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Graffiti, a kind of media art originally emerged in the West, is not a medium 
to express ideas and attitudes of the marginalized political groups or those de-
prived of formal ways of propaganda. It appeared for the first time in New York 
in 1980’s. Thanks to symbols and allusions applied in graffiti, young artists 
represent their feelings and ideas through an arcane language. As such, they try 
to make themselves differentiated from the commonly accepted culture. This, 
to some extent, accounts for the underground nature of this art. Iranian artists, 
likewise, have started to express their stances with the help of graffiti.   In fact, 
in large cities of Iran, mainly in Tehran, a hidden bond has been made between 
graffiti and other aspects of the Iranian young people’s life style. The present 
research has examined the graffiti drawn in Ekbatan Town, western Tehran, in 
terms of style, technique, theme and semiotic elements. Considering graffiti as 
an objection art, this research has analyzed the visual and written content of 
the graffiti shown in Ekbatan Town in terms of social semiotics. In fact, the re-
search aimed at, firstly, identifying graffiti as an art and, secondly, at addressing 
applications, styles and themes of graffiti. What is graffiti? What themes does 
it often deal with? What structures and styles are applied in graffiti? Does the 
society recognize graffiti as an art? These are all the questions the research is 
to answer. So far, certain studies have been done to address the issue of graffiti 
in general. However, no study has been conducted on the graffiti shown in Ek-
batan Town, in detail, dealing with techniques and themes applied. Among the 
studies pointed out, two works are noteworthy: Graffiti as an Art for Objection, 
an article by Masoud Kowsari(2010), addressing graffiti sociologically, exam-
ining the history of graffiti in Iran. The second one is the book What is Graffiti 
written by Karen Rashad(2004) analyzing graffiti from philosophical, histori-
cal, artistic and social aspects.   

Methodology
Data were gathered based on library sources, field studies and taking photos 

of the graffiti cases in Ekbatan Town. Then, the data were analyzed descriptively. 
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Findings
In recent decades, the number of graffiti cases in Tehran was on the slight rise. 

Irrespective of graffiti cases visible on different corners of the city, those cases 
in Ekbatan Town are especially noteworthy. Ekbatan graffiti cases emerged out 
of the endeavor of several young men and adolescents. The number of graf-
fiti cases in Ekbatan increases day by day. Of course, the special locations of 
neighborhoods in Ekbatan lend themselves to being used for making graffiti. 
The sets of building blocks, located close to each other, have created an atmos-
phere in terms of form and neighborhood sense, which is quite suitable for the 
purpose under discussion. The new generation of Iranian youth, inspired by the 
atmosphere of American and European, has started to express itself through 
this art version. In major cases of such graffiti, no trace of the Persian identity 
is visible except cases in which Persian written words are recognizable. In fact, 
most cases of such graffiti have been turned into channels to convey, as much 
as possible, political and social messages. Also, many graffiti cases are in fact 
written designs signed by only one artist sometimes repressing a vandalism 
identity. Vandalism, due to its intrinsic characteristics, has been a favorite theme 
for graffiti makers in Ekbatan- a destructive feature conveying no special con-
tent but emptiness; a way to express objection. In what follows, four cases of 
Ekbatan graffiti have been studies.

Picture 1 depicts a social and political theme; it is in fact an incorporated 
pictures of Iranian famous rappers like Erfan, Khashayar and others drawn in 
stencil style. The written words in true up style convey the sense of stability 
for the Iranian rappers. In the whole composition, black and white figures of 
the Iranian rappers have been juxtaposed implying a sense of objection. The 
black color of the background represents the blackness and social strangu-
lation imposed on the rappers. Centered in the composition, the word stable 
(paydar in Persian)- the motto of this art group-is visible. 

In Picture 2, the artist has created an Iranian atmosphere among the Eng-
lish written words. The form and composition of the work evoke the graffiti 
painted in American low-class neighborhoods. The written words, however, 
convey something else. In fact, the sentence the ignorant are wandering, is a 
Persian literal verse implying an ironic message. The artist is as if saying “I 
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can write in Farsi, but I am shouting objection; that’s why I’ve chosen graffi-
ti”. At first glance, the written words are illegible. Looked at closer, however, 
they gradually reveal themselves.  

The third graffiti (picture 3) reads the word Tanha (Lonely in Farsi). The 
work, an incorporation of words and pictures, depicts a social theme. The 
name of the artist himself is Tanha and it seems that the artist has created the 
work to get himself recognized as well. The word has been written in wild 
style. The work implies a vandalism nature. The artist seems to have made 
no reference to aesthetics, whether in term of form or of content. The designs 
refer to no special content and have simply filled a blank space. In such cases, 
the graffiti maker has often a vandalism-oriented mentality. 

    

Picture 4 depicts a graffiti painted in stencil style implying a social-cultural 
theme. The work, in essence, represents a humanitarian content- a reference to 
certain prosperous social classes compared with naked poverty and indigent 
labor children wandering in the streets. The composition, disordered and un-
organized, evokes the social injustice and chaos.           



Journal of  Art Faculty Shahid  Chamran University of Ahvaz

Vol. 8, No. 15, Spring 2019, P. 42 - 61
Examination of Graffitin in Ekbatan Town, Tehran

45

PAYKAREH

Conclusion
Compared to graffiti in countries like North America and England, which 

have a better well-rooted base, Iranian graffiti is still in its inchoate state. If 
facilities available for graffiti artists in western countries were also existent 
for the Iranian graffiti makers, they, too, could certainly improve the quali-
ty of their works. Most cases of Ekbatan graffiti had social themes and the 
dominant semiotic elements included words and human figures. Likewise, the 
most-commonly used styles in Ekbatan graffiti were stencil, wild style and 
true-up. Nearly in all of them, the visual elements play a major role and, if we 
look at them more technically, we’ll find that they try to convey a message 
visually inviting the viewer to discover the background of the intended story 
or issue.  

Reference
-Kowsari, Masoud(2010). Graffiti as an Art for Objection. Journal of Soci-
ology of Art and Literature. Tehran: Spring and summer. 2nd Year. 1st Issue.
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بررسی مضامین گرافیتی های شهرک اکباتان تهران

  چکیده
از امکانات و تبلیغات  یا  محروم  گروه های سیاسی به حاشیه رانده شده  که  گرافیتی نوعی هنر رسانه ای غربی است 
رسمی برای بيان عقاید و دیدگاه های خود از آن بهره می گیرند. این هنر برای اولین بار در دهه 80 میالدی در نیویورک 
خود  بيان  به  رمزگونه  وجهی  گرافیتی  نشانه های  مدد  به  حوزه   این  به  عالقه مندان  شد.  معرفی  رسمی  صورت  به 
که  هنرمندان این شیوه بيان بصری را  بخشیده و خود را از فرهنگ رسمی متمایز می کنند. در ایران هم مدتی است 
گرافیتی های ایرانی،  پيوندی پنهان با  دیگر عناصر سبك  برای دیدگاه های خود استفاده می کنند نمونه های موجود 
کباتان در غرب شهر  گرافیتی های شهرک ا زندگی  هنرمندان آن در شهرهای بزرگ از جمله تهران دارد. پژوهش حاضر 
تهران را از نظر سبک، تکنیک، مضامین، مفاهیم و عناصر نشانه شناختی، با هدف شناخت بيشتر آن ها  به عنوان 
که این  گرافیتی های مکان مورد مطالعه چیست؟ سؤالی است  هنری انتقادی بررسی می کند. اینکه مضامین غالب 
کتابخانه ای و میدانی  تحقیق به آن پاسخ می دهد. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و اطالعات آن به صورت 
نشان  مقاله  این  یافته های  است.  شده   استفاده  تحقیق  ابزار  عنوان  به  عکاسی  از  همچنین  شده است.  آوری  جمع 
یاد  آثار  برخی  بررسی است.  در مکان مورد  گرافیتی های مشاهده شده  بارزترین وجه  اجتماعی،  انتقاد  که  می دهد، 
شده ماهیتی وندال و خرابکارانه دارند. پرکاربردترین عناصر نشانه شناختی آن ها نوشتار و چهره های انسانی است. 
جنبه های  و  بوده  مکان   این  گرافرهای  توجه  مورد  »تروآپ«،  و  »ویلداستایل«  »استنسیل«،  سبک های  همچنین 

