،ص 1831 ،مؤذنی) .است

از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر را به سمت توسعه ای پایدار  تواندمیصنعت گردشگری  یتوسعه

 سوق دهد.

 

  (هاروشروش تحقیق)مواد و 

روش انجام این پژوهش، با توجه به ماهیت موضوع به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است که 

با استفاده از مشاهدات میدانی و جمع آوری اطالعات از طریق کتب  ،مقاالت، نشریات،نقشه ،نمودار،عکس 

عناصر  هایویژگی یبه بررسو دیگر منابع)تلفیقی از پژوهش میدانی و کتابخانه ای ( صورت گرفته  که 

و سپس با استفاده از شده بخش شهر دزفول پرداخته  تیهو هایویژگیو  داریپا یتوسعهی، شهر تیهو

و در نهایت با استفاده از پرسشنامه از کارشناسان  رائهاز موضوع پژوهش ا هایینمونه یدانیمشاهدات م

. توجه به این موارد شودمیمرتبط، برخی تهدیدات عوامل شکل دهنده هویت شهری دزفول بررسی 

راهبردها و راهکارهایی در جهت نیل به توسعه پایدار از طریق نقش برجسته هویت شهری  این شهر 

 ه است.دیگرد پیشنهاد 

 قلمرو پژوهش 

این شهرستان از  کیلومتر مربع درشمال استان خوزستان قراردارد. 1100ستان دزفول با مساحت شهر

از جنوب به شهرستانهای شوشتر و  از شرق به شهرستانهای مسجدسلیمان و شوشتر، شمال به استان لرستان،

شهیون و  دارای چهار بخش مرکزی،چغامیش،و شوش و از غرب به اندیمشک و شوش محدود است

( نقشه موقعیت شهرستان دزفول نشان 1درشکل ) شهر دزفول در بخش مرکزی قرار دارد. ردشت است.س

 (. 1113-11داده شده است )سازمان هواشناسی کشور،

 



 

 یافته های پژوهش

در این بخش به مطالعه عناصر هویت بخش شهرستان دزفول پرداخته شده است که در ذیل این موارد 

 .اندگرفتهمورد بررسی قرار 
نقشه موقعیت شهرستان دزفول-1شکل   

 
 (1931مأخذ:افضلی نیا،) 

 دزفول شهرستان تاریخچه

 گروهی سکونت ابتدای. است داده جای خود دل در را، ایران تاریخ از پیش و کهن تمدنی دزفول شهرستان     

 هایکاوش به منطقه این مورددر  شهمیرزادی دکتر. شودمی آغاز چغابنوت های تپه از شهرستان، این در هاانسان

 هزاره میانه را دزفول چغابنوت های تپه قدمت و نموده اشاره شیکاگو دانشگاه شناسی شرق موسسه شناسان باستان

 کهدزفول در این منطقه رونق گرفته  چغامیش باستانی های تپه آن از بعد.است.  نموده معرفی میالد از پیش هشتم

 هایدوران از کاملی اطالعات گنجینه ، شناسان باستان گفته به رسدمی میالد از پیش ششم هزاره به آن قدمت

 شهری از نوح، طوفان از پس باستانی های نوشته در. همچنین است شوش تمدن کامل شکوفایی تا مختلف باستانی

 "عیالم گمشده دنیای" خود درکتاب آلمانی، والترهینتس جمله از غربی کاوشگران که شده برده نام " اوان" نام به

 (1812 پور، داعی. )دانندمی دزفول امروز جای در را اوان شهر محل

 بافت تاریخی و رودخانه دز ،پل قدیم شاملعکس هوایی از شهر دزفول  -2شکل

 
 )ماخذ: سعید حسن راشدی( 



 

 روند شکل گیری شهر دزفول

میالدی به  218میالدی به دستور شاپور اول ساسانی شهر جندی شاپور ایجاد شد و در سال  211در سال 

دستور شاپور اول ساسانی برای ارتباط شهرهای شوش و جندی شاپور، پل قدیم دزفول بر روی رود دز 

دلیل بی توجهی به احداث شد. برای نگهبانی از این پل قلعه ای مستحکم بنا گردید. در دوره اسالمی به 

 یهستهکه به مرور با رونق آن باستانی دزفول گرد آمدند  یقلعهشهر جندی شاپور ، مردم این شهر به دور 

