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  گرافيتي به منزلة هنر اعتراض
  *مسعود كوثري

  چكيده
پـسند جديـد اسـت كـه بـه ويـژه از نظـر ارتبـاط بـا             هاي هنري مـردم     گرافيتي يكي از پديده   

ها، فرهنگ اعتراض جوانان و هنر خياباني در شهرهاي بـزرگ مـورد توجـه قـرار                   فرهنگ  خرده
هـاي سياسـي بـه     هـاي گـروه   دگاهگرافيتي به منزلة راهي براي بيان عقايـد و ديـ         . گرفته است 

برخوردار نيـستند، نيـز     ) پروپاگاندا(حاشيه رانده شده يا محروم كه از امكانات تبليغات رسمي           
 به مدد نمادگرايي گرافيتي وجهـي رمزگونـه بـه بيـان             جوانان هم . گيرد  اده قرار مي  مورد استف 

سازند و به ايـن طريـق        بدان وسيله خود را از فرهنگ رسمي متمايز مي         و هم بخشند،    خود مي 
جوانان ايراني اگرچه مدتي است از اين شيوه براي بيان          . يابد  گرافيتي وجهي زيرزميني نيز مي    

كنند، پيوندي پنهان ميان آن و ديگر عناصر سبك زندگي جوانان          هاي خود استفاده مي     ديدگاه
وجـود  )  شـيراز  ،تهران، كرج، مـشهد   ( در شهرهاي بزرگ     -به ويژه موسيقي زيرزميني    -ايراني  
 هم انتقاد سياسي و هم اجتماعي در گرافيتي ايراني به چـشم مـي خـورد، انتقـاد             اگرچه. دارد
، هنـوز   بـا ايـن حـال     . شده در منـاطق شـهري اسـت       اعي بارزترين وجه گرافيتي مشاهده    اجتم

 دربـارة   شناسـي هنـر،     شناختي، بـه ويـژه از منظـر جامعـه           بارة وجوه جامعه  تحقيقات جدي در  
هايي براي تحليل     مقاله حاضر تالشي است براي طرح ايده      . ي ايراني صورت نگرفته است    گرافيت

در ايـن مقالـه از روش نـشانه شناسـي بـراي شـناخت               . شناسي هنر   اين پديده از منظر جامعه    
حاكي از آن اسـت كـه نظيـر موسـيقي           ها    يافته. عناصر آثار گرافيتي ايراني استفاده شده است      

 بيان فرهنگي متعلق بـه بخـشي از جوانـان اسـت كـه تحـت تـأثير                   وعينزيرزميني، گرافيتي   
هـاي بـسياري از اعتـراض فرهنگـي و            اند و در آنها نـشانه       قرار گرفته » جوانان جهاني «فرهنگ  

رابطـة طبقـه اجتمـاعي و        دربـارة    هـاي قـاطعي     اگرچه، هنوز نشانه  . خورد  سياسي به چشم مي   
توان گفت كه گرايش به گرافيتـي در   ين حال ميجنسيت و گرافيتي به دست نيامده است، با ا  

   .ميان جوانان طبقه متوسط و پسران بيشتر قابل مشاهده است
  فرهنگ، مقاومت فرهنگي، سياست  گرافيتي، هنر خياباني، جوانان، اعتراض، خرده:واژگان اصلي
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  مقدمه
هاي متعـرض،     فرهنگ   هاي هنري نوين پيوندي تنگاتنگ با خرده         يكي از شيوه   منزلةگرافيتي به   

نگاهي كوتاه به تاريخچـه پيـدايش و        . فرهنگ جوانان، در جوامع معاصر يافته است        به ويژه خرده  
تكوين گرافيتي حاكي از آن است كه نسبت به اين هنر برخوردهاي متعارضي، در دنياي هنـر و                  

 گرافيتي را   هاشناسي هنر جامعهنام  تنلي از كتاب خود به    . در دنياي سياست، صورت گرفته است     
هنرمندان و منتقـدان هنـري از هنـر ناميـدن آن ابـا دارنـد و                  .طور مفصل بررسي كرده است    به

 مـسئله بـا      پيونـد ايـن    سـبب در بيـشتر مواقـع، بـه        . هراسند  سياستمداران از پيامدهاي آن مي    
اي از فرهنـگ انحـراف و جـرم            نـشانه   گرافيتي ،هاي خالفكار    يا دسته  هاي منحرف   فرهنگ  خرده

 يا  ة مردم والن شهرها، تود  ئهاي فراواني از سوي مس      به همين علت گاه مخالفت    . تلقي شده است  
نـد كـه    او مردم شـهر بـر آن       مسئوالن   .طرفداران دين و اخالق نسبت به آن صورت گرفته است         

ها و معابر     هاي دولتي و خصوصي، پل      ديوار منازل و ساختمان   (گرافيتي به تخريب اموال عمومي      
 و  كننـده   ند كه محتـواي تـصاوير گرافيتـي مـنعكس         ااي ديگر بر آن     عده. شود  منجر مي ) عمومي

اسـتفاده از گرافيتـي     . هاي مختلف شهري است     فرهنگ  يا خرده هاي منحرف     مروج فرهنگ گروه  
هاي راديكال و آنارشيست سياسي نيز از ديگر اتهاماتي است كه به گرافيتي وارد     براي افكار گروه  

هـاي     بـراي اعتـراض گـروه      اي مـؤثر    يتـي توانـسته اسـت وسـيله       يـن حـال، گراف    با ا . شده است 
 بخشي از هنر محيطي و خيابـاني بـه          منزلةحتي امروزه به    . شده يا معترض فراهم آورد      سركوب

ها و صاحبان امالك خصوصي نيز در صدد حفظ برخي از ايـن آثـار                 گرافيتي توجه شده و دولت    
، 1اند، به طوري كه يكي از آثار بنكسي         هاي هنري پيدا كرده      حراج حتي اين آثار راه به    . اند  برآمده

  .  با قيمت چندهزار پوند معامله شده استگرافر مشهور بريتانيايي
 به اين سو، به ويژه از منظر تغييراتي كه در سيماي شهرها             1970اهميت گرافيتي از دهه     

 جهان نسبت به گرافيتي وضـع  نگوناگوبه وجود آورده، سبب شده است تا قوانيني در شهرهاي    

                                                 
1 .Banksy 
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هاي مختلفي، گاه خفيف و گاه شديد، در انتظار كساني است كه به توليد گرافيتي                 مجازات. شود
هـاي دسـتجمعي      هاي ديني در شـهرهاي بـزرگ اعتـراض          حتي از سوي مردم يا گروه     . بپردازند
سائل در همـه ايـن مـ   .  نسب به گرافيتـي صـورت گرفتـه اسـت       گوناگوني) هاي  كمپين(سياسي  

شناسـان،   مجموع سبب شده است كه گرافيتي در كانون توجه مورخان و منتقدان هنري، جامعه 
 منظـر    از در اين مقاله تالش شـده اسـت       . يردسياستمداران، و محققان مطالعات فرهنگي قرار گ      

 هنـر اعتـراض نگريـسته شـود و بـه مـدد              منزلـة پسند به گرافيتـي بـه       شناسي هنر مردم    جامعه
) تهران، مشهد و شيراز   (هاي توليد شده در برخي از شهرهاي بزرگ ايران            يي از گرافيتي  ها  نمونه

گرافيتـي ايـران و    دربـارة  ه، هنـوز اطالعـات مـا   بـا ايـن همـ   . ه شـود دكاويـ اين موضوع بيـشتر    
 ايرانـي انـدك اسـت و كورمـال در ايـن راه قـدم                1هاي اجتماعي و فرهنگي گرافرهـاي       مشخصه

هاي فرهنگي و اجتماعي موجود، اين موضوعات كـه بـه       ممنوعيت سبببه  متأسفانه  . داريم  برمي
. شود، مورد كنكاش علمي قرار نگرفته اسـت         فرهنگ جديد بخشي از جوانان در ايران مربوط مي        

مـاگلتون و  » فرهنـگ  پـساخرده  «ةهـاي راهنمـاي مـا در ايـن كنكـاش تركيبـي از نظريـ            نظريه
جوانـان  « كـه بـه       اسـت  محلي شدن فرهنگي جوانـان     -و تعبيري از جهاني   ) 2004(زايرل    واين

  . مشهور شده است) 2006نايلن و فيكسا، . نك(» جهاني
  

  گرافيتي چيست؟ 
گرافيتي به تـصاوير    . اي برگرفته از زبان ايتاليايي است       است، واژه  2 كه مفرد آن گرافيتو    ،گرافيتي

هـا كـه بـراي        ها يا پـل     واريا حروف به كار برده شده در اماكن عمومي بر روي سطوحي نظير دي             
هاي باستاني نظير  سابقه گرافيتي حداقل به روزگار تمدن. شود عموم قابل رؤيت باشند، گفته مي

امـا، امـروزه   . گـردد  باز مـي ) 28-25: 1990وارنيدو و گوپنيك، (يونان باستان و امپراطوري روم     

                                                 
1 .Graffers 
2 . graffito 
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 تغييـرات زيـادي يافتـه و        اندر واقع، گرافيتي در گذر زم     . مراد از گرافيتي شكل مدرن آن است      
شود، به خراب كـردن و از ريخـت انـداختن             شناخته مي » گرافيتي نوين  «منزلةچه به   اكنون آن 

رنگي غيرقابل پاك كـردن يـا مـواد         ) ماركرهاي(هاي    ها و ماژيك    يك سطح با استفاده از اسپري     
 نوعي ونداليـسم    ،گيرد  وقتي نقاشي گرافيتي بدون رضايت مالك صورت مي       . شود  ديگر گفته مي  

از كشورهاي جهـان جـرم      شود كه در بسياري       تلقي مي ) خراب كردن اموال عمومي   / خرابكاري(
  .  قانوني براي آن وجود داردي و تنبيهاتشود تلقي مي

عالوه بر اين شكل از گرافيتي كه عموماً از سوي مردم و مديران شهري بـه عنـوان نـوعي                    
 هاي اجتماعي و سياسي و       ماي براي ارسال پيا      شيوه منزلةهشود، از گرافيتي ب     خرابكاري تلقي مي  

