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تصویر در بستر تاریخ

هم ــه مــا ب ــه واس ــطه ح سبینای ــی و در هنــگا م بی ـداری ب ــا دو وج ــه از تصاوی ــر م واجهی ــم.
تصاوی رطبیعــی و تصاوی رمصنــوع (خلقشــده توســط خودمــان یــا دیگــران) .ایــن تصاویــر
کــه در زندگ ــی روزم ــره م یبینی ــم چیس ــتند؟ اگ ــر در شــهر زندگ ــی م یکنی ــم احتم ــاال فضــای
داخل ــی خانهمــان ،فضــای خارج ــی شــهر ،عناص رشــهری ،آســمان ،تبلیغــات و رس ــانهها مــا را
احاطــه کردهانــد .در خیاب ــان ب ــا مناظ ــر شــهری م واجهی ــم .بیلبوردهــا و تبلیغــات ه ــم ب ــه ه ــر
ترتی ــب در مع ــرض دیدمــان ق ـرار دارنــد .از تبلیغــات قدیم ــی و نقاش یشــده گرفتــه تــا ام ــروز
کــه تصاوی رمتح ــرک در هیب ــت مانیتورهــای بــزرگ در شــهرها خودنمای ــی م یکننــد .در می ــان
همــه اینهــا نقاشــیهای دیــواری بــزرگ را م یبینیــم کــه بــر روی ســاختمانها نقاشــی یــا
چ ــاپ و نصــب شــدهاند .اگ ــر در پیادهروهــا قــدم بزنی ــم و ب ــه در ودی ــورا دقتکنی ــم ،روی ایــن
س ــطوح و کم ــی نزدیکت ــر ب ــه مــا ،تبلیغــات ،ت راکتهــا و برچس ـبهایی دیــده م یش ــوند.
گاه ممکناس ــت ب ــا خــط و خط ــوط یــا طرحهای ــی ه ــم م واج ــه شــده باش ــیم کــه روی دی ـوار
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نقاش یشــده ول ــی ب هنظ ــر نم یرس ــد کــه رســمی باشــند .ممکــن اس ــت ب ــا اطمینــان بگویی ــد
کــه هم ــه ایــن خــط وخط ــوط یــا نقاش ـیها ،مزاح ــم ،غی رقانون ــی و خ رابکارانهانــد .احتم ــال
اینکــه چنی ــن تصاوی ــر مزاح ــم یــا خ رابکاران ـهای در موض ــوع ایــن کتــاب یعن ــی «گ رافیت ــی»
بگنجنــد ک ــم نیس ــت .گ رافیت ــی نام ــی اس ــت کــه ب ــه یــک پدیــده اجتماع ــی داده شــده و آن را
م یت ـوان در بس ــت رهای متنوع ــی م ــورد ارزیاب ــی ق ـرار داد .در ایــن کتــاب ب ــه برخ ــی از آنهــا
خ واهی ــم پرداخــت.

اگ ــر تمام ــی تعاریــف زندگ ــی شــهری را نادیدهگرفتــه و بخ واهی ــم تعریــف عموم یت ــری
از گ رافیت ــی ارایــه دهی ــم ،بایــد آن را اثرگـذاری رویس ــطوح ب دانی ــم ،امــا در زندگ ــی قان ــون یافتــه
مــا انســانهای یکجانشــین و احتمــاال شهرنشــین ،امــروزه تصاویــر روی سطوحشــهری را در
دو دســته کلــی بازشناســی م یکننــد :قانونــی و غیرقانونــی یــا بــه زبانــی دیگــر ُمجــاز و
غیر ُمج ــاز.
گ رافیت یهــا از ایــن نقطــه نظ ــر ب یشــک ب ــه دســته تصاوی ــر عموم ــی غی ــر قانون ــی تعلــق
دارنــد .البتــه بایــد توج ــه داشــت کــه غی رقانون ــی ب ــودن ،تنهــا وج ــه تمایــز گ رافیت ــی از تصاوی ــر
دیگ ــر نیس ــت .اگ ــر بگویی ــم ه ــر تصوی ــر غی رقانون ــی لزومــا گ رافیت ــی اس ــت ،بعی ــد نیس ــت
کــه قضاوت یعجوالنــه ک ــرده و بس ــیاری از جزیی ــات را نادیــده گرفتــه باش ــیم .از ایــن گذشــته در
چنی ــن قضاوت ــی پاس ـخگویی ب ــه پرسش ـیمهم پی رام ــون «ام ــر ُمج ــاز» و« ام ــر غی ــر ُمج ــاز»،
تاثیــر بزرگــی بــر نتیج هگیریهــای مــا خ واهدگذاشــت.
دســتکم بــرای روشــنتر شــدن بحــث و همی نطــور داشــتن پی شزمینــهای مشــترک
در م واجهــه ب ــا تصوی ــر در محی ــط عموم ــی ،بــد نیس ـتکار را از نگاه ــی ب ــر تاریــخ و بازشناس ــی
نمونههایــی تاریخــی از خلــق تصویــر در محی طهــای انســانی شــروعکنیم و در نهایــت
بــا یــک تقســی مبندی کلــی جایــگاه گ رافیتــی را در میــان تمامــی تصاوی رمصنــوع بشــر
مشــخص کنی ــم.
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سیر تاریخی تحول تصاویر در محیط عمومی

برپایــه معیارهــای پدی ـدار شناس ــانه ،آغــاز تاریــخ خلقتصاوی ــر در محی طهــای عموم ــی
یداننــد .ب ــه ه ــر ح ــال تصوی رگ ــری در زندگ ــی
را آفرینــش اولی ــن نق ــوش بدس ــت انس ــان م 
ف ــردی و اجتماع یانس ــان ،نقطــه آغــازی داشــته اس ــت .مثــا م یت ـوان اولی ننگارههــای یافتــه
شــده از تاریــخ بش ــر را ب ــه دوران س ــنگی مرب ــوط دانس ــته ،از اینطریــق آثــاری از قبی ــل آنچ ــه
ب ــر دی وارهــای غــار الســکو 1در ف رانس ــه ب ــه ج ــای مانــده را ب ــه عن ـوان اولی ــن زادگاه ایــن پدیــده
م ــور د توج ــه ق ـرا ر داد.
در دوران باســتان ،نقاشــی روی دی وارهــا معمــوال وســیله مستندســازی قصههــای
انســانهایی بــود کــه آن تصاویــ ر را نقــش م یکردنــد .بــا اینحــال در یافتههــای
باستانشناســی ،نمونههــای جالبــی مبن یبــر نقــش تبلیغاتــی برخــی از ایــن تصاویــر
دیــدهم یشــود :از یونــان باســتان ،نقوشــی بــر دی وارهــای شــهر افــه ســوس 2بدســت
آوردهاندکــه ظاه ـرا وس ــیله تبلیــغ روس ــپی خانههــا ب ــوده انــد ! نمونههــا ی مختلــف از ایــن
3
دس ــت در ادوار تاریخ ــی ک ــم نیس ــتند .ب ــا توج ــه ب ــه نقاش ـیها و نوشــتههایی کــه در پامپ ــی
دیــده م یشــوند و نیــز مســتندات ب یشــمار از قص رهــای ســریالنکا گرفتــه تــا بقایایــی
بج امانــده از وایکینگهــا و حت ــی در تم ــدن سرخپوســتان آمریــکا ،هم ــه ج ــا ب ــا نمونههــای
خلــق تصویــر در فضــای عمومــی برخــورد م یکنیــم .هــر چــه از دوران باســتان دورتــر و
بــه دوران مــدرن نزدیــک م یشــویم تعــداد شــواهد ب هج امانــده بیشــتر و نقــش تصاویــر
در زندگــی آدمیــان پررنــگ تــر م یشــود .تصاویــر بــر ســطوح شــهری بــه دالیــل و عناویــن
مختلــف تولی ــد یــا بازتولی ــد م یش ــوند .ب ـرای مثــال نقاشــان انقالب ــی آمریــکای التی ــن را در
نظ ــر آوریــد کــه هدفشــان ب یشــک ب ــا اهـداف نقاشــان دی ـواره غــار الســکو متفــاوت ب ــوده اس ــت
هرچنــد در جایــی بــا یکدیگــر اشــت راکدارند :ارتبــاط تصویــری.
1 Lascaux
2 Ephesus
3 Pompie
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منونه ای از پرتوگلیف بر تخته سنگی در موآب  /یوتا

یادگارینویســیهای عــادی مــردم را بــه در نظــر بگیریــد ،مثــل آنچــه روی نیمکــت
م ـدارس یــا در رختکــن س ــربازخانه هــا ب ــه چش ــم م یخ ــورد .اینهــا نی ــز نمونههــای ابتدای ــی
اث رگ ـذاری انس ــان در محی ــط عموم ــی هس ــتند ،ه ــر چنــد انگی ــزه ،نح ــوه بی ــان یــا مهــارت
اث رگــذاری در همــه مــوارد یکســان نیســتند .
یافتههــای باستانشناســان از تپ هگوبکلــی 4و اطــراف آن (جنــوب شــرقی ترکیــه)
نشــانم یدهند کــه مجســم ههای ســنگی احتمــاال از هــزاره هشــتم و نهــم قبــل از میــاد
در آنج ــا وج ــود داشــتهاند .ایــن مردمــان بعضــا حی وانــات را تصوی ــر م یک ــرده انــد .تصاوی ــر
و مجس ــم ههایی کــه توس ــط انس ــانهای شــکارچ ی-گردآورنده خلــق م یشــدند .هن ــری کــه
م یت وانس ــته کارب ــردی اطــاع رس ــان یــا شــاید متافیزیک ــی و آیین ــی داشــته باشــد.
4 Göbeklitepe
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بع دهــا ،اولیــن یکجانشــینان در حالــی کــه آداب و ســنن نیایشــی خــود را بســط و
یدادنــد ،ب ــه فرهنــگ تصوی ــری بوم ــی و گس ــترشیافته ت ــری نی ــز دس ــت یافتنــد.
گس ــترش م 
تــا آنج ــا کــه بع ــد از م ــرگ ،جمجم ــه م ــردگان را از بدنشــان ج ـدا ک ــرده یــا بدل ــی از گل ب ــه ج ــای
آن م یس ــاختند .ب ــه ایــن شــکل یــک س ــردیس مشــابه ب ــه واقعی ــت تهی ــه م یشــد .سردیس ــی
کــه ج ــای خال ــی انس ــان م ــرده را در می ــان بازماندگانــش پ ــر م یک ــرد.

در دوران ســرامیک -نوســنگی ،یعنــی از حــدود  ۶۰۰۰قبــل از میــاد ،بــر تعــداد ایــن
اجس ــام س ــاخته دس ــت انس ــان افــزوده شــد .در ایــن دوران یــک ان ـدام عریــان زنانــه ب ــه نشــان
زنانگ ــی و یــک ان ـدام عضالن ــی در ه ــم تنی ــده ب ــه نشــان مردانگ ــی در مرکــز اعتقــادات نم ــاد
پردازانــه مذهبــی قــرار گرفــت .ایــن دو نمــاد ،هــر دو یــاد آور ویژگ یهــای بارورانــه نــر و
مــاده ب ــوده و از س ــنگ بناهــای نظــام فک ــری انس ــانهای یکج ــا نش ــین وکشــاورز ب ــه حس ــاب
م یآینــد.
در دوران پایانــی هــزاره چهــارم پیــش از میــاد شــاهد دگرگونــی کارکردهــای تصاویــر
در پرتــوی ظهــور شه رنشــینی هســتیم .نمونههــای متعــد ِد بیــان بصــری در نخســتین
شــهرها گ ـواه ایــن مس ــاله اس ــت .شــه رهایی مثــل اوروک 5و ش ــوش 6نشــانههایی ب ــه دس ــت
م یدهنــد کــه بــا مالحظــه آنهــا شــکی نســبت بــه اهمیــت دیرینــه تصاویــر در زندگــی
اجتماع ــی باق ــی نم یمانــد .ب ــا پیچی ــده شــدن هم ــه جانب ــه ارتباطــات تــن ب ــه تــن آدمی ــان
در شــه رها ،نی ــاز ب ــه یــک س ــاخت و س ــاز انتظام ــی ،ب ـرای حفــظ انس ــجام و نظ ــم در محی ــط
ناهمگ ــون شــهر ی ب ــه وج ــود آمــد .در تصاوی ــر منق ــوش ب ــر دی ـواره گل ـدان رخام ــیِ وارکا کــه
در اوروک پی ـدا شــده یــک نظ ــم اجتماع ــی جدیــد مشــاهده م یش ــود .تصوی ــر ایــن گلـدان یــک
نظــام حکومت ــی مرکــزی و طبقات ــی را توصی ــف م یکنــد .نظم ــی توجی هگ ــر ،تقویــت کننــده
و م ـوازی ب ــا باورهــای مذهب ــی مردمــان .بدیــن ترتی ــب ب ــا ثب ــت تصوی ــری ایــن س ــاختار( کــه
تــا پی ــش از آن شــفاهی ب ــوده) ،قدم ــی موفــق در راســتای رســمیت بخش ــی و باورمنــد س ــازی
جامع ــه نس ــبت ب ــه حکومــت برداشــته انــد .ایــن از اولی ــن قدمهــای انس ــان ب ــه ســمت قان ــون

5 Uruk
6 Shush
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گلدان رخامی وارکا  /اوروک

و رســمیت بخش ــیدن از طریــق ثب ــت تصوی ــری اس ــت .در دوران ــی کــه خــط اب ـدا نشــده ب ــود،
تصاویــر عجالتــا نقــش زبانمشــترک و وســیله ارتباطــی را ایفــا م یکردنــد.
در ه ـزاره س ــوم پی ــش از می ــاد گزارشــات متن ــوع درب ــاره یافتههــای تصوی ــری بیانگ ــر و
راهنم ــای رد یاب ــی باورهــای مذهب ــی ،سیاس ــی و اقتصــادی ن واح ــی یــا دورانهــای مختلــف
هس ــتند .از دو ه ـزاره بع ــدی تع ـداد بس ــیار بیشــتری از تصاوی ــر دردســترس اس ــت .تصاوی ــری
کــه تولیدشــده و محوریــت فرهنگ ــی یافتــه انــد و از ایــن حی ــث م یت واننــد در شناس ــایی آداب
و رســوم و زندگــی آن مردمــان ،اطالعــات بســیاری را بــه مــا منتقــل کننــد .در اینمیــان بــا
دو ن ــوع نــگاه متفــاوت ب ــه «تصویرگ ــری» م واج ــه م یش ــویم .دســته اول یــک مفه ــوم انتزاع ــی
ِ فاخــر و ســمبولیک را ارایــه م یدهنــد کــه از ویژگ یهــای شه رســازیهای اولیــه بــوده
اســت .چنیــن نمونههایــی را م یتــوان در خ وانــش ســنگ یادبــود الشــخورها  7و اســتانداردِ
اور 8مشــاهدهکرد .دومیــن دســته مفهومــی طبیعتگــرا داشــته و بــه ویژگــی مســتندنگارانه

7 Stele of the Vultures
8 Standard of Ur
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بخشی از سنگ یادبود الشخورها  /الگاش

تصوی ــر توج ــه دارنــد :همچ ــون یادمــان پی ــروزی َن ـ َـرم س ــین.9
اینج ــا س ـوالی ب ــه ذهــن م یرس ــد :آیــا تفــاوت واضــح می ــان ش ــیوههــای ب ــه کارگی ــری
تصاویــر در ایــن دو دوره تاریخــی مجــاور هــم مدلــول تفاوتهــای اجتماعــی وعقیدتــی
مردمــان آن دوران اس ــت؟ آیــا م یت ـوان نتیج هگرفــت کــه تفــاوت باورهــای مردمی ــان منج ــر ب ــه
تنــوع کارکردهــای تصاویــر و شــیوههای تولیــد آنهــا شــده اســت؟
ط تصویــری در مصــر ،ایــده نگارههــا در چیــن وتحــوالت عظیــم
ابــداع و تکامــل خــ 
اجتماعی-سیاســی در نیمــه اول هــزاره دوم پیــش از میــاد ،بیــش از هــر چیــز منجــر بــه
تغیی ـرات بنیادیــن در کارک ــرد ارتباطــات بص ــری شــدند .در ایــن دوران تصاوی ــر ب ـرای معنــا
بخشــی و توضیــح متــن اســتفاده م یشــدند .هــر چنــد کــه متــن ،خــود مجموعــه ای از
تصاوی ــر ب ــود امــا رفتــه رفتــه نوشــتن و نــگارش ،هریــک جایگاه ــی متمایــز در فرهنــگ یافتنــد.

9 The Victory Stele of Naram Sin
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بخشی از استاند ِ
ارد اور

در ح وال ــی همی ــن دوران ،رفتــه رفتــه از تصاوی ــر ب ـرای زنــده نــگاه داشــتن س ــنتها و آیی نهــا
اســتفاده شــد .تصاوی ــر ب ــه هم ـراه مت ــون ،مه متریــن اب ـزار حفاظــت از خاط ــره فرهنگ ــی تلق ــی
شــده و نقش ــی اساس ــی در حفــظ یــا ایج ــاد س ــاختارهای ذهن ــی در جامع ــه ایفــا م یکردنــد.
ب ــه عن ـوان مثــال متن ــی ب ــر کتیب ــه ای نگاشــته م یشــد و تصوی ــری در کنــار یــا مقابــل آن خلــق
م یشــد .وظیفــه تصوی ــر در اغلــب ایــن آثــار ش ــرح واقع ــه یــا ترجم ــه متــن ب ــه زب ــان تصوی ــر
ب ــود ،ب ــه نح ــوی کــه عــاوه ب ــر طبقــه پادشــاهان و نخب ــگان کــه م یت وانس ــتند از مت ــون اســتفاده
کننــد ،مردمــان ع ــادی کــه س ـواد خ وانــدن مت ــون را نداشــتند نی ــز متوج ــه موض ــوع داســتان ثب ــت
شــده بش ــوند .ب یشــک آنچ ــه ب ــر س ــنگ ثب ــت م یشــد ب ــر ذهــن و ب ــاور مردمــان آن روزگار
نیــز ثبــت م یشــد  :ســنگها رســانههای آن دوران بودنــد.
رواب ــط بی ــن ملتهــا کــه اولی ــن س ــر نخهــای آن در دوران برنــز میان ــی ظهوریافــت ب ــه
تدریــج در ورود بــه هــزاره اول پیــش از میــاد متــداول شــد.در چارچــوب داد و ســتدهای
سیاس ــی و اقتصــادی کــه رونــق گرفتــه بودنــد ،در بابــل ،آش ــور ،آناتول ــی ،مص ــر و شــام نی ــز
خلــق تصاوی ــر ب ــه افقهــای تــازه ای در تاریــخ تح ــول خ ــود م یرس ــید .از آنجای ــی کــه ایــن
ارتباطــات اغلــب جنبــه تجــاری داشــتند ،در ایــن دوران زبــان بصــری بــه ویژگــی لوکــس
کاالهایــی چــون کاســههای ســیمین و ج واهــرات یــا ســنگهای قیمتــی بــدل شــد و
گ ــردش ایــن کاالهــا در می ــان ملــل ب ــه گ ــردش و ترکی ــب نق ــوش و اشــکالتصویری منج ــر
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یادمان پیروزی نرمسین

شــد .نقشمایههــای مختلــف در می ــان ملــل مختلــف گشــتند و ب ــه کارگرفتــه شــدند .از ایــن
طریــق ب ــود کــه س ــنتهای تصوی ــری در ه ــم تنی ــده و ترکیب ــی شــکل گرفــت .زب ــان تصوی ــری
ب ـرای بی ــان روایتهــای محل ــی ب ــه کار گرفتــه شــد و موتی فهــا و نمادهــا در ه ــر زمینــه ب ــه
شــکلی نس ــبی رشــد و ترویــج یافتنــد.
در جریــان دوران تاریــک ( ۱۲۰۰تــا  ۱۱۰۰پی ــش از می ــاد) ب ــا کاهــش روندگس ــترش تن ــوع
در نظامهــای تصویــری روبــهرو هســتیم .در ایــن دوره تصویرگــران از زبــان بصــری بازمانــده
از نی ــاکان خ ــود اس ــتفاده ،امــا روایــات ویــژه زمــان خ ــود را بی ــان کردنــد .نقــش برجس ــتههای
کاخهــای آشــوری نمونههــای خوبــی هســتند بــر درک ایــن کــه بــه کارگیــری ســاختارمند
فرمهــای زیباشناس ــانه چگونــه در نشــان دادن تاکی ــد نظــام حاک ــم ب ــر خش ــونت و زور موفــق
واقــع شــده اســت .هنــر در ایــن جــا بــه بیــان طبقــه ای از ارزشهــا م یپردازدکــه اهمیــت
بیشــتری نس ــبت ب ــه تجرب ــه زیب اشناس ــانه دارنــد .آنهــا ب ــا اســتفاده از معم ــاری آثــار بص ــری
یدادنــد کــه بایس ــتی نقش ــی زیبای ــی بخــش و
خ ــود را در قالب ــی جدیــد ب ــه بیننــده ارایــه م 
دکوراتی ــو را ب ــر عهــده م یگرفــت .کاخهــای آش ــوری هن ــری تمامی ــت خ ـواه را در خ ــود ج ــای
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تصویر باز سازی شده ای از کاخهای آشوری

داده ان ـد ،هن ــری کــه نمایــش شــکوه پادشــاهان در معی ــار زیباشناس ــانه آن از جایگاه ــی ویــژه
برخ ــوردار اس ــت.
در ح والــی  ۵۰۰پیــش از میــاد تــا دوران اســامی ( ۷۰۰میالدی)گســترش ســنتهای
متنــوع بصــری در خــاو ر نزدیــک ،تحــت نفــوذ نظامهــای حکومتــی مختلــف ،قابــل
بازشناس ــی اس ــت .در ایــن دوران اس ــت کــه ناحی ــه بی ــن النحریــن دیگ ــر خ ــود را نــه در مقــام
تولیــد و صادرکننــده فرهنــگ بلکــه در مقــام گیرنــده و پذیرنــده فرهنــگ فاتحــان دیــد:
ای رانیــان ،ساســانیان ،هلنیــان و پارتی-روم یهــا .ظهــور فرمهــای ترکیبــی شــاهدی هســتند
بــر ایــن شــکوفایی .ایــن دوره ،دوره ای بــود کــه تلفی قهــای گوناگــون در ســنت تصویــری
خــاور نزدیــک شــکل گرفــت.
ب ــا ترویــج و هم هگی ــر شــدن ادیــان ،اســتفاده از تصاوی ــر ب ــه عناویــن مختلــف در کتــب
و بناهــای مذهبــی و در صفحــه نــگاری کتابهــا مرســوم شــد و تکنی کهــا و ســنتهای
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فوقالع ــاده متنوع ــی در س ــر تــا س ــر جهــان پ ــرورش یافتــه و م ــورد اســتفاده ق ـرار گرفتنــد.
نــگارش ،تنهــا در قالــب کتیب ههــا و یــا کاغذهــا باقــی نمانــد و بــه تدریــج بــه روی
پنجرههــا ،روی پوســت انســانها یــا حی وانــات و بــه روی دی وارهــا راه پیــدا کــرد .تصاویــر
نی ــز ب ــه م ـوازات زندگ ینویــن آدمی ــان رشــد و توس ــعه یافتــه و کارکردهــای متنوعت ــری یافتنــد.
گس ــترش کار کردهــای تصوی ــر درط ــول تاریــخ ،منج ــر ب ــه تن ــوع تکنی کهــا ،اب ـزار و اس ــلوب
خلــق در هن ــر شــد...
تصاویــر بــا تکیــه بــر مه متریــن وســیله ادراک مــا از جهانهســتی (حــس بینایــی)
نقش ـیموثر در ارتب ــا طمــان ب ــا اجتم ــاع ایفــا م یکننــد .ام ــروزه دیگ ــر تصاوی ــر در هم ــه ج ــای
زندگ ــی مــا هس ــتند و ب ــه س ــادگی نم ــی ت وانی ــم نقــش آنهــا را نادیــده بگیری ــم .گ رافیت ــی تنهــا
بخــش کوچک ــی از تصاوی ــری اس ــت کــه مــا ب ــا آنهــا س ــر وکار داری ــم .ب ــا بررس ــی بیشــتر تاریــخ
جهــان و تاریــخ هن ــر اهمی ــت ب ینهایــت تصاوی ــر ب ــر مــا روش ـنم یگردد .ح ــال ب ــد نیس ــت
بــه جــای بازگویــی مجــدد آنچــه در کتابهــای تاریــخ و دیرینشناســی هنــر بــه شــکلی
اختصاص ــی و کارشناس ــانه قابــل مطالع ــه اس ــت ،ب ــه ســمت موض ــوع بحــث خ ــود متمایــل
ش ــویم :بازشناس ــی جایــگاه گ رافیت ــی در می ــان تصاوی ــر موج ــود در محی ــط عموم ــی در دنی ــای
معاص ــر.
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تقسیم بندی موضوعی تصاویر در محیط عمومی

