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بررسي ديوارنوشتههاي شهر تهران از ديدگاه جامعهشناسي زبان
بهمن زندی
تاريخ دريافت39/5/22 :

تاريخ پذيرش39/2/22 :

چکيده
ديوارنويسی پديدهای اجتماعی با پيشينهای بس طوالنی است .اما ديوارنوشتهها در
دوران تمدن مدرن ،در نقش يک رسانه مطرح بودهاند .در اين مقاله کوشيديم که
ديوارنوشتهها را از ديدگاه زبانشناختی بررسی کنيم .در اين پژوهش ويژگیهای کامل
 9292ديوارنوشته از محلههای گوناگون شمال ،جنوب ،شرق ،غرب ،و مرکز تهران ثبت
و سپس استخراج و بررسی شدهاند .پس از بررسی ديوارنوشتهها مشخص شد:
نوشتههای زبانی  29/67درصد و نوشتههای تصويری  6/92درصد کل ديوارنوشتههای
شهر تهران را دربرمیگيرد .از کل ديوارنوشتههای زبانی شهر تهران 2/69،درصد برآمده
از گفتمان رسمی و  29/96درصد برآمده از گفتمان غيررسمی است .پس از بررسی
موضوع نوشتههای رسمی و غيررسمی ،نوشتههای رسمی بيشتر محتواهای تربيتی،
سياسی و مذهبی داشتند .درحالیکه در نوشتههای غيررسمی ،اسامی افراد با 92/90
درصد بيشترين موضوع را داشتند .در خصوص اسامی بهکار رفته ،اسامی مذکر بسيار
بيشتر از اسامی مؤنث بودند .در مقايسۀ نظام نوشتاری (خط) ،خط فارسی با 62/ 7
درصد و خط انگليسی با  99/02درصد کل ديوارنوشتههای زبانی شهر تهران را شامل
میشوند .موضوع ديوارنوشتههای انگليسی بيشتر به خودابرازی (اسامی ،عاليق و
نفرتها) گرايش دارند .موضوعهای اجتماعی مانند تبليغات اقتصادی ،اطالعرسانی،
تربيتی و مذهبی سهم اندکی در نوشتههای به خط انگليسی دارند .درواقع ديوارنويسها،
خط انگليسی را در نقش رمزگان ابراز خود استفاده میکنند .در مقابل ،خط فارسی برای
پيامرسانی اجتماعی بهکار رفته است.

واژههای کليدی :جامعهشناسی زبان ،ديوارنوشته ،زبانشناسی ،گفتمان رسمی،
گفتمان غيررسمی.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .دانشيار گروه زبانشناسی دانشگاه پيام نور،

zandi@pnu.ac.ir
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مقدمه
ديوارنوشتههايی که با انگيزههای متفاوت بر در و ديوار شهر و اماکن عمومی نوشته میشوند ،در
نقش رسانهای مؤثر ،توجه بسياری را به خود جلب کردهاند .با توجه به کارکردهای فراوان
ديوارنوشتهها ،به اهميت بررسی آنها پی میبريم .ديوارنويسی پديدهای به درازنای تاريخ است و
به يک نقطه از جهان نيز منحصر نمیشود .شکل هنری آن ،کتيبهنويسیهای زيبا و چشمنواز
بيشتر اماکن مقدس و بناهای تاريخی است .همچنين اين پديده در کشورهای گوناگون مهم بوده
است؛ شايد مهمترين آنها نوشتههای اعتراضی روی ديوار برلين ،پيش از فروپاشی حاکميت
کمونيستها و نوشتههای مردم فلسطين بر ديوارهای سرزمين اشغالی و ديوارنوشتههای دوران
اوجگيری انقالب اسالمی ايران باشد.
کوچه و خيابان فقط برای گذر نيست ،بلکه مکانی برای انديشيدن است (محسنی
 ،)02: 202،درواقع معابر شهری ،فراتر از کارکرد اصلی ،محل نمايش آميزهای از پيامهای
تصويری و نوشتاری نيز هستند .اين پيامها در جايگاه عنصری فرهنگیـ اجتماعی در زندگی
روزانۀ شهروندان نقش مهمی دارند.
ديوارنوشتههايی که با انگيزۀ متفاوت بر در و ديوار شهر و اماکن عمومی نوشته میشود ،گاه
هشداردهنده و گاه اندرزگونهاند .زمانی ابزار درگيری نوشتاری هواداران فوتبال و زمانی ديگر
محملی برای ارزشهای گفتمان رسمی است .قرارگرفتن پيامهای نوشتاری بر ديوارهای شهر،
فضای گفتوگوی مستقيم را بين نويسنده و خواننده (عابر) فراهم میکند .عابران را به فکر
وامیدارد يا به کاری فرامیخواند يا برحذر میدارد.
برخی ديوارنوشتهها مخاطب خاص دارد که نوشتههای عاشقانه و دلنوشتهها در اين دسته
قرار میگيرند و برخی مخاطب عام ،که نوشتههای تبليغاتی و تربيتی و هشدارها از اين دستهاند.
بسياری از شرکتهای کوچک و صاحبان مشاغل فنی ترجيح میدهند به جای هزينۀ گزاف
تبليغات رسانههای جمعی مانند تلويزيون و روزنامهها که برايشان سنگين است ،با صرف هزينۀ
کمتر و چاپ و پخش برگههای تبليغاتی و برخی مواقع با هزينۀ کمتر ،از ديوار معابر و
ساختمانها به عنوان رسانۀ تبليغاتی استفاده کنند .همچنين سازمانهای دولتی نيز برای بيان
پيامهای ارزشی و تربيتی خود از ديوار مدرسهها ،معابر و ...استفاده میکنند.
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درواقع در کارکرد فرهنگیـ اجتماعی ،ديوارها به مثابۀ رسانه عمل میکنند (اسماعيلنيا،
 .) 202همچنين عالوه بر وجه مثبت ديوارنويسی ،يادگارینويسی روی ديوار آثار باستانی و
اماکن تاريخی نيز مشاهده شده است که در مباحث جامعهشناختی در زمرۀ گونهای ونداليسم
محسوب میشود .همچنين گاهی هرزهنويسی و واژهها و جملههايی در معابر ديده میشوند که
در جامعهشناسی زبان ،واژههای تابو 9خوانده میشوند.
بيشتر مواقع به دليل پيوند با خردهفرهنگها ،ديوارنويسی نشانهای از فرهنگ انحراف و جرم
تلقی شده است .به همين دليل گاه مخالفتهای زيادی از سوی مسئوالن شهرها و مردم نسبت
به آن صورت گرفته است .آنها معتقدند که ديوارنويسی به تخريب اموال عمومی (ديوار خانهها
و ساختمانهای دولتی و خصوصی ،پلها ،بناهای تاريخی و معابر عمومی) منجر میشود.
گروهی ديگر معتقدند که محتوای تصاوير ديواری ،منعکسکننده و ترويجدهندۀ فرهنگ
گروههای منحرف است و استفاده از آنها برای بيان افکار گروههای راديکال و آنارشيست سياسی
نيز از ديگر اتهاماتی است که به ديوارنويسی نسبت داده شده است( .کوثری) :9990 ،
به عقيدۀ محسنی تبريزی ( ،)92: 202نوشتن و حکاکی بر ديوارهای مؤسسههای عمومی،
روی صندلی اتوبوسهای شهری و نوشتن انواع يادگاریها بر ديوارها و ستونها و مکانهای
باستانی و تاريخی از نشانههای ونداليسم است .به هر حال مسئوالن شهرها با چنين رويدادی
بهطور جدی مقابله میکنند و آن را همردۀ جرايم میدانند .اما اين رفتار هرگز نتوانسته است
مبارزۀ جدی با اين پديده بهشمار آيد .از سوی ديگر ،کوثری ( ) 202با بررسی ديوارنوشتهها،
آنها را يکی از جلوههای هنر شهری 2و زمينهای برای بيان اعتراض قشر جوان جامعه میداند.