تصویرسازانه آن ها قدرت چشم گیری دارد.
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  مقدمه
کنان  کــه مــا ســا گرافیتی)دیوارنویســی( یکــی از پدیده هــای هنــری مــردم پســند جدیــد اســت 
گرافیتی  کــه نمی تــوان از اهمیــت آن بــه ســادگی گذشــت.  کنــارش می گذریــم در حالــی  شــهرها هــر روز از 
کشــیده می شــود تقریبــًا در همــه  کــن عمومــی  کــه بــا انگیزه هــای شــخصی بــر در و دیــوار شــهرها و اما
کوتــاه بــه تاریخچــه پيدایــش و تکویــن  گرافیتــی  جــای دنیــا بــا منــع قانونــی مواجــه اســت. نگاهــی 
گرفتــه  کــه اشــکال حــک شــده توســط انســان های مــا قبــل تاریــخ بــر دیــواره ی غارهــا  کــی از آن اســت  حا
گرافیتی هــا  تــا خطــوط و نقــوش بــر جــای مانــده بــر دیوارهــای ابينــه قدیمــی نیــز بــه عنــوان اولیــن 
محســوب می شــود. نســبت بــه ایــن هنــر برخوردهــای متعارضــی در دنیــای هنــر و در دنیــای سیاســت، 
گرفتــه اســت. در بيشــتر مواقــع، بــه ســبب پيونــد ایــن مســئله بــا خــرده فرهنگ هــای منحــرف  صــورت 
یــا دســته های خــالف کار،  گرافیتــی نشــانه ای از فرهنــگ انحــراف و جــرم تلقــی شــده اســت. بــه همیــن 
گاه مخالفت هــای فراوانــی از ســوی مســئوالن شــهرها، تــوده ی مردمــی یــا طرفــداران دیــن و  علــت 
کــه  گرفتــه اســت. همــه ی ایــن مســائل در مجمــوع ســبب شــده اســت  اخــالق نســبت بــه آن صــورت 
گیــرد امــا  کانــون توجــه مورخــان و منتقــدان هنــری و محققــان مطالعــات فرهنگــی قــرار   گرافیتــی در 
گرفتــه اســت  ــاره صــورت  بــه عنــوان یــک هنــر مســتقل بــه آن دیــده نشــود. پژوهــش هایــی در ایــن ب
ــه  ــده اســت. پژوهــش حاضــر ب ــورد نش ــئله برخ ــا مس ــور جزیــی ب ــا به ط ــد ام کارآم ــیار  ــد بس ــه هــر چن ک
گرافیتــی بــه منزلــه هنــر اعتــراض نگریســته و بــه بررســی و تحلیــل مطالــب نوشــته شــده از منظــر  هنــر 
گرافیتــی هــای خلــق شــده در غرب شــهر تهران )شــهرک  کاربــردی  نشــانه های اجتماعــی و ویژگی هــای 
کباتــان  گرافیتــی  در شــهرک ا کباتــان( می پــردازد. در شــهر تهــران یــک ســری  نقاشــی دیــواری  بــا بــار  ا
کــه انــگار هدفشــان  چیــزی جــز ایجــاد ســوال در ذهــن مخاطــب نیســت. از آن حالــت  اجــرا می شــوند 
روایت گــری محــض نقاشــی دیــواری دور شــده اند و فقــط اشــاره ای نمادیــن بــه موضــوع دارنــد. بيشــتر 
کــه  کنجــکاوی مخاطــب هســتند  تــا  بيــان داســتان. امــا در ایــن میــان نبایــد از ایــن بگذریــم  دنبــال 
کار شــده. آن دســته  کــردن مخاطــب یکــی از اهــداف ایــن تصاویر اســت و فعال ســازی  منطقه ی  درگیــر 
کــه بنــا بــه موضــوع و شــیوۀ طراحــی و در واقــع طبــق یــک مفهــوم سیاســی  از نقاشــی دیواری هایــی 
گرافیتــی دانســت.  ،اجتماعــی، اقتصــادی و غیــره به وجــود می آینــد را می تــوان طبــق روش اجرایــی آن 
حــال در ایــن نقاشــی ها ممکــن اســت از اتفاقــات روز دنیــا تــا وندالیســم1 )خرابکارانــه( محض، اســتفاده 
کــه بــاز هــم بنــا بــه جایــگاه آن موضــوع در عامــۀ مــردم و در میــان مخاطبیــن تصویــر آن  شــده باشــد 
کــه در  گرافیتــی بــه منزلــه ی یــک هنــر اســت  گیــرد. هــدف از پژوهــش حاضــر، شــناختن  نیــز شــکل مــی 
عرصــه هنــری ایــران دیــده نمی شــود و بيشــتر بــه عنــوان هنــر اعتــراض و آسیب رســانی در ســطح شــهر 
گرافیتی چگونه  گرافیتی چیســت و چه مضامینی دارد؟ ســاختار و ســبک های  شــناخته شــده اســت؛ 
کــه ایــن  گرافیتــی را بــه عنــوان یــک هنــر مــی شناســند؟ ســواالتی اســت  اســت؟ و اینکــه آیــا اجتمــاع، 
کلــی  کتاب هــای نوشــته شــده بــه صــورت  کثــر مقاله هــا و  کنــون ا پژوهــش بــه آن هــا پاســخ می دهــد تــا 
کار شــده به خصــوص  گرافیتــی را مــورد بررســی قــرار دادنــد امــا بــه صــورت جزیــی از نظــر تکنیک هــای 
در منطقــه مــورد بررســی، نپرداخته انــد. از جملــه  می تــوان بــه مقالــه ای بــا عنوان»گرافیتــی بــه منزلــه 
گرافیتــی پرداختــه  کــه از منظــر جامعــه شناســی بــه  کــرد  کوثــری، اشــاره  هنــر اعتــراض« نوشــته مســعود 
کتابــی بــا عنــوان »گرافیتی  گرافیتــی ایــران مــورد بررســی قــرار داده اســت. همچنیــن  و رونــد آن را در هنــر 
گــون  گونا کارن رشــاد بــه بررســی هنرگرافیتــی از زوایــا و نقطــه نظرهــا و پژوهش هــای  چیســت؟« نوشــته 

فلســفی، تاریخــی، هنــری و اجتماعــی در ایــن زمینــه می پــردازد. 
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گرافیتی تعریف 
کــه بــه معنــی  گرافیــو در زبــان ایتالیایــی مشــتق شــده  اســت  گرافیتــی )دیوارنــگاری( از واژه  واژه 
گــذاری ســریع یــا خــط خطــی اســت و ممکــن اســت اصــل ایــن واژه بــه »گرافیــر« )نوشــتن بــا قلــم  اثــر 
گــردد. بــر اســاس ریشه شناســی لغــوی ایــن واژه از مدت هــا پيــش بــه  فلــزی( در التیــن عامیانــه بــاز 
کــردن نقش هــا،  معنــی نوشــتن یــا حــک خطــوط روی ســطوح مــورد اســتفاده بــوده  اســت. بــه تصویــر 
کلمه هــا بــر روی دیوارهــا و یــا هــر مــکان عمومــی ای  اشــکال، حرف هــا، نشــانه ها، نمادهــا، الگوهــا، و 
کــردن اســتفاده  کنــده کاری و خط کشــی  کــه بتــوان از آن بــه عنــوان مکانــی بــرای نوشــتن، نقاشــی، 

گفتــه می شــود. کــرد، 
کــه می تواننــد در شــکل های  دیوارنگاشــته ها، هرگونــه عالمت گــذاری ای بــه حســاب می آینــد 
نوشــتن ســاده حرف هــا تــا نقاشــی های اســتادانه ظاهــر شــوند. دیوارنــگاری بخشــی از هنرهــای 
خیابانــی و نیــز از عناصــر اصلــی فرهنــگ هیــپ هــاپ بشــمار می آیــد. از جملــه خطــوط نوشــتاری 
ــر  ــم ه ــی رس کل ــور  ــی و بط ــات فرهنگ ــا تبلیغ ــهری ی ــازی ش ــرای زیباس ــازی ب ــر س ــعار و تصوی ــرای ش ب
کــه توســط طــراح صــورت پذیرفتــه باشــد.  گونــه اثــر هنــری شــامل بــر متــن، تصویــر و برجســته نگاری 
کوچــه و خیابــان و ســطح شــهر بــا آن  کــه در  گرافیــک اســت  منظــور از هنــر خیابانــی آن بخــش از 

