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 شناسي زبان هاي شهر تهران از ديدگاه جامعه بررسي ديوارنوشته
  بهمن زندی
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 چکيده
ها در  اما ديوارنوشته. ای بس طوالنی است هاجتماعی با پيشين ای ديوارنويسی پديده

در اين مقاله کوشيديم که . اند دوران تمدن مدرن، در نقش يک رسانه مطرح بوده

های کامل  در اين پژوهش ويژگی. شناختی بررسی کنيم ها را از ديدگاه زبان ديوارنوشته

تهران ثبت  های گوناگون شمال، جنوب، شرق، غرب، و مرکز ديوارنوشته از محله 9292

: ها مشخص شد پس از بررسی ديوارنوشته. اند و سپس استخراج و بررسی شده

های  درصد کل ديوارنوشته 92/6های تصويری  درصد و نوشته 67/29های زبانی  نوشته

درصد برآمده  69/2شهر تهران، های زبانی از کل ديوارنوشته. گيرد شهر تهران را دربرمی

پس از بررسی . صد برآمده از گفتمان غيررسمی استدر 96/29از گفتمان رسمی و 

های رسمی بيشتر محتواهای تربيتی،  های رسمی و غيررسمی، نوشته موضوع نوشته

 90/92های غيررسمی، اسامی افراد با  که در نوشته درحالی. سياسی و مذهبی داشتند

بسيار  رمذککار رفته، اسامی  در خصوص اسامی به. داشتند را موضوعدرصد بيشترين 

 7/62 ، خط فارسی با (خط)در مقايسۀ نظام نوشتاری . بودند مؤنثبيشتر از اسامی 

های زبانی شهر تهران را شامل  درصد کل ديوارنوشته 02/99درصد و خط انگليسی با 

اسامی، عاليق و )ی خودابرازهای انگليسی بيشتر به  موضوع ديوارنوشته. شوند می

رسانی،  های اجتماعی مانند تبليغات اقتصادی، اطالع موضوع. گرايش دارند( ها نفرت

ها،  درواقع ديوارنويس. های به خط انگليسی دارند تربيتی و مذهبی سهم اندکی در نوشته

در مقابل، خط فارسی برای . کنند خط انگليسی را در نقش رمزگان ابراز خود استفاده می

 . کار رفته است رسانی اجتماعی به پيام

شناسی، گفتمان رسمی،  شناسی زبان، ديوارنوشته، زبان جامعه: ليدیهای ک واژه 

 .گفتمان غيررسمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 zandi@pnu.ac.irشناسی دانشگاه پيام نور،  دانشيار گروه زبان .  
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 مقدمه

در  شوند، های متفاوت بر در و ديوار شهر و اماکن عمومی نوشته می هايی که با انگيزه ديوارنوشته

با توجه به کارکردهای فراوان . اند را به خود جلب کرده بسياریتوجه  مؤثر،ای  رسانه نقش

تاريخ است و  درازنایای به  ديوارنويسی پديده. يمبر میبه اهميت بررسی آنها پی  ،ها ديوارنوشته

 نواز های زيبا و چشم نويسی کتيبه ،هنری آن شکل .شود نمی نحصربه يک نقطه از جهان نيز م

بوده  مهم همچنين اين پديده در کشورهای گوناگون .اماکن مقدس و بناهای تاريخی است بيشتر

های اعتراضی روی ديوار برلين، پيش از فروپاشی حاکميت  ترين آنها نوشته شايد مهم ؛است

های دوران  اشغالی و ديوارنوشته  های مردم فلسطين بر ديوارهای سرزمين ها و نوشته کمونيست

 .گيری انقالب اسالمی ايران باشد اوج

محسنی )دن است بلکه مکانی برای انديشي گذر نيست، برای فقط کوچه و خيابان

های  ای از پيام محل نمايش آميزه فراتر از کارکرد اصلی، واقع معابر شهری، ، در(202 :02،

اجتماعی در زندگی ـ  فرهنگی یعنصر در جايگاه ها اين پيام .تصويری و نوشتاری نيز هستند

 .شهروندان نقش مهمی دارند ۀروزان

گاه  شود، ديوار شهر و اماکن عمومی نوشته میمتفاوت بر در و  ۀهايی که با انگيز ديوارنوشته

ديگر  زمانیدرگيری نوشتاری هواداران فوتبال و  ابزار یزمان .اند گونهگاه اندرزدهنده و هشدار

 ،ديوارهای شهر برهای نوشتاری  قرارگرفتن پيام .است رسمیگفتمان های  محملی برای ارزش

عابران را به فکر  .کند فراهم می( عابر) گوی مستقيم را بين نويسنده و خوانندهو فضای گفت

 .دارد برحذر می يا خواند فرامیدارد يا به کاری  وامی

 دستهها در اين  نوشته  های عاشقانه و دل ها مخاطب خاص دارد که نوشته برخی ديوارنوشته

 .اند دستههای تبليغاتی و تربيتی و هشدارها از اين  گيرند و برخی مخاطب عام، که نوشته قرار می

گزاف  ۀهزين به جایدهند  های کوچک و صاحبان مشاغل فنی ترجيح می بسياری از شرکت

 ۀبا صرف هزين ،ايشان سنگين استبرکه ها  های جمعی مانند تلويزيون و روزنامه تبليغات رسانه

از ديوار معابر و  کمتر،ۀ با هزين برخی مواقع های تبليغاتی و برگه پخشکمتر و چاپ و 

 بياندولتی نيز برای  یها همچنين سازمان .تبليغاتی استفاده کنند ۀا به عنوان رسانه ساختمان

 .کنند استفاده می... معابر و ها، های ارزشی و تربيتی خود از ديوار مدرسه پيام
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 ،نيا اسماعيل) کنند رسانه عمل می مثابۀديوارها به  اجتماعی،ـ  واقع در کارکرد فرهنگی در

نويسی روی ديوار آثار باستانی و  یه بر وجه مثبت ديوارنويسی، يادگارعالوهمچنين (. 202 

  ونداليسم ای گونه ۀشناختی در زمر اماکن تاريخی نيز مشاهده شده است که در مباحث جامعه

شوند که  در معابر ديده می هايی هو جمل ها واژهنويسی و  همچنين گاهی هرزه .شود محسوب می

 .دنشو می خوانده 9تابو های ه، واژشناسی زبان در جامعه

ای از فرهنگ انحراف و جرم  ها، ديوارنويسی نشانه فرهنگ بيشتر مواقع به دليل پيوند با خرده

الن شهرها و مردم نسبت ئوهای زيادی از سوی مس به همين دليل گاه مخالفت .تلقی شده است

 ها خانهديوار ) ال عمومیقدند که ديوارنويسی به تخريب اموتآنها مع .به آن صورت گرفته است