پيشينۀ پژوهش
پژوهش درخصوص ديوارنوشتهها در ايران بسيار اندک است .اولين پژوهش عملی دربارۀ
ديوارنوشتهها را گروهی از دانشجويان دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی ،نيمۀ دوم سال 226
به سرپرستی مهدی حسينيانراد ( ) 272انجام دادند .آنها مشخصات کامل  966ديوارنوشته را
ثبت ،استخراج و بررسی کردند .کتاب ديوارنوشتههای انقالب نيز مجموعه عکسهايی است که
در دوران مبارزههای انقالب اسالمی از ديوارنوشتههای انقالبيون گرفته شدهاند و چنانچه در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Vandalism
2. Taboo
3. Urban art
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مقدمۀ ناشر آمده« :اين مجموعه ،گزيدهای است از آلبوم مرتضی مميز (  ) 27که در موزه
هنرهای معاصر ايران نگهداری میشود ».تصاوير کتاب ،سياه و سفيد هستند اما همانطور که
همۀ ما گاه آنها را بر ديوارهای شهر ديدهايم ،با توجه به شرايط مکانی و زمانی به رنگها و
فرمهای گوناگون نوشته شدهاند .برای برخی عکسها توضيح کوتاهی مبنی بر واقعۀ مربوط به
آن آورده شده است.
همچنين تعدادی مقالۀ پژوهشی نيز در اين خصوص منتشر شده است که بيشتر آنها از
ديدگاه جامعهشناسی ،روانشناسی و سياست به اين پديده پرداختهاند .مقصودی و بنیفاطمه
( ) 202در مقالۀ خود با نام «تحليل محتوای ديوارنويسیهای کالسهای دانشگاه شهيد باهنر
تهران» اين نوشتهها را در قالب مفاهيم زندگی ،عشق ،روابط دختر و پسر و رابطۀ استاد و
دانشجو بررسی کردهاند .کاشی ( ) 202در نقد کتاب تصاوير ديوارنوشتههای انقالب
جهتگيریهای شعارهای انقالبی مردم در جريان مبارزههای سال  226بررسی کرده است.
کفشچيان مقدم ( ) 200اشاره کرده است که در ايران ،اين شکل از هنر در قالبی «مردمی»
کارکردهای مفهومی و زيباشناختی بسيار مؤثری در اوايل انقالب (در نيمۀ آخر سال  227و
سال  ) 226داشته است .به اعتقاد او از محتوای ديوارنوشتههای امروزی و مقايسۀ آنها با
ديوارنوشتههای روزهای انقالب و جنگ به اين نکته پیمیبريم که ديوارنوشتههای امروزی
غالباً بیمحتوا هستند که نشانۀ سرگردانی نويسندگان آن است.

مباني نظري پژوهش
ديوارنوشتهها از ديدگاه علوم مختلف بررسیپذير هستند؛ از جمله دانش زبانشناسی به ويژه
شاخۀ جامعهشناسی زبان که در اين مقاله به آن پرداخته میشود .هدف اصلی اين پژوهش
بررسی ديوارنوشتههای شهر تهران از ديدگاه جامعهشناسی زبان است.
از آنجايی که زبان پديدهای اجتماعی است و پيدايش آن به زمان شکلگيری اولين جوامع
انسانی

بازمیگردد ،بهکارگيری آن يکی از ضرورتهای اجتماعی بهشمار میرود

(مدرسی .)2: 206،خصلت اجتماعی زبان آن را با بسياری از پديدهها ،روندها و عوامل
اجتماعیـ فرهنگی پيوند میدهد ،و اين همبستگی يا پيوستگی به اندازهای است که برخی زبان
را آيينهای دانستهاند که پديدهها و دگرگونیهای مختلف اجتماعیـ فرهنگی جامعه را منعکس
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Human community
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میکند .از سوی ديگر ،برخی معتقدند که زبان بر انديشه و شناخت انسان از دنيای خارج اثر
میگذارد .براين اساس بين زبان و جامعه ،ارتباطی دوجانبه قائليم ،اما طبق نظر بيشتر
زبانشناسان تأثير جامعه و تحولهای آن بر زبان مشهودتر و بيشتر است (ترادگيل .)97:999 ،
ارتباط متقابل و درهمبافتگی حقايق زبانی با عوامل اجتماعی ضرورت رواج بررسی شاخهای از
زبانشناسی به نام جامعهشناسی زبان را نمايان میکند .
پژوهشهای جامعهشناختی زبان نيز خود به دو شاخۀ خُرد و کالن تقسيم میشود .در شاخۀ
جامعهشناسی زبان خرد ،9هدف بررسی تفاوتهای خاص تلفظ يا دستور زبان اعضای جامعه،
زبانی است؛ طوری که اين امر آنها را به قضاوت دربارۀ سطح تحصيالت و وضعيت اقتصادی
فرد گوينده هدايت میکند .از سوی ديگر در جامعهشناسی زبان کالن ،2محور توجه محققان از
سوی پديدههای خاص زبانی به مطالعۀ زبان يا هر «گونه زبانی» در نقش پديدهای کلی سوق
میيابد .درواقع جامعهشناسی زبان کالن ،زبان را در راستای ديگر پديدههای بشری بررسیشده
قرار میدهد (اسپالسکی .)6:9990 ،
در اين پژوهش ديوارنوشتههای شهر تهران از هر دو بُعد خرد و کالن بررسی شده است .هم
به تفاوتهای ظاهری آنها توجه شده است و هم با توجه به کارکردهای سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی بررسی کردهايم .ديوارنوشتهها در ايران از دو منشأ ناشی میشوند :گفتمان رسمی 2و
گفتمان غيررسمی .7گفتمان رسمی و غيررسمی تمايز بسيار دارند ،زيرا گفتمان رسمی از سنتها
و آموزشهای رسمی برآمده ،از اين رو نخبگان و مسئوالن حکومتی پشتيبان چنين گفتمانی
هستند .حال آنکه گفتمان غيررسمی ناپيوسته ،بینظم ،موزائيکی و مترادف با فرهنگ تودهای

