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چكيده
اینکه خودرونوشته ها  با  هدف پژوهش حاضر بررسی خودرونوشته های تهران و اردبیل است. 
قابلیت این را دارند که بتوانند موضوعی برای مطالعه در علوم مختلف قرار گیرند، تاکنون مطالعه ای 
جامع و علمی در مورد خودرونوشته ها در ایران صورت نگرفته و فعالیت های انجام شده در این 
ارتباط تنها محدود به جمع آوری و دسته بندی نوشته ها شده است. در این پژوهش به این پدیده از 
دیدگاه علم زبان شناسی نگریسته شده است. مسائلی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند 
عبارتند از: بررسی نوع نماد های به کار رفته، بررسی نوع خطوط، مضامین مختلف خودرونوشته ها، 
بررسی تأثیر نوع خودرو بر نوشته ها، بررسی گرایش خودرونوشته ها به لحاظ هویتی و مطالعه 
گرایش خودرونوشته های دارای مضمون اسم خاص به جنسیت خاص. نتایج مطالعه نشان می دهد 
خودرونوشته های این دو شهر از میان نمادهای زبانی، تصویری و ریاضی بیشتر از نماد زبانی 
بهره برده اند و به لحاظ خط از میان خط های فارسی و التین بیشتر از خط فارسی برای نگارش 
استفاده شده است. در هردو شهر، نوع خودرو بر مضمون خودرونوشته ها تأثیر دارد و به لحاظ 
مضمون، بیشترین گرایش به مضمون مذهبی است. در هر دو شهر مورد مطالعه به لحاظ هویتی 
خودرونوشته ها بیشتر به سمت هویت ملی ـ اسالمی گرایش دارند. در مورد گرایش جنسیتی 

اسم های خاص در هر دو شهر تهران و اردبیل گرایش به جنسیت مذکر است. 
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مقدمه
زبان قسمتی از فرهنگ و فرهنگ بخشی از زبان است. هر دو با چنان پیچیدگی ای در هم تنیده شده اند 
که هیچ کس نمی تواند آنها را بدون از دست دادن معنی و مفهوم واقعی زبان و یا فرهنگ از هم جدا 
کند. فرهنگ که به دو صورت رسمی و غیررسمی قابل بررسی است، در واقع بخش درهم تنیده ای 
از کنش های متقابل زبان و اندیشه است. نمادهای زبانی، منعکس کنندة جهان بینی فرهنگی هستند 
و خودرونوشته ها1 همان خطوط و تصاویری که بر اتومبیل ها، کامیون ها و اتوبوس های شهر 
خودنمایی می کنند، به عنوان نمونه ای از نمادهای زبانی بیانگر فرهنگ و طرز تفکر مالک خودرو 
هستند. خودرونوشته ها برخالف سادگی ظاهر می توانند موضوع مطالعه بسیاری از علوم از جمله 
زبان شناسی باشند. ازآنجاکه خودرونوشته ها در طبقه بندی فرهنگی در گروه فرهنگ غیررسمی2 قرار 

می گیرند، لذا رد پای بسیاری از اعتقادات مردم را می توان در آنها جست. 
است،  معاش  امرار  و  نقلیه  وسیله  اینکه  بر  آن عالوه  مالکان  از  بسیاری  برای  خودرو 
ابزاری برای بیان بسیاری مفاهیم از جمله عاشقانه، اجتماعی، مذهبی و سیاسی نیز هست. 
دیدگاه  از  اردبیل  و  تهران  بررسی خودرونوشته های شهرهای  پژوهش  این  اساسی  مسئله 
علم زبان شناسی است. درحالی که یکی از منابعی که در راستای مطالعة گونه زبانی خاص 
رانندگان مطرح است خودرونوشته ها هستند، تاکنون مطالعة علمی و جامعی در ایران در 
تنها محدود  ارتباط  این  انجام شده در  فعالیت های  نگرفته و  مورد خودرونوشته ها صورت 
به جمع آوری و دسته بندی نوشته ها شده است. مانند اثر هادیان طبایی زواره )1388( که با 
جمع آوری 2500 خودرونوشته آنها را در هفت دسته نیایش نامه، عشق نامه، طنزنامه، شورنامه، 
پندنامه، گله نامه و فرنگی نامه قرار داده است. با بررسی خودرونوشته ها می توان به گرایش های 
فکری مردم مناطق مختلف کشور پی برد و در زمینه های مختلف، اقدام به فرهنگ سازی 
کرد؛ همچنین از آنجا که خودرونوشته ها برخاسته از افکار و فرهنگ نویسنده های آنهاست، 
بررسی آنها می تواند کمک بزرگی به کشف جنبه های پنهان و جدیدی از فرهنگ مردم کند؛ 
ضمن اینکه مطالعاتی این چنینی به پُر بار شدن علم زبان شناسی و گسترش دامنة مطالعاتی آن 

می انجامد و افق های جدیدی را برای مطالعات آتی می گشاید. 
زبان شناسی امروز علمی است مانند همه علوم دیگر، دارای اصول و قواعد و روش هایی 
مبتنی بر مشاهده، تجربه و تحلیل داده ها، بر اساس مالک های علمی. صبغه علمی بسیاری از 
1. Bumper Stickers
2. Informal Culture
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دستاوردهای زبان شناسی در قرن حاضر آن را به مرز »علوم دقیق« نزدیک کرده است )نجفی، 
1358: 10(. زبان شناسی به مطالعه زبان انسان می پردازد. زبان به گفته زبان شناسان نظامی است 
ساخته شده از نشانه های آوایی که به کار ارتباط انسانی و انتقال پیام می آید؛ بنابراین تعریف زبان 
اوالً سرشتی آوایی دارد و ثانیاً نقش ارتباطی دارد )یارمحمدی، 1385: 96(. یکی از حوزه های 
مطالعات بین رشته ای زبان شناسی که خودرونوشته ها با آن مرتبط هستند جامعه شناسی زبان 
است.1 از نیمه قرن بیستم مسائل اجتماعی نیز مورد توجه زبان شناسانی مانند لباو2 و فیشمن3 قرار 
گرفت و دامنه و قلمرو پژوهش های اجتماعی زبان به سرعت گسترش یافت. مسائل بسیار متنوع 
و مهمی مانند زوال و مرگ زبان ها، زبان و فرهنگ، زبان و قدرت، گوناگونی زبانی، دوزبانگی، 
برنامه ریزی زبان، ارتباط زبان و قومیت، ملیت، هویت، طبقه اجتماعی و غیره در قلمرو شاخه ای 
از زبان شناسی قرار گرفت که با نام های زبان شناسی اجتماعی یا جامعه شناسی زبان شناخته 
می شود )مدرسی، 1384: 129(. اصطالح جامعه شناسی زبان عموماً برای بررسی ارتباط بین زبان 
و جامعه به کار می رود. این شاخه از زبان شناسی حوزه گسترده ای است که به واسطه تعامل 
زبان شناسی با شماری از رشته های علمی و مطالعاتی دیگر به وجود آمده است. این شاخه به 
واسطة مطالعه زبان و فرهنگ، ارتباط عمیقی با علم انسان شناسی داشته و با جامعه شناسی نیز 
به علت بررسی نقشی که زبان در سازماندهی گروه ها و نهادهای اجتماعی دارد، مرتبط است. 
این رشته با عطف توجه به اینکه چگونه طرز تلقی ها و ادراکات بیان می شود و اینکه چگونه 
رفتارهای درون گروهی و برون گروهی مشخص می شوند، به روان شناسی اجتماعی نیز مرتبط 
می شود )یول4، 1385: 287(. البته باید خاطر نشان کرد تعاریف گوناگونی از جامعه شناسی زبان 
ارائه شده است. تراد گیل5 )1375( معتقد است جامعه شناسی زبان آن رشته از زبان شناسی است 
که با زبان به عنوان پدیده ای فرهنگی و اجتماعی سروکار دارد. جامعه شناسی زبان در زمینه زبان 
و جامعه به پژوهش می پردازد و با علوم اجتماعی و به ویژه روان شناسی اجتماعی، انسان شناسی و 
جغرافیای انسانی ارتباط نزدیک دارد. به گفته ریچاردز6 )2002: 494( جامعه شناسی زبان، مطالعة 
زبان است در ارتباط با عوامل اجتماعی مانند طبقه اجتماعی، سطح تحصیالت، سن، جنسیت، 
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قومیت و شغل. لباو )1972: 184( نیز معتقد است جامعه شناسان زبان، عوامل اجتماعی و رابط، 
متقابل آنها با زبان را در سطح وسیعی مورد بررسی قرار می دهند. 

