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  بررسي تصور شهروندان از شهر دزفول 
  اي و اجتماعي حاكم بر شهر كيد بر عوامل نشانهأبا ت

  *سرايي محمدحسين

  ***يعقوب مرادي ،**احمدي رضا

  دهيچك
 رقابـت  هـم  بـا  يجهـان  وبرق پرزرق بازار در جهان يشهرها كه رياخ يها سال در
 قيتحق نيا از هدف. است افتهي ياريبس تياهم يشهر يرسازيتصو ةمسئل كنند يم

 ياجتمـاع  و يا نشـانه  عوامـل  بـر  ديتأك با دزفول شهر از شهروندان تصور يبررس
 و ،يفيتوصـ  ،يشـ يمايپ مطالـب  يگردآور و قيتحق روش. است شهر نيا بر حاكم
ـ ا يبرا. است دزفول شهر مردم يبررس مورد يآمار ةجامع و يليتحل  از منظـور  ني

 نشان قيتحق جينتا. است شده  استفاده نفر 384 حجم با يتصادف يريگنمونه روش
 يهـا  نشـانه  از گـروه  سـه  ريتـأث  تحـت  داًيشد شهر نيا نينماد ساختار كه دهد يم

 گفتمـان  فـوق  يهـا  نشـانه  از كيهر. است مقدس دفاع و ،يمذهب ،يخيتار يشهر
 حكـم  در دزفـول  يمعرفـ  در يسـع  يشهر تيري. مدكنند يم يندگينما را يخاص
 يمـذهب  و يخيتـار  را شـهر  نيا مردم اما ،دارد زده جنگ و ،مقاوم ،يخيتار يشهر
 كـه  اند يكسان اول گروه :اند ييشناسا  درخور گروه دو نهيزم نيا در. كنند يم تصور

 تيهو و اصالت آن از و ،دانند يم يخيتار يشهر را دزفول ،رنددا قرار شهر متن در
 يمـذهب  يشـهر  را دزفول ،شهر ماندگان هيحاش دراغلب  ،دوم گروه ؛كنند يم طلب
 ةپشـتوان  ةمثاب به ،خيتار به يچندان تعلق احساس كه يكسان واقع در. كنند يم تصور
 بـه  دسـت  و بسـازند  خود يبرا يمستقل يتيهو ةپشتوان كه نيا يبرا ندارند ،يتيهو
ـ  به را مذهب بزنند اول گروه با يرسازيغ  يزنـدگ  در خـود  يتيهـو  ةپشـتوان  ةمنزل
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  .شناسي شهري، تصويرسازي شهري، شهر دزفول نماد، نشانه، نشانه :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
 ةمسئل كنند يم رقابت هم با يجهان وبرق پرزرق بازار در جهان يشهرها كه رياخ يها سال در

 ذبجـ  يبـرا  شـهرها  ديشـد  رقابـت  واقع در. است افتهي تياهم اريبس يشهر يرسازيتصو
. دهـد  يمـ  نشـان  را شـهرها  يرسازيتصو روزافزون تياهم يفرهنگ و ياقتصاد يها هيسرما
 يهـا  جنبـه  همـواره  كـه  اسـت  نشيگز نديفرا ةجينت بلكه ست،ين تيواقع نيع يرسازيتصو
 از يجهـان  و رديـ گ يمـ  دهيـ ناد را يگـر يد يهـا  جنبه و كند يم برجسته را تيواقع از يخاص

 ينـوع  يشـهر  يرسـاز يتصو واقـع  در. دارد فاصله واقع امر از كه آورد يم وجود به توهمات
مناسـب از آن   يتصور ذهنـ  جاديا يبرا يشهر يفضا تينيع از شده يكار دست ةكنند داللت

كـه بتوانـد    كنـد  يمـ  جـاد ياز شـهر ا  يو مـؤثر  ديتصور جد يشهر يرسازيشهر است. تصو
 مؤثر يشكلبه واقع جهان از يرسازيتصو انيجر. باشد يشهر ديجد يها چالش يگو جواب

 هـا  يرسـاز يتصو نيا كنند يتصور م مخاطبان رايز ،گذارد يم ريتأث مخاطبان ذهن و ادراك رد
 يهـا  نشـانه  و نمادهـا  از اسـتفاده  كـرد يرو نيا غالب يها روش جمله از. است تيواقع نيع

 در يكـرد يرو نيچنـ  بـه  ريـ اخ يهـا  . در سـال ستشهرها از بهتر يرسازيتصو يبرا يشهر
غالباً بـر   بارهنيا كه در است هشدتوجه  شهر از مثبت يريتصو جاديا هدف با رانيا يشهرها

 تصـور  يبررسـ  قيـ تحق نيا از هدف. شود يم ديتأك بخش تيها و عناصر هو نمادها و نشانه
 در. اسـت  شهر نيا بر حاكم ياجتماع و يا نشانه عوامل بر ديتأك با دزفول شهر از شهروندان

 از شـهروندان  تصور رد ياجتماع عوامل سپس و يشهر يها نشانه ريتأث گام دو در مقاله نيا
 ييو بازنمـا  يرسـاز يتصو يدر بخـش اول چگـونگ   واقع در. ميكن يم يبررس را دزفول شهر

بـا درنظرگـرفتن عوامـل     يرسـاز يتصو نيـ ا ريامر و سپس تأث مسئوالن دست بهشهر دزفول 
 بـه  مقالـه  اول بخـش  در. شود يم ياز شهر دزفول بررس جادشدهيحاكم بر تصور ا ياجتماع
 بخـش  در. شـود  يمـ  پرداختـه  قيتحق روش به دوم بخش در و قيتحق ينظر يانبم و مقدمه
  .شود يم ارائه يريگ جهينت يانيها و در بخش پا آن ليتحل و  هيتجز و قيتحق يها افتهي سوم

  
  نماد 1.1
و  پور(آريـان  رمز اسـت و نماد، نشانه، دال، نمودگار، نمون،  يدر لغت به معنا symbol ةواژ

 رود كــار مــي بــهو در عــرف علمــي كــد و ســمبل نيــز بــراي آن  )2258: 1385 ،ديگــران
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 ،هنر ،اتشناسي، ارتباط زبان، زبان ةفلسف حوزةاين اصطالح در  .)202: 1385 راد، محسنيان(
شناختي جهـان باسـتان دارد.    شود و اصل آن ريشه در ادبيات نشانه برده مي كار  و ادبيات به

انـد و نمادهـا از    گذشتگان همواره منابعي غني از رمزها (نمادها) را در ادبيات خـود داشـته  
نمـاد   .)355: 1385 (پيرحيـاتي،  زبان اسطوره اسـت نماد  در واقع ،اركان اساطير كهن است

 ،يجـوار  هـم  ةرابطـ اي است كه ميان صورت و مفهوم آن نه شباهت عيني است و نه  نشانه
 تفسـير  .)202: 1385 ،راد محسـنيان ( نفسـه  فـي نـه ذاتـي و    و اي است قراردادي بلكه رابطه

ـ  گيرند و نمايشـي از محـيط   آسان است چون از واقعيت شكل مي شمايل و ها نمايه امـا   د،ان
ها و ژانرها و اشكال ارتبـاطي   رسانه ةهماز طرف ديگر،  .)197همان: ( نمادها چنين نيستند

ها و تحليل درست حيثيت نمادين اين رمزها  كه با شناخت آن اند هريك تابع رمزهاي معين
  .)54: 1387آسابرگر، ( گر پي برد ارتباطتوان به مقاصد  مي

 يمعنـا  بـر  افزوناست كه  يا هينما اي نام كي؛ اصطالح است كي مينام يما نماد م چه آن
 ،ناشناخته گنگ، يزينماد شامل چ. دارد زين يمتناقض يمعان خود ةو آشكار روزمر يقرارداد

 هيـ نما ايـ  كلمـه  كي نيبنابرا؛ به بحث دارد ازين قتيبه حق يابي اما دست  ،پنهان از ماست اي
 هينما اي كلمه نيا. از مفهوم آشكار خود داشته باشد شيب يزيكه چ شود يم نينماد يهنگام
و نـه   شـود مشخص  قيدق يا گونه به تواند يدارد كه هرگز نه م يتر ناخودآگاه گسترده ةجنب
 فيـ تعر كلمـه،  عيوسـ  يمعنـ  بـه  نماد، .)17 :1377، ونگي(  داده شود حيطور كامل توض به

 اسـت  ءيشـ  اي ريتصو قيطر از حواس يبرا بيغا يريتصو و احساس اي يانتزاع يتيواقع
  ).9- 8: 1366 ،يستار(

  
 شناسي و شهر نشانه 2.1

 به ذهن انتزاعِ خالل از نشانه . داند نمي آن ةگسترد معناي در منطق جز چيزي را نشانه پيرس
 نـوعي  بـا  هميشـه  آن در و باشـد  متفـاوت  ذهـن  بـر  بنـا  همـواره  تواند مي كه رسد مي معنا

 كـه  اسـت  نشانه زماني نشانه، پيرس نظر از .)301 :1383 فكوهي،( يميرو روبه خودسرانگي
 همـان  نشانه . باشد داشته ببخشد شكوفايي قدرت او به كه را ديگر اي نشانه به انتقال قابليت
 .)20: 1385 آلن،( است پديداري هر معنامندي بازتحليل و شناخت روي به ورودية درواز