شود    ياد مي  ي شكل هنري مدرن   ، از گرافيتي چونان   همچنين. شود  شكلي از تبليغات استفاده مي    
 هاي متفاوت   اين ديدگاه . ندآي  ها به نمايش در مي      و آثار گرافيتي اكنون در سراسر دنيا در گالري        

 پديده جديد طي دو دهة منزلةبب شده است كه گرافيتي به سو گاه متعارض نسبت به گرافيتي
مشاهدات نگارنـده حـاكي از آن اسـت كـه در برخـي از كـشورهاي                 . اخير مورد توجه قرار گيرد    

به . سياست مقابله جاي خود را به سياستي مثبت داده است         ) 87-86: 2007حق،  . نك(اروپايي
هـاي مـسكوني،    هـا، مجتمـع    ديـوارة پـل  نظيـر  در برخي از كشورها اماكن مشخـصي    طوري كه 
انـد تـا هنـر         را در اختيار هنرمندان گرافيتي قرار داده       هاي قطار   نبارهاي كاال و ايستگاه   گاراژها، ا 

از ديگر سو، بايد گفت كه نـوعي تعـارض هـم ميـان              ). 1تصوير  . نك(خود را به نمايش بگذارند      
بـا  ) هـاي شـهري مـشخص        سياسـت  تا حدودي در خدمت فرهنگ رسـمي و       (كاربرد هنري و عام     

 از هنرمنـدان    كثيـري به طوري كه هنوز تعداد      . فرهنگي و راديكال آن پيدا شده است        كاربرد خرده 
  .هاي اختصاص داده شده هنر خود را به نمايش بگذارند گرافيتي حاضر نيستند در محل

تـي  اسـت؛ هنرمنـد گرافي    ) 1383رشـاد،   (شك گرافيتي تعاملي ميان هنرمنـد و شـهر          بي
هنر گرافيتي در شهرها رشد كرده و همان طور . افزايد گيرد و چيزي به آن مي   چيزي از شهر مي   

 فـضاهاي شـهري محـل تعامـل مـردم و حكومـت اسـت و نحـوه                   ،گويـد   مـي ) 2009(كه لوفور   
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ي از فضا در شـهر، از     ا  گرافيتي حاصل چنين تلقي   . عي است گيري فضاها امري كامالً اجتما      شكل
بر اهميت فضا براي جوانـان و     ) 161: 2007(وارنر  .  است گذرد   چه در شهر مي    نمسائل شهر و آ   

فرهنـگ    كند و آن را محل منازعه ميان فرهنگ رسمي و خرده            نشان دادن فرهنگشان تأكيد مي    
  .داند جوانان مي

  

  
  هاي مسكوني جوان سوئدي در حال توليدگرافيتي بر روي ديوار يكي از مجتمع.1تصوير 

  )2009عكس از نگارنده، (سوئد  -شهر مالمو
  
  هاي گرافيتي كاربرد

. باره گرافيتي بپردازنـد   پردازي در   اند تا به نظريه     وشيدهشناسان ك   منتقدان، مورخان هنر و جامعه    
 اي ونداليـسم    موسـسه بررسـي مقايـسه      تحقيقاتي پيـشگام در ايـن زمينـه          ةترين مؤسس   قديمي

 دربـارة  ها پردازي  اين مؤسسه نخستين نظريه   طبق تحقيقات .  است 1961 در سال    1اسكانديناوي
از ايـن رو، بـرخالف      . هـاي هنرمنـدان آوانگـارد داشـته اسـت           گرافيتي ريشه در افكار و انديـشه      

و حتي  بسياري از تحليلگران معاصر     دانست،    هاي اوليه كه گرافيتي را نوعي خرابكاري مي         ديدگاه

                                                 
1 .Scandinavian Institute of Comparative Vandalism 
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گرافيتـي كـشف كننـد، و       هاي    خي از نمونه  هاي هنري را در بر       ارزش اند  منتقدان هنري كوشيده  
طبـق نظـر بـسياري از       . نـد كن يـا هنـر محيطـي معرفـي          1ان شكلي از هنـر عمـومي      آن را چون  

 هنر مردمي است و در حقيقـت       ينوعآنجلس، گرافيتي     سوپژوهشگران هنر، به ويژه در هلند و ل       
  . رود  ميابزاري مؤثر براي رهايي اجتماعي يا دستيابي به اهداف سياسي به شمار

آنجلس نمونـه ديگـري از بـه رسـميت            سوبلفاست و ل  ) هاي ديواري   نقاشي (2ديوارنگارهاي
 جامعـه   هاي اجتماعي و سياسي در       تعارض هايي كه   در دوره . روند  شناختن گرافيتي به شمار مي    

انـواع  . هاي اجتماعي محروم است      اعتراض گروه  دهندةخوبي نشان هگيرد، انواع گرافيتي ب     اوج مي 
 ابـزاري بـراي ارتبـاط و بيـان اميـال و             تواننـد بـه مثابـه       ها، مي   ديوارنگارگرافيتي، و به خصوص     

يـا  / كه از نظر اجتماعي، قـومي و      عمل كنند   هاي اجتماعي و سياسي اجتماعات محروم         خواسته
جا راهي براي گفتگـو ميـان ايـن            گرافيتي در اين   ، و در واقع   اند  نژادي از بقيه جمعيت جدا شده     

استفاده از  ديوار برلين نمونه بسيار مشهوري از       . هاي محروم و جداشده از بقيه جامعه است         هگرو
-نـشان هاي روي ديـوار بـرلين         گرافيتي. هاي سياسي است    گرافيتي براي بيان مقاصد و خواسته     

فشارهاي اجتماعي است كه در دوران حكومت سركوبگر وابـسته بـه شـوروي در آلمـان                  دهندة
  . شده است وارد ميشرقي بر مردم 

در . ندي مشابه استنسيل كردن عالقمند    ها  بسياري از هنرمندان در عرصه گرافيتي به فعاليت       
اساس، اين امر شامل استنسيل كردن به صورت چاپ تك رنگ يا چند رنگ با اسـتفاده از اسـپري            

تبليغـاتچي  هاي شهري و      شارح محيط  «، هنرمند گرافيتي، را   4 جان فكنر  3لوسي ليپارد . رنگ است 
 در ميانـه    قيم در تخريب محيط شهري نيوريـورك      هاي هنري مست     ناميد كه با مداخله    »اپوزيسيون

جتمـاعي  خاطر جمالتي كه مـسائل ا  فكنر به. دهه هفتاد و سراسر دهه هشتاد، نقش بسزايي داشت       
شهور ها در سراسر نيويورك استنسيل شده بود، م          و بر روي ساختمان    و سياسي را هدف گرفته بود     

                                                 
1 .Public art 
2 .Murals 
3 .Lucy Lippard 
4 .John Fekner 
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اولـين  . استفاده از استنسيل در دوران انقالب نيز كامالً در ايران رايج بـود            ). 2010ويكيپديا،  (است  
ها در سطح شهرها بـه    يا رهبران ديگر گروه) 6تصوير . نك) (ره(امام خميني ها از تصاوير    استنسيل
  . جاي مانده استخورد و حتي امروزه نيز معدودي از آنها هنوز بر در و ديوارها بر چشم مي

ترين چهره اين جنبش      شده  شناخته) سايت بنكسي در ضميمه   . نك(در انگلستان، بنكسي    
فرهنگي است كه به منظور پرهيز از دستگيري توسط پليس هويت خود را همـواره بـه صـورت                   

توان در گوشه و كنـار ديوارهـاي          بسياري از كارهاي هنري بنكسي را مي      . كرد  رازآميز پنهان مي  
شود و در سراسر جهان، از   به لندن ختم نميفقطهاي آن ديد، اگرچه آثار بنكسي       ن و حومه  لند

يكي از اين تصاوير نـشان      . توان كارهاي او را ديد       هم مي  ،جمله بر ديوارهاي شهرهاي خاورميانه    
كننـد؛    اند، طرف ديگر را نگاه مـي        دهد كه دو كودك دارند از سوراخي كه بر روي ديوار كنده             مي
شـود كـه    در تصوير ديگري با همين مضمون باز كودكي ديده مـي  . بينند  نان ساحلي زيبا را مي    آ

 و  بيننـد   ي آن سـو را سـاحلي زيبـا مـي          كودكان فلـسطين  ! بيند  آن سوي ديوار را كوهستاني مي     
هايي براي گرافيتـي در سراسـر     نمايشگاه،2000از سال . كودكان اسرائيلي سرزميني كوهستاني   

  . و آثار هنري اخير گرافيتي مورد توجه منتقدان هنري قرار گرفته استشده جهان برگزار

  
  هاي مشهور بنكسي بر روي ديوار حائل  يكي از گرافيتي.2تصوير 
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 شيوه بيان راديكال و سياسي منزلة گرافيتي به

 شـيوه بيـان   نقـش نـوعي  توانـد      نقاشي از سر بيهودگي يا بيكاري نيست، بلكه مي         فقطگرافيتي  
 ابزاري براي بيان اعتراض     تواند  گر سو، گرافيتي مي   از دي .  كند را در جامعه ايفا   ديكال و سياسي    را

خصوص نظر  با اين حال، هنرمندان گرافيتي در اين        . دباشها عليه اقتدار حاكم نيز        فرهنگ  خرده
ايـد  اي گرافيتـي نب     از نظـر عـده    . يمها در اين زمينـه مـواجه        يكساني ندارند و با طيفي از نگرش      

نـد كـه گرافيتـي      ااي از هنرمندان گرافيتي بر آن      اما، عده . ابزاري براي بيان مقاصد سياسي باشد     
يكـي از  .  باشـد اوتفـ هـاي مت  و سـلوك سياسـي افـراد و گـروه    تواند ابزاري براي بيان عقايد      مي

 كـردن   اين گروه بـا استنـسيل     .  ديد 1 پانك كرَس  -توان در گروه آناركو     هاي اولية آن را مي      نمونه
كمونيستي در گوشه و كنار متـروي         هاي آنارشيستي، فمينيستي و ضد      هاي ضد جنگ، پيام     پيام

) كمپـين ( سياسـي    ة، مبـارز  1980هاي اوليه دهـه        و سال  1970هاي اوايل دهه      لندن طي سال  
  .اي را به راه انداخت گسترده