                   .)127  : می کنیم)کوثــری،1383  برخــورد 
گرافیتــی بــه منزلــه شــیوه ای بــرای ارســال پيام هــای اجتماعــی و سیاســی و شــکلی از تبلیغــات  از 
گرافیتــی یــا نقاشــی دیــواری بــه آن دســته از  و به عنــوان شــکل هنــری مــدرن اســتفاده می شــود. 
کــه بــا انگیــزه ای شــخصی روی در و دیــوار شــهرها  گفتــه می شــود  دیوارنوشــته ها یــا نقاشــی هایی 
کار تقریبــًا در همــه جــای دنیــا بــا منــع قانونــی مواجــه  کشــیده می شــود. ایــن  کــن عمومــی  و اما
گرافیتــی بــا نوشــته های ســر دســتی و یادگاری هــای روی دیــوار متفــاوت بــوده و نیــز مختــص  اســت. 
گرافیتــی بيــش از هــر هنــر دیگــری مــورد  ســن یــا طبقــه فرهنگــی و اقتصــادی خاصــی نیســت. امــروزه 
گالری هــا  کنــون در سراســر دنیــا در  ــار  گرافیتــی ا نامفهومــی و اســتفاده نابه جــا واقــع شــده اســت. آث
گرافیتــی ســبب شــده  گاه متعــارض نســبت بــه  بــه نمایــش در می آینــد. ایــن دیدگاه هــای متفــاوت و 
کــه  گیــرد. طــوری  گرافیتــی بــه منزلــت پدیــده جدیــد طــی دو دهــه اخیــر مــورد توجــه قــرار  کــه  اســت 
گاراژهــا،  کــن مشــخصی نظیــر دیــواره ی پــل هــا، مجتمع هــای مســکونی،  کشــورها اما در برخــی از 
کاال و ایســتگاه های قطــار را در اختیــار هنرمنــدان  گرافیتــی قــرار داده انــد تــا هنرخــود را  انبارهــای 
کاربــرد هنــری و عــام  کــه نوعــی تعــارض هــم میــان  گفــت  بــه نمایــش بگذارنــد. از دیگــر ســو، بایــد 
)تــا حــدودی در خدمــت فرهنــگ رســمی و سیاســت های شــهری مشــخص( قــرار دارد. گرافیتــی 
کــه مبیــن مســائل شــهر و آنچــه در شــهر می گــذرد، اســت؛  حاصــل تلقــی ای از فضــا در شــهر اســت، 
به صــورت  و  داده  دســت  از  را  خــود  بيان گــرای  و  تاثیرگــذار  جنبــه  کشــور ها  از  بســیاری  در  امــا 
کــه آن هــم خالــی از ارزش نیســت مبــدل شــده اســت.  دیوارنوشــته هایی رنگارنــگ و پرپيــچ و تــاب 
کلیپ هــای ویدئویــی و تبلیــغ بيــش  گرافیتی هــای نوشــتاری در  اســتفاده های نابجــا و یــک جانبــه از 
کــردن آن بــه فرهنــگ معتــرض ســیاهان نیــز از دالیــل اصلــی ایــن  از حــد ایــن رســانه ها در منســوب 
گرفتــن ایــن هنــر اســت. از دیگــر ســو، در ایــن تلقــی  گرافیتــی نوعــی تولیــد  کــم  عــدم توجــه و دســت 
کــه توســط هنرمندانــی غیرحرفــه ای تولیــد می شــود و قابلیــت  کیفیــت متوســط اســت  هنــری بــا 
ــوان از آن هــا  ــا می ت ــاك می شــوند ی مصــرف محــدود دارد. دیوارهــا برچیــده می شــوند و  گرافیتی هــا پ
کیفیــت هنــری آن هــم  کــه چنــدان در بنــد  ــرد، بــدون آن  ک ــرای تزیيــن مناطــق شــهری اســتفاده  ب
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ــی  ــات اجتماع ــی ارتباط ــوان نوع ــه عن ــد ب ــی می توان ــرانجام،  گرافیت ــیم. س ــتاری« باش ــبه نوش در» ش
کنــد. در ایــن شــیوه، هــدف اصلــی نــه ایجــاد  در ســطح سیاســی و هــم در ســطح اجتماعــات عمــل 
گــروه  گــروه اجتماعــی دیگــر و یــا از یــك  گــروه اجتماعــی بــه  یــك اثــر هنــری، بلکــه پيــام فرســتی از یــك 

ــاد ،63:1383(.     ــی است)رش ــام سیاس ــه نظ ــی ب اجتماع

گرافیتی گی های اصلی  ویژ
بایــد در  گرافیتــی اســت. آن هــا  از مهم تریــن خصوصیــات هنرمنــدان  یکــی  1. ســرعت عمــل 
گــی زیرزمینــی بــودن هنرشــان حفــظ  کنش هــای بصــری نائــل شــوند تــا ویژ کثــر  حداقــل زمــان بــه حدا

شــود. 
گی هــای مهــم و منحصربفــرد هنرگرافیتــی اســت.  2. اســتفاده از افشــانه های رنــگ نیــز از ویژ
افشــانه ها یــا همــان اســپری ها بــه دلیــل ترکیبــات شــیمیایی خــاص بــه ســرعت خشــک شــده و بــه 

ــر،83:1387(. ــرد )کولت ک ک  ــا ــا پ ــطح دیواره ــا را از س ــوان آن ه ــختی می ت س
ــه  گرافیتــی اســت. شــابلون ب 3. اســتفاده از شــابلون های آمــاده نیــز یکــی دیگــر از خصوصیــات 
کارگاه خــود از طریــق شــابلون آمــاده و در  کــه بخش هایــی  از اثــر را قبــاًل و در  هنرمنــد اجــازه می دهــد 

کنــد. کم تریــن زمــان آن هــا را بــا افشــانه بــر روی دیــوار نقاشــی  طــی خلــق اثــر در 
گســتره باعــث جلــب نظــر  گرافیتــی اســت. طیــف رنگــی  4. تنــوع رنگــی از مهم تریــن خصوصیــات 
گــر آن هــا از مفهمــوم اثــر نیــز لــذت نبرنــد می تواننــد در انفجــار رنگ هــا بــه  مخاطبــان می شــود و ا

هیجــان آینــد.
گرافیتــی از جمالتــی  گرافیتــی بســیار مهــم و رایــج اســت. هنرمنــد  گیــری از نوشــتار نیــز در  5. بهــره 

کننــده و مفهومــی بــرای ارتبــاط بــا مخاطــب بهــره می برد)رشــاد،1383: 33(. تحریــک 
ــه نخســت در آلمــان  ک ــود،  کسپرســیونیم2 )جنبشــی در ادبيــات ب ــا نوعــی ا گرایــی ی 6. هیجــان 
شــکوفا شــد و هــدف اصلــی ایــن مکتــب نمایــش درونــی بشــر، مخصوصــًا عواطفــی چــون تــرس، 
ــه در آن  ک ــت  ــمی اس ــان تجس ــن از بي ــیوه ای نوی ــر ش ــارت دیگ ــود. به عب ــراب ب ــق و اضط ــرت، عش نف
کــج و معــوج و خطــوط  هنرمنــد بــرای القــای هیجانــات شــدید خــود از رنگ هــای تنــد و اشــکال 
کــه وابســتگی هنرمنــد بــه ایده هــای  گرافیتــی اســت  گی هــای دیگــر  زمخــت بهــره می گیــرد( از ویژ

کــرده و درصــد ارتبــاط شــدید بــا مخاطــب اســت. موســیقایی بخصوصــی را نمایندگــی 
کــه بــه دلیــل ســرعت  گرافیتــی اســت  ح و بداهــه نیــز از خصوصیــات  7. خلــق اثــر بــدون پيــش طــر

گاهــًا خلــق می شــود )همــان،33(. آثــار 
گرافیتــی ممکــن اســت چنــد  گرافیتــی جایــگاه مهمــی دارد و نقــاش  8. ترکیــب موضوعــات نیــز در 

کنــار هــم بازنمایــی می کننــد. موضــوع را در 
کــه هنرمنــد هیــچ  گرافیتــی اســت بدیــن معنــی  9. آزادی در انتخــاب مــکان از ســایر خصوصیــات 

محدودیتــی بــرای انتخــاب مــکان نقاشــی ندارد)همــان،58(.
                     

