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 چکیده
آن، عالوه بر این که وسیله نقلیه و امرارمعاا  اسا ، ابایاری بارای بیاان       خودرو برای بسیاری از مالکان

ها بازتاب فرهنگ مالکان بسیاری از مفاهیم عاشقانه، اجتماعی، مذهبی و سیاسی نیی هس . خودرونوشته

ای از فرهناگ ملای و میلای، فاردی و عامیاناه       تاوان آییناه   ها را می خودرو و رانندگان اس . این نوشته

هاای   . در این مقاله ساعی شاده در دو اساتان ااافوان و سیساتان و بلو ساتان خودرونوشاته       پنداش 

آوری شود تا بتوان تا حدودی به نوع تفکر و رفتار رانندگان این مناطق پرداخا    های باربری جمع ماشین

 ها را در این دو استان با هم مقایسه کرد.  و میتوای مقوالت مندرج بر خودرونوشته

گیری هدفمناد   اورت نمونه خودرونوشته به 888آوری شده در این دو استان  ای جمعطبق داده

مقوله االی )نماد زبانی، نماد تصاویری و نمااد ریا(ایا باا زیار       3آوری و در  شده جمع بندی و زمان

، آماار تواایفی و آزماون کای دو     spssافایار   بندی شدند. برای تیلیل دادهاا نار    مقوالت خود دسته

ها نشان داد در هر دو استان باالترین دراد خودرونوشته به مقوله مذهبی  شد. نتیجه بررسیاستفاده 

داری وجاود داشا ، ولای در نمااد      تعلق داش . اگر ه در نماد تصویری بین دو استان رابطاه معنای  

 ریا(ی وجه اشتراک و رابطه معناداری بین دو استان مربوطه مشاهده نشد.
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 مقدمه

شناساان نااامی   پردازد. زبان به گفته زبان شناسی علمی اس  که به مطالعه زبان انسان می زبان

ایان   آیاد  بناابر   های آوایی که به کار ارتباط انسانی و انتقال پیاا  مای   شده از نشانه اس  ساخته

ا. زبان همواره 69: 0381 سرشتی آوایی و نانیاً نقا ارتباطی دارد )یارمیمدی، تعریف زبان اوالً

فرهنگی پیوندی ناگسستنی دارد. تا جایی که  -های اجتماعی تأنیر اجتماع اس  و با پدیدهتی 

دانناد   شناسان تأنیر جامعه و تیوالت آن را بر زبان، بیشتر از تأنیر زبان بر جامعه می برخی زبان

(Ttrudgill, 2001: 26       رود، بازتااب   ا. از سوی دیگر، زباانی کاه در جامعاه خااای باه کاار مای

ا. بخشی از این زبان 089: 0361های مشترک افراد آن جامعه اس  )فارسیان و فسنقری،  ارز 

هاا و   هاا، ااندلی نوشاته    دهناد دیوارنوشاته   ها و تفکرات مرد  یک جامعه را نشان می که ارز 

ساادگی از   بینیم در واقع ما هرروز در سطح شور به هستند که اطراف خود میهایی خودرونوشته

ها  کنیم، غافل از اینکه آن ها عبور می های پش  ماشین ها، تصویرها و نوشته ها، عالم  کنار خط

ورسو  و اعتقاادات مردمای هساتند کاه از ایان       در شمار نمودهای زبانی، بیانگر فرهنگ و آداب

کنند. هر نوع گفتار، کال  و  رفی برای انتقال اندیشه و فرهنگ خود استفاده میمثابه ظ نمودها به

، باه نقال از قرباان ور آرانای،     0362شود )قجری و ناری  نوشتار، جریانی اجتماعی میسوب می

 ا. 086: 0369

از ژانرهای ادبیات فلکوریک اس  که با عناوین دیگری  ون ادبیات سیار، « ای ادبیات جاده»

شاوند.   هاا نیای شاناخته مای     کامیونی، ادبیات بیابانگرد، ادبیات ماشینی و ماشین نوشاته  ادبیات

ها گلچینای از اشاعار دیگاران اسا ، ولای اااح         اگر ه بیشتر ابیات و عبارات ماشین نوشته

کند و باا آن باا مخااطبا     ماشین از آن برای بیان احساسات و منویات درونی خود استفاده می

شاوند )فرهااد    کند که در راستای آن مخاط  نیی جذب این ارتباط میرار میارتباط موفقی برق

 ا.00-6: 0369دیوساالر، 

بشر در طول تاریخ برای ارتباط مؤنر با سایر افراد جامعه، راهکارهای متفاوتی را آزموده اسا .  

دارناد تاا مانناد    هاا همگای ساعی     نگااره ها و ماشین های اولیه بر دیوار غارها تا دیوارنوشته از نگاره

نما گیارشگر ذهنیات، احساسات و عواطف، آمال و آرزوهاا و دردهاای بشاری باشاند      ای تما  آیینه

ا. با توجاه باه زماان اختاراع نخساتین اتومبیال، پیشاینه        088: 0369)قربان ورآرانی و همکاران، 

ا. هادیاان  Polski, 2005: 25مایالدی باازگردد )   0881هاای بعاد از    نویسی بایاد باه ساال    ماشین

اسا  در   هاا در ایارانا نوشاته    نوشتها در کتاب اتول نامه )فرهنگ ماشین0388طباطبایی زواره )
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میالدی یعنای پاانیده ساال بعاد از اختاراع نخساتین        0611ایران پیشینه ماشین نگاری به سال 

. وی گردد. نخستین اتومبیل به سفار  مافرالادین شااه وارد ایاران شاد     اتومبیل در جوان بازمی

ناماه، طنیناماه، شاورنامه،     ها را براساس مضمون به هف  دساته نیاایا ناماه، عشاق     ماشین نگاره

ها در گذشته بیشتر رواج داشتند، اما  کند. ماشین نوشته پندنامه، گله نامه و فرنگی نامه تقسیم می

ند. ایان  هنوز هم بسیاری از رانندگان برای ابراز مکنونات قلبای خاود باه ایان رو  وفاادار هسات      

هاا بیاانگر    ها غالباً ریشه در مو(اوعات عاشاقانه، ماذهبی و عااطفی دارناد. ماشاین نوشاته        نوشته