 و به همـان نحـو   هاي هنري ها و كالج زمان در گالري كه هم،بسط و گسترش هنر گرافيتي 
 شـكل هنـري     خورد، سبب شـد كـه گرافيتـي چونـان           يبه چشم م  » متروها«يا  » ها  خيابان«در  

اي   هاي تاكتيكي رسـانه      جنبش  يا به منزلة   2 در براندازي و انسداد فرهنگ     ايشده  آشكارا سياسي 
ا انـواع   توان هنرمنـدان يـ      استفاده از گرافيتي در اين راستا بسيار گسترده است و مي          . تلقي شود 

هاي گرافيتي به كار رفته را بر حسب مضمون اين آثار يا زمينه اجتماعي و سياسي مـورد                    سبك
 ياز ديگر سو، نبايد از ياد برد كه در بسياري از كشورها، به ويژه كـشورهاي               . بندي كرد   نظر طبقه 
ين رو جـايي  شود و از ا   هاي مستبد و اقتدارگرا، گرافيتي كامالً غيرقانوني محسوب مي          با حكومت 

هاي سياسي و اجتمـاعي، هنرمنـدان         بنابراين، بسته به زمينه   . در محافل رسمي يا عمومي ندارد     
برخي از افراد نظيـر   . اند  هاي سياسي بسيار متنوع و متعارضي از خود نشان داده           گرافيتي گرايش 

                                                 
1. the anarcho-punk band Crass 
2 .culture jamming 
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نـر از     بـره . ننـد دا  كردن ساير اشكال هنري مـي       اي براي سياسي     گرافيتي را رسانه   1نر  الكساندر بره 
اي براي ساختن گرافيتي و ابزاري         دستمايه مثابةعباراتي كه در زندان به آنان گفته شده بود، به           

تـوان از گرافيتـي بـه عنـوان رسـانة زيرزمينـي               از اين رو، مي   . براي اعتراض بيشتر استفاده كرد    
هـاي     اكثـر كليـپ    زمينـه   به كاربردن گرافيتي به عنوان پس     . نيز سخن گفت  ) 2010ويكيپديا،  (

كند كه گرافيتـي بخـشي از فرهنـگ            القاء مي   آمريكا و ديگر نقاط جهان چنين      موسيقي رپ در  
در بـازي   . فرهنگـي و جنـسي دارد       هاي ضدنژادپرستي، خـرده     هپ است و بنابراين درونمايه      هيپ
، بر  خالفكار استي سياهپوست كه يكي از كاراكترهاي اصلي آن     4 سرقت بزرگ اتومبيل  اي    رايانه

  . شود در و ديوار شهر تصاوير گرافيتي ديده مي

  
  گرافيتي روي ديوار نوعي تبليغ : 4سرقت بزرگ اتومبيل  نمايي از .3تصوير 

  .براي كاراكترهاي بازي است
  

، هنرمنـداني   الًمـث . ها و افراد گمنام نيز تفاوت بسياري با يكديگر دارنـد            آثار گرافيتي گروه  
، از جملـه  . ه توافقي با يكديگر بر سر نحوه استفاده از گرافيتي ندارنـد           وجود دارند كه به هيچ وج     

                                                 
1. Alexander Brener 
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ثار بنكسي نشان داد كـه       با بررسي آ   2004 در سال    1داري اسپيس هايجكرز    سرمايه  گروه هنري ضد  
گـروه اسـپيس    . شـود   داري و مخالفت سياسي هر دو ديده مي          تعارض بين عناصر سرمايه    در آثار او  

 در لندن شكل گرفت و هدف اصلي آن اين بـود            1999ت كه در سال     هايجكرز گروهي متعرض اس   
اين گروه بر آن بود كه اسـتفاده از فـضا بـيش از پـيش                . كه درك عموم مردم را از فضا تغيير دهد        

 بيـشترين اسـتفاده را از فـضاي         ،داران   و به ويژه سـرمايه     ،هاي قدرتمند   سياسي شده است و گروه    
از » غيـر معمـول   «هـاي     پيس هايجكرز بر آن بود كه اسـتفاده       گروه اس . كنند  فيزيكي شهرها مي  

به نظر ايـن    . فضا ارتقاء بخشد  فضاهاي شهر را به مردم نشان دهد و از اين طريق درك آنان را از                
داري و  اي نظير بنكسي نيز نوعي تعارض بين عناصر سـرمايه    حتي در آثار هنرمندان برجسته     ،گروه

» گرافيتـي ذهنـي   «اي اين گـروه اسـپيس هـايجكرز را نـوعي            اعض. شود  اعتراض سياسي ديده مي   
 كـه بـراي تغييـر ايـن كـه فـضا چگونـه ادراك                تاسپيس هايجكرز گرافيتي ذهني اسـ     «: دانند  مي
شود، طراحي شده است و درصدد است تا بخشي از قدرت كساني كه فضا را از آن خود كرده يا                      مي

  ).2002، 2بهمصاح. نك(» اند، به دست آوردآن را طراحي كرده
هـاي     گـروه   كه افراد و   ، جنبش سياسي   نوعي هاي سياسي گرافيتي به منزلة       جنبه در صدر 

 ابـزاري بـراي بـسط و        چونـان توان از اسـتفاده از گرافيتـي          د، مي كنن  استفاده مي  از آن  گوناگون
ه البته، غيرقانوني بودن استفاده از گرافيتي سبب شده است كـ   . هايشان ياد كرد    گسترش ديدگاه 

ز جريان غالـب سياسـي حـذف        هايي باشد كه ا      گروه ةدر بسياري از كشورها گرافيتي مورد عالق      
.  كه در بيـشتر كـشورها وجـود دارنـد    هاي چپ افراطي و راست افراطي روهبراي نمونه گ اند    شده

تبليغـات سياسـي خـود     هايي كه پولي ندارنـد تـا بابـت     همچنين استفاده از گرافيتي براي گروه    
اي وابسته    هايشان از مجاري مرسوم سياسي و رسانه        د يا در اساس تمايلي ندارند تا برنامه       بپردازن

منـد كنتـرل و       اي را به صـورت نظـام        هاي حاكم كه جريان اصلي رسانه       داري يا قدرت    به سرمايه 

                                                 
1 .the Space Hijackers 
2 .http://twenteenthcentury.com/saul/spacehijackers.htm 
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، برخـي از حاميـان فاشيـسم و         الًمث. كنند، رايج است    آلترناتيو را حذف مي   / هاي راديكال   ديدگاه
  . كنند هاي نازي در كارهاي گرافيتي خود استفاده مي يسم از صليب شكسته و ساير نشانناز

 سياسـي مـورد     ةتوانـد از سـوي هـر دو طـرف منازعـ             از ديگر سو، استفاده از گرافيتي مي      
، هر دو طرف منازعـه در ايرلنـد شـمالي از گرافيتـي سياسـي اسـتفاده                  الًمث. استفاده قرار گيرد  

هـاي ديـواري      شان، نقاشـي    سياسي ايرلند شمالي، همانند شعارهاي سياسي     گرافيتي  . كردند  مي
 همـراه بـا    ،در ايرلنـد شـمالي    . شـود    گفته مي  1)نقاشي ديواري (بزرگي بود كه به آنها ديوارنگاره       

هـا بـه      ها از ديوارنگـاره     هاي بزرگ ساختمان    ها و نقاشي كردن ستون      استفاده از برافراشتن پرچم   
 را كـه    ييهنرمنـدان ديوارهـا   . شـد    بيان ادعاهاي سرزميني نيز استفاده مي      اي براي    وسيله منزلة

 يـا ديوارهـاي بلنـدي كـه اجتماعـات           مرزي يا خطوط صلح ايجاد شـده بـود         غالباً بر روي معابر   
ها در يك دوره طوالني بسط و گـسترش        ديوارنگاره. كردند  كرد، نقاشي مي    مختلف را از هم جدا مي     

انـد، محتـوايي قويـاً نمـادين يـا            ن ايـن كـه سـبك مشخـصي را پيـدا كـرده             اند و تقريباً ضم     يافته
غالبـاً بـه   ) هـا  لوياليست(پرستان ايرلندي  هاي ميهن ديوارنگاره. دارند) آيكونوگرافيك(نگارانه    شمايل

گردد، اشاره    حوادث تاريخي كه به جنگ بين جيمز دوم و ويليام سوم در اواخر قرن هفدهم باز مي                
   .گردند مي خواهان معموالً به مشكالت اخيرتر ايرلند باز هاي جمهوري  كه ديوارنگارهحال آن. دارند

توان در همه جاي  هاي متعددي از ديوارنگارها را مي   هاي پس از انقالب نمونه      در ايران سال  
و ديگـر   ) مريكاسـتيزي ا(هـاي سياسـي       يري از شهدا، گفتمان   ها تصاو   اين ديوارنگاره . شهرها ديد 

  . نداي ايدئولوژي انقالب اسالميها هجنب
  

 گرافيتي از نگاه بودريار 

شكني در شهر نيويـورك را دوسـت داشـت و در بـسياري مواقـع از آن                   بودريار گرافيتي و قانون   
انگيز بود، شكلي از مخالفت كه عـصر سـايبر تـوان              گرافيتي براي او شگفت   . كرد  عكسبرداري مي 

                                                 
1 .Mural 
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، )75: 2003 (روح تروريـسم  ثار مختلـف خـود از جملـه در          بودريار در آ  . بازداشتن آن را نداشت   
 بازنموده و    اثرش و در مشهورترين  ) 141: 2005 (دسيسة هنر و  ) 1976 (مبادله نمادين و مرگ   

روشني به روح معترض گرافيتـي كـه        هاو ب . به گرافيتي پرداخته است   ) 112: 1994 (سازي    شبيه
كنـد و از آن       است، اشاره مـي   دارانه شهرها   مايهرشده س   نوعي شورش عليه فضاي نابرابر و تفكيك      

؛ نيـز   2007(بـه گفتـه كـولتر       . خشنود است كه جهان سايبر كنوني قدرت مقابله با آن را ندارد           
اي بـر ديوارهـا و        نوشـته  اي از اقـدام تروريـستي و ضـد          گرافيتي براي بودريار گونه    ،)1387. نك

