میکننــد (در ارتبــاط بــا موضــوع ایــن مقالــه) را میتــوان در دو گــروه کلــی تحلیــل کــرد .بــه علــت در معــرض دیــد بــودن
(چشــم خــوردن) تفاوتهــای ســبک زندگــی چــه بــه لحــاظ فــردی و خانوادگــی و چــه بــه لحــاظ اجتماعــی ،حــق بــه شــهر
زنــان مســلمان فراتــر از قوانیــن و مقــرارت کــم رنــگ شــدهاند .ایــن زنــان از حــق تحصیــل ،امکانــات درمانــی و بهداشــتی،
حــق حضــور در اجتمــاع و غیــره برخــوردار هســتند ،امــا بــه دلیــل عــدم احســاس "راحتــی" و یــا "امنیــت" ترجیــح میدهنــد
کــه تــا حــد ممکــن از حداقلهــای ممکــن و در اختیارشــان اســتفاده کننــد .و یــا بــه قولــی بــه صــورت حداقلــی از منــزوی
خــارج میشــوند .آنهــا براحتــی از تســهیالت اوقــات فراغــت اســتفاده نمیکننــد.
بنابرایــن ،خریــد روزمــره خــود و حتــی تمامــی فعالیتهــای مرتبــط بــا خانــواده را انجــام میدهنــد و متذکــر میشــوند کــه
ایــن نحــوه پوشــاک ،مانعــی بــرای انجــام فعالیتهــای روزمــره آنهــا نیســت .امــا بــه دلیــل تفاوتهــا مســیرها و فعالیتهــا
محــدوده بــه زمــان و مکانهــای خــاص هســتند.
تمایــل بــه محــدود کــردن ارتباطشــان بــا جریانــات روزمــره جامعــه ،تــا بتواننــد هویــت متفــاوت بــرای خــود ایجــاد کننــد.
بــرای مثــال بــه تبلیغــات رســانه ای و اکرانهــای شــهری دقــت نمیکننــد ،در جمعهــای اجتماعــی ماننــد مراســم هنــری
و فرهنگــی حضــور پیــدا نمیکننــد ،حتــی تمایلــی بــه فعالیتهــای ورزشــی نشــان نمیدهنــد و از ایــن طریــق تــاش در
حفــظ هویتشــان و حتــی بــه دنبــال تعریــف جدیــد از هویــت خــود هســتند.
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هــدف ایــن مقالــه انعــکاس صــدای گروهــی از جوانــان از ورای هنــر شــهری و خیابانــی یاگرافیتــی اســت و اینکــه چــرا ایــن
گــروه هنــری ترجیــح دادهانــد کــه حــرف خــود را از طریــق گرافیتــی بــا نامــی مســتعار و هویتــی پنهــان بیــان کننــد؟ بــرای
دســتیابی بــه ایــن هــدف مقالــه از روشهــای کیفــی مصاحبــه از طریــق شــبکههای اجتماعــی مجــازی و نشانه شناســی
و تحلیــل آثــار بهره منــد شــده اســت .ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه از نظــر جوانــان گرافیتــی ،مصاحبــه شــده زندگــی
روزمــره از جــوک تــا اخبــار بســیار مهــم سیاســی -اجتماعــی ،اقتصــادی کشــور و جهــان از قبیــل صلــح و جنــگ یــا هــر
موضــوع دیگــری کــه افــکار عمـــومی بــر آن حســاس اســت از فقـــر ،اختــاس ،بنیادگرایــی تــا جنســیت موضوعــی بــرای
گرافیتــی اســت .همچنیــن بررســی آثــار حاکــی از اعتــراض یــا توجــه بــه وضعیــت فضــای خــاص شــهری نیــز هســت کــه
اغلــب گرافیتی هــای ایــران بــه آن می پردازنــد .از نظــر گرافیتی هــای مصاحبــه شــده ایــن هنــر از انــزوا بیــرون آمــده و
مخاطــب خــود را در بیــن نســل دهــه  60یافتــه و آینــده روشــنی پیــش رو دارد .دختــران جــوان بــه آرامــی جــای خــود را
در ایــن عرصــه می یابنــد .مخاطــب داشــتن برایشــان مهــم اســت ،از ایــن رو بــه هنجارهــای ذهنــی عمــوم مــردم اهمیــت
می دهنــد و آن را رعایــت می کننــد وندالیســم جایــگاه بســیار محــدودی بیــن ایــن جوانــان د ارد در واقــع «درصــدد تخریــب
نیســتند اگــر بودنــد میتوانســتند» و ایــن تنهــا بــه کنتــرل نهادهــای رســمی بــاز نمیگــردد .آنهــا در صــدد آن هســتند کــه
حرفشــان را بزننــد اینکــه «گرافیتــی جــرم نیســت»« ،فضــای شــهر تنهــا نبایــد حــرف هیئــت هنــری شــهرداری را انتقــال
دهــد آنهــا هــم میخواهنــد حــرف خودشــان را بــا شــهروندان در میــان بگذارنــد و ایــن حــرف را بــر روی دیوارهــا و فضاهــای
عمومــی رهــا شــده در مالکیــت عمومــی بــه زبــان بیاورنــد .و پــای ایــن نــوع ســخن گفتــن هــم ایســتاده اند».
واژگان کلــیدی
هـویت ،عاملـیت ،فضـای شـهری ،خیابان ،هنرغیررسـمی ،گرافـیتی و جوانان
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مبانی نظــری تحقیق    

