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بررسی تأثیر عوامل طبیعی د ر شکل گیری و ماند گاری شهر تاریخی د هد شت 

چکید ه
د هد شــت از جمله شــهرهای تاریخی د ر جنوب غربی ایران، بیش ترین رونق خود را د ر عصر صفویه د اشــت. این 
شــهر امروزه د ر حاشیة جنوب شرقی شهر جد ید قرار د ارد . با توّجه به قرارگیری این شهر د ر اقلیم نسبتًا گرم و خشک، 
مؤلّفه های محیطی و جغرافیایی متعد ّد ی د ر شــکل گیری و ماند گاری آن مؤّثر بود ند . چگونگی بر هم کنش این عوامل 
طی قرون متماد ی مســأله پژوهش پیش رو اســت. هد ف از انجام پژوهش حاضر مطالعة توصیفی و تحلیلی تأثیر عوامل 
محیطی بر شــکل گیری و د وام شــهر د ر بیش از چهارصد سال است. از این رو، پژوهش حاضر د ر پی پاسخ گویی به این 
پرســش است که مهم ترین عوامل محیطی مؤّثر بر شکل گیری و د وام شهر تاریخی د هد شت کد امند ؟ و این عوامل چه 
برهم کنشی د ر طول تاریخ برای ماند گاری شهر د اشته اند ؟ برای پاسخ به این د و پرسش، مطالعات استناد ی منابع تاریخی 
مکتوب و بررســی های پیمایشــی نگارند گان د و روش گرد آوری اطالعات د ر پژوهش حاضر بود که از طریق تحلیل 
توصیفی تاریخی به تحلیل د اد ه ها انجامید . شــهر تاریخی د هد شــت به رغم اند ک مغایرت های معماری و ساختاری با 
د یگر شــهرهای ایران، د ارای ویژگی های مشترک با آنهاست که می توان با شناخت و بررسی این ویژگی ها، الگوهای 
کلی شهر سّنتی ایرانی را ترسیم کرد . نتیجه آن که پاسخ گویی مناسب به ویژگی های طبیعی و اقلیمی )از جمله شکل گود 
کاسه ای، موقعّیت آب و هوایی خشن، تغییرات ناگهانی جوی، کمبود آب( ساختار فیزیکی خاصی را برای شهر تاریخی 
د هد شــت تعریف کرد ه است که این ســاختار فیزیکی موجب گرد ید تا مد یرّیت شهری برای مشکالتی چون تهیة آب 
شرب، شرایط د شــوار جغرافیایی و آب و هوایی از جمله مقابله با باد های گرم و سوزان و هم چنین عد م حاصل خیزی 
خاک، چاره جویی معمارانه و متناسب با محیط را د ر نظر گیرد . این چاره جویی ها معمواًل د ر جهت حفظ فیزیکی شهر به 

کمک عوامل طبیعی بود و همین امر سبب غفلت از مؤلّفه های د فاعی شهر شد .

واژگان کلید ي: سیر تاریخی شکل گیری، شهر تاریخی د هد شت، عوامل فیزیکی، معماری اقلیم گرم و خشک.
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مقد مه
شهر د هد شت د ر جنوب غربی استان کهگیلویه و بویراحمد و 
به عنوان مرکز شهرســتان کهگیلویه فعلی و د ر بخش گرمسیری 
اســتان واقع شد ه اســت. بافت تاریخی این شهر د ر بخش شرق و 

جنوب شرقی شهر قرار د ارد )تصویر شمارة 1(.
براساس متون تاریخی این شهر به عنوان مرکز بالد شاپور از توابع 
کوره ارجان حد اقل از عصر سلجوقی تا پایان د ورة صفوی به شمار 
می رفــت )گاوبــه، 1359: 154-153(. د ر عصر صفــوی تا قاجاریه 
این شــهر به عنوان مرکزی برای د اد و ســتد منطقه ای و هم چنین 
شــهری واسطه ای میان بناد ر جنوب و پایتخت د ولت های یاد شد ه 
یعنی اصفهان و تهران ایفای نقش می کرد )حسینی فسایی، 1382: 
1499-1485(. امّــا د ر حال حاضر از جفای انســان و قفای روزگار 
چنان بی رونق شــد ه است که تنها د ر متون کهن و با د قّت نظر د ر 
بازماند ه های ابنیة این شــهر کهن می توان از رونق روزگاران گذشته 

آن باخبر شد )تصویر شمارة 2(.
براساس متون تاریخی معاصر، د هد شت د ر حمله طوایف چهار 
بنیچه ویران و تقریباً خالی از ســکنه شــد و اهالی این شهر بنا به 
موقعیّــت تجاری خود د ر اقصــی نقاط بناد ر جنوبــی ایران با نام 

د هد شتی پراکند ه  شد ند )پیشین(.
پس از د وره های متوالی حیــات بی ثبات د ر این بافت تاریخی 
و همزمان با روند قد رت گیری سلســله پهلــوی و قیام های متوالی 
عشــایر منطقه )رایگانی و تقــوی، 1393: 85-82(، د ولت وقت د ر 
پی چاره جویــی د ر مهار عشــایر مذکور به احد اث شــهرهای نو 
چون یاسوج اقد ام کرد ، و این همزمان با رونق و شکل گیری بافت 
جد ید شــهر د هد شت د ر کنار بافت تاریخی بازماند ه از د وره های 
متفــاوت تاریخی بــود . به این ترتیب از ســال1330ش، د رخارج از 
فضــای بافت تاریخی و با ســرمایه گذاری و حمایت مطلقة بخش 
د ولتی، احد اث فضاهای مهم اد اری، آموزشــی، بهد اشتی، د رمانی 
و خد ماتی د ر این منطقه آغاز شــد و این تأسیسات جد ید موجب 

گرد ید که بافت تاریخی به یک بخش مســکونی فاقد فضا برای 
فعالیت های عمومی، اجتماعی و خد ماتی تبد یل شــود . توســعة 
نســبتاً کاذب و د ر عین حال بزرگ نمایی شــد ه د ر بخش جد ید 
شــهری موجب انتقال افراد خوش نشین بافت تاریخی به این بخش 
از شــهر برای د سترســی به خد مات عمومی شد . این امر د ر عین 
رهاســازی ابنیة مهم بافت تاریخی به عنــوان بیغوله و مأمنی برای 
د ام هــای جمعیت کوچ رو منطقه، به عنــوان یک ظرفیّت قوی د ر 
ســاخت بناهای جد ید شهری شد . زیرا بســیاری از مصالح بناهای 
بافت جد ید حاصل تخریب و تفکیک مصالح ابنیة بافت تاریخی 
بود ه اســت. این امر به مرور زمان موجب فراموشــی اهمیّت بافت 
تاریخی د ر نظر مرد مان ســاکن د ر بافت جد ید شــد و ارزش های 
هنری و معماری کهن نهفته د ر آن به هیچ انگاشــته شد . د ر مقاله 
پیــش رو به صورت مورد ی تمامی عوامــل طبیعی یا جغرافیایی و 
محیط زیســتی مؤثّر بر روند شــکل گیری و مانــد گاری این بافت 
تاریخی بررســی و تحلیل شــد ه اســت. با توّجه به قرارگیری شهر 
د ر اقلیم نســبتاً گرم و خشــک، مؤلّفه های محیطی و جغرافیایی 
متعد ّد ی د ر شکل گیری و ماند گاری آن مؤثّر بود ه اند که شناخت 
بر هم کنشی این عوامل طی قرون متماد ی، مسأله پژوهش پیش رو 
است. بنابراین نگارند گان د ر این پژوهش د ر پی پاسخ گویی به این 
پرسش هستند که مهم ترین عوامل محیطی مؤثّر بر شکل گیری و 
د وام شهر تاریخی د هد شت کد امند ؟ و این عوامل چه برهم کنشی 

د ر طول تاریخ د ر جهت ماند گاری شهر د اشته اند ؟ 

روش تحقیق
د ر ایــن پژوهــش از روش توصیــف تاریخــی تحلیلــی همراه 
بــا تحلیل فیزیکــی د ر فرایند تحقیق اســتفاد ه و د ر نهایت نتایج 
مطالعات باستان شناســی، معمــاری، هید رولوژی و زمین شناســی 
به مد د گرفته شــد . بد یهی اســت که روش نمونه برد اری از طریق 

مشاهد ه، پیمایشی بود ه است و از تصایر هوایی نیز سود برد ه ایم.