مبادله نمادين  در كتاب خود با عنوان      ،  1976تي،  ر زمانِ ظهور گرافي   بودريار د . معماري شهر بود  
هاي مردم و نه به آگاهي سياسـي          دهي توده   براي انجام آن نه به سازمان     «:  چنين نوشت  و مرگ 
هاي اسپريِ رنگ براي برچيدن عالئـم شـهري و            هزاران جوان مجهز به ماژيك و قوطي      . نياز بود 

 راهـروي زيرزمينـي را پوشـانده، درسـت          گرافيتـي هـر   . ها كافي است    در هم ريختن نظم نشانه    
كنـشي  : هاي پـراگ را تغييـر دادنـد    ها اسامي خيابان    ها براي آزار دادن روس      گونه كه چك   همان

با اين همه ديدن اين آشكارگي در چهار جزء شهر سايبرنتيك كه بر دو ظرف بلوري و          ... چريكي
هـاي     بوده و از سوي ديگر فرانشانه      انگيز  حيرت هاي آلومينيومي تجارت جهاني سايه افكنده،       برج

ييـد جنبانـدن بـراي دلـوز و     أبودريار بـا سـرِ ت   .» قدرت متعالي سيستم هم هستيپذير آسيب
دهد كه چگونه حومه شهر به سـرعت          تاري به جنبش هنرمند گرافيتي توجه كرده و نشان مي         گُ

طـور كـه     اسـت، همـان   شهر تني بدون اعضاء     «: نفوذ كند داري    سرمايهتواند در حياط خلوت       مي
اند، آنهـا   ها خودشان از نظم يك قلمرو آمده گرافيتي يها گويد نقطه تالقي بستر جريان دلوز مي

يـك خيابـان بـه خـصوص، ديـوار يـا       . كننـد  فضاهاي شهري رمزگشائي شده را قلمروبندي مـي       
محـدود   )گتوها (ها آنها خود را به محله اقليت. آورد اي كه سراسر زندگي آنها را به ياد مي ناحيه
هـاي    به زعـم بودريـار نقاشـي      » .كنند  هاي شهر صادر مي     كنند، بلكه آن را به سراسر شاهراه        نمي

ما هم  «و  » كنم  من اينجا زندگي مي   «: است   هاي گرافيتي روشي براي گفتن اين       ديواري و نشانه  
ن نـوعي از    ، امـا همچنـي    است گرچه گرافيتي براي بودريار شكلي از خودشيفتگي         .»وجود داريم 
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گرافيتـي آئينـي    . گردان هستي خويش اسـت      شهرت خالق هم هست كه هر كس در آن صحنه         
هاي تبليغاتي و     جريان مخالفي براي همه نشانه     اي بر معماري؛    نمادين؛ شكاف و عالمت مشخصه    

براي بودريـار، هنرمنـدان گرافيتـي عـدم         . تايِ متحد معاصر اس     اي و حمله بر رژيم نشانه       رسانه
دهـد كـه      ي مـي  در عصر مجازي نيروي   بيهودگي گرافيتي به آن     . اند  ت را عليه شهر شورانده    قطعي

 معنـاي  ،بـه گفتـه بودريـار   . دهد ها را مي  نشانههاي محروم امكان حل شدن در قلمرو    براي گروه 
  .  محله اصلي زندگي در جهان غرب استمنزلةبه » شهر سفيدپوستان«سياسي گرافيتي افشاي 

  
  منزلة هنر دكوراتيو و واالگرافيتي به 

 در   بـراي نخـستين بـار      ، گرافيتـي   يـا نبـودن    ز منازعات بسيار بر سر هنـر بـودن         پس ا  سرانجام
اين نمايشگاه آثاري را به     . آمد  به نمايش در  » هنر معاصر « عنوان   نمايشگاهي در موزه بروكلين با    

، كيـت  3، ديـز 2، لـي 1شـد و بـا آثـار كـراش         نيويورك شروع مي  هاي    حومهنمايش گذاشت كه از     
 اثر از هنرمندان گرافيتي 22اين نمايشگاه . رسيد  به اوج خود مي5 و ژان ميشل باسكيا    4هيرينگ

تايم اوت  اي در مجله      در مقاله .  را به نمايش گذارد    6نيويورك، از جمله كراش، ديز و ليدي پينك       
ضر به آنجا بينجامد كـه      گويد كه اميدوار است نمايشگاه حا        مي 7 شارلوتا كوتيك  مگزين كيوراتور 

 هنرمنـد   8،تـرنس لينـدال   . بينندگان درباره مفروضاتشان در مـورد گرافيتـي بازانديـشي كننـد           
بخش بـسياري از ايـن         الهام 11ايري و   10كريپي و   9هوي متال  كه آثارش براي مجله      يسورئاليست

من در شـوي    . گرافيتي انقالبي است مثل هنر سورئاليست     «: دهد  هنرمندان بود، چنين ادامه مي    
                                                 
1 .Crash 
2 .Lee 
3.Daze 
4 .Keith Haring 
5 .Jean-Michel Basquiat 
6 .Lady Pink 
7 .Curator Charlotta Kotik 
8 .Terrance Lindall 
9 .Heavy Metal Magazine 
10 .Creepy 
11 .Eerie 
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 جرم قلمداد   نوعيتوان    هر انقالبي را مي    «:گويد  او مي . » اين را نشان دادم    1تقدير شجاعانه خودم  
شوند، به يك مفر نياز دارند، بنابراين، آنـان روي    شوند يا متوقف مي     مردمي كه سركوب مي   . كرد

. كيتشان حفاظت كنند  هرچند، مردم نيز حق دارند تا از مال       ...  اين آزاد است   -نويسند  ديوارها مي 
قـدر    هاي محلـي را آن       مورخان هنر برخي از گرافيتي      در استراليا  .»اين يك تعارض انساني است    

اند تـا آنهـا را بـه صـورت جـدي در ميـان هنرهـاي بـصري                     برخوردار از خالقيت هنري دانسته    
 -1788يا  نقاشـي اسـترال   كتاب تاريخ هنر انتشارات دانشگاه آكـسفورد بـه نـام            . بندي كنند   رتبه

جمله آثار معاصر، مني گرافيتي در فرهنگ بصري اساسباره جايگاه    به بحثي طوالني در    2 2000
  . هاي اين هنر را برمي شمارد دهد و ارزش تعدادي از هنرمندان گرافيتي استراليا، خاتمه مي

 هـاي  در البـي يكـي از دانـشگاه       . هاي دانشگاهي نيز راه يافته است       گرافيتي حتي به مكان   
به نصب تابلويي گرافيتي     مسئوالن   )دانشگاه تكنولوژي سيدني  . (اس. تي.  نام يو  معتبر سيدني با  

   .)4تصوير . نك(ند گوي اند كه به دانشجويان جديد خوشامد مي اقدام كرده

  
  )2010 ،تصوير از نگارنده(سيدني، استراليا . اس. تي. البي دانشگاه يو. 4تصوير 

                                                 
1 .Brave Destiny 
2 Australian Painting 1788-2000 
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   با گرافيتيهاي خالفكار ارتباط دسته
كنند، ممكن است از گرافيتـي بـراي          هايي كه در مناطق صنعتي يا فقير شهرها زندگي مي           گروه

 هـا در يـك ناحيـه كـه معمـوالً      به ويژه اگر بسياري از ايـن گـروه  . اهداف متنوعي استفاده كنند  
يـن  دهـي ا     يا يك شهر خاص سكونت داشته باشند، گرافيتي راهي براي پيام           اند،گتوهاي شهري 

هـا مـشخص      هاي اصلي از گرافيتي براي اين قبيل گروه         يكي از استفاده  . ها به يكديگر است     گروه
هـاي خالفكـار بـه مـدد تكنيكـي بـه نـام تگينـگ          كردن قلمرو و حد و مرز هر يك از اين گروه        

 يـك   تمان نزديك بـه حـد و مرزهـاي قلمـرو          يك فضاي خاص نظير ديوار يك ساخ      ) نگاري  نام(
ها را از حـضور ايـن دسـته مطلـع             گيرد تا ديگر دسته      عمل از آن رو صورت مي      اين. دسته است 

از گرافيتـي   . خواهـد آمـد   نگاري، معموالً نـام دسـته خالفكـار در تـگ              در اين شيوه از نام    . سازد
در ايـن   . شود  ها نيز استفاده مي     اي براي ارتباط برقرار كردن با ساير گروه          شيوه مثابههمچنين به 
هاي ديگر را از قتل يكي از اعضايشان مطلع سـازند، بـا            معموالً براي اين كه دسته     ها  شيوه دسته 

ها توسط اعضا و خط كشيدن روي آنهـا   يا با پيدا كردن تگتن نام خيابان فرد بر روي ديوار  نوش
اگر يك دسته روي تگ گروه ديگر بنويسد، ايـن نيـز نمـاد از دسـت                 . دهند  اين كار را انجام مي    

در حـالي كـه در   . يك گروه يا نشانه خشم نسبت به يك دسته ديگـر اسـت  ) تورف(دادن قلمرو   
 جلوگيري از ايـن كـار وجـود         براي) ها  نظير شستن يا پاك كردن تگ     (هايي    اغلب شهرها جريمه  

شدت افـزايش يافـت،     همريكا ب ، هنگامي كه ميزان جرم در ا      1980هاي     حتي در ميانه سال    دارد،
 . بسيار رايج بود

 شـكل گرفـت، شـكل يـك         1977 تـا    1976 از كـه    1گروه گرافيتي پابليـك انيمـال     اخيراً  
 در جبهـه مقـدم وحـدت        ،2.اي. پـي . نام تي  با   اين فدراسيون . فدراسيون را به خود گرفته است     

. پـي . زير چتـر تـي    . هاي خالفكار است    ها، باندها و دسته     ه  بخشيدن به اختالفات قبلي ميان گرو     

                                                 
1 .The Public Animals 
2 .TPA 
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اند   اين توانايي را يافتهگوناگونهاي  گرافيتي از سراسر دنيا و از انجمن، بسياري از هنرمندان  .اي
گونه تعهد اجبـارآميز    آميز وحدت يابند و اشكال مختلف هنرشان را بدون هر             كه به صورت صلح   