الف .معرفی نظـریههای کلـیدی
بــرای درک انعــکاس هنرمنــدان شــهری و حقــی کــه آنهــا بــه دیوارهــای بــرای خــود متصورنــد ،چارچــوب نظــری تحقیــق
در دو قســمت شــامل معرفــی نظریههــای کلیــدی در مقالههــای موجــود حــول ســه مفهــوم کلیــدی هویــت ،عاملیــت و
شــهری شــدن جامعــه و در قســمت دوم تبارشناســی مفهــوم گرافیتــی ارائــه شــده اســت" .هویــت بــه عنــوان یــک پدیــده
سیاســی و اجتماعــی نــوزاد عصــر جدیــد و بــه عنــوان یــک مفهــوم علمــی ،از ســاختههای علــوم اجتماعــی اســت کــه از نیمــه
دوم قــرن کنونــی ،بــه جــای مفهــوم خلــق و خــوی فــردی و جمعــی (ملــی) رواج گرفتــه اســت" (تاجیــک  )1381هویــت بــر
پایــه نظریــه گیدنــز عبــارت اســت خــود شــخص آن گونــه کــه شــخص از خــودش تعریــف می کنــد .بــه نظــر گیدنــز ،هویــت
انســان در کنــش بــا دیگــران ایجــاد میشــود و در جریــان زندگــی پیوســته تغییــر مینــد .هیــچ کــس هویــت ثابتــی نــدارد.
هویــت ســیال و همــراه در حــال ایجــاد شــدن و عــوض شــدن اســت (ابراهیمــی بــه نقــل از گیدنز".)1387:هویــت اجتماعــی،
متکــی بــر تفــاوت اســت؛ و تفــاوت در چیــزی کــه نزدیکتــر باشــد و تهدیــد بزرگتــری بــه شــمار آیــد آســانتر دیــده میشــود
و مــورد تأکیــد قــرار می گیــرد تحلیــل عقایــد قالبــی و گرایــش بــه پذیــرش مطابقتــی میــان عضویــت در یــک مقولــه و
داشــتن یــک ویژگــی خــاص بــه نحــوی کــه دانســتن مقولــه یــا گروهــی کــه شــخص عضــو آن اســت تأثیــر نیرومنــدی روی
قضاوتهایــی بگــذارد کــه در بــاره او میشــود" (بوردیــو .)652:وزارت جوانــان و ورزش در تدویــن راهبردهــای ملیگــذران
اوقــات فراغــت جوانــان ( )1383هویــت و جوانــان در  7حــوزه فرهنــگ و هویــت دینــی ،هویــت ملــی و سیاســی ،تأثیرپذیــری

ب -تبارشـناسی مفهوم گرافـیتی :تعاریف وبرداشـت از آن
تبارشناســی مفهــوم گرافیتــی در چارچــوب مــورد نظــر ایــن مقالــه ،بــه قــرن  19بــاز میگــردد .تاریخنــگاران و پژوهشگــران
هنــر نخســتین گروهــی هســتندکه گرافیتــی را مــورد توجــه قــرار دادهانــد .از نظــر ایــن گــروه چــون گرافیتــی نقاشــی بــر روی
دیــوار اســت پــس نقاشــی انســان غارنشــین بــر روی دیوارهــای غــار ســرآغاز ایــن هنــر اســت .توافــق بــر تعریــف ایــن بیــان
1
هنــری بــا تقســیم بندی تکنیک هــا و مصالــح کار هــم بســیار مــورد توجــه نقــادان و پژوهشگــران هنــر بــوده اســت.
گرافیتــی بــه عنــوان موضــوع تحقیــق نخســتین بــار توســط هورلــو ثرامبــو 2در ســال  1731بــا جمــعآوری گرافیتیهــای توالت
آغــاز شــد (هزارخانــی .)18:از اواســط قــرن بیســتم در دهــه  60گرافیتــی مــدرن از نیویــورک در محلههــای سیاهپوستنشــین
آغــاز و در اروپــا بــه زبانــی بــرای بیــان اعتراضهــای سیاســی جنبــش دانشــجویی تبدیــل شــد .از ایــن پــس منتقدیــن فضــای
سیاســی و اجتماعــی بــه دنبــال درک چرایــی و شــناخت بیــان انتقــادی و اعتراضــی ایــن هنربودهانــد 3.بــا شــهری شــدن جریان
زندگــی مــدرن و رشــد شــتابان شهرنشــینی مفاهیمــی ماننــد فضای شــهری ،فضای عمومی ،زیباســازی شــهر ،تبلیغات شــهری
و رشــته های تخصصــی دیگــر مطــرح و دیــوار بــه مثابــه رســانه و ابــزاری بــرای تامیــن منابــع مالــی و انتقــال پیام هــای
رســمی بــرای مدیریــت شــهری کاربــرد پیــدا کــرد .از ایــن زمــان گرافیتــی هویتــی تــازه یافــت و ســرآغاز ایــن حرکــت از
متروهــای لنــدن بــود".در توضیحــات شــفاهی هنرمنــدان خیابانــی از منظــر جامعهشناســی بــه زحمــت میتــوان پیام هــای
سیاســی و هنــری را باالتــر از مشــارکت در خلــق فضــای عمومــی پیــدا کــرد" (هزارخانــی)45 .ایــن جریــان تقریبــا در تمامــی
اروپــا گســترش یافــت "جوانــان بــه پاخیزیــد وشــهر خــود را پــس بگیرید"یکــی از شــعارهایی اســت بــر دیــوار شــهر برلیــن
در  2007ثبــت شــده اســت (همــان .)48
ایــن هنــر ،خیابانــی اســت و "هنــر خیابانــی همیشــه هنــر جوانــان بــوده اســت و تــا حــد زیــادی بخشــی از ســاختارهای
 -1ن.ک جونز استال.هنر خیابانی.ترجمه هزارخانی.سامان .1389فخرکیا.تهران
 -3کوثری.مسعود.گرافیتی به منزله هنر اعتراض.مجله هنر و ادبیات سال دوم شماره اول1389 ،