  دهد: دووجهي از نشانه ارائه مي يسوسور الگوي
  ؛تصور صوتي دال: -
  .)12: 1390 سجودي،( مفهومي تصور يا كند مي داللت آن بر دال كه مفهومي :مدلول - 
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(مفهـوم)   مـدلول  كيـ  و) مكتوب عالئم اي(اصوات  يماد دال كي از يبيترك نشانه كي
 متوجـه مـدلول   قتياست. در حق يبلكه مفهوم ذهن ،ستيعمل ن اي ءيش همان مدلول .است

 توانـد  يمـ  و اسـت  يمـاد  يا جـوهره  واجد برعكس دال و است يا دهيپد هر يذهن بازنمود
 سوسـور . )20: 1385 آلن،( باشد يخيتار متون و ،هاداد يرو ،آواها ر،يتصاو ا،ياش ةرنديدربرگ

 .كنـد  يمـ  ارائـه  جهان و زبان نيب رابطه از يا تازه فيتعر ها نشانه اي ها واژه از يفيتعر ةارائبا 
 نشـانه . رنـد يگ ينمـ  جهـان  در واقـع  اعمـال  ايـ  اياش با ميمستق ارتباط از را شانيمعنا ها نشانه
 يزبـان  نظام در نشانه گاهيجا به بلكه ندارد، جهان به يميمستق ربط آن يمعنا است؛ يارياخت

 جهان در ياريبس يا نشانه يها نظام .است يا نشانه نظام نوع كي هم زبان اما ،شود يم مربوط
تعلـق دارد   يبه نظام نينشانه است و بنابرا كينظر  نيدر جامعه از ا يزيچ هر .دارند وجود

  .)71 :(همان كردزبان مطالعه  نظامحكم  درآن را  توان يم كه بنا به استدالل سوسور
هـاي   نظـام  و هـا،  رمزگـان  هـا،  نظير زبان اي هاي نشانه شناسي علمي است كه نظام نشانه
هاي پدر  اين دانش در خالل درس .)77- 76: 1388 د (مسگرخويي،كن ميمطالعه  راعالمتي 
  يابد: چنين موجوديت مي ،شناسي نوين، فرديناند دوسوسور نشانه

كـه   جـا  آن از .ها را در بطن اجتماعي بررسي كند توان دانشي بنيان نهاد كه زندگي نشانه مي
ولي اين دانش حق وجود  ،توان چندوچون آن را شرح داد نمياين دانش هنوز وجود ندارد 

  .)46: 1384جمالپور، ( شده است  دارد و جايگاهش از پيش تعيين

هـا)،    شناس (متخصص نشـانه   زمان نشانه هم بايدشناسي شهري   نشانه   حوزةبراي كار در 
  .)199: 1390 ارت،ب( كاو بود و احتماالً روان ،دان، طراح، معمار  دان، تاريخ  جغرافي

  :گويد ميدر شهر  ها نشانهعلت ضرورت وجود  سؤالفكوهي در پاسخ به 
 ،يم، اگر به تاريخ شـهرها بـازگرد  كنيم يها اشاره م كه به آن ييها بخش بزرگي از اين نشانه

هـا   ها، اين قـدرت  البته براي قدرت ؛اند اند كه كاركرد داشته بوده ييها نشانه شويم يمتوجه م
. از آوردنـد  يوجود م بهها را  اين نشانه داشتند يبرروي جامعه م بايست يكه م يريدليل تأث به
شهرها مقداري فضا سراغ داريم كه به وجود آمده است. اين فضاها را بـه نـام    ترين يميقد

. گـذارد  ينمايش مـ  بهنحوي خودش را  بهقدرت  در واقع. شناسيم يمشابه م يها كاخ يا نام
رو هستند  قدرت روبه رو هستند. با م است كه افراد بفهمند با چه چيزي روبهبراي قدرت مه

استنباط كرد كه قدرت شكل يـك ديـوار و    طور ينا توان يو اين قدرت چه شكلي دارد. م
بلند را دارد، قدرت شكل يك برج را دارد يا شكل كاخ مجلل را دارد. يا فرض كنيد  ةدرواز

كه بعـدها در خـودش    اي يرا دارد. معبد با تمام اسام در فضاي معبد كه در خودش تقدس
و مردم بايد بدانند تقدس چـه مفهـومي دارد، يـا     كند يدارد همواره نماد تقدس را تفهيم م
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است دليل  يازن مورد ييها چرا چنين نشانه كه اين كند. ... يچه نوع فضايي را ايجاد م كه اين
با  تواند ينمادين م هاي يسمكامالً روشني دارد. انسان موجودي است كه صرفاً از طريق مكان

فكر  تواند ينمادين م يها موجودات مثل خودش وارد ارتباط شود و صرفاً از طريق دستگاه
  ).http://anthropology.ir/article/470.html: 1388، ظهوري(كند 

زبـان يـا    يد، اجـزا كن دار مي كه جمالت را معني ،ساختار زبان بر عالوهنظر موريس  از
ولـي ايـن    ،نـد ك ميدرك  شهري مفسر  ةكه جامعند دارها نيز معني مستقل  لغات و يا نشانه

دار  هـاي معنـي   شوند تا مجموعـه  تركيب مي ديگر يكها در ضمن با قواعد خاصي با  نشانه
چنـد واحـد    ةمجموعـ تواننـد   هـا در شـهر مـي    ايـن مجموعـه   تري را شكل دهنـد.  بزرگ

 ــ  و غيره باشد. در اين نظام زبان ،ساختماني، فضاهاي شهري، كوچه، خيابان، محله، ناحيه
تركي داشـته  مفسر معني مشـ  ةخانوادشود كه براي  نشانه در شهر آن چيزي نشانه تلقي مي

كنـد بايـد در جامعـه و فرهنـگ      باشد. بنابراين معني مشتركي كه نشانه بر آن داللـت مـي  
هـاي   ها و يا تركيـب  درك باشد. معناي نشانه  قابل است شده خاصي كه نشانه در آن توليد

تفـاوت   شود معنايي كه از ظاهر عناصر محتوايي شهر درك مي ها ممكن است با خاص آن
. اسـت پـذير   از معاني ظاهري در شـهر امكـان   غير  اي به نابراين وجود معانيداشته باشد. ب

 ةزمينـ دهند. ساختار معنـايي يـا    ها ساختار معنايي شهر را تشكيل مي معاني نشانه ةمجموع
بسـياري از مـا    .)64- 63: 1379 هاي شهر قـرار دارنـد (فريـادي،    ساخت فرهنگي در ژرف

و در صورت لـزوم ايـن كـار را بـا      رمزگشايي كنيم يما كنيم شهري را كه در آن تالش مي
هاي  كنيم. چندان اهميتي ندارد اگر مطالعات و پيمايش شخصي خود با شهر آغاز مي ةرابط

اي شهر صورت ه شدن خوانده مضاعفشهري را مضاعف كنيم، اما اين كار بايد در جهت 
هاي واحـدهاي   داشته باشيم كه در دام ثابت و منجمدكردن مدلول به يادبايد همواره  گيرد.
هـا هميشـه بسـيار مـبهم و       لحـاظ تـاريخي ايـن مـدلول     بهشده گرفتار نشويم، زيرا  كشف
در اين تالش براي خوانش شهر با رويكرد معناشناسـي   ند.ا و گريزان ،صريح، مشكوك  غير

امـا   ،م كه هر شهر يك سـاختار اسـت  نمايش شهر اهميت بسيار دارد، بايد درك كني درك
بـه   ين اين ساختار كنـيم. نشهرگز نبايد تالش كنيم و هرگز نبايد بخواهيم كه چيزي را جا

شده و هوگـو بهتـر از هـر كـس       طور كه همواره گفته اين دليل كه شهر شعر است، همين
يك  يعني شهري غيرمنعطف با ؛كرده است، اما شهر شعري كالسيك نيست  ديگري اشاره

كند و در ايـن رهاسـازي اسـت كـه       ها را رها و آشكار مي  مركز، بلكه شعري است كه دال
 چنگ آورد و از آن نشانه بسـازد  بهشناسي شهر بايد تالش كند مدلول آن را   سرانجام نشانه

  .)209- 208: 1390 بارت،(
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  گفتمان و شهر 3.1
و در  يسـتند ثابـت و پايـدار ن   انـد  سـاختار زبـان   ةدهند تشكيلكلمات و مفاهيم كه اجزاي 

و معـاني متفـاوتي را القـا     شـود  مـي   دگرگونها  ارتباطات آن گوناگونهاي  ها و مكان زمان
 ــ  اقتصـادي  ــ  اجتمـاعي  اوضـاع دگرگـوني   ةزاييـد دگرگوني اين ارتباطات خود  كند. مي

گفتمان نقش اعمـال و عقايـد اجتمـاعي معنـادار در      .)48: 1375 عضدانلو،( سياسي است
هـاي   نظـام  در آن كهد كن بررسي مياين نظريه روشي را  د.كن ميبررسي  رازندگي سياسي 

 و  دهنـد و بـه تجزيـه    در جامعه شكل مي را هايشان يافتن مردم از نقش آگاهيمعنايي طرز 
 پـردازد  سـي مـي  ر فعاليـت سيا دهـا   هاي معنايي يا گفتمان ي اين نظاماثرگذار ةشيوتحليل 

  ).156: 1377 (هوارث،
كند اما  البته اين نظريه وجود واقعيت را نفي نمي، هاست جهان محصول گفتمان در واقع