تصویر شمارة 1: موقعّیت بافت تاریخی د ر نقشه جد ید شهر د هد شت؛ 
مأخذ: آرشیو سازمان مسکن و شهرسازی کهگیلویه

 تصویر شمارة 2: تصویر هوایی شهر د هد شت د ر 1335ه.ش؛ 
مأخذ: سازمان نقشه برد اری کشور
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موقعّیت و وضعّیت جغرافیای طبیعی و سیاسی د هد شت
د هد شت یکی از شهرهای مهم د ورة صفویه و قاجاریه د ر جنوب 
غربی ایران بود که د ر برخی متون تاریخی از آن به عنوان حاکم نشین 
کوه گیلویــه یاد نمود ند . آنچه از متــون تاریخی و جغرافیایی قرون 
اولیه و بعضاً میانی د وران اسالمی روشن است این که، هیچ اشاره ای 
به وجود چنین شــهری د ر بازة زمانــی قرن اول تا نهم هجری قمری 
نشــد ه اســت. ولی موجود یّت منطقه ای که به بالد  شاپور، حد فاصل 
میان فارس و خوزســتان، مشــهور بود ه گواهی بر وجــود ناحیه رم 

گیلویه د ارد . به طور مثال اصطخری د ر این باره نوشته است:
»یکی از پاد شــاهان رموم که همیشــه از یک تا سه هزار نفر بر 
د ر خانه های ایشان لشــکر حاضر است مهرگان پسر روزبه پاد شاه 
زمیگان اســت و آن رمی اســت که به رم گیلویه مشــهور شد ه و 
مهــرگان پیش از گیلویه بود ه و شــأن و شــوکتی از گیلویه باالتر 
د اشــته. پس از مهرگان براد رش ســلمه به جای او نشست. گیلویه 
کــه از مــرد م خمایگاه از والیت اصطخر اســت نــزد او آمد و به 
خد متگزاری پرد اخت چون سلمه بمرد گیلویه آنجا را تصرف کرد 
و کارش به جایی رســید که این ســرزمین را به نام او می خوانند و 
بزرگی او چنان شد که با خاند ان ابود لف رقیب گرد ید و معقل بن 
عیسی براد ر ابود لف را بکشت و چون ابود لف خبرد ار شد آهنگ 
او نمود و او را گرفته ســرش را جد ا کرد تا روزی که د وره ابود لف 
ســپری گشت این ســر نزد ایشــان بود و د ر جنگها آنرا باالی نیزه 
نمود ه و جلوی لشــکر می کشید ند و کاسه آنرا نقره گرفته بود ند . 
چون احمد بن عبد العزیز د ر زرقان ازد ســت عمرو لیث شکســت 
خورد ســر گیلویه بد ست عمرو افتاد ، ریاســت این رم تاکنون د ر 

خاند ان گیلویه است« )اصطخری، 1377: 98(.
مقد سی نیز د ر گزارشی مشــابه اصطخری به منطقه بالد شاپور یا 
بالد سابور اشاره د ارد که شــاپور پسر فارس، آن را بر د یگر شهرها که 
د ر خراسان و خوزستان آباد کرد ه بود ترجیح د اد و همان جا د رگذشت 
)مقد ســی، 1361: 581؛ 635(. د ر نوشته های د یگر مورخان سد ه های 
میانه نیز ناحیة بالد شاپور بین فارس و خوزستان د انسته شد ه که بسیار 
پرجمعیت بود و مشهور به ناحیه رم جیلویه و جزو پنج رم کرد ان پارس 

بود )ابن بلخی، 1374: 30؛ مستوفی، 1364: 91-100(.
طبق آنچه از منابع یاد شــد ه می توان اســتنباط کــرد این که تا 
برآمد ن حکومت صفاریان، فرمانروایی منطقة موسوم به بالد شاپور 
د ر د ســت گیلویه یا کیلویه بود . پس از آن، د ر د ورة ســلجوقی، 
لــر بزرگ که ناحیــه تحت حکومت خود را به د ولت شــکوفایی 
تبد یل کرد ه بود ، کوهگیلویه را توســط سنقر سلغری )556-543 
ه.ق( به اتابک ابوطاهــر )543-600 ه.ق( به عنوان پاد اش خد ماتی 
کــه برای مبارزه د ر برابر حکومت محلی شــبانکاره ای انجام د اد ه 
بــود ، واگذار کــرد . از آن زمان تا پایان د وران مغــول، جومه مرکز 
اصلی بالد شاپور و پس از آن د هد شت، به عنوان مرکزیت سیاسی 

شناخته شد )گاوبه، 1359: 256(.

نخســتین اشــارات تاریخی د ر بــاب موجود یّت واقعی شــهر 
د هد شــت مربوط به عصر ســلطنت شــاه محمد )995-985 ه.ق( 
اســت که د ر آن د وره، د هد شــت مقّر فرماند هــی کوه گیلویه به 
شــمار می رفــت )افوشــته ای نطنــزی، 1373: 119(. د ر این د وره، 
د هد شــت حاکم نشــین ایالت کوهگیلویه بود )پیشــین، 119(. بر 
اساس منابع مکتوب، به نظر می رسد توسعه و تکامل تد ریجی این 

شهر و حومه آن تا پایان د وره صفویه د ر د و مرحله رخ د اد . 
الف( د وران شکل گیری: تحت قیمومیّت حکومت افشارها.

ب( د وران گســترش د ر عصر ســلطنت شاه عباس اول )1038-
966ه.ق(: د ر این د وره، قد رت سیاسی افشارها رو به زوال گذاشت 
و سرزمین کوهستانی کوهگیلویه ارتباط مستحکمی با حاکمیّت 
مرکــزی برقــرار کــرد . د ر همین حین، جــاد ة اصفهــان، پل ها و 
کاروان ســراهایی د ر مسیر منتهی به شــهرهای اطراف ساخته شد 
)گاوبه، 1359: 153-154(. نظر به این که این قصبه بین ســه شــهر 
شیراز، اصفهان و شوشتر و هم چنین د ر نزد یکی د ریای فارس قرار 
د اشــت، کاروان ها با کاالهای تجارتی از هند و اروپا به د هد شــت 
می آمد ند و این کاالها از آنجا به نقاط د یگر کشور ارسال می شد 
)حســینی فســایی، 1378: 1485-1499(. بنابــر این، د هد شــت از 
شــهرهای ترانزیتی عصر صفوی محســوب می شــد کــه د ر آن 

سود اگری )واسطه گری(، ماهیت اصلی تجارت به شمار می رفت.

د وران فترت
از آنجایی که د هد شت د ر ابتد ا توسط قبایل افشار اد اره می شد 
و د ر د ورة صفویه از اهمیّت فراوانی د ر تجارت منطقه ای برخورد ار 
بود ، همواره د ر برابر آســیب های ناشــی از طمع ورزی بســیاری از 
حاکمان و افراد ســود جو و فرصت طلب قرار د اشــت. تا جایی که 
شهر د هد شت به واسطة شورش ها و جنگ های قومی و قبیله ای و 
نیز د ر برخی موارد ، تمرد از حاکمیّت مرکزی، زمینه های نارضایتی 
مرد م را به وجود آورد که د ر نهایت منجر به تخریب شهر و تخلیه 
ســاکنان آن شــد )د موریتی، 1375(. گرچه، برخی از سیاحانی که 
د ر عصر صفویه به اصفهان مســافرت کرد ه بود ند ، از فروریختگی 
د یوارهای باروی شهر و هم چنین ورود و خروج گاه و بیگاه افراد به 
د رون و بیرون شــهر از رخنه های ایجاد شد ه د ر د یوار یاد کرد ه اند 

)کارری، 1383: 79-78(.
گاه شماری شورش های شش بارة شــهر د هد شت حاکی از آن 
است که از این تعد اد ، سه شورش مربوط به عصر صفویه می شود 
)یکی د ر اوایل عصر صفــوی و د و مورد د ر اواخر عصر صفویه(. 
هم چنین از شورش های شش گانه، یک مورد د ر د ورة زند یه و د و 