2 - Hurlo Thrumbo

223

شماره50-49

222

هــدف از تهیــه مقالــه پیــش رو انعــکاس صــدای گروهــی از جوانــان ایرانــی در ورای هنــر شــهری و خیابانــی یــا گرافیتــی
اســت .اینکــه چقــدر ایــن هــدف محقــق شــده را خواننــدگان ارزیابــی میکننــد .امــا از خــال پرســش های طــرح شــده در
ایــن تحقیــق و طــی کــردن مســیر بــا روش کیفــی میتــوان دریافــت کــه قضــاوت در مــورد جوانــان گرافیتــی بــه عنــوان
مقلــدان فرهنــگ غربــی و وندالیســم شــهری کــه در برخــی مطالعــات بــر آن تاکیــد شــده برداشــت صحیحــی بــه نظــر
نمیرســد .گرافیتــی ایرانــی ویژگیهــای فرهنــگ شــهری ایرانــی و بــر اســاس ذائقــه مخاطــب شهرنشــین ایرانــی تولیــد
میشــود .وندالیســم گرافیتــی آن گونــه کــه در دیگــر شــهرهای بــزرگ جهــان رواج داشــته و طرفــدار دارد مطــرح نیســت و
بــه قــول گرافیتــی آرتیســت همــکار ایــن مقالــه حتــی ونــدال گرافیتــی هــم مفهومــی را بــه میــان میآورنــد .در ایــران هــم
ایــن هنــر ،هنــر جوانــان دختــر و پســر اســت .آنهــا خیابــان را بــه عنــوان خانــه دوم خــود بــرای گفتوگــو بــا مــردم شــهر
انتخــاب و در فرصتــی مغتنــم حــرف خــود را بــر دیوارهــای شــهر حــک میکننــد .هــر چنــد میداننــد کــه ممکــن اســت
تنهــا کســی کــه ایــن پیــام را میبینــد مســئول شســتن دیــوار باشــد امــا بــاز هــم مداومــت بــه خــرج میدهنــد .ایــن هنــر
بــه معنــای مــدرن آن حــدود  10ســال اســت کــه پــا گرفتــه و آغازگــر و تشــویقکننده آن را نیــز بیشــتر نســل جــوان دهــه
شــصت جامعــه شــهری تشــکیل میدهنــد .چهــار کالنشــهر تهــران ،مشــهد ،شــیراز و اهــواز در ایــن زمینــه هنرمنــدان صاحــب
ســبک و نــامآوری را دارد .در ســالهای اخیــر ایــن هنرمنــدان در گالریهــای بین المللــی نیــز آثــار خــود را ارائــه دادهانــد.
تــم اصلــی گرافیتــی آرتیســتها در ایــران تبعیــض ،فقــر ،مشــکالت اجتماعــی مرتبــط بــا گروههــای آســیبپذیر اجتماعــی
مثــل کــودکان کار و خیابــان ،زنــان و محیطزیســت اســت .البتــه ایــن هنرمنــدان بــه زندگــی روزمــره و مســائل سیاســی روز
ماننــد مذاکــره هســتهای یــا حضــور زنــان در ورزشــگاه ،تــورم  ،اختــاس ســایر موضوعاتــی کــه بــرای عمــوم مــردم موضــوع
بحــث اســت و در تاکســی و اتوبــوس بــه گــوش میرســد عکسالعمــل نشــان میدهنــد .ایــن مقالــه بــا اتــکاء بــه مصاحبــه
بــا دو جــوان گرافیتــی آرتیســت ،پژوهشهــای انجــام شــده در ایــران و نیــم نگاهــی بــه تجربــه جهانــی و همچنیــن بررســی
و آثــار گرافیتــی آرتیســتهای کشــورمان تهیــه شــده اســت .در خاتمــه از دو جــوان گمنــام هنرمنــد گرافیتــی کشــورمان بــه
خاطــر صــرف وقــت و پاســخگویی بــه پرســش ها سپاســگزارم و امیــدوارم ایــن مقالــه صــدای آنهــا را انعــکاس داده باشــد.

از جهانیشــدن ،تفاوتهــای قومــی و زبانــی ،تعلقات"خانوادگــي ،تمايزات"و"هويت"جنســيتي و شرايط"و"هويت"شــغلي تقســیم
کــرده اســت .در ایــن بررســی بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــده کــه جمعیــت شــهری دارای ترکیــب جمعیتــی جــوان اســت و ایــن
از خصلتهــای زندگــی شــهری محســوب میشــود .شــهری شــدن زندگــی اجتماعــی پدیــدهای جهانــی اســت و از پیــش
نیازهــای رونــد جهانــی شــدن محســوب میشــود .تــاش بــرای تشــخص و هویــت و حفــظ خــرده فرهنگهــا در برابــر ایــن
رونــد و همچنیــن درک و همســویی بــا تحــوالت جهانــی نیــز رویکــرد دیگــری اســت کــه دنبــال میشــود و جوانــان ایــن
دو فعالیــت را در جامعــه دنبــال میکننــد و از آنجــا کــه "جوانــان گروهــي نوجــو و كنجــكاو هســتند و هميشــه از پديدههــاي
تــازه اســتقبال ميكننــد ،بيــش ا ز هــر گــروه اجتماعــي ديگــر از ايــن فراينــد تاثيــر ميپذيرنــد و بــر آن اثــر ميگذارنــد.
در نتيج ـه فرهنــگ جوانــان را بيــش از هــر چيــز ديگــر ميتــوان متاثــر از ايــن فرايندهــا دانســت...و از شــكلگيري يــك
خردهفرهنــگ در ميــان جوانــان ايرانــي حــرف زد كــه بيــش از آنكــه بــا معيارهــاي فرهنــگ مســلط همنــوا باشــد ،بــا
فرهنــگ مســلط جهانــي همنوايــي دارد (شمســی  .)1390مجموعــه ایــن عوامــل منجــر بــه شــکلگیری "تنــوع هویتــی"
(آمارتیاســن  )1389در جامعــه به خصــوص در بیــن جوانــان میشــود .در بررســی عاملیــت ،ســاختار و تنــوع در زندگــی جوانــان
و درک تأثیــر نیروهــای ســاختی شــامل طبقــه ،جنســیت و مــکان زندگــی نظریــه عــادتواره و میــدان بوردیــو کمــک میکنــد
(ذکایــی .)98:بــدون ســبک زندگــی و هویــت اجتماعــی ،یعنــی بــدون چارچوب هــاي مشخصـــی کــه شــباهتها و تفاوتهــا را
آشــکار میســازد ،افــراد یــک جامعــه امــکان برقــراري ارتباطــی معنـــادار و پایــدار میــان خــود نخواهنــد داشــت (گیدنــز بــه نقل
از آقابخشــی  .)1381بــا توجــه بــه نظریههــای تنــوع فرهنگــی از میــان جامعهشناســان بودریــار مشــخصا در کتــاب مبادلــه
نماديــن و مــرگ ( )1976و دسيســة هنــر (  ) 112-2005بــه گرافيتــي پرداختــه اســت .از نظــر او گرافیتــی روشــی بــرای گفتــن
ایــن اســت کــه مــا "وجــود داريــم" (کوثــری .)1388