از مؤلفه های  به بررسی گونه های مختلف زبانی می پردازد که متأثر  جامعه شناسی زبان 
اجتماعی مختلف ظاهر می شوند. شغل را از جمله عواملی دانسته اند که سبب ایجاد برخی 
تفاوت های زبانی در سطح یک جامعه زبانی1 می شود. در هر شغل، حرفه و رشتة تخصصی 
نظری یا عملی، موضوعات، روش ها، وسایل و ابزار خاصی مطرح است که کاربرد اصطالحات 
تخصصی گوناگونی را در محدودة آن گروه شغلی ایجاب می کنند )مدرسی، 1368: 120(. 
آکماجیان2 معتقد است در هر شغلی تعدادی واژه خاص برای برطرف کردن نیازهای ارتباطی 
تولید می شوند. این واژگان خاص و فنی با عنوان گونه زبانی شغلی یا صنفی شناخته می شوند، 
به عنوان مثال پزشکان از گونه زبانی پزشکی استفاده می کنند )آکماجیان، 1995: 286(. گونه 
یا رشته  با گروه خاصی که حرفه  ارتباط  زبان اطالق می شود که در  از  به گونه ای  صنفی 
مشخصی را دنبال می کنند، به کار گرفته می شود. این گونه، واژگان و اصطالحات مخصوص 
و مربوط به حرفه خاصی را داراست. به طوری که یکی از غنی ترین منابع تولید واژگان جدید 
به حساب می آید. به عنوان مثال یک دانشجوی رشته زبان شناسی در ابتدا با اصطالحاتی نظیر: 
واج3، واج گونه4، کامی ـ لثوی5 و غیره آشنا می شود که مربوط به این رشته خاص است. البته 
گاهی اوقات واژگان صنفی گروه خاصی عمومیت پیدا می کنند؛ اصطالحاتی چون: نرم افزار6، 

سخت افزار7، کاتالوگ8، برنامه نویسی9 )وارداف10، 1993: 166-167(. 
از طرفی می توان گفت که قریب به اتفاق خودرونوشته ها از زبانی عامیانه برخوردارند. 
از آنجا که زبان پدیده ای کاماًل انتزاعی11 و غیرملموس است، ارائه هرگونه تعریف دقیق و جامِع 
گونة عامیانه در حوزه زبان شناسی دشوار می نماید. در بین تمامی این توصیف ها و تعاریف، 
گونة عامیانه را می توان مهم ترین و انگشت نماترین گونة زبانی دانست. بیشتر لغت نامه ها و 

1. Linguistic Community
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دایرةالمعارف های زبان شناسی، گونة عامیانه را از دو لحاظ مورد بررسی قرار می دهند. یکی 
اینکه این زبان متعلق به زیرگروه ها و خرده فرهنگ های اجتماعی است و دیگر اینکه واژگان 
غیررسمی و متعارف در این گونه فراوان به کار برده شده است؛ ازاین رو، زبان شناسانی نظیر 
ترادگیل، چپمن1، پاتریچ2، فاولر3، سپیر4، باور5 و فلکسنر6 که در بررسی گونة عامیانه پیشگام 
بوده اند، سعی در محدود کردن و توصیف آن از طریق پرداختن به برخی ویژگی های این زبان از 
دیدگاه های متفاوت نموده اند )شیخی، 1379: 56(. ترادگیل معتقد است تعریف خوبی برای گونة 
عامیانه در ادبیات در دسترس نیست. وی با تصدیق نظر رابرتز7 اظهار می دارد که گونة عامیانه از 
جمله مقوله هایی است که به آسانی برای همه افراد قابل تشخیص است، اما قابل تعریف نیست. 
او می گوید که مهم ترین خصوصیت این گونة فرعی زبانی آن است که از نظر سبک در سطح 
پایین تر از زبان خنثی8 قرار دارد. این سطح، زنجیرة سبکِی متغیری از زبان محاوره ای9 تا زبان 
زشت10 و زننده11 است. گونة عامیانه مفهوم بسیار گسترده ای دارد و تنها با بررسی ویژگی های 