 يا يك ديدگاه شخـصي خـاص بـه    مين، يك ملت يا حزب و گروه سياسييك سرزبه يك گروه،    
 برآن است كه يك فلسفه ساده و        1.اي. پي.  نام جوي تي   با.  اي  .پي.  تي رهبر گروه . اجرا بگذارند 

 در مقـام  يابـد و ايـن كـه           جنبه جهاني هنـر تحـول مـي        ،با اين حال مؤثر وجود دارد كه در آن        
  .بندي و تفاوت  چيزهاي زيادي براي وحدت وجود دارد تا دستههنرمند
  

  گرافيتي به منزلة نوعي ونداليسم
فيتي اين است كه روشي بـراي اصـالح عرصـه عمـومي اسـت، مخالفـان                 در حالي كه ادعاي گرا    

 پرهزينه كه مستلزم تعميـر  2 ونداليسمينوعا نوعي مزاحمت و دردسر ناخواسته يا        گرافيتي آن ر  
مربـوط بـه     ايمـسئله توان    از اين منظر، گرافيتي را مي     . كنند  اموال تخريب شده است، تلقي مي     

 گرافيتي از نظر عده بـسياري چهـره شـهرها را زشـت              زيرا. نستدر شهرها دا  » كيفيت زندگي «
به نظر مخالفـان حـضور      . برد  هاي زيبا را از بين مي       كند و از اين نظر كيفيت زندگي در محله          مي

انگيزد و احساس ترس از   گرافيتي بر در و ديوار شهرها نوعي حس ادبار و نكبت را بر مي  ،تصاوير
ايجاد شد .) ان.جي.اي  .پي( شبكه ضد گرافيتي فيالدلفيا      ،1984در سال   . دهد  جرم را افزايش مي   

. هـاي خالفكـار مبـارزه كننـد         تا عليه عالقه رو به شد مردم نسبت به گرافيتي مربوط به دسـته             
 بـه جـاي     ،هاي اين گروه به ايجاد يك برنامه هنري براي ديوارنگاري منجر شد كـه در آن                 تالش

ها اقـدام     شده روي ديوار    راي ايجاد تصاوير دقيق و پرداخت     اي مدون ب    هاي قبلي با برنامه     گرافيتي
هايي براي كساني كه به تخريب ديوار         ها و محكوميت    اين گروه در پي آن بود كه جريمه       . شد  مي

بـه دليـل تنبيهـات      . زنند، تعيـين شـود      ها و معابر دست مي      هاي عمومي و پل     منازل، ساختمان 

                                                 
1 .JOEY TPA 

   خرابكاري اموال عمومي. ٢ُ
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ت بـه گرافيتـي وجـود دارد، نـوعي از گرافيتـي           قانوني مختلفي كـه در كـشورهاي جهـان نـسب          
 تمايـل بـه     هـم هـا     ايـن گرافيتـي   . كامپيوتري به وجود آمده است كه مضامين ضد پلـيس دارد          

 تـرس از دسـتگيري و جريمـه شـدن           دهـد و هـم    نشان مي  براي اعتراض     را استفاده از گرافيتي  
افيتي حاكي از ايـن عقيـده   در هر حال، اين شكل از گر. سازد  خوبي آشكار مي  هتوسط پليس را ب   

  . اي اين شكل از هنر ارزش خطر كردن را دارد است كه هنوز از نظر عده
ند كه حس ادبار و بدبختي كه از        ابر آن ) 2010پديا،  ويكي (1نظريه پنجره شكسته  حاميان  

كنـد و     شـود، ونداليـسم بيـشتري را تـشويق مـي            ها بر در و ديوار شهر ناشي مي         حضور گرافيتي 
حمله جدي شـهردار    . شود  تري منجر مي     را به وجود خواهد آورد كه به مخاطرات جدي         محيطي

 با نظريه پنجره شكسته كمپيني خشمگين را عليه گرافيتـي در شـهر              ،2 اد كوچ  ،سابق نيويورك 
ايـن كمپـين بـه پـاك كـردن و          .  ميالدي به راه انداخت    1980هاي دهه     نيويورك در اوايل سال   

نيويـورك  . منجر شد  بدنه قطارها با مواد شيميايي و برق انداختن آنها           هاي روي   شستن گرافيتي 
. كنون كمترين تحمل و تساهل را نسبت به گرافيتي از خود نشان داده اسـت              شهري است كه تا   

هاي مستبد يا اقتـدارگرا وجـود         با اين همه، در سراسر جهان، به ويژه در كشورهايي كه حكومت           
  . كنند فيتي، با آن مخالفت شده و آن را جرمي مزاحم تلقي ميدارد، به دليل بار سياسي گرا

  
 3راك پانكگرافيتي و موسيقي 

ايـن  . پـسند در غـرب پيونـدهايي وجـود دارد           هاي موسيقي مردم    ميان گرافيتي و برخي از نحله     
پانك راك جنبـشي موسـيقايي عليـه راك         . شود  پيوند ابتدا ميان گرافيتي و پانك راك ديده مي        

هـاي    دسـته .  ابتدا در امريكا و سپس در انگلستان شكل گرفت         1975 يا   1974 ازد كه   مستقر بو 
كلمـه پانـك بـراي توصـيف        .  رامونز، سكس پيستولز، دامونـد و كلَـش        اند از مشهور پانك عبارت  

                                                 
1. broken window theory 
2 .Ed Koch 
3 .Punk Rock 
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هـاي خـاص      خشونت جوانان، سبك  : رود كه عناصر اصلي آن عبارتند از        فرهنگي به كار مي     خرده
 ، از نظـر تـاريخي  .1!خـودت انجـامش بـده    نـام  ي بااساس ك شعار اصلي وپوشش، ايدئولوژي و ي

ـ  . سـي   .ترويـت، واشـنگتن دي    يشهرهاي لنـدن، منچـستر، نيويـورك سـيتي، د          آنجلـس    وسو ل
اشعار پانك سرشار از مفاهيم خـشونت،       . ند كه موسيقي پانك در آنها رشد كرده است        اشهرهايي

ورد اعتـراض بـسياري از والـدين، معلمـان و            مـ  سـبب به همـين    . مسائل جنسي و نظاير آن بود     
آن   نظيرمريكاآ در اما بسرعت در دنيا گسترش پيدا كرد، پانكجنبش . اصحاب كليسا واقع شد

 مـوجي  بـه  شده تلطيف صورتي به حركت اين و نشد ايجاد شورشي آمد، پيش انگلستان درچه  
مد لبـاس و آرايـش       )نو موج (2نيو ويو گروه   و پانك. گرديد تبديل پسند  مردم موسيقي از جديد

  سـبز  موهاي،  دار ميخ هايكفشهمراه با   : جوانان انگليسي و آمريكايي را به كلي دگرگون كردند        
بزودي گرافيتـي بـه     . انگليسيهاي    پانك چهره از تقليد براي چهره به قفلي سنجاق چسباندن يا

هاي خود را كه غالباً با فرهنگ       توانستند ايده   ها مي   پانك. يكي از عناصر فرهنگ پانك تبديل شد      
ها نـه تنهـا بـه صـورت           هاي پانك   گرافيتي. رسمي در تعارض بود، به صورت گرافيتي بيان كنند        

كـه در آنهـا پلـيس و    گرفـت  را دربر مـي   تري    گرفت، بلكه تصاوير بصري غني      تگينگ صورت مي  
  . شدند جتماعي به مبارزه خوانده ميديگر نيروهاي رسمي ا

نيز سـبب   ) 89: 2001بنت،  ( هاي موسيقي رپ      زمينه كليپ    گرافيتي در پس   به كار بردن  
اين ادعا از سوي برخي از محققان شده است كه گرافيتي را عنصري از فرهنگ هيپ هپ تلقـي                   

به اين ترتيب، گرافيتي خود از نظر بصري نوعي احساس مجرمانـه بـودن و يـا تعلـق بـه                     . كنند
  . كند بيننده القاء ميهاي زيرزميني را به  فرهنگ خرده

  
  
  

                                                 
1 .DIY (do it yourself) 
2 . New Wave 
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  جهان هنري گرافيتي
شناسي هنر بررسي كرد، بايـد هنـر بـودن آن را      پيش از آن كه بتوان گرافيتي را از منظر جامعه         

اين تعارض ناشي از آن است كـه        . يمر گرافيتي ما با نوعي تعارض روبري      بدون شك د  . اثبات كرد 
د، هم بـه منزلـة نـوعي هنـر          كراتيو و واال تلقي      هنر دكور  ي نوع توان هم به منزلة     رافيتي را مي  گ

، هنگامي كـه بـا آثـار گرافرهـايي چـون        الًمث. پسند و هم به منزلة ارتباطات شبه نوشتاري         مردم
هـايي از هنـر دكوراتيـو بـا ارزش      توان نمونه بنكسي و ديگر گرافرهاي هنرمند روبرو هستيم، مي    

 هـايي   دي شبيه آثار پاپ آرت است كـه بـه شـيوه           اين آثار تا حدود زيا    . هنري قابل توجه را ديد    
هنر تلقي  «نيز با عدم مشروعيت براي      ) 1379ير،    پي(در ابتدا آثار پاپ آرت      . مشابه توليد شدند  

اما، به مرور . زدند  هاي هنري از پذيرفتن آثار اين هنرمندان سرباز مي          مواجه بودند و موزه   » شدن
از . هاي هنري راه يافتند     ها و موزه    آوردند و به گالري    خود را به دست      1اين آثار مشروعيت هنري   
در ايـن تلقـي گرافيتـي       . پسند هـم دانـست      توان از زمرة هنرهاي مردم      ديگر سو، گرافيتي را مي    

شـود و     اي توليـد مـي      نوعي توليد هنري با كيفيت متوسط است كه توسط هنرمنداني غيرحرفه          
تـوان از      يا مـي   شوند  ها پاك مي    شوند و گرافيتي   قابليت مصرف محدود دارد؛ ديوارها برچيده مي      

كـه چنـدان در بنـد كيفيـت هنـري آن              آنها براي تزيين مناطق شهري استفاده كرد، بـدون آن         
هـم در  » نوشـتاري  شـبه «تواند به عنوان نوعي ارتباطات اجتمـاعي    سرانجام، گرافيتي مي  . باشيم