6

است.
برمبنای جامعهشناسی و انسانشناسی زبان ،بين زبان و فرهنگ يک جامعه ارتباط مستحکم
وجود دارد .زبان چه در وجه نوشتاری آن و چه در وجه گفتاری ،يک مرجع فرهنگی معين دارد
(کوثری .)9:9992 ،مرجع فرهنگی صورتهای رسمی زبان ،فرهنگ مسلط جامعه است و مرجع
فرهنگی صورتهای غيررسمی زبان ،خردهفرهنگهای مختلف جامعه است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Trudgill
2. Micro-sociolinguistics
3. Macro-sociolinguistics
4. Spolsky
5. Official discourse
6. Unofficial discourse
7. Popular culture
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همچنين عالوه بر ديوارنوشتهها که موضوع اين پژوهش است ،گونهای آثار هنری نيز ديده
میشوند که آنها نيز در زمرۀ پديدهای گرافيتی بررسی میشوند .واژۀ گرافيتی برگرفته از گرافيو
در زبان ايتاليايی است که به معنای اثرگذاری سريع يا خطخطی است و اصل اين واژه به
گرافاير (نوشتن با قلم فلزی) در زبان التين عاميانه باز میگردد .براساس ريشهشناسی لغوی ،اين
واژه از مدتها پيش به معنای نوشتن يا حک خطوط روی سطوح استفاده میشده است .فرهنگ
الروس (  )99گرافيتی را به معنای «نقاشی يا نوشتههای خرچنگـ قورباغۀ 9عابران بر ديوار
معابر يا ساختمانها» معنا کرده است.
بنابراين آثار گرافيتی براساس تفاوت داليل وجودی و نيز توانمندی ارتباطی ،به دو گونۀ
اصلی تقسيم میشود:
 .نوشتههای عادی که به قصد پيامرسانی نگاشته شدهاند و جنبۀ هنری در آنها غالب نيست.
 .9گونهای نقاشی که از سبک و سياق خاص خود پيروی میکند و آثار آن اکنون در سراسر
دنيا در گالریها نمايش داده میشود (کوثری .) : 206،کفشچيان مقدم ( ) : 206میگويد :اين
هنر از اوايل دهۀ هفتاد ميالدی در اروپا و بهخصوص انگلستان بهطور رسمی پا به عرصۀ جامعۀ
هنری گذاشت و سپس در آمريکا اوج گرفت .اينک نيز هنری آوانگارد شناخته میشود.

2

در اين پژوهش ديوارنوشتههای دسته اول را از ديدگاه جامعهشناسی زبان خرد و کالن
بررسی کردهايم .به طور خالصه اين پژوهش در پی پاسخ به پرسشهای زير بوده است:
 .بسامد ديوارنوشتههای زبانی و تصويری چگونه است؟
 .9بسامد و کيفيت ديوارنوشتهها خط فارسی و انگليسی چه تفاوتی دارند؟
 .2بسامد و کيفيت ديوارنوشتههای برآمده از گفتمان رسمی و غيررسمی چه تفاوتی
دارند؟
 .مقايسۀ ديوارنوشتهها براساس جنسيت (اسامی مذکر و مؤنث) نشاندهندۀ چيست؟
 .2مقايسۀ موضوع ديوارنوشتهها نشاندهندۀ چيست؟

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Grafffiti
2. Griffonne

 .2پر واضح است که ديوار نوشتههايی که با روشهای خاص و ابزار ويژه از سوی افراد متخصص نگاشته میشود
و به آنها هنر تايپوگرافی ديواری ( )typography wall artمی گويند ،مدنظر مقالۀ حاضر نيستند.
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روش پژوهش
اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است .برای بررسی دادهها و دستيابی به نتيجۀ
مناسب از روش تحليل محتوا بدينترتيب استفاده شده است .در مرحلۀ نخست موضوع و
اهداف و پرسشهای پژوهش مشخص شد .سپس دادههايی مناسب با پاسخ اين پرسشها
جمعآوری شد .اين دادهها به صورت عکس از ديوارنوشتههای شهر تهران تهيه شد .سپس برای
تنظيم دادهها ،معيارهايی با توجه به اهداف و پرسشهای پژوهش مدنظر قرار گرفت تا دادهها
(کلمات و جملههای موجود در عکسها) براساس آنها مرتب و دستهبندی شوند .ابتدا
عکسهای هر محله با توجه به تصويری يا زبانیبودن تقسيمبندی شدند؛ سپس با توجه به نوع
خط (فارسی يا انگليسی) ديوارنوشتهها به دو دستۀ فارسی و انگليسی تقسيم شدند .در پايان نيز
هر دسته از لحاظ محتوايی به موضوعهای مختلف دستهبندی شدند تا بستری مناسب برای
بررسی موضوع و محتوای ديوارنوشتهها فراهم شود .درنهايت پس از گردآوری دادهها و تنظيم
آنها براساس معيارهای تعيينشده ،به کمک فنون آمار توصيفی و استنباطی ،نتايج را تفسير
کردند .جامعۀ آماری اين پژوهش ،مطالب نوشتهشده بر ديوارهای مناطق شمال ،شرق ،غرب،
جنوب و مرکز شهر تهران است .در اين پژوهش  9292ديوارنوشته از محلههايی ثبت و سپس
بررسی شدهاند که عبارتند از :نياوران و دارآباد و قيطريه در شمال ،تهرانپارس (خيابانهای
اطراف فلکههای اول ،دوم ،سوم و چهارم تهرانپارس و منطقۀ خاک سفيد) و نارمک در شرق،
خاوران و افسريه و شوش در جنوب ،اکباتان ،صادقيه ،گيشا و مرزداران در غرب و انقالب و
اميرآباد و همچنين پيچ شميران در مرکز شهر تهران.
جدول  .1پراکندگي فراواني مطلق ديوارنوشتههاي مناطق شهر تهران
مناطق مختلف شهر تهران