،ص 1812فعلی شهر دزفول شکل گرفت و از قرن ششم هجری به نام فعلی دزفول خوانده شد.)داعی پور،

11-11) 

 رودخانه دزپل تاریخی و 

 ،ساسانی بنا گردیده و در دوره های عضد الدوله دیلمی، صفویه یدورهای بر پایه هپل تاریخی دزفول 

برای حفاظت از  1110بعد از حدود  1810و در نهایت در سال  (1838مرمت شده)موسوی،و پهلوی قاجار 

عناصر هویت  ترینمهمیکی از  این پلپل کاربری آن از سواره رو به عابر پیاده و گردشگری تغییر یافت. 

دز است  یرودخانهشهر دزفول هویت در شکل گیری عناصر مهم دیگری نیز از بخش شهر دزفول است. 

 .کندمیو این شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم  گذردمیشمال شهر وارد شده و از میان آن  که از

اخیر  هایسالر نار رود دز، ددر ک است. دز ساخته شدهبر روی رود تاریخی دزفول پل  (1831)منتظری، 

محیط زیست در بحث گردشگری و  یحوزهاحداث گردیده و نقش رودخانه را عالوه بر ساحلی  هایپارک

 . نمایدمیاقتصادی سهیم 
 برخی عوامل هویت بخش شهر دزفول -9شکل

 
 ، ویرایش نگارنده(2119)ماخذ : گوگل ارت  

 

 



 

 بافت تاریخی دزفول

 وارث که سرزمینی.  است ساختن آجر با تجربه سال هزاران حاوی که دارد قرار سرزمینی در دزفول

 دزفول شهر در آجر اندازه و ابعاد ترین قدیمی. است ساسانیان و هخامنشیان ایالم، سومر، آشور، هایتمدن

 آرایه و آجر با انگیزی حیرت طور به دزفول سنتی معماری .است ساسانی باستانی پل آجرهای به متعلق

 تحسین وحدتی با ها شیوه و هاطرح کثرت عین در دزفول آجری های آرایه. است شده عجین آجری های

 (1811)نعیما،.اندکرده حل تاریخی بنای کلیت در را خود کامل هماهنگی برانگیز

 : دزفول معماری خاص هایویژگی

 در شهر اینکه نخست. افزایدمی آن معماری ارزش بر که دارد اساسی بسیار یمشخصه دو دزفول شهر

 شدیداً شهر کالبدبه همین خاطر  و شد استوار تاریخی پل از حفاظت برای و دژ صورت به ساسانیان زمان

 آن موجب بدینسان .اندشده احداث کوچکی هایزمین بر شهر قدیمی ناحیه های خانه تمام و است فشرده

 امروز معماری در که بیابد مطالعه ارزش چنان آن خاص شرایطی از تبعیت خاطر به دزفول معماری که شده

 به پخته آجر آن معماری در که است ایران شهرهای معدود از دزفول اینکه دوم.  شود واقع توجه مورد نیز

 بخشیده آن به نیز خاصی وقار و اصالت شده، باعث را آن دیرپایی آنکه از گذشته و است رفته کار به وفور

 بسیار نماهای طاق و آجرکاری با دیوارهایی به مزین نقطه به نقطه دزفول شهر های کوچه حقیقت در. است

 اروپا 11 سده معماری در .دارند حکایت میدان و کوچه زیبایی به شهر، هنرمند مردم توجه از و اندشده کار

 خرید و تجمع محل مثابه به روها پیاده و های عطف نقطه عنوان به هامیدان و گردشگاه یک عنوان به خیابان

 کوچه پس کوچه .است کردهمی دنبال را هدفی چنین گویی نیز دزفول شهر معماری .شدمی طراحی مردم

 گردش و است انگیز شگفت هاینقش و آجرکاری از پر حیاط یک درون دیوارهای همچون شهر های

 را دزفول شهر سیمای ها شبکه این کل در و است مزین ای هنرمندانه آجرکاری به جابجا کوچه های گوشه

به همین جهت معماری  (1811صارمی،. )آورندمی پدید را موزونی یمجموعه هم با ترکیب در و سازندمی