ا. عشق به وطن، باورهاای ماذهبی و اعتقاادات    99: 0360اند )خطیبی،  احساسات درونی رانندگان

رکاری  گاری و پولاوانی و قلنادری، ک    دینی و توسل به پیامبر و ائمه معصو ، پند و اندرزها، لاوطی 

کاارگیری ابایار و آالت آن، اخالقیاات، اجتماعیاات، زن در اشاکال       خوانی، تواایف ماشاین و باه   

های مقابله با آن، بوش  و جونم، شکوه و گالیه، سرس ردن به تقادیر و   زخم و رو  مختلف،  شم

کارگیری طبیع  و فصول آن و همچنین عبارات و جمالت خاارجی و انگلیسای از    بخ  و اقبال به

 ا.  010-66: 0381باشند )آنی زاده،  ها می های رایج و متداول در این نوشته مایه امین و درونمض

شامل اشعار، جمالت، عبارات و کلماات  ها  ای از دلنوشته ها مجموعه مناور از ماشین نوشته

شاود. ماشاین    قصاری اس  که بر روی بدنه، شیشه، و جاهای مختلف دیگر ماشین نوشاته مای  

تادریج باه کشاور ماا راه پیادا       ز ابتدا در کشورهای هند و پاکستان متداول شده و باه ها ا نوشته

هاای  نوشاته هاا در ماشاین   مایه کردند. تقریباً طیف گسترده و وسیعی از همین مضامین و درون

شوند. در کشورهای دیگری  ون عربستان و مصر نیای   ویژه سوریه یاف  میکشورهای عربی و به

بیشتر باا مضاامین   « ها س ر نوشته»متیده آمریکا  ندرت وجود دارد. در ایاالتهها بنوشتهماشین

 ا.00-03: 0369به نقل از دیوساالر،  0عاشقانه و خانوادگی متداول هستند )ودنستا 

هاای شارقی    ویژه همساایه  پس این فرهنگ اختصاص به ایران ندارد و در کشورهای دیگر به

هند وجود دارد. در این کشورها عالوه بر درج عبارات گوناگون  ایران یعنی پاکستان، افغانستان و

ا. در حقیقا   80: 0360شاود )خطیبای،   آمییی نیی مای  بندی و رنگ بر خودروها، خودرو آذین

ها همراه با انواع نمادها و تصاویر و عبارات معموالً بستری برای ارتباطات اجتمااعی   نوشتهماشین

 ا.Dashti, 2017: 78اس  )

خودرو برای بسیاری از مالکان آن عالوه بر اینکه وسیله نقلیاه و امرارمعاا  اسا ، ابایاری     

هاا   برای بیان بسیاری مفاهیم عاشقانه، اجتماعی، مذهبی و سیاسی نیای هسا . خاودرو نوشاته    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای از فرهناگ   تاوان آییناه   بازتاب فرهنگ مالکان خودرو و رانندگان آن اس . این نوشته را مای 

هاا   ا. ماشین نوشاته 086-089: 0386فردی و عامیانه پنداش  )زندی و همکاران،  ملی، میلی،

ای دارند و باتوجه به اینکه بیشتر اقشار جامعه، رانناده خاودرو هساتند و     دایره معنایی گسترده

کنند، بارای ساویم کاردن     بسیاری از شاغالن حرفه رانندگی، وق  زیادی در خودرو س ری می

وگاوی مساتقیم    زمینه گفا  »نگارند، تا این کار  ها را در بدنه خودرو می آن افکار خود با دیگران

)احماد،  « بین راننده و دیگر اقشار را فراهم کند و فرا  فکر کردن و تعامال نیای مویاا گاردد    

 ا.23، 2100

با توجه به مطال  بیان شده، بنابراین هدف کلای در ایان مقالاه تیلیال میتاوای کاامیون       

های فرعی دیگر مادنار ایان   های سیستان و بلو ستان و اافوان اس . هدف استانهای  نوشته

 از: اندپژوها عبارت

بررسی همبستگی و معناداری نمادهای زبانی، تصویر و اعداد برحس  دو استان میل سکون   -

 داران کامیون

ن  بررسی همبستگی و معناداری زیر مقاوالت نمااد زباانی برحسا  دو اساتان میال ساکو        -

 داران کامیون

بررسی همبستگی و معناداری زیر مقوالت نماد تصویری برحسا  دو اساتان میال ساکون       -

 داران کامیون

بررسی همبستگی و معناداری زیر مقوالت نمااد ریا(ای برحسا  دو اساتان میال ساکون         -

 داران.کامیون

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

ای از شاناخ ،   فرهنگ را مجموعاه پیچیاده   شناسی فرهنگی، ار مرد بنیانگذ 0ادوارد برن  تیلور

عناوان عضاوی از    باورها، هنر، اخالقیات، قانون، رسو  و هرگونه قابلی  و عاداتی کاه انساان باه   

ا. فرهناگ  01: 0362، به نقل از رحمانی، 0620کند )تیلور  جامعه کس  کرده اس ، تعریف می

ها، رسو  و رفتارهایی اس  که اعضای یاک جامعاه    ا و ارز به معنای وسیع آن ناامی از باوره

کنند تا خود را با جوانشان و نیی با یکدیگر سازگار سازند و آن را از طریق آماوختن   استفاده می

 ا.98: 0360، به نقل از خطیبی، 0663 2از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند )پورتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Edward Burnett Tylor 
2 Porter 



 202 های سیستان و بلوچستان و اصفهان های استان تحلیل محتوای كامیون نوشته 

 

 

تاوان از فرهناگ جادا کارد و ایان دو جای  از        شناسان معتقدند زبان را نمی بسیاری از زبان

گیرد و هر فرهنگای نیای در    ناپذیرند. هر زبانی در باف  فرهنگی خاای شکل می یکدیگر جدایی

ا. فولکلاور از دو  39: 0363مرکی خود زبانی طبیعای را در بار گرفتاه اسا  )درزی و پااکتچی،      

-ل دانا و فرهناگ کالسایک باه   به معنی دانا عامه یا فرهنگ عوا ، مقاب 2و لر 0بخا فولک

میالدی برای اولین بار توساط   0808ای انگلیسی اس  که در سال  شود. فولکور واژه کاربرده می