ديوارنوشتهها

مناطق

محالت

تعداد

درصد

شمال

نياوران ،دارآباد ،قيطريه

977

2/90

جنوب

شوش ،خاوران ،افسريه

226

2/9

شرق

تهرانپارس ،خاک سفيد ،نارمک

790

9 /

غرب

صادقيه ،اکباتان ،گيشا و مرزداران

702

92/29

مرکز

انقالب ،اميرآباد ،پيچشميران

602

97/22

9292

99

کل
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يافتههاي پژوهش
ابتدا دادههای مرتبط با اين پژوهش ،از جنبۀ زبانی يا تصويری بودن به دستههايی تقسيم شدند؛
مانند :تصاوير ،نوشتهها ،نوشته و تصوير و نشانههای مربوط به ادارهها .براساس دادههای جدول
 ،9ديوارنوشتههای زبانی در همۀ مناطق شهر تهران بيشتر از ديوارنوشتههای تصويری هستند.
پس از ورود اطالعات ديوارنوشتهها در برنامۀ  SPSSبا استفاده از آزمون ( )tوابسته و نيز با
توجه به کوچکتر بودن سطح معناداری مشاهدهشده يعنی sig = 9/9992از مقدار سطح
تشخيص ،α=9/92فرض صفر ( )H0رد و فرضيۀ پژوهش ( )H1تأييد شد .بنابراين نشان داده شد
که ميانگين تعداد ديوارنوشتههای زبانی نسبت به ميانگين ديوارنوشتههای تصويری بهطور
معناداری بيشتر است (.) /2 2 < / 9
جدول .2پراکندگي فراواني مطلق ديوارنوشتههاي زباني و تصويري در شهر تهران
مناطق مختلف شهر تهران

نوشتهها

نوشتهها با تصوير
تعداد

کل

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

20/9

977

99

شمال

972

79/22

22/6

226

99

جنوب

2 2

2/29

9

790

99

شرق

202

2/22

2

02/7

99

غرب

209

6/0

92

02/ 2

702

مرکز

669

0 /26

6

7/9

602

99

کل

96 6

67/29

9 9

9 /6

9292

99

ديوارنوشتهها از جنبۀ ارتباط با گفتمان رسمی و غيررسمی به دو دسته تقسيم شدهاند .در
اين مقايسه ،با توجه به دادههای جدول  2بيشتر ديوارنوشتههای شهر تهران از گفتمان غيررسمی
(فرهنگ تودهای) بهوجود آمدهاند و در مقابل ديوارنوشتههای برگرفته از گفتمان رسمی بسيار
کمتر و به موضوعهای محدود میپردازند .همچنين با استفاده از آزمون  tوابسته و نيز با توجه به
اينکه سطح معناداری بهدستآمده يعنی  sig=9/992از مقدار سطح تشخيص  α= 9/92کوچکتر
است؛ بنابراين فرض صفر ( )H0رد شده و فرضيۀ پژوهش ( )H1تأييد میشود .بنابراين ميانگين
تعداد ديوارنوشتههای غيررسمی شهر تهران از نوشتههای رسمی بهطور معناداری بيشتر است
(.)7/ 26 < 7/22
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جدول  .9پراکندگي فراواني مطلق ديوارنوشتههاي برگرفته از فرهنگ رسمي و غيررسمي در
شهر تهران
مناطق مختلف شهر تهران

ديوارنوشتههاي رسمي

ديوارنوشتههاي غيررسمي
تعداد

درصد

تعداد

درصد

9

شمال

7

2/7

جنوب

2

0/62

شرق

92

/2

غرب

2

92/0

02

کل
تعداد درصد

02/22

979

99

2 /96

2 2

99

22/92

229

99

67/ 2

72

99

مرکز

96

2/27

629

27/

626

99

کل

970

2/69

9 00

90/29

9627

99

69
27

در دستهبندی شکلی ،ديوارنوشتهها از جنبۀ شکل ظاهری و خط بهکار گرفته در آن به دو
دستۀ "ديوارنوشته به خط فارسی" و "ديوارنوشته به خط انگليسی" تقسيم شدهاند .البته نوشتهها
با خط انگليسی هم شامل نوشتهها با زبان انگليسی و هم نوشتههای زبان فارسی با خط انگليسی
(فينگليش) بوده است .چنانچه در جدول مشخص است ديوارنوشتههای به خط فارسی بسيار
بيشتر از ديوارنوشتههای انگليسی است .همچنين با استفاده از آزمون ( )tوابسته و نيز با توجه به
اينکه سطح معناداری بهدستآمده يعنی  sig= 9/992از سطح تشخيص  α= 9/92کوچکتر است
بنابراين فرض صفر ( )H0مردود و فرضيۀ پژوهش ( )H1تأييد شد .پس ميانگين تعداد
ديوارنوشتههای خط فارسی از انگليسی بهطور معناداری بيشتر است)0/ 96 < 7/ 9( .
جدول .4پراکندگي فراواني مطلق ديوارنوشتههاي خط فارسي و انگليسي در شهر تهران
مناطق مختلف شهر تهران

خط فارسي

کل

خط انگليسي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شمال

999

02/72

2

7/22

972

99

جنوب

0

22/22

2

7/7

2 2

99

شرق

222

6 /20

27

90/ 9

2 2

99

غرب

62

67/62

92/9

7 2

99

مرکز

269

62/22

07

9 /7

627

99

کل

9 22

62/ 7

272

99/0

9699

99
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در دستهبندی ديگری (جدول  )2از ميان ديوارنوشتههای زبانی ( 9699ديوارنوشته) ،تعداد
 722ديوارنوشته شامل نامهای مذکر ،مؤنث و مؤنثـ مذکر بودند .برمبنای اين مقايسه ،ميانگين
تعداد ديوارنوشتههای نامهای مذکر نسبت به نامهای مؤنث بيشتر بوده است.
جدول  .5پراکندگي فراواني مطلق ديوارنوشتههاي شهر تهران در ارتباط با نامها
مناطق تهران

جنوب

شمال

غرب

مرکز

کل

شرق

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

نامهای مذکر

22

29/6

0

2 20/20

22 2 /26 06 2 /22

222 29/96

نامهای مؤنث

2

7/26

9

9

6/ 9

2

2/97

9

7/ 2

29

/69

9/7

9

9/ 6

2

2/9

9

/26

29

99

2

99

99 722

نامهای مذکر – مؤنث
کل

/90

9/29
99

2

9/2
99

0

99

79

22/6

در دستهبندی مفهومی ،ديوارنوشتهها از ديدگاه مفهوم و موضوع دستهبندی شدند .سپس
تعداد ديوارنوشتههای هر موضوع در هر منطقه با هم و سپس تعداد هر موضوع در کل شهر
تهران با بقيۀ موضوعها مقايسه شدند.
با توجه به مقايسهها (نتايج جدول  )7ديوارنوشتههای مربوط به نامها ،تقريباً در بيشتر مناطق
شهر تهران بيشترين تعداد را بين ساير موضوعها داشتند .در اين مقايسهها ،موضوعهای تبليغاتی
از نظر تعداد در رتبۀ دوم قرار دارد .از سوی ديگر موضوعهای مذهبی و تابو (هرزه نويسی)
کمترين ديوارنوشتههای شهر تهران را دربر میگيرند.
جدول  .6پراکندگي فراواني مطلق موضوع ديوارنوشتههاي شهر تهران برحسب مناطق
جغرافيايي
موضوعها
نامها
تبليغات اقتصادی