 .شود منجر می( بناهای تاريخی و معابر عمومی ها، پل های دولتی و خصوصی، و ساختمان

فرهنگ  ۀدهند کننده و ترويج منعکس ،ديگر معتقدند که محتوای تصاوير ديواری گروهی

ست سياسی های راديکال و آنارشي افکار گروه بيانهای منحرف است و استفاده از آنها برای  گروه

 (9990:  کوثری،) .شده است نسبت دادهنيز از ديگر اتهاماتی است که به ديوارنويسی 

 ،های عمومی نوشتن و حکاکی بر ديوارهای مؤسسه، (202 :92)محسنی تبريزی به عقيدۀ 

های  ها و مکان ها بر ديوارها و ستون های شهری و نوشتن انواع يادگاری اتوبوس  روی صندلی

والن شهرها با چنين رويدادی ئبه هر حال مس .ونداليسم است های نشانهتاريخی از باستانی و 

هرگز نتوانسته است  رفتاراما اين  .نداند م میيجرا ۀرد همو آن را  کنند میمقابله  طور جدی به

 ،ها با بررسی ديوارنوشته( 202 )کوثری  از سوی ديگر، .شمار آيد جدی با اين پديده به ۀمبارز

 .داند می اعتراض قشر جوان جامعهبيان ای برای  و زمينه 2های هنر شهری يکی از جلوه ارآنها 

 پيشينۀ پژوهش

 ۀعملی دربار پژوهشاولين  .بسيار اندک است ها در ايران پژوهش درخصوص ديوارنوشته

 226 دوم سال  ۀعلوم ارتباطات اجتماعی، نيم ۀگروهی از دانشجويان دانشکد راها  ديوارنوشته

ديوارنوشته را  966 آنها مشخصات کامل  .دادندانجام ( 272 ) راد سرپرستی مهدی حسينيان به

هايی است که  های انقالب نيز مجموعه عکس کتاب ديوارنوشته .ندردک بررسیثبت، استخراج و 

اند و چنانچه در  های انقالبيون گرفته شده انقالب اسالمی از ديوارنوشته های هدر دوران مبارز

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Vandalism 

2. Taboo 
3. Urban art 
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که در موزه (  27 )است از آلبوم مرتضی مميز ای  گزيده ،اين مجموعه» :ناشر آمده ۀمقدم

طور که  سياه و سفيد هستند اما همان تصاوير کتاب،« .شود هنرهای معاصر ايران نگهداری می

ها و  ايم، با توجه به شرايط مکانی و زمانی به رنگ ما گاه آنها را بر ديوارهای شهر ديده ۀهم

کوتاهی مبنی بر واقعۀ مربوط به ها توضيح  برای برخی عکس .اند نوشته شده گوناگونهای  فرم

 .آورده شده است آن

از  آنهادر اين خصوص منتشر شده است که بيشتر نيز پژوهشی  ۀهمچنين تعدادی مقال

فاطمه  مقصودی و بنی.اند  پرداختهسياست به اين پديده  و سیروانشنا ،سیشنا جامعه گاهديد

های دانشگاه شهيد باهنر  های کالس تحليل محتوای ديوارنويسی» نامخود با  ۀدر مقال( 202 )

استاد و  ۀروابط دختر و پسر و رابط عشق، ها را در قالب مفاهيم زندگی، اين نوشته« تهران

های انقالب  در نقد کتاب تصاوير ديوارنوشته( 202 ) کاشی .اند دانشجو بررسی کرده

 .است بررسی کرده 226 سال  های هدر جريان مبارز ای انقالبی مردمهای شعاره گيری جهت

« مردمی» اشاره کرده است که در ايران، اين شکل از هنر در قالبی( 200 )کفشچيان مقدم 

و  227 سال آخر  ۀدر نيم)ثری در اوايل انقالب ؤکارکردهای مفهومی و زيباشناختی بسيار م

آنها با  ۀهای امروزی و مقايس از محتوای ديوارنوشته او به اعتقاد .داشته است( 226 سال 

های امروزی  که ديوارنوشته يمبر می های روزهای انقالب و جنگ به اين نکته پی ديوارنوشته

 . آن است سرگردانی نويسندگاننشانۀ محتوا هستند که  بی غالباً

 مباني نظري پژوهش

شناسی به ويژه  از جمله دانش زبانستند؛ ه پذير بررسیها از ديدگاه علوم مختلف  ديوارنوشته

پژوهش اين هدف اصلی  .شود شناسی زبان که در اين مقاله به آن پرداخته می جامعه ۀشاخ

 .شناسی زبان است جامعه ديدگاههای شهر تهران از  بررسی ديوارنوشته

 امعجوگيری اولين  اجتماعی است و پيدايش آن به زمان شکل ای از آنجايی که زبان پديده

رود  شمار می های اجتماعی به کارگيری آن يکی از ضرورت ، بهگردد بازمی  انسانی

روندها و عوامل  ها، خصلت اجتماعی زبان آن را با بسياری از پديده (.206 :2مدرسی،)

است که برخی زبان  ای اندازهدهد، و اين همبستگی يا پيوستگی به  فرهنگی پيوند میـ  اجتماعی

فرهنگی جامعه را منعکس ـ  های مختلف اجتماعی ها و دگرگونی اند که پديده نستهای دا را آيينه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Human community 
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برخی معتقدند که زبان بر انديشه و شناخت انسان از دنيای خارج اثر  از سوی ديگر، .دکن می

اما طبق نظر بيشتر  ،يمجانبه قائل دو ارتباطی ،زبان و جامعه بين راين اساسب .گذارد می

(.  97:999، ترادگيل) است بيشترآن بر زبان مشهودتر و  های جامعه و تحول شناسان تأثير زبان

ای از  شاخه  بررسیبافتگی حقايق زبانی با عوامل اجتماعی ضرورت رواج  ارتباط متقابل و درهم

 .د کن شناسی زبان را نمايان می شناسی به نام جامعه زبان

 شاخۀدر  .شود رد و کالن تقسيم میخُ ۀشناختی زبان نيز خود به دو شاخ جامعه های پژوهش

 ،های خاص تلفظ يا دستور زبان اعضای جامعه هدف بررسی تفاوت ،9شناسی زبان خرد جامعه

سطح تحصيالت و وضعيت اقتصادی  ۀطوری که اين امر آنها را به قضاوت دربار ؛زبانی است

محور توجه محققان از  ،2شناسی زبان کالن از سوی ديگر در جامعه. کند هدايت میفرد گوينده 

کلی سوق  ای پديده در نقش« گونه زبانی»زبان يا هر  ۀهای خاص زبانی به مطالع سوی پديده

 شده بررسیهای بشری  در راستای ديگر پديدهرا شناسی زبان کالن، زبان  جامعهدرواقع  .يابد می

 (.6:9990 ، اسپالسکی) دهد قرار می

هم  .شده است بررسیو کالن  عد خرددو بُ ران از هرهای شهر ته ديوارنوشته پژوهشدر اين 

 اقتصادی، آنها توجه شده است و هم با توجه به کارکردهای سياسی، ظاهریهای  به تفاوت

و  2رسمی گفتمان: شوند ناشی می أها در ايران از دو منش ديوارنوشته. ايم کردهاجتماعی بررسی 