ورساو    آمبروزمرتن عنوان مقاله قرار گرف  که مو(وع آن بیث در خصوص دانا عاماه و آداب 

ریخ انسان اس  و تاریخ عامه یا همان فولکلوریک همیمان با نشو و نما تا سنتی بود. آغاز فرهنگ

آن در   توان در نار گرف ، امّا کاربرد کلماه فولکلوریاک و پاژوها دربااره     معینی برای آن نمی

اروپا از نیمه دو  قرن نوزدهم میالدی و در ایران از اوایل قرن  واردهم هجاری شمسای انجاا     

هاا را   دساتورالعمل  خواند و نخستین می« فرهنگ توده»عنوان  شده اس . اادق هدای  آن را به

ا. فولکلاور، فرهناگ   03: 0368آوری فولکلور در مجله سخن انتشاار داد )دیوسااالر،    برای جمع

کند. مقایسه فولکلورهاای مختلاف از کشاورهای مختلاف باه       مشترک جامعه خاای را بیان می

 ا.Immerry & Dahlan, 2020معنای مشاهده جامع ادبیات و فرهنگ آن جامعه اس  )

فولکلوریک ریشه در جامعه دارد، زیرا از دل جامعه و بطن زندگی مرد  بیرون آماده  ادبیات 

های زندگی مارد  عاادی ارتبااط دارد و ناوعی      اس . پس وا(ح اس  این نوع ادبیات با واقعی 

بازتاب زندگی اجتماعی، نوع فرهنگ و اندیشه مردمان جوامع مختلف در ادوار گونااگون اسا .   

رفتار، عقاید، اندیشه و حتی نوع بینا مرد  جامعه را بررسی کنیم کاافی    نانچه اگر بخواهیم

ظاهر نوفته باه   نگاهی به ادبیات فولکلوریک آن بیندازیم، آن وق  بسیاری از حقایق به اس  نیم

ا. به معنایی دیگر فولکلوریک نوعی از ادبیات عامیاناه اسا    80: 0369آید )حسینی،  دس  می

افکار، نیات و اهداف مرد  عادی و عامی اس . مردمی که قدرت مکتاوب   که برگرفته از زندگی،

هاای ماذهبی و    ورساو  و شاکل   اناد و آداب  ی خلاق نداشاته   کردن افکار خود را در همان لیاه

تر  تر و میکم ورسو ، قوی شده اس . ظاهراً این آداب سینه حفظ به ها، شفاهی و سینه اعتقادی آن

هاای   هاا و شاکل   ها راه پیدا کارده و مانادگار شاده و فار      نه در دلمآبااز ادبیات رسمی و منا

 ا.8، 0369های مشترک به خود گرفته اس  )لطف الوی،  مختلف و البته پیا 

هاا،   فرهنگ یا زبان عامیانه بخشی از زبان و فرهنگ روزمره مرد  کو ه و بازار اس  که واژه

دهاد )هادیاان    هاا را در دل خاود جاای مای     ورساو  روزاناه آن   ها، اشعار، جمالت و آداب عبارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Folk 
2 Lore 
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عامه شامل اشعار و جمالتی اس  کاه بار روی    ا. قسمتی از فرهنگ02: 0388طباطبایی زواره، 

هاا یااد    ای یا ماشین نوشاته  عنوان ادبیات جاده شود که از آن به ها نوشته می بدنه بعضی ماشین

ساینه   به اورت شفاهی و سینه تدا بهکنند. هر  ییی که جی دانا عامه مرد  به شمار آید، اب می

هاا بخشای از    اورت مکتوب در جایی میفاو  گاردد، ایان    شود و حتی ممکن اس  به نقل می

ها جیئی از خانواده فااخر ادبیاات    شوند. اگر ه ماشین نوشته فرهنگ یا دانا عوا  میسوب می

انی هستند که سعی دارند نیستند، امّا از آنجایی که برخواسته از زندگی عامه و احساسات رانندگ

عناوان   هاا را باه   توان آن ها به ارتباط و تعامل با دیگران ب ردازند، بنابراین می از طریق این نوشته

های پیشین انجا  شده در این  عامه دانس . همچنین پژوها بخشی از ادبیات شفاهی و فرهنگ

ا، 0381آنای زاده )  ا،0360ا، خطیبای ) 0386هاای زنادی و همکااران )    زمینه مانند پاژوها 

 اند. عامه در نار گرفته ها را جی  ادبیات و فرهنگ ماشین نوشته

کند باا   ها هستند که افراد را قادر می ها در واقع اورت جدیدی از دیوارنوشته ماشین نوشته

هاا باا    دیگران ارتباط اجتماعی برقرار و نارات خود را بیان کنند. تیلیل میتوای ماشین نوشته

ها ابایاری بارای    دهد که ماشین نوشته شناسی نشان می شناسی و زبان شناسی، جامعه علم مرد 

 ا.39: 0386بیان احساسات، اعتقادات و نگر  افراد هستند )شوبازی، 

مارتبط اسا    هاا   ی خودرونوشته های علمی که به مطالعه الز  به تو(یح اس  یکی از حوزه

ای اس  که نقطه تالقی مطالعات  رشته ای بین زهشناسی زبان حو شناسی زبان اس . جامعه جامعه

شناسی زبان عموماً برای بررسی ارتبااط باین    شناسی اس . ااطالح جامعه شناسی و جامعه زبان

های شغلی، سنی، اجتمااعی و   های مختلف ازجمله گروه رود. زبان گروه زبان و جامعه به کار می

دهاد. مطالعاات    عاه و بررسای قارار مای    قومی ازجمله مسائلی اس  کاه ایان حاوزه ماورد مطال    

های شغلی از گوناه زباانی خااای     شناسی در این حوزه ناب  کرده اس  که هر یک از گروه زبان

های زباانی شاغلی مختلفای     گیرند، یعنی ما با گونه که مختص به آن گروه شغلی اس  بوره می

رو هساتیم. یکای از    گان روباه مانند گونه زبانی معلمان، گونه زبانی پیشکان و گونه زباانی رانناد  

هاا اسا .    های زبانی در جو  مطالعات گونه زبانی رانندگان ماشین نوشته آوری داده منابع جمع