شمال

جنوب

غرب

مرکز

شرق

کل

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
2

7/22

0

29 22/69

0/02 26 29/20 62

تابو

9

9/67

سياسی

20

/7

2 /99 9 6 2/20 9

2 9/ 2
92

/ 2 27 92/2

/6

9

2 9 /26 07 2/72

/02
7/60

92/90 720 97/66 20
9/92 6

9 /99 202

7/2

9/02 62

9/92 6

2/ 0 276
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ادامه جدول  .6پراکندگي فراواني مطلق موضوع ديوارنوشتههاي شهر تهران برحسب مناطق
جغرافيايي
شمال

موضوعها

مرکز

جنوب

غرب

کل

شرق

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

تربيتی

2

2

بيان احساسات

2

0/0

اطالعرسانی و هشداردهی 9/72 22
99 979

کل

29

/0

7/9

7 6/90 02
27

6

2 2

99

2/66 99

2 2/29
2/62 9

99 626

09 2/02 92

90/29 76 6/09

2/ 0 22

979 2/ 2 27 99/2 22
99 72

99 229

7/22

2/

99 9602

براساس دادههای جدول  22 ،6درصد از ديوارنوشتههای شهر تهران موضوع اجتماعی دارند.
بين موضوعهای اجتماعی ،تبليغات نقش اول را داشته و ديوارنوشتههای مذهبی کمترين فراوانی
را دارند .از سوی ديگر  2درصد ديوارنوشتهها موضوعهای فردی دارند که نام افراد بيشترين و
واژههای تابو (هرزهنويسی) کمترين فراوانی را دارند.
جدول  .7پراکندگي فراواني مطلق ديوارنوشتههاي شهر تهران برحسب موضوعهاي اجتماعي و
فردي
موضوع ديوارنوشتههاي شهر تهران

موضوع اجتماعی

موضوع فردی

کل

تعداد

فراواني درصدي

تبليغات اقتصادی

202

9 /99

اطالعرسانی و هشداردهی

979

2/

سياسی

276

2/ 0

تربيتی

09

7/2

مذهبی

67

9/6

نامها

720

92/90

تابو

62

9/0

بيان احساسات

22

2/ 2

9602

99
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ديوارنوشتههای انگليسی بخشی از ديوارنوشتههای شهر تهران هستند که نوشتهها به زبان
انگليسی و هم نوشتههايی به زبان فارسی ولی با خط انگليسی (فينگليش) را دربرمیگيرد و به
موضوعهايی مانند نامها ،واژههای تابو ،شعارهای سياسی و بيان احساسات میپردازد که همگی
برآمده از گفتمان غيررسمی (فرهنگ تودۀ مردم) هستند .با توجه به دادههای جدول  0از بين اين
موضوعها ،نامها بيشترين موضوع ديوارنوشتههای انگليسی را تشکيل میدهد .در ارتباط با
موضوعهايی مانند تبليغات ،مذهب ،تربيت و اطالعرسانی ،ديوارنوشته به خط انگليسی بسيار
ناچيز است.
جدول  .2پراکندگي فراواني مطلق ديوارنوشتهها به خط انگليسي برحسب موضوعها
موضوع

تعداد

فراواني درصدي

نامها

922

9/22

سياسی

92

/ 2

تابو

92

/ 2

بيان احساسات

962

0/26

کل

279

99

بحث و نتيجهگيري
تحليل در سطح اول :موضوع ديوارنوشتهها از ديدگاه جامعهشناسي زبان کالن
 .1ديوارها در تسخير جنس مذکر
بخش عمدهای از ديوارنوشتههای مناطق مختلف تهران مربوط به نامها است .نامها معموالً به
شکلهای گوناگون ديده میشوند .بعضی از آنها به تنهايی و بعضی ديگر با لقبهای خاصی
نوشته شدهاند .به نظر میرسد انتخاب لقب برای هر اسمی بيانگر شخصيت روانیـ اجتماعی
نويسندۀ آن پيام است .برخی از نامها در اندازههای کوچک و برخی ديگر در اندازههای بزرگ و
گروهی ديگر آنها نيز به صورت جمعی نوشته شدهاند .در اين ميان ،ميانگين ديوارنوشتههای
مربوط به نامهای مذکر در همۀ مناطق شهر تهران بسيار بيشتر از نامهای مؤنث بوده است.
براساس آمار ،تعداد نامهای مذکر  22/6و مؤنث  /69و مؤنثـ مذکر  /26از ديوارنوشتهها را
تشکيل میدهند؛ بنابراين نتيجه میگيريم بين ميانگين تعداد ديوارنوشتههای نامهای مذکر و
مؤنث شهر تهران تفاوت معنادار وجود دارد ".زبان و جنسيت" از جمله موضوعهای اصلی در
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پژوهشهای جامعهشناسی زبان است .پژوهش در اين موضوع از آن حيث ضرورت دارد که
راهی برای آگاهی از جايگاه جنسيتها در جوامع است .از ديدگاه نرسيسيانس () 202: 9
جنسيت يک پديدۀ اجتماعی و با واژۀ جنس از ديدگاه زيستشناختی تفاوت دارد .جنسيت
مجموعهای از رفتارها ،نقشها ،کنشها و انديشههای اجتماعی است که فرهنگ هر جامعه بر
عهدۀ دو جنس زن و مرد میگذارد .به عقيدۀ اسپالسکی ( )9990:22يافتن ارتباط بين زبان و
گوناگونیهای اجتماعی اغلب با بررسی و مشاهدۀ همبستگی تفاوتهای زبانی و اجتماعی دو
جنس امکانپذير است .فزونی بسيار زياد نامهای مذکر در ميان ديوارنوشتههای شهر تهران نشان
میدهد که حضور پسران جوان نسبت به دختران پررنگتر است؛ اين موضوع با توجه به
ويژگیهای فرهنگی کشور ما کامالً طبيعی بهنظر میرسد.
 .2ديوارهاي شهر در خدمت گفتمان غيررسمي
ديوارنوشتههای شهر تهران برگرفته از دو گفتمان رسمی و غيررسمی هستند .به عبارتی ديگر
نويسندگان ديوارنوشتههای مرتبط با گفتمان رسمی ،وابسته به سازمانهای دولتی هستند که در
راستای ارزشها و اهداف نظام حکومتی و با مجوز رسمی از مسئوالن و در ظاهری منظم و
سازمانيافته و همچنين در محلهايی خاص ديوارنويسی میکنند .در حالیکه نويسندگان
ديوارنوشتههای مرتبط با گفتمان غيررسمی ،تودۀ مردم و همچنين عامالن تبليغات ديواری
ارزانقيمت و جوانان هستند که ديوار را بهترين و کمهزينهترين رسانه برای بيان خواستهها و
پيامهای خود میدانند.
در مقايسۀ تعداد ديوارنوشتههای رسمی با غيررسمی ،با توجه به نتايج بيشتر ديوارنوشتههای
شهر تهران مربوط به گفتمان غيررسمی (فرهنگ تودۀ مردم) است و در مقابل ديوارنوشتههای