ها  رسمی از سنت گفتمانزيرا  ،دنز بسيار داررسمی و غيررسمی تماي گفتمان. 7غيررسمی گفتمان

 گفتمانیوالن حکومتی پشتيبان چنين ئاز اين رو نخبگان و مس برآمده،های رسمی  و آموزش

 6ای نظم، موزائيکی و مترادف با فرهنگ توده غيررسمی ناپيوسته، بی گفتمانحال آنکه . هستند

 .است

مستحکم  ارتباطزبان و فرهنگ يک جامعه بين  ،شناسی زبان شناسی و انسان جامعهبرمبنای 

آن و چه در وجه گفتاری، يک مرجع فرهنگی معين دارد  نوشتاری زبان چه در وجه. وجود دارد

فرهنگ مسلط جامعه است و مرجع ، های رسمی زبان مرجع فرهنگی صورت(. 9:9992 کوثری،)

 .های مختلف جامعه است فرهنگ خرده های غيررسمی زبان، فرهنگی صورت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Trudgill 

2. Micro-sociolinguistics 

3. Macro-sociolinguistics 
4. Spolsky 

5. Official discourse 

6. Unofficial discourse 
7. Popular culture 
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ده ديآثار هنری نيز  ای گونه، استها که موضوع اين پژوهش  عالوه بر ديوارنوشتههمچنين 

از گرافيو برگرفته گرافيتی  ۀواژ .شوند بررسی می  گرافيتی ای آنها نيز در زمرۀ پديدهشوند که  می

خطی است و اصل اين واژه به  ی اثرگذاری سريع يا خطادر زبان ايتاليايی است که به معن

اين  شناسی لغوی، براساس ريشه .گردد در زبان التين عاميانه باز می( نوشتن با قلم فلزی)افاير گر

فرهنگ  .است شده میی نوشتن يا حک خطوط روی سطوح استفاده اها پيش به معن واژه از مدت

ديوار  برعابران  9ۀقورباغـ  های خرچنگ نقاشی يا نوشته»گرافيتی را به معنای (   99)الروس 

 .معنا کرده است« ها عابر يا ساختمانم

 دو گونۀبه  ،ارتباطی توانمندیبراساس تفاوت داليل وجودی و نيز  آثار گرافيتیبنابراين 

 : شود تقسيم می اصلی

 .هنری در آنها غالب نيست ۀاند و جنب رسانی نگاشته شده های عادی که به قصد پيام نوشته . 

کند و آثار آن اکنون در سراسر  خاص خود پيروی مینقاشی که از سبک و سياق  ای گونه .9

اين  :گويد می (206 : )کفشچيان مقدم (. 206 : کوثری،)د شو می دادهها نمايش  دنيا در گالری

 ۀجامع ۀطور رسمی پا به عرص خصوص انگلستان به هفتاد ميالدی در اروپا و به ۀهنر از اوايل ده

2. شود آوانگارد شناخته می یاينک نيز هنر. هنری گذاشت و سپس در آمريکا اوج گرفت
 

شناسی زبان خرد و کالن  از ديدگاه جامعه را های دسته اول ديوارنوشته اين پژوهشدر 

 :بوده است های زير پاسخ به پرسشبه طور خالصه اين پژوهش در پی . ايم کرده بررسی

 چگونه است؟های زبانی و تصويری  ديوارنوشته بسامد . 

 چه تفاوتی دارند؟ ها خط فارسی و انگليسی يوارنوشتهدبسامد و کيفيت  .9

چه تفاوتی  رسمی و غيررسمیبرآمده از گفتمان های  ديوارنوشته بسامد و کيفيت .2

 دارند؟

 دهندۀ چيست؟ نشان (مؤنث و مذکر اسامی) جنسيت براساس ها ديوارنوشته مقايسۀ . 

 دهندۀ چيست؟ نشان ها ديوارنوشته موضوع مقايسۀ .2

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Grafffiti 

2. Griffonne 

شود  افراد متخصص نگاشته می از سویهای خاص و ابزار ويژه  روشهايی که با  ديوار نوشتهپر واضح است که  .2

 .می گويند، مدنظر مقالۀ حاضر نيستند (typography wall art)ديواری ا هنر تايپوگرافی هآنو به 
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 پژوهش  روش

ۀ نتيجو دستيابی به ها  برای بررسی داده. استپژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی  اين

نخست موضوع و  ۀدر مرحل. ترتيب استفاده شده است ديناز روش تحليل محتوا ب مناسب

ها  پرسشاين  مناسب با پاسخهايی  داده سپس. شدهای پژوهش مشخص  پرسشاهداف و 

برای  سپس. های شهر تهران تهيه شد عکس از ديوارنوشته ها به صورت اين داده. شدآوری  جمع

ها  نظر قرار گرفت تا دادهدهای پژوهش م پرسشهايی با توجه به اهداف و معيارها،  تنظيم داده

ابتدا . بندی شوند براساس آنها مرتب و دسته (ها های موجود در عکس کلمات و جمله)

با توجه به نوع  ؛ سپسبندی شدند بودن تقسيم های هر محله با توجه به تصويری يا زبانی عکس

در پايان نيز . فارسی و انگليسی تقسيم شدند ۀها به دو دست ديوارنوشته( انگليسیيا  فارسی )خط 

 برایبندی شدند تا بستری مناسب  مختلف دسته های هر دسته از لحاظ محتوايی به موضوع

ها و تنظيم  نهايت پس از گردآوری دادهدر. شود فراهمها  ديوارنوشته بررسی موضوع و محتوای

را تفسير شده، به کمک فنون آمار توصيفی و استنباطی، نتايج  های تعيينعيارآنها براساس م

غرب،  شرق، شده بر ديوارهای مناطق شمال، آماری اين پژوهش، مطالب نوشته ۀجامع. کردند

ثبت و سپس  یهاي ز محلهديوارنوشته ا 9292اين پژوهش  در. استمرکز شهر تهران  جنوب و

های  خيابان)شمال، تهرانپارس  نياوران و دارآباد و قيطريه در: که عبارتند از اند شده بررسی

و نارمک در شرق، ( خاک سفيد ۀسوم و چهارم تهرانپارس و منطق های اول، دوم، اطراف فلکه

غرب و انقالب و  خاوران و افسريه و شوش در جنوب، اکباتان، صادقيه، گيشا و مرزداران در

 . همچنين پيچ شميران در مرکز شهر تهران اميرآباد و

 هاي مناطق شهر تهران فراواني مطلق ديوارنوشته پراکندگي. 1جدول 

 ها ديوارنوشته مناطق مختلف شهر تهران

 درصد تعداد محالت مناطق

 90/2 977 قيطريه دارآباد، نياوران، شمال

 2 / 9 226 شوش، خاوران، افسريه جنوب

  9/   790 نارمک تهرانپارس، خاک سفيد، شرق

 29/92 702 صادقيه، اکباتان، گيشا و مرزداران غرب

 22/97 602 شميران پيچ ،انقالب، اميرآباد مرکز

 99  9292  کل
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 هاي پژوهش يافته