های و کارکردهاای مختلفای ازجملاه     توان نقا ها می به لیا  کارکردی نیی برای خودرو نوشته

ا. در واقاع  3: 0386رساانی و سیاسای را متصاور شاد )شاوبازی،       اقتصادی و تبلیغااتی، اطاالع  

ها و مواردی مشابه آن مانناد   نوشتهکرد دارد، بنابراین خودرو شناسان معتقدند فرهنگ کار جامعه

ها را پاو  و بیواوده قلماداد     توان آن شوند نمی ها  ون جیئی از فرهنگ میسوب می دیوارنوشته
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های انجاا  شاده    اها پرداخ . ازجمله پژوه کرد، و الز  اس  به مطالعه و پژوها در مورد آن

 های زیر اشاره کرد: توان به پژوها در این زمینه می

هاا را از دیادگاه    تیلیلای خاودرو نوشاته    -ا باا اساتفاده از رو  تواایفی   0369دیوساالر )

ای  زبانشناسی و ادبی موردبررسی قرار داد. همچنین با بوره گرفتن از رو  تطبیقای و مقایساه  

خصوص های مختلف به د در این نوع خاص از ادبیات در دههبه بررسی تیوالت و تغییرات موجو

در دو دهه اخیر پرداخ . با واکاوی مو(وع در این جستار مشخص شد آنچه در خصاوص زباان   

هاس  که اماری   ادبی این نوشتارها موردتوجه اس ، تکثر ابعاد معنایی و مضامین مختلف در آن

در این نوشتارها اس  که از آن به فضاسازی تعبیر ای  نماید، این به سب  قابلی  ویژه طبیعی می

شود. شناخ  زبان شعری با افکار و احساس موجود در پس آن،  گونگی انتقال و یافتن ابیار  می

هاا مادنار قرارگرفتاه باود. حساین       ترین مسائلی بود کاه در ایان دل نوشاته    انتقال آن، از موم

ها از تیلیال کاال  تاا تیلیال      ماشین نوشته شناختی بررسی زبان»ا در مقاله 0369پوردهنوی )

ها را مورد بررسی و  های تیلیل گفتمان ماشین نوشته بالغی سعی کرده اس  با استفاده از جنبه

ها را مورد ارزیابی قرار دهد. ابیار تیلیل در این مطالعاه،   وتیلیل و نقاط مثب  و منفی آن تجییه

ها در سطح تبیاین مادل    نای میتوی ماشین نوشتهمدل فرکالف بود. نتایج بیانگر آن بود که غ

تواناد باعاث تیاول     پیگیری اس  و کنترل آن توسط نوادهاای مارتبط باا آن مای     فرکالف قابل

ی اورت نیی رشد و  فرهنگی شده و مصونی  فرهنگی و اجتماعی به دنبال داشته باشد. از جنبه

فرهنگستان و فرهیختگان دانشاگاهی  تواند با ناارت  ای اس  که می بالندگی زبان فارسی مسئله

هاا در   ا در پژوها انربخشای ماشاین نوشاته   0363انجا  شود. احمدی دییج و احمدی دییج )

تصادف و سوانح رانندگی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در درجه اول انربخشای مثبا    

اشعار اخالقی ناب  ها در انضباط و رفتار ترافیکی در قسم  آیات و احادیث بعضی  ماشین نوشته

و تیریاک  « راننادگی توااجمی  »ها در ایجااد   کردند و در درجه دو  انربخشی منفی این نوشته

 برای سبق  و سرع  غیرمجاز را بیان کردند.

عامه با  ا با استفاده از پژوها کیفی و رو  تیلیل میتوا به بررسی فرهنگ0360خطیبی )

آوری اطالعات از ابیار مشاهده اساتفاده کارد. وی   ها پرداخ . جو  گرد تأکید بر ماشین نوشته

هاا    عامه از طریق پش  نوشته ماشین . شناخ  فرهنگ0در این پژوها دو هدف عمده داش : 

هاا. نتاایج نشاان     کاررفته در ایان نوشاته   . تعیین عناار مذهبی، عاطفی، ادبی و مسائل روز به2

طنای و    %، بیشترین مسئله ادبی دربااره 33/00دادند که بیشترین مسئله عاطفی درباره معشوق 
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% را مسائل روز به 02% و 32/02%، بیشترین مسئله مذهبی درباره آیات و احادیث 32/03خنده 

هاای  ا در پژوهشی به بررسی خودرونوشاته 0386خود اختصاص داده بودند. زندی و همکاران )

شناسای   دیادگاه علام زباان    هاا از  توران و اردبیل پرداختند. در این پژوها باه خاودرو نوشاته   

اند از: بررسی ناوع   نگریسته شده اس . مسائلی که در این تیقیق موردتوجه قرار گرفتند عبارت

کاررفته، بررسی نوع خطوط، مضامین مختلف خودرونوشته هاا، بررسای تاأنیر ناوع      نمادهای به

گارایا  هاا باه لیاا  هاویتی و مطالعاه      هاا، بررسای گارایا خودرونوشاته     خودرو بار نوشاته  

های دارای مضمون اسم خاص باه جنسای  خااص. نتاایج مطالعاه نشاان داد کاه        خودرونوشته

های این دو شور از میان نمادهای زبانی، تصویری و ریا(ای بیشاتر از نمااد زباانی     خودرونوشته

های فارسی و التین بیشتر از خط فارسی برای نگاار    اند و به لیا  خط از میان خط بوره برده

ها تأنیر داش  و باه لیاا    شده بود. در هردو شور، نوع خودرو بر مضمون خودرونوشته استفاده

مضمون، بیشترین گرایا به مضمون مذهبی بود. در هر دو شور مورد مطالعه به لیا  هاویتی  

ها بیشتر به سم  هوی  ملی ا اسالمی گرایا داشتند. در مورد گرایا جنسایتی   خودرونوشته

 و شور توران و اردبیل گرایا به جنسی  مذکر بود.های خاص در هر د اسم

ا در پژوهشای باه رو  تیلیال میتاوا باا مقایساه       0368آبادی و عبدالباسط ) عرب یوسف