مرتبط با گفتمان رسمی (سازمانهای دولتی) بسيار کمترند و به موضوعهای محدود میپردازند.
 .9ديوار در نقش رسانۀ تبليغاتي مردمي
پس از نامها ،تبليغات اقتصادی با  9 /99درصد دومين جايگاه ديوارنوشتههای زبانی شهر تهران
را به خود اختصاص دادهاند .البته اين تفاوت در آمار معنادار نيست؛ اما به هر حال شمار زيادی
از ديوارنوشتهها را به خود اختصاص داده است.
در تحليل شمار زياد نوشتههای تبليغاتی گفته میشود که امروزه توجه صاحبان مشاغل
توليدی و خدماتی به رسانهها و تبليغ در آنها ،روزبهروز افزايش يافته است و ديوارنوشتهها نيز
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فراگيرترين و ارزانترين رسانهاند .بيشترين موضوع آنها ،تبليغ خدماترسانیهای خاص است،
مانند :داربست ،تخليۀ چاه ،حملونقل و تدريس خصوصی .به نظر میرسد افراد کمدرآمد از اين
گونه تبليغات استفاده میکنند چون توانايی پرداخت هزينۀ تبليغات در رسانههای همگانی مانند
صداوسيما و ...را ندارند .در حالیکه سرمايهداران و شرکتهای بزرگ تجاری معموالً کاال و
خدمات خود را در صداوسيما يا تابلوهای تبليغاتی بزرگ ،پيامک به تلفنهای همراه ،اينترنت
و ...تبليغ میکنند ،صنايع بسيار کوچک يا دارندگان شغلهای خدماتی محلی استفاده از ديوار را
در نقش رسانۀ تبليغاتی ترجيح میدهند .نمونههايی از اين گونه تبليغات تابلوهای تبليغاتی در
مراکز شهر يا مناطق مرفهنشين بيشتر ديده میشود .در عوض تبليغات ديواری در مناطق
فقيرنشين ،متوسط و حاشيۀ شهر فراوان به چشم میخورد .نويسندۀ اين گونه ديوارنوشتهها
افرادی هستند که میخواهند با کمترين هزينه بيشترين سود را بهدست آورند .استدالل آنان اين
است که با يک قوطی رنگ اسپری که قيمت آن هزار تومان است ،در بخش بزرگی از شهر
(کوچه و خيابان) تبليغات میکنند؛ درضمن آن را از ديدگاه خود نيکو میدانند چون معتقدند به
شهروندان خدمترسانی میکنند .نويسندگان اين نوع تبليغات معموالً کسانی هستند که
نوشتههای آنها اوالً بسيار زشت و ناموزون و ثانياً پر از اشتباه نوشتاری است .اما همانطور که
محمديان و پورحسينی (  ) 2: 22اشاره کردهاند :اين گونه تبليغات برخالف تلويزيون که
معموالً داخل خانهها و محل کار دسترسی به آنها ممکن است در بين مردم و خارج از خانهها
يافت میشوند .به همين دليل بخشی از تبليغات محيطی سنتی محسوب میشوند زيرا مردم
اغلب بيشتر زمان روزانۀ خود را در محيطهای باز يا در مسير خانه تا محل کار و برعکس سپری
میکنند .بدينترتيب ديوارنوشتههای تبليغی ممکن است ميزان دسترسی ،فراوانی و آگاهی کلی
مخاطبان را افزايش دهد.
 .4ديوارهاي شهر ،پژواک احساسات
موضوعهای مربوط به عواطف و احساسات  2/ 0درصد از ديوارنوشتههای زبانی تهران را
دربرمیگيرد .اين گونه ديوارنوشتهها به ابراز عالقه ،عشق ،نفرت و انزجار افراد از موضوعهای
مختلف اختصاص دارد .طرفدارای از يک تيم فوتبال و نفرت از تيم رقيب (بهويژه سرخابیها)،
عالقهمندی به خوانندگان ،بازيگران سينما و تلويزيون و بازيکنان فوتبال و عالقه به محله و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Traditional out of home advertising
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زادگاه خود از جمله رايجترين اين ديوارنوشتههاست .البته ميزان ديوارنوشتههای مرتبط به اين
موضوعها در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است .برای نمونه در مناطق جنوب شهر شور و
حال ورزشی و جانبداری از تيمهای فوتبال مشهودتر است .اما در مناطق شمالی و مرکزی شهر
به مراتب کمتر است .عالوه بر اين تبليغ سايتهای غيراخالقی در اطراف دبيرستانهای دخترانه
نيز گونۀ ديگری از عالقههاست .بخشی ديگر از اين ديوارنوشتهها به پيامهای عاشقانه و ترانۀ
خوانندگان و شاعران اختصاص دارد که در آن عاشق (اغلب پسران) بر سر مسير معشوق خود
بهصورت رمزی يا مستقيم بيان عاشقانه خود را بر ديوار مینويسند .اين گونه ديوارنوشتهها،
بهخصوص در اطراف دبيرستانهای دخترانه ،در مناطق تهرانپارس بيشتر از ساير مناطق ديده
شد .در منطقۀ شوش ،شهرک غرب و خاک سفيد بهندرت چنين نمونههايی ديده میشود.
 .5ديوارهاي سياسي
موضوعهای سياسی که  0/ 2درصد ديوارنوشتههای زبانی شهر تهران را تشکيل میدهد ،از دو
منبع سرچشمه میگيرد :گفتمان رسمی و غيررسمی .سازمانهای دولتی عالوه بر رسانههای در
اختيار ،برای ترويج ارزشها از ديوارها نيز در نقش رسانهای در دسترس همگان استفاده
میکنند .بخش ديگری از ديوارنوشتههای سياسی با گفتمان غيررسمی (تودۀ مردم) صورت
میگيرد .يکی ديگر از کارکردهای جديد ديوارنويسی استفاده از گروههای اجتماعی از آن برای
بيان پيامهای خود است .نقطۀ آغاز ديوارنويسی اعتراضی در ايران به سال  226برمیگردد که
بيشتر بهصورت استنسيل اجرا میشد .از اين ديدگاه هرگاه افراد و گروههای مختلف ،در غوغای
رسانهای شهر خود را بیرسانه ببينند از ديوار در نقش رسانۀ همگانی و در دسترس برای بيان
ناگفتهها استفاده میکنند .به عقيدۀ برخی پژوهشگرها (ذکائی ) 202:06 ،ديوارنوشتهها تصويری
روشن و اغلب انتقادی از ابعاد پنهان جامعه فراهم میکنند و منبع اطالعات مهمی برای بررسی
رفتارهای اقشار مختلف بهويژه جوانان بهشمار میآيند .در بيشتر کشورهای جهان استراتژیهای
بهکاررفته برای مجرمانه دانستن و حذف ديوارنوشتهها با موفقيت چندانی همراه نبوده است.
تالشهای پيوسته برای برچسب زدن به اين گروههای فرهنگی و شيوههای رفتاری آنها و بدنام
کردن آنها به تقويت گفتمان مخالف نظم انجاميده است .بدينترتيب ،برخی از ديوارنوشتهها
ممکن است چالشی برای قدرت و نظم به شمار آيند.