مورد د یگر د ر عصر قاجار اتفاق افتاد ه بود . 
نخستین شورش مربوط به سال های 992-986 ه.ق بود که توسط 
شــاه اسماعیل د روغین یا قلند رشاه رهبری شد . این شورش از قریه 
آرند شــروع و به شــهر د هد شت رسید )افوشــته ای نطنزی، 1373: 
117(. د ر ســال 1135 هـ.ق. حملة سپاهیان افغان به شهر د هد شت 
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منجــر به تخلیــة مرد م شــهر و گریختن آن ها به کوهســتان های 
اطراف شــد . راه های ارتباطی قطع و قحطی، شهر و نواحی اطراف 
آن را د ر برگرفت. ســاکنان شــهر د هد شــت به مد ّت چند ین ماه 
از خانه و کاشــانة خود آواره بود ند که تا زمان شکســت نیروهای 
محمــود افغان د ر بهبهان و پیامد آن با عقب نشــینی، اد امه یافت 
)مجید ی، 1371: 148(. ســومین شورشی که د ر این شهر رخ د اد و 
موجب ایجاد ناامنی بیش تر شد ، ماجرای صفی میرزا است که د ر 
آن فتنه، خود را شاه تهماســب پسر سلطان حسین صفوی معرفی 
کــرد ه بود . وی پس از چند ســال زند گی د ر میــان قوم بختیاری 
د امنه حاکمیّت سیاســی خود را تا شــهر د هد شت گسترش د اد . 
صفی میرزا د ر نهایت شــهر د هد شــت را به عنــوان مقّر حکومت 
خویش برگزید .1 وی مقد ّمات پاد شــاهی خویش را د ر این شــهر 
فراهم ساخت تا اینکه شــاه تهماسب حقیقی پسر سلطان حسین 
صفوی از این موضوع مطلع شــد و با ارسال نامه ای به سران ایالت 
کهگیلویه و بختیاری، انتســاب صفی میــرزا را به خاند ان صفوی 
را تکذیب کرد . ســرانجام مــرد م با اطالع از ایــن ماجرا و پس از 
چهار سال )د ر ســال 1140 هـ.ق( وی را به عمال حکومت صفوی 
تسلیم کرد ند )حسینی استرآباد ی، 1366: 443؛ جزایری شوشتری، 
1387: 478(. د ر اد امة شــورش ها و د ر ســال 1200 هـ.ق حکومت 
مرکــزی زند یه، د ر میان نابســامانی و مشــکالت عد ید ة د اخلی، 

طوایف کهگیلویه، د هد شــت را مورد حملــه و غارت قرار د اد ند 
)اقتــد اری، 1359: 324(. مؤلف فارســنامه ناصری د رباره این رخد اد 

تاریخی نوشته است:
»د ر زمان آشفتگی سالطین زند یه، الوار چهار بنیچه کهگیلویه، این 
قصبه معمور )د هد شــت( را غارت کرد ه و اهالی آنرا متفرق نمود ند و 
برای آنکه د ر شهرها معامله و د اد و ستد د اشتند ، هر کس به مناسبتی 
د ر شــهری قرار گرفت و د ر کمتر شهری است که جماعتی از شهر 

د هد شت متوطن نباشد « )حسینی فسایی، 1378: 1560(.
بنابرایــن، با ایــن توصیف، با هجــوم همه جانبه عشــایر چهار 
بنیچه، د هد شت خالی از سکنه شد و اموال ساکنان شهر به غارت 
رفت و اهالی هر کد ام رهســپار شــهر و د یار د یگری شــد ند . د ر 
عصر قاجار، به خصوص د ورة حکمرانی فتحعلی شاه و محمد شاه 
تالش هایی برای آباد انی د هد شــت صورت گرفت، ولی اثربخش 
نبود . د ر ســال 1285ه.ق حکومت به نواب اشــرف واال و احتشــام 
الد وله ســلطان مراد میرزا رســید )ســیاهپور، 1386: 113-138( د ر 

فارسنامه ناصری ذکر رخد اد سال1281 ه.ق. چنین آمد ه است: 
»د ر تمام قصبه د هد شــت ســاکن د اری و نافخ نــاری نبود و از 
اهتمام نــواب معزی الیه تــا 1285ه.ق نزد یک پانصــد خانوار د ر 
د هد شــت ســاکن بود ه اند و بنای تجارت را گذاشــتند و چند ین 

کاروان متاع به اصفهان رسانید ند « )حسینی فسایی، 1378: 1488(.
آخرین حضور جد ی د هد شــت د ر حیات سیاسی و اجتماعی 
ایــران مربوط به عصر قاجــار و د ورة حکمرانی احتشــام الد وله بر 
کوهگیلویه بود ه اســت که از طرف ناصرالد ین شــاه قاجار بر این 
نواحــی حکومت می کرد . د ر ســال 1291ه.ق که احتشــام الد وله 
مجد د اً به حکومت کوهگیلویه و بهبهان منصوب شد ، د ر آباد انی 

قصبه د هد شت کوشید )پیشین: 1489-1488(. 
آن چــه آمد گویای این حقیقت اســت که پس از غارت شــهر 
د هد شت د ر سال1200ه.ق، حد اقل یک بار د یگر توسط کوه نشینان 
غارت و متروکه شــد . به این ترتیب و با احتســاب آخرین باری که 
شهر د هد شت د ستخوش حمله و ویرانی متعاقب آن شد ، طی قریب 
چهارصد سال، د هد شت، شش بار مورد آسیب هجوم ویرانگر و د ر 
نتیجه اشغال و غارت همگانی قرار گرفت. این شهر امرزوه به حالت 
نزار د ر گوشــه ای از شــهر جد ید قرار د ارد که د ر سال 1364 ه.ش 
به شماره 1668 د ر فهرســت آثار ملی ایران به صورت کلی به ثبت 
رســید ه است. بناهای شــاخص فراوانی د ر این بافت تاریخی وجود 
د ارند که هر کد ام از آنها با شــماره ای خاص د ر فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسید ه است )تصویر شمارة 3 و 4(.

عوامل طبیعی مؤّثر د ر شکل گیری و مانایی شهر د هد شت
جایابــی بیش تر شــهرهای کهــن بر پایــة معیارهــای ویژه ای 
چون واقع شــد ن د ر مسیر شــاه راه های تجاری و گذرهای اصلی، 
اعتبار بازرگانی د اشــتن، مرکزیت د اشتن نســبت به پیرامون خود ، 

 تصویر شمارة 3: سایت پالن شهر تاریخی د هد شت و بناهای موجود د ر آن؛ 
مأخذ: آرشیو اد اره کل میراث فرهنگی کهیلویه و بویراحمد 

تصویر شمارة 4: وضعیت امروز بافت تاریخی د هد شت؛ مأخذ: نگارند گان
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ســیل گیرنبود ن، ســخت بود ن زمین آن، زمین لرزه خیز نبود ن و 
ویژگی های د یگر آن انجام می شــد ه است )معماریان، 1389: 70(. 
کیفیّت خوب دــر محیط که قرار بود براي شهر ایجاد شود، از 
عوامل گزینش مکان مناسب تأسیس شهر بودــه است. در روایات 
اسالمي به اهمیّت و نقش اصلي آب و هوا در انتخاب محل شهر 
تصریح شده است؛ تنها مکان دــاراي هواي پاکیزه و آب فراوان و 
زمین حاصل خیــز، مناسب مکان شهر است )الحرانی، 2002: 119(. 
بی ترد یــد عوامل محیطی یا طبیعی متعد ّد ی د ر شــکل گیری و 
ماند گاری شهر سازی ارگانیک ایرانی مؤثّر بود ه اند ، امّا از مهم ترین 
و مؤثّرترین آنها می توان د سترســی بــه آب، وضعیّت جغرافیایی، 
موقعیّــت آب و هوایــی و میــزان حاصل خیزی خــاک را عنوان 
کــرد . بنابراین د ر مقالــة حاضر این عوامل د ر روند شــکل گیری 
و ماند گاری شــهر تاریخی د هد شــت د ر طول د وران های متعد ّد 
تاریخی بد ون ذکر د ورة تاریخی خاص مورد بررسی و تحلیل قرار 

گرفته است.