اولیــن کارکــرد تصویــر را بایــد کارکــرد ارتباطــی آن دانســت .وقتــی مــا تصویــری را
م یبینی ــم ،در درج ــه اول م یدانی ــم کــه «توس ــط کس ــی تولی ــد شــده اس ــت» .مــا آن شــخص را
نم یبینی ــم امــا تصوی ــر ب ــه مثاب ــه پیغام ــی ،از حض ــور او خب ــر م یدهــد .در غی ــاب فرســتنده
پی ــام ،ایــن مــا هس ــتیم و تصوی ــر در مع ــرض دیدمــان :برخ ــورد انس ــان ب ــا جهــان طبیع ــی نی ــز
بدیــن ق ـرار اس ــت .انس ــان در ازای چی زهای ــی کــه ب ــا ح ـواس خ ــود از جملــه بینای ــی ادراک
م یکنــد ،نتیجــه م یگیــرد کــه موجــودی دیگــر ایــن همــه را خلــق کــرده و حتــی دربــاره
هدفمنــد ب ــودن آن م یاندیشــد! تصاوی ــر از نظ ــر کارک ــرد ارتباط ــی ،یــا ب ــه گفتــه دیگ ــر پیام ــی
کــه قــرار اســت منتقلکننــد ،تفاوتهایــی دارنــد.
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تصاویــر در محی طهــای عمومــی از جنبــه کارکــردی بــه چهــار گــروه مجــزا قابــ ل
طبقهبنــدی انــد .ه ــر یــک از ایــن چهــار گ ــروه در خ ــود بخشهــای متع ــددی را ج ــای خ واهنـد
داد کــه گاه شناســایی مــرزی مشــخص میــان آنهــا دشــوار یــا غیرممکــن م ینمایــد .ایــن
زیرگروههــا ،خ ــود ب ــه یــک یــا چنــد دســته و ه ــر یــک ب ــه چندزمینــه گوناگ ــون دیگ ــر قابــل
تقس ــیم خ واهنــد ب ــود .در نهایــت ب ــا توج ــه ب ــه ش ــیوه ام ــروزی زندگ ــی مــا ،شــاید بایــد هم ــه
ایــن دســتهها را نی ــز ب ــا معی ــار «مج ــاز» « /غیرمج ــاز» م ــورد بررس ــی ق ـرار داد.
امــا تقس ــیم بنــدی چهــار گانــه تصاوی ــر از نظ ــر کارک ــرد ارتباط ــی کــه ب ــر عهــده دارنــد ب ــه
ق ـرار زیر اس ــت.
 -۱اطالع رسان
 -۲خ رابکارانه
 -۳سیاسی
 -۴هنری

ح ــال ب ــد نیس ــت اندک ــی ب ــه توضی ــح ایــن کارکردهــا و نمونههــای آنهــا بپردازی ــم و ب ــا
اینکــه گ رافیتــی را تقریبــا در هــر چهــار دســته م یتــوان دنبــال کــرد ،ببینیــم کــدام یــک
ویژگ یهــای کارکــردی آثــار گ رافیتــی را بیشــتر پوشــش م یدهــد.
تصاویر اطالع رسان

لوگ وهــا ،پیکتوگ رامهــا ( تصاویــری کــه بــه یــک شــیء ،فعالیــت ،مــکان یــا رویــداد
اشــاره دارنــد ).و ایدوگ رامهــا ( تصاوی ــری کــه ب ــه یــک ایــده اشــاره دارنــد ،).راه تصاوی ــر را ب ــه
دنی ــای نوشــتار یــا الفب ــا ب ــاز کردنــد .زب ــان نوشــتاری بخش ــی از تصاوی ــر اطالعرس ــان تلق ــی
م یش ــود .خطهــای آس ــیای ش ــرقی و مص ــر از ایــن نمونههــای ابتدای ــی خــط هس ــتند و ب ــا
نــگاه ک ــردن ب ــه آنهــا م یت ـوان جایــگاه تصاوی ــر را درشــکل گی ــری خــط ب ــه روشــنی دریافــت.
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عالیم بین راه  /تصاویر اطالعرسان

عالیــم و نشــانههای بیــن راه یــا تابلــوی ســاختمانها یــا مغازههــا ،مثــال امــروزی
تصاوی ــر اطــاع رس ــان هس ــتند .پوســت رها یــا بیلبوردهــای تبلیغات ــی نی ــز ب ــه همی ــن گ ــروه
تعلــق دارنــد .تصاوی ــر ،س ــالیان س ــال اس ــت کــه کارک ــرد تبلیغات ــی و اطالعرس ــان ب ــه خ ــود
1
گرفتهانــد :یــک س ــند تبلیغات ــی مرب ــوط ب ــه ح ــدود  ۳ه ـزار س ــال پی ــش از می ــاد در ت ِبِ ــس
پی ـدا شــده کــه در آن ب ـرای پی ـدا ک ــردن یــک ب ــرده ف ـراری جایــزه تعیی ــن شــده اس ــت.همی نطور
معل ــوم شــده اس ــت کــه  ۲ه ـزار س ــال پی ــش از می ــاد ،مصریــان ب ــا کنــده کاری روی فل ـزات و
نصــب آنهــا در معاب ــر ،اطالع ــات را ب ــه عم ــوم م یرس ــاندند .در  ۷۵۰پی ــش از می ــاد روس ــپیان
بــه وســیله تصویــر کندهکاریشــده زن یچنگنــواز روی دی وارهــای ســنگی از حضــور خــود
اطــاع داده و مشــتریان را ب ــه ط ــرف مح ــل کار خ ــود هدایــت م یکردنــد .اطــاع رس ــانی ب ــه
کم ــک تصاوی ــر در تمام ــی دوران شــهر نش ــینی ادامــه یافــت و ب ــه ش ــیوههای مختلــف م ــورد
اســتفاده ق ـرار گرفت.ش ــیوههای خوشنویس ــی و تزیینــات و دههــا تخصــص هن ــری دیگ ــر ب ــر
مبنــای همی ــن نی ــاز ب ــه تصاوی ــر شــکلگرفته و تاریــخ تصویرنــگاری را غنــا بخش ــیدند.
بع ــد از عب ــور از نیم ــه ق ــرن پانزده ــم می ــادی ،زمان ــی کــه صنعــت چ ــاپ رفتــه رفتــه
مــورد اســتفاده بیشــتر قــرار م یگرفــت ،پوســت رها و آگه یهــای چاپــی ظهــور یافتنــد .در

1 Tébessa
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س ــال  ۱۴۷۲می ــادی در لنــدن ب ـرای ف ــروش یــک کتــاب دع ــا یــک ت راکــت تبلیغات ــی منتش ــر
و پخــش شــد .در س ــال  ۱۷۰۴اولی ــن تبلیغــات چاپ ــی در آمریــکا منتش ــر شــد .بع ــد از آن در
س ــال  ۱۷۷۶در آغــاز انقــاب آمریــکا ،تبلیغــات متن ــوع سیاس ــی روی کاغــذ منتش ــر شــده و
شــهروندان را ب ــه نــام نویس ــی در اح ـزاب ترغی ــب م یکردنــد .اولی ــن ت راکتهــای تبلیغات ــی
هــم در همیــن ســال چــاپ شــدند .تبلیغــات روی بالنهــا در ســال  ۱۸۷۳آغــاز شــد و
ش ــرکتها م یت وانس ــتند تبلیــغ خ ــود را روی بالنهــای تبلیغات ــی درج کننــد تــا همــگان ب ــا
نــگاه ک ــردن ب ــه آســمان متوج ــه پی ــام آنهــا ش ــوند .در  ۱۸۳۵اولی ــن بیلب ــورد تبلیغات ــی نصــب
شــد .در  ۱۸۹۰کارخانــه دوربی ــن س ــازی ک ـداک 2اولی ــن ش ــعار تبلیغات ــی را ب ــه کار ب ــرد :شــما
دکم ــه را بزنی ــد ،بقی ــه اش ب ــا مــا.
در  ۱۹۰۸کمپان یهای ــی مثــل ف ــورد 3ش ــروع ب ــه اســتفاده از تبلیغــات ب ــه ش ــیوه تصویرهای
گی ـرا و چش ــم رب ــا کردنــد .در  ۱۹۱۷تاثیرگـذاری تبلیغــات ب ــه ح ــدی م ــورد توج ــه ق ـرار گرفــت
کــه منج ــر ب ــه تاس ــیس اتحادیــه ش ــرکتهای تبلیغات ــی آمریــکا ،متشــکل از  ۱۱۱ش ــرکت و
موسس ــه شــد .از ایــن گذشــته ،تبلیغــات و پوســت رها نقــش بزرگ ــی در ماش ــین پروپاگان ـدای
جنــگ جهان ــی دوم داشــتند.در س ــال  ۱۹۴۱اولی ــن تبلیغــات تلویزیون ــی پخــش شــد و ام ــروزه
دیگ ــر تبلیغــات چی ــزی نیس ــت کــه انس ــانی در هی ــچ کج ــای زمی ــن دس ــت ک ــم یــک ب ــار
ب رخ ــورد ب ــا آن را تجرب ــه نک ــرده باشــد.
تصاوی ــر اطــاع رس ــان در هم ــه ابع ــاد زندگ ــی مــا حض ــور داشــته و نشــانههای گوناگ ــون را
ب ــا خ ــود حم ــل م یکننــد .تمام ــی آنهــا ،اطالعات ــی را از طریــق ح ــس بینای ــی ب ــه مــا منتقــل
م یکننــد :جــاده باریــک خ واهدشــد یــا در نزدیکــی اینجــا ســرویس دستشــویی عمومــی
وج ــود دارد.
ایــن تصاوی ــر معم ــوال یــا ب ــه ط ــور مس ــتقیم پیغــام و اطالعات ــی را ب ــه ذهــن م یفرســتند
و یــا ایج ــاد تاثی رات ــی غی ــر مس ــتقیم ب ــر بیننــده را دنب ــال م یکننــد .ب ــا وج ــود اینکــه روزانــه
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منونه تبلیغات چاپی مربوط به رشکت فورد

ب ــا تع ـداد قابــل توجه ــی ازایــن تصاوی ــر م واج ــه هس ــتیم ،کمت ــر پی ــش م یآیــد کــه ب ــر ایــن
ویژگ ــی آنهــا تامــل کنی ــم و ببینی ــم چط ــور اینگونــه تصاوی ــر روی پن ـدار ،احس ــاس و اعم ــال
مــا تاثی ــر گ ـذار هس ــتند.
تصاویر مزاحم

وندالیســم بــه معنــای تخریــب کنتــرل نشــده اشــیاء یــا امــوال عمومــی بــوده ویــک
ناهنجــاری اجتماعــی بــه حســاب م یآیــد .دالیــل متعــددی بــرای ظهــور ایــن پدیــده
اجتماعــی عنــوان شدهاســت .وندالیســم را در زمــره انح رافــات و بزهکاریهــای ج وامــع
جدیــد دســته بنــدی ک ــرده و آن را عک ــس العمل ــی خصمانــه و واکنش ــی کینــه توزانــه نس ــبت
بــه برخــی از فشــارها ،تحمیــات ،نامالیمــات ،اجحافهــا یــا شکســتهای فــردی یــا
یداننــد.
اجتماعــی م 
کســی را کــه دســت بــه اعمالــی از جملــه تخریــب امــوال عمومــی ،فضــای ســبز،
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جادههــا ،دی وارهــا و ...بزنــد در اصطــاح جامعــه شناســان ونــدال م یگوینــد و گ رایــش بــه
ایــن گونــه تخریبهــا وندالیســم نامیــده م یشــود.
از طرفــی گســتره امــور خ رابکارانــه م یت وانــد متفــاوت باشــد و هــر عملــی نســبت
بــه عرفجامعــه و ارزشهــای مــورد نظــر نظامحاکــم اســت کــه بــه عنــوان ام رخ رابکارانــه
یــا غیــرآن تلقــی م یشــود .مثــا در جریــان بســیاری از انقالبــات ،شــعارهایاعت راضی در
ابتـدا ب ــه عن ـوان خ رابــکاری م ــورد توج ــه واقــع شــدهاند ،در حال ــی کــه بع ــد از ب ــه ثم ــر رس ــیدن
اعت راضــات هم ــان ش ــعار نویس ــان ب ــه عن ـوان قهرمانــان مط ــرح گشــته و عم ــل خ رابکارانــه آنــان
ب ــه عمل ــی ارزش ــی مب ــدل شــده اس ــت.

تــاش گوســتاو کورب ــه )۱۸۷۱( 4در کوم ــون پاری ــس ب ـرای ب ــه زی ــر افکنــدن ســتون ونــدوم
را شــایدبت وان از اولی ــن نمونههــای تمایــل ب ــه بی ــان گ رای ــی از طریــق وندالیس ــم دانس ــت .ب ــا
توج ــه ب ــه نمونههای ــی مثــل نمونــه گوســتاو کورب ــه درم ییابی ــم کــه وندالیس ــم تنهــا از ط ــرف
اف ـراد ب ــی س ـواد یــا ب ــی فرهنــگ ،گروههــای خش ــونتطلب یــا ج وانــان بزهــکار و امثاله ــم
صــورت نم یگیــرد .از ایــن دســت وندالیســم کــه بــا هــدف اعتــراض یــا بیــان صــورت
م یگیرنــد نمونههــای ب یشــماری در دســترس اســت .نمونــهای دیگــر در ســال ۱۹۹۷
میــادی در مــوزه ای در آمســتردام رخ داد ،وقتــی هن رمنــدی بــه نــام الکســاندر برنــر 6یــک
عالمــت دالر بــزرگ را ب ــا اس ــپری رنــگ س ــبز روی اث ــر نقاش ــی از کازمی ــر مالویــچ 7کش ــید .کار او
ب ــه روشــنی وندالیس ــم ب ــه شــمار م ـیرود امــا قصــد برن ــر از ایـنکار ،بی ــان اعت ـراض ب ــود یعن ــی
وندالیس ــم بیانگ ـراَ :منِش ــی انتقــادی کــه وندالیس ــم را تــا م ــرز بیانگ رای ــی پی ــش ب ــرده و گاه
موفــق م یش ــود کــه ایــن پدیــده تصوی ــری یــا کنشاجتماع ــی را از ح ــوزه خ رابــکاری ب ــه ح ــوزه
اکسپرســیون یــا بیانگ رایــی هنــری هدایتکنــد.
5
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تصاوی ــر اطــاع رس ــان منتش ــر شــده از ط ــرف گروههــای کوچ ــک ،مس ــتقل وغی ــر رســمی
یــا ممنوعــه گاه بــه عنــوان خ رابــکاری مــورد بررســی قــرار م یگیرنــد .مثــل ت راکتهــای
تبلیغات ــی ش ــرکتهای کوچ ــک یــا برچس ـبهای تبلیغــات گروههــای مس ــتقل موس ــیقی.

شــاید یکــی از متاخ رتریــن نمونههــای وندالیســم را بتــوان در عمــل تخریــب آثــار بــه
ج ــا مانــده از ه ـزاران س ــال تم ــدن بی ــن النهریــن ،توس ــط گ ــروه خالفــت اس ــامی در ع ـراق
مشــاهده ک ــرد .مصداق ــی دقی ــق امــا خشــن از وندالیس ــم و بهتریــن مثــال ب ـرای نشــان دادن
رویــه حــاد وندالیســم ســازمانیافته؛ نوعــی کــه اتفاقــا در تاریــخ بارهــا تکــرار شــده اســت.
وندالیس ــم در حقیقــت ب ــی اعتنای ــی ب ــه ارزشهــا و ام ـوال عموم ــی یــا ف ــردیِ دیگ ـران اس ــت.
خ رابــکاری تصوی ــری ب ــه وف ــور در زمینههــای متع ــدد ب ــه چش ــم م یخ ــورد .از ناب ــود ک ــردن
یــا تغیی ــر دادن نگارههــا و آثــار ب هجایمانــده از تمدنهــا بع ــد از چیرگ ــی قوم ــی ب ــر قوم ــی
دیگــر گرفتــه تــا کشــیدن اشــکال یــا یادگارینویســی روی بدنــه تلفنعمومــی و د ِر منــازل
و یــا روی بدنــه مجســم هها و یادبودهــای شــهری ،همــه از نمونههــای روزمــره وندالیســم
تصوی ــری هس ــتند.
ب ــا هم ــه ایــن اوصــاف وندالیس ــم ب ــه ط ــور عموم ــی ب ــه هم ــان یــادگاری نویس ـیها یــا
بــه عالمتگــذاری گنگهــا و دار ودســتههای شــهری یــا هــواداران تی مهــای ورزشــی و
گروههــای موســیقی اطــاق م یشــود :همــان قلبهــای تی رخــورده کنــدهکاری شــده روی
درختــان یــا نیمکــت پارکهــا و مــدارس.
همانط ــور کــه اشــاره شــد ،نقــش نظــام ارزش ــی غالــب در ه ــر جامع ــه و دوران تاریخ ــی
را در بازشناســی مرزهــا و تعاریــف وندالیســم نبایــد نادیــده گرفــت .ب رایمثــال در دنیــای
ی تبلیغات ــی ،چط ــور ب ــا پرداخــت
حاض ــر ایــن پاســخ ناگفتــه باق یمانــده اس ــت کــه ش ــرکتها 
مبلغــی قادرنــد کار خــود را از زمینــه وندالیســم بــه زمینــه اطالعرســانی منتقــل کــرده و
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تصاویر پروپاگاندا

از آنجــا کــه تصاویــر م یت واننــد حامــل پیــام بــوده و آن را بــه شــکل یموثر بــه بیننــده
ارایهدهنــد ،جایــگاه مهم ــی در انقالب ــات و تحوالتاجتماع ــی داشــتهاند .از آرمهــا و پرچ مهــا
گرفتــه تــا پوســت رها و هن رمعتــرض و نقاشــیهایدی واری و شعارنویســیها .اینهــا
همیشــه در ابتــدا بــه صــورت وندالیســماعت راضی بــه چشــم م یآینــد ،امــا زمانــی کــه بــه
تعــداد انبوهتــر بازتولیــد م یشــوند ،م یت واننــد منجــر بــه خلــق تحوالتــی شــگرف در
جامعــه بشــوند .آنچــه در خیابانهــا تکــرار م یشــود بــه صــدای تودههــا بــدل شــده و از
اینطریــق نقش ــی آشــکار در متح دس ــازی افــکار عموم ــی ایفــا م یکنــد :دی وارهــا رس ــانههای
زندگ یشــهریاند؟!
از طرفــی ب هکارگیــری تصاویــر از طــرف حکومتهــا نیــز م یت وانــد در نهادینــه ســازی
ارزشهــای م ــورد نظ ــر دولــت نقش ـیکلیدی ایفــا کنــد .نمونههای ــی تاریخ ــی از ایــن کارک ــرد
تصوی ــر در بخــش قبل ــی م ــورد اشــاره ق ـرار گرفــت .باورپذی ــر ک ــردن ایدههــا ،پروپاگانـدا و نش ــر
افــکار سیاســی ،اجتماعــی و ایدیولوژیــک از طریــق تصاویــر معمــوال در دورههــای خــاص
از طــرف دولــت یــا گروههــای خــاص پیگیــری م یشــوند .بدینترتیــب کــه واقعیــات
ب ــه ص ــورت گزینش ــی بی ــان و بازنمای ــی م یش ــوند تــا از س ــوی مخاطــب ،واکنــش و رفتــاری
احساس ــی و نــه لزومــا آگاهانــه س ــربزند .نتیج ــه ایــن ام ــر ،تغیی ــر گ رایــش ب ــه س ــوی هدف ــی
دلخ ـواه اس ــت کــه ب ـرای مخاطــب ط راح ــی شــده و ب ــه منظ ــور پیش ــبرد یــک برنامــه سیاس ــی
درنظرگرفتــه شــده اس ــت .اینهــا مدلهــای گس ــترش یافتــه گل ـدان رخام ــی وارکا ب ــوده ،س ــعی
دارنــد ب ــا کم ــک تصوی رک ــردن ،نظ ــم یــا ب ــاوری را ثب ــت ک ــرده و ترویــج دهنــد.
افــزون ب رایــن ،پروپاگان ـدا م یت وانــد در شــکل یــک نب ــرد و جنــگ اف ــروزی سیاس ــی نی ــز
ب ــروز یاب ــد .انقــاب مکزیــک یــا انقــاب ای ـران در س ــال  ۱۹۷۹نمونههــای انقالبات ــی هس ــتند
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تصویر در نقش پروپاگاندا  /تهران

کــه پروپاگان ـدا و نش ــر تصوی ــر ب ــه وض ــوح در آنهــا تجرب ــه شــده اس ــت .پروپاگان ـدای سیاس ــی
در ق ــرن اخی ــر ب ــه کم ــال در انقــاب ش ــوروی مشــهود ب ــود .ب ــا پی ــروزی انقــاب ش ــوروی رفتــه
رفتــه تمــام ســردی سها و نگارههــای دوران تــزاری نابــود و جــای خــود را بــه تندی سهــا و
ســردی سهایی نظــام جدیــد حاکــم دادنــد.
در مکزیــک بی ــن س ــالهای  ۱۹۲۰تــا  ۱۹۷۰جنبش ــی اوج گرفــت کــه ب ــه جنب ــش نقاشــان
دی ـواری مکزیــک 8شــهرت یافــت .نقاش ـیهایدی واریمکزیک کــه ب ــه س ــفارش وزارتفرهنــگ
ی آمریکایالتیــن بــه اجــرا در
ایــن کشــور در ســالهای اولیــه پیــروزی انقالبسوسیالیســت 
یداشــت تــا
آمــد ،هم ــه ح ــاوی مضامی ــن انتقــادیِ اجتماع ــی و سیاس ــی بودنــد .دولــت سع 
از طریــق برجستهس ــازی آثــار هنرمن ـدان م ــورد تایی ــد خ ــود ،پیام ــی را در ب ــاره ملی ــت ،تاریــخ
و اتحادمردممکزیــک بــه نمایــش در آورده و از ایــن طریــق عقیــده خــود را بــه عنــوان نــگاه
غالــب ،در بــاور عمــوم نهادینــه ســازد .تاثیــرات ژرف ایــن جنب شتصویــری حتــی ســالها
8 Mexican muralism
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بعــد در میــان جامعــه مکزیک یهــای ســاکن ایاالتمتحــده بــه چشــم م یخــورد :هنــر
چیکان ــو.9
تصاویر هرنی

گفتــه شــد کــه تصاویــر در واقــع وســیله ارتبــاط اجتماعــی هســتند و ایــن اولیــن و
مه متریــن کارکــردی اســت کــه تصویــر بــه عنــوان پدیــده ای درحیــات آدمــی بــه خــود
پذیرفتــه .اگــر ایــن ارتبــاط اجتماعــی بــه ســمت و ســوی خلــق زیبایــی یــا حتــی بیــان
گ رای ــی شــخصی یــا تجرب ــه زیب ــا شناس ــانه هن ــری یــا مکاشــفه هنرمندانــه س ــوق یابــد کارک ــردی
دیگ ــر پی ـدا خ واهــد ک ــرد .ب ـرای مشــخص ک ــردن تمایــز م ــورد نظ ــر بایــد در اینج ــا ب ــا نوع ــی
انتزاع ــی ت ــر از ارتب ــاط اجتماع ــی رو ب ــرو ش ــویم ،یعن ــی هن ــر در معنــای ارتباط تجس ــمی .علت
اینکــه نــام ایــن گ ــروه آخ ــر را تصاوی ــر هن ــری نامیدی ــم آن نیس ــت کــه هم ــه ایــن آثــار بایــد
آثــاری هن ــری قلم ـداد ش ــوند .اشــاره مــا ب ــه معنــای ع ــام هن ــر در جامع ــه اس ــت یعن ــی هم ــه آن
چی زهای ــی کــه م یت واننــد تزیین ــی یــا دکوراتی ــو باشــند و هم ــه آن چی زهای ــی کــه م یت واننــد
پیچی ــده ،بیانگ ـرا و فلس ــفی باشــند .قضــاوت در ب ــاره هن ــر یــا غی ــر هن ــر ب ــودن یــک اث ــر یــا
تصوی ــر« زیب ــا » اندک ــی پیچی ــده ت ــر از آن اس ــت کــه بت ـوان ه ــر تصوی ــر خلــق شــده تزیین ــی یــا
زیبای ــی را لزومــا اث ــری هن ــری دانس ــت .در اینج ــا قصــد نداری ــم ب ــه تعاریــف زیبای ــی شناس ــی
و یــا فلس ــفی هن ــر بپردازی ــم .هــدف مــا توج ــه ب ــه کارک ــرد تصوی ــر در محی ــط شــهری اس ــت.
مقص ــود مــا در ایــن نامگ ـذاری اشــاره ب ــه ویژگ ــی «ارتب ــاط اجتماع ــی» در هن ــر اس ــت.
ب ــی شــک م وافــق هس ــتید کــه کش ــیدن نقاش ــی و نشــان دادن آن ب ــه دیگ ـران یــا ن واختــن
موس ــیقی ب ـرای دیگ ـران ارتب ــاط اجتماع ــی محس ــوب م یش ــود .تمام ــی هن رهــای تصوی ــری
را م یتــوان از ایــن دیــدگاه نیــز مــورد مطالعــه قــرار داد .دراینجــا مــا بــا بیان یشــخصی
م واج ههس ــتیم کــه از تصوی ــر به ــرهم یگی ــرد :هن ــر یــک زب ــان اس ــت .یــک وس ــیله بی ــان.