آن می توان به تعریف نسبتاً جامعی برای آن دست یافت )ترادگیل، 1375: 76(. 
خودرونوشته ها بازتاب فرهنگ مالکان خودرو و رانندگان هستند و این نوشته را می توان 
آیینه ای از فرهنگ ملی، محلی، فردی و عامیانه پنداشت. فرهنگ صفات تشکیل دهنده انسان اند؛ 
صفات محسوس که با چشم، گوش، بینی، زبان، حواس پوستی، عضو و حرکت قابل درکند؛ و 
صفات نامحسوس که با حواس گفته شده قابل درک نیستند؛ بنابراین تعریف فرهنْگ مجموعه 
صفات نامحسوس مردم است که در رفتار و مناسبت های آنها، در دیگر جانداران، در اشیای 
بی جان و در تبدیل و تحول آنها نمود پیدا می کند )شهرستانی، 1379: 6(. انسان شناسان فرهنگ 
را به گونه های متعدد تقسیم کرده اند که مهم ترین آنها فرهنگ مادی و معنوی است. فرهنگ 
به چیزهایی اطالق می شود که در آنها کار انسان در جریان تحول اجتماعی  مادی معموالً 
مادیت داشته باشد مانند ابزار تولید و وسایل و اشیای زندگی اجتماعی انسان و فرهنگ معنوی 
1. S. Chapman
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3. R. Fowler
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یا غیرمادی، مذهب، آداب و رسوم، تعقالت، علوم و صنعت و هنرهایی را که عموماً انسان 
از راه زبان یا نوشته می آموزد، دربرمی گیرد )حمیدی، 1381: 21(. ادبیات و فرهنگ عامیانه، 
غیررسمی و غیر معیار هستند و معموالً برای افراد یک قوم یا یک ناحیه خاص قابل درک و فهم 
هستند و لذاست که تمام افراد یک کشور قادر به فهمیدن اکثر مطالب فولکور نیستند. به طورکلی 
می توان فرهنگ عامیانه را مجموعه عقاید، اندیشه ها، قصه ها، آداب، رسوم و هنرهای ساده و 
ابتدایی یک قوم نامید که باقِی اقوام به تمام مفاهیم آن آشنایی نداشته اند و این خالقیت های ادبی 
درحالی که ریشه در فرهنگ ملی دارد، ُمهر و نشان ناحیه ای را نیز در پیشانی خود دارد )جاوید، 
1379: 48(. فاضلی در ارتباط با محتوای فرهنگ عامیانه معتقد است طبقه بندی ای که می توان 
از نظر محتوا ارائه داد شامل تشریفات، رسوم جشن ها و اعیاد، آیین ها، بازی های عامیانه، عرف 
و عادات اجتماعی، موسیقی و سنت های گفتاری است )فاضلی، 1380: 27(. زبان آینه فرهنگ 
مردمی است که به آن تکلم می کنند )فرهنگ در اینجا به معنی کلیه پدیده های مادی و معنوی 
جامعه به کار رفته است(. فرهنگ هر جامعه از دو دسته پدیده تشکیل شده است: پدیده های 
مادی و پدیده های غیرمادی. وسایلی که مردم جامعه با آن معیشت خود را اداره می کنند عناصر 
مادی جامعه را تشکیل می دهند ولی ارزش های اجتماعی، نگرش ها، افکار، جهان بینی ها و امثال 
آن از نوع عناصر غیرمادی جامعه هستند. کلیه عناصر مادی و غیرمادی روی هم فرهنگ یک 

جامعه را تشکیل می دهند )باطنی، 1385: 87(. 
مسائل و مطالب مطرح شده در خودرونوشته ها به حدی متنوع است که می توان آن را 
نوعی ادبیات در نظر گرفت. البته این نوع ادبیات اسامی و عناوین گوناگونی از قبیل ادبیات 
جاده ای، ادبیات مهاجر، ادبیات بیابان گردان، ادبیات کامیونی و ادبیات روان را پیدا کرده است. 
خودرونوشته ها را می توان بخشی از ادبیات شفاهی این سرزمین دانست. به بیان ساده تر، منظور 
همان شعرها و جمله هایی است که به بدنه اتوبوس ها، مینی بوس ها، کامیون ها، وانت بارها و 
حتی تراکتورها نوشته می شود. با نگاهی سطحی، گذرا و سخت گیرانه شاید نتوان این قسم 
ادبی را جزء خانوادة فخیم ادبیات به حساب آورد. با دقت و توجه بیشتر درمی یابیم که این 
شعرها و جمالت برخاسته از ذوق، عاطفه و احساسات جماعتی است که »عمری را در شیشه 
و سنگ جاده ها به سر می کنند« و این گونه اعتقادات، باورها، عواطف و معنویات درونی خود 
را در موجزترین جمالت و عبارت ها و اشعار بر مرکب خویش می زنند )آنی زاده، 1385: 14(. 
امروزه در خیابان ها و جاده ها شاهد رفت و آمد خودرو های کوچک و بزرگی هستیم که 
بر روی آنها شعری، حرفی، دعایی، توسلی، آیه ای، شعاری یا تصویری نقش بسته است. 
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این نوشته ها بیشتر روی سپر یا شیشه عقب یا سپر جلو نوشته شده اند، اما به ندرت روی 
بدنه، کنار آینه، بغل ماشین، روی باک بنزین و داخل اتاق دیده می شوند )حمیدی، 1381: 
54(. در فرهنگ واژگان آکسفورد، واژه ”stickers“ این گونه تعریف شده است: تکه کوچکی 
از کاغذ یا پالستیک است که نوشته یا تصویری روی آن قرار دارد و شما می توانید آن را 
به اشیا بچسبانید )هورنبی1، 2005: 1274(. خودرونوشته ها در حقیقت یک صورت جدید 
از نوشته ها هستند که به اشخاص کمک می کنند ارتباط اجتماعی برقرار کرده و نظرات و 
مفاهیم مورد نظر خویش را بیان کنند و فرصتی را فراهم می کند که تا دیدگاه های خویش را 
به راحتی در مورد مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی بی عدالتی ها بیان کنند )بلوم2، 1985: 43(. 
تحلیل محتوای خودرونوشته ها از طریق علم انسان شناسی، قوم نگاری و روان شناسی اجتماعی 
نشان می دهد خودرونوشته ها ابزاری برای بیان احساسات، اعتقادات و سطح اجتماعی افراد 
هستند )نیوهاگن3، 1995: 67(. تحلیل محتوای خودرونوشته ها بر پایه علوم فرهنگ نگاری و 
روان شناسی اجتماعی نشان می دهد خودرونوشته ابزاری رایگان و سیار در بیان احساسات و 
گرایش های اجتماعی است )همان: 312(. خودرونویسی ابزاری است برای ابراز نارضایتی های 
اجتماعی. در مناطق مختلف فلسطین اشغالی )مسلمان نشین و یهودی نشین( خودرونوشته های 
سیاسی تبدیل به رسانه های سیاری برای برقراری ارتباط شده اند که دربردارندة پیام های ملی 
)بلوچ4،  ایدئولوژیک هستند که منعکس کنندة عقاید اشخاص در مقیاس وسیعی هستند  ـ 
2000: 48(. افراد از خودرونوشته ها برای نشان دادن تعّلق و حمایت خویش از یک گروه 
یا یک  نامزد سیاسی  تبلیغ یک  نیز حمایت و  پیام های یک گروه خاص و  خاص، ترویج 
گروه سیاسی استفاده می کنند )اندرسبای5، 1996: 314(. خودرونوشته ها می توانند نمایانگر 
یک فلسفه شخصی، مجادله یا نارضایتی سیاسی، اعتقادات مذهبی، گرایش های جنسی و یا 
گرایش های اجتماعی خاص باشند. خودرونوشته ها می توانند دربردارندة مسائل طنز، هویت یا 
خشم و نارضایتی گروهی باشند، همچنین ممکن است دربردارندة اعتقادات اشخاص در مورد 
جنس مخالف یا ازدواج باشد )گاردنر6، 1995: 86(. اشعار نوشته شده بر روی خودرو ها عالوه 
بر اینکه به نوعی تسکین دهنده و آرام بخش روحیة خوانندگان است، نشان دهندة روحیات و 
ضمائر، دردهای درون و نیز نمودار ذوق، سلیقه و عقیدة آنان نیز هست )حمیدی، 1381: 56(. 