چنــد شــاخهای خرده فرهنــگ جوانــان گمنــام اســت کــه بیشــتر توســط جوانــان بــه صــورت تصویــر و نوشــته اعــام
میشــود"(همان .)8:گرافیتــی بــه مســئله مدیریــت شــهری و بــه ســبب عمومیــت آن زندگــی روزمــره شــهروندان تبدیــل
شــده اســت تــا آنجــا کــه ایــن موضــوع حتــی بــرای آمــوزش زبــان انگلیســی در کتابهــای درســی نیــز اســتفاده شــده و در
شــناخت آن نوجوانــان آمــوزش میبیننــد .1طرفــداران و منتقــدان ایــن هنــر هــم در بیــن مــردم و هــم مســئولین و مدیــران
شــهری و حکومتــی وجــود دارد و عکسالعملهــای مختلفــی را بــه همــراه داشــته اســت .در آلمــان ضربالمثلــی مشــهور
اســت کــه "دســتان احمــق روی میــز و دیوارهــا می نویســد (همــان .)37:در مونتــرال کانــادا ســمنهایی بــرای مبــارزه بــا
گرافیتــی و دیوارنویســی از طــرف مــردم شــکل گرفتــه اســت .امــا در لنــدن مــوزهای بــرای آثــار آنهــا تعبیــه شــده اســت
(هزارخانــی  .)1389بــا توجــه بــه ایــن تاریخچــه تعریــف ایــن مقالــه ازگرافیتــی عبــارت اســت از :بیــان دیــدگاه فــردی و
(گروهــی) در فضاهایــی کــه در معــرض دیــد عمــوم قــرار دارد و در قالــب نقشهــا ،اشــکال ،حرفهــا ،نشــانهها ،نمادهــا،
الگوهــا و کلمههــا انجــام میشــود و توســط جوانــان گمنــام شــهری و بــا توجــه بــه مخاطــب در فضــا و زمــان خاصــی
انجــام می شــود.

روش تحـقیق   
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یافـتههای تحـقیق   

یافتههــای تحقیــق در دو قســمت ارائــه میشــود ،نخســت چکیــده یافتههــا حاصــل از مصاحبههــا و تحقیقــات پیشــین و
دوم مــروری بــر آثــار جمــعآوری شــده.
الف -انعکاس صدای گرافیتی آرت ایرانی در مستندات و مصاحبهها
در ایــران بیــان عمومــی گرافیتــی ســابقه تاریخــی دارد امــا "بــه ســبب ممنوعيتهــاي فرهنگــي و اجتماعــي موجــود ،ايــن
موضوعــات كــه بــه فرهنــگ جديــد بخشــي از جوانــان در ايــران مربــوط ميشــود ،مــورد كنــكاش علمــي قــرار نگرفتــه اســت"
(کوثــری" .)1389:و نمیتــوان باقاطعیــت تاریــخ مشــخصی را بــرای شــروع گرافیتــی (بهمعنــای مــدرن آن) در ایران مشــخص
کــرد ،همانطــور کــه نمیشــود نــام فــردی را بهعنــوان پــدر ایــن هنــر آورد؛ امــا « »A1oneنامــی در گرافیتــی ایــران
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در یــک دهــه اخیــر مطالعاتــی در مــورد هنــر شــهری در ایــران توســط محققــان دانشــگاهی و همچنیــن گزارشهــای خبــری
در روزنامههــا بــه چــاپ رســیده اســت مهمتریــن ایــن آثــار عبارتنــد از :گرافيتــي بــه منزلــة هنــر اعتــراض جامعهشناســي هنــر
و ادبيــات ،ســال دوم ،شــماره اول ،بهــار و تابســتان  1389مســعود كوثــري ،گرافیتــی ایرانــی ،مقاومــت و خــود -بیانگــری از
طریــق دیوارهــای شــهری-حامد طاهــری کیــا ،محمــد رضایــی مجلــه جامعهشناســی ایــران دوره چهاردهــم شــماره -1بهــار
 ،1392هــم هنرمنـــد ،هــم خرابکـــار ،روزنامــه شــهروند ،بهمــن  ،1392هنــر اعتــراض ،هنر انقالب مرتضی اســدی ،پژوهشــگاه
علــوم انســانی و تحقیقــات فرهنگــی ،مجلــه هنرهــای تجســمی ،نظریهســازى بــراى موســيقى زيرزمينــى ايــران ،مســعود
کوثــری ،فصلنامــه تحقیقــات فرهنگــی ،دوره پنجــم ،شــماره  4زمســتان  ،1391ایــن آثــار منابــع اصلــی مطالعــات در ایــن
تحقیــق در مــورد هنــر شــهری و هنــر غیررســمی اســت .همچنیــن ایــن مقالــه از روشهــای مرســوم کیفــی بهرهمنــد شــده
اســت .مصاحبههــای عمیــق بــا دو پســر گرافیتــی آرت در تهــران ،جمــعآوری آثــار از طریــق پرســه زنی در شــهر و فضــای
مجــازی در فیــس بــوک و وبســایت ها و تقســیمبندی موضوعــی ایــن آثــار و تحلیــل آنهــا انجــام شــد .گفتنــی اســت یافتــن
ایــن هنرمنــدان گرافیتــی و مصاحبــه بــا آنهــا ســاده نبــود .ایــن مســئله بــه دو موضــوع بــاز میگــردد نخســت آنکــه گمنامــی
از مشــخصه های هویتــی ایــن گــروه هنــری اســت و دوم اینکــه امنیــت کافــی بــرای ظاهــر شــدن ایــن گــروه در فضــای
رســمی رســانهای کشــور وجــود نــدارد بنابرایــن نمیتــوان اعتمــاد ایــن گــروه را بــه راحتــی بــرای همــکاری جلــب کــرد.
البتــه در روزنامــه شــهروند و تحقیــق محمــد رضایــی مصاحبههایــی انجــام شــده کــه بــه مــدد ایــن پژوهــش آمــده اســت.