نقاش ــی دی واریهای ــی کــه از ط ــرف شــهرداریها ارایــه م یش ــوند ،اگ ــر ب ــه دس ــته پیش ــین
9 Chicano art movement
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یعن ــی پروپاگانداهــا متعلــق نباشــند ،در دســته تصاوی ــر هن ــری ج ــای م یگیرنــد .تصاوی ــری
کــه ط راح ــی و اج ـرا م یش ــوند تــا چه ــره ای رنگی ــن ب ــه شــهر بدهنــد ،موجــب انبس ــاط خاط ــر
شــهروندان شــده یــا آنهــا را ب ـرای مدت ــی ب ــه آرامــش یــا فکرک ــردن دع ــوت کننــد .مجس ــم ههای
میادیــن نی ــز م یت واننــد ب ــه همی ــن ش ــیوه و ب ــه عن ـوان مثال ــی ملم ــوس ت ــر م ــورد توج ــه ق ـرار
گیرنــد .ایــن هن ــر لزومــا بیانگ ــر می ــل و نــگاه تمام ــی جامع ــه و وس ــیله بی ــان اقشــار جامع ــه
نیس ــت امــا معم ــوال همــگان اذع ــان دارنــد (یــا ناچارنــد اذع ــان داشــته باشــند) کــه ایــن آثــار ب ــه
شــهرها زیبای ــی م یبخشــند و ُمجازنــد.
ب ــه جــز نقاشــان دی ـواری رســمی ،کس ــانی دیگ ــر نی ــز ممکــن اس ــت ب یآنکــه در پ ــی
دریافــت مجــوز یــا دســتمزدی باشــند ،طرحــی زیبــا یــا بیانگــر بــر دیــوار نقشکننــد.
نشــانی ،چه ــرهای  ،داســتانی یــا شــاید نوشــته ای رنگی ــن وپرجنب ــش .ایــن آثــار را گ رافیت ــی
نامی ــده و کس ــی ناچ ــار نیس ــت تحملشــان کنــد .شــهرداری هــا معم ــوال آن هــا را پ ــاک م یکننــد
چ ـرا کــه غی رمج ــاز یــا مزاح ــم تلق ــی م یش ــوند.گ رافیت یها در هم ــه ح ــال کارک ــردی بیانگ ـرا
دارنــد امــا انگی ــزه هــای بیان ــی آنهــا بس ــیار متن ــوع اس ـت .آنهــا را گاه ب ــه ص ــورت تصوی ــری
رنگی ــن ب ــر دی ـواری م یبینی ــم و گاه ب ــه ص ــورت نوشــته ای ب دخــط ب ــر دی ـوار یــک ت والــت
عموم ــی.
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گ رافیتی چیست؟
لغــت گ رافیتــی از واژه «گ رافیتــو »1در ایتالیایــی مشــتق شــده اســت کــه معنــی آن
«خ راشــیدن ســطوح» اســت :نوشــتن بــه روش خ راشــیدن ســطح .بــه عــاوه ایــن واژه نــام
تکنیکــی در نقاشــی دیــواری بــه نــام اســگ رافیتو اســت .امــا در انگلیســی بــه گونههــای
مختلــف نقاشــی در معابــر عمومــی کــه اغلــب غیــر قانونــی هســتند اطــاق م یشــود.
آنچــه امــروز بــه نــام گ رافیتــی از آن صحبــت م یکنیــم کمتــر حــک م یشــود بلکــه
ب ــا رنگهای ــی مثــل رنــگ پالســتیک ،اس ــپری ،م ـداد ،گــچ یــا ه ــر چی ــز دیگ ــر روی س ــطوح
نوشــته یــا ترس ــیم م یش ــود .اگرچ ــه نم یت ـوان ایــن ام ــر را نادیدهگرفــت کــه بیشــتر اشــکال
گ رافیت ــی ب ــه خص ــوص ب ــه علــت غی رمج ــاز بودنشــان ویژگ یهــای مشــترکی ب ــا وندالیس ــم
1 Graffito

؟تسیچ یتیفارگ

41

دارنــد ،امــا نبایــد ب ــه همی ــن س ــادگی ویژگ یهــای مشــترک ب یشــمار ایــن پدیــده ب ــا «هن ــر»
را نیــز ف راموشکــرد .از ایــن رو حتــی اگــر گ رافیتــی را کامــا هنــر ندانیــم ،م یتــوان آن را
وندالیســمهنری یــا جرمهنــری نامیــد.

ام ــروزه در تبلیغــات ب ــه ط ــور وس ــیعی ا ز زیبای یشناس ــی تصوی ــری گ رافیت ــی و فرهنــگ
خیابانــی بهرهگرفتهم یشــود .نمونههــای متعــدد ایــن واقعیــت در صنعــت پوشــاک،
صنعــت موســیقی ،بازیهــای کامپیوتــری و ســینما بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت .در
دنیایهن ــر نی ــز گ رافیت ــی دیگ ــر ب ــه ام ــری قابلقب ــول و رســمی تبدیــل شــده اس ــت .ب ــا ایــن
ح ــال در اغلــب کش ــورهای دنی ــا کش ــیدن ه ــر ن ــوع نقــش و نــگار یــا نوشــتهای ب ــر س ــطوح
عموم ــی ،ب ــدون داشــتن مج ــوز یــا اج ــازه از صاحــب ملــک یــا ارگانهــای دولت ــی ،غی ــر قانون ــی
ب ــوده و ب ـرای آن ب ــه عن ـوان یــک ج ــرم ،ق وانی ــن و احــکام جزای ــی گوناگون ــی در نظ ــر گرفتــه شــده
اس ــت .در دنی ــای گ رافیت ــی برخ ــی خ ــود را هن رمنــد م یخ واننــد و بعض ــی دیگ ــر خودشــان
را دی وارنوی ــس دانس ــته و اص ـرار دارنــد کــه لقــب «هنرمنــد» ب ــه آنهــا اطــاق نش ــود .ب ــه راســتی
هم ــه کس ــانی کــه ب ــه نوع ــی از خ ــود گ رافیت ــی ب ــه ج ــا م یگذارنــد لزومــا هنرمنــد نیس ــتند یــا
اثــری هنــری را خلــق نم یکننــد؛ گ رافیت یهــا توســط افــراد مختلفــی کشــیده م یشــوند و
عمومــا کس ــی نم یت وانــد گ رافیت ــی را ب ــه قش ــر یــا طبقهاجتماع ــی خاص ــی متعلــق ب دانــد.
بحثمــا هــم در اثبــات هنــر یــا غی رهنــربــود ِن گ رافیتــی نیســت امــا بایــد توج هداشــت
کــه قضاوتمــا در ایــن زمینــه در هــر حــال بــه ســطح دانــش و نگرشمــان نســبت بــه
چیســت یهنر وابســته خ واهــد بــود.
از آنجایــی کــه ع وامــل فــردی -اجتماعــی بســیاری در گ رافیتــی دخیــل هســتند،
ارایــه تقســیم بنــدی روشــن و ف راگیــر در ایــن بــاره دشــوار بــه نظــر م یرســد .بــه همیــن
شــکل اصطالحــات بــه کار گرفتــه شــده در مطالعــات مربــوط بــه گ رافیتــی و کتابهــا و
ق و تعریفشــده نیس ــتند .مثــا
تحقیقــات دانشــگاهی مرب ــوط ب ــه آن ب ــه ح ــد کاف ــی دقی ـ 
شدادهنشــده،
اغلــب بــه همــه دی وارنوشــتهها یــا دی وارنگارههــای بــدون مجــوز یــا سفار 
صرفنظــر از انگیــزه عامــان آن ،گ رافیتــی گفتــ ه م یشــود .ایــن بــدان معنــی اســت کــه از
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نوشــتهها و تصاوی ــر موج ــود در ت والتهــای عموم ــی گرفتــه تــا نقاش ـیهای نقاشــانی چ ــون
کی تهارینــگ 2و از طرف ــی نقاش ـیهای غــار الســکو ب ــا یــک واژه یــاد کنی ــم و انج ــام دهنــدگان
آنهــا را ب ــه یــک چش ــم نظــاره کنی ــم! پ ــس ب ــی ج ــا نیس ــت اگ ــر پژوهشــگ ران ب ـرای بی ــان برخ ــی
از انــواع گ رافیتــی از واژگانــی متفــاوت اســتفاده کننــد .بــرای مثــال اطــاق واژه تــگ 3بــه
امضاهــای روی درودی وارهــا ،یکــی از ایــن تالشهــا اســت .البتــه «تــگ» نامــی اســت کــه
خــود گ رافیت ینوی سهــا ،از ابتــدا بــر روی ایــن کار خــود نهادهانــد و از همیــن طریــق بــه
واژگان مطالعاتگ رافیتــی راه یافتــه .مثالــی دیگــر کاری اســت کــه دانــدس ،4تــوده شــناس
آمریکایــی ،انجــام داده اســت .او در ســال  ۱۹۶۶در بــر خــورد بــا همیــن مشــکل ،پیشــنهاد
کــرد کــه بــرای ارجــاع بــه آن دســته از امضاهــا و نقوشــی کــه در دستشــوی یهای عمومــی
ب ــه ج ــا گذاشــته م یش ــوند ،از واژه الترینالی ــا 5اســتفاده ش ــود .ایــن پیشــنهاد از ط ــرف اغلــب
محققی ــن و نویس ــندگان ایــن ح ــوزه م ــورد اســتقبال ق ـرار گرفــت .پی ــش از دانــدس ب ــه هم ــه
آنهــا «گ رافیت ــی» گفتــه م یشــد و گاه آنهــا را ب ــه عن ـوان «ش ــع رهای مس ــت راح» م یشــناختند،
در صورت ــی کــه ب ــه گفتــه دانــدس ،همــه ایــن نوشــتهها شــعر نیس ــتند .حــال بــد نیس ــت
نگاه ــی ب ــه تن ــوع گونههــای گ رافیت ــی انداختــه و ببینی ــم ک ـدام دســته از تصاویرغی ــر قانون ــی
کــه ممکــن اس ــت ب ــه ط ــور روزم ــره ب ــا آنهــا م واج ــه ش ــویم ،م یت واننــد در جایــگاه گ رافیت ــی
م ــورد مطالع ــه ق ـرار بگیرنــد.
الترینالیا

در هم هج ــای جهــان اغلــب ب ــر دی ـوار یــا پشــت در ِ دستش ــوی یهای عموم ــی ،نوشــتهها
و طرحهای ــی دیــده م یش ــوند کــه توس ــط آدمهــای مختلــف نوشــته یــا کنــده شــده انــد .ایــن
اث رگذاریهــا گاه جنب ــه هن ــری دارنــد ،مثــا بخش ــی از ش ــعری یا نوشــته ای یــا خاط ــره ای جالب
یــا ط ــرح ونشان یآشــنا هس ــتند و گاه خیل یشــخصی یــا مضحــک و حت ــی وقیحانــه انــد .در هر
ص ــورت هم ــه ایــن آثــار ب ــه دنی ــای گ رافیت ــی تعلــق دارنــد ،امــا ب ـرای تشــخیص و تمایــز آنهــا
از آنچ ــه ام ــروزه گ رافیت ــی نامی ــده م یش ــود واژه الترینالی ــا ب ـرای آنهــا قابــل اســتفاده ت ــر اس ــت.
Keith Haring
Tag
Alan Dundes
Latrinalia
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گرافیتی و کارکرتها  /اسالیس و دیم  /ملبورن  /آرشیو عکس کاله استودیو

الترینالی ــا تن ــوع بس ــیاری دارد و از گذشــته م ــورد عالقــه بس ــیاری از محققی ــن عل ــوم انس ــانی
بــوده اســت .الترینالیــا گاه طــرح یــا نقاشــی کوچکــی اســت و گاه نوشــته ای یــا شــماره
تلفن ــی و یــا حت ــی قطع ــه ش ــعری از شــاعری شــهیر و یــا خ ــود نویس ــنده آن .مطالع ــه الترینالی ــا
م یت وانــد اطالع ــات تحقیقات ــی ف راوان ــی در ب ــاره واقعی ــات ،مشــکالت و گ رایشــات موج ــود
در ج وامــع ف راه ــم آورد ،چ ـرا کــه ت والتهایعموم ــی تنهــا اماکن ــی هس ــتند کــه شــهروندان در
آنجــا ،خــود را آزاد و بــدون قی دوبنــد جمعــی دیــده و امــکا ندارد هــوس بیاناحســاس یــا
فک ــری یــا حت ــی طرحس ـوالی را در س ــر بپروراننــد.
گ رافیتی

ایــن بیشــتر هم ــان نوع ــی اس ــت کــه ام ــروزه واژه گ رافیت ــی ب ــه ط ــور خــاص ب ــه آن اطــاق
م یش ــود .یعن ــی گ رافیت یهای ــی کــه روی دی وارهــا ،بدنــه داخل ــی و خارج ــی قطارهــا یــا بدنــه
ماش ــی نها و س ــطوح شــهری نقــش م یش ــوند .کارک ــرد اصل ــی آنهــا ب ــه ج ــا گذاشــتن یــادگار
یــا اث ــری از حض ــور انج ــام دهنــدگان آنهــا اس ــت .ایــن ن ــوع گ رافیت ــی معم ــوال در محی طهــای
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پ ــر رفــت و آمــد شــهری یــا محلههــا کش ــیده یــا نوشــته م یش ــود و م یت وانــد ب ــا تکنی کهــای
مختلــف اج ـرا شــده یــا از مضامی ــن گوناگون ــی ب ــر خ ــوردار باشــد.
بایــد در نظ ــر داشــت کــه ه ــر گ رافیت ــی م یت وانــد ب ــا توج ــه ب ــه خصوصیاتــش ب ــه چنــد
دســته مختلــف تعلــق داشــته باشــد و ب ــی شــک محدودیت ــی در ایــن ب ــاره وج ــود ن ـدارد.
امض اها

تــگ خــود بخشــی از دســته بــاال (گ رافیتــی) اســت ،امــا نــه بــا همــه ویژگ یهــای آن.
تگهــا از وجــود افــرادی خبــر م یدهنــد کــه نشــان یــا امضــای خاصخــود را در ه رجــای
ممکــن نقــش م یکننــد .ه ــر تــگ طرح ــی ویژهواب داع ــی از شــخصی اس ــت .دس ــت خط ــی
اس ــت کــه در محی ــط عموم ــی ب ــه ج ــا گذاشــته شــده .تــگ معم ــوال قصــد بی ــان موضوع ــی را
ن ـدارد و یــا مثــل الترینالی ــا شــاع رانه نیس ــت ،بلکــه ب ــه منزلــه یــک امضــا ،کــه م یت وانــد از
شــخصیت صاحبخــود اطالعاتــی را بــه مــا بدهــد ،عمــل م یکنــد .از آنجــا کــه تگهــا
معمــوال عبــارات و نامهــا هســتند ،از نقطــه نظــر خطاطــی در هنــر و زبانشناســی یــا
نشانهشناســیقابل مطالعــه هســتند .امــا معمــوال هیــچ یــک از ایــن مقــوالت نــام بــرده
شــده در نظ ــر امضــا زن6هــا م ــورد توج ــه نیس ــتَ .ت ِگ رهــا خــارج از دنی ــای تجزیــه و تحلی لهــا،
دنی ــای مخص ــوص ب ــه خودشــان را دارنــد .آن ــان ،در آگاهانــه تریــن حالــت ،ب ــه جنب ــه زیبای ــی
شناســانه امضایشــان و یــا مکانــی کــه در آن امضــا م یکننــد توجــه دارنــد.
بایــد خاط ــر نشــان ک ــرد کــه امضاهــا در شــکل گس ــترش یافتــه خ ــود ،رقابــت س ــب کها را
رق ــم م یزننــد کــه از گس ــترده تریــن زمینههــای فرهنــگ گ رافیت ــی و حت ــی فرهنــگ تصوی ــری
شــه رهای امروزاس ــت .درب ــاره تگهــا و پیش ــرفت و گس ــترش آنهــا تــا رس ــیدن ب ــه اســتایل
(س ــبک) در بخشهــای آینــده صحب ــت بیشــتری خ واهدشــد.
6 Tagger
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تاریخی

هرچنــد پرداختــن ب ــه ایــن موض ــوع از دای ــره موض ــوع ایــن کتــاب خــارج اس ــت ،امــا از نظ ــر
کلــی ،بحــث در بــاره ایــن زمینــه از دی وارنــگاری و شــناخت تاریــخ و نمونههــای تاریخــی
آن ،مثــا دی وارنگاریهــای پامپ ــی و ...ب ــا مشــکالت مختلف ــی روب ــرو اس ــت .مه متریــن ایــن
مشــکالت ،عــدم وج ــود منابع ــی کامــل و قابــل اســتناد درخص ــوص خالقی ــن آنهــا و امکانــات
و انگیزههــای کار آنــان اس ــت.
مجموعــه اســناد قابلتوجهــی در منطقــه جغ رافیایــی خودمــان ،یعنــی خاورمیانــه،
مرب ــوط ب ــه ق ــرن ده ــم می ــادی ب ــه ج ــای ماندهاس ــت ،تحــت عن ـوان ادبالغرب ــا یــا ادبی ــات
غریب ههــا .ایــن کتــاب کــه توس ــط «ابولف ــرج اصفهان ــی» گ ــردآوری شــده اس ــت س ــعی داشــته
نوشــتههای روی در و دی ـوار را ،کــه اغلــب بی ــت ش ــعری یــا غزل ــی ب ــوده انــد در وصــف تنهای ــی،
غ ـمدوری از وطــن و عمومــا ب ــا ح ــال و ه ـوای نوســتالوژیک نگاشــته شــده انــد ،جم ـعآوری و
ارایــه کنــد .دقــت در نمونههــای موج ــود در ایــن کتــاب ،نشــان م یدهــد کــه چگونــه برخ ــی از
ایــن نوشــتهها توس ــط اف ـراد دیگ ــر دس ـتکاری شــده یــا پاسخشــان در کنــار آنهــا یــا روب ــروی
آنهــا توس ــط شــخص یدیگر و در زمان یدیگ ــر نوشــته شــده اس ــت .ایــن کتــاب ب ــه زیبای ــی
نمــوداری اســت از اینکــه گ رافیت یهــا چگونــه م یت واننــد نــه تنهــا وســیله ای بــرای درد و
دل آدم ــی بلکــه ب ـرای ایج ــاد «گفتگ ــو» در زمین ـهای باشــند .گ رافیت ــی حاصــل نی ــاز انس ــان
ب ــه ارتب ــاط و در نهایــت ،هویــت بخش ــی ب ــه خ ــود اس ــت-البته اگ ــر قب ــول داشــته باش ــیم کــه
هویــت ف ــردی ،ام ــری وابس ــته ب ــه اجتم ــاع و نح ــوه ارتب ــاط اجتماع ــی اس ــت.
طنز آمیز

مجـزا ک ــردن ایــن بخــش از بس ــیاری از ان ـواع دیگ ــر گ رافیتی کار س ــاده ای نیس ــت و شــاید
حت ــی کم ــی غی ــر عاقالنــه ب ــه نظ ــر آیــد .چ ـرا کــه در اغلــب آثــار گ رافیت ــی و هن ــر خیابان ــی،
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رگههای ــی از طنــز یــا هج ــو وج ــود دارد .بــک 7در  ۱۹۸۲و واراکومس ــکی 8در  1991ب ـرای تش ــریح
ایــن زمینــه گ رافیتــی بــه بررســی انگیزههــا و برداشــتهای زبانــی در گ رافیتــی طنزآمیــز
پرداختــه انــد و نشــاندادهاند کــه چگونــه عنص ــر ناشــناسماندن در گ رافیت ــی ،ت وانس ــته القــا
کننــده احس ــاسرهایی ب ــه اف ـراد ش ــود تــا آنهــا ش ــوخ یهایی را کــه ب ــه راحت ــی نم یت واننــد
در جامع ــه اب ـراز کننــد ،در قالــب گ رافیت ــی بیانکننــد .نمونههــای گ رافیت ــی طنــز آمی ــز حت ــی
در پامپ ــی ه ــم دیــده م یش ــوند .ناشــناس مانــدن ،مثــل آنچ ــه در م ــورد الترینالی ــا ب ــه آن اشــاره
یدانــد کــه در
شــد ،فرصــت بهت ــری ب ــه ف ــرد م یدهــد تــا خ ــود را آزاد قلم ـداد کنــد ،زی ـرا م 
ص ــورت ناشــناس مانــدن دچ ــار م واجهــه ب ــا ع واقــب تنبیه ــی عملــش نخ واهــد شــد و م ــورد
قضــاوت ق ـرار نخ واهــد گرفــت .در گ رافیت ــی و هن ــر خیابان ــی ش ــوخی ب ــا باورهــا و مفاهی ــم
یــا ب ــه چالــش کش ــیدن س ــنتها و تعصب ــات معم ــوال ب ــه وف ــور ب ــه چش ــم م یخ ــورد.

Beck, James P.
Warakomski, J.
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مکامله ای

ایــن نــوع گ رافیتــی همانطــور کــه از نامــش پی داســت منتظــر پاســخ اســت .ماننــد
س ـوالی اس ــت کــه روی دی ـوار نقــش م یبنــدد و آفریننــده آن منتظ ــر پاســخ از ط ــرف دیگ ـران
است.بس ــیاری از گ رافیت یهــای دستش ــوی یهای عمومی(الترینالی ــا) از ایــن دســته انــد .ایــن
نــوع گ رافیت یهــا درمــدارس ،دانشــکدهها و کتابخانههــا نیــز بــه چشــم م یخورنــد .بــرای
مثــال در تحقیق ــی دانشــگاهی قی ــد شــده اس ــت کــه ب ـرای یــک پرس ــش ،گاه تــا  ۳۶پاســخ
نی ــز نوشــته شــده اس ــت .نویس ــندگان مختلف ــی نی ــز همی ــن موض ــوع را ب ــه مح ــور رمانهــا یــا
داســتانهای کوتــاه خ ــود ب ــدل ک ــرده انــد ،ب ـرای مثــال داســتان «گ رافیت ــی در ت والــت» نوشــته اکا
کورنی ــاوان ،9نویس ــنده ج ـوان و البتــه مشــهور کش ــور اندونــزی ،ب ــه تمام ــی ح ــول نوشــتههایی
روی دی ـوار یــک ت والــت عموم ــی دور م یزنــد و مکالمات ــی ج ـذاب و اجتماع ــی را در ب ــر دارد.
بیانگـ را

آثــار بیانگــرا ،قصــد بیــان خبــر یــا القــای مفهومــی مشــخص را بــه بیننــدگان خــود
دارنــد .گ رافیت یهــای هن ــری ،گ رافیت یهــای ه واپیم ــا و هن ـ ِر دماغــه ،نشــانهگذاری و بس ــیاری
دیگ ــر از ان ـواع گ رافیت ــی ،کمابی ــش ب ــه همی ــن دســته تعلــق دارند.گ رافیت یهــای سیاس ــی و
اعتقــادی و یــا گ رافیت یهــا و نقاشــی دی واریهــای قومیتــی نیــز از همیــن دســتهاند .آنهــا
س ــعی دارنــد ب ــه شــکلی یــک طرفــه ،مفهوم ــی را انتقــال دهنــد .البتــه اف ـراد دیگ ــر جامع ــه در
ص ــورت تمایــل م یت واننــد ب ــا پ ــاک ک ــردن یــا تغیی ــر دادن آنهــا ب ــه نوع ــی آنهــا را نف ــی ک ــرده
یــا بــه چالــش بگیرنــد .گ رافیت یهــای بیانگــرا نبایــد بــا پروپاگانــدا اشتباهگرفتهشــوند.
ایــن ن ــوع از گ رافیت یهــا ،نــه ب ــه بی ــان و تبلیــغ ش ــعارهای حزب ــی و سیاس ــی بلکــه ب ــه بی ــان
ایدههایشــخصی ،جمعــی یــا اعتــراض هن رمندانــه م یپردازنــد.