گرافیتی در جهان کاربردهای 
گرافیتــی  ــاره  ــردازی درب ــه نظریه پ ــا ب کوشــیده اند ت ــر و جامعه شناســان   منتقــدان، مورخــان هن
تطبیقــی  بررســی  موسســه  زمینــه  ایــن  در  پيشــگام  تحقیقاتــی  موسســه  قدیمی تریــن  بپردازنــد. 
ــا امــوال  ــاارزش ی ــار فرهنگــی ب کنتــرل نشــده اشــیاء و آث وندالیســم Vandalism )بــه معنــای تخریــب 
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کــه یــک ناهنجــاری اجتماعــی بــه حســاب می آیــد و دالیــل متعــددی بــرای آن عنوان  عمومــی اســت( 
می کننــد. وندالیســم را در زمــره انحرافــات و بزه کاری هــای جوامــع جدیــد دســته بنــدی می کننــد 
ــالت،  ــارها، تحمی ــی از فش ــه برخ ــبت ب ــه نس ــه توزان کین ــی  کنش ــه و وا ــی خصمان ــس العمل و آن را عک
اســکاندیناوی در ســال 1961 میــالدی  نامالیمــات، اجحاف هــا و شکســت ها تحلیــل می کننــد.( 
گرافیتــی ریشــه در افــکار و  ــاره  بــود. طبــق تحقیقــات ایــن موسســه نخســتین نظریــه پردازی هــا درب
گرافیتــی  کــه  اندیشــه های هنرمنــدان آوانــگارد داشــته اســت. از ایــن رو، برخــالف دیدگاه هــای اولیــه 
کوشــیده اند  را نوعــی خرابــکاری می دانســت، بســیاری از تحلیلگــران معاصــر و حتــی منتقــدان هنــری 
ــه عنــوان شــکلی از  کننــد، و آن را ب کشــف  گرافیتــی  ــا ارزش هــای هنــری را در برخــی از نمونه هــای  ت
هنــر مردمــی معرفــی نماینــد. طبــق نظــر بســیاری از پژوهشــگران هنــر، بــه ویــژه در هلنــد و در لــس 
گرافیتــی یــک نــوع هنــر مردمــی اســت و در حقیقــت ابــزاری موثــر بــرای رهایــی اجتماعــی یــا  آنجلــس، 
کــه تعارضــات اجتماعــی و سیاســی  دســتیابی بــه اهــداف سیاســی بــه شــمار مــی رود. در دوره هایــی 
گروه هــای اجتماعــی محــروم  گرافیتــی بخوبــی بيانگــر اعتــراض  ــواع  در یــک جامعــه اوج می گیــرد، ان
گرافیتــی و بــه خصــوص دیوارنگاری هــا )نقاشــی های دیــواری( می تواننــد بــه عنــوان  هســتند. انــواع 
کــه از  ــزاری بــرای ارتبــاط و بيــان امیــال و خواســته های اجتماعــی و سیاســی اجتماعــات محــروم  اب
گرافیتــی  کنــد و در واقــع  ــا نــژادی از بقیــه جمعیــت جــدا شــده اند، عمــل  نظــر اجتماعــی، قومــی و ی
گروه هــای محــروم و جداشــده از بقیــه جامعــه اســت. دیــوار  گفتگــو میــان ایــن  در اینجــا راهــی بــرای 
گرافیتــی بــرای بيــان مقاصــد و خواســته های سیاســی  برلیــن نمونــه بســیار مشــهوری از اســتفاده از 
ــت  ــه در دوران حکوم ک ــت  ــی اس ــارهای اجتماع ــر فش ــن بيانگ ــوار برلی ــای روی دی گرافیتی ه ــت.  اس
ســرکوب گر وابســته بــه شــوروی در آلمــان شــرقی بــر مــردم وارد مــی شــده اســت )کوثــری،70:1389(.

کتاب هــای مصــور زیــادی  گرافیتــی بــه عنــوان یــک هنــر شــناخته شــده و  امــروزه در جهــان، 
مســتندترین  از  یکــی  شــد  خــراب  بعدهــا  کــه  برلیــن  دیــوار  اســت.  شــده  منتشــر  آن  دربــاره ی 
کــه بعــد از تخریــب، تکه هایــی از آن بــه موزه هــا رفــت و  گرافیتــی جهــان اســت؛ دیــواری  نمونه هــای 

فــروش شــد )شــایگان،49:1380(. بــاال خریــد و  بــه قیمت هــای 
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کــردن عالقمنــد  ــه فعالیت هــای مشــابه استنســیل  گرافیتــی ب بســیاری از هنرمنــدان در عرصــه 
ــا چنــد رنــگ  کــردن بــه صــورت چــاپ تــک رنــگ ی هســتند. در اســاس، ایــن امــر شــامل استنســیل 
 ،John Fekner و جــان فالکنــر Lucy Lippard بــا اســتفاده از اســپری رنــگ اســت. لوســی لیپــارد
کــه بــا  ح محیط هــای شــهری، تبلیغاتچــی اپوزیســیون نامیــد  گرافیتــی را بــه عنــوان شــار هنرمنــد 
ــر  ــاد و سراس ــه هفت ــه ده ــورک در میان ــهری نیوری ــط ش ــب محی ــتقیم در تخری ــری مس ــالت هن مداخ
کــه مســائل اجتماعــی و سیاســی  دهــه هشــتاد نقــش بســزایی داشــت. فالنکــر بخاطــر جمالتــی 
گرفتــه بــود، و بــر روی ســاختمان هــا در سراســر نیویــورک استنســیل شــده بــود، مشــهور  را هــدف 
کبیــر، بنکســی شــناخته شــده تریــن چهــره ایــن جنبــش  اســت)کوثری،70:1389(. در بریتانیــای 
کــه بــه منظــور پرهیــز از دســتگیری توســط پلیــس هویــت خــود را همــواره بــه صــورت  فرهنگــی اســت 
کنــار دیوارهــای  گوشــه و  کارهــای هنــری بنکســی را می تــوان در  رازآمیــز پنهــان می کنــد. بســیاری از 
گرچــه آثــار بنکســی تنهــا بــه لنــدن ختــم  نمی شــود و در سراســر جهــان،  لنــدن و حومه هــای آن دیــد، ا
ــر  ــد. یکــی از ایــن تصاوی کارهــای او را دی ــوان  ــه هــم می ت ــر دیوارهــای شــهرهای خاورمیان از جملــه ب
کــه بــر روی دیــوار  کــه در دو طــرف یــک دیــوار هســتند، دارنــد از ســوراخی  نشــان می دهــد دونفــر 
کــه در واقــع  کنده انــد، طــرف دیگــر را نــگاه می کننــد. اولــی طــرف دیگــر را ســاحل می بينــد در حالــی 
گرافیتــی  کوهســتانی اســت و برعکس)تصویــر3(. از ســال2000 میــالدی نمایشــگاه هایی بــرای  آن جــا 
گرافیتــی مــورد توجــه منتقــدان هنــری قــرار  در سراســر جهــان برگــزار شــده اســت و آثــار هنــری اخیــر 

گرفتــه اســت )شــایگان،52:1380(.
کــرد، بایــد هنــر بــودن آن را اثبــات  کــه بتــوان  گرافیتــی را از منظــر هنــر مردمــی بررســی  پيــش از آن 
کــه  کــرد . بــدون شــك در  گرافیتــی مــا بــا نوعــی تعــارض روبرهســتیم. ایــن تعــارض ناشــی از آن اســت 
ــه نوعــی هنــر  ــه منزل ــرد، هــم ب ک ــه نوعــی هنــر دکوراتیــو و واال تلقــی  ــه منزل ــوان هــم ب  گرافیتــی را می ت
گرافرهایــی چــون  کــه بــا آثــار  مــردم پســند و هــم بــه منزلــه ارتباطــات شــبه نوشــتاری. مثــاًل، هنگامــی 
بــا  گرافرهــای هنرمنــدان روبــرو هســتیم، می تــوان نمونه هایــی از هنــر دکوراتیــو  بنکســی و دیگــر 
ــدا  ــت. در ابت ــاپ آرت اس ــار پ ــبیه آث ــادی ش ــدود زی ــا ح ــار ت ــن آث ــد. ای ــه را دی ــل توج ــری قاب ارزش هن
آثــار پــاپ آرت3 )هنــر مردمــی، هنــر عامــه یــک جنبــش هنــری در زمینــه نقاشــی و مجسمه  ســازی 
کــه در اوایــل دهــه 1950 میــالدی در انگلســتان و آمریــکا، به طــور مجــزا به وجــود آمــد و 1960  بــود 
میــالدی بــه اوج بيــان تصویــری رســید(. نیــز بــا عــدم مشــروعیت مواجــه بودنــد و موزه هــای هنــری از 
گرافیتــی در آســیا  کــرد.  گــذر زمــان شــرایط تغیيــر  پذیرفتــن آثــار ایــن هنرمنــدان ســرباز می زدنــد امــا بــا 
کمتــر دیــده می شــود)پی یــر،  بــه دلیــل تنبیهــات شــدید قانونــی علیــه ایــن هنــر، در مقایســه بــا غــرب 

   .)36:1379

گرافیتی در ایران
در ایــران اشــکال عــام  گرافیتــی پيشــینه ای طوالنــی، حداقــل پيشــینه ای بــه انــدازه ســابقه شــکل 
کــه دربــاره روابــط عاشــقانه بــر روی دیــوار نوشــته یــا  بــر روی  نویــن شهرنشــینی دارد. نوشــته هایی 
کــه  بــه عبارت هایــی  بایــد  از آن هاســت. همچنیــن  کــی شــده اســت، نمونه هایــی  درختــان حکا
کــرد. از دیگــر نمونه هــای  دربــاره ی اقــوام متفــاوت در مــدح یــا دم، آنــان نوشــته شــده اســت، اشــاره 
بســیار رایــج نوشــته های دستشــویی های عمومــی اســت. محتــوای ایــن نوشــته ها دربــاره همــه 
گرفتــه تــا سیاســی و نمونه هــای آن به وفــور در همــه جــا یافــت می شــود.  چیــز، از مســائل جنســی 
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کــه مضامیــن  کــرد  ســرانجام بایــد بــه  گرافیتی هــای روی صندلی هــای مــدارس و دانشــگاه ها اشــاره 
کشــور محتــوای ایــن نوشــتارها  آن هــا نیــز بســیار متنــوع اســت. بســته بــه شــرایط اجتماعــی و سیاســی 