1. A. Hornby
2. J. Bloom
3. J. Newhagen
4. L. Bloch
5. J. Endersby
6. C. Gardner
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خودرونوشته های مختلف شامل واژه )افسوس، شبگرد(، عبارت )رؤیای دیرین، یا رسول 
اهلل(، جمله )سرعت را من تعیین می کنم، یا رب نظر تو برنگردد( به صورت نثر یا ادبیات به 
صورت شعر )هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق( بیشترین بسامد را در عناصر مورد 

اشاره به خود اختصاص می دهند. 
عالوه بر نماد های فوق، نماد های ریاضی هم در بدنة خودرو ها مشاهده می شوند مانند 110 
که به حروف ابجد نام امام اول شیعیان نیز هستند و یا اعدادی مانند 0914 که اعداد ابتدایی شماره 
تلفن همراه هستند، نشان دهندة قومیت راننده هستند )در این مثال راننده از مناطق ترک زبان است(. 
در این پژوهش که پژوهشی زبان شناختی است، طبیعی است که تأکید بر نوشته ها بوده و در مورد 
اشیا بررسی انجام نگرفته است. در مورد اشکال )تصاویر( و نماد های ریاضی نیز آنها فقط برای 

مقایسه با نماد های زبانی )نوشته ها( از لحاظ بسامد و فراوانی مورد مطالعه قرار گرفته اند. 

روش شناسی تحقيق
محتوا  تحلیل  از روش  داده ها  تحلیل  در  و  است  کاربردی  تحقیقات  نوع  از  پژوهش  این 
استفاده شده است. جامعه آماری در نظر گرفته شده تعداد 10000 خودرونوشته هستند که 
از این تعداد 7000 نوشته متعلق به شهر تهران و 3000 نوشته متعلق به شهر اردبیل هستند. 
برای جمع آوری داده های این پژوهش از عکسبرداری استفاده شده است، یعنی با مراجعه به 
پارکینگ ها، پایانه های مسافربری و باربری، تعمیرگاه ها، نمایشگاه های اتومبیل و نیز با گشت 
 و گذار در معابر و خیابان های دو شهر تهران و اردبیل اقدام به جمع آوری داده های تحقیق 
شده است، هنگام عکسبرداری تالش بر این بوده تا جایی که امکان داشته پالک خودرو نیز 
در عکس دیده شود ولی در برخی از موارد این امر ممکن نبوده لذا عکس های مشکوک به 
تکراری بود، حذف شده اند. در شهر تهران از 7000 خودرو نوشتة مورد بررسی در این شهر، 
تعداد 2334 نوشته مربوط به خودرو های سبک هستند که 33/34 درصد کل خودرونوشته های 
این شهر را تشکیل می دهند و 4666 مورد خودرونوشته های شهر تهران مربوط به خودرو های 
سنگین هستند که 66/66 درصد کل نوشته های این شهر را تشکیل می دهند. در شهر اردبیل 
1459 مورد از خودرونوشته ها مربوط به خودرو های سبک این شهر هستند که 48/63درصد 
به خودرو های سنگین  مربوط  نوشته  را تشکیل می دهند و 1541  این شهر  آماری  جامعه 
هستند که 51/37 درصد کل داده های اردبیل را تشکیل می دهند. در گروه بندی داده ها به لحاظ 
مضمون و محتوا سعی بر این بوده که کلی ترین گروه مضامین و محتوا برگزیده شوند، چراکه 
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این کار به دلیل حجم باالی داده ها اجتناب ناپذیر است به طوری که در گروه بندی نوشته ها 
به لحاظ مضمون نوزده گروه در نظر گرفته شده اند. این گروه ها عبارتند از: مذهبی )آیات، 
روایات، ذکر اسمای الهی و انبیا(، هنری )عنوان فیلم ها مانند سوته دالن و کندو، قطعه ای از 
 G,( حروف ،)NIKE, KENWOD, addidas( مارک ،)ترانه های مشهور(، ورزشی )چلسی
P(، مکان )Veniz, FRANCE(، عاشقانه )I LOVE YOU(، اسم خاص )علیرضا، فرید(، 
هرزه نویسی )گم شو(، تقدیر و سرنوشت )به کدامین گناه به بیداری شب محکومم(، روابط 
خانوادگی )مادرم(، پند و اندرز )خدا را فراموش نکن، به زندگی بخند(، طبیعت )سبالن(، 
چشم زخم )بر چشم بد لعنت، بگو ماشاءاهلل(، خوش آمد گویی )welcome(، اصطالحات 
عامیانه )ریز می بینمت(، یادنامه )به یاد رضا(، توصیف خودرو )رخش، طوفان( و توصیف 
گروه  سه  خودرونوشته ها  در  به کار رفته  نماد های  لحاظ  به  ناخدا(.  کاپیتان،  )بیدار،  راننده 
نمادهای ریاضی )121(، تصویری )تصویر پیامبر( و زبانی )نوشته ها به زبان های گوناگون( 
در نظر گرفته شده اند. خودروهایی که نوشته های آنها مورد بررسی قرار گرفته اند به دو گروه 
خودرو های سبک و خودروهای سنگین تقسیم شده اند. در بررسی های مربوط به خط مورد 
استفاده در خودرونوشته های این دو شهر، سه گروه خط فارسی، خط التین وخطوط متفرقه 
در نظر گرفته شده اند. در نهایت نوشته ها به لحاظ گرایش های هویتی در چهار گروه هویت 

ملی ـ اسالمی، هویت محلی، هویت فردی و هویت فراملی تقسیم بندی شده اند. 