Eka Kurniawan
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بیانگرایی  /ناشناس  /تهران  /آرشیو عکس کاله استودیو

محل های  -گنگ

ایــن ن ــوع گ رافیت ــی روی صخرههــا ،تنــه درختــان در جنگلهــا یــا روی س ــطوح مختلــف
شــهری نقــش م یش ــود .ب ــه اســتناد یافتههــای ج ــک لیندس ــی ۱۹۶۰ 10در کتــاب «نوشــتههای
روی دیــوار» ،حتــی در پامپــی نیــز از ایــن دســته گ رافیت یهــا بــه چشــم م یخــورده اســت.
ریــد 11در س ــال  ۱۹۷۷مجموع ــه ای غن ــی از ایــن گونــه گرافیت یه ــا و نش ــانهای گنگس ــری
را از زمــان س ــفرش ب ــه آمریــکا در  ۱۹۲۸منتش ــر ک ــرده اس ــت.
یداننــد .امــا از آنج ــا
برخ ــی ایــن پدیــده را از دای ــره بررس ــی ب ــه عن ـوان گ رافیت ــی خــارج م 
کــه ارتباط ــی ه ــر چنــد ناچی ــز می ــان گ رافیت ــی و گنگهــا وج ــود دارد ،نم یت وانی ــم در بررس ــی
ان ـواع موج ــود گ رافیت ــی از آنهــا نام ــی نبری ــم.
Jack Lindsay
Allen Walker Read

10
11

؟تسیچ یتیفارگ

49

گرافیتی گنگها  /کریپ خیابان بیست و چهارم  /آمریکا  /آرشیو عکس جیسن تالیوس

گنگهــا در واقــع گروههــای تبهــکار شــهریاند کــه بــه طــور معمــول از ق وانیــن درون
گروه ــی و اعضــا (ودر اغلــب م ـوارد رده بنــدی گروه ــی) برخوردارنــد .ایــن گروههــا معم ــوال
قدرت ــی در ح ــد کنت ــرل یــک خیاب ــان یــا یــک محلــه را دارنــد امــا ک ــم ه ــم نیس ــتند گنگهای ــی
کــه قــدرت قابــل توجهــی در مجموعــه ای از شــه رها یــا خطــوط تجــاریِ قانونــی و غیــر
قانون ــی داشــته ،از ایــن طریــق تهدیــدی ج ــدی ب ـرای امنی ــت عموم ــی تلق ــی م یش ــوند.
گ رافیت ــی ب ـرای گنگهــا وس ــیله ای مناس ــب ب ـرای خب ــر رس ــانی ،تعیی ــن قلم ــرو ،تهدیــد
و تعیی نمــکان اســت .مثــا وقتــی نــام کســی را برعکــس م ینویســند یــا روی نــام کســی
خــط م یکشــند بــه معنــای تهدیــد بــه مــرگ یــا مخالفــت کامــل بــا او بــوده و م یت وانــد
ع واقــب عمل ــی خطرناک ــی را ب ــه دنب ــال داشــته باشــد .ریشــه اســتفاده از «فلــش» در گ رافیت ــی،
اتفاقــا از همی ــن نشــانههای اب ـراز قــدرت گنگهــا ریشــه گرفتــه اس ــت .گنکهــا ب ــا اســتفاده
از فلش(پیــکان) محــدوده خــود را تعییــن م یکننــد .آنهــا بــا نوشــتن نامشــان و کشــیدن
فلــش در اط ـراف آن مشــخص م یکننــد کــه مثــا اینج ــا و آنج ــا متعلــق ب ــه ماس ــت .ب ـرای
مثــال روی یــک دی ـوار نــام گنــگ را نوشــته و ســمت راس ــت آن فلش ــی م یکشــند .ایــن نشــان
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م یدهــد کــه از ایــن ج ــا ب ــه ســمت راس ــت متعلــق ب ــه اعضــای گنــگ اس ــت .گاه ایــن گنگهــا
اس ــم بعض ــی اعضــای دســتگیر شدهشــان را ب ــه نشــانه یادب ــود آنهــا ،روی دی ـوار م ینویس ــند.
موضوع ــی دیگ ــر کــه گاه باعــث درگیریهــای خونی ــن بی ــن گنگهــا م یش ــود ،خــط زدن یــا
پ ــاک ک ــردن گ رافیت ــی گنــگ دیگ ــر اس ــت .گنگهــا در اغلــب م ـوارد از گ رافیت ــی ب ــه عن ـوان
تعیی ــن قلم ــرو یــا ب ــه ط ــور واضــح ت ــر تعیی ــن محلــه اســتفاده م یکننــد .در چنی ــن حالت ــی
معمــوال امضــازدن در محلــه دیگــران یــک ب یاحت رامــی یــا اعــام مخالفــت بــه حســاب
م یآیــد .انــگار کــه ق وانی ــن محلــه را زی ــر پ ــا گذاشــته باشــند .همی ــن قان ــون ب ــه ان ـواع دیگ ــر
گ رافیت ــی نی ــز راه پی ـدا ک ــرده اس ــت ،اگرچ ــه معم ــوال ب ــه برخ ــورد فیزیک ــی و خش ــونتآمیز
نم یانجامــد .گذشــته از همــه اینهــا بنابــر دالیل یروشــن ،گ رافیتــیِ گنگهــا خ وانــا و
معمول ــی ت ــر از دیگ ــر ان ـواع گ رافیت ــی نوشــته م یش ــود ،ب ــه ط ــوری کــه ب ــا دیــدن یــا دس ــت
ک ــم ب ــا کم ــی تامــل و بررس ــی ،م یش ــود آن را خ وانــد یــا منظ ــور آن را ب ــه ح ــد کاف ــی فهمی ــد و
ارتباط ــی را بی ــن آنهــا یافــت.
از می ــان زمینههای ــی کــه ب ــه آنهــا اشــاره شــد ،در ادامــه شــاید جــز در م ـواردی ویــژه ،دیگ ــر
نگاه ــی ب ــه الترینالی ــا و گ رافیت یهــای تاریخ ــی نداشــته باش ــیم ،امــا ب ــا م ـوارد دیگ ــر از جملــه
امضــا زنــی ،اســتایل نویســی ،گ رافیتــی عمومــی ،طنــز ،نقــد و گ رافیت یهــای بیانگــرا و
مکالم ــه ای تــا ج ــای ممکــن آشــنا خ واهی ــم شــد .ب ـرای ورود ب ــه دنی ــای گ رافیت ــی ،بــد نیس ــت
کار را ب ــا ش ــرح تاریخچ ــه ی ارایــه شــده از ایــن پدیــده آغــاز کنی ــم .البتــه دیگ ــر نم یخ واهی ــم
ب ــه غــار الســکو بازگردی ــم ،بلکــه قصــد داری ــم ب ــه ایس ــتگاههای قطــار بی ــن شــهری نیوی ــورک
بروی ــم و ببینی ــم کــه گ رافیت ــی ام ــروزی ،ب ــه معنــای خــاص آن ،چ ــه تاریخچ ــه ای را پشــت س ــر
گذاشــته اس ــت.

؟تسیچ یتیفارگ

51



52

؟تسیچ یتیفارگ

53

یتیفارگ هچخیرات

54

تاریخچه گ رافیتی
بهت ــر اس ــت قب ــول کنی ــم کــه گ رافیت ــی زاده ق ــرن بیس ــتم اس ــت ،ق ــرن شــهر نش ــینی .ه ـر
آنچــه قبــل از قــرن بیســتم اتفــاق افتــاده مربــوط بــه رخدادهــای س رنوشتســاز تاریخــی
م یشــود کــه هــر چنــد در شــکلگیری پایههــای گ رافیتــی نقــش موثــر داشــتهاند امــا
گنجانــدن آنهــا در تعریــف امــروزی گ رافیتــی چنــدان میســر نیســت .گ رافیتــی حاصــل
شه رنشــینی و ن وســازی شــه رها بــا نــگاه ســرمایه محــور اســت .هــر کجــا ســرمایه بــه
جریــان افتــد ،خ واســته یــا ناخ واســته عــده ای ب ــه حاش ــیه رانــده م یش ــوند امــا س ــاکت نخ واهنــد
نشســت .گ رافیتــی جدیتریــن فریــاد جامعــه اســت در ب رابــر ناب رابــری و نابســامانی.
هرچنــد کــه کتابهــا و رســانهها ســعی دارنــد تــا گ رافیتــی را بــه عنــوان خوشــگذرانی یــا
بازیِذوقــی نســلهایج وان معرف یکننــد ،امــا گ رافیتــی در بطــن خــود اعت راضــی اســت
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بــه ســرکوب ارزشهــای فــردی .بیــن ســالهای  ۱۹۱۰تــا  ۱۹۲۰میــادی ایــن گنگهــا و
تجارتهــای زیرزمین ــی بودنــد کــه روی دی وارهــا نشــانههایی م ینوشــتند یــا مح ــدوده خ ــود
را ب ــه وس ــیله نشــانه گـذاری روی دی وارهــا تعیی ــن م یکردنــد .ایــن کار ب ــا کنــدهکاری رویدی ـوار
وس ــطوح و یــا ب ــا رنــگ انج ــام م یگرفــت .مشــهور ترینگنگهــا اغلــب در ل ــوس انجل ــس
و ش ــیکاگو فعالی ــت م یکردنــد .ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت کارهــای پژوهش ــی در جامع ــه علم ــی
آمریــکا ،از هم ــان زمــان مطالع ــات زیــادی روی ایــن گ رافیت یهــای اولی ــه انج ــام گرفتــه اس ــت.
دســته دیگ ــر گ رافیت یهــای اوایــل ق ــرن اخی ــر ب ــه جنگهــا مرب ــوط م یش ــوند :نوشــته مشــهور
«کیلــروی اینجــا بــوده »1کــه توســط ســربازانآمریکایی در جنــگ جهانــیدوم بــه عنــوان
یــادگاری نوشــته م یشــد را م یت وانیــم بــه عنــوان یکــی از اشــکال ابتدایــی گ رافیتــی مــورد
توجــه قــرار دهیــم .عــاوه بــر ایــن ،در خــال جنگجهانــیدوم ،نوشــتهها و یادگاریهــا یــا
نشــانههای فتــح س ــربازان ب ــر دی ـوار وی رانههــای شــه رهای اروپای ــی ب ــه چش ــم م یخ ــورد .در
اعت راضاتخیابانــی بعــد از جنگجهانــی نیــز گروههــا و منشهــای سیاســی گوناگونــی
از دی وارنویســی بــرای بیــان اعت راضــات خــود بهــره م یگرفتنــد .بناب رایــن م یبینیــم کــه
نوشــتن ب ــدون کس ــب اج ــازه ویــا حت ــی امضــا زن ــی ب ــر دی ـوار و حت ــی کش ــیدن طرح ــی ب ــر
دیــوار ،بــه خودیخــود پدیــده اینــو بــه حســاب نم یآیــد.
دوران آغازین

گ رافیتیِام ــروزی تقریب ــا از دهــه  1960در آمریــکا آغــاز شد.گ رافیت ینویس ــان نــام خ ــود یــا
ترکیب ــی از ناممس ــتعار و شــمارههایی کــه بیانگ ــر ســن ،س ــال تولــد ،پــاک خانــه یــا حت ــی
ب ــی ارتب ــاط ب ــا اینهــا ب ــود را روی س ــطوح شــهری م ینوشــتند .برخ ــی معتقدنــد کــه هــدف
آنهــا کس ــب شــهرت در می ــان ه ــم سنوس ــاالن خ ــود ب ــوده و عــده ای دیگ ــر کار آنــان را نوع ــی
ســرپیچی از ق وانیــن قلمــداد م یکننــد .انگیــزه آنــان هــر چــه کــه بــود ،ایــن امضازن یهــا
خیل ــی زود ب ــه نوع ــی رقابــت داغ خیابان ــی ب ــر س ــر قــدرت ،شــجاعت یــا ج ذابی ــت در می ــان
ج وانــان تبدیــل شــد.
1 Kilroy was here
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گفتــه م یشــود کــه در دهــه شــصتمیالدی ،ج وانــان فیالدلفیــا شــروع بــه نوشــتن
ت شــده مرب ــوط ب ــه
اس ــامی خ ــود روی دی وارهــا ک ــرده بودنــد .قدیم یتریــن عک سهــای ثب ـ 
س ــال  ۱۹۶۸اس ــت ،امــا در بعض ــی آثــار فرهنگ ــی آن زمــان ه ــم م یش ــود نمونههای ــی قدیم ــی
2
ت ــر از ایــن پدیــده را یافــت .یک ــی ازج وانــان امضــاز ِن فیالدلفی ــا ،ب ــا نــام مس ــتعار تــاپ کــت
بع ــد از مدت ــی ب ـرای زندگ ــی ب ــه نیوی ــورک رفــت و در آنج ــا ب ــه کار خ ــود ادامــه داد .تــاپ کــت
نقــش مهمــی در شــکل گیریگ رافیتــی در نیویــورک داشــته اســت .بــه عــاوه ســبکی از
امضــا زن ــی کــه بع دهــا ب ــه س ــبک ب ـرادوِی 3مع ــروف شــد از اب داع ــات او ب ــوده اس ــت .امضــا
زن یهــای تــاپ کــت در نیوی ــورک خیل ــی زود م ــورد اســتقبال ج وانــان نیویورک ــی ق ـرار گرفــت
و بی ــن آنــان رواج یافــت .از آنج ــا کــه در نیوی ــورک ب ــر خــاف فیالدلفی ــا سیس ــتم پیچی ــده و
گس ــترده قطــار بی نشــهری وج ــود داشــت و زندگ ــی ج وانــان نیویورک ــی در ارتب ــاط تنگاتنــگ
بــا قطارهــای شــهری بــود ،گ رافیت یهــا بــه ســرعت روی در و دیــوار و صندل یهــای قطارهــا
نقــش بس ــتند .پارکینگهــای درندشــت قطارهــا ،در محلههــای حاش ــیه ای کــه پات ــوق ج وانــان
نیویورک ــی آن زمــان بودنــد ایــن امــکان را ف راه ــم آوردنــد کــه ج وانــان ب ــه فک ــر امضــا زن ــی روی
بدنــه بیرون ــی قطارهــا بیافتنــد؛ بدیــن ترتی ــب گ رافیت ــی خیل ــی زود ب ــه داخــل و س ــپس ب ــه
بدنــه بیرون ــی قطارهــا کش ــیده شــد و ت وانس ــت توج ــه جامع ــه و رس ــانههای منطق ـهای را ب ــه
خ ــود جلــب کنــد .در س ــال ،۱۹۷۱مجلــه نیوی ــورک تایمــز مقالــه ای راجــع ب ــه یک ــی از ایــن
ج وانــان نیویورک ــی ب ــه نــام تاک ــی 4۱۸۳منتش ــر ک ــرد .تاک ــی اس ــم مس ــتعار شــخصی ب ــود ب ــه
نــام دومتری ــوس و عــدد« »۱۸۳شــماره خیاب ــان مح ــل ســکونتش .او ب ـرای رس ــاندن بس ــتههای
غــذا بــه در خانههــا اســتخدام شــده بــود و در حیــن انجــام شــغلش در همــه جــای شــهر
امضــای خ ــود را ب ــه ج ــا گذاشــته ب ــود .بنــا ب ــه نوشــته نش ــریه نیوی ــورک تایمــز او اولی ــن دی ـوار
نوی سنبــود ،امــا اولیــن کســی بــود کــه بــا امضــای عجیــب تاکــی  ۱۸۳کنجــکاوی همــه
س ــاکنین نیوی ــورک را ب ــر انگیخــت.
در آن دوران نوشــتن گ رافیتــی بیشــتر بــه امضاهــای ســاده روی در و دیــوار خالصــه
2 TopCat
3 Broadway Style
4 Taki 183
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امضاها بر دیوار ورودی سالن مرتو  /کلن  /آرشیو عکس کاله استودیو

م یشــد و کمیــت امضاهــا یا«بــودن در همــه جــا» بــرای دیــوار نویســان یــک افتخــار بــه
حســاب م یآمــد .مثــا کســیکه در همــه جــای شــهر و بیشــتر از همــه امضایــش بــه
چشــم م یآمــد لقــب «شــاه» را م یگرفــت ،چــرا کــه از همــه بیشــتر کار کــرده بــود و ایــن
نشــانم یداد کــه تجربــه بیشــتری دارد و در کار خــود ماهــر شــده اســت.
ب ــا گذشــت چنــد س ــال ،هم ــه دی وارهــای نیوی ــورک ممل ــو از خــط خط ــی شــده بودنــد
و دیگــر جــای خالــی بــرای زد ِن امضــا پیــدا نم یشــد .در ایــن شــرایط کســان یکه ذوق و
امکاناتــش را داشــتند در تــاش بودنــد تــا ب ــا ایج ــاد تن ــوع و زیبای ــی در دســتخط و ب ــه کارگی ــری
امضاهــای بــزرگ ت ــر یــا رنگهــای گی ـرا ت ــر ،امضــای خ ــود را در می ــان ازدح ــام خط ــوط جل ــوه
بیشــتری بخشــند .ب ــه تدریــج هم ــه دریافتنــد کــه ب ـرای ج ــذب نگاههــا ،بایــد ش ــیوه ای خــاق
و منحص ــر ب ــه ف ــرد را در امضــا زن یهــا و کارهایشــان ب ــه کار بندنــد .اینگونــه ب ــود کــه رفتــه
رفتــه س ــبک شــخصی در امضازن ــی اهمی ــت بیشــتری یافــت.
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جدال بین سب کها

گ رافیت ینویس ــان رفتــه رفتــه بیشــتر ب ــر منحص ــر ب ــه ف ــرد ب ــودن و خالقی ــت در آثارشــان
متمرکــز شــدند .مثــا فضــای داخلــی حــروف را بــا اشــکال ویــژه و اب داعــی خودشــان
م یآراســتند و ب ــه ص ــور مختلــف ،شــکلعادیِحروف را دگرگ ــون ک ــرده و حالــت م یدادنــد.
از حروفحبابــی و بــاد کــرده گرفتــه تــا ســب کهای پیچیــده تــری مثــل ســه بعــدی و
سب کوحش ــی (وایلــد اس ــتایل) یــا حت ــی س ــب کهای انتزاع یت ــر .رفتــه رفتــه نوشــتهها بزرگت ــر
و پهــن ت ــر شــدند ،تــا حدیکــه تمام ــی دی ـواره یــک واگنقطــار را م یپوشــاندند .در ایــن دوره
دیگ ــر جامع ــهنیوی ــورک ،گ رافیت ــی را آشــکارا در محی ــط روزم ــره خ ــود م یدیــد و نس ـلهای
جدیــد ب ــا ایدههــای جدیــد و ب ــا اســتفاده از تاثی ـرات و تجرب ههــای قبل ــی ب ــه ایـنکار مشــغول
م یشــدند .ایــن ج وانــان کــه خ ــود را گ رافیت ینوی ـس خ وانــده ،کار خ ــود را گ رافیت ینویس ــی
م یدانس ــتند ،در بعض ــی ایس ــتگاههای قطــار کــه ب ـرای آنهــا حک ــم پات ــوق را پی ـدا ک ــرده ب ــود
روی نیمکتــی م ینشســتند و ســاعتها بــه کارهــای هــم در دفت رهایشــان و روی قطارهــا
نــگاه م یکردنــد .همانجــا طــرح م یزدنــد و بــرای کارهــای بعدیشــان نقشــه م یکشــیدند.
یدادنــد و بــرای گــروه خــود نامــی انتخــاب م یکردنــد .ایــن
بعضــی تشــکیل گــروه م 
گروههــا کــه بیشــتر حلقـهای رفاقت ــی ب ــر اس ــاس عالقــه مشــترک ب ــه گ رافیت ــی ب ــود ،گاه ب ـرای
م ــردم و پلی ــس تص ــور ارتب ـ ِ
ـاط آنهــا ب ــا گنگهــای تبهــکار را ایج ــاد م یک ــرد.
گ رافیتــی نویســانی چــون اِســتِ یهای  ،5 ۱۴۹لــی  ۱۶۳6و فِ ی زتــو 7از چهرههــای
تاثی رگ ـذار و شــناخته شــده ایــن دورانانــد .فیزت ــو را اب ـداع کننــده س ــبک حباب ــی 8م یداننــد.
او ب ــا تن ــوع تکنی ــک و س ــب ککارهایش ت وانس ــت راههــای جدیــدی را ب ـرای باق ــی ه مقطارانــش
هم ـوار س ــازد .تقریب ــا آنچ ــه ام ــروز ب ــه عن ـوان اســتایل شــناخته م یش ــود ب ــر اس ــاس ش ــیوه
اب داع ــی وی ب ــه وج ــود آمــد .فیزت ــو ح ــروف را از حالــت خط(امضــا) در آورده و نوشــته را شــکل
بخش ــید .او ح ــروف را ب ــه ج ــای نوشــتن ،نقاش ــی م یک ــرد.
Stay High 149
Lee 163
Phase 2
Bubble Style
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بــا اهمیــت پیــدا کــردن ســبک شــخصی ،گ رافیت ینوی سهــا بــه تمریــن و مطالعــه
بیشــتر پرداختنــد و مــدام روی ســب کهای امضازنــی و نقاشــی خــود کارم یکردنــد تــا
بت واننــد ویژگ یهــای جدیدتــری را بــه امضایشــان بدهنــد .فِ ِلشهــا ،حبابهــا ،ابرهــا،
خط ــوط شکس ــته یــا م ـواج ،امضاهــای کش ــیده و پیچی ــده یــا س ــاده و هندس ــی و ...ب ــه وج ــود
جنبشگ رافیتــی ،بــه شــکلی
آمدنــد .تنــوع ســب کها ،در همــان دهــه اول شــکلگیری
ِ
قابــل مالحظــ ه بــه چشــم م یخــورد و کارکترهــای کارتونــی و موضوعــات روز وارد دنیــای
گ رافیت ینویســان شــده بــود .در ایــن دوران ج وانــان زیــادی بــه دنیــای گ رافیتــی عالقهمنــد
م یشــدند وگ رافیتــی دیگــر مختــص پســران حاشــی هها نبــود بلکــه دخت رانــی هــم ســعی
م یکردنــد خــود را وارد دنیــای پســرانه گ رافیت ینویســان کنند.گ رافیتــی نوی سهایــی چــون
بروکلینــز اســتونی ، 9کاب ــوی ،10گریــپ 11و چارمی ــن 12از اولی ــن دخت ـران مشــهور دی وارنوی ــس
ایــن دوره انــد .چارمی ــن ب ــه خاط ــر امضــا زدن روی مجس ــمه آزادی شــهرت زیــادی ب ــه دس ــت
آورد .اواولی نکس ــی ب ــود کــه دس ــت ب ــه چنی ـنکاری زده ب ــود .در منهتــن کس ــانی چ ــون بارب ــارا
 13۶۲و اوا  14۶۲ه ــم بودنــد .ایــن دخت ـران ،درس ــت ب ــه قــدرت پس ـران ،ب ــه هم ــه جا س ــرک کش ــیده
و امضــا م یزدنــد .یکگ رافیتــیکار اهــل فلوریــدا تعریــف م یکنــد کــه چگونــه وقتــی در
عک سهــای س ــفر مــادرش ب ــه نیوی ــورک نــگاه م یک ــرده ،متوج ــه امضــای بارب ــارا و اوا ب ــر روی
دی ـوار پ سزمینــه عک ــس شــده اس ــت .ایــن زوج گ رافیت ـیکار در تم ــام نقــاط نیوی ــورک و حت ــی
رختکــن پس ـران و حمامهــایپس ـرانه مدرس هشــان امضــا زده بودنــد و ایــن حض ــور مس ــتمر،
منج ــر ب ــه کس ــب شــهرت و احت ـرام ویــژهای ب ـرای آنهــا شــده ب ــود .ب ــا شــهرت روز افــزون ایــن
دخت ـران پیش ــرو ،گ رافیت ــی بی ــن دیگ ــر دخت ـران نی ــز گس ــترش بیشــتری یافــت.
موض ــوع جالــب توج ــه ایــن اس ــت کــه در آن دوران بیشــتر دخت ران ــی کــه ب ــه گ رافیت ــی روی
م یآوردنــد یــا س ــابقه دوســتی ب ــا پس ـرانی را داشــتند کــه ب ــه ایــن کار مشــغول بودنــد و یــا ب ــه
علــت عالقهشــان ب ــه گ رافیت ــی ،س ــعی م یکردنــد ب ــه نوع ــی خودشــان را در جمــع پس ــرهای
9 Booklyn's Stonie
10 Kboy
11 GRIP
12 Charmin
13 Barbra 62
14 Eve 62

یتیفارگ هچخیرات

60

گ رافیت ینویــس وارد کــرده ،اعتمــاد آنــان را جلــب کننــد و در فعالی تهــای شــبانه همــراه
آنهــا برونــد .در ج ـ ِو غالــب گ رافیت ینوی سهــا امــا ،ب ــردن دخت ـران ب ــه پارکینــگ قطارهــا ،کــه
کاری مجرمانــه تلق ــی م یشــد ،کاری غی ــر عقالن ــی و دردس ــر س ــاز ب ــود .پس ـرها م یگفتنــد
کــه اگ ــر خط ــری پی ــش بیایــد یــا ب ــه دس ــت پلی ــس بیافتنــد ،هم ــه گنــاه و دردس ــر آن ب ــر گ ــردن
آنــان خ واهــد افتــاد.
تقاطع با بازار هرن

در ســال  ۱۹۷۲بــود کــه اولیــن نمایشــگاه آثــار گ رافیت ینوی سهــا روی بــوم در مرکــزی
هنــری در نیویــورک برگــزار شــد وگ رافیت ینویســان را بــا لقــب جدیــدی معرفــی کردنــد:
هنرمن ـدا ِن گ رافیت ــی .برگ ـزار کننــده ایــن نمایشــگاه یــک دانشــجوی جامع هشناس ــی ب ــه نــام
هوگ ــو مارتینــز 15ب ــود .وی معتقــد ب ــود کــه گ رافیت ــی یــک وس ــیله بی ــان ب ــوده و بایــد ب ــه عن ـوان
یــک هن ــر م ــورد توج ــه ق ـرار گی ــرد .مارتینــز گ ــروه یو.ج ــی.ای 16کــه مخفــف «هنرمنـدان متح ــد
گ رافیتــی» اســت را تشــکیل داد و از گ رافیت ینویســانی کــه بــه نظــرش آثــاری قابلقبــول
داشــتند و ب ــه ح دکاف ــی مشــهور و مقب ــول بودنــد ،دع ــوت ب ــه همــکاری ک ــرد .او م یخ واس ــت
از طریــق حمایــت و نزدیــک شــدن ب ــه ایــن هن ــر ،آن را در مج ـرای بکارگی ــری مثب ــت از پتانس ــیل
ایــن هنرمنـدان س ــوق دهــد! در س ــال  ۱۹۷۳چارمی ــن و اســتونی 17اولی ــن دخت ران ــی بودنــد کــه
ب ــه ایــن جمــع دع ــوت شــدند .بدیــن ترتی ــب گال ــریهــا و جامع ــه هنری رفتــه رفتــه ب ــا گ رافیتی
آشــنا تــر شــده و منقدیــن هنــری ،تاریخنویســان ،مجموع هدارهــا وموسســات فرهنگــی
متوج ــه جنب ــه هن ــری موج ــود در کار گ رافیت ینویس ــان شــدند .مطالــب متع ــدد و تحقیقــات
دانشــگاهی وس ــیعی در اینزمینــه منتش ــر شــد و دولــت بودج ههــای مناس ــبی ب ـرای بررس ــی
و کنــدوکاو دربــاره ایــن پدیــده جدیــد و انجامدهندگانــش تخصیــص داد .در حالــی کــه
جامع ــه فرهنگ ــی آمریــکا در ح ــال ارایــه تعاریــف جامع ــه شناس ــانه و زیبای ــی شناس ــانه ب ـرای
گ رافیت ــی ب ــود ،خ ــرده فرهنــگ گ رافیت ــی ،در درون خ ــود ،مدتهــا ب ــود کــه تعاریــف و مفاهی ــم
و معیارهــای زیبای یشناســانه ویــژه ای را شــکل داد ه بــود و بــه آن م یپرداخــت.
Hugo Martinez
United Graffiti Artists
Stoney

15
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پوسرت منایشگاه پسا-گرافیتی  /نیویورک  /آرشیو گالری سیدنی یانیس