 333مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،3شمارة  ،2تابستان 3333

 .6اطالعرساني و هشداردهي
اينگونه ديوارنوشتهها

 2/درصد از ديوارنوشتههای زبانی را تشکيل میدهند .ضعف

شهرداری در پالکگذاری خيابانها ،کوچهها و اماکن شهری از جمله عواملی است که
شهروندان را برای مسيريابی به ديوارنوشتهها مجبور میکند .عالوه بر نوشتن نام کوچه و خيابان
بر ديوارها ،نشانههای شرکتهای آب و برق و گاز و تلفن نيز در همه جای شهر فراوان ديده
میشود .نويسندۀ اين نشانهها کارمندان اين شرکتها هستند که با اسپریهای رنگی و مشکی و
با نشانههای ناشناخته و اعداد التين ،مکانها را نشانهگذاری میکنند .بخش ديگر از اين گونه
نوشتهها مربوط به هشدارهايی برای پارک اتومبيلها و نريختن زباله هستند .در اين گونه
هشدارها از ادبيات مختلف محترمانه تا ناسزا وجود دارند.
 .7ديوارنوشتههاي تربيتي
اينگونه ديوارنوشتهها  7/22درصد از ديوارنوشتههای زبانی را تشکيل میدهند .مفهوم واژۀ
تربيت به پرورش دادن استعدادهای انسانی يعنی فراهم کردن زمينۀ رشد استعدادهای آدمی
داللت دارد .در هر جامعه ،نقش فرهنگ رسمی (نخبگان ،فرهيختگان و مسئوالن حکومتی) بر
تربيت ،آشکار است .از اينرو ديوارها (بهويژه ديوار مدارس) در نقش رسانهای مؤثر و در
دسترس همگان برای ترويج فرهنگ و ارزشهای جامعه بهکار میرود .اين ديوارنوشتهها شامل
خطوط نوشتاری يا تصويری برای تبليغات فرهنگی و تربيتی است و اغلب از سوی طراح
متخصص انجام میشود.
 .2ديوارنوشتههاي تابو
با توجه به نتايج پژوهش در جداول بخش قبل ،ديوارنوشتههايی با موضوعهای تابو جزو
کمترين ديوارنوشتههای مناطق مختلف تهران هستند .تابو در زبان مربوط به اموری است که در
گفتار رسمی و مؤدبانه بيان نمیشود .اين بدان معناست که ممنوعيتهايی دربارۀ کاربرد روزمره
از چنين واژههايی وجود دارد (مدرسی  .) 206: 70به هر حال بخشی از واژههای تابو که
بيشتر مربوط به برخی اندامهای بدن هستند ،در گفتار قشرهايی از جامعه فراوان بهکار میروند.
اين پديده بيشتر به آن دليل است که واژههای تابو بيشتر در نقش ناسزا بهکار میروند که به نوبۀ
خود ناشی از قدرت آنهاست .به عقيدۀ اسپالسکی ( )9990:27برخی مردم به وسيلۀ اصطالحات
تابو از هنجارهای اجتماعی رايج سرپيچی میکنند .اما در ديوارنويسی کسانی که دست به نوشتن
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چنين کلمات و جمالتی میزنند ،معموالً ترجيح میدهند از سرويسهای بهداشتی عمومی
استفاده کنند و کمتر از ديوارهای عمومی معابر استفاده میکنند زيرا معموالً جای اصلی اين گونه
نوشتهها سرويسهای بهداشتی عمومی است .از ديدگاه مؤذنی (  ) 20سرويس بهداشتی
عمومی فضايی خصوصی برای افراد است که در آن از مقاصد درونی خود پرده برمیدارند.
بنابراين اين گونه نوشتهها در معابر کمتر ديده میشوند چون مکان عمومی بهشمار میرود.
 .3موضوعهاي مذهبي
الف) نتايج کمی :پس از مقايسۀ ديوارنوشتههای شهر تهران مشخص شد که موضوعهای
مذهبی ،کمترين ديوارنوشتههای شهر تهران را دربرمیگيرند .موضوعهای مذهبی  9/62درصد از
ديوارنوشتههای زبانی را تشکيل میدهند.
ب) نتايج کيفی :برای آشکاری اين نتيجه به دو نکته اشاره میکنيم؛ اول اينکه به موضوعهای
مذهبی به اندازۀ کافی در رسانههای رسمی و در قالبهای مختلف رسانهای غير از معابر توجه
میشود و نيازی به ديوار معابر ندارند .هر چند در جريان انقالب که رسانههای رسمی در اختيار
رژيم سلطنتی بود اين موضوعها فراوان به چشم میخورد .اما اکنون چنين نيازی احساس
نمیشود .هرچند هنوز گاهی سازمانهای رسمی برای حفظ و ترويج ارزشهای مذهبی در کنار
موضوعهای تربيتی ،موضوعهای مذهبی را نيز بر روی ديوارها مینويسند .دوم اينکه جامعۀ
ايران ،مذهبی است و ارزشهای دينی از موضوعهای مورد عالقۀ مردم است .اين عالقه گاه به
صورت ديوارنوشته ديده میشود .ولی معموالً مردم از فضاهای ديگر بهجز ديوار استفاده
میکنند .همانطور که پژوهش زندی ( ) 229نشان داده است مردم با نوشتن موضوعهای
مذهبی مورد عالقۀ خود بر بدنه يا شيشههای عقب خودروهای خود ،از قالب خودرونوشتهها
برای نشان دادن وابستگیهای مذهبی خود استفاده میکنند.
 .11مکان ديوارنوشتهها
به نظر میرسد ،ديوارنوشتههای هر محله ارتباط مستقيم با محتوا و موضوع هر ديوارنوشته دارد؛
برای نمونه بيشتر ديوارنوشتههای دولتی بر ديوارهای سازمانهای دولتی و مدارس و مکانهای
عمومی است .ولی ديوارنوشته های مربوط به تبليغات اقتصادی همه جای شهر ديده میشوند .از
سويی ديگر ديوارنوشتههای مربوط به عاشقانهها بيشتر بر ديوارهای نزديک مدارس و پارکها
ديده میشود .در حالی که ديوارنوشتههايی با موضوع اعتراضی در کوچهها و مکانهای خلوت
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بيشتر ديده میشوند .ديوارنوشتههای بهدستآمده در زمينۀ سرگرمیهای رسانهای نيز تقريباً
همگی بر ديوارهای نزديک مدارس مشاهده شدهاند .عالوه بر اين ،ديوارنويسیهای سياسی و
واژههای تابو به علت ماهيت خاص آنها در مکانهای خلوت مانند کوچههای بنبست و خلوت
و کوچههای کم تردد و همچنين ديوارهای گوشۀ پارکها بيشتر ديده میشوند.
دوباره يادآوری میکنيم که ديوارنوشتهها پژواک افکار و رفتارهای زبانیـ اجتماعی
شهروندان است درنتيجه با بررسی آنها از ديدگاه رشتههای گوناگون علمی ،تصويری روشنتر
از خواستهها و اهداف ساکنان شهر بهدست خواهد آمد .به عقيدۀ مؤذنی (  ) 207:ديوارنوشتهها
آکنده از معانی نهفته هستند که با مهار و جمعبندی اين معانی ضمن تشخيص گفتمان
نويسندگان آنها ،به معانی يگانهتر دست میيابيم و به عقيدۀ هبدايج ( ) 262ديوارنوشتهها،
تفسيرهای جذابی بهشمار میآيند که برای کشف معنای روشهای اقشار مختلف از جمله
جوانان کاربرد دارد.