یافته های پژوهش
از 7000 خودرونوشته در شهر تهران، نماد زبانی 98/28 درصد، نماد تصویری 1/08 درصد 
و نماد ریاضی 0/64 درصد خودرونوشته ها را به خود اختصاص داده اند. همچنین از 3000 
خودرونوشته شهر اردبیل این شهر، نماد زبانی 98/16 درصد، نماد ریاضی 1/06 درصد و نماد 

تصویری 0/78 درصد داده های این شهر را تشکیل می دهند. 
بر اساس جدول شماره 1 مشخص است که در هر دو شهر، بیشترین درصد خودرونوشته ها 
متعلق به نماد زبانی است. ولی در ارتباط با سایر نماد ها همان طور که این جدول نشان می دهد 
در شهر تهران نماد تصویری بیشتر از نماد ریاضی است، ولی در شهر اردبیل با عکس موضوع 

مواجه هستیم. 
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جدول شماره 1. توزیع خودرونوشته های تهران و اردبیل به لحاظ نماد

جمع 
درصد

جمع 
فراوانی درصد فراوانی نوع نوشته شهر

100 7000
0/64 46 ریاضی

1/08تهران 75 تصویری
98/28 6879 زبانی

100 3000
1/06 32 ریاضی

0/78اردبیل 23 تصویری
98/16 2945 زبانی

همچنین جدول شماره 2 نشان می دهد از 6925 خودرونوشته شهر تهران 62/43 درصد 
نوشته ها به خط فارسی، 37/47 درصد خودرونوشته ها به خط التین، و 0/1 درصد با سایر 
خطوط هستند. از بین نوشته هایی که به خط فارسی هستند 50/62 درصد به زبان فارسی، 
48/98 درصد به زبان عربی و 0/4 درصد به زبان ترکی هستند. در مورد خط التین 59/70 

درصد به زبان انگلیسی، 35/80 درصد به زبان فارسی و4/50 درصد به زبان ترکی هستند. 
همچنین جدول شماره 2 نشان می دهد از 2977 خودرونوشته شهر اردبیل57/10 درصد 
نوشته ها به خط فارسی، 42/80 درصد خودرونوشته ها به خط التین، و 0/10 درصد با سایر 
خطوط هستند. از بین نوشته هایی که به خط فارسی هستند 52/70 درصد به زبان فارسی، 44 
درصد به زبان عربی و 3/30 درصد به زبان ترکی هستند. در مورد خط التین 52 درصد به زبان 

انگلیسی، 32 درصد به زبان فارسی و 16 درصد به زبان ترکی هستند. 
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جدول شماره 2. توزیع خودرونوشته های دو شهر تهران و اردبیل به لحاظ نوع خط

درصد جمع 
کل فراوانی

جمع کل 
فراوانی

درصد جمع 
فراوانی

جمع 
فراوانی

درصد 
فراوانی فراوانی زبان نوع 

خط شهر

100 6925

62/43 4324
50/62 2189 فارسی

فارسی

ران
ته

0/4 17 ترکی
48/98 2118 عربی

37/47 2595
59/70 1549 انگلیسی

35/80التین 929 فارسی
4/5 117 ترکی

0/1 6 0/1 6 سایر زبان ها متفرقه

100 2977

57/1 1700
52/70 896 فارسی

فارسی

یل
ردب

ا

3/3 55 ترکی
44 749 عربی

42/8 1274
52 656 انگلیسی

32التین 412 فارسی
16 206 ترکی

0/1 3 0/1 3 سایر زبان ها متفرقه

با توجه جدول شماره 3 در هر دو شهر مضامین مذهبی بیشترین تعداد خودرونوشته ها را 
به خود اختصاص داده اند، به طوری که در شهر تهران 63/05 درصد و در اردبیل 66/52 درصد 
نوشته ها مذهبی هستند. نکتة قابل توجه در نمودارهای فوق اختالف فاحش بین درصد استفاده 
از مضمون مذهبی در مقایسه با سایر مضامین است. در شهر تهران، بعد از مضمون مذهبی، به 
ترتیب مضامین توصیف خودرو، مارک، توصیف راننده و اسم خاص بیشترین تعداد نوشته ها را 
دارند. در شهر اردبیل مضامین توصیف خودرو، توصیف راننده، مارک و اسم خاص به ترتیب 

بیشترین تعداد خودرونوشته ها را پس از مضمون مذهبی در اختیار دارند. 
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جدول شماره 3. جدول فراوانی خودرونوشته های شهر های تهران و اردبیل بر اساس مضمون

اردبیل تهران  شهر

درصدمضامین فراوانی رتبه در مقایسه با 
تهران درصد فراوانی رتبه

66/52 1931 1 63/05 4336 1 مذهبی
9/5 280 2 9/3 640 2 توصیف خودرو
5/4 159 4 6/7 455 3 مارک
5/7 168 3 6/32 435 4 توصیف راننده
4/55 134 5 4/87 335 5 اسم خاص
0/78 23 10 2/15 147 6 دفع چشم زخم
1/64 48 7 1/67 115 7 مکان
1/14 33 8 1/54 106 8 خوش آمد گویی
1/1 32 9 1/3 91 9 هنری
1/76 52 6 1 70 10 عاشقانه
0/07 2 17 0/42 29 11 یادنامه
0/47 14 11 0/4 27 12 تقدیر و سرنوشت
0/07 2 19 0/36 25 13 ورزشی
0/44 13 12 0/24 16 14 حروف الفبا
0/18 5 14 0/2 15 15 روابط خانوادگی
0/1 3 16 0/18 13 16 اصطالحات عامیانه
0/14 4 15 0/1 7 17 پند و اندرز
0/07 2 18 0/1 7 18 طبیعت
0/38 11 13 0/08 6 19 هرزه نویسی
100 2942 - 100 6877 - جمع

مانند  مضامینی  با  تهران خودرونوشته هایی  شهر  در  که  می دهد  نشان  شماره 4  جدول 
خوش آمدگویی، یادنامه و اصطالحات عامیانه در خودروهای سبک وجود ندارد. البته می توان 
گفت که مضمونی مانند خوش آمدگویی از مضامین منحصر به خودروهای مسافربری سنگین 
است. در مقایسه میزان بسامد خودرونوشته های مضمون دفع چشم زخم تفاوت بسیار فاحشی 
را بین خودروهای سبک و سنگین شهر تهران می بینیم، به طوری که این مضمون در خودروهای 
سنگین به لحاظ درصد فراوانی چهل برابر خودروهای سبک است. دلیل این امر را می توان این 
گونه توجیه کرد که خودروهای سنگین وسیله اصلی امرار معاش رانندگان هستند و از طرفی 
در جاده های برون شهری بیشتر در معرض حوادث رانندگی قرار می گیرند. در خودروهای 
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سنگیِن شهر تهران رتبه دوم و سوم به لحاظ میزان فراوانی، مربوط به مضامین توصیف خودرو 
و توصیف راننده هستند، اما در خودروهای سبک، مضمون مارک در رتبه دوم قرار دارد. در 
ارتباط با مضمون روابط خانوادگی مشاهده می کنیم که این مضمون در خودروهای سنگین 
تقریباً به لحاظ فراوانی دو برابر خودروهای سبک است، یکی از دالیل این امر دوری رانندگان 
این خودروها از خانواده خویش است. بر اساس این مطالب می توان نتیجه گرفت که نوع 

خودرو در خودرونوشته های شهر تهران مؤثر است. 