منتقــدی در س ــال  ۱۹۷۳مط ــرح ک ــرد کــه گ رافیت ــی ب ــا تج ــاری شــدن در مع ــرض ناب ــودی
قــرار گرفتــه و دیــر یــا زود دچــار گسســت از تعاریــف پدیدارشناســانه خــود خ واهــد شــد.
البتــه حتــی در دهــه هشــتاد نیــز کــ ه گ رافیتــی درگالریهــا بــه نمایــش در آمــده و بــه
دنیــای تجــارت هنــری وارد م یشــد ،هرگــز پی شنیامــده بــود کــه گ رافیت یهــا در موزههــا
و گالریهــای رســمی بــه نمایــش درآینــد و بــه نظــر نم یآمــد کهگ رافیتــی در دنیــای
رســمی هن ــر پذیرفتــه شــده باشــد .از نظ ــر جامع ــه هن ررســمی و آکادمی ــک آن زمــان ،پذی ــرش
گ رافیتــی بــه عنــوان هنــر دور از ذهــن بــود .بــا ایــن حــال در ســال  ۱۹۸۳نمایشــگاهی بــا
عن ـوان ُپ س ــت-گ رافیتی 18در گال ــری س ــیدن یجنیس 19نیوی ــورک برگ ـزار شــد کــه ب ــه عن ـوان
اولی ــن حض ــور گ رافیت ــی در یــک گالریرســمی قلم ـداد م یشــد .تــا پی ــش از آن ،گ رافیت ــی
درگالریهــای کوچ کتــر و درســطوحی دیگــر بــه نمایــش درآمــده بــود .از نظــر برخــی از
گ رافیت ینوی سهــا ،پســت گ رافیتــی یــا پســا گ رافیتــی اشــاره بــه ایــن داشــت کــه از درون
پدیــده ایکــه اعت راضــی و غیرقانونــی تلقــی م یشــده ،اکنــون نگاهــی جدیــد ســرب رآورده
کــه مســیری دیگــر را م یپیمایــد و از ایــن رو اســت کــه در گالــری ظاهــر م یشــود .ایــن
18 Post-Graffiti
19 Sidney Janis
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نامگ ـذاری و ایــن ن ــوع نــگاه باعــث شــد کــه از هم ــان ابت ـدا ،عــده ای از هنرمن ـدان گ رافیت ــی
از شــرکت در ایــن نمایشــگاهها اجتنــاب کننــد .روشهایــی کــه گالریهــا بــرای معرفــی و
فــروش آثارگ رافیتــی انتخابم یکردنــد ،معمــوال بــا اهــداف و معیارهــای خــود گ رافیتــی
نوی سهــا در تناقــض بــود.
پروژه دیوارهای شهر

20

پــروژه دیوارهــای شــهری کــه در اواخــر ســالهای  ۱۹۶۹و اوایــل  ۱۹۷۰بــه دســتور
شــهردار جــان لیندســی 21آغــاز شــد ،یکــی از نمونههــای توجــه حاکمیــت بــه روشهــای
مقابلــه بــا جنبــه خرابکارانــه و اعتراضــی گرافیتــی بــود .بــا بیشترشــدن گرافیتیهــا ،هیاتــی
متشــکل از کارشناســان و تیــم تحقیقاتــی در شــهرداری نیویــورک ،بــه ایــن نتیجــه رســیده بودند
کــه بــرای نشــان دادن موافقــت خــود بــا وجــود هنــر واقعـیدر شــهر ،ســازمانی را مختــص بــه
زیباســازی شــهر نیویــورک پایــه گــذاری کــرده و بــه هنــر ،مجــال حضــور بــر دیوارهایشــهر را
بدهنــد .ایـنکار باعــث پویایــی بیشــتر محــات میشــد و از طرفــی امــکان برخــورد تنبیهــی بــا
هرگونــه گرافیتــی ،امضازنــی و خلــق آثــار بدونمجــوز را بــه نیرویحکومتــی م ـیداد .بدیــن
ترتیــب از نظــر حکومــت دیگــر بهانــه ای بــرای خــط خطــی کــردن دیوارهــا باقــی نمیمانــد
و «جــان بخشــیدن بــه دیوارهــای خاکســتری» بایــد از مجــاری قانونــی صــورتمیگرفــت.
در جریــان ایــن برنامــه کــه از روزنامههــا وتلویزیــون سراســری نیــز مــورد پوشــش خبــری قــرار
گرفــت ،صدهــا دیــوار در محــات مختلــف نیویــورک بــرای نقاش ـیهای دیــواری انتخــاب
شــده و مــورد بهــره بــرداری قرارگرفتنــد .نظــر بــر آن بودکــه همــه نقاش ـیها تــا حــد ممکــن
فاقــد معنــای بــر انگیزاننــده بــوده و سعیشــود در آنهــا از انتــزاع و رنگهــای شــاد و روشــنی
کــه فضــای شــهری را زندگــی ببخشــند اســتفاده شــود تــا مــردم بتواننــد بــه روشــنی تفــاوت
آنهــا بــا کار گرافیتـیکاران را مشــاهده کــرده و بــا ایــده دولتــی مقابلــه بــا گرافیتیهــا همراهتــر
شــوند .درنهایــت از آن جایــی کــه ایــن پــروژه از نظــر فکــری و عملــی بــه واقــع هیــچ ارتباطــی
بــا فضــای ذهنــی گرافیتیکارهــا نداشــت ،نــه تنهــا مــورد اعتنــای آنــان واقــع نشــد ،بلکــه
نتوانســت بــه تغییــری بیانجامــد.
20 City Walls Project
21 John Lindsay
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منونه ای از نقاشیهای پروژه دیوارهای شهر  /تاد ویلیامز  / ۱۹۷۰نیویورک  -بروکلین  /آرشیو اسالید سوزان فنسنت

دوران طالیی
«مــن متولــد دهــه شــصت در نیویــورک هســتم .در اون زمــان مــا رســما هیچــی
نداشــتیم .برشکس ــته بودیــم .بــه عن ـوان یــه بچــه کــه در دهــه هفتــاد زندگ ــی م یکــرد،
همیشــه دنب ــال چیزهای ــی بــودم کــه رنــگارگ و خالقانــه باشــند .گرافیت ــی یــه همچی ــن
22
چیــزی بــود»  -نایس ــر

دهــه هشــتاد را بایــد دوران طالی ــی هن ــر گ رافیت ــی نامی ــد .دوران ــی کــه گ رافیت ــی ب ــه تم ــام
دنی ــا شناس ــانده و در هن ــر ،موس ــیقی و فرهنــگ آمریــکا و جهــان ب ــه رســمیت شــناخته شــد .دهه
هشــتاد ب ــه معنــای واقع ــی کلم ــه دوران طالی ــی گ رافیت ــی ب ــود .دوران ــی کــه استایلنویس ــی ب ــه
شــکل وس ــیعی گس ــترش یافتــه و م ــورد توج ــه ق ـرار گرفــت .اولی ــن تجرب ــه هــای هن ــر خیابانی
22 Nicer
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گرافیتی روی قطار  /داندی  / ۱۹۸۰نیویورک  /آرشیو عکس مارتا کوپر

در آمریــکا و هن رمندان ــی چ ــون کی تهارینــگ ،ژان میشــل باســکیه ،23راملــزی 24و دیگ ـران ب ــه
همی ــن دهــه تعلــق دارنــد.
در همی ــن دوران ب ــود کــه پلی ــس نیوی ــورک و برخ ــی شــه رهای بــزرگ آمریــکا ش ــروع ب ــه
انتشــار کتابچ ههای ــی از اس ــم و عک ــس آثــار گ رافیت ینویس ــان ک ــرد .ایــن دفترچ ههــا در بی ــن
کادر پلی ــس آمریــکا پخــش م یشــدند تــا ب ــه شناس ــایی و برخ ــورد ب ــا ایــن ج وانــان س ــهولت
بخشــند و از ایــن طریــق ب ــا م ــوج هم ــه گی ــر شــدن گ رافیت یهــا در شــهر مقابلــه ش ــود .پلی ــس
در تحقیقــات خ ــود ب ــه ایــن نتیج ــه رس ــیده ب ــود کــه بیشــتر گ رافیت یهــا کار نوج وانــان بی ــن
ده تــا شــانزده س ــاله اس ــت .بنــا ب ــه نوشــته یک ــی از ایــن نش ــریات پلی ــس ،اغلــب گ رافیت ــی
نویســان حــدودا در یــازده ســالگی شــروع بــه امضــا زنــی م یکننــد و معمــوال در حــدود
یدارنــد ،زیــرا درم ییابنــد کــه دیگــر بــزرگ شــده
شــانزده ســالگی از ایــن کار دســت بــر م 
23 Jean-Michel Basquiat
24 Rammellzee
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و نوجــوان نیســتند .از طرفــی م یداننــد کــه بعــد از شانزدهســالگی ،از دیــد قانــون مســول
شــناخته شــده و در ص ــورت ارتــکاب ایــن عم ــل ب ــه عن ـوان مج ــرم ب ــا آنهــا برخ ــورد خ واهــد
شــد .اندک ــی بعدت ــر ،گزارشــاتی در ایــن نش ــریات منتش ــر شــد در ب ــاره کس ــانی کــه ن ــوزده تــا
بیســت و پنــج ســال ســن داشــتند و هنــوز ب هگ رافیتــی م یپرداختنــد .مثــا گ رافیتــی کار
بیس ــت و دو س ــالهای کــه همس ــر و بچ ــه ن ــوزادش ب ـرای رس ــیدگی ب ــه پرونــده او ب ــه پلی ــس
م راجع هک ــرده بودنــد .ب ــه ه ــر روی ،بنــا ب ــه اظهــار ریی سانتظام ــی راه آهــن نیویورک-س ــنفورد
گارلیــک -25بیــش از هفتاددرصــد دستگی رشــدگان بــه جــرم گ رافیتــی بــر قطارهــای
نیوی ــورک ،چهــارده یــا پانــزده س ــاله ب ــوده انــد.

درس ــال  ۱۹۷۸سیس ــتمی جدیــد ب ـرای پ ــاک ک ــردن گ رافیت ــی اب ـداع شــد .ایــن دســتگاه
آب را بــا مــواد شــیمیایی مخصــوص و بــا فشــار زیــاد بــه ســطح مــورد نظــر م یپاشــید و
ب ــاف 26نــام داشــت .شــهرداری نیوی ــورک بودج ــه قابــل توجه ــی را ب ـرای مقابلــه ب ــا گ رافیت ــی
اختصاصدادهبــود .پاککــردن گ رافیت یهــا ،کاری هزینهبــر و همیشــگی بــود .هــر چــه
کارهــا را پ ــاک م یکردنــد ،ب ــاز تاثی ــری نداشــت .حصارکش ــی و نصــب س ــیم خــاردار ب ــه دور
تمام ــی مناطــق راه آهــن ،در نهایــت تنهــا یــک ب ــازی تعقی ــب وگریــز را می ــان ج وانــان و پلی ــس
ب ــه وج ــود آورد و تاثی ــر چش ــمگیر دیگ ــری نداشــت .پلی ــس ب ــه هم ــه فروشــندگان اس ــپری ابالغ
ک ــرد کــه ف ــروش اس ــپریهای رنــگ ،م یبایس ــت محدودیــت س ــنی داشــته باشــد .کــش رفتــن
اس ــپری از مغازههــا و فروشــگاهها س ــخت ت ــر شــد ،چ ـرا کــه ب ــه س ــرعت ب ـرای اس ــپریها از
قفس ـههای قف ـ لدار اســتفاده شــد .حت ــی ق وانین ــی ب ـرای رس ــیدگی ب ــه ج رای ــم ایــن مجرمی ــن
جدیــد شــهری ب ــه وج ــود آمــد.
گفتــه م یشــود کــه در همیــن ســالها گ رافیت ینویســی بــه نــام لــی 27از کشــیدن روی
قطارهــا دس ــت کش ــید و ش ــروع ب ــه نقاش ــی ش ــبانه ب ــر دی وارهــای زمی ــن بس ــکتبالی در اط ـراف
25 Sanford Garelik
26 Buff
27 Lee Quiñones

66

یتیفارگ هچخیرات

هوارد اردکه (هوارد ِد داک )  /لی  /نیویورک  /آرشیو موزه شهر نیویورک

پــل بروکلی ــن 28ک ــرد .ایــن کار او بخش ــی از محلــه را تبدیــل ب ــه یــک گال ــری خیابان ــی ک ــرده
و س ــبب عالقــه ج وانــان بیشــتری ب ــه ای ـنکار شــد .ل ــی در می ــان گ رافیت ینویس ــان نیوی ــورک،
چهــره ای مــورد احتــرام محســوب م یشــد .محبوبیــت او نــه تنهــا بــه خاطــر قطارهایــی
ب ــود کــه نقاش ــی م یک ــرد بلکــه پیامهای ــی کــه در آثــارش ب ــه جامع ــه منتقــل م یک ــرد نی ــز
باعــث جلــب توج ــه بس ــیاری از م ــردم و گ رافیت ــی نویس ــان ب ــه او شــده ب ــود .او از جملــه اولی ــن
کس ــانی ب ــود کــه گ رافیت ــی آگاهانــه و بیانگ ـرا را برگزیــد و در آثــارش ب ــه بح رانهای ــی چ ــون
واترگی ــت یــا جنــگ ویتنــام و مشــکالت اجتماع ــی و سیاس ــی آن زمــان پرداخــت .ل ــی معتقــد
ب ــود کــه «باال»ب ــردن نامــش تنهــا بخش ــی از اهـداف اوس ــت وبخــش دیگ ــر هدفــش را اینگونــه
توصی ــف م یکنــد «:اینکــه ایــن نــام ،از آن ب ــاال چ ــه چی ــز را بی ــان کنــد ،ب ـرای مــن یــک اولویــت
مج ـزا ب ــود» .فــب فای ــو ف ــردی 29از اولی ــن کس ــانی ب ــود کــه ب ــه ل ــی پیوس ــت .اندک ــی بع ــد ت ــر
مقالــه ای در نش ــریه ویلی ــج ووی ــس 30عک ــس فای وف ــردی را در مقابــل نقاش ــی از ل ــی ب ــه هم ـراه
مقالــه ای درب ــاب اینکــه چگونــه گ رافیت ــی ت وانس ــته روشهــای جدیــدی در هن ــر ارایــه دهــد
28 Brooklyn bridge
)29 Fred Brathwaite(Fab5Freddy
30 Village Voice
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منتش ــر ک ــرد .بع ــد از انتشــار ایــن مطلــب تلفنهــای زیــادی ب ــه فای ــو ف ــردی شــد و یک ــی از
یداری مشــهور ب ــه نــام کلودیــا برون ــی
آنهــا یــک دالل آثــار هن ــری ب ــود ،اهــل ایتالی ــا و گال ــر 
صاحــب گالــری مدوســا در ُرم .او تعــدادی از آثارفــب فایــو فــردی و لــی را خریــد و آنهــا را
دع ــوت ب ــه برگ ـزاری یــک نمایشــگاه دو نف ــره در ُرم ک ــرد .ب ــه ایــن ترتی ــب اولی ــن نمایشــگاه
گ رافیت ــی کارهــا و اولی ــن ف ــروش آثــار هن ــری گ رافیت ــی در اروپ ــا نی ــز ب ــه وق ــوع پیوس ــت .نــام
ایــن نمایشــگاه «پنــج اعجوب ــه :کالیگ رافیت یهــای ف ــرد برتویــت و ل ــی کینونی ــس» ب ــود.
31

ب ــا آغــاز دهــه هشــتاد ،تع ـداد بیش ــماری از دخت ـران در صــدد حض ــور و اج ـرای نقاش ــی
در خیابانهــا و روی قطارهــا بودنــد .از فعالتری ـ ن آنــان در منهتــن لی ـلالو 32۲و اندک ــی بع ــد
تــر لیدیپینــک 33بودنــد .ایــندو بع دهــا تبدیــل بــه چهرههایــی شناختهشــده در دنیــای
گ رافیتــی شــدند و از اولیــن دختــران موفــق در تاریخچــه ایــن هنــر بــه حســاب م یآینــد.
در ایــن دهــه گ رافیت ینوی سهــای ُپ ــرکاری از جملــه ســین 34و هــم نســانش وارد دنیــای
گ رافیت ــی شــدند و ب ــا اســتفاده از تجربی ــات قب ــل ازخ ــود ،گ رافیت ــی را وارد مرحلــه جدیــدی
کردنــد« .س ــین» ب ــا ب ــاال ب ــردن کمی ــت و کیفی ــت آثارخ ــود و ب ــا ن ـوآوری و تن ــوع در س ــبک و
ش ــیوه اج ـرای آثــارش ،شــهرت و اهمی ــت بس ــیاری یافــت و منشــا تاثی ــر و تقلی ــد بس ــیاری از
س از خــود شــد.
گ رافیت ینویســان هــمدوره و پــ 
عــاوه بــر نمایشــگاه کالیگ رافیتــی در ُرم ،نمونــهای دیگــر از مســتندات اولیــه رصــد
و اهمیــت یافتــن گ رافیتــی بــرای اروپاییــان را مــی شــود در نوشــتههای متفکــران اروپایــی
و ب ــه ط ــور مشــخص در اشــاره بودریــار 35ب ــه گ رافیت ــی یافــت .ژان بودریــار ،جامع هشــناس و
فیلس ــوف معاص ــر ف رانس ــوی ،در مقال ـهاش ب ــا عن ـوان «کولکیل ــر یــا ش ــورش نشــانهها»  ،در
س ــال  ،۱۹۷۶در ب ــاره ایــن پدیــده اجتماع ــی س ــخن گفــت (.ترجم ــه ای از متــن ایــن مقالــه ب ــه
عن ـوان بخــش پایان ــی ایــن کتــاب آمــده اس ــت ).س ــالها بع ــد ،در دهــه هشــتاد می ــادی ب ــود
Claudia Bruni
Lil Love 2
Lady Pink
Seen
Jean Baudrillard
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کــه فرهنــگ جدیــد گ رافیت ــی م ــورد توج ــه و کنجــکاوی ج وانــان اروپای ــی واقــع شــد.
جنبش ترنهای پاکیزه

در  ۱۲م ــی  ،۱۹۸۹س ــازمان مت ــروی شــهری نیوی ــورک اعــام ک ــرد کــه ب ــر گ رافیت ــی پی ــروز
شــده اس ــت و هم ــه واگنهــای نقاش ــی شــده را از نــاوگان شــهریخارج م یکنــد .هنرمندان ــی
کــه دیــده شــدن نامشــان را ترجیــح م یدادنــد دســت از قطارهاکشــیده و بــه نقاشــی روی
دی ـواره اتوبانهــا و پش ـتبامها مشــغول شــدند .ایــن جنب ــش جدیــد نی ــز تــا ح ــدود زیــادی
هم ــه گی ــر شــد وگ رافیت یهــا ب ــه پش ـتبامها و اط ـراف اتوبانهــا س ـرایت کردنــد .در نتیج ــه
ایــن روش مب ــارزه ب ــا گ رافیت ینویس ــی روی قطارهــا ،کش ــیدن گ رافیت ــی روی قطارهــا کــه تــا آن
زمــان داغ تریــن و فع ــال تریــن صحنــه گ رافیت ــی در آمریــکا ب ــود ،متوقــف شــد .نقاش ــی روی
قطارهــا دیگ ــر فایــده ای نداشــت ،چ ـرا کــه هی ــچ قطــار نقاش ــی شــدهای وارد نــاوگان حم ــل و
نقــل نم یشــد و ایــن ب ــه معن ــی دیــده نشــدن آثــار ب ــود .مب ــارزه دی وارنوی سهــا ب ــا قطارهــا
هنــوز هــم ادامــه دارد ،امــا بنــا بــر تصاویــر و عک سهــا و بــه گفتــه کســانی کــه آن زمــان را
تجرب ــه ک ــرده انــد ،ایــن پدیــده هرگــز ب ــه شــکل دوران آغازینخ ــود یعن ــی دهههــای هفتــادو
هشــتاد در نیوی ــورک تک ـرار نشــد.
گ رافیتی اروپا

اغلــب گفتــه م یش ــود کــه س ـرایت گ رافیت ــی ب ــه اروپ ــا از طریــق موس ــیقی هی پهــاپ،
کتابهــا و عک سهــای مســافرین و فیل مهــای آمریکایــی صــورت گرفتــه و در پاریــس،
آمســتردام ،دوســلدورف ،مونیــخ و ویــن مــورد توجــه ج وانــان واقعشــد .بنــا بــر شــواهد و
مســتنداتی کــه در دســترس اســت ،اولیــن گ رافیت ینوی سهــای اروپــا بیشــتر بــه فرهنــگ
پانــک متمایــل بودهانــد .حت ــی قب ــل از آنــان نی ــز بودنــد هنرمندان ــی کــه ب ــه روش خودشــان
ب ــه هن ــر خیابان ــی م یپرداختنــد .ژرارد زلوتیکامی ــن 36کــه در دوران س ــخت جنــگ جهان ــی دوم
ب ــه دنی ــا آمــده و بع ــد از جنــگ دوران نوج وان ــی و ج وان ــی خ ــود را س ــپریکرده ب ــود ،در س ــال
36 Gerard Zlotykamien
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ژرارد زلوتیکامین  /پاریس  /آرشیوعکس گالری متگات

 ۱۹۶۳ب ــا کش ــیدن ارواح ــی روی دی وارهــا در انگلس ــتان ب ــه بی ــان احساس ــات خ ــود پرداخــت .او
هن ــوز ه ــم در آســتانه  ۸۰س ــالگی ب ــه خلــق آثــاری در خیابانهــا م یپ ــردازد ،آثــاری کــه حالت ــی
ش ــعرگونه دارنــد .پیت ــر ارنس ــت ایفــه 37در راســتای اعت راضــات دانشــجویی مــاه م ــی  ۱۹۶۸در
بســیاری از خیابانهایهامبــورگ تصاویــر و نوشــتههایی را از خــود بــر جــا م یگذاشــت ،او
در هم ــان مــاه ب ــا «فی ــات »۶۰۰خ ــود وارد س ــالن ایس ــتگاه مرکزیهامب ــورگ شــد و ش ــروع ب ــه
کش ــیدن مثلثهای ــی روی دی وارهــای ایس ــتگاه ک ــرد .پلی ــس خیل ــی س ــریع ایفــه را دســتگیر
ک ــرد و کار او ب ــه آسایشــگاهروانی و م راکــز درمــان روح ــی کشــانیده شــد.
هرالدناگلــی 38در ســال  ۱۹۷۷بــر بســیاری از دیوارهــای شــهر زوریــخ در ســوییس
کارکترهایــی بــا خطــوط منحنــی میکشــید کــه مــردم شــهر اغلــب آنهــا را دوســت داشــتند.
وی بعــد از بــه شــهرت رســیدن مــورد تعقیــب پلیــس قــرار گرفتــه ،بــرای او محکومیتــی
معــادل  ۹مــاه زنــدان و دویســت هــزار فرانــک سویســس ،بــه خاطــر تخریــب  ۹۰۰دیــوار در نظــر
37 Peter-Ernst Eiffe
38 Harald Naegeli
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پری  /هرالد ناگلی  / ۱۹۷۸زوریخ  /آرشیوعکس هرالد ناگلی

گرفتــه شــد .ناگلــی در عرصــه هنــر مــورد احتــرام بــود و مــدام نمایشــگاههایی در گالریهــا و
موزههــای معتبــر بــر پــا میکــرد .زمانــی کــه محکومیــت او اعــام شــد ،برخــی از هنرمنــدان
محلــی بــرای اعتــراض بــه ایــن حکــم ،دســت بــه اعتصــاب غــذا زدنــد .او بــه آلمــان پناهنــده
شــد .دولــت ســوییس ســعیکردتا آلمــان را متقاعــد بــه بازگردانــدن ناگلــی بکنــد و در ایــن
کار موفــق شــد .ناگلــی ســر انجــام در ســال  ۱۹۸۴بــرای گذرانــدن مــدت محکومیــت خــود
روانــه زنــدان شــد.
کالوس پایــر 39در ســالهای پایانــی دهههفتــاد در آلمــان ،نقاشــیهای زیــادی را بــه
خصــوص در شــهر ِآخــنکشــید .او نقاشــیهایش را شــبانه و بــا قلمــو انجــام مــیداد ودر
میــان مــردم شــهر ناشــناس بــود .پایــر را بــه نــام «نقاشآخــن» میشــناختند.
عــاوه ب ــر ایــن اف ـراد ،گروههــای پانــک در لنــدن ،بریس ــتل ،آمس ــتردام ،پاری ــس و دیگ ــر
شــهرهای بــزرگ اروپای ــی در دهــه هفتــاد ،از تبلیغــات مس ــتقل خیابان ــی اســتفاده م یکردنــد.
39 Klaus Paier
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نربد بزرگ  /کالوس پایر  / ۱۹۷۸آخن  /عکس از اینرتنت

ایــن کار کــه ب ـرای آنهــا ک ــم هزینــه محس ــوب م یشــد ،جنب ــه ای هنرمندانــه یافتــه ب ــود و ح ــال
و ه ـوای نامتع ــارف آنهــا را بازگ ــو م یک ــرد .ب ــه همی ــن س ــبب ایــن روش تبلیــغ و ویژگ یهــای
تصوی ــری آن ب ــه س ــرعت در می ــان ج وانــان ترویــج پی ـدا ک ــرد .پانــکهــا در آمس ــتردام حت ــی در
س ــالهای  ۱۹۷۵تــا  ۱۹۸۰نی ــز ب ــه دی ـوار نویس ــی و پوســتر چس ــبانی م یپرداختنــد .در می ــان
آنهــا دکت ــر رت 40از شــهرت بس ــیاری برخ ــوردار ب ــود و از آنج ــا کــه خ ــود از ه ـواداران فوتب ــال
ب ــود ،همیشــه در کنــار نــام خ ــود ،نــام تی ــم آژاک ــس را ه ــم م ینوشــت .دکت ــر رت را م یت ـوان از
اولی ــن پیشــگامان گ رافیت ینویس ــی در آمس ــتردام دانس ــت.
ب ــر پایــه اطالع ــات غالــب ،در س ــال  ۱۹۸۱در پاری ــس بلــک لــه رت 41ب ـرای اولی ــن ب ــار از
اســتنیل در هنرخیابانــی اســتفاده کــرد .اســتفاده از استنســیل تــا ســال  ۱۹۸۵در نیویــورک،
ملب ــورن و س ــیدنی نی ــز مت ـداول شــد .ط ـی س ــالهای اولی ــه دهــه هشــتاد فرهنــگ هی پهــاپ
40 Dr. Rat
41 Blek le rat
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ِدیر  /دیر  / ۲۰۰۹وایل ام راین  -آملان  /آرشیوعکس کاله استودیو

از طریــق شــهرت و محبوبی ــت گروههای ــی مثــل ش ــوگر هی ــل گنــگ 42در می ــان ج وانــان اروپ ــا
ی یافــت و گ رافیت ــی ب ــه عن ـوان یک ــی از  ۴عنص ــر هی پهــاپ (اِمس ــی ،ب یب ــوی،
ترویــج م ـ 
دیجِ ــی و گ رافیتــی) معرفــی م یشــد .بودجــه اصلــی ایــن تبلیغــات فرهنگــی را یــک
س ــرمایه دار آمریکای ــی ب ــه هم ـراه تلویزی ــون زد -دی-اف آلم ــان تامی ــن م یکردنــد .گ رافیت ــی
نوی سهای ــی مثــل م ــود  ،43۲ش ــو ،44دلتــا 45و بنــدو 46در اوایــل دهــه هشــتاد کار خ ــود را روی
دی وارهــا و قطارهــای اروپ ــا ش ــروع کردنــد و ب ــه تدریــج ب ــا فرهنــگ هی پهــاپ آشــنا شــدند.
در آن دوره گ رافیت ــی هن ــوز پدیــده ای ناشــناخته در اروپ ــا ب ــود و بیشــتر ب ــا گروههــای پانــک و
طرف ـداران فوتب ــال مرتب ــط دانس ــته م یشــد .گ رافیت یکارهــای اروپای ــی خیل ــی زود از طریــق
نمایشــگاههایی کــه ب ـرای نمایــش آثــار پیشــگامان آمریکای ــی آنهــا در اروپ ــا برگ ـذار م یشــد
ب ــا گ رافیت ــی نویس ــان آمریکای ــی آشــنا شــدند و ت وانس ــتند از تجربی ــات آنهــا به ــره بگیرنــد.
هرچنــد دو نمایشــگاه گ رافیتــی آمریکایــی در رم و آمســتردام در جــذب عالقــه ج وانــان بــه
دی ـوار نویس ــی ب ــی تاثی ــر نبودنــد ،امــا تاثیرشــان ب ــی شــک ب ــه ان ـدازه کتابهــا و فیل مهای ــی
SugerHillGang
Mode2
Shoe
Delta
Bando

42
43
44
45
46
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نب ــود کــه در س ــالهای بع ــدی دس ــت ب ــه دس ــت در می ــان ج وانــان اروپای ــی م یگشــت .کتاب ــی
مثــل س ــابوی آرت 47یــا فیلم ــی چ ــون وایلــد اســتایل(48چارلی آه ــرن  )۱۹۸۳ب ــه م راتــب بی ــش
از خبــر فــروش آثــار هنــری گ رافیتــی در گالریهــا ســب بگ رایش ج وانــان بــه ایــن پدیــده
ن وظهــور بــوده انــد.