اســت کــه بهراحتــی نمیشــود از کنــارش گذشــت؛ فردیکــه اکثــر گرافیتــیآرتیســتها خــود را مدیــون راهنماییهــای
او میداننــد .هنرمنــدی کــه ازســال  ۸۱کار خــود را بــا نقاشــی روی دیوارهــای دانشــکده و ازســال  ۸۲روی دیوارهــای شــهر
شــروع کــرده اســت "A1one".میگویــد" :شــاید خیلیهــا مــن را یــک خرابــکار بداننــد؛ مــن حرفــی نــدارم؛ خیلــی هــم
خوشــحال میشــوم کــه یــک خرابــکار بهحســاب بیایــم ".او خــود را اولیــن کســی میدانــد کــه گرافیتــی در ایــران را شــروع
کــرده ،بــرای همیــن هــم نــام " "A1oneبهمعنــی تنهــا را برگزیــده و حــرف  Aو عــدد  ۱در اســم هنــریاش نمایــان اســت.
باهمــه اینهــا گفتــه میشــود ،درســال (۱۳۷۳بهنقلــی  )۱۳۷۹امضــای گرافــری بــه نــام «اســنس» در ســطح شــهر تهــران
دیــده شــده اســت "GEO" .و " "Mr. Killuminatiنــام مســتعار  ۲گرافــر دیگــر فعــال ایرانــی اســت Geo .درمــورد یکــی
از آثــارش باعنــوان "دیپلماســی" کــه برتــری گــروه مذاکرهکننــده ایرانــی را نشــان میدهــد ،میگویــد" :آن کار بازتــاب
زیــادی داشــت و عــدهای بــه مــن گفتنــد کــه تــو چقــدر خوشخیالــی؛ امــا مــن عــرق ملــی دارم و کارم را بــرای ملتــم انجــام
میدهــم"GEO" ".کارهایــش جــزو محبوبتریــن گرافیتیهــای کشــور اســت و طرفــداران ثابــت و پروپاقرصــی دارد" .کار
گرافیتــی یکجــور انجاموظیفــه اســت؛ اگــر روزی حتــی ۱۰۰نفــر کار مــا را ببیننــد و تنهــا ۲نفــر از آنهــا کار را درک کننــد
هــم بــرای مــا کفایــت میکنــد .او می گویــد مــن در خیابــان کــه راه مــیروم بهجــای دقــت بــه جاذبههــای دیگــر بــه
دیوارهــا نــگاه میکنــم؛ دوســت دارم بــا ســادهترین شــکل بزرگتریــن مفهومهــا را برســانم oham ،.هــم گرافــر دیگــری
اســت کــه ازســال  ۸۶بــه تمریــن گرافیتــی روی کاغــذ پرداختــه و ازســال  ۸۸بهصــورت جــدی ایــن هنــر را دنبــال کــرده؛
او میگویــد :گرافیتــی در ایــران یــاد گرفتــه کــه حرفــش را بــا نوشــتن مشــکالت مــردم یــا اشــعار رپکنهــای ایرانــی
بزنــد 2 Cave .دیگــر گرافیتــی ایرانــی اســت کــه گرافیتــی را هنــری غیرمــادی میدانــد کــه تنهــا از ایــن راه آرامــش پیــدا
ی شــما
ی اســت ،روشــی کــه شــیوه زندگ ـ 
میکنــد ،وی میگوید :گرافیتــی فقــط یــک هنــر نیســت ،یــک نــوع روش زندگ ـ 
را عــوض میکنــد ،مثــل بقیــه هنرهــا شــما در خانــه نیســتید کــه فقــط چندســاعت روی یــک بــوم نقاشــی کنیــد و بقیــه
ی شــما گرافیتــی کار میکنیــد خیابــان خانــهدوم شــما میشــود ،خانـهای کــه هــم
روز کارهــای روزمــره انجــام دهیــد ،وقتـ 
نقاشــی و هــم اتفاقهــای روزمــره در آنجــا بــرای شــما رخ میدهــد .گرافیتــی ایــران سرشــار از پتانســیل اســت و پیشــرفت
خوبــی داشــته۳ .چیــز گرافیتیآرتیس ـتهای ایرانــی را عــذاب میدهــد؛ یکــی از آنهــا پاککــردن کارهایشــان اســت ،یکــی
دیگــر هــم زمانــی اســت کــه گرافیتیکارهــا را بــا یــک اســپری و دســتانی بســته جلــوی دیــوار بزرگــی در نقطـهای مرکــزی
از ســطح شــهر بگذاریــد؛ دیگــری هــم اینکــه آنهــا و کارشــان را نمونــه شیطانپرســتی و غربزدگــی بدانیــد( .روزنامــه
شــهروند 13بهمــن  .)1392در مصاحبههایــی نیــز کــه در ایــن پژوهــش بــا گرافیتــی آرتیســتهای جــوان انجــام شــده تقریبــا
حرفهــای مشــابه بــه لحــاظ محتوایــی از زبــان آنهــا جــاری شــده اســت .آنهــا بــا اعتمــاد بــه نفــس از هنــر خــود دفــاع
میکننــد و آینــده اش را درخشــان میداننــد .خــود را از غربگرایــی ،پیــروی از هنرمنــدان غربــی و مقابلــه بــا هنجارهــا و
ارزشهــای عمومــی جامعــه مبــرا میکننــد .آنهــا معتقدنــد کــه گرافیتی هــا ایرانــی در شــهرها مختلــف و البتــه شــهرهای
بــزرگ مشــهد ،تبریــز و شــیراز فعالانــد و در ســنین  18تــا  32ســال هســتند .در تعریــف و تاریخچــه هنرشــان میگوینــد
"در ایــران گرافیتــی تصویــری ،تــگ ،تکنیکهــای ترکیبــی بــرای انتقــال معنــا و چیدمــان چیــزی در شهرهاســت و بیشــتر بــه
گرافیتــی آرت بیشــتر نزدیــک هســتیم .ایــن هنــر از نســل دهــه شــصتیها شــروع شــده و کســانی کــه تــازه شــروع میکننــد
( )Toyخــود را مدیــون ایــن نســل میداننــد .بــر اســاس بررســی مصاحبههــای انجــام شــده تصــور گرافیتــی آرتهــا از
موقعیــت خــود در فضــای اجتماعــی – سیاســی بدبینانــه اســت ".در ایــران گرافیتــی موافــق و مخالــف سیســتم سیاســی مــورد
پیگــرد قــرار میگیرنــد .در حالیکــه گرافیتــی آرتیســت ایرانــی دنبــال ســاختن اســت و بیشــتر تصویــری کار میکننــد کــه
ســعی میکننــد مفهومــی را خلــق کننــد کــه چیــزی را خــراب میکنــد و چیــزی را بــه جایــش میســازد (همــان) "امــا
ونــدال بیشــتر خــراب میکنــد و نمیســازد ونــدال تقریبــا در ایــران نیســتند چــون ونــدال را ایرانیهــا نمیپذیرنــد از ایــن
رو حتــی وندال هــا هــم ســعی میکننــد بیشــتر مفهومــی را بــه وســط آورنــد" .نارضایتــی گرافیــت آرت ایرانــی از سانســور