ها بـه واقعيـت معنـا     يابند؛ گفتمان از طريق گفتمان معنا مي فقطها  معتقد است اشيا و پديده
 كنـد.  شـود و تغييـر مـي    معنا سـاخته مـي  همين فرايند  ةنتيج دهند و جهان اجتماعي در مي
در اين نظريه زبان صرفاً گذرگاه انتقال اطالعات و بازنمايي صرف واقعيت  ،ديگر  عبارت به

هـا و   هويـت  كنـد.  سازد و معنـادار مـي   بلكه ماشيني است كه جهان اجتماعي را مي نيست،
تغييـر در جهـان    و تغييـر در گفتمـان   ينـد ها روابط اجتماعي نيز محصـول زبـان و گفتمـان   

اجتماعي را به دنبال خواهد داشت و نزاع گفتماني به تغييـر و بازتوليـد واقعيـت اجتمـاعي     
 اسـت  شـده   ساختار گفتمان با مفروضاتي تركيب .)182: 1383 ه،زاد حسيني( شود منجر مي
 اين از بايست طوري سخن بگويد كه سخنش معنا داشته باشد. مي ران سخن ها هر كه در آن

 (عضـدانلو،  مفهوم گفتمـان تأكيـد بـر فراينـدهايي اجتمـاعي دارد كـه مولـد معناسـت         ،رو 
1375:  48(.  
مفـاهيم و مضـامين    بـه  پـردازد و   و اهداف معيني مي ،گفتمان به مسائل، موضوعات هر

؛ 59: 1380 ،دانـل   گذارد (مـك   كه مفاهيم ديگري را كنار مي  حالي ، دركند ميخاصي توجه 
 مثابـة  هـا را بـه    ). يك گفتمان اغلب برخي انتخاب11: 1387 ،زاده  اديب ؛57 :1383 ،تاجيك
گـذارد. تحليـل     منظر خود گفتمـان) كنـار مـي    يا غيرمناسب (از ،معنا  بي ،هاي اشتباه  انتخاب

خاصي از عمل سياسي  ةنحود كه در آن ساختارهاي معاني كن  ميبررسي  راهايي  گفتمان راه
گر سعي در درك چگونگي توليد، كاركرد، و تحـول    راي اين كار تحليلند. بكن  را ممكن مي

 ،دهنـد (مـارش و جـري     كند كه فعاليت اجتماعي كارگزاران را ساخت مـي   هايي مي  گفتمان
1378 :196.(  
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كه در زمـان و   داند مي تاريخي ونشان نام بياي از قواعد  كردار گفتماني را مجموعه فوكو
و يا زبـاني   ،اقتصادي، جغرافيايي سازد، براي قلمرو اجتماعي، را ميدوران معيني كه فضايي 

 پديـده،  دانل نيز گفتمان مكاز نگاه . كند كاركرد بياني را تعيين مي اوضاعهمواره  مشخص،
 ةزمينبه تعبير بهتر گفتمان جريان و بستري است كه داراي  است.  يا جريان اجتماعي ،مقوله

  گويد: حقيقت و قدرت ميربارة فوكو د .)119: 1385 (رهبري،اجتماعي است 
حقيقت چيزي است متعلـق  . حقيقت خارج از قدرت وجود ندارد و فاقد قدرت نيز نيست

شود و موجب تأثيرهاي مداومي  هاي متفاوت الزام ايجاد مي شكل ةپايبه اين جهان، فقط بر
 ود را دارداي سامان قدرت خود و سياست كلـي حقيقـت خـ    شود. هر جامعه از قدرت مي

  .)54: 1383 سليمي نوه،(

هاي معرفتي گوناگون تعيين  گفتماني است و رژيم اي وي معتقد است حقيقت برساخته
شـمار   بـه گـر   كنند چه چيز صادق و چه چيز كاذب است. قدرت را نبايد صرفاً سركوب مي

هـا را   و ذهنيـت  ،هـا  بـدن ، هـا  هـا، دانـش   تواند مولد هم باشد؛ قدرت گفتمان بلكه مي ،آورد
اي ميـان افـراد يـا     اعمال قدرت صرفاً رابطه .)36- 35: 1389 يورگنسن و فيليپس،( سازد مي

 دهـد  اعمـال ديگـر را تغييـر مـي     ست كه در آن برخي اعمالا  اي شيوهها نيست، بلكه  گروه
 شهر يك گفتمان است و اين گفتمان بيش از هر چيز يك .)357: 1389دريفوس و رابينو، (
سـادگي بـا شـهرمان سـخن      گويد، ما نيز به  شهر با ساكنانش سخن مي ؛عيار است ان تمامزب 

  .)203- 202: 1390 و با نگاه به آن (بارت، ،زدن در آن پرسهزندگي در شهر،  گوييم، با  مي
  

  تحقيق روش. 2
 معنـي  بدين ؛است تحليلي ، وتوصيفي پيمايشي، اسنادي، مطالب گردآوري و تحقيق روش

 كـه  اسـت  شـده  سـعي  گونـاگون  نظـران  صاحب هاي نوشته و مدارك و اسناد بررسي با كه
ـ  دزفـول  شـهر . شـود  نظر عرضه مفاهيم و مباني مورد . اسـت  شـده   انتخـاب  مطالعـه  رايب

 طريـق  از گـام اول  در :آوري اطالعات اين تحقيق در دو گـام صـورت گرفتـه اسـت     جمع
 معرفـي  چگـونگي  تحليـل  و دزفـول  شهر ةكنند اداره هاي سازمان رسمي هاي سايت بررسي
 شـهر  هـاي  ورودي در كاررفتـه  هب هاي نشانه و نمادها بررسي نينچ هم و ها آن سوي از شهر
نـين  چ هـم  و شـهري  مـديران  و مسـئوالن  دسـت  بـه  شهر معرفي چگونگي تحليل بر سعي

 ايـن  از را دزفـول  شـهر  مردم تصور گام دوم در ؛است شده شهري چگونگي تصويرسازي
 نظـر  در دزفـول  شـهر  مردم آماري ةجامع. يمكن مي بررسي هنام پرسش تحليل طريق از شهر
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ـ  حجـم  بـا  تصادفي گيري نمونه روش از منظور اين براي. است شده  گرفته  نفـر  384 ةنمون
  .است شده  استفاده
  

  مباحث اصلي. 3
ر تصور شهروندان دهاي شهري و سپس عوامل اجتماعي  در اين مقاله در دو گام تأثير نشانه

ر تصـور شـهروندان از   دهاي شـهري   تأثير نشانه نخستيم. كن ميبررسي  رااز شهر دزفول 
فرهنگي حاكم بر دزفول ساختار  ـ اجتماعي اوضاعشود. با توجه به  ميبررسي شهر دزفول 

انـد از   كـه عبـارت   ،اسـت هاي شـهري   نمادين اين شهر شديداً تحت تأثير سه نوع از نشانه
از  هريـك هـاي مـرتبط بـا دفـاع مقـدس.       و نشـانه  ،هاي مـذهبي  هاي تاريخي، نشانه نشانه
هاي شـهري فـوق    كنند. داليل اهميت نشانه هاي فوق گفتمان خاصي را نمايندگي مي نشانه

  اند از: عبارت
هـاي   جنبه بر عالوهوجود دارد كه  فراوانيهاي تاريخي: در دزفول آثار تاريخي  نشانه .1

و جمله پل قديم، بازار كهنه،  مردم كاربرد هم دارند. از ةروزمرها در زندگي  هم آنتاريخي م
هاي شـهري   نزد مردم شهر اهميت اين گروه از نشانه دراين آثار مهم  .بافت تاريخي دزفول

  ؛دهد را نشان مي
 از زاده امـام هـا   ده ةبقعخصوص  با توجه به اماكن مذهبي متعدد به هاي مذهبي: نشانه. 2

ي بسـيار هاي مذهبي اهميت نمادين  (ع)، نشانه پسر امام موسي كاظم ،سبزقبا زاده امامجمله 
  ؛در شهر دزفول دارند

دزفـول در   ةسـابق ها با توجـه بـه    هاي مرتبط با جنگ و دفاع مقدس: اين نشانه نشانه. 3
نقاط شـهر بـا اسـتفاده از     همةو در  دنداري بسيارباران متعدد اهميت  زمان جنگ و موشك

  .شده استداشتن اين گفتمان  نگه زندهسعي در  گوناگونهاي  نمادها و نشانه
كـدام گـروه   بـه  هـاي شـهري    از بين اين سه گروه از نشـانه  بدانيم كه درصدديم نخست

بررسـي  ر تصور مردم از شهر دزفـول  د را ها و سپس تأثير اين نشانه شده استتوجه  تر بيش
بررسـي   راشـهر دزفـول    ةكننـد  ادارههـاي   هاي رسمي سـازمان  سايت قدماولين  يم. دركن مي
هـا از طريـق تحليـل چگـونگي معرفـي شـهر دزفـول در         يم. روش بررسي اين سايتكن مي
ها دزفول با عناويني چون شهري تاريخي و شهري مقـاوم در   . در اغلب اين سايتستها آن

بررسـي   راها  اين سايت ةسرصفح دركاررفته  هشود. در ادامه تصاوير ب زمان جنگ معرفي مي
 .استي دزفول دار فرمانسايت  شده نخستين سايت بررسي يم.كن مي



 105   ديگرانو  سرايي محمدحسين

  

  