آب
بــه طورکلی یکــی از عوامل مهم د ر شــکل گیری و توســعة 
شهرها و پراکند گی ســکونت گاه ها از همد یگر میزان د سترسی 
به آب به شــمار می رود . عالوه بر این که نحوة د سترســی به آب 
د ر ساختار شــهری شــهرهای ایران نقش ویژه ای د اشته است، به 
ویژه با توّجه به مســألة کمبود آب د ر فالت ایران، حفظ و ذخیرة 
آن برای فصول کم آبی نیــز به نوبه خود ، عاملی با اهمیّت بود ه 
است )کریمپور، 1378: 166(. شــهر تاریخی د هد شت نیز از این 
قاعد ه مســتثنی نبود و برای پاســخ به نیازهای آبی خود از روش 
معمول د یگر شــهرهای گرم و خشــک فاقد آب جاری استفاد ه 
کــرد ه بود که از جملــه می توان به اســتفاد ه از کاریز، حفر چاه 
و احــد اث آب انبارهــای متعد ّد اشــاره کرد . نحوة اســتفاد ه از 
آب د ر واحد  های مســکونی بافت تاریخی د هد شــت د ر پیوند 
بــا معماری غنی ایرانــی د ر قالب چاه و منبــع آب، حوض خانه 
و جــوی آب تجلّی پید ا کرد ه اســت )اســالمی، 1392: 88(. به 
طور معمول اکثر شــهرهای اقلیم گرم فاقــد آب جاری بود ند و 
بنا به وضعیّت اقلیمی و میزان آب های د ر د ســترس یا منابع آب 
زیرزمینی د ســت به ابد اع روش های نوین مهند سی آب می زد ند 
کــه د ر نوع خود قابل توّجه اســت. بــه عنوان نمونــه د ر مناطق 
جنوبی د ر حد واســط خط افت آب شــور د ریا و سفره های آب 
شــیرین چاه هایی حفر نمود ه و با جمع آوری آب شیرین د ر این 
چاه هــا و پمپاژ آن از هد ر رفتن آن جلوگیری می کرد ند )تصویر 
شــمارة 5(. این تکنیک یکی از معمول ترین راه کارهای حفظ و 
نگهد اری آب د ر اقلیم های خشن و گرم ایران است که د ر بافت 
تاریخی د هد شــت نیز برای ذخیره و جلوگیری از هد ر رفتن آب 
از آن استفاد ه شد ه اســت. با توّجه به اهمیّت موضوع تأمین آب 
مورد نیاز ســاکنان د ر طرّاحی و مد یریّت شهر تاریخی د هد شت 

تأثیــر این عامل را به صورت مجزا از د یگر عوامل مورد بررســی 
قرار خواهیم د اد .

تصویر شمارة 5: ذخیره و نگهد اری آب؛ ماخذ: نگارند گان

تأثیر سازوکار تأمین آب بر موجود ّیت و ماند گاری شهر 
تاریخی د هد شت

به نظر می رســد عنصر آب د ر شــکل گیری و مکان یابی شهر 
تاریخی د هد شــت، به عنوان قوی ترین عامل محیطی نزد طرّاحان 
و بانیان شــهر مطرح بود . به همین د لیــل نقش مؤلّفة حیاتی آب 
د ر شــکل گیری و ماند گاری شهر تاریخی د هد شت د ر سه بخش 

قابل بررسی است.

الف- منابع آب
منابع عمد ة تأمین آب مورد نیاز ساکنان بافت تاریخی د هد شت 
بر اســاس مطالعات باستان شــناختی، کتابخانه ای و پیمایشــی د ر 

کنار متون تاریخی د ر د سترس به این شرح است.
1(کاریز: قســمتی از آب آشامید نی شــهر تاریخی د هد شت از 
رشته کاریزهایی تأمین می شد و اکنون آثار قناتی د ر سمت شمال 

هنوز هم وجود د ارد )گاوبه، 1359: 155(.
2( چشــمه: د ر کنار رشتة قنات ها، چشــمه ای د ر بخش شرقی 

شهر برای مصرف آشامید ن بود که هنوز هم هست )پیشین(.
3( برف: د ر سال های خشــک و کم بارش از کوه های نزد یک 

برف حمل و برای مصرف ذخیره می شد )پیشین(.
4( آب انبار: آب  انباری د ر شمال شرقی شهر احد اث شد ه بود و 
آب حاصل از باران د ر آن جمع و د ر فصول کم آبی از آن استفاد ه 

می شد )بررسی های مید انی نگارند گان( )تصویر شمارة 6(.
5( چــاه: د ر واحد  هــای مســکونی و د یگــر کاربری ها حفظ 
و ذخیــره آب بــا عناصری چــون چــاه و حوض تأمین می شــد 

)بررسی های مید انی نگارند گان(.
6( جوی آب: یکی از منابع اصلی تأمین کنند ة آب شهر، چشمه ای 
بود که د ر شرق شهر قرار د اشت. آب چشمه توسط کانال های زیرزمینی 
با توّجه به جهت شیب اراضی شهر از شرق به غرب انتقال د اد ه می شد . 
این کانال ها از مرکز شــهر می گذشــت و تأثیرات قابل مالحظه ای بر 
شهرسازی و معماری آن د اشــته است. آثار بر جای ماند ه از مسیر آب 
چشمه و هم چنین تراکم بناهای معماری و شهری د ر جهت مسیر آن 
حکایت از این د ارد که شکل گیری واحد های معماری و شهری از مسیر 
آب تبعیّت می کرد ؛ به طوری که د ر جهت غرب به شرق د ر قسمت 
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منظم و مسطح شهر، مسیر اصلی از جهت حرکت آب تبعیّت می کرد 
و د ر قسمت شمالی که توپوگرافی بسیار نامنظم بود ، گذرها به تبعیّت از 
مسیر یا جهت خاصی تمایل ند اشتند . د ر چنین وضعیّتی، شبکة ارتباط 
به ســاد گی از شیب عوارض زمین تبعیّت می کرد و به هر جهتی که 
توپوگرافی اجازه می د اد کشید ه می شد . د ر بخش هایی از شهر که آب 
د ر سطحی پایین تر از کف معابر جاری بود برای د سترسی به آن و نیز 
برای ایجاد فضای خنک د ر تابســتان کف حیاط به اند ازة یک طبقه 

پایین تر از طبقة همکف قرار می گرفت.

تصویر شمارة 6: آب انبار شهر تاریخی د هد شت؛ ماخذ: نگارند گان

ب- تأثیر سازوکار آب د ر مکان یابی شهر
به د رســتی از وضعیّت آزمون و خطای مکان یابی شهر تاریخی 
د هد شــت اطالع د رستی د ر د ست نیست و د ر عین حال مد ارکی 
مبنی بــر آگاهی بانیــان از وضعیّت زمین ریخت شناســی مکان 
احد اث شــهر وجود ند ارد . ولــی احتماالً ایــن وضعیّت از د انش 
شــناخت آب های پنهانی )کرجی، 1373(، برآمــد ه از متون قرون 
میانه اسالمی برگرفته از آرای د انشمند نامی کرجی بود و معماران 

و بانیان شهر د هد شت از این د انش آگاهی کامل د اشتند . 
قســمت عمد ة آب شــهر تاریخی د هد شــت از منابع زیرزمینی 
تأمین می شــد و با توّجه بــه این که کیفیّت آب هــای زیرزمینی با 
الیه های زمین رابطة مســتقیمی د ارد ، می بایســت شهر د ر مکانی 
شــکل می گرفت که عالوه بر وفور منابع آب مناســب، ســهولت 
د سترســی بد ان نیز د ر د راز مد ت تضمین شد ه باشد . منابع آبی که 
شهر تاریخی د هد شــت را تحت تأثیر قرار می د هد از د و جهت به 
طرف شــهر د ر جریان هســتند . د ســته اول منابع آب شمالی که از 
منطقه د شــت مازه به طرف شــهر د ر جریان است و بر کیفیّت آب 
بخش های شــمالی و شرقی شهر تأثیر می گذارد . این بستر آبی د ر 
مسیر خود با برخورد به الیه های گچ د ارای ترکیبات منیزیم، سولفات 
و کلسیم، سخت و غیرقابل شرب می شود . د سته د وم مسیر حرکتی 
منابع آب زیر-زمینی به طرف جنوب و جنوب غربی شــهر اســت. 
د ر این مســیر از شــهر تاریخی، جنس زمین را ســنگ های آهکی 
و ماســه  سنگ تشکیل می د هد )تصویر شــمارة 7(. این سازند های 
زمین شناســی موجب ایجاد آب گوارا و قابل شــرب به میزان قابل 
توّجه بود ه اســت. براســاس مطالعات تکتونیکی انجــام گرفته د ر 
محل اســتقرار الیه های باستان شناســی بافت تاریخی د هد شت د ر 
سال های اخیر، شهر تاریخی د هد شت د ر مناسب ترین مکان نسبت 
به محد ود ة پیرامونی د ر خصوص د ســت یابی به منابع آبی شــکل 

گرفته است )بررسی های مید انی نگارند گان(.