های ارتبااطی زباان را    که نقا 0های عربی و فارسی بر طبق الگوی مایکل هلیدی ماشین نوشته

اکتشافی و اطّاالع رساانی تقسایم    به هف  دسته ابیاری، تنایم کننده، تعاملی، فردی، تخیّلی، 

های کاربردی زبان ردیابی کرد.  توان در تمامی گونه کند و بر این باور اس  که این الگو را می می

هاای   توجوی از ارز  های این دو زبان، بخا قابل نتایج پژوها بیانگر آن بود که ماشین نوشته

ها نیای ازناار    ادبیات موجود در آن کند و زبان را منعکس می زبان و فارسی مشترک جوامع عرب

کند  نتایج آماری نشان داد که بیشترین بساامد در ماشاین    زبانی، الگوی مشخصی را دنبال می

های عربی و فارسی مربوط به نقا فردی و کمترین بساامد مرباوط باه نقاا اکتشاافی       نوشته

أنیرپاذیری جواماع   دهناده ت  اس   براساس این، بسامد قابل توجّه کااربرد نقاا فاردی، نشاان    

 زبان از شرایط اجتماعی روزگار معاار اس . زبان و فارسی عرب

ای پرداخته و معتقد  های ادبیات جاده مایه بندی مضامین و درون ا نیی به طبقه0381آنی زاده )

ای شعرها و جمالت برخاسته از ذوق و عاطفه و احساسات جمااعتی هساتندکه    اس  ادبیات جاده

 زنند. گونه اشعار و عبارات را بر مرک  خویا نقا می کنند و این ها سر می عمری را در جاده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Michael Halliday 



 213 های سیستان و بلوچستان و اصفهان های استان تحلیل محتوای كامیون نوشته 

 

 

ها با تأکید بار   ی ماشین نوشته ا با استفاده از رو  تیلیل گفتمان به مطالعه2118) 0 لیوا

ها، هوی  فردی و  مضامین مذهبی در نیجریه پرداخ . نتایج نشان داد که افراد با ماشین نوشته

ای برای معرفی گروه و امتیازات اجتمااعی   عنوان وسیله گروهی مذهبی خود را تعریف و از آن به

هاا در ماورد    توجوی از ماشاین نوشاته   کنند. نتایج حاکی از آن بود بخا قابل تفاده میخود اس

ا در پاژوها  2108) 2ها اختصاص داش . دشاتی  تنا بین اسال  و مسییی  و تبلیغ برای آن

های وساایل نقلیاه در کویا  را از مناار      ها نسب  به بر س  های کویتی خود به بررسی نگر 

های منفی نسب  به  ها نگر  طورکلی، نتایج نشان داد که کویتی  . بهشناسی زبان پرداخ جامعه

ا باه تیلیال مو(اوعی ماشاین     2109) 3اند. النشار و ناایف  های وسایل نقلیه نشان داده بر س 

های مصر پرداختند. نتایج نشان داد که عباارات ماذهبی    ها بر روی وسایل نقلیه در جاده نوشته

هاایی کاه در ماورد شاخص رانناده یاا        اند. ماشین نوشته شکیل دادهها را ت بیا از نیمی از داده

منفای باود. غالا  میتاوا و     « دیگاری »های مربوط به  که نوشته اتومبیل وی بود مثب ، درحالی

ها شامل عبارات اجتماعی و فلسفی بود و تقریباً مضامین سیاسی وجاود   مضامین ماشین نوشته

 نداش .

بال توایف و کشاف مضاامین و مفااهیم اساتفاده شاده در      بنابراین در مطالعه حا(ر به دن

تاوان مادل زیار را بارای      شده مای  ها هستیم، با توجه به مباحث و ناریات مطرح ماشین نوشته

 ها ترسیم کرد: مفاهیم ماشین نوشته

 

 

 

 

 

 روش پژوهش

تبیینای باوده و تکنیاک تیقیاق تیلیال میتاوا ماورد اساتفاده          -این پژوها از نوع توایفی 

ااورت   گیاری باه   کامیون نوشته اسا . نموناه   888قرارگرفته اس . جامعه آماری مورد بررسی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Chiluwa 
2 Dashti 
3 El-Nashar & Nayef 

 هامفاهیم ماشین نوشته

 سیاسی ادبی

 دینی و مذهبی

 اجتماعی اقتصادی

 قومی و ملّی

 عاطفی و احساسی
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هاا   ها پالک ماشین نمونهآوری  ترتی  که برای جمع این بندی انجا  شده اس  به هدفمند و زمان

کامیون نوشته از استان سیستان و  100شده و از این تعداد  عنوان جامعه آماری در نار گرفته به

اناد. دلیال انتخااب ایان دو      شاده  آوری کامیون نوشته از استان اافوان جماع  309بلو ستان و 

ا اورت گرفته اسا  تاردد   ه های آن ها به دلیل پرتردد بودن معابر و جاده های آن استان و جاده

ها و خودروهای سنگین حمل بار در استان اافوان بیشتر به دلیل انایع بیرگ ازجمله  کامیون

های متعدد اانعتی و در اساتان سیساتان و بلو ساتان باه دلیال        آهن و کارخانه فوالد و ذوب

دن گوناگون معامالت تجاری و ارتباطات مرزی ازنار اقتصادی با کشورهای همسایه و وجود معا

سااع  در   3در این استان اس . پژوهشگران به مدت یک هفتاه در سااعات مشخصای از روز )   

آوری  بارداری جماع   بارداری و فایا   های موردنار را از طریق مشاهده مستقیم، عکس روزا داده

هاا در حاال حرکا  باوده و امکاان       علا  انجاا  شاد کاه ماشاین      ایان  برداری به اند. فیا کرده

آوری شاد البتاه از    کامیون نوشته جمع 888وا(ح وجود نداشته اس . در مجموع  برداری عکس

مورد کامیون نوشته و از بین کاامیون   016های استان سیستان و بلو ستان  بین کامیون نوشته

ها و عد  مطابق  پاالک باا    مورد به عل  تکراری بودن داده 010های استان اافوان نیی  نوشته

هاا در   آوری داده وتیلیل نشد. الز  به ذکار اسا  کاه جماع     د و تجییهاستان موردنار حذف ش

استان سیستان و بلو ستان در کمربندی شورساتان زابال و در اساتان ااافوان در کمربنادی      

عناوان یاک واحاد تیلیال در ناار       شور اورت گرف . هار کاامیون نوشاته باه     شورستان زرین

بنادی انجاا  شاد. درنوایا       و طبقاه شاده و براسااس میتاوا و مضامون آن کدگاذاری       گرفتاه 

ها  شده از تیلیل میتوای کامیون نوشته ها با استفاده از مقوالت استخراج وتیلیل این داده تجییه

ها در دو استان موردنار و با استفاده از آزماون آمااری    و بررسی تفاوت معناداری کامیون نوشته

 خی دو اورت پذیرف .