  
  ي دزفولدار فرمانشده در سايت  استفاده ةسرصفح .1تصوير 

اين تصوير  پي دزفول قرار دارد. در سمت چدار فرمانسايت  ةاين تصوير در سرصفح
اي طبيعـي و   هم تصويري از جاذبه  آن ةميانگرفته است. در  عكسي از پل قديم دزفول قرار

هاي  در كنار آن عكس مسجد جامع دزفول قرار دارد. بنابراين اين سايت با استفاده از نشانه
اگرچه استفاده از تصـوير مسـجد    ؛كند نوعي دزفول را شهري تاريخي معرفي مي تاريخي به
هاي تاريخي مسجد جامع  ، اما در اين مورد جنبهبودن شهر نيز دارد مذهبياي به  جامع اشاره
 قسـمت  در كـه  ايـن ضمن  ،استتوجه  ترين آثار تاريخي شهر مورد يكي از مهم در جايگاه

  است: پرداخته شهر اين تاريخي قدمت و پيشينه به سايت اين هم شهرستان معرفي
 ةنيشيپ كه است يشهر دزفول) رانيا يشهرها نام در پژوهش( افشار رجيا ةنوشت يةپابر

 از و رود يم شمار به خوزستان استان يشهرها نيتر كهن از. رسد يم سال هزار نيچند به آن
 انـدركاران  دسـت  از يكـ ي ،كانتر هلن بانو. دارد يا برجسته يها يژگيو فرهنگ و خيتار ديد

ـ  سـخن  كي هنگام در ،گستره نيا يشناس باستان و يگر كاوش گروه  ةدربـار  تهـران  در يران
 كرده ادي »خيتار دم دهيسپ از يشهر« نام به دزفول از شيچغام ةتپ در گرفته انجام يها كاوش
  .)دزفول يدار فرمان تي(سا است
  

 
  اسالمي شوراي مجلس در دزفول مردم نمايندة سايت در شده استفاده ةسرصفح .2 تصوير

شهرستان دزفول در مجلس شـوراي اسـالمي    ةنمايندسايت  ةتصوير فوق در سرصفح
تصوير عكسي از پل قديم دزفول قرار دارد. در سمت چـپ آن نيـز    ةزمين پسقرار دارد. در 
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اي به مقاومـت دزفـول در    ، كه اشارهاست شده  دزفول درج بارةمقام معظم رهبري در ةجمل
ي تـاريخي و  شـهر  در جايگـاه زمان جنگ دارد. پس اين سايت نيز سعي در معرفي دزفول 

  سايت فوق بخش معرفي شهر ندارد. كه اينزده دارد. ضمن  جنگ
  

  
  شده در سايت شوراي اسالمي شهر دزفول استفاده ةسرصفح .3تصوير 

هايي از  . در اين تصوير عكساستسايت شوراي اسالمي شهر  سرصفحةتصوير بعدي 
 راست سمت در خورد. ميچشم  به ،شهري دزفول، يعني ميدان مقاومت و پل قديم ةنشاندو 

است. بنابراين  شده استفاده» دزفول ايران مقاومت پايتخت اسالمي شوراي« عبارت از تصوير
  عنـوان شـهري تـاريخي و     تـوان گفـت ايـن سـايت هـم سـعي در معرفـي دزفـول بـه          مي

  زده دارد. جنگ
  

  
  شده در سايت شهرداري دزفول استفاده سرصفحة .4تصوير 

 كـار  هاي شهري دزفول بـه  سايت شهرداري دزفول سه عكس از نشانه سرصفحةدر 
تاريخي كرناسيون. محوطة و  ،الدين شاه ركنبقعة اند از پل قديم،  كه عبارت، رفته است

 و  سـياه  صـورت  بـه  قـديم  پـل  از ديگري عكس هم تصوير چپ سمت بااليگوشة  در
امـا در  ، بودن دزفول دارند تاريخيو چهارم اشاره به  ،رد اول، سومامو. دارد وجود سفيد

دليـل   بـه الـدين   شاه ركن بقعةرود كه استفاده از  گمان نمي گاننظر نگارند عكس دوم از
 زاده امـام كـه از ايـن نظـر بقـاع       بودن شهر صورت گرفته باشد. چون مذهبيايجاد تلقي 

تـوان   . مـي انـد  الـدين  شاه ركـن  بقعةتر از  محترمتر و  مراتب پراهميت سبزقبا و رودبند به
 جنبـة اما ، مذهبي دارد  تاريخي و همجنبة فرض كرد كه استفاده از تصوير اين بقعه هم 
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تـاريخي  پيشينة ي دارد. در بخش معرفي كوتاه شهر هم تأكيد بر تر بيشآن وزن  تاريخي
  گيرد: دزفول صورت مي

 ساسـانيان  زمـان  به آن تاريخي ةپيشين و دارد جاي مياني زاگرس هاي دامنه در شهر اين
 ايـالم  هاي امپراتوري هاي سرزمين از بخشي و بوده آباد هم ساسانيان از پيش اما ،گردد برمي

  .سايت شهرداري دزفول)( است رفته مي شمار به هخامنشيان و
  

  
  دزفول 1 ةمنطقشده در سايت شهرداري  استفاده سرصفحة .5تصوير 

چشـم   بـه تـاريخي تيزنـو    ةخانهم تصويري از  1 ةمنطقسايت شهرداري  سرصفحةدر 
در سـايت   هسرصفح. همين استبودن دزفول  تاريخي ةدهند نشانخورد. اين تصوير هم  مي

  ايـن دو سـايت بخـش معرفـي     كـه  ايـن ضـمن   ،كار رفتـه اسـت   ههم ب 3 ةمنطقشهرداري 
  شهر ندارند.

  

  
  دزفول 2 ةمنطقشده در سايت شهرداري  استفاده سرصفحة .6تصوير 

تاريخي تيزنو، پـل   ةخانسه تصوير وجود دارد.  2 ةمنطقسايت شهرداري  سرصفحةدر 
كـه بـه    اسـت  شـده   بافت تاريخي دزفول. در پايين تصوير هم نوشته ةنقشو  ،قديم دزفول

اول  ةدرجآمديد. بنابراين اين سايت در   دزفول شهر آجرها و پايتخت مقاومت ايران خوش
بـودن و   زده جنگاي هم به  شهري تاريخي دارد. سپس اشاره بةمثا سعي در معرفي دزفول به

  مقاومت دزفول در زمان جنگ دارد.
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  ي دزفولران تاكسيشده در سايت سازمان مديريت و نظارت بر  استفاده سرصفحة .7تصوير 

يعقـوب   ةمجسمي شهر دزفول تصاويري از پل قديم و ران تاكسيسازمان  سرصفحةدر 
. استوضوح مشخص  دادن دزفول به جلوهليث وجود دارد. در اين تصوير سعي در تاريخي 

  .استاين سايت فاقد بخش معرفي شهر 
  

  
  ي شهر دزفولساز بهشده در سايت سازمان نوسازي و  استفاده سرصفحة .8تصوير 

 ي دزفول هـم عكسـي از بافـت تـاريخي    ساز بهسايت سازمان نوسازي و  سرصفحةدر 
هاي تاريخي شـهر در سـمت چـپ     دزفول در سمت راست و بخشي از تزئينات ساختمان

 ةپيشـين جغرافيايي دزفول بـه   هاي است. در قسمت معرفي شهر هم ضمن بيان ويژگي آمده
  شود: تاريخي شهر اشاره مي

 خوزسـتان  اسـتان  شـهرهاي  تـرين  قـديمي  از چندهزارسـاله  ةپيشين با دزفول شهر
 كـه  داشـته  قـرار  آوان نام با دزفول كنوني محل در شهري گذشته در .رود مي شمار به

 و نوسـازي  (سـايت سـازمان   اسـت  بـوده  عيالميـان  ةگسـترد  تمدن نخستين پايتخت
  .دزفول) يساز به

  
  ي دزفولگر گردش و ،دستي صنايع، فرهنگي ميراث ةادارسايت  سرصفحة .9تصوير 
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 يگر گردش و ،يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيم ةادار تيسا ةسرصفحمورد، در  نيآخر در
 نـات يتزئ از يبخشـ  راسـت  سـمت  در. اسـت  شـده   استفاده عكس دو از دزفول شهرستان
رودبنـد قـرار دارد. در بخـش     ةبقعاز  يو در سمت چپ عكس شهر يخيتار يها ساختمان

 هـم   آن يمـذهب  تيـ بـه اهم  يا اشاره ،دزفول بودنيخيتارضمن اشاره به  ،شهر هم يمعرف
ـ  بـه  دزفـول  تيسـا  نيـ ا در نيبنـابرا . رديـ گ يمـ  صورت  يو مـذهب  يخيتـار  يشـهر  ةمثاب

  . شود يم  يمعرف
  يم.كن ميبررسي نظر موضوع بحث  از را هاي شهر دزفول در ادامه ورودي

  

  
  انديمشك به دزفول ةجادتابلوي قديمي ورودي شهر دزفول از  .10تصوير 

. اين تابلو تابلوي استورودي انديمشك به دزفول  شده نخستين تابلوي ورودي بررسي
(ره)   از امـام خمينـي   اي . در باالي تابلو جملـه استانديمشك  ةجادقديمي ورودي شهر از 

  .»آمديد بيرون امتحان از خوب و داديد امتحان ها دزفولي شما«: است شده  نوشته
ـ و شهر  ،شده است: به دزفول قهرمان، دژ مقاومت  تر از آن نوشته پايين كشـور در   ةنمون