مرکزی شهر  یهستهعناصر هویت بخش شهر دزفول است که  ترینمهمو بافت تاریخی شهر دزفول یکی از 

 .دهدمیرا نیز تشکیل 



 

 خانه های بافت تاریخی دزفولکوچه ها و -5و  4شکل

 )ماخذ: نگارنده( 

از آنجایی که بافت تاریخی دزفول قدمت زیادی دارد و بناهای آن در  دهدمییافته های پژوهش نشان 

بایستی که تحت حفاظت و مرمت باشند. همچنین  پایدار یتوسعهمعرض آسیب هستند، برای دستیابی به 

 شهر باشد. هایبخشنو با هویت تاریخی شهر دزفول در سایر  الگویی برای ساخت بناهایی تواندمی

 نقش مذهبی شهر دزفول

بقعه های مذهبی و مساجد تاریخی شهر دزفول، در هویت نتایج این تحقیق حاکی از آن است که 

نجا که این شهر در طول تاریخ میزبان امام زاده آاز نقش ویژه و موثری بر عهده دارند زیرا  شهری این شهر

. عناصر مذهبی هویت بخش شهر دزفول در پایدار باشندمیهای مختلف بوده و اکثر مردم شهر دزفول شیعه 

بقعه های مهم شهر دزفول  ترینمهنقش مهمی ایفا نمایند. برخی از  توانندمیفرهنگی و اجتماعی این شهر 

برکه حضرت سبزقبا)ع(، بقعه علی مالک، بقعه سید سلطانعلی روبند،بابا حزقیل،سید عبارتند از : آستانه مت

بقعه محمد بن موسی الکاظم معروف به سبزقبا علیه  هاآن ترینمهممحمود، شیخ اسماعیل قصری و ... که 

( و  1831 . )حکمت فر،باشدمیالسالم است که به استناد مدارک اداره اوقاف خوزستان برادر امام رضا )ع( 

یکی از عناصر هویت بخش مهم در مرکز دزفول و تاثیر گذار در بحث مذهبی و هم توسعه صنعت 

. عالوه بر بقعه های مذهبی، مساجد تاریخی شهر دزفول نظیر مسجد جامع به عنوان باشدمیگردشگری 

ری مساجد (و بسیا111-131:  1831قدیمی ترین مسجد شهر، مسجد صعصعه، مسجد کجبافون )منتظری،

 آن. عالوه بر دهندمیتاریخی شهر دزفول هر یک بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی شهر دزفول را شکل 

مراسم مذهبی به خصوص ایام محرم در این شهر از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و اکثریت مردم در آن 

-111: 1831دزفول)منتظری،، تکایا و شور وصف ناشدنی مردم  هانخلوجود شیدونه ها،  سهیم هستند.

(، نقش مراسم محرم در رسیدن با پایدار اجتماعی و مشارکت مردم در امور فرهنگی را پر رنگ 201

 .نمایدمی

 



 

 کشاورزی دزفول

، خاک جلگه ای مناسب، آب و هوای گرم در شودمیکشاورزی محسوب  هایقطبدزفول یکی از 

 ترینمهمتابستان و معتدل در زمستان و وجود رودخانه دز و سد دز ، این منطقه را تبدیل به یکی از 

مرکبات در اطراف شهر سبب  هایباغ( همچنین 11: 1838کشاورزی نموده است.)موسوی، هایقطب

کشاورزی به  هایزمینه شمار رود. از این رو حفظ عمده مردم دزفول ب هایشغلشده،کشاورزی یکی از 

عنوان بخشی از هویت شهری دزفول، عالوه بر پایداری در بحث اقتصادی، از جنبه های محیط زیستی و 

 اجتماعی نیز موثر باشد.