 مقوالت اصلی تحقیق

های باربری سنگین در  وتیلیل ماشین نوشته اساس  ند مقوله به بررسی و تجییهپژوهشگران بر

نمااد   3طاورکلی ایان مقاوالت باه      اند. به استان سیستان و بلو ستان و استان اافوان پرداخته

 اند. بندی شده زبانی، تصویری و ریا(ی تقسیم
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 ها معرف تعريف مقوالت اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 نماد زبانی

 

 

 

 

 

 

 

پژوها مناور ما از نمادهای  در این

زبانی، عبارات و جمالت هستند که 

 اند. شده اورت مستقیم و وا(ح بیان به
 

 مقوالت مذهبی: -0

اهلل، الفتای اال   اسامی انبیا و اماماان: علای ولای    -

علی ال سیف اال ذوالفقار، یا عییی زهرا، یا ابالفضل 

 العبّاس، یا اما  ر(ا

 اهلل علی خدا: توکل های خدا و توکل بر  اسم -

 ها بالگردان -

 مقوالت غیرمذهبی: -2

 اسامی خاص مثل )اسم دختر و پسرا -

هاا، دعاهاا، و خبار     ها مثل )حسارت  دل نوشته -

 دهند. نداشتن از آینده و...ا را تشکیل می

پرساتی   ها حس وطان  اسم مکان برخی ماشین -

نسب  به شور خود را داشته و نا  شور به ماشین 

 شور، اهواز، زابل و... د. ازجمله زرینان زده

های التین )اسامی خاص، خصواایات و   نوشته -

ا، IVECOهااااای باااایرگ دنیااااا )   شاااارک 

(HEUNDA ا....، کلمات و جمالت انگلیسی مانند

RENJER ،you late   و حروف مخفف ماننادF12 ،

LOV ،B.R.N هااااای امامااااان )  ، ناااااYA 

ABOLFAZLهای خدا ) ا و اسمKHODAاا 

 تصويری نماد
 

شده روی بدنه  مناور تصاویر طراحی

 ها اس . ماشین
 

 عکس انسان، حیوانات، طبیع ، اشیا  و ... -0

های راهنمایی رانندگی مثل  عالم  -2

 )ورودممنوع، عالم  خطر، و...ا

مناور نمادهای ریا(ای شاامل اعاداد     نماد رياضی

 ها اس . شده بر روی بدنه ماشین نوشته

 .ها شده بر روی ماشین های نص  تلفنشماره  -0

 های شمسی و میالدی سال -2

 ها يافته

% را نمادهای تصویری و 9ا را نمادهای زبانی، 32خودرونوشته در استان اافوان، )% 309از بین 

اند که این امر بیانگر این مو(وع اس  کاه مارد ،    % را نمادهای ریا(ی به خود اختصاص داده0

تصویری و ریا(ی، عالقه دارند با نمادهای زبانی دیده شوند. همچنین در بین بیشتر از نمادهای 

ا و نماد تصویری با 11اند نماد زبانی با )% خودرویی که در سیستان و بلو ستان تردد کرده 100

اند بنابراین مرد  در هار دو اساتان بیشاتر باه      شده ا مشاهده2ا و در آخر نماد ریا(ی با )6%)%

 مند هستند. عالقه نمادهای زبانی
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 اصفهان و سیستان به لحاظ نمادهای  توزيع خودرونوشته -1جدول 

 استان

 مقوالت اصلی

 تعداد كل

 درصد
 رياضی تصويری زبانی

 اصفهان
 309 6 13 280 تعداد

 36% %0 9% %32 دراد از کل

 سیستان و بلوچستان
 100 08 81 003 تعداد

 %90 %2 %6 %11 دراد از کل

 كل
 888 28 033 828 تعداد

 %011 %3 %01 %82 دراد از کل

و بیشاتر   282/1، مقدار معناداری آزمون خی دو 2شده در جدول  با توجه به نتایج مشاهده

های ااافوان و   توان نتیجه گرف  که بین مقوالت متن االی و استان اس . بنابراین می 11/1از 

 ندارد.سیستان و بلو ستان رابطه معناداری وجود 

 جدول آماره خی دو -2جدول 

 مقدار درجه آزادی مقدار معناداری 

 282/1 2 910/2 آماره خی دو پیرسون

 نماد زبانی

ها به دو دسته کلی مقوالت مذهبی و غیرماذهبی تقسایم    در نماد زبانی برای هر دو استان داده

را مقوالت مذهبی  طور که مشخص اس  بیشترین مقوالت همان 3شوند. طبق جدول شماره  می

ها و اسامی  اند و تنوا تفاوت بین استان اافوان و سیستان و بلو ستان در بالگردان تشکیل داده

خدا اس . البته در استان اافوان، مرد  بیشتر بعد از اسامی امامان و انبیا از جمالت بالگاردان  

در سیستان و بلو ساتان اساامی   اند. اما  اند و در آخر هم اسامی خدا را بکار گرفته استفاده کرده

اند تا اینکاه بخواهناد جمالتای     انبیا در اولین مقوله جا دارد و بعدازآن مرد  به خدا توسل کرده

جی موارد مذهبی ماوارد دیگاری مثال اساامی خااص       در نماد زبانی به .مثل بالگردانی بنویسند

ذهبی، اسام خااص و ...   های التین که خودشان شامل ماوارد ما   شامل اسم پسر و دختر، نوشته

شاور،   ها، خبر نداشتن از آیناده و ...ا و اسام مکاان )زریان     ها )که مثل حسرت اس ، دل نوشته

 آبادان، هیرمند، زابل و...ا وجود دارد.