ــری، 1388: 29(. ــی )کوث گاه سیاس ــقانه و  گاه عاش ــد،  ــر می کن تغیي
گرفتــه از اولیــن  کــه در جریــان و دوران پــس از انقــالب شــکل  امــا شــاید اشــکال خــاص  گرافیتــی 
ــر می شــوند. ســاده ترین شــکل  ــه معنــای امــروزی آن نزدیك ت ــه  گرافیتــی ب ــه ب ک تجربه هایــی باشــند 
کــردن بــود. تولیــد استنســیل  کــه در جریــان و دوران پــس از انقــالب تولیــد شــد، استنســیل   گرافیتــی 
بــه ســادگی امــکان پذیــر اســت و یکــی از اشــکال شــناخته شــده  گرافیتــی در جهــان به شــمار مــی رود. 
ــر مــورد نظــر از درون آن  ــه تصوی ک ــا اســتفاده از تلق هــای فیلم هــای رادیوگرافــی  ــران ب کار در ای ایــن 

گرفــت. بریــده شــده بــود، صــورت مــی 

اولیــن نمونــه  گرافیتــی نویــن در ایــران مربــوط بــه ســال 1373شمســی می باشــد و فــردی بــا نــام 
کــه بــه صــورت رســمی از ســال 1382شمســی  کــرده اســت. »تنهــا« هنرمنــدی  »اســنس«4  آن را اجــرا 
گرافــری بــا اســم مســتعار ابتــدا در شــهرك های غــرب تهــران، بيشــتر شــهرك آپادانــا، دیــده می شــد  و بــا 
کوتاهــی افــراد دیگــری از جملــه: مگــوی، ُالــد نیــك ، ســالومه، ســی.کی.وان5،  گذشــت مــدت  و بعــد از 

.)www.farnood.wordpress.com( و غیــره بــه او پيوســتند

کاربــرد انتقــادی و خــرده فرهنگــی آن  گذشــته، بــا  کاربــرد جدیــد  گرافیتــی در ایــران، برخــالف 
گــذرا بــه ســایت های اینترنتــی مربــوط بــه تولیدکننــدگان  گــر نگاهــی  بيشــتر مطابــق اســت. چنان کــه ا
کار خــود را بيــش از هرچیــز بــا نوعــی  گرافرهــای ایرانــی  کــه  و یــا هــواداران آن هــا بيندازیــم، می بينیــم 
کــه در راســتای  گرافرهــای نویــن جوانانی انــد  مفهــوم هنــر زیرزمینــی مرتبــط می ســازند. بنابرایــن 
ــا فرهنــگ رســمی لــذت هــم می برنــد و نوعــی  گاه از تضــاد ب فرهنــگ رســمی عمــل نمی کننــد، بلکــه 

تصویر  5
گرافیتی با مضمون سیاسی، سبک استنسیل
سال 1357، تهران
منبع: شهابی،41:1384
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گرافیتی در غرب تهران از )تنها( اثر 
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کــه در ایــران  هویت یابــی در آن مــی یابند)شــایگان ،67:1380(. از نظــر برخــی از منتقــدان، وضعــی 
ــر  ــب از عناص ــه مرک ک ــت  ــان اس ــگ جوان ــرده فرهن ــی خ ــکل گیری نوع ــت، ش ــاهده اس ــل مش ــم قاب ه
گرفتــه شــده از دنیــای غــرب و عناصــر بومــی اســت. ایــن ترکیــب بيــش از هرجــای  مختلــف بــه عاریــت 
ــه ســنتی  ــون نظری کان ــل مشــاهده اســت. در  ــا  گرافیتــی( قاب دیگــر در فرهنــگ زیرزمینی)موســیقی ی
خــرده فرهنــگ، بيــش از هرچیــز دیگــری خودنمایــی می کنــد. »ســبك« واژه ای مفهــوم همگونگــی 
کــه مجموعه هــای  در عناصــر فرهنگــی )پوشــاك، مــدل مــو، باورهــا و ارزش هــا و مناســبات اجتماعــی( 
کــی از  بــه هــم پيوســته و معنــادار را تشــکیل می دهنــد. موســیقی زیرزمینــی و  گرافیتــی ایرانــی حا
گرفتــه شــده و در  کــه عناصــر بســیاری از فرهنــگ جوانــان غــرب توســط جوانــان ایرانــی  آن اســت 
گرفتــه شــده اســت. بنابرایــن،  ترکیبــی جدیــد و در شــرایط اجتماعــی و سیاســی جدیــدی بــه کار 
خــرده فرهنــگ آنــان تــا حــدود زیــادی تحــت تأثیــر آن چــه نامیــده شــده اســت، قــرار دارد. جوانــان 
کــه در پارادایــم نظــری جهانــی شــدن و یــا جهانی-محلــی شــدن قابــل فهــم  جهانــی، مفهومــی اســت 

.)38 اســت)کوثری،1388: 
در بهمــن مــاه ســال 1386 شمســی، نخســتین جشــنواره  گرافیتــی بــا عنــوان »بمــب در پياده روی 
گرافرهــای ایرانــی در تهــران برگــزار شــد. در ایــن جشــنواره نزدیــك بــه 180  فرهنگــی« از طــرف جمعــی از 
گــون دنیــا بــه ایــران ارســال  گونا کشــورهای  اســتیکر )برچســب( از هنرمنــدان معــروف  گرافیتــی در 
کــن عمومــی نظیــر میــدان ونــك و چهــار  گرافرهــای ایرانــی در اما ــه همــراه برچســب هایی از  شــد و ب
کــه طــرز تلقــی جوانــان نســبت بــه »نقاشــی جــرم نیســت« در  راه ولیعصــر چســبانده شــد. در عبارتــی 
یکــی از  گرافیتی هــای تهــران آمــده اســت، بــا عنــوان ایــن هنــر بيــان شــده اســت. ایــن  گرافیتــی درســت 
کــن قانونــی نوشــته  کــه بــر روی آن بــا نوعــی استنســیل از ســوی اما بــر روی دیــواری ایجــاد شــده 
گهــی و یــا نقاشــی دیــواری ممنــوع اســت و تعقیــب قانونــی دارد!  کــه نصــب هرگونــه آ شــده اســت 
کــه چگونــه فضــا به محلــی بــرای نمایــش تعــارض  ایــن نمونــه ای از همــان تلقــی در ایــن بــاره اســت 
کــه نوشــتن بــر روی آن را بــه  در می آیــد. از ســویی ایــن فضــا متعلــق بــه حکومــت اســت و حــق دارد 
کــه ایــن دیــوار را متعلــق بــه  کنــد. و از دیگــر ســو، جوانانــی هســتند  گــذار  کــه می خواهــد وا هرکســی 
ــی روزمــره خــود نشــان  ــه بخشــی از فضــای زندگ ــه مثاب ــه آن را ب ک خــود می داننــد و تــالش می کننــد 

دهند)کوثــری،138:1383(.

از نظــر طبقــه ی اجتماعــی دربــاره پيوندهــای طبقاتــی تولیدکننــدگان  گرافیتــی تحقیــق مســتقلی 
ــد طبقاتــی مشــخصی بيــن  گرافیتــی و طبقــه  گفتــه ارشــاد پيون ــه  در ایــران صــورت نگرفتــه اســت. ب
گــر در غــرب چنیــن ادعایــی را بتــوان بــا اطمینــان بيشــتر  اجتماعــی وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال، ا

تصویر  7
گرافیتی جرم نیست به روی دیوارهای 
کباتان شهرک ا
www.kolahstsdio.com :منبع



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره پانزدهم - بهار ۹۸
54

بررسی مضامین گرافیتی های شهرک اکباتان تهران

کــه حداقــل در تهــران  ــه نظــر می رســد  ــرد، در ایــران وضــع هنــوز چنــدان روشــن نیســت. ب ک اظهــار 
ایــن هنــر در میــان جوانــان طبقــه متوســط و شــاید طبقــه متوســط بــاال، بيشــتر دیــد ه می شــود. 
گرچــه بيشــتر  ا نیــز هنــوز تحقیــق مشــخصی صــورت نگرفتــه اســت.  دربــاره مکان هــای  گرافیتــی 
کباتــان، بــه چشــم می خــورد، بــا ایــن حــال   گرافیتی هــا در تهــران در شــهرك های غــرب تهــران، نظیــر ا

کــه نوعــی تقســیم بندی مکانــی در ایــن خصــوص وجــود دارد. گفــت  بــا اطمینــان نمی تــوان 

کافی نیســت. دربــاره رابطه  گونــه داوری  اطالعــات در مــورد دیگــر شــهرهای ایــران نیــز بــرای هیــچ 
ــن  ــه ای ک ــد  ــر می رس ــه نظ ــال، ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــز تحقیق ــی نی ــیت و  گرافیت جنس
گرافــر نیــز بــه چشــم  گرچــه نمونه هایــی از فعالیــت دختــران  هنــر بيشــتر پســرانه اســت تــا دخترانــه، ا
می خــورد. بــه ســبب پيونــد ایــن نــوع فعالیــت بــا فرهنــگ زیرزمینــی، فعالیــت دختــران در ایــن هنــر 
ــگاری مردمــی  ــردد: دیوارن ــه دو دســته بخــش می گ ــگاری ب ــران دیوارن چنــدان آشــکار نیســت. در ای
و دیوارنــگاری حکومتــی. دیــوار نویســی های مردمــی بــه دو دســته تقســیم می شــود. تبلیغاتــی و 
گویــای مســائل سیاســی روز  ح هــا و اشــکالی تقریبــًا جــذاب. دســته نخســت بيشــتر  پيــاده ســازی طر
گهی هاســت. دســته دوم در خدمــت تبلیغــات  کــم و یــا تبلیغــات مشــاغل و آ مخالفــت بــا ســامانه حا