تحليل در سطح دوم :جامعهشناسي زبان خرد
 .1برتري ديوارنوشتههاي زباني بر ديوارنوشتههاي تصويري
پس از بررسی شکل ديوارنوشتهها براساس نتايج جداول و نمودارها ،نسبت کاربرد عناصر زبانی
در مقايسه با تصاوير در همۀ مناطق شهر بسيار بيشتر بوده است .نشانههای تصويری قرنها پيش
از خط و زبان نوشتاری به وجود آمدهاند .شايد نياز برقراری ارتباط که يکی از اساسیترين و
ابتدايیترين نيازهای بشر است ،سبب شد که انسان در سراسر تاريخ ،برای برقراری ارتباط با
همنوعان و محيط اطراف خويش تالش و کوشش بسيار کند و از دوران ماقبل تاريخ ،استفاده از
تصوير را يکی از مهمترين راههای بيان انديشه و افکار خود برگزيند .در جهان امروز نيز
بازگشت به تاريخ در راستای کاربرد دوبارۀ زبان تصوير برای سرعت بخشيدن به دريافت پيام
ديده میشود و اين موضوع تمايل هميشگی انسان به پيامهای تصويری را در مقايسه با گفتار و
نوشتار تأييد میکند( .فخری .) 206: ،اما به نظر میرسد در جهان مدرن نشانههای زبانی برای
بيان دقيق احساسات و افکار پيچيدۀ انسانها مناسبترند و به همين دليل ديوارنويسان تهرانی
نيز زبان نوشتاری را بر زبان تصوير ترجيح دادهاند.
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 .2ديوارنوشتههاي خط فارسي بيش از ديوارنوشتههاي خط انگليسي
به جز تفاوت تصويری يا زبانی بودن پيامها ،از جنبۀ زبان منتخب نويسنده نيز تفاوتهايی به
چشم میخورد .بعضی از ديوارنوشتهها به خط فارسی و برخی ديگر به خط التين هستند .بسامد
هر يک از اين دو گونه در مناطق گوناگون ،متفاوت است .البته در بعضی مناطق مانند شرق
تهران (تهرانپارس) تفاوت زيادی بين تعداد ديوارنوشتههای فارسی و انگليسی ديده نشد .در
حالیکه اين تفاوت در جنوب و شمال تهران بسيار بيشتر بود .اما در کل ،ديوارنوشتههای خط
فارسی بيشتر از ديوارنوشتههای خط التين (انگليسی و فينگليش) بوده است .نتايج پژوهش
زندی ( ) 200:26با عنوان"بررسی ميزان همخوانی زبان پيام کوتاه با زبان فارسی معيار" نيز
نشان داد که  77درصد پيامکها به خط فارسی و  22/0درصد فينگليش و  9/9درصد پيامکها
به انگليسی نوشته شدهاند.
 .9خط فارسي و انگليسي با موضوعهاي خاص و متفاوت
براساس جدول بخش قبل بيان احساسات با  0/26درصد ،بيشترين موضوع ديوارنوشتههای
انگليسی را تشکيل میدهد و سپس بهترتيب بسامد ،نامها  9/29درصد ،نوشتههای سياسی
 /درصد و واژههای تابو

 /درصد ديوارنوشتههای انگليسی شهر تهران را دربرمیگيرند.

ديوارنوشتههای انگليسی که نوشتههايی به زبان انگليسی و هم نوشتههايی به زبان فارسی
ولی با خط انگليسی (فينگليش) را دربرمیگيرد بخشی از ديوارنوشتههای شهر تهران هستند که
به موضوعهايی مانند نامها ،تابو و بيان احساسات میپردازد که همگی برآمده از گفتمان
غيررسمی (فرهنگ تودۀ مردم) است .به نظر میرسد در ارتباط با موضوعهايی مانند تبليغات
اقتصادی ،مذهبی ،تربيتی و اطالعرسانی ،ديوارنوشته به خط انگليسی بسيار کم است .شايد به
علت ماهيت خودابرازی اين گونه موضوعها ،بعضی نويسندگان ديوارها مايلند به خط انگليسی
بنويسند .برعکس موضوعهای عمومی بيشتر به خط فارسی ديده میشود مانند موضوعهای
تربيتی ،تبليغات اقتصادی و اطالعرسانی و هشدارها .اين نتيجه همسو با نظر اسپالسکی
( )9990: 7است که دربارۀ کاربرد متفاوت دو زبان برای اهداف گوناگون مینويسد":افراد
ممکن است هر يک از زبانها را ترجيحاً برای عملکردهای مختلفی مانند محاسبۀ رياضی ،رويا
ديدن ،دشنام دادن و نيايش و ...بهکار گيرند".
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