 212 های سیستان و بلوچستان و اصفهان های استان تحلیل محتوای كامیون نوشته 

 

 

دو استان براساس نماد زبانی و زير های  توزيع فراوانی و درصد خودرونوشته -3جدول 

 مقوالت آن

  استان

 زيرمقوله زبانی

 كل
 مقوالت غیرمذهبی مقوالت مذهبی

اسامی 

 انبیا

بالگردا

 ن

اسامی 

 خدا

اسامی 

 خاص

نوشته 

 التین

اسم 

 مکان
 دلنوشته

 اصفهان

 280 26 01 10 8 10 18 83 تعداد

درصد از 

 كل
01% 8% 8% 0% 8% 2% 0% 36% 

سیستان 

و 

بلوچس

 تان

 003 91 22 18 22 012 91 016 تعداد

درصد از 

 كل
01% %6 00% 3% 8% 3% %6 90% 

 كل

 828 60 38 016 26 013 023 082 تعداد

درصد از 

 كل
21% 08% 20% 0% 01% 1% 03% 011% 

شاود کاه مقادار معنااداری آزماون خای دو بارای         مشااهده مای   0طور که در جدول  همان

اس .  11/1طورکلی زیرمقوله زبانی کمتر از  بالگردان، اسامی خاص، دلنوشته و بههای  زیرمقوله

زباانی بالگاردان، اساامی خادا و دلنوشاته      های  توان نتیجه گرف  که بین زیرمقوله بنابراین می

 های اافوان و سیستان و بلو ستان تفاوت معناداری وجود دارد. برحس  استان

 جدول آماره خی دو -جدول 

 مقدار معناداری درجه آزادی مقدار متغیر

 118/1 9 92/08 زيرمقوله زبانی

 819/1 0 003/1 انبیا اسامی

 10/1 0 82/9 بالگردان

 13/1 0 96/0 اسامی خدا

 006/1 0 183/1 اسامی خاص

 299/1 0 23/0 نوشته التین

 100/1 0 033/1 اسم مکان

 100/1 0 03/9 دلنوشته
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 نمادهای تصويری و رياضی

سیساتان و  % و در اساتان  01کال نمااد تصاویری در اساتان ااافوان       1طبق جادول شاماره   

هاای راهنماایی و    شد این موارد شاامل تصااویر مختلاف و عالما      % را شامل می91بلو ستان 

تار از مقاوالت عالئام     شاود در هار دو اساتان بایا     طور که مشااهده مای   رانندگی بودند. همان

راهنمایی و رانندگی استفاده شده اس . عالوه بر این نمااد ریا(ای در ایان پاژوها در اساتان      

امل شماره تلفن و در استان سیستان و بلو ستان شماره تلفن و اعدادی هستند کاه  اافوان ش

اند از ماشاین خاود    ها ترجیح داده ا. رانندگان این ماشین2118کنند مانند ) سال را مشخص می

وکار استفاده کنند و هم شماره تلفن خود را برای جذب مشتری استفاده نمایند.  هم برای کس 

شود که استان سیستان و بلو ستان بیشترین دراد  ، مشاهده می1به جدول همچنین با توجه 

کاه اساتان ااافوان     ا دارد درحاالی 01هاا و تصاویرها )%   های نماد تصویری نقا را در زیرمقوله

ا دارا اسا .  21های نماد تصویری عالم  راهنماایی راننادگی )%   بیشترین دراد را در زیرمقوله

% شاماره تلفان و اساتان سیساتان و بلو ساتان      33ااافوان   ازلیا  نمادهای ریا(ای اساتان  

 ا دارا اس .00ا و سال )%16های ریا(ی یعنی شماره تلفن )% بیشترین دراد را در زیرمقوله

 دو استان براساس نمادهای تصويری و رياضیهای  توزيع فراوانی و درصد خودرونوشته -2جدول 

 استان
 زيرمقوله تصويری

 كل
 عالمت راهنمايی رانندگی تصويرهاها و  نقش 

 اصفهان
 13 33 21 تعداد

 %01 %21 %01 دراد از کل

سیستان و 

 بلوچستان

 81 91 21 تعداد

 %91 %01 %01 دراد از کل

 كل
 033 63 01 تعداد

 %011 %81 %31 دراد از کل

 استان
 زيرمقوله رياضی

 كل
 سال شماره تلفن 

 اصفهان
 6 1 6 تعداد

 %33 %1 %33 از کلدراد 

سیستان و 

 بلوچستان

 08 00 8 تعداد

 %98 %00 %29 دراد از کل

 كل
 28 00 09 تعداد

 %011 %00 %16 دراد از کل
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بیانگر آن اس  که مقدار معناداری آزمون خی دو بارای زیرمقولاه تصاویری     9نتایج جدول 

نتیجاه گرفا  کاه باین      تاوان  اسا . بناابراین مای    11/1عالم  راهنماایی راننادگی کمتار از    

هاای میال ساکون  راننادگان     نماد تصویری عالم  راهنمایی و رانندگی و استانهای  زیرمقوله

اافوان و سیستان بلو ستان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مقدار معناداری آزمون خی 

تاوان نتیجاه    میاس . بنابراین  11/1ریا(ی شماره تلفن و سال بیشتر از های  دو برای زیرمقوله

 ریا(ی و استان رانندگان رابطه معناداری وجود ندارد.های  گرف  که بین زیرمقوله

 جدول آماره خی دو -2جدول 

 مقدار معناداری درجه آزادی مقدار متغیر

 139/1 0 380/0 زيرمقوله تصويری

 930/1 0 230/1 ها و تصويرها نقش

 108/1 0 11/1 عالمت راهنمايی رانندگی

 033/1 0 221/2 زيرمقوله رياضی

 908/1 0 206/1 شماره تلفن

 183/1 0 20/3 سال

 گیری بحث و نتیجه

ها بار روی بدناه خاودروی خاود      در بیشتر جوامع مخصوااً در ایران، تعداد افرادی که از نوشته

هاا و   تاوان تاا حادودی باه تفااوت      ها می کنند بسیار زیاد اس . با بررسی این نوشته استفاده می

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مرد  جامعه دس  پیدا کرد. بر این اسااس،   شباه 