نس ـلجدید گ رافیت ـیکارا ِن اروپای ــی ،در س ــالهای میان ــی دهــه هشــتاد از قبی ــل لومی ــت
دی ــر 50و توست(51س ــوییس)  ،کــن ( 52۲آلمان)،نس ــتی 53و کــپ( 54ف رانس ــه)،روبو 55و اینک ــی
(انگلس ــتان) ت وانس ــتند بس ــتری ویــژه ب ـرای ن ـوآوری در دنیایگ رافیت ــی را پدیدآورنــد .در ایــن
ســالها هی پهــاپ بــه عنــوان خردهفرهنگــی جدیــد وارد اروپــا شــده و بــا ســرعت زیــادی
رو ب ــه گس ــترش ب ــود .اروپای یهــا ب ــا تکی ــه ب ــر وج ــه هن ــری اســتایل و توج ــه زیبای یشناس ــانه
ب ــه گ رافیت ــی ،ت وانس ــتند رقابــت موج ــود در ف ــرم گ رافیت ــی (اســتایل) را وارد مرحلــه ای تــازه
کننــد .ب ــه عــاوه تاثی ــر فرهنــگ پانــک ب ــر گ رافیت ــی ت وانس ــته ب ــود محت ـوای آن را ب ــه نوع ــی ب ــه
بیانگ رای ــی اجتماع ــی نزدیــک س ــازد ،چونانکــه در آثــار هن رمندان ــی چ ــون بلــک لــه رت قابــل
مالحظــه اس ــت.
49
56

تجرب ههایــی چــون تجربــه بلکلــهرت در اســتفاده از شــابلون زنــی در خیابــان بــه
یداد کــه ام ــروزه آن را
ـش هن ــری ،گ رافیت ــی را ب ــه ســمت شــاخه جدیــدی س ــوق م ـ 
منظ ــور آفرینـ ِ
هن رخیابانــی م ینامیــم و در بــاره آن در بخشهــای بعــدی صحبــت خ واهیــم کــرد.

Subway Art
Wild Style
Loomit
Dare
Toast
Can2
Nasty
Cap
Robbo
Inkie

47
48
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50
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56

یتیفارگ هچخیرات

74

منونه نوشتار پیچادورسها  /عکس از اینرتنت

گ رافیتی آمریکای جنوبی

ســابقه گ رافیتــی در برزیــل بــه پیچــادورس 57م یرســد .پیچادورسهــای دهــه پنجــاه
در م واجهــه ب ــا نقاش ـیهای دی ـواری و پروپاگان ـدای دولت ــی ب ــه نوشــتن ش ــعارهایی ب ــا خــط
خــاص خودشــان مبــادرت کردنــد .در ســالهایاولیــه دهــه هشــتاد میــادی پیچــادورس
ب ــاری دیگ ــر امــا ب ــه عن ـوان س ــبک امضازن ــی در گ رافیت ــی اســتفاده شــد .اس ــپری در س ــالهای
میان ــی دهــه هشــتاد ب ــه س ــختی در برزیــل پی ـدا م یشــد ،امــا در هم ــان زمــان نی ــز ،اف ـرادی
چ ــون اوسخم ــه اوس( 58دو قل وهــا) و دیگ ـران ،نقاش یکش ــیدن در خیابانهــا را ش ــروع ک ــرده
بودنــد .در دیگ ــر کش ــورهای آمریــکای جنوب ــی نی ــز گ رافیت ــی در اواخ ــر دهــه هشــتاد تــا میانــه
دهــه ن ــود می ــادی ش ــروع ب ــه گس ــترش نم ــود .الزم ب ــه یــادآوری اس ــت کــه روحی ــات مردمــان
آمریــکای التی ــن پیونــدی همیشــگی ب ــا نقاش ــی و نق ــوش رنگارنــگ داشــته و ایــن ب ــی شــک
در شــکوفایی ســب کها و آثــار بدیــع هنرخیابان ــی و نقاش ــی دیــواری در ایــن کشــورها بــی
تاثی ــر نب ــوده اس ــت.
57 Pixadores
58 OsGemeos
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گ رافیتی آفریقا

گ رافیتــی در آفریقــا در دهــه نــود و همی نطــور ســالهای بعــد از  ۲۰۰۰ابتــدا در کشــور
آفریقــای جنوب ــی (یوهانس ــبورگ و کی ــپ تــاون) دیــده شــد .ش ـرایط اقتصــادی و فرهنگ ــی در
قــاره آفریقــا ،معم ــوال فرصــت فک ــر ک ــردن یــا نقاش ــی کش ــیدن را ب ــه ج وانــان نم یدهــد .ب ــا
ایــن وج ــود ،ب ــه ويــژه بع ــد از س ــال  ۲۰۰۰می ــادی ،گ رافیت ــی و هن رخیابان ــی در ایــن کش ــورها
نی ــز وج ــود داشــته اس ــت .گ رافیت ــی در مص ــر ،تون ــس و م راکــش ،در س ــالهای اخی ــر و در جریــان
انقالبهــا و تح ــوالت ایــن کش ــورها ب ــه تدریــج شــناخته شــده و رو ب ــه گس ــترش اس ــت.
گ رافیتی اس رتالیا

اســت رالیا یک ــی از م راکــز مه ــم گ رافیت ــی و هن ــر شــهری در دنی ــا اس ــت .فرهنــگ اســت رالیا
بس ــیار تحــت تاثی ــر فرهنــگ دو کش ــور آمریــکا و انگلی ــس اس ــت ،هرچنــد کــه ویژگ یهــای
متمایــزی را نی ــز داراس ــت .در دهــه هفتــاد ،در جریــان اعت راضــات جهان ــی ب ــه جنــگ ویتنــام،
نوشــتههایی ب ــر در و دی ـوار شــه رهای بــزرگ اســت رالیا ب ــه ویــژه ملب ــورن نقــش بس ــت .در اوایــل
دهــه هشــتاد ،ه مزمــان ب ــا اروپ ــا ،گ رافیت ــی در ایــن کش ــور نی ــز رواج پی ـدا ک ــرد .دولــت اس ــت رالیا
مخالفــت چندان ــی ب ــا گ رافیت ــی نشــان نـداد و ایــن باعــث رشــد س ــریع گ رافیت ــی و هنرشــهری
در ایــن قاره/کش ــور شــد .شــه رهای ملب ــورن ،س ــیدنی ،بریس ــبین و ادالیــد همیشــه در زمینــه
کم ــی و کیف ــی در هن ــر شــهری ب ــا ه ــم رقابــت داشــته انــد .ملب ــورن را ب ــه عن ـوان پایتخــت
استنس ــیل دنی ــا م یشناس ــند .تکنی ــک استنس ــیل یک ــی از ش ــیوههای بس ــیار مت ـداول در هن ــر
خیابانــی ملبــورن اســت .کوچ ههــا و محلههایــی در شــه رهای اســت رالیا وجــود دارنــد کــه
ب ــه خاط ــر گ رافیت ــی و هن ــر شــهری موج ــود در آنهــا ب ــه عن ـوان جاذب ههــای توریس ــتی شــناخته
م یشــوند.
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زندان همگانی  /نقاشی بر دیوار  /تنها و مگوی  / ۲۰۰۴تهران  /آرشیوعکس کاله استودیو

گ رافیتی آسیا

ژاپــن اولی ــن کش ــور آس ــیایی اس ــت کــه گ رافیت ــی در س ــالهای میانــه دهــه هشــتاد ب ــه آن
راه یافــت .در ایــن دهــه رفــاه اقتصــادی و فرهنگ ــی در ژاپــن رو ب ــه افزایشب ــوده و ژاپن یهــای
بســیاری بــه دور دنیــا ســفر م یکردنــد .همی نطــور مســافرین زیــادی از آمریــکا بــه ژاپــن
ســفر م یکردنــد و ایــن زمینــه را بــرای ورود فرهنگخارجــی بــه کشــور ف راهــم م یســاخت.
گ رافیت ینویس ــان ک ــره جنوب ــی ،تایلنــد ،فیلیپی ــن و س ــنگاپور در س ــالهای آخ ــر دهــه ن ــود و
ب ــه خص ــوص بع ــد از  ۲۰۰۰فعالی ــت خ ــود را آغــاز ک ــرده و گس ــترش دادنــد .در خــاور میانــه
نی ــز ه ــر چنــد نمونههــای گ رافیت ــی در ای ـران و لبنــان در ط ــی س ــالهای دهــه ن ــود توس ــط
توریس ـتها یــا ج وانــان بوم ــی ،ب ــه ص ــورت جس ــته و گریختــه اج ـرا شــده ب ــود ،امــا ش ــرو ع
ف راگی ــر آن را بایــد س ــالهای اولی ــه ق ــرن بیس ــت و یک ــم دانس ــت .نمونههــای اولی ــه گ رافیت ــی
در ای ـران را م یشــد در س ــالهای  ۲۰۰۰تــا  ۲۰۰۵می ــادی در شــهرکهای واقــع در غ ــرب ته ـران،
یعن ــی آپادانــا و اکباتــان دیــد .ب ــا اندک ــی اختــاف کش ــورهایی چ ــون لبنــان ،مص ــر ،امــارات و
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77

ه رنخیابانی

طــی دو دهــه اخیــر بســیاری از ج وانــان در جهــان بــه گ رافیتــی و هن رخیابانــی روی
آورده و س ــعی در خلــق ایدههــای ن ــو و گش ــودن مرزهــای هن ــر خیابان ــی داشــته و دارنــد .هم ــه
گی ــری هن ــر خیابان ــی بس ــیاری از نویس ــندگان و منتقدیــن هن ــری را متقاعــد ک ــرده اس ــت کــه
گ رافیت ــی ،اولی ــن جنب ــش هن ــری در تاریــخ بش ــر اس ــت کــه ب ــه ط ــور کامــل و زنــده تمام ــی
هنرمن ـدان جهــان را متح ــد س ــاخته .گ رافیت ــی ام ــروزه ب ــه شــاخههای مختلف ــی تبدیــل شــده
اس ــت کــه ه ــر یــک از نظ ــر ش ــیوه ،اب ـزار و انگی ــزه بی ــان ویژگ یهــای منحص ــر ب ــه ف ــردی را دارا
هس ــتند .ب ــه عن ـوان مثــال اســتفاده از استنس ــیل ب ــه ص ــورت تبلیــغ یــا پروپاگانـدا س ــالیان س ــال
در تاریــخ ج وامــع وج ــود داشــته اس ــت ،امــا اســتفاده از ایــن تکنی ــک در خیاب ــان ب ــه هــدف بی ــان
شــخصی ،ب ــی شــک وا مدار گ رافیت ــی و تجرب ههــای فرهنگ ــی و هن ــری مرتب ــط ب ــه آن اس ــت.
هن ــر خیابان ــی در حقیقــت مح ــل اتصــال چنــد تجرب ــه مختلــف اجتماع ــی اس ــت .آثــار
متاخ ــر هنرمن ـدان آوانــگارد آمریکای ــی و اروپای ــی کــه حاصــل تجرب ههــای س ــاختار شــکنانه و
انتقــادی ژان میشــل باســکیه ،کی تهارینــگ یــا ج ــان فکن ــر 59در آمریــکا بودنــد و تجرب ههــای
هنرمندان ــی چ ــون ژراردزلوتیکمی ــن ،ژاک ویگلــه ،60ه رالدناگل ــی و یــا دکوالژیس ـتهای اروپ ــا در
دهــه  ۶۰و  ۷۰حکایــت از نــگاه هنرمنـدان آوانــگارد آن زمــان ب ــه ســمت خیاب ــان و م ــردم دارد .از
طرف ــی دیگ ــر نــگاه مب ــارز و منتقدانــه ج وانــان وابس ــته ب ــه فرهنــگ راک ،پانــک و دنی ــای س ــایبر
پانــک ،بــا بــه کارگیــری تجربیــات حاصــل از دوران مخالفتهــای خیابانــی و پوســت رها و
استنســی لهای سیاســی دوران بعــد از جنــگ جهانــی دوم و همی نطــور اقبــال گ رافیتــی در
دنی ــای هن ــر ،باعــث شــدند تــا عالقــه ب ــه بی ــان از طریــق هن ــر خیابان ــی افقهــای تــازه ای یاب ــد.
برخ ــی کانسپچ والیس ـتهای دهــه هفتــاد نی ــز نی منگاه ــی ب ــه خیاب ــان و فرهنــگ خیابان ــی
داشــتهاند ،امــا بیشترکارهایشــان تــا آن زمــان ب ــه عن ـوان تجربیات ــی هن ــری تلق ــی م یشــد .در
59 John Fekner
60 Jaque Wigle
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تصاحب بیلبورد شهری  /ژان فورش  / ۱۹۸۲پاریس  /آرشیوعکس ژان فورش

اواخ ــر دهــه هشــتاد هن ــر خیابان ــی رفتــه رفتــه رو ب ــه رشــد و محبوبی ــت گذاشــت و ت وانس ــت در
پیش ــرفت اســتایل نویس ــی نی ــز تاثی رگ ـذار باشــد.
ژان فوش ــر 61در ف رانس ــه دهــه هشــتاد ش ــروع ب ــه کار ک ــرد .او بیشــتر س ــعی م یک ــرد ب ــا
چس ــباندن نقاش ـیهایی کــه از پی ــش روی کاغــذ اج ـرا شــده بودنــد ،کارش را در س ــطح شــهر
بــه نمایــش بگــذارد .فوشــر نقاشــیهایش را روی بیلبوردهــای شــهری م یچســباند .او در
س ــال  ۱۹۸۵ب ــه دع ــوت تون ــی شــف رازی 62ب ــه هم ـراه ژان میشــل باســکیه ،فوت ــورا  63۲۰۰۰و چنــد
هنرمنــد آوانــگارد شــهری ،نمایشــگاهی گروهــی در نیویــورک بــر پــا کردنــد .در دهــه نــود
می ــادی هن ــر شــهری رو ب ــه محبوبی ــت بیشــتر گ ـذارد و هنرمن ـدان مختلف ــی ب ــه اج ـرای آثــار
خ ــود در محی ــط شــهری روی آوردنــد .ش ــپرد فی ــری 64ب ــا برچس ـبهای کوچک ــی از چه ــره یــک
Jean Faucher
Toni Shafrazi
Futura 2000
Sheperd Fairey

61
62
63
64
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کشــت یگیر و بازیگ ــر مشــهور آمریکای ــی ب ــه نــام آنــدره د جاینــت 65یــک کمپی ـ ن هن ــری و صرفــا
ب ــه جهــت کار کالس ـی ،ب ـرای پ ــروژه دانشــگاه یاش ب ــه راه انداخــت .او م یخ واس ــت امتح ــان
کنــد کــه چگونــه ب ــا ب ــاز تولی ــد تصوی ــر ،تکثی ــر و انتشــار آن در جامع ــه م یت ـوان باعــث تثبی ــت
آن در ذهــن عم ــوم شــد .تصوی ــر مشــهور اوب ِــی ،66ام ــروزه از شــناخته شــده تریــن نمونههــای
هن ــر خیابان ــی اس ــت و اســتفاده تبلیغات ــی ف راوان ــی از آن م یش ــود.
نســلهای بعــدی هنرمنــدا ن شــهری ت وانســتند شــیوههای بیــان متفاوتــی را تجربــه
کننــد ،در ایــن میــان بنکســی کــه در ســال  ۱۹۹۰شــروع بــه نوشــتن گ رافیتــی کــرده بــود،
در ســال  ۱۹۹۵بــا عــکاس و گالــری دار انگلیســی ،اســتیو الزاریدیــس ،67کــه م یت وانســت
آثــار او را بفروشــد ،آشــنا شــد .بنکســی از ابتــدایکارش بــه عنــوان گ رافیت ینویــس ،در
س ــالهای  ۱۹۹۲تــا  ۱۹۹۴از تکنی ــک استنس ــیل ه ــم اســتفاده م یک ــرد ،امــا در س ــال  ۲۰۰۰رســما
تمرکــز خــود را روی استنســیل گذاشــته و ســعی کــرد در آثــار خــود روحیــه طنــز گزنــده و
«هم هفهمــی» را در ابــراز مخالفــت بــا ســاختارهای قــدرت و ســرمایه بــه کار گیــرد .او در
س ــال  ۲۰۰۴اســکناسهایی تقلب ــی منتش ــر ک ــرد کــه روی آنهــا ب ــه ج ــای س ــر ملکــه انگلی ــس،
چه ــره پرنس ــس دایانــا تصوی ــر شــده ب ــود و ب ــه ج ــای عب ــارت «بانــک انگلس ــتان» از عب ــارت
«بانکس ــی انگلس ــتان» اســتفاده شــده ب ــود .او عــاوه ب ــر اینهــا ت وانس ــته ،ب ــا همــکاری تیم ــی
حرفــه ای ،هویــت خ ــود را تــا ام ــروز پنهــان نــگاه دارد کــه خ ــود از ویژگ یهــای خب ــر س ــاز ،ج ذاب
و منحص ــر ب ــه ف ــرد ایــن هنرمنــد خیابان ــی اس ــت .بنکس ــی را بایــد شــناخته شــده تریــن ســتاره
رس ــانه ای در تاریــخ گ رافیت ــی و هن ــر خیابان ــی دانس ــت .تاثی ــر کارهــای او در شــناخته شــدن
هن ــر خیابان ــی و جلــب توج ــه رس ــانهها و م ــردم ب ــه هن ــر خیابان ــی غی ــر قابــل انــکار اس ــت .ب ــا
ایــن ح ــال اکثریــت جامع ــه هن ــر خیابان ــی ،از اینکــه ب ــا بنکس ــی تعریــف یــا شــناخته ش ــوند،
اســتقبال گرمــی نم یکننــد.
از ســال  ۲۰۰۰تــا امــروز گ رافیتــی و هنــر خیابانــی بــه شــکل وســیعی پیــش رفتــه
65 André the Giant
66 Obey
67 Steve Lazarides
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و مخاطبیــن گســترده تــری پیــدا کــرده اســت .اســتفاده از مــواد و روشهــای گوناگــون
بــرای خلــق آثــار از ویژگ یهــای هنــر خیابانــی در دهههــای اخیــر اســت .موزایی کهــا،
کارتنهــا ،ظ ــروف یکب ــار مص ــرف ،ال-ای-دیهــا ،کدهــای قابــل بازخ وان ــی ،ویدیوپروژکشــن،
حج مس ــازی ،اســتفاده از مبلم ــان شــهری ،دســتکاری در پوســت رها و بیلبوردهــای تبلیغات ــی،
پرفورمان سهــای خیابانــی و اینستالیشــنهای موقعیــت محــور ،همــه در تجربیــات نویــن
تویکم،
هنــر خیابانــی ایفاینقــش کــرده انــد .در پایــان دهــه نــود و ورود بــه قــرن بیســ 
هن ــر شــهری رو ب ــه محبوبی ــت و مقبولی ــت بیشــتر گذاشــت و در دهــه اخی ــر ب ــه محبوبی ــت
و شــهرت ف راوان ــی در دنی ــا دس ــت یافــت .ایــن مقبولی ــت موجــب شــد تــا رس ــانهها از آن ب ــه
عن ـوان موض ــوع داغ اجتماع ــی اســتقبال ک ــرده و آمــار تولی ــد محص ــوالت رس ــانه ای مرتب ــط
ب ــا ایــن پدیــده فزون ــی قابــل توجه ــی یاب ــد .از ایــن رو اس ــت کــه ام ــروزه فیل مهــا ،مس ــتندها
و کتابهــای متعــددی پی رامــون هن رخیابانــی در س راســر دنیــا تولیــد و عرضــه م یشــوند.
ام ــروزه فس ــتی والهای متع ــددی در زمینههــای مختلــف گ رافیت ــی و هنرخیابان ــی برگ ـزار
م یشــوند .اغلــب ایــن فســتی والها بــا اهــداف تبلیغاتــی بــه نفــع شــرکتهای تولیــد و
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پخــش محصــوالت غذایــی یــا پوشــاک و یــا بــا هــدف جهتدهــی اجتماعــی ط راحــی
م یش ــوند ،ب ــا ایــن ح ــال گردهمای یهــا و فس ــتی والهای مس ــتقل و صرفــا هن ــری ه ــم در ایــن
زمینــه ک ــم نیس ــتند .هن ــر شــهری ام ــروز ب ــر لب ــه تیغ ــی راه م ـیرود کــه یــک س ــوی آن ورود ب ــه
عرصــه صنعــت س ــرگرمی و س ــوی دیگ ــر آن ورطــه گمنام ــی و تــاش نــا فرج ــام اس ــت.

پی ــش از آن کــه وارد مباحثدیگ ــر مرب ــوط ب ــه گ رافیت ــی و هنرشــهری ،از جملــه تکنی کها،
اصطالحــات وباورهــای ایــن هنرمنــدان شــویم ،بــد نیســت اندکــی دربــاره چگونگــی
نگرشهــا نســبت بــه گ رافیتــی صحبــت کنیــم .اینکــه مورخیــن ،جامع هشناســان و
نویس ــندگان یــا حت ــی مستندس ــازان چگونــه ایــن پدیــده را م ــورد بررس ــی ق ـرار م یدهنــد و از
چــه زوایایــی بــه آن نــگاه م یکننــد.



82

؟تسیچ یتیفارگ

83

یتیفارگ هب ندرک هاگن

84
استخوانبندی اصلی این بخش بر مطلبی پژوهشی از جِ ین َگتسبی با عنوان
«نگاهکردن به گرافیتی بر دیوار» استوار است.