ه، هدف اصلي نه ايجاد يـك اثـر         در اين شيو  . سطح سياسي و هم در سطح اجتماعات عمل كند        
فرستي از يك گـروه اجتمـاعي بـه گـروه اجتمـاعي ديگـر و يـا از يـك گـروه                        هنري، بلكه پيام  

  . اجتماعي به نظام سياسي است
شناسـي هنـر حـداقل        تـوان گفـت كـه جامعـه         با توجه به اين سه برداشت از گرافيتي مي        

 )2003(اندر  ابراين، بـرخالف نظـر الكـس      بنـ . تواند در دو سطح اوليه گرافيتي را بررسي كنـد           مي

                                                 
 يا به رسميت شناختن يك اثر ادبي به عنوان اثري كالسيك است (canonization)بخشي  كردن يا مشروعيت اين فرايند در ادبيات كانوني .1
  )696 :1990استريكلند، (
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شناسي هنر مـورد بررسـي قـرار          توان آن را به عنوان يك اثر هنري در جامعه           گرافيتي مي دربارة  
گردد كـه گرافيتـي هنرمنـد مشخـصي      گرافيتي به اين باز مي دربارة   الكساندر   نگراني اصلي . داد

اي از    پـاره  دربارة   ديديم اين امر فقط   گونه كه      است؛ حال آن كه همان     1ندارد و يك اثر اجتماعي    
نـوع سـوم گرافيتـي       دربـارة    بيشتر الكساندر   نظر. همة آنها  دربارة   آثار گرافيتي صحت دارد و نه     

شناسـي   شناسـي هنـر از منظـر جامعـه      توان به جاي بررسي در جامعه       صادق است و اين نوع را مي      
  . اي مورد بررسي قرار دادعات رسانهشناسي انحرافات و مطال شناسي شهري، جامعه سياسي، جامعه

  
  جهان هنري گرافيتي

در يك جهان هنري توليد ) 1982( اثر گرافيتي هم چون هر اثر هنري به گفته هاوارد بكر    هر
هـا،    اسپري(زمان شامل توليدكنندگان صنعتي لوازم گرافيتي       اين جهان هنري هم   . شده است 

هر يك از ايـن     . است) شامل ديوار و نقاشي   (ر هنري   ، گرافرها، اث  )ها  ها، قلم موها، ماژيك     پمپ
د كـه در ايـن جـا فرصـت بررسـي            شـدن توانند بررسـي      عناصر جهان هنري در جاي خود مي      

اما به يك نكته جالب توجه در گرافيتي بايد توجه كرد كه آن را از سـاير   . تفصيلي آنها نيست  
اشي، بوم نقاشي در فراينـد معنـادهي         نق الًي، مث در ساير آثار هنر   . سازد  آثار هنري متمايز مي   

بسيار مهم » ديوار«حال آن كه در گرافيتي . كند يك اثر نقاشي نقش چندان مؤثري ايفاء نمي
آن چه در اين جا بايد به آن توجه كرد، الزامات شكل، اندازه، ميزان نو يا كهنـه بـودن،                . است

 روي هر ديواري هر چيزي      است؛» شخصيت ديوار «تخريب و يا پوسته پوسته بودن و خالصه         
هنرمندان بزرگ گرافيتي ابتـدا كـامالً بـه ديـوار و            . توان به صورت گرافيتي اجراء كرد       را نمي 
انديشند كه ايدة خود را چگونه بر روي ايـن           كنند و سپس به اين مي       هاي آن توجه مي     ويژگي

 و بـه اصـطالح از     ديوار پياده كنند تا با مقتضيات ديوار بيـشترين همخـواني را داشـته باشـد               
كـار بنكـسي، گرافـر بـسيار        . هاي ديوار در راستاي معناآفريني بيشترين بهره را ببرنـد           ويژگي

                                                 
1. Communal 
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كند تا بـراي انتقـال        بنكسي تالش مي  . مشهور انگليسي، از اين جهت كامالً شايان توجه است        
. ه كنـد هاي ديوارها و سطوح استفاد احساس و پيام خود به بيننده به بهترين وجه از مشخصه         

هايي است و در كدام مكان شهري و يا طبيعي واقع             بنابراين، اين كه ديوار داراي چه مشخصه      
هـاي بنكـسي خـود حـاوي          ديـوار حائـل در گرافيتـي      . شده، خود داراي اهميت بسزايي است     

بنابراين، . معنايي سياسي است؛ صرف نظر از اين كه چه چيزي بر روي آن كشيده شده باشد               
  .  ديوار در اين جا خنثي نيستبر خالف بوم،

  
  گرافيتي در ايران

اي بـه انـدازة سـابقة شـكل نـوين             اي طوالني، حداقل پيشينه     در ايران اشكال عام گرافيتي پيشينه     
يـا بـر روي درختـان       قانه بر روي ديـوار نوشـته        روابط عاش  دربارة   هايي كه   نوشته. شهرنشيني، دارد 

متفـاوت  اقـوام   دربـارة  هايي كه همچنين بايد به عبارت. تهايي از آنها اس حكاكي شده است، نمونه 
هـاي   هـاي بـسيار رايـج نوشـته     از ديگـر نمونـه    .  آنان نوشته شده است، اشـاره كـرد        ،مددر مدح يا    
 از مـسائل جنـسي گرفتـه تـا          ،همه چيز  دربارة   ها  محتواي اين نوشته  . هاي عمومي است    دستشويي

هاي روي    سرانجام، بايد به گرافيتي   . شود  جا يافت مي  مههاي آن به وفور در ه       ت و نمونه   اس ،سياسي
بسته به شرايط   . ها اشاره كرد كه مضامين آنها نيز بسيار متنوع است           هاي مدارس و دانشگاه     صندلي

  . كند؛ گاه عاشقانه و گاه سياسي اجتماعي و سياسي كشور محتواي اين نوشتارها تغيير مي
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    بخش قديمي شهر الر–ر و قلب خنج:  اشكال سنتي گرافيتي.5تصوير 

  )1387عكس از نگارنده، (
 شايد اشكال خاص گرافيتي كه در جريان و دوران پس از انقالب شكل گرفته از اولـين                  اما
تـرين شـكل      سـاده . شـوند   تر مـي    هايي باشند كه به گرافيتي به معناي امروزي آن نزديك           تجربه

توليـد استنـسيل    . ليد شد، استنسيل كردن بود    گرافيتي كه در جريان و دوران پس از انقالب تو         
اين . رود  پذير است و يكي از اشكال شناخته شده گرافيتي در جهان به شمار مي               سادگي امكان هب

هاي راديوگرافي كه تصوير مورد نظـر از درون آن بريـده              هاي فيلم   كار در ايران با استفاده از تلق      
 يـا اسـپري رنـگ، اسـتفاده از ايـن             مـوي رنگـي    با اسـتفاده از قلـم     . فتگر  شده بود، صورت مي   

هاي اين تصاوير بر در و ديوار شـهرها           هنوز برخي از نمونه   . پذير بود   سادگي امكان هها ب   استنسيل
هاي ديواري بزرگي است كـه        اشكال ديگر گرافيتي به صورت نقاشي     . از آن روزگار باقي مانده است     

واقع شبيه پوسـترهاي سياسـي در مقيـاس بـزرگ           كند و در      بر روي ديوارهاي شهر خودنمايي مي     
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 كه توسط شهرداري در سـطح شـهر         ،هاي ديواري را    هايي از اين نوعي نقاشي      اخيراً هم نمونه  . است
  . توان ديد كه هدف از آن آموزش شهروندي يا نوعي پروپاگاندا است ايجاد شده است، مي

  

  
  )تنسيلسبك اس(اي از گرافيتي دوران انقالب   نمونه.6تصوير 

  
 1 اسـنس  نـام افردي ب باشد و مي1373اولين نمونه گرافيتي نوين در ايران مربوط به سال 

گرافيتي نوين و امروزي در ايران بـه  با اين حال، به نظر برخي از محققان         . تده اس كراجرا  آن را   
 .دشكه دانشجوي هنر بود آغاز » تنها«با اسم مستعار ري  و با گراف1382صورت رسمي از سال 

 بعد از  وشد  ديده مي، بيشتر شهرك آپادانا،هاي غرب تهران ابتدا در شهرك» تنها«هاي  گرافيتي
 3وان،. كي. ، سالومه، سي  2مگوي، اُلد نيك  : نيز به او پيوستند   گذشت مدت كوتاهي افراد ديگري      

  .و ديگران
  

                                                 
1. ECNCE 
2 .Magoy, Old Nike, Salome,  
3 .http://farnood.wordpress.com /گرافيتی/  
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  »تنها« نمونه از اولين گرافرهاي ايراني -7تصوير 

  
فرهنگـي آن    تي در ايران، برخالف گذشته، با كـاربرد انتقـادي و خـرده            كاربرد جديد گرافي  

هاي اينترنتي مربوط به توليدكننـدگان و         كه اگر نگاهي گذرا به سايت     چنان. بيشتر مطابق است  
بينيم كه گرافرهاي ايراني كـار خـود را بـيش از هرچيـز بـا نـوعي                   يا هواداران آنها بيندازيم، مي    

 راسـتاي   نـد كـه در    ابنابراين، گرافرهـاي نـوين جوانـاني      . سازند  بط مي مفهوم هنر زيرزميني مرت   
برنـد و نـوعي        بلكه گاه از تضاد با فرهنگ رسمي لـذت هـم مـي             كنند،  فرهنگ رسمي عمل نمي   

يكي از هنرمندان گرافيتي تهران در مصاحبه خـود را چنـين            » تنها«. يابند  يابي در آن مي     هويت
ام نقاشي كـردن و اثـر گذاشـتن روي سـطوح             كارم و عالقه  .  هستم "تنها"من  «: كند  معرفي مي 

شـم    خيلي هم خوشحال مـي    . من حرفي ندارم  . ها من رو يه خرابكار بدونن       ممكنه خيلي . شهريه
 گونـاگون هـاي     بنابراين، به نظر نگارنده نوعي رابطه ميان شاخه       . »اگه يه خرابكار به حساب بيام     