جدول شماره 4. توزیع خودرونوشته های خودروهای سبک و سنگین تهران بر اساس مضمون

تهران
مضامین            شهر

رتبه
سنگین

رتبه
سبک

درصد فراوانی درصد فراوانی
1 58/47 2763 1 68/64 1573 مذهبی
2 10/7 492 3 6/45 148 توصیف خودرو
5 3/38 155 2 13/1 300 مارک
3 7/87 361 5 3/22 74 توصیف راننده
4 5/05 232 4 4/5 103 اسم خاص
6 3/2 145 14 0/08 2 دفع چشم زخم
9 1/7 77 6 1/65 38 مکان
7 3/2 106 15 0 0 خوش آمد گویی
8 3/7 85 9 0/26 6 هنری
10 1/1 50 7 0/87 20 عاشقانه
11 0/63 29 15 0 0 یادنامه
12 0/52 24 12 0/13 3 تقدیر و سرنوشت
13 0/45 21 11 0/17 4 ورزشی
16 0/15 7 8 0/4 9 حروف الفبا
15 0/26 12 13 0/13 3 روابط خانوادگی
14 0/28 13 15 0 0 اصطالحات عامیانه
17 0/1 5 14 0/08 2 پند و اندرز
17 0/1 5 14 0/08 2 طبیعت
18 0/04 1 10 0/17 5 هرزه نویسی
- 100 4585 - 100 2292 جمع
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جدول شماره 5. توزیع خودرونوشته های خودروهای سبک و سنگین اردبیل بر اساس مضمون

اردبیل
مضامین           شهر

رتبه
سنگین

رتبه
سبک

درصد فراوانی درصد فراوانی
1 42/65 971 1 67 960 مذهبی
2 13 196 3 5/85 84 توصیف خودرو
6 1/92 29 2 9/06 130 مارک
3 8/35 129 5 4/53 65 توصیف راننده
4 3/48 51 4 5/8 83 اسم خاص
7 1/27 19 11 0/27 4 دفع چشم زخم
5 2/18 33 8 1/04 15 مکان
5 2/18 33 15 0 0 خوش آمد گویی
13 0/1 15 7 1/2 17 هنری
8 0/46 7 6 3/14 45 عاشقانه
12 0/13 2 15 0 0 یادنامه
9 0/4 6 10 0/55 8 تقدیر و سرنوشت
15 0 0 13 0/13 2 ورزشی
10 0/33 5 10 0/55 8 حروف الفبا
10 0/33 5 15 0 0 روابط خانوادگی
11 0/2 3 15 0 0 اصطالحات عامیانه
14 0/06 1 12 0/2 3 پند و اندرز
14 0/06 1 14 0/06 1 طبیعت
12 0/13 2 9 0/62 9 هرزه نویسی
- 100 1508 - 100 1434 جمع

بر اساس جدول شماره 5 در شهر اردبیل همانند تهران در خودروهای سبک این شهر 
خودرونوشته ای مرتبط با مضامین خوش آمدگویی و اصطالحات عامیانه وجود ندارد. در ارتباط 
این مضمون در خودروهای سبک  با  مرتبط  با مضمون روابط خانوادگی، خودرونوشته ای 
وجود ندارد، اما در خودرو های سنگین0/33 درصد نوشته ها مربوط به این مضمون هستند. 
در خودروهای سبک شهر اردبیل همانند شهر تهران رتبه دوم به لحاظ میزان فراوانی نوشته ها 
مربوط به مضمون مارک است، اما در خودروهای سنگین مضمون مارک با اختالف فاحش در 
میزان فراوانی نوشته ها در رتبه ششم قرار دارد. بر اساس این مطالب می توان نتیجه گرفت که 

نوع خودرو در خودرونوشته های شهر اردبیل دخیل است.
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در مورد خودرونوشته های زبان فارسی شهر تهران بر اساس جدول شماره 6 می توان گفت 
گرایش اصلی خودرونوشته های زبان فارسی، مذهبی است. نکته قابل توجه در این نمودار 
اختالف بسیار زیاد مضمون مذهبی با سایر مضامین است. بعد از مضمون مذهبی، اسم خاص، 
توصیف راننده، توصیف خودرو و دفع چشم زخم به ترتیب بیشترین خودرونوشته های زبان 
فارسی را در شهر تهران به خود اختصاص داده اند. همچنین در ارتباط با خودرونوشته های زبان 
فارسی باید گفت که مضامین دفع چشم زخم، پند و اندرز، تقدیر و سرنوشت، اصطالحات 
عامیانه و یادنامه در شهر تهران فقط به زبان فارسی هستند. در مورد خودرونوشته های زبان 
ترکی در شهر تهران بر اساس جدول شماره 6 می توان مشاهده کرد که گرایش عمده در 
خودرونوشته های این زبان نیز در حالت کلی به مضمون مذهبی است. بعد از آن، مضامین 
توصیف خودرو، مکان و توصیف راننده بیشترین درصد فراوانی را دارند. نکتة قابل تأمل در مورد 
خودرونوشته های زبان ترکی شهر تهران این است که از بین گروه مضامین، این خودرونوشته ها 
تنها گرایش به شش مضمون دارند و دوازده مضمون بدون خودرونوشته هستند. جدول شماره 
6 نشان دهندة این است که تمام خودرونوشته های زبان عربی شهر تهران اختصاص به مضمون 
مذهبی دارند؛ یعنی از زبان عربی فقط برای بیان مفاهیم و موضوعات مذهبی استفاده شده 
است. در ارتباط با خودرونوشته های زبان انگلیسی شهر تهران جدول شماره 6 نشان می دهد که 
گرایش اصلی این خودرونوشته ها به ترتیب به مضامین مارک، توصیف خودرو، توصیف راننده 
و خوش آمد گویی است. نکته قابل توجه در ارتباط با خودرونوشته های زبان انگلیسی این است 
که نوشته های مضامین مارک و حروف الفبا فقط به زبان انگلیسی هستند، مضامینی مانند یادنامه، 
تقدیر و سرنوشت یا دفع چشم هیچ گونه نوشته ای به زبان انگلیسی ندارند و مضمون مذهبی که 
در سایر زبان ها اولین مضمون به لحاظ باال ترین مضمون فراوانی است در رتبه ششم باالترین 
فراوانی در خودرونوشته های زبان انگلیسی قرار دارد. با توجه به این مطلب می توان نتیجه 

گرفت خودرونوشته های زبان های مختلف در شهر تهران گرایش به مضامین خاصی دارند. 
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جدول شماره 6. توزیع خودرونوشته های شهر تهران به لحاظ زبان و مضمون