هاای اساتان    مارد  شاناختی کاامیون نوشاته     -شاناختی  وها به بررسی و مقایسه زباناین پژ

سیستان و بلو ستان و استان اافوان پرداخته اس . در این پژوها عالوه بر توایف کاامیون  

هاا   شده اسا  و از آنجاایی کاه خاودرو نوشاته      ها به تبیین مو(وع موردنار نیی پرداخته نوشته

هاس ، در این پژوها تال  بار ایان شاد کاه باه       های آن گ نویسندهبرخاسته از افکار و فرهن

آمده از پژوها حا(ار   دس  های به بررسی و مقایسه فرهنگ بین دو استان پرداخته شود. یافته

آوری شادند   کامیون نوشته که در دو اساتان ماورد بررسای جماع     888نشان داد که از مجموع 

ا(ی را تشخیص داد که هرکدا  از این مقاوالت خاود   مقوله االی زبانی، تصویری، ری 3توان  می

بندی مقوالت نیی تا حد زیادی تأییدکننده مقاله زندی  شوند. این دسته زیر مقوالتی را شامل می
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وتیلیل این  ها در این دو استان و تجییه بندی کامیون نوشته ا اس  که با توجه به تقسیم0386)

یاف . نتایج نشان دادند که  موردنار این پژوها دس  دادها ازلیا  توایفی و آماری به اهداف

 بیشترین میتوای موردتوجه رانندگان به ترتی  زبانی، تصویری، ریا(ی اس .

ها را نمااد زباانی و در اساتان     % از داده32های توایفی در استان اافوان  طبق نتایج یافته

کنناده ایان    د. این مو(اوع بیاان  دادن ها را تشکیل می % از این داده11سیستان و بلو ستان هم 

مطل  اس  که مرد  این دو استان به مقوالت زبانی بیشتر از نمادهای تصویری و اعاداد عالقاه   

% و در استان سیستان و بلو ساتان  1/21دارند. البته در بیث مقوالت زبانی، در استان اافوان 

که در هر دو استان مورد  دهنده این اس  دهند که نشان % را زیر مقوالت مذهبی تشکیل می30

شاود. در بیاث نمااد     بررسی به مقوالت مذهبی بیشتر از مقوالت غیرمذهبی اهمیا  داده مای  

کننده  تصویری و نماد زبانی تفاوت  ندانی بین این دو استان مشاهده نشد که این مو(وع بیان

یاا نتاایج تیقیاق     های رانندگان این دو استان در رابطه با این مقوالت اس . این یافتاه  شباه 

 ا در یک راستا اس .0369ا و همچنین دیوساالر )0386مقاله زندی )

مشخص شد که باین مقاوالت ااالی     2در بیث نتایج استنباطی و با استفاده از آماره خی  

های موردنار تفاوت معناداری وجود نادارد، اماا    شامل نمادهای زبانی، تصویری، ریا(ی و استان

طور که در بخا توایفی هم ذکر شد بین زیر مقوالت نماد زبانی و دو استان ماورد ناار    همان

ری وجاود دارد، همچناین در مقاوالت نمااد تصاویری بارای زیار مقولاه عالما           تفاوت معنادا

راهنمایی و رانندگی هم یک تفاوت معناداری بین دو استان مشاهده شد. این در حالی اس  که 

بین مقوالت ریا(ی در این دو استان تفاوت معناداری وجود نداش . در کال ایان آماار گویاای     

ن افکار رانندگان دو استان به لیا  افکار و اعتقادات ماذهبی  وجود رابطه و نوعی همبستگی بی

در نمادهای زبانی و تصاویری اسا . اماا در بیاث مقاوالت ریا(ای مارد  اساتان سیساتان و          

که مرد  استان سیساتان و بلو ساتان باه     طوری بلو ستان با استان اافوان متفاوت هستند به

در استان اافوان مقوالت ریا(ی در کل شاامل   مندند، ولی های میالدی و ... عالقه نوشتن سال

داران دهناده ایان مو(اوع باشاد کاه کاامیون       های شماره تلفن اس  که ممکن اس  نشان داده

استان اافوان از ماشین خود هم برای استفاده تبلیغاتی جو  سفار  به خود و هام راننادگی   

رسم اساتان سیساتان و بلو ساتان    کنند این نیوه استفاده با  ها استفاده می در مسیرها و جاده

 ای شماره تلفن خود را بر روی کامیونا درج کرده اس . متفاوت اس  زیرا کمتر راننده
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ا تأییدکننده این مو(وع اسا  کاه   0360در مجموع، مطالعه حا(ر همانند مقاله خطیبی )

زیارا ماشاین   ها هساتند،   دهنده آن در جاده اند و بازتاب ها بخشی از فرهنگ عامه ماشین نوشته

گیرناد و  اون    ها از عاطفه، احساسات، باورها و تجربیاات روزماره مارد  سر شامه مای      نوشته

مانناد.   راحتی در ذهن آنان نفوذ کرده و بااقی مای   همیشه در معرض دید افراد جامعه هستند به

بیاان   ای بارای  عنوان رساانه  توان گف ، رانندگان از خودروهای خود به ها می در تبیین این یافته

نگر ، سبک زندگی، احساسات و عواطف و حتی ارتبااط باا ساایر راننادگان و افاراد اساتفاده       

دهنده اعتقادات مذهبی راننادگان و وجاود    ها نشان کنند. مضامین مذهبی در ماشین نوشته می

فضای مذهبی حاکم بر جامعه اس . رانندگان با بیمه خودروهای خود به نا  ائمه و پناه بردن به 

کنند خودشان را از حوادث و تصادفات رانندگی ایمن کنند. همچناین تفااوت در    ا سعی میخد

تاوجوی و   استفاده از بعضی مضامین ناشی از فرهنگ متفااوت هار منطقاه اسا . در واقاع بای      

عامه سب  از دس  رفاتن آن   ها و این بخا از ادبیات و فرهنگ توجوی نسب  به این تفاوت کم

هاا   های بیشتری در مورد خودرو نوشته شود مطالعات و پژوها پیشنواد میخواهد شد. بنابراین 

 عامه انجا  شود.  مناور حفظ ادبیات و فرهنگ به
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