  آمديد.  دوران دفاع مقدس خوش
شده است كـه   يك رزمنده و چند شاخه گل كار ةدر سمت چپ و راست تصوير چهر

ي داشته است. در وسط تصـوير هـم   اثرگذارنشان از شهري دارد كه در جنگ نقش مهم و 
طـور كـه    رسد معناي خاصي داشته باشد. همان نظر نمي بهعكسي از پل جديد قرار دارد كه 

شـهري  منزلـة   بـه  ،توجه خود را معطوف بـه معرفـي شـهر دزفـول     ةهمپيداست، اين تابلو 
  است.ده كر ،زده و مقاوم در دوران جنگ جنگ
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  انديمشك به دزفول ةجادتابلوي جديد ورودي شهر دزفول از  .11تصوير 

در ترين تغييـر در ايـن تـابلو     بلوي قبلي شده است. مهمين تاانشنوعي ج تابلوي فوق به
. در باالي تـابلو  استجاي پل جديد به آن   شدن پل قديم به اضافهتابلوي قديمي  مقايسه با

  .»آمديد  خوش دزفول ايران مقاومت پايتخت به«شده:  نوشته
هاي الله نشان از خـون   قرمز قرار دارد. گل ةاللهاي  گل در سمت چپ تابلو عكسي از

. در سمت راست تصوير عكس پل قديم قـرار دارد. در  داردشهدا و شهيدپروربودن دزفول 
 ةانـداز هاي الله و پل قديم نام شهر به رنگ قرمز و  وسط تابلو و در محل تالقي عكس گل

لو عبارت است از شهري از شهر دزفول در اين تاب شده ارائه شده است. تصوير  بزرگ نوشته
. اسـت  زده كه در زمان جنگ استقامت زيـادي از خـود نشـان داده    تاريخي و شهري جنگ

  خورد. چشم مي بهبه دزفول و شوش به دزفول هم  همين طرح در تابلوهاي ورودي شوشتر

  
  شوشتر به دزفول ةجادتابلوي ورودي شهر دزفول از  .12تصوير 
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  شوش به دزفول جادةتابلوي ورودي شهر دزفول از  .13تصوير 

  

  
  انديمشك به دزفول جادةنخستين ميدان شهر دزفول از  .14تصوير 

 ةجـاد شـهر دزفـول در    دانيـ م نيو در نخسـت  يورود يدرست پس از تـابلو  نيا بر عالوه
ـ يم. در خـورد  يمـ  چشمبهسرلشكر سوداگر  ديبه نام شه يديجد دانيبه دزفول م مشكياند  ةان
سوداگر از فرماندهان  ديوجود دارد. شه ديشه نيا ريبزرگ منقش به تصو يتابلو كيهم  دانيم

. ديرسـ  شهادتبهبراثر جراحات دوران جنگ  1390كه در سال  استجنگ  دوران ةشد شناخته
 ذكـر  كـه  طور همان. استمعنادار  دانيم نيا يريو محل قرارگ دانيمركز م ينام و تابلو بيترك
 ناواردتازهمضمون را به  نيا ينوع و به استشهر  يورود يدرست بعد از تابلو دانيم نيا ،شد
سـوداگر از آن   ديچـون شـه   يكـه فرمانـدهان بزرگـ    شـوند  يوارد مـ  يكه به شهر كند يالقا م

قـرار دارد. در   ديبه نام سرداران شه يبلوار دانيم نيا از  بالفاصله پس ،نيا بر عالوهاند.  برخاسته
 دانيـ م نيدر نخسـت  ،تر شيب ةفاصل شهر اما با يورود يپس از تابلو ،شوش به دزفول هم ةجاد
  .ميكن يم يبررسرا  آنكه  است گرفته موشك قرار سيمقاومت و تند دانيرو م شيمهم پ



  ...بر عوامل  يدتصور شهروندان از شهر دزفول با تأك بررسي   112

  

  
  شوش به دزفول جادةنخستين ميدان شهر دزفول از  .15تصوير 

طـرف    در يـك . اسـت ميدان تنديس يـك موشـك    ةنشان .استمقاومت  ميدانْاين نام 
) USA( امريكا ةمتحد اياالتمتحده و در طرف ديگر عبارت اختصاري  موشك پرچم اياالت

اي  گونه سختي گرفته و له كرده است به دستي استوار و مقاوم موشك را به است. نقش بسته
متحده  اياالت اي است به همكاري طرف كنايه  يك اين موشك از كه موشك كج شده است.

. اسـت باران شهر در زمان جنگ  يادآور موشك ،با عراق در جنگ تحميلي و از طرف ديگر
كـه   ،دستي كه موشك را گرفته به كف ميدان متصل است، گويي از زمين بيرون زده اسـت 

كه مردماني از خاك دزفول با مقاومت خود در جنگ دشمنان  باشدتواند گوياي اين امر  مي
 تأسيس دزفول و تنديس آن تازهانو درآوردند. در پايان اين بخش يكي از ميادين ز بهخود را 

    يم.كن ميتحليل از منظر تصويرسازي شهري  را

  
  چهارم خرداد تأسيس تنديس تازه .16تصوير 
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، قاضـي  اهللا يـت آاسـت. نـام ميـدان     شـده   نصب 1393خرداد در خرداد  چهارمتنديس 
. ايـن امـر   اسـت خـرداد   چهـارم تنـديس   اش نشانهو  ،جنگ دزفول در زمان فقيد ةجمع امام
 مفـاهيم  تنديس اين دري و پيوند ميان روحانيت و مقاومت باشد. راه همتواند نمادي بر  يم

متري كه استعاره از  هجدهجمله دو سرو بزرگ  است. از شده كار نمادين صورت به بسياري
تنـديس سـه پرسـتو چسـبيده بـه      اسـت و  آزادگي و ايستادگي مردم شهر در زمان جنـگ  

اين موضوع باشد كـه   ةالقاكنندتواند  كنند كه مي . پرستوها رو به آسمان پرواز ميستسروها
مانند سرو در دوران جنـگ ايسـتادگي    باران و تلفات انساني به وجود موشك مردم دزفول با

. در قسمت پـايين  استپيروزي مردم دزفول  و فتح نماد »مبينا فتح لك فتحنا انا« ةآيكردند. 
بـاران،   خورد. در زمـان جنـگ بـه هنگـام موشـك      چشم مي به »الف دزفول«تنديس عبارت 

باران قرار داشتند بـا حـروف    از همه در معرض موشك تر بيشكه را راديوي ملي شهرهايي 
 شده دزفول بود كه اين موضوع بـه  مواقع، نخستين شهر اعالم تر بيشكرد. در  الفبا اعالم مي

اي بـه ايـن موضـوع     الف دزفول اشاره ةنوشتشد: الف دزفول. بنابراين  ترتيب اعالم مي  اين 
بـودن شـهر دزفـول     مذهبي از نمادي دارد. در قسمت ديگر يك محراب قرار دارد. محراب

. برروي اين محراب سه موشك قرار دارد كه نماد حمـالت موشـكي بـه دزفـول در     است
تركيب ايـن   ؛پرنده در داخل يك آشيانه قرار دارند. در درون محراب دو استدوران جنگ 

كه شهر دزفول و مردم  كند را القا ميدرون محراب اين تصور  ةآشيانو  ،سه موشك، محراب
كـل ايـن    در ؛انـد  گرفتـه  باران شديد قـرار  موشك زيركه در زمان جنگ  اند آن شهر مذهبي

و ايستادگي و مقاومت  ،بودن آن زده جنگمهم دزفول در زمان جنگ،  تأثير حاكي ازتنديس 
نـين ايـن   چ هم. استدشمن  دست بهباران اين شهر  مردم شهر در زمان جنگ و زير موشك

شده در بخش نخست  بودن دزفول دارد. با توجه به مباحث مطرح مذهبياي به  تنديس اشاره
دارند  نوعي سعي در ايجاد اين تصور توان گفت مسئوالن و مديران شهري به اين تحقيق مي

ذكـر اسـت كـه ايـن امـر       شـايان البته  ؛استزده  و جنگ ،كه دزفول شهري تاريخي، مقاوم
در ادامه  گيرد. يماز ناخودآگاه ذهني آنان ريشه  تر بيشبلكه  ،شده باشد يزير برنامه تواند نمي

  يم.كن ميبررسي  رار تصور مردم از شهر دزفول دتأثير عوامل اجتماعي 
  
  از شهر دزفولتصور شهروندان  1.3

اي به اين شكل پرسيده شده است: به نظر شـما   گزينه سهيان سؤالي گو پاسخدر اين زمينه از 
 باران شـديد قـرار   موشك زيردفاع مقدس  يطكه  زده شهري است مقاوم و جنگ. 1 دزفول
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خيز كه داراي ميراث فرهنگـي غنـي و بافـت     تمدنشهري است تاريخي و  .2؟ است گرفته
االيام زادگاه خيزش علما و بزرگـان   شهري است مذهبي كه از قديم .3؟ استتاريخي كهن 

هـاي اختصـاري    نتـايج از عبـارت   ةارائ؟ در استي بسيارديني بوده و داراي اماكن مذهبي 
 و مذهبي استفاده خواهيم كرد. ،زده، تاريخي جنگ