 صنایع دستی دزفول

 و دزفول  اشدبمیستی آن شهر یکی دیگر از شاخصه های هویتی شهرها، صنایع دبر اساس نتایج این تحقیق 

چند هزار ساله برخوردار است. صنایع دستی چون خراطی، کپوبافی،جولهری،  یسابقهدر این خصوص از 

 هاآنصنایع دستی دزفول بوده که توجه به حفظ  ترینمهم( از 1831نمدمالی، جاجیم بافی)محمود زاده،

رونق گردشگری و اقتصادی شهر  یمایهضمن کمک به حفاظت از میراث فرهنگی و اجتماعی دزفول، 

به نوعی جایگاه مهمی در فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست و  معرفی شده.هر یک از عناصر شودمیدزفول 

شهر دزفول  یآیندهوسعه و و به عنوان ثروتی ارزشمند، ابزاری مهم در ت نمایندمیاجتماع شهر دزفول ایفا 

در شهر دزفول داشته و بدون در نظر گرفتن نقش مهم  هویت بخشی هاقرندارند و نقش تاثیرگذاری در 

عوامل هویت بخش شهر  ترینمهمبا توجه به توضیحات ارائه شده  پایداری در توسعه نخواهیم داشت. هاآن

 مشاهده نمود. 1در جدول  توانمیپایدار شهری  یتوسعهدزفول و نقش هر یک را در 

 
 عوامل هویت بخش شهر دزفول -1جدول 

 پایدار یتوسعه نمونه در دزفول شهریهویت 

، آداب و رسوم ، هاسنتعناصر اجتماعی ) 

 مراسم، شاخصه ها(

محرم دزفول، صنایع دستی دزفول، بافت 

قدیم، مساجد تاریخی و بقعه های مذهبی، 

 پل تاریخی 

 اجتماعی پایدار

 محیط زیست پایدار رودخانه دز، کشاورزی دزفول حفظ عناصر محیط زیستی

 عناصر اقتصادی
کشاورزی، صنایع دستی، بافت قدیم، 

 گردشگری دزفول
 اقتصاد پایدار

 مأخذ : نگارندگان



 

 بافت تاریخی و پل قدیم دزفول – 7و 6شکل

 ()ماخذ : نگارندگان

هویت شهری دزفول، با گسترش شهر، به  یدهندهیافته های پژوهش نشان داد، هر یک از عوامل شکل 

ارائه شده  هاآناشکال مختلفی مورد تهدید محیط خود واقع می شوندکه برخی پیشنهادات برای حفاظت از 

شهری اهمیت بسزایی دارد.  هایریزیپایداری یک شهر، در برنامه  یکنندهاست. شناخت عوامل تهدید 

ابزار حفاظت شهری به عنوان یک مولفه توسعه    عنوان بهکایرا در بررسی هویت محلی و قوانین برنامه 

شهری پایدار، فرمانتل استرالیای غربی را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه گرفت حفظ میراث جدا از برنامه 

( از 2011.)کایرا،باشدمیین کننده به طور گسترده ای  ناچیز یک عامل تعی عنوان بهریزی شهری و نقش آن 

این روست که با شناخت تهدیدها، برنامه ریزان شهری بایستی راهکارهایی برای حفاظت داشته ها و 

 شهر دزفول داشته باشند. یتوسعهپایداری این سرمایه ها، در مسیر 

  



 

 نتیجه گیری:

دستیابی و برای  می باشدهر شهر با ارزش هایداراییهویت شهری یکی از   که نشان داد این پژوهش  یبررس

 هایشهر ی ازشهر دزفول به عنوان یک . یک شهر بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرددر توسعه پایدار به 

 ربه مطالعه نقش هویت شهری د تحقیقدر این  و دارای هویتی منحصر به فرد است ناصیل و تاریخی ایرا

شهر دزفول عوامل شکل دهنده هویت  ترینمهم .شددستیابی به  توسعه پایدار پرداخته  منظور بهدزفول  

 صنایعکشاورزی ، مذهبی،  های بقعه ، تاریخی مساجد بافت تاریخی، شامل رودخانه دز،پل تاریخی دزفول،

تنگاتنگ  ارتباط پژوهش این ینتیجه ترینمهم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. هستند که هر یک دستی

عنوان  بهآن،  یدهندهبا شناخت درست عوامل شکل  توانمیکه  باشدمی پایدار یتوسعههویت شهری با 

پایدار مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به تغییر شیوه های زندگی در عصر مدرن و  یتوسعه زیربنای

یران دارد، شناخت درست عوامل هویت تهدیدات مختلفی که جهانی شدن بر شکل و هویت شهر های ا

اسالمی در قرن جدید باشد. زیرا  -یکی از راهکارهای مهم در شکل گیری شهرهایی ایرانی تواندمیشهری 