 دند؛تقسيم ش هايی زبانی يا تصويری بودن به دسته جنبۀپژوهش، از اين های مرتبط با  دادهابتدا 

 های جدول داده براساس. ها همربوط به ادار های نشانهنوشته و تصوير و  ها، تصاوير ،نوشته: مانند

 .هستندهای تصويری  مناطق شهر تهران بيشتر از ديوارنوشته ۀهای زبانی در هم ديوارنوشته ،9

سته و نيز با واب( t)با استفاده از آزمون  SPSS ۀها در برنام پس از ورود اطالعات ديوارنوشته

از مقدار سطح   = sig 9992/9شده يعنی سطح معناداری مشاهده تر بودن کوچکتوجه به 

بنابراين نشان داده شد . ييد شدأت( H1) پژوهش ۀرد و فرضي( H0) فرض صفر ،=92/9αتشخيص

طور  ههای تصويری ب ميانگين ديوارنوشته نسبت به های زبانی که ميانگين تعداد ديوارنوشته

 (. /2 2 > /9  ) داری بيشتر استمعنا

 هاي زباني و تصويري در شهر تهران فراواني مطلق ديوارنوشته پراکندگي .2جدول

 مناطق مختلف شهر تهران
 کل تصوير باها  نوشته ها نوشته

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 99  977 9/20   22/79 972 شمال

 99  226 6/22 9  2 /29 2 2 جنوب

 99  790 7/02 2  2 /22 202 قشر

 99  702 2/02  92  6 / 0 209 غرب

 99  602 7 /9 6   26/0 669 مرکز

 99  9292  6/9 9 9 29/67 6 96 کل

 

در . اند رسمی و غيررسمی به دو دسته تقسيم شده گفتمانارتباط با  جنبۀها از  ديوارنوشته

غيررسمی  گفتماناز  های شهر تهران ديوارنوشته بيشتر 2های جدول  اين مقايسه، با توجه به داده

رسمی بسيار  گفتماناز  برگرفته های و در مقابل ديوارنوشته اند وجود آمده به (ای فرهنگ توده)

وابسته و نيز با توجه به  t با استفاده از آزمون چنينهم. پردازند محدود می های کمتر و به موضوع

کوچکتر  =α 92/9 از مقدار سطح تشخيص =992/9sig نیيع آمده دست بهاينکه سطح معناداری  

بنابراين ميانگين . شود می ييدأت (H1) پژوهش ۀرد شده و فرضي (H0 ) فرض صفر ؛ بنابرايناست

 طور معناداری بيشتر است ههای رسمی ب های غيررسمی شهر تهران از نوشته تعداد ديوارنوشته

( 22/7 <  26/7). 
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از فرهنگ رسمي و غيررسمي در  برگرفته هاي مطلق ديوارنوشته فراواني پراکندگي .9جدول 

 شهر تهران

 مناطق مختلف شهر تهران
 کل هاي غيررسمي ديوارنوشته هاي رسمي ديوارنوشته

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 99  979 22/02   9 2 /7 7  شمال

 99  2 2  96/2 69  62/0 2  جنوب

 99  229 92/22  27  / 2 92 شرق

 99   72 2/67  02  92/ 0  2  غرب

 99  626 27/   629 27/2 96 مرکز

 99  9627 29/90 00 9 69/2 970 کل

 

کار گرفته در آن به دو  شکل ظاهری و خط به نبۀها از ج بندی شکلی، ديوارنوشته در دسته

ها  البته نوشته .اند هتقسيم شد "ديوارنوشته به خط انگليسی"و  "ديوارنوشته به خط فارسی" ۀدست

های زبان فارسی با خط انگليسی  هم نوشته ها با زبان انگليسی و با خط انگليسی هم شامل نوشته

های به خط فارسی بسيار  مشخص است ديوارنوشته   در جدول چنانچه. بوده است( فينگليش)

به  توجهوابسته و نيز با ( t) همچنين با استفاده از آزمون. انگليسی است یها بيشتر از ديوارنوشته

کوچکتر است  =α 92/9از سطح تشخيص  =sig 992/9 يعنی آمده دست به اينکه سطح معناداری 

پس ميانگين تعداد . ييد شدأت( H1) پژوهش ۀد و فرضيومرد( H0) فرض صفر بنابراين

 (96/0  > 9/7  . )طور معناداری بيشتر است هانگليسی ب های خط فارسی از ديوارنوشته

 هاي خط فارسي و انگليسي در شهر تهران فراواني مطلق ديوارنوشته پراکندگي .4جدول

 مناطق مختلف شهر تهران
 کل خط انگليسي خط فارسي

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 99  972 7 /22 2  72/02 999 شمال

 99  2 2 7/ 7  2 22/22  0  جنوب

 99  2 2 9/90  27   20/6 222 شرق

 99  2 7 92/ 9     62/67 62  ربغ

 99  627  9/ 7 07  22/62 269 مرکز

 99  9699 99/ 0 272 7/62  22 9 کل
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تعداد  ،(ديوارنوشته 9699)های زبانی  از ميان ديوارنوشته (2جدول )بندی ديگری  در دسته

ميانگين  ،مقايسهاين برمبنای . مذکر بودند  ـ  نثؤنث و مؤمذکر، م های نام ديوارنوشته شامل 722

 .نث بيشتر بوده استؤم های ناممذکر نسبت به  های نامهای  تعداد ديوارنوشته

 ها نامهاي شهر تهران در ارتباط با  فراواني مطلق ديوارنوشته پراکندگي .5جدول 

 مناطق تهران
 کل شرق غرب مرکز جنوب شمال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 22/ 6 222 96/29 22   26/2 06  22/2 2   20/20  0  29/ 6 22 مذکر های نام

  /69 29 2/7  9  97/2 2 9/6  9   /90 9 26/7 2 نثؤم های نام

  /26 9  2/ 9 2 6/9  9 9/ 7   9/ 2   29/9   نثؤم –مذکر  های نام

 99  722 99   2  99  29 99  79  99   0  99  2  کل

 

سپس  .بندی شدند دسته وضوعمفهوم و م ديدگاهها از  بندی مفهومی، ديوارنوشته در دسته

در کل شهر  موضوعدر هر منطقه با هم و سپس تعداد هر  موضوعهای هر  تعداد ديوارنوشته

 .شدندمقايسه  ها موضوع ۀتهران با بقي

مناطق  بيشتردر  تقريباً ها، نام های مربوط به ديوارنوشته( 7جدول نتايج ) اه با توجه به مقايسه

تبليغاتی  های وضوعم ،ها در اين مقايسه. شتنددا ها وضوعم سايرشهر تهران بيشترين تعداد را بين 