کــم و نمایــان ســاختن برنامه هــای ایدئولوژیکــی حکومــت فعلــی اســت)همان،145(.      عقیدتــی حا
ــه ســبب محدودیت هــای اجتماعــی و انتظامــی موجــود،  ــه کار رفتــه در ایــران، ب  گرافیتی هــای ب
ایــن زمینــه چنــدان نیســت و معمــوال در  گرافرهــا هــم در  متنــوع نیســتند و هنــوز تجربــه خــود 
ــه در همــه جــا  ک ــد  گفتــه نمان گرافیتــی باشــد. نا کارهــای  ــرای  ــه اجــازه ب ک جاهایــی خلــق می شــود 
گرافیتــی را عملــی زشــت و نــا هنجــار می داننــد و آن را از مظاهــر آنارشیســم  کشــیدن  بســیاری از مــردم 
گرافیتــی نداشــتن  و اوباشــگری )وندالیســم( بــر می شــمارند. بــه نظــر می آیــد علــت دشــمنی افــراد بــا 
کــم حوصلــه الزم بــرای مواجهــه بــا وضعیتــی جدیــد در محیــط پيرامــون اســت. ایــن  ســواد و دســت 
کار یــک ولگــرد یــا بخشــی از یــک فعالیــت  کثریــت مــردم نقاشــی روی دیــوار را ســر زده از  افــراد و شــاید ا

سیاســی مــی بينند)کوثــری،85:1383(.

گرافیتی در ایران انواع سبک های 
کــه روی دیوار هــا  کــه از نامــش پيداســت ســاده ترین اثــری اســت  امضــا زنــی: امضــا همان طــور 
گرافتــی محســوب می شــود امــا امــروزه در جامعه  گرافیتــی هرچنــد از اولیــن انــواع  می بينیــد. ایــن نــوع 

هنــر شــهری بــه تنهایــی وجهــه خــوب و هنــری نــدارد و بــه نوعــی بــا وندالیســم پيونــد می خــورد.

تصویر  8
دختران وگرافیتی: درتصویر رابطه بين 
فرهنگ هیپ هپ، از جمله رقص رپرها 
به خوبی دیده می شود
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تــروآپ: در ایــن نــوع  گرافیتــی، ابتــدا دور حــروف رنــگ می شــود و ســپس بــه ســرعت داخــل آن 
ــا  ــا دو ی کــردن اســت و معمــواًل ب ــر از تــگ  کارت کمــی پــر  ــا رنگــی متفــاوت پرخواهــد شــد. ایــن روش  ب
کار بایــد در نهایــت  کــه  اســمش مشــخص اســت، ایــن  کشــیده می شــود. ولــی همــان طــور  ســه رنــگ 
کثــرًا بــا حــروف  گــروه و ا ســرعت انجــام بگیــرد. ایــن روش هــم بيشــتر بــرای نشــان دادن هویــت فــرد یــا 

کــه بــا یــک رنــگ متفــاوت دورگیــری شــده اســتفاده می شــود)کوثری،63:1388(. حبابــی شــکل 

بــر  آمــاده و ســپس  بــر روی برچســب ها  ابتــدا  کــه  آثاری انــد  اســتیکر )برچســب(: اســتیکرها 
کار اســتیکر در ســرعت عمــل آن اســت.  روی ســطوح مــورد نظــر چســبانده می شــوند.  اهمیــت 
ــزاران نظــام سیاســی  کارگ ــا دیگــر  ــا دســتگیری توســط پلیــس ی ــه امــکان جریمــه ی ک درمحیط هایــی 
کارنــد. ایــن روش شــاید ســریع ترین روش  بــرای انجــام  وجــود دارد، اســتیکرها راه حلــی ســریع 
کــرده روی محــل  کــه فــرد در خانــه طراحــی و چــاپ  گرافیتــی ای  ح  گرافیتــی باشــد زیــرا بایــد طــر

مخصــوص چســبانده شــود.

کنــون رایــج بــوده اســت. استنســیل  استنســیل: نمونه هــای استنســیل از ابتــدای انقــالب تــا 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــی ب ــریع  گرافیت ــای س ــر از نمونه ه ــت تکثی ــم قابلی ــل و ه ــرعت عم ــاظ س ــم از لح ه
کــه آن را می تــوان بــه تمــام معنــا یــک هنــر دانســت. اســتفاده از  گرافیتــی چیــزی اســت  ایــن روش از 
کــه بایــد انجــام بدهیــد،  کاری  شــابلون راهــی موثــر و ســریع بــرای اجــرای نقــوش پيچیــده اســت. تنهــا 
کــه جزیيات آن  کنیــد. نتیجــه طرحی اســت  کــه شــابلون را جلــوی دیــوار بگیریــد و اســپری  ایــن اســت 
کــردن هــم نمی تــوان بــه دســت آورد. البتــه روش پيشــرفته تر ایــن اســت  را شــاید بــا ســاعت ها صــرف 
کنیــد و آن هــا را بــه ترتیــب روی هــم بگذاریــد تــا یــک شــاهکار  کــه شــما از چنــد شــابلون اســتفاده 

کنیــد. خلــق 

کاری زیــادی رو بــه خــود اختصــاص می دهــد. در واقــع یــک  بلــوک بوســتر: ایــن ســبک فضــای 
بلــوک را اشــغال می کنــد. دیــوار نویســی بلوکــی بــه علــت حجــم کاری، زمــان زیــادی می طلبــد در 

ــود. کار می ش ــر  کمت ــه دیگــر  ــبت ب نتیجــه نس

تصویر 11
گرافیتی با سبک تروآپ در تهران
www.kolahstadio.com :منبع

تصویر 12
گرافیتی با سبک استیکر در تهران
www.kolahstadio.com :منبع

تصویر 13
گرافیتی استنسیل بر دیوارهای
کاربردی الرستان دانشگاه علمی 
www.moslemebrahimi.com :منبع

تصویر 14
کباتان اثر )تنها( گرافیتی در شهرک ا
نوشته تنها با سبک بلوک بوستر
www.kolahstadio.com :منبع
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ــار در  ــه اولیــن ب ک گرافیتــی اســت  ویلــد اســتایل: ایــن ســبک یکــی از قدیمی تریــن ســبک های 
خیابان هــای شــهر نیویــورک مشــاهده شــد. ایــن روش یکــی از پرکارتریــن و دقیق تریــن روش هــای 
را  نتوانــد نوشــته آن  بــا آن آشــنا نباشــد شــاید حتــی  بيننــده  گــر  ا گرافیتــی محســوب می شــود و 
کــه یــک هنرمنــد  گل هــا، فرم هــای خمیــده و اشــکالی اســت  بخوانــد. ایــن ســبک شــامل فلش هــا، 
کار، شــاید بــه ســادگی آن هــا را درک نکنــد. ایــن ســبک معمــواًل بــه شــکل ســه بعــدی  گرافیتــی  غیــر 

اجــرا می شــود.

کــه  کار بــه توانایــی اش در اجــرای ایــن ســبک اســت. پی یــس  گرافیتــی  پی یــس: میــزان هنــر یــک 
کلمــه) مســتر پی یــس( بــه معنــای شــاهکار اســت،  بســیار پيچیده تــر از بقیــه روش هــا اســت  مخفــف 

و معمــواًل حداقــل بــا ســه رنــگ اجــرا می شــود. اجــرای آن نســبتًا زمان بــر اســت)گری،121:1387(.