  تصور شهروندان از شهر دزفول .1 جدول
  شهر از تصور    مجموع

66 
2/17 

  فراواني
  زده جنگ  درصد

168  
8/43  

  فراواني
  تاريخي  درصد

150  
1/39  

 فراواني
 درصد

 مذهبي

  منبع: نگارندگان

 نفـر  150درصد) دزفول را شـهري تـاريخي،    8/43نفر ( 168 گو پاسخ 384از مجموع 
داننـد. در   زده مي درصد) هم دزفول را شهري جنگ 2/17( نفر 66و  ،درصد) مذهبي 1/39(

جنسـيت،   ،ميان تصور شهروندان از شهر دزفول با متغيرهاي قوميت، محل تولد ةادامه رابط
  يم.كن ميبررسي  راو ميزان تعلق مكاني  ،تحصيالت، درآمد

  ر تصور شهروندان از شهر دزفولدنقش عوامل اجتماعي  .2جدول 
   دزفول شهر از شهروندان تصور ردمحل تولد  تأثير

   تصور از شهر
    زده جنگ تاريخي  مذهبي

 محل تولد  دزفول                            فراواني  38  158  68
  درصد  4/14  8/59  7/25

  خارج از دزفول                    فراواني 28 10  82 
   درصد  3/23 3/8 3/68

   دزفول شهر از شهروندان تصور ردقوميت  تأثير
   شهر از تصور

    زده جنگ تاريخي  مذهبي
  قوميت بختياري                           فراواني 26  50  96
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  درصد  1/15  1/29  8/55
  دزفولي                              فراواني  40  118 54 

   درصد 9/18 7/55  5/25
   دزفول شهر از شهروندان تصور ردجنسيت  تأثير

   شهر از تصور
    زده جنگ تاريخي  مذهبي

  جنسيت مرد                                 فراواني 30  114 76
  درصد  6/13  8/51  5/34

  زن                                  فراواني  36  54  74 
   درصد  9/21 9/32 1/45

   دزفول شهر از شهروندان تصور ردتحصيالت  تأثير
   شهر از تصور

    زده جنگ تاريخي  مذهبي
 تحصيالت سواد                        فراواني يب  12 12  30

  درصد  2/22 2/22  5/55
  ابتدايي                         فراواني  32  24  28 

  درصد  1/38 5/28  3/33

 

60  
8/42  

64  
7/45  

16 

4/11  
  فراواني                سيكل و ديپلم

  درصد
28 

1/31  
56 

2/62  
6  
8/6  

  فراواني                  ليسانس      
  درصد

4  
25  

12 

75  
0  
0  

 يسانس و باالتر         فراوانيل فوق

  درصد
    دزفول شهر از شهروندان تصور رددرآمد  تأثير

   شهر از تصور

    زده جنگ تاريخي  مذهبي
  درآمد بدون درآمد                    فراواني  32  48  54

  درصد  8/23  8/35 2/40
  هزار تومان      فراواني 250از  تر كم  4  34 22 

   درصد 6/6 6/56 6/36
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38  
2/42  

38  
2/42  

14  
5/15 

 فراواني        تومان هزار 500تا  250

  درصد
24  

5/37  
30  

9/46  
10  

6/15  
  فراواني         ميليون 1هزار تا  500

  درصد
12  

2/33  
24  

5/37  
6  

6/16  
  فراواني             ميليون  1باالتر از 

  درصد
   دزفول شهر از شهروندان تصور ردميزان تعلق مكاني  تأثير

   شهر از تصور

    زده جنگ تاريخي  مذهبي

تعلق مكاني فراواني           كم خيلي 8 6 32
  درصد 3/17 13 5/69

  كم                   فراواني  10 6 48 
  درصد 6/15 3/9 75

 

14  
3/33  

22  
3/52  

6  
2/14  

  فراواني      متوسط         
  درصد

20  
4/29  

38  
8/55  

10  
7/14  

  فراواني     زياد              
  درصد

36  
9/21  

96  
5/58  

32  
5/19  

  فراواني           زياد خيلي
  درصد

  منبع: نگارندگان

  تولدو محل  دزفول شهر از شهروندان ميان تصور ةرابط 1.1.3
نفـر   158 اسـت كه محل تولدشـان دزفـول    يانيگو پاسخ نيمحل تولد، در ب ةنيزم در
 نفـر  38و  ،يدرصـد) مـذهب   7/25( نفـر  68 ،يخيتار يدرصد) دزفول را شهر 8/59(
 82 استكه محل تولدشان خارج از دزفول  يكسان نيزده و در ب درصد) جنگ 4/14(

 10و  ،زده درصـد) جنـگ   3/23نفـر (  28 ،يمذهب يدرصد) دزفول را شهر 3/68نفر (
 انـد  كه متولـد دزفـول   يقسمت اغلب كسان ني. در ادانند يم يخيدرصد) تار 3/8نفر (

دزفـول را   انـد  كـه متولـد خـارج از دزفـول     يو اغلب كسان يخيتار يدزفول را شهر
  .دانند يم  يمذهب يشهر
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  تيقوم و دزفول شهر از شهروندان تصور انيم ةرابط 2.1.3
درصـد)   1/29نفـر (  50درصد) از قوميت بختياري دزفول را شهري مذهبي،  8/55نفر ( 96

 118 هـا  يدزفـول اما در نظر  ،اند كردهمعرفي  زده جنگدرصد) هم  1/15( نفر 26و  ،تاريخي
نفـر   40و  ،مـذهبي  درصـد)  5/25( نفـر  54 ،درصد) دزفول را شـهري تـاريخي   7/55نفر (

ها دزفول  ياريبختتوان گفت اكثريت  يمدانند. بنابراين  يم زده جنگدرصد) هم آن را  9/18(
  دانند. يمآن را شهري تاريخي  ها را شهري مذهبي و اكثريت دزفولي

  ر تصور شهروندان از شهر دزفولدتأثير جنسيت  3.1.3
 5/34( نفر 76درصد) دزفول را شهري تاريخي،  8/51( نفر 114در اين بخش در بين مردان 

درصـد)   1/45( نفـر  74زده و در بين زنـان   درصد) جنگ 6/13( نفر 30و  ،درصد) مذهبي
درصـد) هـم    9/21( نفـر  36و  ،درصـد) تـاريخي   9/32( نفـر  54دزفول را شهري مذهبي، 

شـود، اكثريـت مـردان دزفـول را تـاريخي و       طور كه مالحظه مـي  دانند. همان زده مي جنگ
  .دانند اكثريت زنان آن را مذهبي مي

  ر تصور شهروندان از شهر دزفولدتأثير تحصيالت  4.1.3
 12 ،يمذهب يدرصد) دزفول را شهر 5/55( نفر 30 سواد يب افراد نيب در الت،يتحص ةنيزم در
ـ داننـد  يزده م ) جنگدرصد 2/22( نفر 12و  ،يخيدرصد) تار 2/22( نفر كـه   يكسـان  ني. در ب

) درصـد  3/33( نفـر  28زده،  جنگ يدرصد) دزفول را شهر 1/38نفر ( 32دارند  ييسواد ابتدا
 و كليسـ  كـه  يانيـ گو پاسـخ  اني. از مكنند يتصور م يخيدرصد) تار 5/28( نفر 24و  ،يمذهب

و  ،يدرصـد) مـذهب   8/42( نفر 60 ،يخيدرصد) شهر دزفول را تار 7/45( نفر 64 دارند پلميد
 2/62( نفـر  56دارنـد   سـانس يكـه ل  يافراد نياند. در ب زده دانسته درصد) جنگ 4/11نفر ( 16

 يدرصـد) هـم شـهر    8/6نفر ( 6و  ،يدرصد) مذهب 1/31نفر ( 28 ،يخيدرصد) دزفول را تار
درصـد) معتقدنـد    75نفر ( 12دارند  سانسيل كه فوق يكسان انياند. در م زده تصور كرده جنگ

 نيـ در ا ني. بنابرااست يمذهب يدرصد) هم معتقدند شهر 25( نفر 4و  يخيتار يدزفول شهر
 كننـد  يتصور م يمذهب يبرخوردارند دزفول را شهر يتر نييپا التيكه از تحص يبخش كسان

  .شود يم ليمتما يخيتار ةنيگز به انيگو پاسخنظر  التيتحص زانيم شيو با افزا
  ر تصور شهروندان از شهر دزفولدتأثير درآمد  5.1.3

 48درصد) دزفول را مذهبي،  2/40نفر ( 54ميزان درآمد، در بين افراد بدون درآمد  ةزمين در
از  تـر  كـم زده، در گروه درآمدي  درصد) جنگ 8/23نفر ( 32و  ،درصد) تاريخي 8/35نفر (
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و  ،درصد) مذهبي 6/36نفر ( 22درصد) دزفول را تاريخي،  6/56نفر ( 34تومان  هزار 250
نفـر   38هـزار تومـان    500- 250دانند. در گـروه درآمـدي    مي هزد جنگدرصد)  6/6نفر ( 4
درصـد)   5/15نفـر (  14و  ،مذهبي )درصد 2/42( نفر 38درصد) دزفول را تاريخي،  2/42(

درصـد)   9/46نفـر (  30ميليون تومان  1هزار تا  500اند. در گروه درآمدي  زده دانسته جنگ
زده و در  درصـد) جنـگ   6/15نفـر (  10و  ،درصد) مـذهبي  5/37نفر ( 24شهر را تاريخي، 