( هرزه نويسی)مذهبی و تابو  های موضوعاز سوی ديگر  .دوم قرار دارد ۀاز نظر تعداد در رتب

 .گيرند دربر میهای شهر تهران را  کمترين ديوارنوشته

هاي شهر تهران برحسب مناطق  ديوارنوشته وضوعفراواني مطلق م پراکندگي .6جدول 

 جغرافيايي

 ها وضوعم
 کل شرق غرب مرکز جنوب شمال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 90/92 720 66/97 20    /2  27 2/92 29  69/22  0  7 /22 2  ها نام

  99/9 202 9 /92  6  99/2 6 9 2 /20  9  0 /02 26 20/29 62 غات اقتصادیتبلي

 02/9 62 7/ 2     /02 9   / 6 2  2/9     67/9 9 تابو

 2 /0  276 9 /92  6 60/7 2   26/9 07  72/2 92   / 7 20 سياسی
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ب مناطق هاي شهر تهران برحس ديوارنوشته وضوعفراواني مطلق م پراکندگي .6دول ادامه ج

 جغرافيايي

 ها وضوعم
 کل شرق غرب مرکز  جنوب شمال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 22/7 09  02/2 92 2 /66 99   / 0    7/ 9 29 2 2  تربيتی

 2 /0   22 29/90 76  6 /09 2   2 /29 7   6 /90 02 0 / 0 2  بيان احساسات

 2/   979 2/2  27 2/99 22 2 /62  9  6 27 9 /72 22 رسانی و هشداردهی اطالع

 99  9602 99  229 99   72 99  626 99  2 2 99  979 کل

 

 .نددار اجتماعی  وضوعهای شهر تهران م درصد از ديوارنوشته 22 ،6های جدول  دادهبراساس 

های مذهبی کمترين فراوانی  وارنوشتهتبليغات نقش اول را داشته و دي ،اجتماعی های وضوعبين م

بيشترين و  ند که نام افراددارفردی  های وضوعها م درصد ديوارنوشته 2 از سوی ديگر  .را دارند

 .کمترين فراوانی را دارند( نويسی هرزه) تابو های هواژ

اجتماعي و  هاي وضوعهاي شهر تهران برحسب م فراواني مطلق ديوارنوشته پراکندگي .7 جدول

 رديف

 فراواني درصدي تعداد هاي شهر تهران ديوارنوشتهوضوع م

 اجتماعی موضوع

  99/9 202 تبليغات اقتصادی

 2/   979 رسانی و هشداردهی اطالع

 2 /0  276 سياسی

 7/ 2 09  تربيتی

 9/ 6 67 مذهبی

 فردی وضوعم

 90/92 720 ها نام

 9/ 0 62 تابو

 2 /2   22 بيان احساسات

 99  9602 کل
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ها به زبان  های شهر تهران هستند که نوشته های انگليسی بخشی از ديوارنوشته ديوارنوشته

به  گيرد و دربرمیرا ( فينگليش)هايی به زبان فارسی ولی با خط انگليسی  انگليسی و هم نوشته

که همگی پردازد  می بيان احساسات تابو، شعارهای سياسی و های واژه، ها نام مانند هايی موضوع

از بين اين  0های جدول  با توجه به داده .هستند( مردم ۀفرهنگ تود)غيررسمی  گفتمانبرآمده از 

در ارتباط با . دهد های انگليسی را تشکيل می ديوارنوشته وضوعبيشترين م ها نام ها، عموضو

ی بسيار رسانی، ديوارنوشته به خط انگليس اطالع هايی مانند تبليغات، مذهب، تربيت و وضوعم

 .است ناچيز

 ها وضوعها به خط انگليسي برحسب م فراواني مطلق ديوارنوشته پراکندگي. 2جدول 

 فراواني درصدي تعداد وضوعم

 9 /22 922 ها نام

  /2  92 سياسی

  /2  92 تابو

 0 /26 962 بيان احساسات

 99  279 کل

 گيري بحث و نتيجه

 شناسي زبان کالن جامعهاز ديدگاه  ها ديوارنوشته وضوعم :اولتحليل در سطح 

 ديوارها در تسخير جنس مذکر .1

به  معموالً ها نام .است ها نامهای مناطق مختلف تهران مربوط به  ديوارنوشته ای از بخش عمده

های خاصی  به تنهايی و بعضی ديگر با لقب آنهابعضی از  .شوند ديده می گوناگونهای  شکل

اجتماعی  ـ سد انتخاب لقب برای هر اسمی بيانگر شخصيت روانیر به نظر می. اند نوشته شده

 و های بزرگ ديگر در اندازه رخیهای کوچک و ب ها در اندازه نام رخی ازب. استآن پيام  ۀنويسند

های  در اين ميان، ميانگين ديوارنوشته. اند نيز به صورت جمعی نوشته شده آنها گروهی ديگر

. نث بوده استؤم های ناممناطق شهر تهران بسيار بيشتر از  ۀمذکر در هم های ناممربوط به 

ها را  از ديوارنوشته  /26 مذکرـ  نثؤو م  /69نث ؤو م 6/22مذکر  های تعداد نام براساس آمار،

مذکر و  های نامهای  بين ميانگين تعداد ديوارنوشته گيريم مینتيجه  بنابراين ؛دهند تشکيل می

اصلی در  های وضوعاز جمله م "جنسيت زبان و ".ار وجود داردنث شهر تهران تفاوت معنادؤم
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که  داردپژوهش در اين موضوع از آن حيث ضرورت . شناسی زبان است جامعه های پژوهش

( 9 :202 ) از ديدگاه نرسيسيانس .ها در جوامع است راهی برای آگاهی از جايگاه جنسيت

جنسيت  .داردشناختی تفاوت  زيست از ديدگاه جنس ۀواژ و با اجتماعی پديدۀجنسيت يک 

 رست که فرهنگ هر جامعه با  های اجتماعی ها و انديشه کنش ها، رفتارها، نقش ای از مجموعه

زبان و  بينيافتن ارتباط  (9990:22) اسپالسکی عقيدۀبه . گذارد دو جنس زن و مرد می ۀعهد

ای زبانی و اجتماعی دو ه همبستگی تفاوت ۀبررسی و مشاهد با های اجتماعی اغلب گوناگونی

 های شهر تهران نشان مذکر در ميان ديوارنوشته های نامفزونی بسيار زياد . پذير است مکانجنس ا

با توجه به  اين موضوع ؛است تر پررنگ حضور پسران جوان نسبت به دختران دهد که می

 .رسد نظر می هطبيعی ب های فرهنگی کشور ما کامالً ويژگی

 ر خدمت گفتمان غيررسميديوارهاي شهر د .2

به عبارتی ديگر . رسمی و غيررسمی هستند گفتماناز دو  برگرفتهشهر تهران  یها ديوارنوشته

که در  هستندهای دولتی  رسمی، وابسته به سازمان گفتمانهای مرتبط با  نويسندگان ديوارنوشته