هاي هنـري و مـصرفي خـود را           رافيتي و ديگر جلوه   هنر زيرزميني وجود دارد كه در موسيقي، گ       
سـازد    سازد؛ چيزي كه در مجموع سبك زندگي بخشي از جوانان شهري ايران را مـي                نمايان مي 
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-56: 1990هبـديج،   . نـك (فرهنـگ     اين همان چيزي است كه در نظريه خرده       ). 8تصوير  . نك(
 هـر    بـيش از   ،فرهنـگ   ردهدر كانون نظريه سنتي خـ     . بندي شده است  صورت) 2004؛ جنكز،   66

 نـوعي    از سبك از نظر هبديج و پيروان او عبارت اسـت         . كندخودنمايي مي » سبك«چيز مفهوم   
 كـه  ) هـا و مناسـبات اجتمـاعي         ارزش پوشاك، مدل مو، باورهـا و     (همگونگي در عناصر فرهنگي     

د كـه  دان هبـديج بـر آن هـستن   منتقـ . دهنـد   به هم پيوسته و معنادار را تشكيل مي   ايمجموعه
شـود و     ديده نمـي  ها    فرهنگ   به صورت يكپارچه در خرده     ،گونه كه مد نظر هبديج است     سبك آن 

فرايندي كه بـه تـشكيل ايـن      . نداآن تركيبي چندگون از عناصر مختلف     به جاي      هافرهنگ  خرده
انـد   ناميـده ) بنـدي  سرهم(» بريكوالژ« به پيروي از لوي استروس  شود  دگون منجر مي  تركيب چن 

هـاي    بنابراين، براي مثال جوانان چيزهايي را از جاهاي مختلف و فرهنگ          ). 1383كوثري،  . نك(
بندي اين عناصر  تركيب يا سرهم. سازند ل جديد يكپارچه ميگيرند و آن را در يك ك مختلف مي 

با ) 1380(شايگان  .  تركيب جديد بدون شك مستلزم تغييرمعناي اوليه آن عناصر خواهد بود           در
» تكـه  هويـت چهـل  «و هويـت ناشـي از آن را         » بندي  مرقع«بندي را     تر اين سرهم    انيتعبيري اير 

زايـرل،    مـاگلتون و ويـن    (» فرهنـگ   پساخرده«اي از منتقدان از نوعي        بنابراين، عده . ناميده است 
فرهنـگ   فرهنگ وضعيت خـرده    نظريه پساخرده . اند  نام برده ) 14-13: 2007؛ هاكينسون،   2004

 ،وضعي كه در ايران هم قابل مشاهده اسـت    . دهد  خوبي توضيح مي  ه معاصر ب  جوانان را در جوامع   
فرهنگ جوانان است كه مركب از عناصر مختلف به عاريت گرفته شده از               گيري نوعي خرده    شكل

ديگـر در فرهنـگ زيرزمينـي       ايـن تركيـب بـيش از هرجـاي          . دنياي غرب و عناصر بومي اسـت      
) 1388؛ كـوثري،    2005نوشين،  (موسيقي زيرزميني   . قابل مشاهده است  )  يا گرافيتي  موسيقي(

و گرافيتي ايراني حاكي از آن است كه عناصر بسياري از فرهنگ جوانـان غـرب توسـط جوانـان                    
 بـه كـار گرفتـه       ي جديد و در شرايط اجتماعي و سياسي جديد        يايراني گرفته شده و در تركيب     

» جوانـان جهـاني   «ت تـأثير آن چـه       فرهنگ آنان تا حدود زيادي تحـ        بنابراين، خرده . شده است 
جوانـان جهـاني مفهـومي اسـت كـه در           . ناميده شده اسـت، قـرار دارد      ) 2006نايلن و فيكسا،    (
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بنابراين، فرهنگ بخـشي    .  محلي شدن قابل فهم است     –پارادايم نظري جهاني شدن و يا جهاني        
و به گفتـه  » ريكولهب«است كه فرهنگي » جوانان جهاني«از جوانان ايران متأثر از همين فرهنگ    

شـهابي  . انجامـد  مـي » چهـل تكـه  «دهد و بـه هـويتي    شده را تشكيل مي » بندي  مرقع«شايگان  
  .را در مورد جوانان ايراني نشان داده است) هايبريد(اين هويت چندرگه ) 2006(

تكنـو،  «از گروهـي از جوانـان بـا عنـوان           ) 1387انـواري،   (گزارش جالب توجه عصر ايران      
هـاي خـاص بخـشي از جوانـان را نـشان              ارتباط موسيقي، هنـر و ورزش     » برد  كيتگرافيتي و اس  

اگرچـه  . فرهنگ و فرهنـگ جوانـان جهـاني همخـوان اسـت             دهد كه كامالً با مفهم پساخرده       مي
توان ديد، با اين حال در ديگر شهرهاي ايـران            هاي اين نوع گرافيتي را در تهران مي         بيشتر نمونه 

  .توان يافت ها مي نيز از اين نوع گرافيتي)  و تبريزنظير كرج، مشهد، شيراز(

  
  گرافيتي عنصري از سبك زندگي جوانان:  اثري از گرافرهاي شيرازي.8تصوير 



  89، بهار و تابستان اول سال دوم، شماره ،جامعه شناسي هنر و ادبيات       
  

 91

از طرف »  روي فرهنگيبمب در پياده« نخستين جشنواره گرافيتي با عنوان  ،1386در بهمن ماه سال 
از )  برچسب(  استيكر180ن جشنواره نزديك به در اي. جمعي از گرافرهاي ايراني در تهران برگزار شد

هايي از   دنيا به ايران ارسال شد و به همراه برچسبگوناگونهاي  هنرمندان معروف گرافيتي در كشور
 در عبارتي كه .عصر چسبانده شد ايراني در اماكن عمومي نظير ميدان ونك و چهار راه وليگرافرهاي 

طرز تلقي جوانان نسبت به     » نقاشي جرم نيست  « با عنوان    ،ستهاي شيراز آمده ا     در يكي از گرافيتي   
 نـوعي   بـا اين گرافيتي درست بر روي ديواري ايجاد شـده كـه بـر روي آن                . اين هنر بيان شده است    

استنسل از سوي اماكن قانوني نوشته شده است كه نصب هرگونه آگهي و يا نقاشي ديواري ممنـوع                  
در اين باره اسـت كـه چگونـه         ) 2009(اي از همان تلقي لوفور        اين نمونه ! است و تعقيب قانوني دارد    

از سويي اين فضا متعلق به حكومت است و حـق دارد            . آيد  فضا به محلي براي نمايش تعارض در مي       
و از ديگر سو، جواناني هستند كه اين        . خواهد واگذار كند    كه نوشتن بر روي آن را به هركسي كه مي         

 بخشي از فضاي زنـدگي روزمـره        مثابهكنند كه آن را به        انند و تالش مي   د  ديوار را متعلق به خود مي     
شـود كـه بـر روي آن     هاي مشهدي ديده مي اين تلقي در نمونة ديگري از گرافيتي. خود نشان دهند  

تمامي عبارت با رنگ سـياه استنـسيل شـده    . »هاي خيابونيم، آشغال سري به ما بزن  ما بچه «نوشته  
  .سازد كه به رنگ قرمز است و تعارض را كامالً نمودار مي» آشغال«است به جز كلمه 

  
  »نقاشي جرم نيست« از گرافيتي جوانان شيرازي با نام اي نمونه.9تصوير 
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پيوندهاي طبقاتي توليدكننـدگان گرافيتـي       دربارة    اجتماعي تحقيق مستقلي   ةاز نظر طبق  
اتي مشخـصي بـين گرافيتـي و    پيوند طبقـ ) 1383(به گفته رشاد . در ايران صورت نگرفته است    
با اين حال، اگر در غرب چنين ادعايي را بتوان با اطمينـان بيـشتر               . طبقه اجتماعي وجود ندارد   

رسد كه حداقل در تهـران ايـن          به نظر مي  .  ايران وضع هنوز چندان روشن نيست      كرد، در اظهار  
 دربـارة   .شـود   ه مـي  هنر در ميان جوانان طبقه متوسط، و شايد طبقه متوسط بـاال، بيـشتر ديـد               

هـا در      بيشتر گرافيتي  اگرچه. يق مشخصي صورت نگرفته است    هاي گرافيتي نيز هنوز تحق      مكان
 بـا اطمينـان   خـورد، بـا ايـن حـال         تان، به چشم مي   هاي غرب تهران، نظير اكبا      تهران در شهرك  

ديگـر  رد اطالعات در مو.  وجود داردخصوصبندي مكاني در اين     توان گفت كه نوعي تقسيم      نمي
رابطـه جنـسيت و گرافيتـي نيـز          دربـارة    . گونه داوري كافي نيست    شهرهاي ايران نيز براي هيچ    
رسد كه اين هنـر بيـشتر پـسرانه اسـت تـا       با اين حال، به نظر مي  . تحقيقي صورت نگرفته است   

 سبببه . خورد  نيز به چشم ميهايي از فعاليت دختران گرافر نظير سالومه   نهدخترانه، اگرچه نمو  
 ؛يوند اين نوع فعاليت با فرهنگ زيرزميني، فعاليت دختران در اين هنر چنـدان آشـكار نيـست                 پ

 10تـصوير   . شـود   گونه كه اين موضوع بخوبي در مورد موسيقي زيرزميني نيـز ديـده مـي                همان
به گزارش عصر ايران در مورد تكنـو،  . نك(دهد  اي از كار دختران گرافر تهراني را نشان مي       نمونه
  ). برد ي و اسكيتگرافيت
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  .، از جمله رقص رپرهاپ در تصوير رابطه بين فرهنگ هيپ ه: دختران و گرافيتي.10تصوير 

  .شود خوبي ديده ميهب 
  انواع گرافيتي

هاي اجتماعي و انتظامي موجـود، متنـوع           محدوديت سببايران، به    هاي به كار رفته در      گرافيتي
با اين حـال،    . ود گرافرها هم در اين زمينه چندان نيست       ناگفته نماند كه هنوز تجربه خ     . نيستند