 12درصد) دزفول را شـهري تـاريخي،    50نفر ( 18ميليون تومان  1گروه درآمدي باالتر از 
انـد. در   زده تصور كـرده  درصد) هم شهري جنگ 6/16نفر ( 6و  ،درصد) مذهبي 3/33نفر (

  شوند. ميشهر تاريخي متمايل  ةگزينبه  تر بيشها  اين زمينه با افزايش درآمد، پاسخ
  ر تصور شهروندان از شهر دزفولد مكاني تعلق تأثير ميزان 6.1.3

شـود.   ر تصور شهروندان از شهر دزفول بررسي ميدمكاني  تعلق در اين قسمت تأثير ميزان
درصـد)   5/69نفـر (  32انـد   دانسـته  كـم  خيليخود را  مكاني تعلق در بين كساني كه ميزان

دانند. در  درصد) تاريخي مي 13نفر ( 6و  ،زده د) جنگدرص 3/17نفر ( 8دزفول را مذهبي، 
درصد) دزفـول را   75نفر ( 48اند  خود را كم دانسته مكاني تعلق ياني كه ميزانگو پاسخميان 

درصد) تاريخي، در بين كسـاني   3/9نفر ( 6و  ،زده درصد) جنگ 6/15درصد ( 10مذهبي، 
درصـد) دزفـول را    3/52نفـر (  22انـد   دادهخود را متوسط تشخيص  مكاني تعلق كه ميزان
كنند. در  زده تصور مي درصد) جنگ 2/14نفر ( 6و  ،درصد) مذهبي 3/33نفر ( 14تاريخي، 

درصـد) شـهر را    8/55نفـر (  38انـد   مكاني خود را زياد دانسـته  تعلق ميان كساني كه ميزان
داننـد. و   زده مـي  گدرصد) هم جن 7/14نفر ( 10و  ،درصد) مذهبي 4/29نفر ( 20تاريخي، 

درصد)  5/58نفر ( 96اند  دانسته زياد خيليخود را  مكاني تعلق در آخر بين كساني كه ميزان
درصـد) هـم    5/19نفـر (  32و  ،درصـد) مـذهبي   9/21نفـر (  36دزفول را شهري تاريخي، 

ا داننـد دزفـول ر   مـي  تـر  كمخود را  مكاني تعلق دانند. بنابراين كساني كه ميزان زده مي جنگ
ول را دانند دزف مي تر بيشخود را  مكاني تعلق ولي كساني كه ميزان ،دانند شهري مذهبي مي

  كنند. شهري تاريخي تصور مي
  
  گيري نتيجه. 4

 را خـود  خـاص  شيگـو  دزفـول  يبـوم  مردم. استكامالً دوپاره  يتيقوم نظر از دزفول شهر
 شيگو نيتر كينزد يشوشتر شيگو. است يرانيا يها زبان از يشيگو يدزفول شيگو. دارند

 استان در شيگو دو نيا به شوشتر و دزفول يشهرها يبوم ساكنان. ديآ يم شمار به يدزفول به
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 يصـحرابدر  و درخانـه يح ةعمـد  شيگو دو شامل يدزفول شيگو. ندكنيم تكلم خوزستان
 كـه  دارد، تفـاوت  واژگـان  و ،نحو و  صرف تلفظ، ةنحو در اريمع يفارس با شيگو نيا. است

 شيگـو  ،يآواشناس نظر از. است مشهود اريبس افعال صرف ةنحو در خصوص هب تفاوت نيا
 در را شـهر  ياقتصـاد  نظر از دزفول انيبوم نينچ هم. رديگ يم منشأ هياول نو يفارس از يدزفول
 خـود  اريـ را در اخت يمهـم شـهر   يها تيدارند، اكثر مسئول ييو درآمد باال رنددا خود ارياخت

 را يشـهر  خـدمات  نيبهتـر  و ،كننـد  يمـ  يمناطق شهر زنـدگ  نيتر و گران نيدر بهتر دارند،
 تيـ جمع از يمـ ين حـدوداً  كـه  گروه نيا. اند دزفول يها ياريبخت دوم گروه. كنند يم افتيدر

 و چهارمحـال  اصـفهان،  لرسـتان،  يهـا  اسـتان  از رياخ يها سال يط دهند يم ليتشك را شهر
 يكـارگر  عمومـاً  و يا هيحاشـ  مشـاغل  در اكثـراً . اند كرده مهاجرت دزفول به... و  ،ياريبخت

شـهر و   يو در حواشـ  سـت جدا دزفـول  يبوم مردم از ها آن يزندگ محل. كارند به مشغول
 گـر يدو در  ،)تـه ي(كوپ باشـهر يز)، آبـاد  ي(ول يطالقان يكو مدرس، يكو يها همحلدر  تر شيب

خصوص در مواقع انتخابات خود  موضوع به ني. اكنند يم يزندگدزفول  شهر ةفرسود مناطق
شـهر را   يتيكـامالً قـوم   يشـهر جـو   يمجلـس و شـورا   انتخابـات  دو. در دهد يرا نشان م

دزفـول اغلـب از    ينشان داد كه مردم بـوم  قيتحق نيا ةنام پرسش يخروج جي. نتارديگ يفرام
 هـا  ياريـ بخت بـا  سهيمقا در يباالتر اريبس يمكان تعلق زانيو م ،باالتر التيدرآمد باالتر، تحص
 التيدرآمـد و تحصـ   هـا  ياريـ امـا بخت  ،استها هم دزفول  محل تولد آن عتاًيبرخوردارند. طب

هـا هـم خـارج از     دارند و محل تولد اغلـب آن  يتر نييپا اريبس يمكان تعلق زانيو م تر نييپا
 يبـوم  مـردم  ةعمـد به دو گروه  يشدن ميتقس  قيتحق نيا يآمار ةجامع ني. بنابرااستدزفول 

 نيـ در ا تياست كه عامل جنس ينكته ضرور نيذكر ا البته است؛ ياريبخت تيدزفول و قوم
  .ميكن يم يبررس راشهر  نياز ا يتصور ذهن ردمؤثر  يدي. حال نكات كلگنجد ينم يبند طبقه

  
  تصويرسازي تاريخي 1.4

هـاي تـاريخي مهـم در     جنبـه  بر عالوهد كه نوجود دار بسياريدر دزفول آثار تاريخي  الف)
 .بافـت تـاريخي دزفـول   و جمله پل قديم، بازار كهنه،  مردم كاربرد دارند. از ةروزمرزندگي 

  ؛دهد هاي شهري را نشان مي وجود اين آثار مهم اهميت اين گروه از نشانه 
بسياري از اين آثار در مركز شهر و يا نزديك به آن قرار دارند و هميشه در معرض  ب)
اجـزاي   مثابـة  كاربردشان در زندگي روزانه از سوي مردم بـه  علت اين به بر عالوه. اند رؤيت

  ؛اند شده  جدانشدني شهر پذيرفته
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ها اصالت و هويت دريافت  كند كه از آن هايي تأكيد مي اين تصوير بر نمادها و نشانه ج)
و بافت قـديم   ،ار قديمهاي متعلق به اين گروه از قبيل پل قديم، باز شود. نمادها و نشانه مي

ها متعلـق بـه    اين نمادها و نشانه كه اين. اند توجه شان مورد شهر دزفول جدا از بستر تاريخي
هـا   بودن اين نمادهـا و نشـانه   قديميبودن و  تاريخيبلكه  ،مهم نيست اند تاريخي ةدوركدام 

 مطـرح ساسـاني   ةدورنمادي متعلق بـه   در جايگاهپل قديم اهميت اهميت دارد. براي مثال 
شـده و   تاريخي خود جـدا  ةدوربا توجه به وضعيت فرهنگي دزفول اين پل از  زيرا ،ستين
  ؛يافته استاهميت  نماد معرف اصالت و هويت مردم بومي دزفول منزلة به

هويتي خود در زندگي شهري و  ةپشتوانمثابة  بهمردم بومي دزفول تاريخ شهر خود را  د)
انـد.   ها و ايجاد يك ماي دزفولي برگزيـده  اقوام و گروه ديگراز براي جداكردن خود عاملي 

م ايرانـي نگـاه بـه    ساين استفاده از تاريخ تفاوت اساسي با ناسيوناليسم ايراني دارد. ناسيونالي
اما گفتمان تاريخي در دزفـول   ،بيند تاريخ ايران باستان دارد و خود را در تقابل با اعراب مي

. در يـك جملـه   استبه دنبال ايجاد يك هويت شهري مستقل  تر بيشچنين هدفي ندارد و 
سعي در ايجاد تصـويري تـاريخي از دزفـول     علتتوان گفت مردم بومي دزفول به اين  مي

ـ هاست  و سال اند ها مردمي اصيل و متمدن دارند كه اين تصور را ايجاد كنند: دزفولي  ةتجرب
  ؛زندگي شهري را دارند

 يعنـي  قدرت و كساني كه در متن شهر دزفول قـرار دارنـد   هاي توان گفت گروه ) ميـه
 كـه  كساني اكثريت و مردان، اغلب شهرند، اين متولد كه كساني و دزفول بومي مردم اغلب

 منزلـة  دارند سعي در معرفي دزفـول بـه   بااليي مكاني تعلق ميزان و باال درآمد و تحصيالت
بلكـه از ناخودآگـاه   ، شده باشد ريزي امهرسد اين تالش برن نظر نمي بهشهري تاريخي دارند. 