نگاه کردن به گ رافیتی
گ رافیت ــی در هم هج ــای شــه رها و ب ــر س ــطوح متنوع ــی ب ــه چش ــم م یخ ــورد .حت ــی در
جاهای یکــه اصــا انتظــار دیــدن گ رافیتــی نمــیرود ،کســی پیــدا م یشــود کــه جــرات یــا
حماقــت کاف ــی ب ـرای یــادگاری نویس ــی ،امضازن ــی یــا خلــق اث ــری را داشــته باشــد .گ رافیت ــی
غی ــر منتظ ــره و ب ــی چارچ ــوب اس ــت ،از ایــن رو اس ــت کــه ب ــه اشــکال مختلــف م ــورد بررس ـی
و توج ــه اندیش ــمندان ق ـرار م یگی ــرد.
ی و تعاریفــی کــه آنــان از
زاویــه دیــد محققیــق ونویســندگان کتابهــا بــه هنرخیابانــ 
1
ایــن پدیــده ارایــه داده انــد از تن ــوع زیــادی برخ ــوردار اس ــت .ب ـرای مثــال وارنــدو و گاپنی ــک
ی آن گ رافیتــی را پدیــدهای دو وجهــی
مقایســه ای از گ رافیتــیو هنــر ارایــه م یدهنــد و طــ 

2

1 Kirk Varnedoe
2 Adam Gopnik
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بــه حســاب م یآورنــد :آمیــزه ای از«ســرگرمی کودکانــه» و «سرکشــیج وانانــه» .ایبــل
و باکلــی )۱۹۷۷(4در ایــن بــاره برخــوردی کامــا متفــاوت داشــته انــد .ایــن دو محقــق،
گ رافیت ــی را ب ــه ط ــور کل ــی پدیــده ای روان ــی محس ــوبکرده و آن را در ح ــوزه عل ــم روانشناس ــی
مــورد مطالعــه قــرار م یدهنــد :نوعــی ارتبــاط کــه درعیــن شــخص یبودن ،از قیــد قانــون و
محدودیتهایاجتماعــی خارجشــده و بــه هــدف بیــان آزادانــه اندیشــه انجــام م یشــود،
یعنــی آنچــه کــه افــراد عادیجامعــه بــ ه شــکلی عرفــی از آن منــع شــدهاند.
3

بس ــیارند متون یکــه گ رافیت ــی درآنهــا ،چ ــه ب ــه شــکل پدیــده ایس ــازنده و چ ــه ب ــه شــکل
پدیــده ای مخ ــرب ،ب ــه عن ـوان بس ــتری جدیــد در ارتباطاجتماع ــی م ــورد مطالع ــه ق رارگرفتــه
اس ــت .مباحــث هن ــری ،فلس ــفی و زبانشناس ــانه نی ــز در ب ــاره گ رافیت ــی ک منیس ــتند .ب ــا وج ــود
تع ــدد بس ــیار ایــن تحقیقــات و منابــع ،ب ــه نظ ــر م یرس ــد کــه دســتهبندی ایــن مق ــوالت و در
کل دســتهبندی زمینههــای قابلمطالعــه در بــاره گ رافیتــی ،م یت وانــد مــا را در مطالعــه و یــا
م واجهــه ب ــا کتابهــا ،مقــاالت و رویکردهــای انتقــادی یــا تحلیل ــی در ب ــاره گ رافیت ــی آگاهت ــر
ســازد .از آنگذشــته ،آگاهــی دربــاره هــر پدیــده ،زاویــه دیــد انســان نســبت بــه آن پدیــده را
بازت ــر م یکنــد .ه ــر محقق ــی ب ـرای رس ــیدن ب ــه اه ـداف و ح لک ــردن مس ــئلهاش روش ــی را ب ــه
کار م یگی ــرد .ب ـرای نمونــه ممکناس ــت گ رافیت یهــا را از دیــدگاه جنس ــیتی م ــورد توج ــه ق ـرار
داده ،ب ـرای او مه ـ م باشــد کــه ایــن تصاوی ــر را بیشــتر دخت ـران م یکشــند یــا پس ـران؟ و تفــاوت
آثــار ایــن دو چیســت؟ آیــا تفاوت یســاختاری ،کارکــردی یــا انگیزشــی میــان گ رافیت یهــای
پس ـران و دخت ـران وج ــود دارد؟ یــا شــاید محقق ــی در پ ــی ایــن باشــد کــه در ک ـدام شــهرها یــا
مناطــق شــهری تع ـداد بیشــتری گ رافیت ــی ب هچش ـمم یخورد؟ آنگاه احتم ــاال ب ــه جس ــتجوی
دالیــل و ع وامــل تاثیرگ ـذار ب ــر آن خ واهدب ــود .ب ــه ه ــر ح ــال زوایــای متفاوت ــی ممکــن اس ــت
در هــر تحقیــق مــورد توجــه ق رارگیــرد .بــر اســاس آنچــه تاکنــون انجامشدهاســتُ ،نــه
روش متمایــز در حــوزه تحقیقــات گ رافیتــی قابلبازشناســیاند .جی نگتســبی 5در ســال
 ۱۹۹۵ایــن  ۹زمینــه فرهنگ ــی ،جنس ــیتی ،زب ــان شناس ــانه ،بوم ــی ،کم ــی ،زیبای ــی شناس ــانه،
انگیزش ــی ،نف ــی گ ـرا و در آخ ــر تبلیــغ گ ــر را م ــورد بازشناس ــی ق ـرارداده و در تحقی ــق خ ــود
3 Ernest L. Abel
4 Barbara Buckley
5 Jane M. Gadsby
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ب ـ ه نــام «نگاه ــی ب ــه نوشــتههای روی دی وار»ب ــه آنهــا پرداختهاس ــت .وی همچنی ــن ب ــا بررس ــی
آرش ــیو مت ــون و تحقیقــات موج ــود ،آمــاری درب ــاره کمی ــت تحقیقــات انج ــام شــده در دهههــای
قب ــل از خ ــود ارای ـ هداده اس ــت و نشــان م یدهــد کــه تحقیقــات پی رام ــون گ رافیت ــی ،در دهــه
هفتــاد از تمام ــی دهههــای قب ــل و بع ــد از آن ب ــه م راتــب بیشــتر ب ــوده اس ــت .ب ــه هرح ــال ه ــر
یــک از زمینههــا یــا روشهــای نــگاه ک ــردن ب ــه گ رافیت ــی ،امکانــات و محدودیتهای ــی را ب ــر
یداریم ب ــا ذک ــر چنــد مثــال ب ــه
کلی ــت تحقی ــق ،رس ــاله یــا کتــاب اعم ــال م یکننــد کــه س ــع 
آنهــا بپردازی ــم.
زمینه فرهنگی

بحــث درب ــاره فرهنــگ و روشهــای روزم ــره زندگ ــی آدمی ــان ،م ــورد مطالع ــه بس ــیاری از
دانش ــمندان عل ــوم جامع هشناس ــی و انسانشناس ــی ق ـرار داشــته و دارد .در مطالع ــه گ رافیت ــی
از نظ ــرگاه فرهنگ ــی ،ب ـرای مثــال از دیــدگاه یــک جامع ــه شــناس یــا جرمشــناس ،ه ــر گ رافیت ــی
ســندیتصویری اســت از وجــود گروههــای اقلی تشــهری و خــرده فرهنگهــای موجــود در
جامع ــه .آنهــا در بررس یهایشــان ب ــه هم ــه اطالع ــات موج ــود توج ــه م یکننــد (مثــا زب ــان،
منطقــه ،بومی ــت وغی ــره) تــا بت واننــد تفس ــیر و تحلیل ــی درس ــت از پدیــدهای کــه ب ــا آن روب ـهرو
هســتند ارایهدهنــد .مشــکل مهمــی درایــن گونــه از بررســیها وجــود دارد و آن لغــزش در
پذیــرش گ رافیتــی بــه عنــوان هنــر یــا دســتکم وندالیســم هنــری اســت .چــرا کــه اگــر
ی هن ــری گ رافیت ــی را مــد نظ ــر نداشتهباش ــیم ،آنگاه بعی ــد نیس ــت کــه ب ــا تعمی ــم یــا
ویژگ ـ 
صدادن فرهنگگ رافیتــی بــه گــروه یــا خردهفرهنگهایــی خــاص و عــدم توجــه بــه
اختصــا 
بیانگ رایــی ،فردیتوجنبــه درون گ رایانــه آثــار ،بــه نتیج هگیــری نادرســت دســت یابیــم .در
بررســیهای آکادمیــک ،از قبیــل مقــاالت یــا پایاننامههــا و حتــی کتابهــای پژوهشــی
در علــوم جامع هشناســی ،زبانشناســی و ...دیــده م یشــود کــه توجــه بیشــتر محققیــن
ب ــه «جامع ــه» اس ــت تــا «ف ــرد» .ایــن نــگاه کل یگ ـرا م یت وانــد تحقی ــق یــا ن ــوع نــگاه مــا را
تکبعــدی و تعمی مناپذیــر ســازد.
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بوشــنل)۱۹۹۰( 6گ رافیت ــی را ب ــه عن ـوان نم ــادی از آنچ ــه ب ـرای م ــردم مس ــکو مه ــم اس ــت
موضــوع مقالــهاش قــرار داده .او گ رافیتــی را بــه فشارســنجی تعبیــر م یکنــد کــه بــا آن
م یت ـوان تاثی ـرات ناش ــی از تغیی ــر ش ـرایط زندگ ــی م ــردم مس ــکو را م ــورد ارزیاب ــی ق ـرا رداد.
روشــن اس ــت کــه بوشــنل در روش تحقی ــق خ ــود ،اهمی ــت بس ــیار ناچی ــزی ب ــه وج ــود ف ــرد
گ رافیت ینویــس داده ،او و عملــش را تنهــا بــه مثابــه نشــانی از شــرایط اجتماعــی قلمــداد
م یکنــد و نــ ه چیــزی بیشــتر .فریمــن 7نیــز گ رافیتــی را بــه مثابــه «انعکاســی» از ماهیــت
یدانــد کــه زاینــده آن اســت.
جامعــهای م 
کاســتلون 8در  ۱۹۷۸و کوهــان 9در  ۱۹۷۵گ رافیت ــی را ب هعن ـوان مشــخصه ویــژه فرهنگهــای
تحــت مطالع هشــان ق را ردادنــد ،بدیــن ترتی ــب کــه آندو جامع ههــای هــدف بررس یشــان را در
ارتب ــاط ب ــا پدیدهگ رافیت ــی م ــورد دســتهبندی ق ـرار دادنــد .مثــا کوهــان در کتــاب خ ــود ،تنهــا
ب ــه گ رافیت ــی در ح ــوزه یــک منطقه(ش ــیکاگو) پرداختــه اس ــت.پژوهشهای لیندس ــی در ب ــاره
گ رافیت یهــای پامپــی و یــا تفاســیری کــه از نقــوش ثب تشــده در بازارهــای آتــ ن باســتان
Bushnell, J.
Freeman, R.
Castellón, R.
Tony Cohan
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شــده ،هم ــه در همی ــن دســتهق رارم یگیرنــد.

یتیفارگ هب ندرک هاگن

زمینه جنسیتی

نگاهکــردن بــه گ رافیت یهــا در چارچــوب تفاوتهــای جنســیتی ،بخــش قابلتوجهــی
از تحقیقــات حــوزه گ رافیتــی را ب هخــود اختصاصم یدهــد .بســیاری از محققیــن آن را در
مطالع ــه الترینالی ــا ب ـهکا ر بردهانــد ،چ ـرا کــه در ایــن اماکــن م راجع هکننــدگان زن و م ــرد کامــا از
ه ــم مج ـزا م یش ــوند .محی طهــای اجتماع ــی کــه ب ــر اس ــاس جنس ــیت دســتهبندی شــدهاند،
همچــون ت والتهــای عمومــی ،تنهــا محی طهایــی هســتند کــه محقیقیــن م یت واننــد در
آنهــا ،ب ــا اطمینــان از جنس ــیت جامع ــه هــدف ،نتیج هگی ــری یــا جم ـعآوری اطالع ــات کننــد.
ایــن روش تحقیق ــی بی ــش از آنکــه ب ــه تشــابهات ایــن دو بپ ــردازد ،ب ــه تفاوتهــای ایــن دو
توج ــه دارد.
ب ران ــر 10و کلس ــو )۱۹۸۰( 11اطالع ــات جالبتوجه ــی در اختی ــار مــا ق رارم یدهنــد .ای ـندو
در بررس یهایشــان نشــاندادهاند کــه میــان دی وارنوشــتههای دستشــوی یهای مردانــه و زنانــه
تفاوتهایــی وجــود دارد:
نوشــتههای روی ســطوح نشــان م یدهــد کــه گرافیت یهــا در دستشــوی یهای
زنانــه و مردانــه در دو زمینــه بنیادیــن دارای تفاوتهایــی هســتند .اول اینکــه
گرافیت یهــای زنانــه بیشــتر جنبــه ارتباطــی و دارای خاصیــت برهــم کنشــی
هس ــتند .مثــا زن ــی س ـوالی را ب ــر دی ـوار نوشــته و زنان ــی دیگــر بــا جدیــت بــا او
همــدردی م یکننــد یــا پاســخ م یدهنــد .درحال یکــه در قس ــمت م ــردان ،بیشــتر
نوشــتههای توهی نآمیــز یــا شــوخ یهای جنس ــی بــه چش ــم م یخ ــورد .گرافیت ــی
زنــان بیشــتر بــه گفتمــان و دریافــت پاســخ یــا عکسالعمــل توجــه دارد در حال ــی
کــه م ــردان بــه اب ـراز قــدرت و برت ــری و یــا ط ــرح مس ــائل جنس ــی م یپردازنــد.
10 Bruner, E. M.
11 J. P. Kelso
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تفاوت آثار بر اساس جنسیت گرافیتینویسان  /فافی و دوستان  / ۲۰۰۸اسرتالیا  /آرشیو عکس کاله استودیو

نگرشجنســیتی بــه تصاویــر و گ رافیت یهــا معمــوال در پیونــد بــا گونههــای دیگــر
تحقیــق (بــرای مثــال فرهنگ ییــا منطقــهای) مورداســتفاده قــرار م یگیــرد .همچــون
تحقیقات ــی کــه امــا اوتــا 12و پاول ــو رانهــارت س ــانتانا 13درب ــاره تفــاوت جنس ــیتی در الترینالی ــا در
شــهرهای برزیــل ب ــه انج ــام رس ــانیدهاند .آنهــا بررس ــی جنس ــیتی خ ــود را وابس ــته ب ــه بومی ــت
و فرهنــگ م ــردم یــک منطقــه خــاص ترتی ــب داده انــد .از طرف ــی دیگ ــر بیشــتر مباحــث در ایــن
یدارند ویژگ یهــای
زمینــه بــه ســمت روانشناس یجنســیتی ســوق پیــدا م یکننــد و ســع 
روان ــی را ب ــر اس ــاس جنس ــیت و گاه ب ــر پایــه ســن و رده اجتماع ــی م ــورد توج ــه ق ـرار دهنــد.
بــرای نمونــه :بررســیتفاوتهای نوشــتههای دستشــوی یهای زنانــه بــا مردانــه یــک
دانشــکده .طــی چنــد دهــه اخیــر ،بحثهــا و مقــاالت دانشــگاهی و کتابهــای متعــددی
ب ــر اس ــاس ایــن ن ــوع نــگاه منتش ــر شــده اس ــت.

12 Emma Otta
13 Paulo Rheinhardt Santana
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اگ ــر از دستش ــوی یها خــارج ش ــویم و ب ــه دنی ــای گ رافیت ــی م ــورد بحــث خودمــان بازگردیم،
ی زنــان و بررس ــی اشــکال آن و یــا تفاوتهــای گ رافیت ــی م ــردان و زنــان از زمینههــای
گ رافیت ـ 
مــورد عالقــه بســیاری از عکاســان و نویســندگان بودهاســت ،چــرا کــه در دنیــای گ رافیتــی
نیــز تفاوتهــای مهــم جنســیتی وجــود دارد .بــرای مثــال امکانــات و راههــای گ رافیتــی
بــه انــدازه ای کــه بــرای مــردان ف راهــم اســت بــرای زنــان ف راهــم نبــوده .زنــان در گ رافیتــی
بــا مشــکالت بیشــتری م واجــه هســتند .مکانهــای خلوتــی کــه بــرای کشــیدن گ رافیتــی
انتخــاب م یشــوند ،معمــوال مکانهایــی خطرناکــی محسوبشــده و بیشــتر زنــان حتــی
از ایس ــتادن در آن مکانهــا پرهی ــز م یکننــد .ب هعــاوه اینکــه رفتــن زنــان ب ــه ایــن مکانهــا از
نــگاه جامع ــه نی ــز وجهــه مثبت ــی نخ واهدداشــت ....هم ــه اینهــا از ویژگ یهای ــی هس ــتند کــه
در دســته مطالعاتجنســی تمحور مــورد بررســی ق رارم یگیرنــد .در چندیــن ســال گذشــته
فیل مهــا و کتابهای ــی ب ــر ایــن اس ــاس تهی ــه و منتش ــر ش ـدهاند .کتــاب زنــان گ رافیت ــی 14یــک
نمونــه از ایــن مجموع ههــا اس ــت و ب ــه تصاوی ــر و «بیوگ راف ــی » منتخب ــی از زنانگ رافیت ـیکار
در دنیــا م یپــردازد.
زمینه زبانشناسانه

همانطــور کــه از نــام ایــن روش پی داســت ،محقــق در ایــن روش بیشــتر بــر زبــان و
یــا ن ــوع ب هکارگی ــری زب ــان توس ــط صاحــب اث ــر یــا نویس ــنده گ رافیت ــی توج ــه دارد .یک ــی از
خ واندن یتریــن مطالعــات زبانشناســانه در حــوزه گ رافیتــی نوشــتههای گریــدر)۱۹۷۳(15
اس ــت.او از دی وارنــگاران مکزیک ــی نمونــه م ـیآورد کــه در کنــار امضــای خ ــود ،نوشــته «کــن
س ــافوس »16یــا مخفــف آن «س ــی.اس» را م ینویس ــند کــه ماننــد توهی ــن و تحقی ــری اس ــت
ب ــه پ ــاک کننــده و یــا تغیی ــر دهنــده نقــش روی دی ـوار .آنــان بدینترتی ــب از اثرشــان در ب راب ــر
تخریــب یــا پاکشــدن محافظــت م یکننــد .او اشــاره م یکنــد کــه «کــن س ــافوس» تنهــا یــک
جملــه مــن در آوردی نیســت بلکــه بــر اســطوره کشتهشــدن «مدوســا» ب هدســت برســاوش
داللــتدارد! بدینترتیــب م یبینیــم کــه اینگونــه مطالعــه بــه شــیوههای انعــکاس یــا
تبلــور زبان یخــاص در دل جامعــه و کاربــرد آن توجــه دارد .یعنــی رویکــردی فرهنگــی و
14 Graffiti Women
15 Grider, S. A.
16 Con Safos
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بیایید رس در بیاوریم  /کونتو ،زیروک و تیزون  / ۲۰۱۴ماریبو  -اسلوانی  /آرشیوعکس کاله استودیو

زبانشناســانه در مطالعــه و توجــه بــه گ رافیتــی.
بررس ـیهای تحلیل ــی دیگ ــر در ایــن م ــورد را در آثــار نیرنب ــرگ ۱۹۸۳ 17و روموتس ــکی
ی از جملــه نقــش مثلهــا و بازیهــای زبانــی در
 ۱۹۷۴نیــز مشــاهده م يکنیــم .مباحثــ 
گ رافیت ــی ،ارتب ــاط گ رافیت ــی ب ــا زب ــان طنزآمی ــز ،الگ وهــای نامگ ـذاری در گ رافیت ــی و بس ــیاری
عناویــن دیگ ــر .چنی ــن مطالعات ــی در ص ــورت هماهنگشــدن ب ــا مطالع ــات منطقـهای و بوم ــی،
بیانگ ــر واقعی ــات زیــادی از چگونگ ــی س ــاختارهای زبان ــی در می ــان ج وانــان هس ــتند و نقــش
تعیی نکننــدهای در بررســی جایــگاه زبــان در جامعــه ایفــا م یکننــد .بــه عــاوه م یت واننــد
دادههــای زیــادی را دربــاره بخشهــای زنــده و کارکردمنــد زبــان و ادبیــات در فرهنــگ عامــه
ب هدســت دهنــد .در همیــن کتــاب ،بــاری دیگــر دربــاره ارتبــاط گ رافیتــی بــا زبانشناســی
صحب ــت خ واهــد شــد.
18

17 Niernberg, J.
18 Romotsky, J. ,Romotsky, S.
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زمینه فولکلوریک

در ایــن روش مطالع ــه همانط ــور کــه پی داس ــت ،بومی ــت بی ــش از ه ــر چی ــز م ــورد توج ــه
محقــق اس ــت و ارتب ــاط و تاثی ـرات عناص ــر و ع وامــل بوم ــی ب ــر گ رافیت ــیِ یــک زیس ـتبوم
بومی تهایدیگــر مــورد بررســی قــرار م یگیــرد .چنیــن روشــی گاه در
و یــا نســبت آن بــا َّ
مــواردی محــدود و خــاص نتیج هگیریهــای قابــل مالحظــهای ب هدســتم یدهد ولــی در
اکثــر م واقــع ،اینگونــه بررســیها تبدیــل بــه آرشــی وهایی م یشــوند کــه تنهــا بیانکننــده
تجرب ــه شــخصی یــا انتخــاب محقــق هس ــتند .گاه ــی نی ــز تنهــا ب راس ــاس دسترس ــی محقــق
ب ــه یــک یــا چنــد منطقــه خــاص س ــازماندهی م یش ــوند ،بناب رایــن محدودیــت اعتب ــار ایــن
ش در اکث ــر م ـوارد بایــد م ــورد توج ــه ق ـرار گی ــرد.
رو 
ریــد 19در  ۱۹۷۷ط ــی س ــفری توریس ــتی ب ــه ایاالتمتح ــده ،از مناطــق دیدن ــی ای چ ــون
پ ــارک ملی(مرب ــوط ب ــه  )۱۹۲۰دیــدن ک ــرد و از نقاش ـیهای قوم ــی آن منطقــه عک ــس و اطالع ــات
تهی هکــرد .او اطالعــات کوتــاه و مختصــری بــرای توضیــح ایــن گ رافیت یهــا م یدهــد ،امــا
تاریــخ و مح ــل هم ــه آنهــا را دقی ــق و ب هتفصی ــل معی نک ــرده .بناب رایــن تحقی ــق «ریــد» تنهــا
آلبومعکســی اســت از ایــن گ رافیت یهــا.
بایــد در نظ ــر داشــت کــه بس ــیاری از کتب ــی کــه در ب ــاره گ رافیت ــی بوم ــی منتش ــر م یش ــوند
بیشــتر مجموع ههای یســرگرمکننده انــد تــا قابــل مطالعــه و تنهــا در تعــداد اندکــی از آنهــا
اطالعاتــی قابلارزیابــی دربــاره ارتبــاط بیــن فرهنگهــای بومــی و نقاشــیهای دیــواری یــا
گ رافیت یهــا ب هدســت م یآیــد.
زمینه کمی

در ایــن روش بی ــش از محت ـوا ب ــه تع ــدد زمینههــا و گونههــای گ رافیت ــی و کمی ــت ان ـواع
19 Read, A. W.
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آنهــا توج ــه م یش ــود .بیت ــس و مارتی ــن ( )۱۹۸۰ت وانس ــتند شــانزده زمینــه متمایــز ب ـرای
گ رافیت ــی در محوطــه دانشــکده ماساچوس ــت تعریفکننــد .اینگونــه بررس ـیها ب ــر اس ــاس
جنس ــیت ،ابـزار م ــورد اســتفاده ،مح ــل و بقی ــه متغی رهــا انج ــام گرفتــه و حاصــل آنهــا ب ــه ط ــور
معم ــول انبوه ــی از دادههــای آمــاری اس ــت .ب ـرای مثــال اینکــه چ ــه تع ـداد از گ رافیت یهــا ب ــا
اس ــپر ی رنــگ انج ــام شــدهاند و چ ــه تع ـداد ب ــا گــچ یــا قل ــم نقاش ــی؟ و م ـواردی از ایــن قبی ــل.
20

21

زمینه انگیزشی

چ ـرا بعض ــی از م ــردم گ رافیت ــی م یکشــند؟ ایــن س ـوال اصل ــی در ایــن روش از مطالع ــه
اســت.یعنی بحث یکــه از تفــاوت انگیــزه شــخص دی وارنــگار بــا دیگــر افــراد جامعــه یــا
فرهنــگ خب ــر م یدهــد و علــل آن را ج وایــا م یش ــود یــا در م واقع ــی از تفــاوت انگی ــزه می ــان
خ ــود دی وارنویس ــان بحــث م یکنــد .چنی ــن نگرش ــی در اغلــب م ـوارد ،درخــال و همس ــو ب ــا
دیدگاههــای نف یگ رایانــه بــه کارگرفتهم یشــود امــا در مطالعاتروانشناســانه نیــز مباحثــات
در ب ــاره علــل و جنب ههــای انگیزش ــی گ رافیت ــی ک ــم نیس ــتند.
بل ــوم 22در  ۱۹۸۵فهرســتی از زمینههــای انگیزش ــی نوشــتن گ رافیت ــی تهی ــه ک ــرد .او ب ــه
دو گــروه و بــرای هــر یــک بــه شــانزده زیرگــروه دســتیافت .درصفحــه رو بــه رو ،تصویــری
از دیاگــرام تهیــه شــده از جــدول زمینههــای بلــوم را مشــاهده م یکنیــد .ایــن نمونــه یکــی
از روشــنترین مــوارد ایــن بررس یهاســت .تنهــا مشــکلی کــه در اینگونــه مطالعــات بــه
چش ــم م یخ ــورد ،مشــکل در اختصــاص واژگان و اصطالحات ــی اس ــت کــه از ط ــرف محققی ــن
مختلــف م ــورد اســتفاده ق ـرار م یگی ــرد چ ـرا کــه ارایــه تعریف ــی دقی ــق و قابــل تعمی ــم از آنهــا
امــکان پذیــر نم یباشــد.