جمع کل 
فراوانی

انگلیسی عربی ترکی فارسی
مضمون

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
4336 4/4 66 100 2118 64/9 87 66/2 2065 مذهبی
640 26/8 403 0 0 12/7 17 7/06 220 توصیف خودرو
455 31/23 455 0 0 0 0 0 0 مارک
435 18/1 272 0 0 6 8 4/97 155 توصیف راننده
335 0/73 11 0 0 0 0 10/4 324 اسم خاص
148 0 0 0 0 0 0 4/76 147 دفع چشم زخم
115 5/58 84 0 0 8/2 11 0/66 20 مکان
106 6/9 104 0 0 0 0 0/06 2 خوش آمد گویی
91 2 30 0 0 5/2 7 1/75 54 هنری
70 2/52 38 0 0 3 4 0/9 28 عاشقانه
29 0 0 0 0 0 0 0/94 29 یادنامه
27 0 0 0 0 0 0 0/86 27 تقدیر سرنوشت
25 0/1 15 0 0 0 0 0/2 10 ورزشی
16 1/06 16 0 0 0 0 0 0 حروف الفبا
15 0/19 3 0 0 0 0 0/38 12 روابط خانوادگی
13 0 0 0 0 0 0 0/42 13 اصطالحات عامیانه
7 0 0 0 0 0 0 0/22 7 پند و اندرز
7 0/32 5 0 0 0 0 0/06 2 طبیعت
6 0/06 1 0 0 0 0 0/16 5 هرزه نویسی

6877 100 1503 100 2118 100 134 100 3114 جمع

در مورد خودرونوشته های زبان فارسی شهر اردبیل بر اساس جدول شماره 7 می توان 
عنوان کرد که گرایش عمدة این نوع خودرونوشته ها به ترتیب به مضامین مذهبی، اسم خاص، 
توصیف خودرو و توصیف راننده است. این ترتیب همانند ترتیب خودرونوشته های زبان 
فارسی شهر تهران است. در شهر اردبیل نیز خودرونوشته های مضامین خوش آمدگویی، یادنامه، 
ورزشی، روابط خانوادگی، اصطالحات عامیانه و پند و اندرز فقط به زبان فارسی هستند. 
جدول شماره 7 در رابطه با خودرونوشته های زبان ترکی این شهر بیانگر این است که گرایش 
عمدة آنها به ترتیب به مضامین مذهبی عاشقانه و توصیف خودرو بوده است. خودرونوشته های 
زبان ترکی شهر اردبیل از بین نوزده گروه مضامین تنها گرایش به هفت مضمون دارند. در 
مورد خودرونوشته های زبان عربی این شهر همان گونه که جدول شماره 7 نشان می دهد، کل 
این نوشته ها گرایش به مضمون مذهبی دارند. در این جدول مشخص است که گرایش اصلی 
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خودرونوشته های انگلیسی شهر اردبیل به ترتیب به مضامین توصیف خودرو، مارک، توصیف 
راننده و مکان است. مفاهیم خوش آمد گویی، مارک و حروف الفبا در شهر اردبیل تنها با زبان 
انگلیسی بیان شده اند. با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که در شهر اردبیل نیز 

خودرونوشته های هریک از زبان ها گرایش به مضمونی خاص دارند. 

جدول شماره 7. توزیع خودرونوشته های شهر اردبیل به لحاظ زبان و مضمون

جمع کل 
فراوانی

انگلیسی عربی ترکی فارسی درصدمضمون تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
1931 4/5 28 100 749 77 201 72/84 953 مذهبی
280 33/5 209 0 0 6/9 18 5/5 72 توصیف خودرو
159 25/5 159 0 0 0 0 0 0 مارک
168 15/53 104 0 0 3/83 10 4/66 61 توصیف راننده
134 0/16 1 0 0 0 0 10/15 133 اسم خاص
23 0 0 0 0 0 0 1/75 23 دفع چشم زخم
48 6/62 41 0 0 1/15 3 0/3 4 مکان
33 6 33 0 0 0 0 0 0 خوش آمد گویی
32 3/66 23 0 0 0 0 0/8 9 هنری
52 1/32 8 0 0 7/27 19 1/9 25 عاشقانه
2 0 0 0 0 0 0 0/15 2 یادنامه
14 0 0 0 0 3/45 9 0/38 5 تقدیر سرنوشت
2 0 0 0 0 0 0 0/07 1 ورزشی
13 2/6 13 0 0 0 0 0 0 حروف الفبا
5 0 0 0 0 0 0 0/38 5 روابط خانوادگی
3 0 0 0 0 0 0 0/22 3 اصطالحات عامیانه
4 0 0 0 0 0 0 0/3 4 پند و اندرز
2 0/14 1 0 0 0 0 0/07 1 طبیعت
11 0/47 3 0 0 0/48 1 0/53 7 هرزه نویسی

2942 100 624 100 749 100 261 100 1308 جمع

با توجه به جدول شماره 8 در هر دو شهر بیشترین گرایش خودرونوشته ها در شهر تهران 
با 67 درصد و در شهر اردبیل با 73/42 درصد به سمت هویت ملی و اسالمی است. در هر 
دو شهر پس از هویت ملی ـ اسالمی به ترتیب نوشته های برخاسته از هویت فراملی، فردی و 
محلی قرار دارند. این یافته نشان دهندة ِعرق ملی و عالیق مذهبی عمیق مردم است. کمتر بودن 
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نوشته های مربوط به هویت های دیگر نسبت به هویت ملی نمایانگر آمادگی فرهنگی و روانی 
مردم برای مشارکت در سازندگی، توسعه ملی و حفظ وحدت ملی است. 

جدول شماره 8. توزیع فراوانی خودرونوشته های شهرهای تهران و اردبیل به لحاظ گرایش هویتی

جمع 
درصد

هویت فردی هویت فراملی هویت محلی هویت ملیـ  اسالمی
شهر

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
100 11/4 783 13/2 907 8/4 577 67 4602 تهران
100 9/58 215 9/7 285 7/3 288 73/42 2154 اردبیل

همان طور که در جدول شماره 9 مشاهده می شود، در هر دو شهر مورد مطالعه گرایش 
اصلی در گروه اسم های خاص به سمت جنسیت مذکر است. این امر با توجه به اینکه تقریبًا 
تمامی رانندگان خودرو های سنگین و جاده ای مرد هستند و اکثریت رانندگان خودرو های 
سبک را نیز مردان تشکیل می دهند، دور از انتظار نیست. همچنین از آنجا که بیشترین مضمون 
خودرونوشته را مضمون مذهبی تشکیل می دهد و اکثریت مقدسان مذهبی )به جز حضرت 

زهرا و حضرت زینب( مرد هستند، این یافته کاماًل قابل توجیه است. 