اي از آن مـشاهده شـده اسـت،           تر كه حداقل نمونه     هاي رايج   در اين جا به چند نمونه از گرافيتي       
  . پردازيم مي

. نـد اخصيهاي توليدشده در تهران و ديگر شهرها از نوع امضاي ش            برخي از گرافيتي  : 1ترو آپ 
ند كه به صـورت گرافيتـي توليـد         »پندار« يا   »تنها«ننده گرافيتي، نظير    وليدكبه ديگر بيان نام ت    

شود و سپس به سرعت داخل آن با رنگي  در اين نوع گرافيتي، ابتدا دور حروف رنگ مي. اند  شده
 ترو آپ در ميان آثـار گرافرهـاي ايرانـي           ةنمون). از پندار  11تصوير  . نك. (متفاوت پر خواهد شد   

                                                 
اين نوع . شتاب با رنگي ديگر پر مي شودطرحي از يك نام يا چند حرف كه خط محيطي آن با يك رنگ و داخل آن به شدت و :  ترو آپ.1

  .كشددقيقه طول نمي 3-2 گرافيتي معموال بيشتر از 
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هـاي ارائـه شـده توسـط          نمونـه . شـود    هم به زبان فارسي بسيار ديده مي       هم به زبان انگليسي و    
  ). به لينك مربوط. نك(هنرمندان گرافيتي شيراز بيشتر از نوع ترو آپ است 

  

  
  گرافيتي ترو آپ متعلق به پندار درشهرك اكباتان.11تصوير 

سـپس بـر روي    و  ها آمـاده    كه ابتدا بر روي برچسب    ند  ااستيكرها آثاري ): برچسب(استيكر  
در . اهميـت كـار اسـتيكر در سـرعت عمـل آن اسـت             . شـوند   سطوح مـورد نظـر چـسبانده مـي        

 يا ديگر كارگزاران نظام سياسـي وجـود          يا دستگيري توسط پليس    كه امكان جريمه   هايي  محيط
  ).12تصوير . نك. (ندم كاردارد، استيكرها راه حلي سريع براي انجا
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  )تهران(وي دستگاه تلفن عمومي  راي از برچسب  نمونه.12تصوير 

  
استنسيل هـم از    . كنون رايج بوده است   هاي استنسيل از ابتداي انقالب تا       نمونه :1استنسيل

  . رود هاي سريع گرافيتي به شمار مي لحاظ سرعت عمل و هم قابليت تكثير از نمونه
  

  شناختي عناصر نشانه
 كامـل   شـكلي بنـابراين بـه   . نـد ا نـشده  ز به صورت كامل در جايي ثبت      آثار گرافرهاي ايراني هنو   

شناختي اين آثار سخن گفت؛ عناصري كه در زير به آنها اشاره   عناصر نشانههمة دربارة توان نمي
آنهـا مـستلزم     دربارة   تر   با مشاهده شماري از اين آثار فراهم آمده و كار بيشتر و دقيق             فقطشده  

  . احصاي كامل اين آثار است

                                                 
1 .Stencil 
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نشانه اسلكت بـا    . هاي ايران اسكلت است     به كار رفته در گرافيتي     از جمله عناصر     .اسكلت
مفهوم مرگ، ترس، خشونت و جنگ مرتبط است كه به وضوح مفهومي سياسي نيـز بـه شـمار                   

  .شود ديده مينيز هاي موسيقي رپ و هوي متال   در كليپاي است كهاسكلت نشانه. رود مي
) بـا موسـيقي رپ و هـوي متـال    (هپ  در بيشتر آثاري كه با فرهنگ هيپ        .  شيطان -ديو

 اين نشانه در برخي از آثار هـم اشـاره بـه             البته. شود  شيطان يا ديو ديده مي    مرتبط است، نشانه    
) نـشانه جنـگ و صـلح   . نـك (وضعيت اجتماعي سياسي دارد و با مفاهيمي مانند جنگ و صـلح     

  ).14تصوير . نك(مرتبط است 

  
   گرافيتيةحال شركت در مسابق يكي از گرافرهاي تهراني در .14تصوير 

  
هـايي اسـت كـه نـه تنهـا در تگينـگ               هـاي خـون از ديگـر نـشانه          قطره. هاي خون   قطره

اي از مرگ، خشونت و جنـگ رايـج         ها هم نشانه    شود، بلكه در ساير گرافيتي      ديده مي ) نگاري  نام(
  .است
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د توجـه جوانـان     هـاي مـور     هاي ايراني نه تنها اتومبيل يكي از نشانه          در گرافيتي  .اتومبيل
، بلكه در تصوير نمونه گرافيتي از شيراز، رابطه گرافيتي و موسـيقي رپ نيـز تـصوير شـده                    است

  ). 15تصوير . نك(است 

  
  ،و گرافيتي) فرهنگ هيپ هپ( رابطه ميان موسيقي رپ .15تصوير 

  اي از گرافرهاي شيراز نمونه
  

 ة و چه به صورت نشان سي و چه با حروف فار     (Love)عشق چه با حروف انگليسي      . عشق
  . تصويري قلب به تصوير كشيده شده است

هـاي اجتمـاعي و       تواند اسـارت در زنجيـر سـنت         اين اسارت مي  . نماد اسارت است  . زنجير
  .فرهنگي باشد
ند كه به نيروهايي    اهايي خشمگين و هراسناك     فيتي چهره هاي موجود در گرا     چهره. چهره

هـاي     يـا گـروه    هـاي هـوي متـال       ها را در كليپ     هرهير اين چ  نظ.  يا ديوسان اشاره دارند    شيطاني
نمونـه  . نـد اهاي دردكشيده مرتبط    ها به چهره    هدسته ديگري از چهر   . توان ديد   پرست مي   شيطان

توان ديد كه چهره دو زن را بـه صـورتي كـه درد از چهـره آنـان             مي» تنها«اين كارها را در آثار      



  گرافيتي به منزلة هنر اعتراض 
 

 98

آلود   چهره غمگين، يأس  » تنها«از گرافر ايراني    ) 7(وير  در تص . هويدا است به تصوير كشيده است     
او نام خـود را در دو طـرف چهـره بـا حـروف      . توان ديد  را مي،»تنها«اي شكاك     و حتي تا اندازه   

 نيـز   ايـضاً از تنهـا،     ،هـاي دردكـشيده را در تـصوير دو زن           چهره. فارسي و انگليسي نوشته است    
  .  شده استتوان ديد كه در شهرك اكباتان تصوير مي

اي بـودن اسـت كـه در          هاي عضالني نمادي از مردگرايي و عـضله         بدن. هاي عضالني   بدن
  . خورد فرهنگ رپ مردگرا بيشتر به چشم مي

هاي آتش گاه اشاره به دوزخ دارد كه از مفاهيم مرتبط با موسيقي هوي متال                  شعله .آتش
 حاكم بر جوامع معاصر اسـت كـه     نشانه دوزخ انتقادي شديد به اوضاع اجتماعي و سياسي        . است

 در  ياري، از جمله جنگ و كـشت و كـشتار،         هاي بس   رسند، اما شرارت    به ظاهر بهشت به نظر مي     
  . كند آن بيداد مي

مفهوم جنگ و صلح در برخي از كارهاي گرافيتي به صورت نوشتاري آمده          . جنگ و صلح  
 دربـارة   اثري) ترو آپ (رت نوشتاري   توان به كاري از تنها اشاره كرد كه به صو           از جمله مي  . است

  . جنگ و صلح توليد كرده است
شناختي به كار رفته در آثار گرافيتي حاكي از آن است كه نـوعي                 عناصر نشانه  ،در مجموع 

هـا بـا فرهنـگ جهـاني      ايـن عناصـر و نـشانه   . انتقاد اجتماعي و سياسي در گرافيتي نهفته است       
  .است غرب بخوبي قابل مشاهده است، همخوان جوانان كه در موسيقي و گرافيتي جوانان

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

. ، توجـه شـد    با كاركردهاي اجتماعي و سياسي    در اين مقاله به گرافيتي به منزلة يك اثر هنري           
 متفـاوت تـوان آن را در سـه سـطح             با توجه به تفاوت گرافيتي با ديگر آثار هنري، مي          همچنين،

حداقل در دو سطح اول، آثـار       . نوشتاري  پسند و ارتباط شبه     نر مردم هنر دكوراتيو، ه  : كردبررسي  
با توجه به مشروعيت هنري     . كردشناختي     بررسي جامعه  ر هنري اثآتوان به منزلة      گرافيتي را مي  
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هاي هنري، دور نيـست كـه    ها و كتاب يافتن بخشي از آثار گرافيتي و راه يافتن گرافيتي به موزه      
از ديگر سو، گرافيتـي بـيش از هـر          . ندشودانشگاهي هنر نيز بررسي     شناسي رسمي و      در جامعه 

چيز با مفهومي از هنر زيرزمينـي در ايـران پيونـد خـورده و بـا فرهنـگ بخـشي از جوانـان در                         
تـوان آن را فرهنـگ        مـرتبط اسـت كـه مـي       ) تهران، كرج، مشهد، شيراز   (شهرهاي بزرگ كشور    

هـاي    موسيقي، گرافيتي و ورزش   مان تركيبي از    عناصر اين فرهنگ همز   . ناميد» جوانان جهاني «
در مقالـه   . شـد هاي ايراني بررسـي       هاي به كار رفته در گرافيتي       نشانه.  است خاص نظير اسكيت،  

 دربـارة  با اين حـال، هنـوز تحقيقـات جـدي    . حاكي از وجود عناصري از اعتراض اجتماعي است     
.  آن اظهار نظر كردةهت فعلي و آيندج دربارة درستيهتوان ب گرافيتي صورت نگرفته است و نمي     

  .نداموجود مانع بررسي دقيق اين پديدههاي اجتماعي و انتظامي   محدوديت،همچنين
  

  منابع
  : ، قابل دسترس در»تكنو، گرافيتي و اسكيت برد«گزارش عصر ايران از ) 1387(انواري 

http://www.asriran.com/view.php?id=48743 
  . فرآيند: پور، تهران ، مترجم ميترا رستميپاپ آرت) 1379(ير، خوزه  پي

  :، قابل دسترسي در2  و1گرافيتي چيست؟ ) 1383(رشاد، كارن 
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