ب -بررسـی آثار
در این پژوهش از طریق آدرسهای  https://www.facebook.com/IranGraffitiو https://www.facebook.com/GE021
و همچنیــن آثــار پراکنــده از طریــق موتورهــای جســتجوگر و پرســهزنی در شــهر تهــران  113اثــر گرافیتــی جمــعآوری شــد.
بــر اســاس بررســی انجــام شــده مشــخص گردیــد کــه هنــر خیابانــی گرافیتــی آرتیســتهای ایرانــی اعتراضــی اســت .محــور
اصلــی ایــن اعتــراض "تبیعــض" اســت کــه بــا روش هــای مختلــف بازگــو نمایــان می شــود .بــه عنــوان مثــال روش مدیریــت
شــهر و تصاحــب فضــای عمومــی شــهری توســط نهادهــای رســمی ،مســائل شــهری شــامل آلودگــی هــوا و محیطزیســت،
مســائل زنــان و مشــکالت اقصــادی و اجتماعــی از قبیــل فقــر ،کــودکان خیابانــی و همچنیــن اعتــراض بــه برخــی تصمیمــات
سیاســی کــه در جریــان زندگــی روزمــره مــردم بــه آن توجــه دارنــد ماننــد جنــگ در منطقــه ،کاهــش قیمــت نفــت ،بیــکاری
جوانــان وتــورم اســت .همچنیــن در برخــی مواقــع زیباســازی فضاهــای رهــا شــده و پنهــان نیــز انجــام میشــود کــه البتــه
ممکــن اســت بــه دلیــل دور از چشــم بــودن بــرای کار نیــز باشــد .در ادامــه مقالــه برخــی از ایــن تصاویــر ارائــه میگــردد:
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بیهــوده مســائل اســت در یکــی از مصاحبههــا عنــوان شــد "در ایــران خیلــی حرف هــا هســت کــه الکــی سانســور شــدهاند
خیلــی چیزهــا تابــو شــدهاند کــه در واقــع تابــو نیســتند گرافیتــی آرتیســت میخواهــد حــرف بزنــد از فقــر .راهحلهایــی
بدهــد بــرای فقــر او نمیخواهــد ســیاهنمایی کنــد بلکــه میخواهــد بســازد ،زشــت نمیکنــد بلکــه زیبــا میســازد .باالخــره
گرافیتــی آرت اســت" (همــان) او میخواهــد حرفهــای مــردم کــه گفتــه نمیشــود را بیــان کنــد .گرافیتــی ایرانــی اصــا
بــه دنبــال بیــان ا ِروتیــک از مســائل نیســتند بلکــه بــه دنبــال بیــان مســائل هســتند مثــل حضــور زنــان در ورزشــگاه .اظهــار
نظــر سیاســی در ایــران خیلــی ســخت اســت و بــرای گرافیتــی بســیار ســختتر (همــان)" .بــر اســاس مصاحبههــا ایــن
هنــر بــه آرامــی در ایــران دارد جــای خــود را بــاز میکنــد" اوایــل مــردم میگفتنــد دیــوار را ســیاه نکــن امــا نســل دهــه
شــصت بــه بعــد و دهــه پنجاهیهــا معنــای ســاختاری ایــن هنــر را میداننــد .گاهــی کارگــری را دیــدم کــه کــه نســبت بــه
یــک اثــر هنــری عکسالعمــل نشــان میدهــد و گاهــی آدمهــای خیلــی درس خوانــده عکسالعملــی ندارنــد .حرفــی کــه
در رســانه زده نمیشــود مــا را میزنیــم بــه جــای اینکــه حــرف دلمــان را بزنیــم درگیــر جــو اجتماعــی میشــویم وقتــی
کار تمــام میشــود مــردم راضــی هســتند .کار مــا آرت اســت و آینــده خوبــی در ایــران دارد و تعــداد ان زیادتــر میشــود و
ایــن مدیــون اتفاقهــای خــوب وبــدی اســت کــه در ایــران هســت و دغدغــه بــرای آرتیســت تولیــد میکنــد و باعــث تولــد
آرتیســت میشــود .در ایــران کارهایشــان پرمغزتــر از ســایر نقــاط جهــان اســت( .همــان " )1394در مــورد فعالیــت دختــران
جــوان در ایــن هنــر نظــرات مختلفــی اعــام شــده امــا درمجمــوع بــه نظــر میرســد کــه دختــران گرافیتــی بعــد از ســالومه
بــه تازگــی فعــال شــده اند امــا ایــن کار بــرای دختــران در کشــور مــا ســختتر از پســران اســت» (همــان) .در بررســی
دورههــای اوجگیــری ایــن هنــر ،یافتــه ایــن مقالــه نشــان میدهــد هــرگاه فرصتــی بــرای اعــام نظــر عمومــی چــه در زمــان
رویدادهــای سیاســی ماننــد انقــاب  57یــا دوره هــای انتخابــات مختلــف و ســال  88ایــن فعالیــت گســترش یافتــه و تقویــت
شــده اســت .گرافيتــي در ایــران ماننــد ســایر نقــاط جهــان "بــه منزلــة راهــي بــراي بيــان عقايــد و دیدگاههــاي گروههــاي
سياســي بــه حاشــيه رانــده شــده يــا محــروم كــه از امكانــات تبليغــات رســمي (پروپاگانــدا) برخــوردار نيســتند ،نيزمورد اســتفاده
قــرار ميگيرد"(کوثــری  .)1389گرافیتــی بــه معنــای فعالیــت هنــری شــهری و خیابانــی ویژگیهــای خاصــی را در ایــران دارد
در ایــن خصــوص برخــی معتقدنــد کــه گرافيتــي ايرانــی "حاكــي از آن اســت كــه عناصــر بســياري از فرهنــگ جوانــان غــرب
توســط جوانــان ايرانــي گرفتــه شــده و در ترکیبــی جديــد و در شــرايط اجتماعــي و سياســي جدیــدی بــه كار گرفتــه جوانــان
جهانــي شــده اســت .جوانــان هــم بــه مــدد نمادگرايــي گرافيتــي وجهــي رمزگونــه بــه بيــان خــود ميبخشــند ،و هــم بــدان
وســيله خــود را از فرهنــگ رســمي متمايــز ميســازند و بــه ايــن طريــق گرافيتــي وجهــي زيرزمينــي نيــز مي يابد"(همــان)
"گرافیتــی شــیوهای بــرای رســاندن صــدای خــود بــه دیگــران در فضــای شــهر آرت و گرافیتــی ایــران در ایــن مرحلــه قــرار
گرفتــه اســت .گرافیتــی ایــران شــکلی از مقاومــت اســت کــه ویژگــی منحصــر بــه فــرد خــود را دارد در گرافیتیکارهــای
تهــران مهمتریــن وجــه مشــخصه مقاومــت در حقیقــت حضــور در خیابــان اســت"(رضایی.)1392:
در ســالهای اخیــر بــه ایــن موضــوع گالریهــا وشــهرداری تهــران توجــه کردهانــد .گالــری ســیحون در خــرداد ســال 1393
نمایشــگاهی را از آثــار گرافیتیهــای نیویــورک و همزمــان ایــران در نیــورک را بــا عنــوان "نیویــورک بــه تهــران /تهــران بــه
نیویــورک" برگــزار و هماهنــگ کــرده اســت و آثــار  ٣٣هنرمنــد نیویورکــی در تهــران و آثــار  ٨هنرمنــد ایرانــی در نیویــورک
همزمــان بــه نمایــش آورده اســت .نــادر ســیحون در مــورد فعالیتهــای هنرمنــدان گرافیتــی ایــران میگویــد" :کســانی
کــه اثــر گرافیتــی (نوشــتاری یــا نمایشــی) از خــود بــه جــا میگذارنــد بــرای کار خــود دالیــل متفاوتــی دارنــد و یکــی از
مهمتریــن ایــن اهــداف بیــان تأثیــری اســت کــه زندگــی شــهری در آنــان بــه وجــود آورده اســت .هنرمنــد گرافیتــی از شــهر
چیزهایــی میگیــرد و بــه آن چیــزی بــاز پــس میدهــد .نقــاش گرافیتــی ،مثــل بســیاری از پیشــهروان هنــر ،از زمینــه واقعــی
شــهری بــرای بیــان و ایجــاد تأثیــر اســتفاده میکنــد در حالــی کــه تبلیغــات شــرکتها و بانکهــای بــزرگ و محصــوالت
مصرفــی بــه صــورت وســیع بــه شــکل بیلبــورد و تابلوهــای دیــواری و روی بدنــه وســایل نقلیــه عمومــی شــهری همهجــا