ج- جلوگیری از تد اخل آب شیرین و شور 
همان گونه که اشاره شد د و جریان منابع آب تلخ )شور( و شیرین 
به طرف شهر د ر جریان است و بنا به باال بود ن حد آب شیرینی که 
از ناحیه جنوب و جنوب غرب به طرف شــرق و شــمال شهر )آب 
تلخ( د ر جریان اســت، آب شــیرین وارد آب تلخ و برای شرب غیر 
قابل اســتفاد ه می شود . برای جلوگیری از هد ر رفتن آب شیرین، د ر 
حد فاصل )مرز( آن با آب تلخ قناتی د ر شــمال شهر احد اث کرد ه 
بود ند تا این قنات عالوه بر انتقال آب کاریز د شت های شمال غرب، از 
تد اخل آب شیرین و تلخ جلوگیری  کند و بد ین ترتیب آب مناسب 
و گوارای شــهر حفظ و نگهد اری می شــد )تصاویر شمارة 7 و 8(. 
امروزه عد م توّجه به مکانیزم د قیق انتقال آب بوسیله ی سیستم قنات 
از جنوب غرب به سمت شهر تاریخی د هد شت؛ آب شرب ساکنین 
را از چشمه بلقیس چرام واقع د ر 30 کیلومتری شهر د هد شت تأمین 
می نمایند و تمامی مســیر قنات های تاریخی انتقال د هند ه ی آب را 
منازل مسکونی د ربر گرفته اند . این عاملی گرد ید تا آگاهی د قیقی 
از میزان آبد هی این قنات ها د ر گذشته اطالعی ند اشته باشیم. منابع 

تاریخی نیز د ر این زمینه سکوت نمود ه اند .

 تصویر شمارة 7: جهت مسیر آب و نحوه ذخیره آن؛ 
ماخذ: نگارند گان

 تصویر شمارة 8: طرح شماتیک از نحوه ذخیره و نگهد اری آب؛ 
ماخذ: نگارند گان

تأثیر عامل جغرافیا و اقلیم بر روند شکل گیری و ماند گاری 
شهر تاریخی د هد شت

هوا  و  آب  شهر،  محل  انتخاب  براي  اساسي  مالک  نخستین 
است. گذشتگان شیوه هاي خاصي در مورد کیفیّت و کمیّت آب 
مناطقي که مي خواستند به عنوان شهر انتخاب کنند، تدوین کرد ه 
بود ند . از این رو، نشانه هاي آب و هواي مناسب براي انتخاب شهر 

در منابع متعددي منعکس شد ه است )عثمان، 1376: 99-98(.
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بعد از مؤلّفه مهم آب باید بد انیم تأثیر اقلیم و آب و هوا بر روند 
شکل گیری و پاید اری شهر تاریخی د هد شت د ر طول د وران حیات 
به چه میزان و چگونه بود ه است؟ استفاد ه مطلوب از مواهب طبیعی 
موجود با ایجاد امکانات مصنوعی با هد ف تأمین آســایش ساکنان 
اقلیم گرم و خشــک موجب پید ایش مکتبی د ر معماری ایران شد 
که به آن معماری اقلیم گرم و خشک گفته اند )توسلی، 1384: 40(.

شــکل گیری بیش تر سکونت گاه ها و شــهرهای تاریخی ایران 
د ر منطقــة کوهپایه ای بین منطقة خشــک کویر مرکزی و رشــته 
کوه هــای البــرز و زاگــرس )د ر حاشــیة بیابانی د ره هــای بزرگ 
آبرفتــی(، خصوصیــات اقلیمی مشــترکی )چون بــارش محد ود ، 
ارزش مند بود ن منابع آب و ضرورت استفاد ه از ذخایر زیرزمینی( را 
به ســکونت گاه های این منطقه بخشید ه است؛ به طوری که »قنات« 
تقریباً د ر تمامی این ســکونت گاه ها از جایــگاه ویژه ای برخورد ار 
بود ه است)ولی بیگ، ضیایی و نظریه،1396: 30(. اهمیّت قنات ها، 
به عنوان تنها منبع آب تا آنجاست که توزیع سکونت گاه ها، ارتباط 
تنگاتنگی با الگوی توزیع سیستم قنات ها نشان می د هد )کریمپور، 
1387: 166(. وضعیّــت جغرافیایــی و طبیعــی، عــالوه بر این که 
مکان یابی و شــکل گیری شهرها و ســکونت گاه ها را تحت تأثیر 
خود قرار د اد ه اســت، بر ساختار د اخلی شهرهای ایران نیز تأثیری 
بســیار بسزا د اشته و بر این اساس ســاختار شهری شهرهای ایرانی 
بــرای غلبه بر شــرایط آب و هوایی ویــژه از خصوصیات خاصی 
برخورد ار شــد ه است )اسالمی، 1392: 105(. به این ترتیب می توان 
گفت که د ر این منطقه برای مقابله با اقلیم گرم و خشــک و برای 
به حد اقل رســاند ن تماس مســتقیم نور آفتاب، حد اکثر استفاد ه 
از ســایه، نســیم و آب، د ر امان ماند ن از تأثیــرات باد های حاوی 
گرد و غبارکه از ســمت جنوب غرب از ناحیه خوزستان می وزند ، 
تمهید اتی به کار برد ه شــد ه بود که مجموعة این اقد امات ساختار 
شــهر ســنّتی د هد شــت را د ر اقلیم خــاص آن تعریــف می کند 

)محبت خواه، 1392: 59(.
شهر فشرد ه با خیابان ها و کوچه های متراکم پیچ د ر پیچ، خانه های 
حیاط مرکزی، د یوارهای به نســبت بلند و کوچه های کم عرض، د ر 
همراهی با عناصری چون باد گیر، آب انبار و ... ویژگی های شهر های 
اقلیم گرم و خشــک است. شهر سنّتی فشرد ه، با به حد اقل رساند ن 
سطح ساختمان )که با نور آفتاب د ر تماس است(گرمای جذب شد ه 
را کاهــش می د هــد ، عالوه بر این د ر چنین شــهری با تراکم باالی 
مناطق مســکونی، بیش تــر فضاهای خارجی پیــاد ه، مصون از نور 

مستقیم خورشید هستند )اسالمی، 1392: 45(.
مهم ترین کارکرد شــهر متراکم د ر اقلیم گرم و خشک کاهش 
تبخیر و نور گیری، به حد اقل رساند ن تباد ل گرمایی، فراهم آورد ن 
ســایه و هوای خنک، تسهیل حرکت انسان د ر شهر، شکستن باد 
ســوزان روز و باد ســرد شــب و کاهش اثرات منفی شد ّت گرد و 
خاک مد اوم، پیش بینی می شود . بر این اساس فوق می توان گفت 

که ساکنان و طرّاحان شهر تاریخی د هد شت با اتخاذ تد ابیر زیر بر 
مشکالت آب و هوایی منطقه خود فائق آمد ند :

- شــناخت نوع اقلیم: همان طور که قباًل نیز اشــاره شد اقلیم 
حاکم بر شــهر تاریخی د هد شــت گرم و خشــک است. نواحی 
حاشــیة کویری و کوهپایه ای )نســبت به نواحی مرکزی و شرقی 
کشــور( د ارای آب و هوای معتد ل تر با بارند گی بیش تر بود ه ولی 
به هر تقد یر اقلیم این نواحی نیز گرم و خشــک به شمار می رود 

)قباد یان، 1387: 123(.
- اســتفاد ه از مصالح بوم آورد : مصالح مورد اســتفاد ه د ر این 
منطقــه عمد تاً ســنگ، گچ، گل، خشــت و آجر اســت. این نوع 
مصالح د ر منطقه به وفور یافت می شــوند ، تهیه آنها ارزان است و 
سابقة د یرینه کاربرد د ر این نواحی د ارد . از این رو، عمد ة مصالحی 
که د ر این شــهر اســتفاد ه شد ه ســنگ و گچ بود )تصویر شمارة 
9(. د لیل اســتفاد ه از ســنگ و گچ د ربناهای این شــهرفراوانی آن 
)بوم آورد ( بود ه اســت. کوهها و تپه های اطراف شهر تأمین کنند ه 

مصالح مصرفی آن بود .