کباتان تهران گرافیتی های شهرک ا نقد و بررسی 
کارهــای  کنــد در تهــران داشــته اســت. بــه جــز  گرافیتــی رونــدی رو بــه رشــد امــا  در ده هــای اخیــر 
کباتــان  کارهــای اجــرا شــده در شــهرک ا نســبتًا پخــش شــده در ســطح تهــران  می تــوان بــه مجموعــه 
کلیــد خــورده اســت و روزانــه بــر تعــداد  کارهــا بــا جســارت چنــد جــوان و نوجــوان  کــرد . آغــاز ایــن  اشــاره 
کباتــان افــزوده می شــود. شــاید یکــی از دالیــل انتخــاب ایــن لوکیشــن  کارهــای ا گرافیتــی  گرافیتی هــا و 
کنــار هــم و وابســته  کباتــان باشــد. مجموعــه ســاختمان های  گرافیتــی فضــای خــاص ا بــرای اجــرای 
بــه هــم آن نظــر فرمــی، و اصــل هویــت و محلــه بــودن نیــز تأثیــر زیــادی بــر انتخــاب فضــا داشــته اســت. 
ــه اجــرای  کشــورهای امریکایــی و اروپایــی دســت ب ــا تأثیــر پذیــری از فضــای  ــد ب ــان نســل جدی جوان
ــزء  ــه ج ــت  ب ــا نیس گرافیتی ه ــودن در  ــی ب ــچ ردی از ایران ــا هی کاره ــت  کثری ــد. در ا ــا می زنن کاره ــن  ای
ــا هوشــمندی خلــق شــده اند و در  ــار ب کــه بــه ســمت نوشــتار فارســی می رونــد. خیلــی از آث کارهایــی 
گرافیتی هــای  گــروه زیــادی از  ــا اجتماعــی هســتند.  ــرای یــک پيــام سیاســی و ی ــوان بســتری ب حــد ت
ــی  گاه ماهیت ــد  ــان می دهن ــا را نش ــک امض گاه  ی ــه  ک ــتند  ــتاری هس ــای نوش ح ه ــز طر ــده نی ــق ش خل

تصویر 15
کباتان اثر )تنها( گرافیتی در شهرک ا
نوشته تنها با سبک استایل با مضمون اجتماعی
www.kolahstadio.com :منبع

تصویر 16
کباتان اثر )تنها( گرافیتی در شهرک ا
تلفیق فونت و تصویر. با مضمون اجتماعی
www.kolahstadio.com :منبع
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ونــدال و خراب کارانــه دارنــد. وندالیســم بــه خاطــر خصوصیــات ذاتــی خــود جایــگاه ویــژه ای در ذهــن 
کــه دیگــر محتوایــی  کننــده  کباتــان را دارد. خاصیتــی تخریــب  گرافیتی هــای اجــرا شــده در ا جوانــان و 

جــز بی محتوایــی نــدارد و صرفــًا یــک عامــل اعتراضــی اســت.
کباتــان را مــرور می کنیــم: )الزم بــه ذکــر  گرافیتی هــای شــهرک ا در تصاویــر زیــر نمونه هایــی از 
گــردآوری  اســت تصاویــر زیــر یــا توســط نگارنــدگان و یــا از ســایت های مختلــف از جملــه پرشــین ســون 

شــده اســت(.

تصویر 17
کباتان گرافیتی شهرک ا

با مضمون فرهنگی اجتماعی. اجرا به سبک استنسیل است 
گرافیتی  که با نوشته های ابهام آمیز تلفیق شده است. در این 
بعضی  رفاه  به  اشاره ای  دارد.  وجود  دوستانه  بشر  محتوایی 
در  فقر  و  کار  کودکان  با  محتوایی  نظر  از  مقایسه ای  و  اقشار 
کار یاد آور نبود عدالت  خیابان ها. بی نظمی و شلختگی ترکیب 
و قانون می باشد. 

تصویر 18
کباتان گرافیتی شهرک ا

استایل  ویلد  به روش  آن  اجرای  با مضمون اجتماعی. سبک 
که سبک  است. این اثر تلفیقی از نوشتار با تصویرسازی است 
انتزاعی  موجودات  است.  تنها  نام  با  هنرمند  فرد  به  منحصر 
نوعی  نشانگر  و  باالست  اعتراض  منظور  به  دستشان  انسانی 
راهپيمایی جمعی است. 

تصویر 19
کباتان گرافیتی شهرک ا

است.تصویر  تروآپ  آن  سبک  اجتماعی.  سیاسی  مضمون  با 
می باشد.  پاش  رنگ  اسپری  تصویر  و  نوشتار  تلفیق  شامل 
از  یکی  دهنده  نشان  تصویر  و  اعتراض  کلمه  گویای  نوشته 
گویای  چپ  سمت  شعار  و  است  گرافیتی  خلق  مهم  عناصر 
گه نیستی آدم باش«.  اعتراض به فرهنگ است: »مرد باش ا
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تصویر 20
کباتان گرافیتی شهرک ا

با مضمون سیاسی اجتماعی. تلفیق آنالیز تصویرخواننده های 
رپ فارسی مانند: عرفان. خشایار و غیره به سبک استنسیل و 
کلمه پایدار بودن خواننده های  گویای  نوشتار به روش تروآپ 
ترکیب  اساس  بر  کار  فرمی  فضای  تصویر.  در  فارسی  رپ 
کارشده  و وجه ای  چهره های سیاه و سفید خواننده های رپ 
گویای سیاهی و خفقان  اعتراضی دارد. رنگ سیاه زمینه خود 
که محتوایی اعتراض  بر علیه این خوانندگان ممنوعه می باشد 
که  شعار  کلمه پایدار نوشته شده است  کادر  آمیز دارد. در وسط 
کار حساب می شود.  این 

تصویر 21
کباتان گرافیتی شهرک ا

ویلد  روش  با  نوشتار  تلفیق  فرهنگی.  اجتماعی  مضمون  با 
بلوک  سبک  به  تصویرسازی  و  تهران  کلمه  گویای  استایل 
که حالت های مختلف چهره ها را نشان می دهد و  بوستر است 
می تواند نشانگر شلوغی، سردرگمی و نامفهومی باشد. 

تصویر 22
کباتان گرافیتی شهرک ا

گرافیتی  این  در  می باشد.  استایل  ویل  آن  اجرایی  سبک 
است.  کرده  ایرانیزه  را  نوشتار  نوع  این  غربی  فضای  هنرمند 
در  شهر  جنوب  کارهای  آور  یاد  کار  ترکیب  و  فرم  ساختار 
دیگریست  چیز  کالم  و  نوشته  اما  است،  امریکایی  محله های 
می شود  دریافت  تصویر  از  که  جمله ای  حیرانند((  ))بی خبران 
کنایه آمیز و ایرانی دارد. نقاش در این  کاماًل ادبی و  و محتوایی 
ایرانی بنویسم. فرم  که بگوید: می توانم  بر این دارد  کار  سعی 
نوشتار  اول  نگاه  در  دارد.  گرافیتی  قالب  و  ست  اعتراضی  کارم 
را  خود  یک  به  یک  کلمات  دقت  اندکی  با  اما  ندارد  خوانایی 
نشان می دهند.   