هر یک ، پاسخگوی تغییر  یدهندهتشکیل با حفظ معیارهای  شودمیشناسایی و درک درست سبب 

 -که بسیاری از عناصر ایرانیشان داد مچنین نهشهرهای ایرانی در عصر جدید بود. نتایج این پژوهش 

اسالمی هویت شهری در معرض خطر جدی قرار دارند و اگر برای حفظ هر یک تالش نشود در آینده 

 ،در کشور خواهیم بود که با وجود توسعه در ظاهر، در باطن امر ،و بی هویتهم شاهد شهرهایی مشابه 

. به انددادهاز دست را بسیاری از سرمایه های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را که در گذشته داشته 

صنعت  یتوسعهخصوص بر اساس نتایج تحقیق  و با توجه به نقش مهمی که هویت شهری در رونق و 

ظ هویت شهرها در اقتصاد تک بعدی متکی بر نفت ایران، حف در نظر داشتن موضوعگردشگری دارد و با 

پایدار شهرهای کشور و به  یتوسعه یکنندهتضمین  تواندمیآینده به عنوان منبعی تمام نشدنی و هم افزا، 

نتایج پژوهش همچنین نشان داد  خصوص شهر دزفول که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته باشد.

صنعت گردشگری، در جهت ارتقای  یتوسعهشهر دزفول در جهت هویت بخش  هایظرفیتبهره گیری از 

 باشد. تواندمیجهت حفظ هویت شهری دزفول،  یوضعیت اقتصادی به عنوان پشتوانه و توجیه ملموس

، شودمیمختلفی که برای توسعه ارائه  هایطرحشهری و  هایریزیدر برنامه مدیران و برنامه ریزان شهری 

تا ضمن اصلی و خدشه ناپذیر خود قرار داده  هاییتاولویکی از را حفظ عناصر هویت بخش شهر بایستی 

 . ساخته شودرشد شهر، محیط انسانی ارزشمندی برای ساکنین امروز و نسل فردا 

 

 

 



 

 هویتی شهر دزفول هایشاخصپیشنهادات در خصوص حفظ -2جدول

 پیشنهاد ها عوامل هویت بخش

 رودخانه دز

مردمی جهت فرهنگ سازی برای جلوگیری از زباله ها در این رود با  هایانجمنتشکیل -

 و ادارات دولتی هاسازمانحمایت 

 قبل از ریختن به رودخانه هاپسابو  هافاضالبتصفیه -

 ساخت و ساز اصولی و نظارت بر تاسیسات کنار رود و تفریحگاه ها-

 حفاظت از موجودات زنده از طریق پرورش و رها سازی-

 تاریخی دزفولپل 

 تالش در جهت ثبت این اثر ارزشمند در فهرست آثار ملی-

 مناسب اطراف پل هایکاربریاختصاص -

 آغاز مرمت و بهسازی پایه های پل-

 بافت تاریخی دزفول

 مرمت گذرها و بناهای آسیب دیده در بافت-

 مناسب برای آثار مرمت شده هایکاربریاختصاص -

 برای حفاظت از آثارفرهنگ سازی ساکنان بافت -

 آموزش نیروی متخصص برای مرمت و بهسازی بافت تاریخی-

 مساجد تاریخی دزفول

 و بقعه های مذهبی

 مرمت اصولی بناهای تاریخی و مذهبی -

 مشاوره و آموزش هیدت های امنا برای نگهداری صحیح ابنیه -

 کشاورزی دزفول

 کنترل گسترش صحیح شهر جهت حفظ اراضی کشاورزی-

 1811اجرای دقیق قانون حفاظت از اراضی کشاورزی مصوب سال -

رونق اقتصادی و حمایت از صنایع تبدیلی جهت تشویق کشاورزان و  هایفرصتایجاد -

 رونق کشاورزی

 صنایع دستی

 

 ایجاد بازارچه های صنایع دستی و موزه های صنایع دستی و هدایت گردشگران-

 آموزش مشاغل سنتی و هنرهای دستی-

 حمایت از صنعتگران این رشته  -

 محرم دزفول و  آداب و رسوم
آموزش فرهنگ سنتی به نسل جدید از طریق به روز آوری ها همراه با حفظ اصالت -

 فرهنگی

 ()ماخذ : نگارندگان
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