تصویر شمارة 9: استفاد ه از سنگ و گچ د ر بناهای بافت تاریخی 
د هد شت؛ ماخذ: نگارند گان

- اســتفاد ه از پالن مناسب با اقلیم: پالن ســاختمان ها تا حد 
امکان متراکم و فشرد ه است و تالش بر این بود ه تا سطح خارجی 
ساختمان نســبت به حجم آن کم تر باشد . این تراکم و فشرد گی 
پــالن خانه ها، میــزان تباد ل حرارت از طریــق جد اره های خارجی 
ســاختمان را د ر تابستان و زمستان به حد اقل می رساند و د ر نتیجه 
تا حد ود زیاد ی از نفوذ حرارت به د اخل ســاختمان د ر تابســتان و 
اتالف آن د ر زمستان جلوگیری می کند . هم چنین به د لیل تراکم 
و فشــرد گی مجموعه، تود ة کل مصالح ساختمانی افزایش یافته و 

زمان تأخیر به حد مطلوب رسید ه است )کسمایی، 1387: 88(.
- نوع بام مناسب: به د لیل کمبود چوب د ر این اقلیم، از طاق 
و گنبد اســتفاد ه شد ه اســت. گنبد های گلی و آجری با کارکرد 
جلوگیــری از تباد ل د ما، با ویژگی های به حد اقل رســاند ن تباد ل 
حرارتی، پاسخ طبیعی شهر سازی ســنّتی ایرانی به شرایط اقلیمی 

.)khairabadi, 1991: 75( سخت است
از جملــه خصوصیــات اقلیمی طاق های قوســی و گنبد ی د ر 
مناطق گرم و خشــک این است که ارتفاع اتاق از کف تا زیر طاق 
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زیاد است و لذا می توان یک تهویه طبیعی عمود ی د ر اتاق ایجاد 
کرد . با توّجه به خاصیّت ســبک بود ن هوای گرم و سیر صعود ی 
آن و جایگزینــی هوای خنک، با تعبیه چنــد د ریچه د ر اطراف و 
سقف اتاق، هوای گرم از د ریچه ها خارج و یک جریان طبیعی هوا 
از پایین به باال برقرار می شــود ، که برای تأمین آســایش د ر فصل 

گرم مناسب است )قباد یان، 1387: 141(.
- جهــت قرار گیری: جهت بنا ها معموالً رو به قبله اســت و با 
د ر نظــر گرفتن باد های مختلف محلی بــه عنوان کم عارضه ترین 
جهت تشــخیص د اد ه شــد . بازشــوها نیز د ر این جهت و جهت 
شــمالی تعبیه می شــد ند تا د ر مقابل باد مطلوب شــمال و شمال 

غرب آغوش باز د اشته باشند )اسالمی، 1392: 4(.
- فرم مناســب بناهای شــهر: کلیات فرم بنا د ر مناطق گرم و 

خشک به صورت زیر است:
الف: کلیه بناها به صورت د رون گرا و محصور ساخته می شد ند . 
ب: کلیه بنا هــا د ارای حیاط مرکزی بود ند . ج: کف بناها و حیاط 
پایین تر از سطح معابر قرار د اشت. د : ارتفاع اتاق ها نسبتاً بلند بود . 
ه: طاق ها غالباً قوسی و گنبد ی بود . و: د یوارها نسبتاً قطور احد اث 

شد ند )قباد یان، 1387: 128(.
- بافت مناسب مجموعه: بافت شهر سنّتی د هد شت به صورت 
متراکم ساخته شد ه بود . فضاهای شهری کاماًل محصور و کوچه ها 
و گذرها به صورت تنگ و نامنظم و گاهی به صورت سرپوشــید ه 

بود ند )محبت خواه، 1392: 88(.

تأثیر مؤّلفه های زمین شناسی بر شکل گیری شهر تاریخی 
د هد شت

تأثیر سازند های زمین شناســی د ر شکل گیری ساختار معماری 
شــهر زمانی روشن می شــود که بد انیم بانیان و طرّاحان چگونه از 
این مواهب خد اد اد ی د ر بهبود کیفیّت بناها اســتفاد ه می کرد ند . 
به د رستی نمی د انیم بانیان چگونه از د انش شناخت الیه های زمین 
آگاه بود ند ، لیکن شــناخت و انتقال نیروهای اســتاتیکی بناهای 
انبوه بر پیکرة زمینی ســخت و قابــل اعتماد به لحاظ مقاومت د ر 
برابر نیروهای فشــاری و کششی قاعد تاً نیاز به د انشی د ارد که د ر 
کنــار تجربة این بنیان گــذاری را توجیه نماید . بر ایــن باوریم که 
طرّاحان معماری شهر تاریخی د هد شت از چنین د انشی برخورد ار 
بود ند ؛ هرچند مد رک قانع کنند ه ای د ر د ست ند اریم تا به صورت 
مکتــوب از آن یاد کنیم، ولی مصاد یق بــارز وجود این د انش د ر 
معماری تک تک بناهای شــهر تاریخی یاد شــد ه گواه این مطلب 
اســت. همان گونه که قباًل نیز بیان شــد د ر د شــت های شمالی و 
شمال غربی بافت تاریخی د هد شــت، الیه های زیرین زمین د ارای 
رگه  هــای ضخیمی از گچ اســت. حفره های موجــود د ر الیه های 
گچ که ممکن اســت بر اثر فشــار آب به وجود آمد ه باشــند بعد 
از مد تی فرسود ه می شــود و نشست می کند که متعاقباً الیة بستر 

)پوســته( نیز د ارای چنین حالتی می شود ، اما بستر شهر از سنگ 
آهک د ولومیتی و ماسه سنگ تشکیل شد ه است. از این رو، چنین 
بستری از نظر تراکم و مقاومت بهتر از گچ عمل می کند و مکان 

مناسبی برای شکل گیری شهر سنّتی د هد شت بود .
معماری سنّتی اقلیم گرم و خشک از نظام ساختاری د یوار باربر 
و سقف های گنبد ی برخورد ار است و انتقال نیرو با مصالح فشاری 
و با اســتفاد ه از خاصیّت هند ســی فرم ها )قوس( انجام می پذیرد . 
نیرو های جانبی بعد از وارد شــد ن به پوســته د ر سطح بنا گسترد ه 
می شد و بناهایی که به صورت متراکم و پشت به پشت هم ساخته 
شــد ه بود ند ، همد یگــر را پوشــش می د اد ند و با انتقــال نیرو به 
سابات ها و بازار که حد فاصل محلّه ها قرار د اشتند ، نیروی فشاری 

کنترل و به زمین انتقال د اد ه می شد )تصویر شمارة 10 و 11(.

 تصویر شمارة 10: نقش سابات و بازار د ر کنترل نیرو؛ 
ماخذ: اسالمی، 1392: 57

تصویر شمارة 11:کنترل نیروهای جانبی وارد شد ه بر بنا ها توسط 
سابات و بازار؛ ماخذ: نگارند گان

سابات ها د ر ساختمان های محیطی و اجزای فضایی بلوک های 
طرفیــن پاید اری ایجاد می کنند و بیــن د و خانه د ر معبر به عنوان 
پشــت بند عمل می کنند و مقاومت بنــا را د ر برابر هرگونه نیروی 
افقی حاصل از زلزله، بــاد و... افزایش می د هند )ولی بیگی، 1392: 
3(. بنابراین د ر چنین شــرایطی شــهر می بایست د ر مکانی شکل 
می گرفــت که بســتر آن توانایی پاســخ گویی بــه نیرو های وارد ه 

)فشاری( را د اشته باشد .
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تأثیر سیل بر شکل گیری و مکان یابی شهر تاریخی د هد شت
از مهم ترین مؤلّفه های مکان یابی شــهر، چه د ر د وران گذشته و 
چه د ر عصر حاضر، ســیل گیر نبود ن آن است. چرا که با اند ک 
بارند گی معمول ســالیانه، حجم عظیمی از روان آب های سطحی 
به جریان می افتد و عالوه بر تخریب تأسیســات عمد ه شــهری و 
خد ماتی، زند گی ســاکنان را د چار خلل می کنــد . بنابراین د قّت 
د ر ایــن امر مهم می تواند تا حد ود ی د ر رفــاه اجتماعی و امنیّت 
روانی ســاکنان د خیل باشــد . د ر مکان یابی و شــکل گیری شهر 
تاریخی د هد شــت د ر این بستر مناسب، ارتفاعات و آبریز گاه های 
یال شــرقی تاقد یس د هد شت به شد ّت مورد توّجه قرار گرفته بود 
)حید رزاد ه، 1394: 46-42(. د امنة این ارتفاعات با شیب مالیمی به 
طرف شهر کشید ه شد ه اند . د ر مواقع بارند گی آب به طرف شهر 
ســرازیر می شد و د شت های اطراف شهر را آب فرا می گرفت. د ر 
نتیجه نیاز مبرم بود که شهر د ر بستری باالتر از د شت های اطراف 
شــکل بگیرد تا د ر مقابل سیل مصون باشــد )تصویر شمارة 12(. 
ســاختار گذر ها و معابر به گونه ای است که از شیب زمین تبعیّت 
می کنند و د ر هنگام بارند گی، آب های ســطحی د ر جهت شیب 

به بیرون از شهر هد ایت می گرد ید ند )محبت خواه، 1392: 57(.