تصویر 23
کباتان گرافیتی شهرک ا

و تصویرسازی.  نوشتار  تلفیق  و  اجتماعی  با مضمون  اثر)تنها( 
کلمه  گویای  نوشته  می باشد.  استایل  ویل  آن  اجرایی  سبک 
تنها است و هنرمند برای شناخته شدن خود این اثر را در قالب 
است.  استایل  ویلد  نوشتار  سبک  است.  کرده  خلق  گرافیتی 
شناخت  هیچ  طراح  است،  شده  اجرا  وندال  ماهیت  با  اثر  این 
محتوا  چه  و  فرم  حیث  از  چه  شناسی  زیبایی  به  اشاره ای  و 
نمی کند. طرح ها  بدون محتوا اجرا شده اند و صرفًا فضایی خالی 
کننده طرح  که اجرا  کارها جوانانی  کرده اند. در این مدل  را پر 
کار دست به اجرا می زنند.  هستند معمواًل با ذهنیتی خراب 
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تصاویر 24 و 25
کارهــا محتوایــی سیاســی اجتماعــی دارنــد  در دو نمونــه بــاال 
کارهــا بــه شــیوه استنســیل می باشــد و موضوعاتــی  اجــرای 
گرافیتــی بوجــود آمــده اســت. شــهرک  کــه در قالــب  جهانــی 
کباتــان خواســتگاه جوانانــی بــا ســالیق مختلــف می باشــد و  ا
کشــوها دســت به  گرافیتی هایــی از ســایر  هنرمنــدان بــا دیــدن 
کــه نســبتًا هماهنــگ شــده بــا فضــای  خلــق آثــاری می شــوند 
کارهــا ایــده  محیــط و فضــای سیاســی اســت. در ایــن نــوع 
الیــه اول اجراســت و هنرمنــدان ایــران معمــواًل تحــت تأثیــر 
کــه ایــن  بنکســی دســت بــه خلــق آثارشــان می زننــد. چیــزی 
کــرده  جــذاب  فوق العــاده  را  اخیــر  ســال های  گرافیتی هــای 
گرفتــن آن هــا در فضــای عمومــی شــهر و امتــداد  ــرار  اســت، ق
کنــار پياده راه هــا، پارک هــا، منــازل مســکونی  یافتن شــان در 
گــی در معــرض  و حتــی در ســاختمان های متروکــه اســت. ویژ
کارهــا   گرافیتــی  دیــد بــودن دیوارهــا، نظــر طراحــان، نقاشــان و 
کــرده اســت. از طرفــی نیــز ســازمان های  را بــه خــود جلــب 
دولتــی چــون شــهرداری ها و موسســات خصوصــی نیــز طــرف 
دیگــر قضیــه شــدند و در نقــش ســفارش دهنــده بــا هنرمنــدان 
نقاشــی  بــه  می تــوان  کــه  کردنــد  همــکاری  بــه  شــروع 
کــرد.  اشــاره  تهــران  گســترده در ســطح شــهر  دیواری هــای 
کــم  ولــی ســوال برانگیــز   گرافیتی هــا بــا متراژهــای  از طرفــی 
تهــران  شــهر  شــده اند.  تبدیــل  پایتخــت  در  چالشــی  بــه 
اســت.  بــوده  زیــادی  تغیيــرات  شــاهد  اخیــر  ســال های  در 
کــه بــه رویکــرد  گرافیتــی یکــی از آن تغیيــرات اســت. آثــاری 
کارهــای  موضــوع مــا نزدیــک هســتند شــامل خیــل عظیمــی از 
گســترده اند  دیــواری می شــوند و تکنیک هــای بــکار رفتــه نیــز 
در  غیــره  و  چــاپ  استنســیل،  رنــگ،  چــون  تکنیک هایــی 
کــه مــد نظــر مــا هســتند جنبه هــای تصویرســازانه و  کارهایــی 
گــر بــا نگاهــی تخصصی تــر  نوشــتار قــدرت چشــم گیری دارد و ا
کــه حــاوی پيامــی تصویــری هســتند  بــه آن بنگریــم می بينیــم 
ــتان  ــا داس ــوع ی ــینه آن موض ــف پيش کش ــر  ــده را درگی ــه بينن ک
گــر شــرایط اثــر اجــرا شــده ایــن مجــال را بــه شــخص  می کننــد. ا
کاوی منجــر  کنــد و ایــن وا کــه تصویــر را تجزیــه  بيننــده بدهــد 
دارای  اثــر  آن  شــود،  شــخص  آن  ذهــن  در  جرقــه  یــک  بــه 
ــرای  ــوده اســت. معمــواًل فضــا و دیوارهایــی ب ــر ب فضایــی موث
کــه بيننــده به  کــه یــا حالتــی طولــی دارنــد  ایــن امــر مناســب اند 
کــه می بيند  کــرده و تصویــر و مفهــوم را  کنــار آن عبــور  راحتــی از 
تحلیــل می کنــد و درک می نمایــد. و یــا دیوارهــای مجــاور هــم 
کــه  کــه بســیار مناســب ایــن رویکــرد  می باشــند بــه صورتــی 
کــرد.  بــا فریم هــای یــک تصویرســازی قیــاس  آنــرا  می تــوان 
در ارتبــاط بــا فــرم و محتــوای آثــار نیــز بایــد بــه ایــن نــکات 
کــه آثــاری بــا ایــن رویکــرد می باســیت از لحــاظ  توجــه داشــت 
کلــی بــه موضــوع و روایــت،  طراحــی، اجــرا و همچنیــن اشــارۀ 

دقــت نظــر بيشــتری داشــته باشــند.
کشــیدن و همــه فهــم بــودن  در زمینــه ی نحــوه ی بــه تصویــر 
کــه عامــۀ مــردم  گونــه ای باشــند  عناصــر تصویــر، آثــار بایــد بــه 
کننــد. در ایــن  بتواننــد بــرای فهمیــدن بــه آن نــگاه و دقــت 
زمینــه می تــوان از نمادهــا و نشــانه های قابــل تشــخیص و 
گاه  کــه  کــرد. نمادهایــی  شناســایی بــرای مخاطــب اســتفاده 
ــردم دارای  ــن م ــده در بي ــظ ش ــی حف ــات اجتماع در دل ادبي
جایــگاه هســتند. فــرد بيننــده مــی توانــد بــا دیــدن ایــن نشــانه 
گرافیتــی اســت وارد  کــه همــان  و نمادهــا بــه درون تصویــر 
ــوان از بن مایه هــای  کنــد. همچنیــن می ت شــود و در آن ســیر 
بــه  رســیدن  بــرای  موضــوع،  کلــی  گی هــای  ویژ و  اصلــی 
گرفــت. البتــه در ایــن  کمــک  ــر  ــر و قابــل فهم ت گویات تصویــری 
کــرد و نبایــد از لحــاظ اســتفاده از تصاویــر  زمینــه نبایــد اشــتباه 
زیــاده روی و اشــارۀ مســتقیم نمــود. آثــاری بــا فضایــی آرام تــر و 

بــا پرهیــز از زیاده گویــی از لحــاظ بصــری معقوالنه تــر هســتند، آن 
هــم بــرای شــهری شــلوغ و پــر از آلودگــی بصــری مثــل تهــران. همــان 
گرافیتــی می بایســت ایــن مــکان  کــه اشــاره شــد آثــار دیــواری  گونــه 
کــه بایســتد و در مــورد اثــر بياندیشــد و بــه  را بــه بيننــده بدهنــد 
کــه درگذشــته ی ذهــن او بــرای  کدهــای تصویــری باشــد  دنبــال آن 
کارهــای  آن روایــت و داســتان مــورد نظــر تعریــف شــده اند. برخــی از 
کــه  اجــرا شــده نیــز اشــاره ای بــه موضــوع و اتفــاق  خــاص ندارنــد 
بــرای مثــال در فضــای اجتماعــی و یــا سیاســی باشــند، بلکــه اشــاره 
کلــی دارنــد ماننــد: مفهــوم عشــق،  بــه یــک مفهــوم و یــک موضــوع 
گرفتاری هــای روزمــره  و دیگــر  ایثــار، پــرواز، اســطوره ای، پوچــی، 
ــار  گرافیتــی ایــن آث ــا اســتفاده از فضــا ســازی  کــه ب مفاهیــم انســانی 

اجــرا شــده اند.
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  نتیجه
دیوارنویسی برای انسان شهری پيش از اینکه یک وسیله برای انتقال عقاید و افکار و یا حتی 
که میراث پدران و اجداد ماست)ثبت یادگاری روی  تخلیه روانی باشد یک عادت است. عادتی 
و  روزنامه  و  و دستگاه چاپ  قلم  و  کاغذ  اختراع  و  آهن  آتش،  کشف  با  که حتی  دیوارها(. عادتی 
گرافیتی به منزلت یك اثر هنری  تلویزیون و حتی اینترنت هیچوقت از بين نرفت. در این مقاله به 
گرافیتی با دیگر  کارکردهای اجتماعی و سیاسی توجه شده است. همچنین، با توجه به تفاوت  با 
کرد: هنر دکوراتیو، هنر مردم پسند و ارتباط  آثار هنری، می توان آن را در سه سطح متفاوت بررسی 
که ریشه  گرافیتی درکشورهایی مثل امریکا و انگلیس  گرافیتی در ایران نسبت به  شبه نوشتاری. 
از سوی دیگر  نیاز به زمان دارد.  محکم تری دارند هنوز نوپاست وخیلی جوان به نظر می رسد و 
دیوارها محل مناسبی برای اعتراضات خیابانی علیه اتفاقات سیاسی و اجتماعی روز می باشند. 
بيان  از رسانه های عمومی دیگر نظیر نشریات و صدا و سیما بی بهره اند جهت  که  توده مردمی 
افکار و اعتراضات خود از دیوار به عنوان در دسترس ترین و قابل اعتمادترین رسانه بهره می برند. 
داشت  وجود  هم  ایران  در  دارد  وجود  غربی  کارهای  گرافیتی  برای  که  جایگاهی  و  امکانات  گر  ا
کند. در نمونه های بررسی شده از  گرافیتی ایران می توانست بيشتر از این که هست پيشرفت  مسلمًا 
گرافیتی ها، مضامین اجتماعی است و  کباتان، به نظر می رسد مضامین اغلب  گرافیتی های شهرک ا
برخی از آن ها از ماهیت وندالیسم برخوردارند. پرکاربردترین عناصر نشانه شناختی آن ها، نوشتار و 
چهره های انسانی است. همچنین سبک های استنسیل، ویلداستایل و تروآپ بيشتر مورد توجه 
گر  گرافرها بوده است. در نمونه های بررسی شده جنبه های تصویرسازانه قدرت چشم گیری دارد و ا
که بيننده را درگیر  که حاوی پيامی تصویری هستند  با نگاهی تخصصی تر به آن بنگریم می بينیم 

کشف پيشینه آن موضوع یا داستان می کنند.
که برای دیده شدن  کنار شهرها معدن زیباترین آثار هنریست  گوشه و  گرافیتی در  که  از آن جا 
گاه دیوارهای شهر خود بزرگترین نمایشگاه اند، امیدواریم هنرمندان  نیازی به نمایشگاه ندارد و 
ارائه ی  بر  سعی  آن،  بيان  شیوه های  و  گرافیتی  هنر  پتانسیل های  تمام  شناخت  با  عرصه  این 

راه کارهایی جهت فرهنگ سازی و استفاده بهتر و موثرتر از این رسانه ی عمومی، نمایند.

پی نوشت
Vandalism .1

Expressionism .2

Pop Art .3

ECNECE .4

Magoy, Old Nike, Salome.5
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