جدول شماره 9. توزیع فراوانی خودرونوشته های اسم خاص 
شهرهای تهران و اردبیل به لحاظ گرایش جنسیت

جمع 
درصد

جمع 
فراوانی

اسم خاص مونث اسم خاص مذکر
شهر

درصد فراوانی درصد فراوانی
100 335 38/8 130 61/2 205 تهران
100 134 31/35 42 68/65 92 اردبیل
100 469 36/68 172 63/32 297 جمع

بحث و نتيجه گيری
از بررسی های انجام شده در زمینه خودرونوشته ها در شهر های تهران و اردبیل از دیدگاه علم 
زبان شناسی نتایج زیر به دست آمدند: در هر دو شهر تهران و اردبیل خودرونوشته هایی که 
از نماد زبانی بهره گرفته اند بیشتر از خودرونوشته های دارای نماد ریاضی و نماد تصویری 
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هستند. اکثریت قریب به اتفاق خودرونوشته ها به صورت نماد های زبانی هستند. میزان استفاده 
از نماد های ریاضی و تصویری در این دو شهر در مقایسه با نماد زبانی بسیار ناچیز است. در 
هر دو شهر مورد مطالعه، استفاده از خط فارسی در خودرونوشته ها بیشتر از خط التین است. 
این امر در عرصه ای دیگر نیز مشاهده شده است، از جمله در پژوهش زندی و ربانی )1388(، 
مطالعه زبان شناختی پیامک ها نیز نشان می دهد که خط فارسی بیش از خط التین در پدیده 
پیامک کاربرد دارد. بیشترین خودرونوشته های دو شهر مربوط به مضمون مذهبی هستند. بعد 
از مضمون مذهبی مضامین توصیف خودرو، مارک، توصیف راننده و اسم خاص بیشترین 
خودرونوشته ها را دارند. نوع خودرو در مضامین خودرونوشته های شهرهای اردبیل و تهران 
مؤثر است. مضمونی مانند خوش آمد گویی منحصر به خودرو های سنگین است، و یا میزان 
فراوانی مضمونی مانند چشم زخم در خودرو های سنگین بسیار بیشتر از خودرو های سبک 
است. در مقابل، مضمون مارک در خودروهای سبک نسبت به خودرو های سنگین درصد 
فراوانی بیشتری دارد. خودرونوشته هایی که به زبان های فارسی، عربی، ترکی و انگلیسی هستند 
در هر دو شهر مورد مطالعه به مضمون خاصی گرایش دارند. گرایش کلی در خودرونوشته های 
دو شهر به سمت مضمون مذهبی است، ولی برخی از مضامین فقط توسط زبان خاصی بیان 
شده اند. برای نمونه مضامین مارک و حروف الفبا فقط به زبان انگلیسی هستند، یا مضامینی 
مانند دفع چشم زخم و تقدیر و سرنوشت فقط به زبان فارسی هستند و زبان عربی فقط برای 
مضمون مذهبی استفاده شده است. خودرونوشته های دو شهر بیشتر به هویت ملی ـ اسالمی 
گرایش دارند. بعد از هویت ملی ـ اسالمی در هر دو شهر، گرایش به ترتیب به سمت هویت 
فراملی، هویت فردی و هویت محلی است. بیشتر خودرونوشته های اسامی انسانی در دو شهر 
شامل اسامی مذکر است. البته نتایج ضمنی حاصل از این تحقیق نشان می دهند که شهر مورد 
مطالعه تأثیری بر مضامین خودرونوشته ها نداشته، چراکه در هر دو شهر مضامین اصلی عبارتند 
از: مذهبی، توصیف خودرو، مارک، توصیف راننده و اسم خاص. نکتة جالب توجه این است 
که با توجه به قابلیت کاربرد خودرونوشته ها در راستای اهداف سیاسی، نمونه ای از این نوشته ها 
در شهر های مورد مطالعه مشاهده نشد. این نکته با توجه به سیاسی بودن جامعه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی قابل توجه است و نیاز به مطالعه جداگانه ای دارد. درحالی که تهران یکی از 
مراکز اصلی مهاجر پذیری در ایران است و اقوام مختلف با زبان قومی و محلی گوناگون در 
این شهر سکونت دارند به غیر از زبان ترکی نمونه ای دیگر از زبان سایر اقلیت های زبانی دیده 



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره چهارم
شماره 4
زمستان 1390

204

نمی شود. کاربرد زبان های بیگانه تنها منحصر به زبان انگلیسی است. تنها تعداد انگشت شماری 
نوشته به زبان های دیگر دیده می شود. نتایج این پژوهش تأیید کنندة نظر چیلووا1 )2008( است 
که در جوامع مذهبی بیشتر خودرونوشته ها دارای گرایش مذهبی هستند. در ارتباط با مطالعات 
انجام شده در ایران نیز نتایج حاصله تأییدکنندة نظر حمیدی )1381( و جلیلی )1384( هستند 
که خودرونوشته های ایران به صورت عمده گرایش به مضامین مذهبی دارند. تقسیم بندی های 
خودرونوشته ها در این پژوهش تا حد زیادی تأیید کنندة تقسیم هایی است که هادیان طبایی 

زواره )1388( در مطالعه خویش در نظر گرفته است. 
خودرونوشته ها به لحاظ اینکه همیشه در معرض دیدگان افراد جامعه هستند می توانند 
در امر ارتباطات نقش قابل توجهی داشته باشند و از این ابزار می توان در یک برنامه ریزی 
کالن در جهت اهداف سیاسی، اقتصادی، تبلیغ و ترویج شعارها و آداب اجتماعی بهره برد. 
البته با توجه به اینکه خودروها جزء دارایی های شخصی افراد هستند، لذا بهتر است دولت ها 
قانون و جهت گیری خاصی نسبت به نوع نوشته ها از خود نشان ندهند زیرا چنان که نتایج 
این تحقیق نشان می دهد مردم در عرصه عمومی و با اختیار خود از خودرو نویسی در جهت 
تحکیم اعتقادات مذهبی و عالئق ملی خود استفاده می کنند. به لحاظ مضامین به کار رفته در 
خودرونوشته های شهر های مورد مطالعه می توان گفت که گرایش های مذهبی تسلط اصلی را 
بر خودرونوشته ها به لحاظ مضمون دارند. البته این موضوع با توجه به جوِّ مذهبی کشور و 
اعتقادهای مذهبی مردم قابل توجیه است. تأثیرات برخورد های زبانی در خودرونوشته های 
مورد مطالعه از طریق تأثیری که زبان انگلیسی به لحاظ کاربرد زبانی و خط داشته است قابل 
مشاهده است. هرچند زبان و خط فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های هویت ملی، جایگاه 
نخست را به خود اختصاص داده است. در کل می توان نتیجه گرفت این تحقیق نشان می دهد 
حتی در حوزه هایی که تبلیغات رسمی دستگاه های دولتی و برنامه ریزی خاص حکومتی وجود 
ندارد دین اسالم، زبان فارسی و دیگر مؤلفه های هویت های ملی ـ اسالمی عمیقاً در جان و 
دل مردم ایران حضور دارند و به رغم نفوذ عناصر فراملی در عرصه های مختلف اجتماعی مانند 
پوشاک، سبک زندگی، موسیقی و همچنین تالش های برخی نخبگان قومی به گسترش مسائل 
ملی و قومی مانند همه ادوار تاریخی همچنان عناصر و مؤلفه های هویت ایرانی ـ اسالمی 

جایگاه و نقش اول را در حیات مادی و معنوی ملت ایران دارا هستند. 

1. I. Chiluwa
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