ظاهری منظم و  ها و اهداف نظام حکومتی و با مجوز رسمی از مسئوالن و در راستای ارزش

که نويسندگان  در حالی. کنند هايی خاص ديوارنويسی می يافته و همچنين در محل سازمان

عامالن تبليغات ديواری  و همچنينمردم  ۀغيررسمی، تود گفتمانهای مرتبط با  ديوارنوشته

 ها و هبيان خواست برایترين رسانه  هزينه که ديوار را بهترين و کم هستندجوانان  قيمت و ارزان

 .نددان های خود می پيام

های  ديوارنوشته بيشتر نتايجبا توجه به  ،های رسمی با غيررسمی تعداد ديوارنوشته ۀدر مقايس

های  و در مقابل ديوارنوشته است (مردم ۀفرهنگ تود)غيررسمی  گفتمانشهر تهران مربوط به 

 .پردازند محدود می های موضوعو به  ندبسيار کمتر( های دولتی سازمان)رسمی  گفتمانمرتبط با 

  تبليغاتي مردمي ۀرسان در نقشديوار  .9

های زبانی شهر تهران  ديوارنوشته جايگاه درصد دومين  99/9، تبليغات اقتصادی با ها نامپس از 

اما به هر حال شمار زيادی  ؛البته اين تفاوت در آمار معنادار نيست .اند به خود اختصاص دادهرا 

 .ها را به خود اختصاص داده است هاز ديوارنوشت

امروزه توجه صاحبان مشاغل  شود که ه میهای تبليغاتی گفت در تحليل شمار زياد نوشته

ها نيز  است و ديوارنوشته يافتهروز افزايش  به ها و تبليغ در آنها، روز توليدی و خدماتی به رسانه
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های خاص است،  رسانی تبليغ خدمات ،بيشترين موضوع آنها .اند ترين رسانه فراگيرترين و ارزان

اين  درآمد از کم رسد افراد به نظر می. خصوصی  ونقل و تدريس چاه، حمل ۀداربست، تخلي: مانند

مانند های همگانی  تبليغات در رسانه ۀتوانايی پرداخت هزين چونکنند  می استفاده تبليغات گونه

های بزرگ تجاری معموالً کاال و  و شرکت داران که سرمايه در حالی. را ندارند ...صداوسيما و

های همراه، اينترنت  ، پيامک به تلفنبزرگ تبليغاتی تابلوهایخدمات خود را در صداوسيما يا 

را های خدماتی محلی استفاده از ديوار  صنايع بسيار کوچک يا دارندگان شغل کنند، تبليغ می ...و

 در تابلوهای تبليغاتیتبليغات  گونهاين  ايی ازه نمونه. دهند تبليغاتی ترجيح می ۀرسان در نقش

در عوض تبليغات ديواری در مناطق . شود ده میدينشين بيشتر  مراکز شهر يا مناطق مرفه

ها  ديوارنوشته گونهاين  ۀنويسند .دخور می به چشمشهر فراوان  ۀمتوسط و حاشي فقيرنشين،

استدالل آنان اين . دست آورند بهسود را خواهند با کمترين هزينه بيشترين  افرادی هستند که می

است که با يک قوطی رنگ اسپری که قيمت آن هزار تومان است، در بخش بزرگی از شهر 

به  چون معتقدنددانند  نيکو می خود ديدگاهآن را از  درضمن ند؛کن تبليغات می (کوچه و خيابان)

معموالً کسانی هستند که  نويسندگان اين نوع تبليغات. کنند رسانی می شهروندان خدمت

طور که  اما همان. است اشتباه نوشتاری های آنها اوالً بسيار زشت و ناموزون و ثانياً پر از نوشته

تبليغات برخالف تلويزيون که  گونهاين  :اند اشاره کرده ( 22 :2 ) محمديان و پورحسينی

ها  بين مردم و خارج از خانهدر  است به آنها ممکن ها و محل کار دسترسی داخل خانه  معموالً

مردم  زيرا ندشو محسوب می  به همين دليل بخشی از تبليغات محيطی سنتی .شوند يافت می

عکس سپری برهای باز يا در مسير خانه تا محل کار و  خود را در محيط ۀروزان اغلب بيشتر زمان

فراوانی و آگاهی کلی  ميزان دسترسی،ممکن است های تبليغی  هديوارنوشت ترتيب بدين. کنند می

 .دمخاطبان را افزايش ده

 احساساتپژواک  ديوارهاي شهر، .4

های زبانی تهران را  درصد از ديوارنوشته 2 /0  واطف و احساساتمربوط به ع ایه وضوعم

 های نفرت و انزجار افراد از موضوع ،عشق، ها به ابراز عالقه ديوارنوشته گونهاين . دگير دربرمی

، (ها ويژه سرخابی هب) يک تيم فوتبال و نفرت از تيم رقيب طرفدارای از. دارد مختلف اختصاص

 عالقه به محله و ، بازيگران سينما و تلويزيون و بازيکنان فوتبال و مندی به خوانندگان عالقه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Traditional out of home advertising 
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های مرتبط به اين  البته ميزان ديوارنوشته. هاست اين ديوارنوشته ترين رايجزادگاه خود از جمله 

در مناطق جنوب شهر شور و  نمونهبرای . در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است ها موضوع

اما در مناطق شمالی و مرکزی شهر . های فوتبال مشهودتر است حال ورزشی و جانبداری از تيم

های دخترانه  های غيراخالقی در اطراف دبيرستان عالوه بر اين تبليغ سايت. به مراتب کمتر است

 ۀتران و های عاشقانه ها به پيام بخشی ديگر از اين ديوارنوشته .هاست يگری از عالقهد گونۀنيز 

بر سر مسير معشوق خود  (پسران اغلب )خوانندگان و شاعران اختصاص دارد که در آن عاشق 

 ها، ديوارنوشته گونهاين . نويسند صورت رمزی يا مستقيم بيان عاشقانه خود را بر ديوار می هب

های دخترانه، در مناطق تهرانپارس بيشتر از ساير مناطق ديده  اطراف دبيرستان خصوص در هب

 . شود ه میهايی ديد ندرت چنين نمونه هشهرک غرب و خاک سفيد ب ،شوش ۀدر منطق. شد

 ديوارهاي سياسي .5

دهد، از دو  های زبانی شهر تهران را تشکيل می درصد ديوارنوشته 0 /2 سياسی که  های وضوعم

های در  های دولتی عالوه بر رسانه سازمان. رسمی و غيررسمی گفتمان: گيرد می سرچشمهمنبع 

ای در دسترس همگان استفاده  رسانه در نقشها از ديوارها نيز  برای ترويج ارزش اختيار،

صورت  (مردم ۀتود)غيررسمی  گفتمان باهای سياسی  از ديوارنوشته یبخش ديگر. کنند می

های اجتماعی از آن برای  گروهاز ز کارکردهای جديد ديوارنويسی استفاده ا يکی ديگر .گيرد می