تصویر شمارة 12: شکل گیری شهر د ر منطقه امن و خارج از مسیر سیل؛ 
ماخذ: نگارند گان

تأثیر باد بر شکل گیری و مکان یابی شهر تاریخی د هد شت
بی شــک عامل مهم باد د ر تعیین روند شــکل گیری و پاید اری 
هر ســکونت گاه چنان مهم و مؤثّر اســت که د ر برخی از مناطق 
ایران به عنوان عامل اصلی مکان یابی د ر نظر گرفته شــد ه اســت. 
تأثیــر این عامل مهم د ر جایابی روســتای هزارة ششــم زاغه چنان 
اســت که هر گونه تخّطی از قانون ضد باد منجر به آتش ســوزی 
و د ر نهایت ویرانی روســتا می گرد ید )ملک شــهمیرزاد ی، 1378: 
327-324(. د ر شهر تهران نیز عد م توجه به این مؤلفه موجب عد م 

تهویه هوا و د ر نتیجه عد م تناســب بین طراحی شهری و اکولوژی 
 برای ســاخت شــهر جد ید گرد ید ه اســت )یزد گــرد ،1390: 87، 
جد ول 1(. د ر شــکل گیری بافت تاریخی د هد شــت باد از عوامل 
د ستة د وم به شــما می رود و ارتباط مستقیمی با بارش و هم چنین 
گرمــا و د ر عین حال گرد وخــاک د ارد . یکی از عوامل مؤثّر د ر 
بارند گی منطقة د هد شــت و علی الخصوص منطقه بافت تاریخی، 
باد های غربی اســت که از د ریای مد یترانــه و آب های اطراف آن 
و گاهــی از اقیانوس اطلــس می وزند و از طرف شــمال غربی و 
از طریق لرســتان به این منطقه نفوذ می کنند و د ر فصل زمســتان 
موجب بارش به میزان مناسب می شوند . د ر اصطالح محلی آنها را 
د ر زمستان باد راست و د ر تابستان باد خرمن می گویند )مطالعات 
قوم نگاری توســط نگارند گان(. باد های د یگری به نام باد جنوب یا 
باد چپ از ســمت جنوب و جنوب غربی د ر اواخر بهار و تابستان 
به این ســرزمین نفوذ می کنند . این باد ها به علت گرمی و خشکی 
بیــش از اند ازه، اغلــب به مزارع و محصوالت زراعی آســیب های 

زیاد ی وارد می کند )افشار سیستانی، 1368: 521(.
باید اشاره نماییم توّجه به جهت و سرعت باد د ر نواحی مستعد ، 
که این عنصر اقلیمی نسبت به بقیة عناصر آسایش مثبت و منفی 
عمیق تری د ارند ، باید با اهمیّت تر تلقی شود )سلیقه، 1382: 110(. 
زیرا شــد ت و جهش باد د ر شکل گیری شــهر ها به خصوص د ر 
نواحی گرم و خشک نقش مهمی د اشته  است )قباد یان، 1390: 8(. 
این عامل د ر شــهر د هد شت نیز مورد توّجه طرّاحان و بانیان بود ه 
اســت )تصویر شمارة 14(، به گونه ای که شــهر د ر مقابل باد های 
نامطلوبی که از ســمت خوزســتان و د ر بخــش جنوب و جنوب 
غربــی ورود پید ا می کنند ، توســط تپة ماهور ها و صخرة ســنگی 
نســبتاً بلند ی محافظت می شد . معموالً باد های وارد شد ه از طرف 
خوزســتان با خود گرد و غبار به همراه د ارند ، و موانع طبیعی ذکر 
شــد ه از سرعت باد می کاهد و غبار همراه با باد نیز د ر اثر کاهش 
ســرعت باد فروکش می کند . عامل باد د ر جهت گیری معابر شهر 

بسیار مؤثّر بود ه که د ر چهار موضوع مجزا قابل طرح است.
الف( گذر های اصلی د ر شــهر تاریخی د هد شــت د ارای عرض 
ورود ی کمتر و امتد اد ی افزایش یابند ه هستند تا سرعت باد کاهش 

یابد و غبار همراه با باد نیز د ر اثر کاهش سرعت باد فروکش کند .
ب( بــرای جذب باد مطلوب به د رون شــهر به این صورت بود ه 

است که گذرها به صورت موازی با باد شکل گرفته اند .
ج( برای د فع و پناه گرفتن د ر مقابل باد نامطلوب نیز چنین بود ه 

است که گذرها به صورت عمود بر باد شکل گرفته اند .
د ( به طور کلی ســاختمان های بلند د ر پیرامون مید ان ها همانند 
باد گیــر )و نه خود باد گیر(، باد را به میــد ان هد ایت می کرد ند و 
گذرهــای اصلی، هاد ی باد به ســوی مید ان های شــهر بود ند . این 
مید ان هــا بــاد را د ر گذر های پر پیچ و خم شــهر توزیع می کنند 

)عباس زاد ه و د یگران، 1393: 15(.
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تصویر شمارة 13: جهت گیری معابر شهر تاریخی د هد شت براساس 
باد های مطلوب و نامطلوب؛ مأخذ: نگارند گان

تأثیر حاصل خیزی خاک بر شکل گیری و ماند گاری شهر 
تاریخی د هد شت

بی ترد ید یکی از عوامل مؤثّر د ر شــکل گیری و توســعة شهرها 
از د یرباز، حاصل خیزی خاک و قابلیّت کشــاورزی بود ه است. این 
عامل به ویژه د ر اقتصاد خود  بسند ه و بستة سکونت گاه های پیشین 
اهمیّت تعیین کنند ه ای د اشــته است. اما همان گونه که پیش از این 
نیز اشاره شــد ، سرزمین ایران به استثنای حاشــیة کم وسعت کنارة 
د ریای خزر، د ارای اقلیم خشــن است و مســأله کمبود آب یکی از 
شایع ترین مشکالت این ســرزمین است. از سوی د یگر بخش قابل 
توّجهی از مســاحت ایران زیر پوشــش مناطق کوهستانی و کویری 
است که غیر قابل کشاورزی است. از این رو سکونت گاه ها و مناطق 
شــهری د ر کشور ما د ر طول تاریخ شــهری و قبل از رشد بی منطق 
شهرنشــینی و افزایش جمعیت، الگوی پراکند ه ای را نشان می د هد . 
تجانس بین الگوی پراکند گی مراکز شهری و حاصل خیزی خاک 
نیز همبســتگی شد ید بین این د و عامل را نشان می د هد )کریمپور، 
1378: 167(. از این روســت که شــهر ایرانی د ر طول تاریخ پیوستة 
خود ، همواره د ر پیوند متقابل با روســتاهای پیرامون خود تشــکیل 
منطقه شهری یا کوره را می د اد ه است و همیشه سه عامل جهان بینی، 
اقتصاد و مسائل محیط زیستی د ر کنار مسألة غارت-د فاع د ر صد ر 
اولویت های بنیان گذاری شــهر ایرانی یا بعد ها ایرانی- اســالمی به 

شمار می رفت )حبیبی، 1392: 6(.
شهر سنّتی د هد شت تا قبل از تولّد مفهوم حصار پیرامون شهر، 
اصوالً شهری پهن د شت بود و پیوســتگی آن با مزارع و زمین های 
کشاورزی پیرامون تا به آن د رجه بود که می توان گفت شهر د ر د ل 
طبیعت و مزارع و باغ های پیرامون مستحیل شد ه بود و مرز قاطعی 
برای محد ود ة شهر قابل تشخیص نبود . حتی بعد از تمایز شهر با 
عامل د فاعی و محد ود کنند ة حصار شــهر نیز ارتباط بین شهر و 
روســتا همچنان گسترد ه بود و نوعی اقتصاد کشاورزی خود بسند ه 

مهم ترین عامل تأمین کنند ة معیشــت ســاکنان این منطقه شهری 
به شــمار می رفت. به این ترتیب بنا به ماهیّت اقتصاد کشــاورزی، 
شــهر تاریخی د هد شــت بر خالف امروز هرگز د ر تقابل با روستا 
قرار نمی گرفت و از این رو، شــهر و روستاهای اطراف به عنوان د و 
عنصر مکمل یکد یگر، سیســتم پیچید ة اقتصاد ی - اجتماعی و 

کالبد ی منطقة شهری را تعریف می کرد ند .
عامل حاصل خیزی خاک عالوه بر شــکل گیری و پراکند گی 
ســکونت گاه ها د ر مکان یابی، تعیین شکل و ساختار شهر سنّتی 
د هد شت و چگونگی توسعة آن نیز نقش مهمی را بر عهد ه د اشته 
است. بد یهی است بازد هی اند ِک زمین های پرارزش پیرامون شهر 
قد یم، به شهِر متکی بر اقتصاد کشاورزی اجازه توسعه را نمی د اد و 
د ر کنار سایر عواملی که گفته شد بر الگوی شهر فشرد ه و متراکم 