را پــر کــرده اســت .گرافیتــی ارتباطــی اســت پیشــرو از ســوی هنرمنــد بــا قشــر وســیعی از افــراد اجتمــاع بــه عنــوان مــردم
عــادی و مســئوالن اجرایــی شــهری .ناگفتــه نمانــد کــه در همــه جــا عــده بســیاری از مــردم کشــیدن گرافیتــی را عملــی
زشــت و نــا هنجــار میداننــد .تمــام ایــن هنرمنــدان نامهــای مســتعار دارنــد و سالهاســت در حوزههــای مختلــف هنــر
خیابانــی فعالیــت میکننــد .آنهــا نیــز بــا اینکــه سالهاســت کار میکننــد ،بــرای فعالیــت خــود نــام مســتعار دارنــد و کســی
آنهــا را بــا نــام واقعیشــان نمیشناســد .زمینــه فعالیــت ایــن هنرمنــدان در حوزههــای مختلــف هنرهــای خیابانــی اســت.
گرافیتــی ،کار بــا شــابلون و زدن طرحهــا و نقاشــیهای بــرزگ روی دیوارهــای شــهر از جملــه فعالیتهــای آنهاســت".
(نــادر سیحون-ایســنا 25-خــرداد .)1393

 اعتــراض بــه تبعیــض علیه زنــان در
مــورد قانــون دیه

 تصویــر زن بــر دیــوار متروکــه
شـــهر ،چشـــمان معتــرض و دهــان
پوشــیده

 تبعیض علیه کودکان در تحقق رویاهای آینده آنها – تمثیل بادکنک بسیار حائز اهمیت است که اشاره با

بادکنکی با اندک فشاری می ترکد و اگر رها شود از دست می رود .این اثر یکی از زیباترین آثار در بیان توسعه ناپایدار است.
اثر با امضـــای گرافیتی آرتیســت مطرح کشور اســت .اطــراف انقـــالب

ناپایداری دارد.
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 تصویر زن ســالمند بر کیوســک
بــرق – توجــه عابران بــه گرافیتی



تصـویر مرد جوان بر دیوار مـــتروک اعتراض به بیکـاری – با امضـای گرافـیتی آرتیست مطرح ایرانی

 اعتــراض بــه رســانه و تبعیــض در انحصــار
اطالعــات

 ارتبــاط از طـــریق شــــبکه هــای مجــازی –
عشــق مجـــازی با امضـــای گرافــیتی آرتیست
مطر ح
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 کــودکان کار در جمـــــع آوری زبالــه در
خیابــان ولیعصـــــر – بــا امضــــای گرافیتــی
آرتیســت مطــرح

 اعتــراض بــه خشــونت – اعــام حضــور در فضــای عمومــی
پــارک ســاعی بــا امضــای گرافیتــی آرتیســت مطــرح کشــور

 کــودکان در زندگــی شــهری بــه نظــر میرســد به مشــغله والدین
در تامیــن زندگــی اشــاره دارد .کاری از گرافیتی آرتیســت مطرح کشــور

 اعتراض به رفتار پلیس دیوارهای از چشم پنهان در شهر
 بــاال :اعتــراض بــه کنتــرل اجتماعــی توســط یکــی
از گرافیتــی آرتیســت های مطــرح کشــور ترکیــب فضــا و
انتخــاب پلــه بــه عنــوان نمــاد بــاال رفتــن قابــل توجــه اســت.
 وســط :وضعیــت اقتصــادی کشــور و وابســتگی به نفت
توســط گرافیتی آرتیســت مطرح کشــور
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 اعتــراض بــه ممنوعیــت وسانســور در تمثیل واســتاده خالقانــه از عالئم
رانندگــی موجود در شــهر

 اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور و مسائل جوانان

شماره50-49

 پائیــن :اعتــراض بــه اختــاس و هــدر رفتــن منابــع
کشــور توســط گرافیتــی آرتیســت مطــرح کشــور موضوعــی
کــه در گفت وگوهــای روزمــره مــردم زیــاد شــنیده می شــود.