که  گردد برمی 226 آغاز ديوارنويسی اعتراضی در ايران به سال  ۀنقط. های خود است بيان پيام

های مختلف، در غوغای  هرگاه افراد و گروه ديدگاهاز اين  .شد صورت استنسيل اجرا می بيشتر به

دسترس برای بيان در همگانی و  ۀرسان در نقش بينند از ديواربرسانه  را بی ای شهر خود رسانه

ها تصويری  ديوارنوشته (202:06 ذکائی، )عقيدۀ برخی پژوهشگرها  به. کنند ها استفاده می ناگفته

 بررسیند و منبع اطالعات مهمی برای کن انتقادی از ابعاد پنهان جامعه فراهم می اغلبروشن و 

های  در بيشتر کشورهای جهان استراتژی. آيند شمار می ويژه جوانان به هشار مختلف برفتارهای اق

. ها با موفقيت چندانی همراه نبوده است و حذف ديوارنوشته دانستنبرای مجرمانه  رفتهکار به

های رفتاری آنها و بدنام  های فرهنگی و شيوه برای برچسب زدن به اين گروه پيوستههای  تالش

ها  ترتيب، برخی از ديوارنوشته بدين. به تقويت گفتمان مخالف نظم انجاميده است کردن آنها

 . به شمار آيندچالشی برای قدرت و نظم مکن است م
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 رساني و هشداردهي اطالع .6

ضعف . دهند های زبانی را تشکيل می درصد از ديوارنوشته 2/  ها  ديوارنوشته گونه اين

ها و اماکن شهری از جمله عواملی است که  ها، کوچه گذاری خيابان شهرداری در پالک

عالوه بر نوشتن نام کوچه و خيابان . کند ها مجبور می مسيريابی به ديوارنوشته برایشهروندان را 

ديده  فراوان های آب و برق و گاز و تلفن نيز در همه جای شهر شرکت های نشانهبر ديوارها، 

های رنگی و مشکی و  ها هستند که با اسپری ان اين شرکتکارمند ها نشانهاين  ۀنويسند .شود می

 گونهبخش ديگر از اين . کنند گذاری می نشانه ها را مکان ،ناشناخته و اعداد التين های نشانهبا 

 گونهدر اين . ها و نريختن زباله هستند ها مربوط به هشدارهايی برای پارک اتومبيل نوشته

 .تا ناسزا وجود دارند حترمانههشدارها از ادبيات مختلف م

 هاي تربيتي ديوارنوشته .7

 ۀمفهوم واژ. دهند های زبانی را تشکيل می درصد از ديوارنوشته 22/7ها  ديوارنوشته گونه اين

رشد استعدادهای آدمی  ۀتربيت به پرورش دادن استعدادهای انسانی يعنی فراهم کردن زمين

بر  (خبگان، فرهيختگان و مسئوالن حکومتین )نقش فرهنگ رسمی  ،جامعه در هر. داللت دارد

ثر و در ؤای م رسانه در نقش( ويژه ديوار مدارس هب ) رو ديوارها اين از. تربيت، آشکار است

ها شامل  اين ديوارنوشته. رود می کار های جامعه به دسترس همگان برای ترويج فرهنگ و ارزش

طراح  اغلب از سویو  استتی خطوط نوشتاری يا تصويری برای تبليغات فرهنگی و تربي

 .شود انجام میمتخصص 

 تابوهاي  ديوارنوشته .2

تابو جزو  های موضوع باهايی  پژوهش در جداول بخش قبل، ديوارنوشته نتايجبا توجه به 

تابو در زبان مربوط به اموری است که در . های مناطق مختلف تهران هستند کمترين ديوارنوشته

 روزمره کاربرد بارۀهايی در اين بدان معناست که ممنوعيت. شود نمی انبيدبانه ؤگفتار رسمی و م

های تابو که  به هر حال بخشی از واژه(. 70 :206  مدرسی)هايی وجود دارد  از چنين واژه

. روند کار می به فراوان در گفتار قشرهايی از جامعه های بدن هستند، بيشتر مربوط به برخی اندام

 ۀروند که به نوب کار می ناسزا به در نقش بيشترهای تابو  ن دليل است که واژهبيشتر به آ پديدهاين 

اصطالحات  به وسيلۀبرخی مردم ( 9990:27) اسپالسکی عقيدۀبه . خود ناشی از قدرت آنهاست

اما در ديوارنويسی کسانی که دست به نوشتن . کنند می سرپيچیتابو از هنجارهای اجتماعی رايج 
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عمومی بهداشتی های  سرويسدهند از  ترجيح می معموالً زنند، تی میچنين کلمات و جمال

 گونهجای اصلی اين  معموالً زيرا کنند استفاده کنند و کمتر از ديوارهای عمومی معابر استفاده می

 سرويس بهداشتی(  20 ) ذنیؤاز ديدگاه م .استعمومی بهداشتی های  سرويسها  نوشته

 .دارند درونی خود پرده برمی مقاصداست که در آن از  خصوصی برای افراد فضايیعمومی 

 .رود می شمار بهعمومی  مکان چونشوند  ها در معابر کمتر ديده می نوشته گونهبنابراين اين 

 مذهبي  هاي وضوعم .3

 های وضوعهای شهر تهران مشخص شد که م ديوارنوشته ۀمقايس پس از: نتايج کمی (الف

درصد از  62/9مذهبی  های وضوعم. گيرند دربرمیای شهر تهران را ه کمترين ديوارنوشته ،مذهبی

 . دهند های زبانی را تشکيل می ديوارنوشته

 های وضوعمبه اول اينکه کنيم؛  میاين نتيجه به دو نکته اشاره  آشکاریبرای  :نتايج کيفی (ب

 از معابر توجه ای غير های مختلف رسانه های رسمی و در قالب کافی در رسانه ۀاندازه مذهبی ب

های رسمی در اختيار  هر چند در جريان انقالب که رسانه .و نيازی به ديوار معابر ندارند شود می

اما اکنون چنين نيازی احساس  .خورد به چشم می فراوان ها موضوعرژيم سلطنتی بود اين 

در کنار های مذهبی  های رسمی برای حفظ و ترويج ارزش هرچند هنوز گاهی سازمان .شود نمی

 ۀدوم اينکه جامع. نويسند مذهبی را نيز بر روی ديوارها می های موضوعتربيتی،  های وضوعم

اين عالقه گاه به . مردم است ۀمورد عالق های های دينی از موضوع مذهبی است و ارزش ،ايران

جز ديوار استفاده  همردم از فضاهای ديگر ب ولی معموالً. شود صورت ديوارنوشته ديده می

 های موضوعنشان داده است مردم با نوشتن ( 229 ) طور که پژوهش زندی همان .کنند می

ها  های عقب خودروهای خود، از قالب خودرونوشته خود بر بدنه يا شيشه ۀمذهبی مورد عالق