  گيرد. ريشه مي انذهني آن
  
  تصويرسازي مذهبي 2.4
 ،سبزقبا زاده امام جمله از زاده امام ها ده ةبقع خصوص به متعدد يمذهب اماكن به توجه با) الف
. دارنـد  دزفول شهر در ياريبس نينماد تياهم يمذهب يها نشانه ،)ع( كاظم يموس امام پسر

شـهر   يدر بخـش مركـز   يخيتـار  يهـا  اماكن همانند نمادها و نشانه نياكثر ا كه نياضمن 
  ؛اند شده   واقع

 منظور به ندارند، يتيهو ةپشتوان حكم در خيتار به يچندان تعلق احساس كه يكسان) ب
 اول، گـروه  بـا  يرسـاز يغ به زدن دست ينوع به و خود يبرا مستقل يتيهو ةپشتوان ساختن
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افـراد از   نيـ . اغلـب ا انـد  دهيـ برگز يشهر يخود در زندگ يتيهو ةپشتوان ةمنزل بهرا  مذهب
 بـه  متعلـق  را آن يهـا  نشـانه  و نمادها و شهر خيتار ها ياريبخت واقع در. اند ياريبخت تيقوم
و  نمادهـا و  اما مـذهب  ،ندارند ها آن به يچندان تعلق احساس و دانند يم دزفول يبوم مردم
 از انيعيش و مسلمانان ةهمجدا از شهر دزفول و متعلق به  يزيمربوط به آن را چ يها نشانه
  ؛دانند يم خود جمله

انـد از   كـه عبـارت   ،مانـدگان شـهرند   حاشيهتوان گفت كساني كه در  مجموع مي در ج)
 اكثريـت و  زنـان،  ، اغلـب انـد  اكثريت قوميت بختياري و كساني كه متولد خارج از دزفـول 

ـ  پـاييني  مكاني تعلق ميزان و پايين درآمد و التتحصي كه كساني د دزفـول را شـهري   دارن
  دانند. مذهبي مي

  
  تصويرسازي مرتبط با دفاع مقدس 3.4

هاي متعدد اهميـت   باران دزفول در زمان جنگ و موشك ةسابقاين گفتمان با توجه به  الف)
سـعي در   گونـاگون هـاي   نقاط شهر بـا اسـتفاده از نمادهـا و نشـانه     همةو در  بسياري دارد

  .شود احساس ميداشتن آن  نگه زنده
وجود نمادها و  رسد كه چرا با تصور مردم شهر از دزفول اين سؤال به ذهن مي ةزمين در
هاي فراوان شهري كه به موضـوع جنـگ و مقاومـت ارجـاع دارنـد، دزفـول شـهري         نشانه
  ؛شود زده تلقي نمي جنگ

ها و نمادهاي شهري مرتبط با جنـگ در دزفـول از زبـان     اول اغلب نشانه ةدرجدر  ب)
كـه در نگـاه اول   نـد  دارمعاني و مفاهيمي  كه اينيعني  ؛كنند رمزآلود و استعاري استفاده مي

كننـد. ايـن موضـوع     ها توجـه مـي   مردم فقط به شكل بصري آن ةعامشوند و  برداشت نمي
خرداد  متنديس چهار بارةخوبي مشهود است. در خرداد به مچهاردو تنديس موشك و  بارةدر

 دربـارة تفكر، دانش مختصري هم  بر عالوهشده در آن پي برد،  به مفاهيم استفاده كه اينبراي 
. بنـابراين مـردم بـا    استعموم مردم خارج  ةعهدنياز است كه از  شناسي مورد نماد و نشانه

هـا را   و مفـاهيم پنهـان آن   كننـد  ميها بسنده  فقط به معناي ظاهري آن ديدن اين دو تنديس
نام  كه اين وجود با ،ميدان مقاومت مشاهده شد بارةدر طور كه هماندهند.  نظر قرار نمي مورد

شده در  علت استعاري و رمزآلودبودن زبان تنديس موشك نصب بهاما  ،استميدان مقاومت 
. نهنـد  مـي كنند و نام ميـدان موشـك بـر آن     آن بسنده مي مردم فقط به شكل ظاهري ،ميدان

نمادهـا از   هاي مذهبي و تاريخي وجـود نـدارد. ايـن    نمادها و نشانه بارةچنين موضوعي در
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براي مثـال بـا   . كنند استفاده مي ذهني هاي مدلول ايجاد و خود بيان براي اي ساده بسيار زبان
شـود   و يا بافت قديم اولين چيزي كه به ذهـن متبـادر مـي    ،شنيدن نام پل قديم، بازار قديم

كند.  هاي مذهبي نيز صدق مي نمادها و نشانه بارةبودن است. اين مسئله در قديميتاريخي و 
انـد   خـوبي توانسـته   هاي تاريخي و مـذهبي بـه   توان گفت كه نمادها و نشانه مجموع مي در

هاي مرتبط با جنـگ در   ما نمادها و نشانها ،تصويري تاريخي و مذهبي از دزفول ايجاد كنند
  ؛درستي انتقال دهند اند معناي انضمامي خود را به دزفول نتوانسته

 مـدلول  يـك  و) مكتـوب  عالئـم  يـا  اصـوات ( مادي دال يك از تركيبي نشانه يك ج)
 رابطـة  ايـن  بـه  .است ذهني مفهوم بلكه ،نيست عمل يا ءشي همان مدلول .است) مفهوم(

دال عبـارت اسـت از شـكل     تنـديس موشـك   بـارة در. شود مي گفته داللت مدلولي و دال
ظاهري موشك، اما مدلول آن عبارت است از مفهومي كه اين موشـك در ذهـن مخاطـب    

تواند براي مفهـوم و مـدلول    اما خود مدلول هم مي، كند نظامي ايجاد مي يسالحدر حكم 
 راه هـم شـكل ظـاهري آن بـه     ديگر نقش دال را بازي كند. براي مثال در تنديس موشـك، 

دستي كه موشك را له كرده خود تبديل به دالي براي مفهومي ديگر شده است. اين مفهوم 
بنابراين موشكي كه خـود در ابتـدا    ؛هاي دزفول در زمان جنگ ارجاع دارد باران به موشك

ت. جا تبديل به دالي براي مفهوم و مدلول مقاومـت شـده اسـ    نقش مدلول را داشته در اين
رابطـة  خرداد  چهارمتنديس  بارةاما در ،بار اتفاق افتاده است داللت دورابطة جا  پس در اين

و براي انتقال پيام نهـايي  تشكيل شده . اين تنديس از چندين نماد برقرار استتري  پيچيده
كاررفته در اين تنديس كه خـود   هخود از تركيب چندين داللت استفاده كرده است. سرو ب

براي مدلول آزادگي و ايستادگي نقـش دال را   استمدلول شكل گفتاري و نوشتاري سرو 
اجـزاي  ديگـر  تركيب بـا  در بعد مفهوم ايستادگي و آزادگي نهفته در سرو مرحلة دارد. در 

ن تنديس تبديل به دالي براي مفهوم و مدلول مقاومت و ايسـتادگي مـردم دزفـول در زمـا    
  شود. جنگ مي

ها در بين مردم  ها و نمادهاي شهري در دزفول ما شاهديم كه نام رايج نشانه نشانه بارةدر
تواند معنـاي انضـمامي نمـاد و     اول نمي ةرابطو اين  استداللت  ةرابطاول  ةمرحلمتأثر از 

را نشـان   يان تصوير ميدانگو پاسخميدان مقاومت به  بارةنشانه را انتقال دهد. براي نمونه در
درصد) نام ميـدان را   99نفر ( 380 گو پاسخ 384نام آن پرسيديم؟ از  ةدربارها  و از آن يمداد

 هاي نشانه و نمادها بارةدر اما ،اند درصد) نام ميدان را مقاومت ذكر كرده 1نفر ( 4موشك و 
 زاده امـام  يـا  و قـديم  پل نام و عنوان براي زيرا ،ندارد وجود چيزي چنين مذهبي و تاريخي
  ؛ندارد وجود رقيبي يا و بديل سبزقبا
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شود. تصويرسازي شهري كامالً  د) مورد ديگر به مبحث تصويرسازي شهري مربوط مي
ين منافع مسـتقيم و  تر بيشاز شهر است كه ل آ هايدمنطبق بر واقعيت نيست، بلكه تصويري 

هاي اساسي گفتمان  گاه گرهجمله  غيرمستقيم را نصيب شهر بكند. مقاومت و دفاع مقدس از
بـاران ايـن شـهر در دوران     وجـود موشـك   با ،رسد نظر مي به. بنابراين اند جمهوري اسالمي

بـه بازنمـايي شـهري     تـر  بيش آنبودن  زده جنگ رةجنگ، تصويرسازي مرتبط با دزفول دربا
 مرتبط باشد. حداقل اين شهر در مقابل شهرهايي چون خرمشهر و آبـادان در دوران جنـگ  

  ؛است  ديده  آسيب تر كممراتب  به
انـد.   ها مركز شهر را هـدف قـرار داده   باران اين موشك تر بيشبايد توجه داشت كه  )ـه

بـاران   خصوص بسياري از محالت جديد تصوري از موشك بنابراين مردم محالت ديگر به
  ؛دوران جنگ در ذهن خود ندارند

طبيعي است جواناني كه دوران جنـگ را   .استبسيار مهم  باره  اين متغير سن هم در و)
  اند تصوري از آن دوران ندارند. باراني هم نديده اند و موشك تجربه نكرده
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