233

 اعتــراض بــه تبعیــض علیــه کــودکان و
تحمیــل خشــونت و جنــگ توســط گرافیتــی
آرتیســت مطــرح در کشــور
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 فضــا بــا تصویر انطبــاق زیــادی دارد .دلتنگی،
زمــان و دیوارهــای بلند با ســیم خــاردار

 جان بخشیدن و زیبا سازی فضاهای متروک آزاد در محله های شهر توسط گرافیتی آرتیست مطرح کشور

 ارتباط در شبکه های مجازی و تاثیر آن بر هویت انسان امروزی توسط گرافیتی آرتیست مطرح کشور

جمـعبنـدی    
 تعریــف ایــن مقالــه ازگرافیتــی عبــارت اســت از :بیــان دیــدگاه فــردی و (گروهــی) در فضاهایــی کــه در معــرض دیــد عمــوم قرار
دارد و در قالــب نقشهــا ،اشــکال ،حرفهــا ،نشــانهها ،نمادهــا ،الگوهــا و کلمههــا انجــام میشــود .ایــن هنــر در ایــران توســط
جوانــان گمنــام بــا توجــه بــه مخاطــب در فضــا و زمــان خاصــی انجــام میشــود.
 در ایــران ایــن هنــر ســابقه دیرینــه دارد امــا بــه معنــای مــدرن آن حدود ده اســت کــه پا گرفتــه اســت .گروه ســنی بیــن  18تا 32
ســال اســت و بیشــتر جوانــان پســر در این زمینه فعــال هســتند .کالنشــهرهای تهران ،مشــهد و شــیراز و اهــواز در ایــن خصوص
پیشــتاز هستند.
 محــور اصلــی هنــر گرافیتــی اعتــراض به "تبعیض" اســت کــه بــا روشهای مختلــف بازگــو و نمایــان میشــود .به عنــوان مثال
روش مدیریــت شــهر و تصاحــب فضــای عمومــی شــهری توســط نهادهای رســمی ،مســائل شــهری شــامل مدیریت شــهری ،و
پیامدهــای آن در مــورد آلودگــی هــوا و محیطزیســت ،یــا مســائل زنــان و مشــکالت اقصــادی و اجتماعــی از قبیل فقــر ،کودکان
خیابانــی و همچنیــن اعتــراض بــه برخــی تصمیمــات سیاســی کــه در جریــان زندگــی روزمــره مــردم بــه آن توجــه دارنــد ماننــد
جنــگ در منطقــه ،کاهــش قیمت نفت ،بیــکاری جوانــان وتــورم اســت .همچنیــن در برخی مواقــع زیباســازی فضاهای رها شــده
و پنهــان نیــز انجــام میشــود کــه البتــه بــه دلیــل دور از چشــم بــودن بــرای کار نیــز هســت.
 از نظــر گرافیتیهــا وندالیســم در بیــن آنهــا قــوی نیســت .چــون ونــدال را ایرانیهــا نمیپذیرنــد از ایــن رو حتــی وندالهــا هــم
ســعی میکننــد بیشــتر مفهومی را بــه وســط آورند آنهــا خــود را ســازنده میبیننــد تــا مخرب.گرافیتیهــای ایرانی نیز بــه تبعیض
و بیعدالتــی در بیــن گروههــای مختلــف اجتماعــی اعــم از زنــان و کــودکان و جوانــان توجــه کــرده و آن را بیــان میکننــد.
 اعتراض به وضعیت محیط زیست شهری و آلودگی هوا – مسئله زندگی روزمره مردم توسط گرافیتی آرتیست مطرح کشور

 از نظــر ایــن گــروه از مهمتریــن دالیــل ایــن فعالیــت عاملیــت و اعــام حضــور در فضــای شــهری و عمومــی اســت و می خواهنــد
اعــام کننــد کــه در فضــای شــهر حضــور دارنــد امــا بــا ســخنی متفــاوت در عرضــه هنــر خــود بــا هویــت ویــژه.
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 بــر اســاس مصاحبههــای انجــام شــده در ایــن مقالــه ،هنــر گرافیتــی از نســل دهــه شــصتیها شــروع شــده و کســانی کــه تــازه
ایــن کار را شــروع میکننــد ( )Toyخــود را مدیــون ایــن نســل میداننــد .بــر اســاس بررســی مصاحبههــای انجــام شــده تصــور
گرافیتــی آرتهــا از موقعیــت خــود در فضــای اجتماعــی – سیاســی بدبینانه اســت .آنهــا معتقدند کــه در ایــران گرافیتــی موافق و
مخالــف سیســتم سیاســی مــورد پیگــرد قــرار میگیرنــد.
 بــر اســاس نتایــج مصاحبههــا گرافیتــی آرتیســت ایرانــی دنبال ســاختن اســت و بیشــتر تصویــری کار میکننــد و ســعی میکنند
مفهومــی را خلــق کننــد که چیــزی را خــراب میکند و چیــزی را به جایــش میســازد .نارضایتــی گرافیتــی آرت ایرانی از سانســور
بیهــوده مســائل اســت آنهــا ابــراز داشــتند کــه میخواهنــد از فقــر حــرف بزننــد ،راهحلهایــی بدهــد بــرای فقــر .او نمیخواهــد
ســیاهنمایی کنــد بلکــه مــی خواهــد بســازد ،زشــت نمیکنــد بلکــه زیبــا میســازد ،باالخــره گرافیتــی آرت اســت .آینــده ایــن هنر
از نظــر گرافیتیهــا روشــن و توســط نســل دهــه  60و  70بهتــر درک میشــود .دختــران جــوان نیــز در ایــن عرصــه فعالیــت خود
را گســترش دادهاند.

 حضور در قلمرو عمومی و اعتراض به کیفیت فضا
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 مخاطــب در عرضــه هنــر بــرای گرافیتــی ایرانــی اهمیــت دارد و بــه هنجارهــای جــاری جامعــه در بیــن عمــوم مــردم احتــرام
میگذارنــد.

237