  .کنند های مذهبی خود استفاده می وابستگیبرای نشان دادن 

 ها مکان ديوارنوشته .11

 ؛مستقيم با محتوا و موضوع هر ديوارنوشته دارد ارتباط ههای هر محل نوشتهرسد، ديوار به نظر می

 های مکانمدارس و  های دولتی و های دولتی بر ديوارهای سازمان ديوارنوشته بيشتر نمونهبرای 

از . شوند های مربوط به تبليغات اقتصادی همه جای شهر ديده می ولی ديوارنوشته. استعمومی 

ها  مدارس و پارک نزديکها بيشتر بر ديوارهای  های مربوط به عاشقانه شتهديگر ديوارنو سويی

های خلوت  مکان ها و موضوع اعتراضی در کوچه باهايی   در حالی که ديوارنوشته. شود ه میديد
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 ای نيز تقريباً های رسانه سرگرمی زمينۀ آمده در دست های به ديوارنوشته. شوند بيشتر ديده می

های سياسی و  عالوه بر اين، ديوارنويسی. اند مدارس مشاهده شده نزديکی همگی بر ديوارها

بست و خلوت  های بن های خلوت مانند کوچه ماهيت خاص آنها در مکان علتتابو به  های هواژ

 .شوند ها بيشتر ديده می پارک ۀهای کم تردد و همچنين ديوارهای گوش  و کوچه

اجتماعی ـ  ها پژواک افکار و رفتارهای زبانی که ديوارنوشته کنيم وباره يادآوری مید

تر  تصويری روشن ،های گوناگون علمی آنها از ديدگاه رشته درنتيجه با بررسیشهروندان است 

ها  ديوارنوشته(  :207 )ذنی ؤم عقيدۀبه . خواهد آمددست  هساکنان شهر ب اهدافها و  از خواسته

بندی اين معانی ضمن تشخيص گفتمان  عجم با مهار و کهآکنده از معانی نهفته هستند 

ها،  ديوارنوشته( 262 )هبدايج  عقيدۀو به  يابيم دست می تر نويسندگان آنها، به معانی يگانه

های اقشار مختلف از جمله  روشآيند که برای کشف معنای  شمار می های جذابی به تفسير

 .کاربرد داردجوانان 

 دشناسي زبان خر جامعه :دومتحليل در سطح 

 هاي تصويري   ديوارنوشتهبر  هاي زباني ديوارنوشتهبرتري  .1

عناصر زبانی  کاربردها، نسبت  جداول و نمودارنتايج  براساسها  س از بررسی شکل ديوارنوشتهپ

ها پيش  های تصويری قرن نشانه. مناطق شهر بسيار بيشتر بوده است ۀدر مقايسه با تصاوير در هم

ترين و  شايد نياز برقراری ارتباط که يکی از اساسی. اند وجود آمدهاز خط و زبان نوشتاری به 

برقراری ارتباط با  برایانسان در سراسر تاريخ،  که ترين نيازهای بشر است، سبب شد ابتدايی

و از دوران ماقبل تاريخ، استفاده از  کند بسيارهمنوعان و محيط اطراف خويش تالش و کوشش 

در جهان امروز نيز . های بيان انديشه و افکار خود برگزيند راهترين  تصوير را يکی از مهم

زبان تصوير برای سرعت بخشيدن به دريافت پيام  ۀکاربرد دوبار راستای در تاريخبه  بازگشت

گفتار و  در مقايسه باهای تصويری را  تمايل هميشگی انسان به پيام موضوعشود و اين  ديده می

های زبانی برای  رسد در جهان مدرن نشانه اما به نظر می(.  :206 فخری،. )کند ييد میأنوشتار ت

و به همين دليل ديوارنويسان تهرانی  ندتر ها مناسب انسان ۀبيان دقيق احساسات و افکار پيچيد

 . اند نيز زبان نوشتاری را بر زبان تصوير ترجيح داده
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 يسيهاي خط انگل ديوارنوشته بيش ازهاي خط فارسي  ديوارنوشته .2

هايی به  زبان منتخب نويسنده نيز تفاوت ۀها، از جنب تفاوت تصويری يا زبانی بودن پيام به جز

بسامد  .هستندها به خط فارسی و برخی ديگر به خط التين  بعضی از ديوارنوشته. خورد چشم می

البته در بعضی مناطق مانند شرق . متفاوت است گوناگون،در مناطق  گونههر يک از اين دو 

در . ده نشدديهای فارسی و انگليسی  تفاوت زيادی بين تعداد ديوارنوشته (تهرانپارس)تهران 

های خط  ديوارنوشته ،اما در کل .بود که اين تفاوت در جنوب و شمال تهران بسيار بيشتر حالی

نتايج پژوهش  .بوده است (انگليسی و فينگليش )های خط التين  فارسی بيشتر از ديوارنوشته

نيز  "بررسی ميزان همخوانی زبان پيام کوتاه با زبان فارسی معيار"با عنوان( 200:26 ) زندی

ها  درصد پيامک 9/9درصد فينگليش و  0/22ها به خط فارسی و  درصد پيامک 77نشان داد که 

 .اند به انگليسی نوشته شده

 خاص و متفاوت هاي با موضوعخط فارسي و انگليسي  .9

های  ديوارنوشته وضوعدرصد، بيشترين م 0 /26با يان احساسات ب براساس جدول بخش قبل

های سياسی  نوشته درصد، 9 /29 ها نامترتيب بسامد،  دهد و سپس به انگليسی را تشکيل می

 . گيرند دربرمیهای انگليسی شهر تهران را  درصد ديوارنوشته  /  تابو  های واژهدرصد و   /  

هايی به زبان فارسی  هايی به زبان انگليسی و هم نوشته انگليسی که نوشته یها ديوارنوشته

های شهر تهران هستند که  بخشی از ديوارنوشته گيرد دربرمیرا (  فينگليش)ولی با خط انگليسی 

 گفتماناز برآمده پردازد که همگی  می بيان احساسات، تابو و ها نام مانند هايی به موضوع

تبليغات  هايی مانند موضوعرسد در ارتباط با  ظر میبه ن. است (مردم ۀفرهنگ تود )غيررسمی 

شايد به . است کمديوارنوشته به خط انگليسی بسيار  ،رسانی اطالع اقتصادی، مذهبی، تربيتی و

بعضی نويسندگان ديوارها مايلند به خط انگليسی  ها، گونه موضوعاين  خودابرازیماهيت  علت

 های وضوعشود مانند م ده میديخط فارسی عمومی بيشتر به  های وضوععکس مبر. بنويسند

اين نتيجه همسو با نظر اسپالسکی  .رسانی و هشدارها تربيتی، تبليغات اقتصادی و اطالع

افراد ":نويسد گوناگون می اهدافزبان برای  کاربرد متفاوت دو ۀاست که دربار( 7 :9990)

رياضی، رويا  بۀمحاس مانند برای عملکردهای مختلفی ها را ترجيحاً ممکن است هر يک از زبان

 ".کار گيرند هب ...دشنام دادن و نيايش و ديدن،
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