با جمعیّت محد ود تأکید می ورزد )اسالمی، 1392: 121(.
عالوه بــر این، تبعیّت الگوی شــبکة ارتباطی شــهر از شــبکة 
آبیاری )قنات و نهــر( و کنتورهای زمین، نمونه های د یگری از تأثیر 
عامل قابلیّت زراعی خاک بر ســاختار شــهری و ماند گاری شــهر 
اســت )Frieden and Man, 1971: 14(، که د ر شــهر د هد شــت به 
طور د قیقی رعایت شــد ه اند . به طور کلی شــهر د هد شت با وجود 
د شت های مناســب و حاصل خیز اجازة تمرکز جمعیّت بیش تر از 
حجم فضاهای مســکونی موجود را د ر خود ند اشته است و این امر 
د لیل کم محصول شد ن خاک های این منطقه به د لیل عد م زهکشی 
د ر ســال های پایانی حیات تاریخی این شهر نیز بود ه است. جد ول 
شــمارة وضعیّت خاک د هد شت و د شــت های اطراف آن را نشان 
می د هد . چنین خاکی پس از یک د وره کشاورزی 40 تا 50 ساله نیاز 
به زهکشی د ارد که اگر زهکشی صورت نگیرد از قد رت باروری آن 
کاسته خواهد شد و همین امر موجب گرد ید تا بیش از توان زراعی 

و کشاورزی خود نتواند جمعیّت بیش تری را د ر خود نگه د ارد .

جد ول شمارة 1: وضعّیت حاصل خیزی خاک شهر د هد شت و ارتباط 
با محصوالت کشاورزی

نوع محصول نوع خاک نوع بافت نوع اراضی
نباتات یک ساله 

شالیکاری و کاشت 
د رختان مثمر و غیر مثمر

آبرفتی قد یمی تکامل 
combic یافته با طبقه

و د ر پاره ای از 
calsic قسمت ها طبقه

متوسط تا 
سنگین

د شت های 
آبرفتی مسطح

مأخذ: طرح جامع وعمران شهر د هد شت

منابــع آبی روان و جهت حرکت آنها با تبعیّت از شــیب زمین، 
الگوی کلی از زمین های زراعی اطراف شــهر د هد شــت است، به 
نحوی کــه زمین های جنوب غربــی، غرب و مقــد اری از اراضی 
شــمالی شــهر که د ر محد ود ة بارو قرار گرفته اند با آب چشــمه 
آبیاری می شــد ند . این بخش از اراضی کشاورزی مختص کاشت 
صیفی و شــالی کاری بود . محد ود ة شمال شرقی، جنوب شرقی و 
اراضی شمالی نیز به علت کمبود آب به نباتات د یم )گند م و جو( 

اختصاص د اد ه شد ه بود )تصویر شمارة 14(.
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 تصویر شمارة 14: محد ود ه کشاورزی د یم و آبی شهر؛ 
مأخذ: نگارند گان

نمود ار شماره 1: نقش عوامل محیطی د ر سیر تاریخی شکل گیری و 
تحوالت شهر سّنتی د هد شت؛ ماخذ: نگارند گان

جمع بند ی و نتیجه گیری
الگوی ســکونت د ر هر منطقه را نمی تــوان بد ون د ر نظر گرفتن 
عوامل محیطی به طور کامل باز شــناخت. ســاختار شــهر ســنّتی 
د هد شــت د ر پاسخ به شــرایط اقلیمی خشن و ســخت به گونه ای 
تعریف شد ه است که قد رت مهار نیروهای طبیعی د ر جهت رفاه هر 
چه بیش تر شهروند ان را به حد اکثر برساند . تفاوت عمد ة این ساختار 
با نتیجة طرّاحی شهر سازان امروز آن است که شهرنشینی ایران همواره 
د ر جهت مهار و همراهی با نیروهای طبیعت گام برد اشته است، نه د ر 
تقابل و تخاصم با طبیعت. موقعیّت جغرافیایی و اقلیم خشن حاکم 
بر این شــهر، مجموعه ای از باید هــا و نباید ها را که بر مبنای عوامل 
محیطی یا طبیعی پایه ریزی شــد ه اند ارائه می د هد ، که می توان آنها 
را به عنوان شاخصه های شــکل گیری معماری اقلیم گرم و خشک 
معرفی کرد . تمامی این عوامل د ر نمود ار شــمارة 1 برای جمع بند ی 
آمد ه اســت. د هد شت به عنوان یک شــهر مهم واسطه ای براساس 
اصول و مبانی معماری کهن ایران اسالمی و توّجه د قیق به اقلیم گرم 
و خشک بنیان گذاری شد ه است. عوامل مؤثّر بر شکل گیری آن به 
ترتیــب اهمیّت، ابتد ا آب بود . وجود منابع آب زیرزمینی مناســب و 
مطمئن د ر د هد شت عامل پید ایش هســتة اولیّة شهر و عامل رشد 

و توســعة فیزیکی شهر بود ه است. با گذشــت زمان و نیاز مرد م به 
آب بیش تر، اســتفاد ه از چاه های عمیق و نیمه عمیق د ر این منطقه 
رایج شــد . به تبع برای هد ایــت آب و نگهد اری آن عناصر معماری 
چــون آب انبار، پایاب، حوض خانه و جوی شــکل گرفت. مد یریّت 
شــهری بعد از مد ّتی به فکر انتقــال آب از طریق قنات از زمین های 
سنگالخی مناطق جنوب غربی شهر افتاد که این مهم را با موفقیّت به 
انجام رساند که پاسخی بر کمبود آب از چاه های د رون شهر بود . د ر 
کنار آب، عامل اقلیم و وضعیّت جغرافیایی و وضعیّت زمین شناختی 
مورد توّجه بانیان بود ؛ زیرا بســتر شــهر، مقاومت مناســبی د ر برابر 
نیروهای وارد ه )فشاری و جانبی( نسبت به اراضی اطراف د ارد . بستر 
شهر سنّتی، نســبت به اراضی اطراف مرتفع تر اســت که شهر را از 
خطر سیل حفظ می کند . شهر سنّتی د هد شت د ر حد فاصل د و تپة 
نسبتاً مرتفع قرار گرفته است، که هد ف از انتخاب چنین مکانی برای 
جلوگیری از ورود باد های گرم و ســوزان و طوفان های شنی است که 
از ناحیه خوزســتان )غرب و جنوب غرب( وارد می شد ند ، شهروند ان 
را از گرما و باد های گزند ة اقلیم گرم و خشــک مصون می د اشتند . 
عالوه بر این عوامل، عامل تهیة منابع اولیه خوراک به عنوان نیاز اولیة 
اجتماع خود بســند ه که بتواند د ر هنــگام محاصره و بالیای طبیعِی 
مناطــق هم جوار، جواب گوی نیاز ســاکنان خود باشــد ، مورد توّجه 
بود . بنابراین مکان یابی شــهر با توّجه به نحوة معیشــت مرد م، د رون 
د شت شکل گرفت تا منابع کافی برای کشاورزان وجود د اشته باشد . 
کشــاورزی به عنوان مهم ترین عامل معیشــت و اقتصاد شهر سنّتی 
و روســتاهای اطراف آن، این ضرورت را می رســاند که فاصلة شــهر 
و روســتا بر مبنای جمعیّت کشــاورزان و منابع آب شکل بگیرد ، به 
همین د لیل نزد یک ترین روستا به د هد شت بالغ بر 5 کیلومتر فاصله 
د ارد . بازد هی اند ک زمین های پر ارزش کشــاورزی اجازه گســترش 
بیش تر شهر به طرف زمین های کشاورزی کم بازد ه را ند اد تا شهر به 
صورت فشرد ه، بسته و د رون گرا شکل بگیرد . برهم کنش  عوامل مهم 
یاد شــد ه منجر به ساخت و د وام شهر به لحاظ نیازهای اولیه انسانی 
شد ؛ لیکن به همان اند ازه که به مؤلّفه ی نیازهای طبیعی انسانی د ر 
شهر توّجه شد ، از نیازهای د فاعی شهر غافل ماند ند و همین کاستی 
باعث شد شهر به رغم موقعیّت مناسب طبیعی و پاسخ گویی طبیعی 
به این موقعیّت از طریق طرّاحی معمارانه، نتواند به هنگام بروز خطر 

حمله مهاجمان انسانی د فاع مناسبی از خود د اشته باشد .

فهرست منابع و مراجع
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آرشیو سازمان نقشه برد اری کشور، منتشر نشد ه.. 3
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