20 Bates, J.A.
21 Martin, M.
22 Regina Blume
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انگیزه های خلق گرافیتی

ارتباط فردی یا موضوعی
نقد یا مخالفت یا اعتراض
تعیین قلمرو و مرز
جستجوی پیوند

ارتباط اجتماعی گسترده
ابراز وجود
نیاز به بیان خود
مستند سازی تعلقات گروهی
زیبایی جویی و عمل خالقه
فرار از تنهایی

دیاگرام بلوم /طبقهبندی انگیزههای خلق گرافیتی  /سایت آرتکرایمز

زمینه نفی گ را

بیشــتر ســازمانهای مجــری قانــون ،سیاســتم داران ،شــهروندان درجــه یــک و صاحبــان
قــدرت ،ب ــا منــع گ رافیت ــی م وافقانــد .از س ــویی ب ــه بهانــه فضــای منف ــی کــه گ رافیت ـیدر ذهــن
جامعــه ایجــاد م یکنــد و از طرفــی دیگــر بــه علــت خســارت مالــی ناشــی از پاکســازی
س ــطوح شــهری .ایــن تنهــا ن ــوع نــگاه ومطالع ــه اس ــت کــه ایــن پدیــده را از ابت ـدای کار ج ــرم
تلق یکــرده و امــری ضداجتماعــی م یدانــد :امــری شایســته ســرکوب شــدن.
کافیلــد 23در کتابــش ب ــا عن ـوان گ رافیت ــی و خ رابــکاری( )1991ب ــه راههــا و امکانات ــی کــه
ب ـرای مب ــارزه ب ــا گ رافیت ــی در بریتانی ــا ب هکارم ـیرود ،از قبی ــل برنامههــای آموزش ــی ،کش ــیک
دادن همســایهها و ...م یپــردازد .گلیــزر ( )۱۹۷۹و اســت وارت( )۱۹۸۷نیــز در ایــن مــورد
مطالب ــی منتش ــر کردهانــد .ادارات پلی ــس در تمام ــی دنی ــا بودج ههــای مناس ــبی را ب ـرای ایــن
گونــه تحقیقــات و منابــع اختصــاص م یدهنــد و همیشــه اندیش ــمندانی هس ــتند کــه یــا ب ــه
علــت م وافقــت ب ــا ایــن ن ــوع نــگاه و یــا ب ــهس ــبب در آمــد خوب ــی کــه از ایــن راه نصی ــب آنهــا
م یشــود ،بــه چنیــن پژوهشهایــی م یپردازنــد.
23 Frank Coffield
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گرافیتی در خدمت تبلیغات خیابانی  /پیتزا فروشی کِرلی جو  /ملبورن  /آرشیو عکس کاله استودیو

زمینه تبلیغاتی

بررســی گ رافیتــی در زمینــه تبلیغاتــی از دو جهــت موردتوجــه اســت .یکــی توجــه
بازاریابــان بــه آنچــه درون خردهفرهنــگ گ رافیتــی م یت وانــد خریــدار داشتهباشــد و دیگــر
توج ــه ب ــه آنچ ــه از بطــن ایــن خردهفرهنــگ تولی ــد شــده و قابــل عرضــه ب ــه جامع ــه اس ــت.
کتابهــای مملــو از عکــس طرفدارانــی فــراوان دارنــدو هــر کســی بــا م راجعــه بــه
کتابفروشــیها م یت وانــد بفهمــد کــه چــرا ناشــران تــا ایــن انــدازه بــه انتشــار ایــن
قبیــل کتــب عالقــه نشــان م یدهند.ایــن کتابهــا کــه بیشــتر بــازار گ رافیتــی را تشــکیل
م یدهنــد ،یــک روش خــاص مطالعاتــی را دنبــال نم یکننــد ،بلکــه بــه منظــور ارایــه یــک
آلبــوم عکــس تهی هشــدهاند و بیشــتر آرشــیوهایی گلچی نشــده بــرای ســرگرم ییا آشــنایی
بینندهانــد .در اغلــب ایــن کتابهــا اطالع ــات ویــژهای ارایــه نشــده ،جــز آدرس مح ــل عکاس ــی
و نوشــتههایی شــخصی یــا خاطــرهوار از مولــف ،کــه گاه حتــی از یــک صفحــه تجــاوز
نم یکننــد .ایــن کتابهــا ب ههمــان انــدازه ای کــه جــذاب هســتند ،فاقــد اطالعــات مفیــد
در ب ــاره هن ــر یــا پدیــده گ رافیت یان ـد .در واقــع ایــن کتــب ب ــه غایــت از دنی ــای گ رافیت ــی دور
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هس ــتند ،هرچنــد کــه ب ــه لح ــاظ بازاریاب ــی ،موفــق و ب ـرای عم ــوم قابلقب ــول جل ــوه م یکننــد.
امــروزه تمــام اصــول و ایــده آلهــای گ رافیتــی بــه شــکل تیشــرتها ،لی وانهــا و بازیهــای
کامپیوت ــری تبدیــل ب ــه کاال شــده و فروختــه م یش ــوند .مثــا ش ــعارهای مخالفــت ب ــا ان ــرژی
ی در اروپــا بــه ســرعت تبدیــل بــه ت یشــرتها و آویزهــای تزیینــی شــدند .بناب رایــن
اتمــ 
نــگاه تبلیغات ــی ب ــه گ رافیت ــی معم ــوال در راســتای اســتفاده مــادی از دس ـتآوردهای آن ب ــوده
و هم ـواره در جس ــتجوی عناص ــری اس ــت کــه بت وانــد محبوبی ــت آنهــا را زمینــه تولی ــد وعرضــه
ت تجاریجدیدتــر بــه بازارمصــرف ق راردهــد.
محصــوال 
تحلیل شخصی در تحقیق

ت شــخصی ب ــه عن ـوان گـزاره
در برخ ــی کتــب و تحقیقــات در ب ــاره گ رافیت ــی ،اظهــار نظ ـرا 
قابلارج ــاع یــا واقعی تعلم ــی م ــورد اســتناد ق ـرار م یگی ــرد .اظهارنظ ــر شــخصی از طرف ــی
م یت وانــد ب ــه اســتحکام نتیج ــه تحقی ــق ضرب ــه واردکنــد و از طرف ــی دیگ ــر م یت واندجالــب
توج ــه باشــد ،ب ــه همی نس ــبب ب ــه نمونههای ــی از آن اشــاره خ واهی ــم داشــت.
یکــی از نمونههــای تحقیــق بــر پایــه تصــورات فــردی ،تحقیق یاســت کــه لنــدی 24و
اشــتیله 25ب ـ ا نــام «گ رافیت ــی ،کارک ــرد بخش ــیدن ب ــه ساختمانها»()۱۹۶۷منتش ــر کردنــد.
ایــن دو محقــق ب ــا اســتفاده از یــک دســته مح ــدود از اطالع ــات ب ــه ایننتیج ــه رس ــیدند
کــه گ رافیت یهــا رویس ــاختمانهایی ویــژه کشیدهم یش ــوند و نــه صرفــا روی س ــاختمانهایی
کــه عبــور و مــرور بیشــتری دارنــد .ایــن دو بــا توجــه بــه اطالعــات جمعآوریشدهشــان،
نتیج ـهای منطق ــی را مط ــرح ک ــرده انــد امــا در ادامــه مدع ــی شــدهاند کــه:
در دستشــوی یهای مردانــه همــه جــا کامــا بــا گرافیتــی و نوشــتهها پــر
شــده اســت ،امــا در دستشــوی یهای زنانــه چنیــن چیــزی دیــده نم یشــود زیــرا
24 Landy, E.
25 Steele, J.M.
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امــا اینگونــه نتیج هگیریهــا ،بــه خصــوص اینکــه چــرا مــردان در دستشــوی یها
ســیگار نم یکشــند و چــرا زنــان گ رافیتــی نم یکشــند ،هی چگونــه ارتباطــی بــا اطالعــات
و شــواهد مــورد مطالع هشــان نداشــته و کامــا اظهارنظــری شــخصی محســوب م یشــود.
ریزنــر 26در  ،۱۹۶۷مجموعــه ای از گ رافیتــی دستشــوی یها در همــه شــه رهای ایــاالت
متح ــده را جمــع آوری و آنهــا را ب راس ــاس موض ــوع دســتهبندی ک ــرده اس ــت .دســتههای ریزن ــر
نامهایــی چنیــن دارنــد « :طعنــه و بدبینــی» یــا «نوشــتههای عاشــقانه-همجن سگ رایانه» و
از ایــن دس ــت عناویــن .ح ــال انتخــاب اینکــه ه ــر گ رافیت ــی ب ــه ک ـدام دس ــته متعلقاس ــت،
ی جــز مــکان
ام ــری اس ــت کامالذهن ــی و ب ــدون تعریــف ثابــت و دقی ــق .وی هی ــچ اطالعات ـ 
گ رافیت یهــا ارائــه نم یدهــد .همچنیــن در فصلــی از تحقیقــش تحتعنــوان «الفزنــی» ،
ب ــه اظهارنظ ــر شــخصی درب ــاره گ رافیت ــی پرداختــه اس ــت:
اغلــب ایــن نوشــتهها را آدمهای ــی تنهــا م ینویس ــند ،آدمهای ــی کــه از اجتمــاع
ط ــرد شــدهاند ،کس ــانی کــه نــه در اجتمــاع موفــق بودهانــد و نــه در محی ـطکار...
ریزنــر در مــوارد بســیاری نظرهــای شــخصی خــودش را بیــان م یکنــد ،کــه اغلــب
کلیشــهای و فاقــد اطالعــات قابلاتــکا هســتند .ب اتوجــه بــه اینکــه او بــا هی چیــک از
هنرمنــدان گ رافیتــی یــا گ رافیتــی نوی سهــای دستشــوی یها نیــز مصاحبــه یــا گفتوگــو
نک ــرده اس ــت (بنــا ب ــر اطالع ــات موج ــود در کتاب) ،پ ــس اطالع ــات او بر اس ــاس برداشـتهای
شــخصی و آنچ ــه در مجــات و کتابهــای دیگ ــر خ واندهاس ــت بناشــده انــد .در حقیقــت
مســتندات او نیــز بــر اســاس سلیقهشــخصی گــردآوری و دســتهبندی شــده انــد .بــه هــر
حــال گ رافیت ینویــس زندگــی دیگــری را تجربــه م یکنــد کــه بــی نهایــت از زندگــی یــک
26 Reisner, R.
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محقــق ص ــرف ج داس ــت و تحلی ــل معیارهــای گ رافیت ـیکاران ب ــر اس ــاس باورهــای ذهن ــی
یــکمحقــق کاریبیه ــوده ب ــه نظ ــر م یرس ــد .بناب رایــن اســتفاده از روشهــای علم ــی و قابــل
اســتناد و مطالع ــه چندبع ــدی در ایــن مقولــه ،در شــکلگیری هرگونــه پژوهــشمعتب ــر درب ــاره
گ رافیتــی نقشــی اساســی ایفــام یکنــد.
در بحــث اخی ــر ب ــا زمینههــای مختلــف مطالع ــه و بررس ــی در ب ــاره گ رافیت ــی آشــنا شــدیم
و کلیات ــی از نظ ـرات متفــاوت اندیش ــمندان و محققی ــن درخص ــوص ایــن پدیــده را موردتوج ــه
ی آشــنایی و کنــد وکاو بیشــتر ،ب ــه چنــد مفه ــوم و پدیــده دیگ ــر
ق را ردادی ــم .امــا ب دنیس ــت ب ـرا 
اجتماع ــی ،کــه ه ریــک ب ــه نوع ــی ب ــا گ رافیت ــی مرتب ــط هس ــتند توج ــه کنی ــم .دیــدن گ رافیت ــی
در ارتب ــاط ب ــا ایــن مفاهی ــم م یت وانــد مــا را ب هس ــوی شــناختی هم هجانب ــه از ایــن پدیــده س ــوق
دهد.
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نسبت گ رافیتی با دیگر مفاهیم و پدیدهها
گ رافیتی :اع رتاض

گ رافیت ــی قب ــل از ه ــر چی ــز ب ــه هــدف بی ــان آزاد ،ســکوت دی وارهــا را م یشــکند و یــک
اعتــراض اســت .دســت کــم اعت راضــی اســت بــه ســکوت دی وارهــای خاکســتری .یکــی از
علــل مخالفــت بنیــادی نهادهــای حاکــم بــا گ رافیتــی ،آگاهــی از همیــن پتانســیل نهفتــه
در کار گ رافیت ینوی سهــا س ــت .اغلــب م ــردم ،گ رافیت ــی را نوشــته یــا نقاش ـیای س ــر دســتی
و از روی تفنــن یــا ب یفرهنگ ــی قلم ـداد م یکننــد .امــا گ رافیت ــی ،در واقــع ح ــاوی دو قــدرت
درونــی اســت :نخســت امــکان تجربــه جهانهــای گوناگــون و َب ــر ســازی اشــکال جدیــد
ذهنــی و ســپس تــوان بیــان اعت راضــی ،بــه شــکلی آگاهانــه یــا حتــی ناآگاهانــه .همیــن
موضــوع را م یتــوان در موســیقی رپ امــروزی نیــز دیــد .فرهنــگ هی پهــاپ کــه ریشــه
در فرهنــگ اعت راض ــی س ــیاهان ایــاالت متح ــده داشــته و ام ــروزه در هم ــه ج ــای دنی ــا تبدیــل
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بــه خردهفرهنگــی مصــرف گــرا شــده اســت ،از همیــن امــکان بــر خــوردار اســت .تنهــا
محدودیــت موس ــیقی رپ ،وابس ــتگی ب ــه زب ــان اس ــت کــه آن را نس ــبت ب ــه گ رافیت ــی کــه ب ــه
زبــان تصویــر دســت بــه بیــان م یزنــد محدودتــر م یســازد.
بودریــار گ رافیتــی را بــه مثابــه یــک فریــاد قلمــداد کــرد :یــک زنگخطــر؛ یــک ضــد
گفتم ــان .او ایــن پدیــده را طبیعــت زندگ ــی شــهری دانس ــت :پدیــدهای کــه ابت ـدا در گت وهــای
حاش ــیه شــهر ،در محلههــای س ــیاهان س ــرب رآورد و ب هتدریــج ب ــه شــهر س ــفید قــدم گذاشــت.
گ رافیتــی در مقابلــه بــا زبانتصویــریِ نشــانهها و بیلبوردهــای رســمی ،بــه ســاختن و
زندگــی بخشــیدن بــه سیســتمی تصویــری ،پویــا و پی شرونــده دســت م یزنــد .عــده ای
از نظریــه پ ــردازان هن ــری گ رافیت ــی را یــک هن ـ ِر پیوســته در ارتب ــاط ب ــا هن ــر اج را(پرفورمان ــس)
ب ــر م یشــمارند ،چ ـرا کــه دیــد ِن یــک ف ــرد در حی ــن نقاش یکش ــیدن ب ــر دی ـوار ،ب ــه خ ــودی
خ ــود م واجهــه ب ــا یــک اث ــر «هن ــر اج رای ــی» ب ــه حس ــاب م یآیــد .گ رافیت ــی را از ُب ع ــد اج رای ــی
و نمایشــی نــگاه کنیــد :شــاهد نمایشــیاز حرکاتبــدن ،شــبیه بــه رقــص ،خ واهی دبــود.
رقص ــی در دل شــهر .درتاریک یشــب بدن ــی در حرکــت اس ــت و از خودخــط و رنــگ برج ــای
م یگـذارد .هی چیــک از ایــن صحنههــا دوب ــاره اج ـرا نخ واهــد شــد .هم ــه چی ــز در لحظــه انج ــام
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شــده وخاتم ــه م ییاب ــد .حت ــی خ ــود نقاش ــی ب ــه عن ـوان تنهــا بازمانــده ایــن اتفــاق ،در نهایــت
ازمیــان خ واهدرفــت.

بــه نظریــه میخایــل باختیــن 1در بــاره کارنــاوال توجــه کنیــد  .باختیــن تعریفــی فــرای
یــک جشــن واره فرهنگــی بــه کارنــاوال م یدهــد .او کارنــاوال را دارای کارکــردی آلترناتیــو در
م واجهــه ب ــا نظامکنون ــی دنی ــا م یدانــد .یــک فضــای اجتماع ــی آلترناتی ــو کــه در آن ایس ــتایی،
تعریفشــدگی و نظامطبقات ــی معنــای خ ــود را از دس ــت داده و ب ـرای مدت ــی مح ــدود هم ــه
شــرکتکنندگان در آن تبدیــل بــه پایانههــای ه متــراز م یشــوند .در کارنــاوال ،قــدرت دچــار
معنــا باختگ ــی شــده و حض ــور خ ــود را کمرنــگ م یبینــد .از نــگاه باختی ــن ،کارنــاوال یــک
فرصــت اســت کــه مــا روابــط اجتماعــی را بــه نوعــی دیگــر تجرب هکنیــم ،بــه شــیوه ای
کامــا متضــاد ب ــا س ــاختار ق وانی ــن و تکگوی یهــای روزم ــره .کارنــاوال صحنــه ای اس ــت کــه
بازیگ رانــش خ ــود آن هس ــتند و هم ــه در آن نقش ــی ب راب ــر ایفــا م یکننــد و کس ــی حق ــی بیشــتر
از دیگ ــری ن ـدارد .ایــن تعریــف کامــا ب ــا مفه ــوم گ رافیت ــی ب راب ــری م یکنــد .گ رافیت ینوی ــس
ب ــا نادیدهگرفتــن ق وانی ــن شــهری ،خ ــود را ب ــه عن ـوان عض ــوی ب راب ــر در شــهر و محی ــط زندگ ــی،
دارای حــق بیــان قلمــداد م یکنــد ،ه رچنــد ایــن بیــان از طــرف افــراد دیگــر جامعــه بــه
رســمیت شــناخته نشــد ه باشــد.
گ رافیت ــی م یت وانــد ب ـرای زیبای ــی خلــق نشــده باشــد یــا شــاید بهت ــر باشــد بگوی ــم کــه
مبنــای زیبای یشناس ــی آن م یت وانــد صرفــا «بص ــری» نباشــد .زیبای ــی شناس ــیِ اعت ـراض ب ــا
زبانگ رافیت ــی ،بیشــتر بس ــته ب ــه پیام ــی اس ــت کــه از خ ــود منتش ــر م یکنــد و نــه تصوی ــری
کــه نقــش م یبنــدد .ب یشــک شــابلون چه ــره یــک رهب ــر انقالب ــی ب ــه زیبای ــی دخت ــرکان تم ــام
رنگ ــی روی بیلبوردهــای شــهر نیس ــت ،امــا پی ــام گ رافیت ــی از اعت راض ــی خب ــر م یدهــد کــه
روی دی ـوار ثب ــت شــده اس ــت .در اینج ــا اولویــت گ رافیت ــی ارتب ــاط و اظهارنظ ــر اس ــت و نــه
اب ـراز وج ــود؛ اگرچ ــه اب ـراز وج ــود «گ رافیت ینوی ــس» خ ــود اب ـراز وجود«اعت ـراض» اس ــت.
1 Mikhail Bakhtin
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از نــگاه دولتم ــردان یــا مجریــان نظ ــم در شــه رها ،معم ــوال گ رافیت ــی ب ــه دالیل ــی از جملــه
دالیــل هفتگانــهای کــه در ادامــه م یآینــد ،مزاحــم و مخــرب نظــم اجتماعــی شــناخته
م یش ــود .در هم ــه ایــن م ــوراد ،گ رافیت ــی را ام ــری مجرمانــه یــا در ارتب ــاط ب ــا ام ــور مجرمانــه
تلقــی کردهانــد:
تاثیــر بــر ارزش امــاک :محلههایــی کــه گرافیتــی در آنهــا کشــیدهم یشــود ،معمــوال از مقبولیــت کمتــری ب رخــوردار شــده و قیمــت امــاک در
آنهــا کاهــش م ییابــد.
تاثیــر ب ــر رونــق کس ــب و کار :وقت ــی گرافیت ــی بــه در و دیـوار محلــه ای هجومم یب ــرد ،اعتمــاد و ح ــس امنیــت عابریــن در آن محلــه کاهشیافتــه و خریــد در ایــن
محلههــا کمتــر م یشــود.
تاثیــر عمومــی بــر ســامت جامعــه :گرافیتــی تاثیــر منفــی بــر لــذتشــهروندان از فضاهــای عمومــی از جملــه پارکهــا  ،محلههــا و گذرهــا
م یگــذارد .گاه یــک گرافیتــی ،حــاوی تصویــری اســت کــه شــاید عــده ای از
شــهروندان مایــل بــه دیــدن آن نبــوده یــا بــرای دیــدن آن آمادگــی نداشــته باشــند.
کاهــش توریســم :گرافیتــی آرامــش توریســتها را ســلب کــرده و همــهشــه رها را شــبیه بــه هــم م یکنــد .عــاوه بــر ایــن ،توریســتها در محی طهــای
پــر از گرافیتــی احســاس عــدم امنیــت م یکننــد.
ضربــه بــه تجــارت :وقت ــی دیـوار یــک ش ــرکت بــزرگ یــا ملــک تجــاری را بــاگرافیت ــی کثیــف م یکننــد ،اس ــباب نــا رضایت ــی و نــا امن ــی در محی ــط حرفــه ای
را ف راه مم یآورنــد.
-دعــوت شــهروندان بــه خ رابــکاری :گرافیت یهــا اگــر در اســرع وقــت پــاک
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نشــوند ،باعــث هجــوم گرافیت یهــای دیگــر م یشــوند .باق یمانــدن گرافیتــی
روی یــک دی ـوار ایــن پی ــام را مخاب ــره م یکنــد کــه کس ــی بــه فکــر اینجــا نیس ــت.
پ ــس یــک نامــه دع ــوت بــه خ رابــکاران دیگــر اســت :تی ــوری پنج ــره شکس ــته.
تحریــک افــکار عمومــی :گرافیتــی امــکان اعت راضــات سیاســی و اتحــادم ــردم را ف راه ــم م ـیآورد و اگــر بــا آن برخ ــورد نشــود م یتوانــد افــکار عموم ــی را
تحــت تاثیــر ق ـرار دهــد.

در برخــی کشــورها و در برخــی ســطوح ،علتهــای سیاســی بیــش از دیگــر
علــل در اولویــت هســتند .بــرای مثــال هــراس دولتهــای خودکامــه از نمودیافتــن
نارضایت یهایعمومــی م یت وانــد از جملهدالیــل نفــی شــدید گ رافیتــی در برخ یکشــورها
و بعضــی موقعی تهــای تاریخــی باشــد.
ح ــال ایــن س ـوال مطرحاس ــت کــه اف ـرادی کــه ب ــه دالیــل ب ــاال ب ــا گ رافیت ــی مخالفــت
م یکننــد ،چــه تصــور یــا شــناختی از دشــمنانخود یعن یگ رافیتــیکاران دارنــد .نــگاه
پی شداورانــه ایــن افــراد گ رافیت یکارهــا را شــیفته شــهرت ،یاغــی یــا ســرکش ،خــود محــور
و عالقــه منــد ب ــه جلبتوج ــه قلم ـداد م یکنــد .همانط ــور کــه پی ــش ت ــر ه ــم اشــاره شــد،
ژان بودریــار در مقالــه اش ب ــه عن ـوان ک ــول کیل ــر (یــا ش ــورش نشــانهها) ،در ب ــاره گ رافیت ــی
صحب ــت ک ــرد .او توضی ــح داد کــه چط ــور در جامع ــه نویــن ،نشــانهها نــه ب ــر اس ــاس زور بلکــه
ب ـر اس ــاس تفــاوت عم ــل م یکننــد .بدیــن ترتی ــب گ رافیت ــی ب ــا اتــکا ب ــر تفــاوت اساس ــی اش
ب ــا باق یتصاوی ــر ،عالی ــم و نشــانههای رســمی موج ــود در شــهر ،کارک ــردی در ضدیــت ب ــا نظ ــم
و پاکیزگــی شــهر ایفــا م یکنــد.
نمونههــای ب یشــماری درخصــوص ناب هج ابــودن مخالفتهــای حاکمیتــی وجــو د
دارد امــا معمــوال مسایلسیاســی یــا اقتصــادیِ پشــت پــرده حاکمیــت ،مجالــی بــرای
پرداختــن بــه ایــن مــوارد باق ینم یگــذارد.

؟تسیچ یتیفارگ

107

(غیر) قانونی  /اسکوریاتزا  / ۲۰۱۲آرشیو عکس کاله استودیو

یک ــی از بهتریــن مثالهــا در ب ــاره اشــتباه ب ــودن ،یــا دس ــت ک ــم عــدم کفایــت معیارهــای
حاکمیت ــی ،م یت وانــد نقاش ــی بل ــو( 2هنرمنــد ایتالیای ــی) در برلی ــن باشــد :
در محلــه «کرویتزب ــرگ» در برلی ــن ،خانههــای مش ــرف بــه یــک اثــر گرافیت ــی
از بلــو -هنرمنــد ایتالیای ــی -بــا افزایــش فاحــش قیمــت اجــاره مواجــه شــدند.
مشــتریان جدیــد هنردوســتانی هســتند از کشــورهای مختلــف و بــرای اینکــه
بتواننــد پنج ــره ای رو بــه نقاش ــی ایــن هنرمنــد داشــته باشــند ،حاض ــر بــه پرداخــت
مبلــغ بس ــیار بیشــتری بابــت اجــاره خانههــا هس ــتند ،بــه ط ــوری کــه صاحب ــان
امــاک بــه طمــع اخــذ اجــاره بیشــتر از توریســتها ،مســتاج رهای اصلــی را از
خانههــا بیــرون کــرده و خانههــا را در اختیــار هن ردوســتان قــرار م یدهنــد.
در ایــن نمونــه وج ــود یــک اث ــر گ رافیت ــی روی دی ـوار ،باعــث باالرفتــن قیم ــت خانههــای
مش ــرف ب ــه آن دی ـوار در تمام ــی محلــه شــد! ب ــه ه رح ــال اگ ــر گ رافیت ــی را ب ــه عن ـوان نقاش ــی
2 Blu
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کش ــیدن یــا نوشــتن ب ــدون اج ــازه تلق ــی کنی ــم ،آنگاه بایــد قبولکنی ــم کــه هن ــوز در هم هج ــای
دنی ــا «ج ــرم» شــناخته شــده و ب ــه اقتضــای طبیعــت مجرمان ـهاش ،ب ــا احــکام قضای ــی م واج ــه
اس ــت .در ادامــه نمونههای ــی از جریم ــه و ع واقــب گ رافیت ــی کش ــیدن در چنــد شــهر دنی ــا را
م ــورد توج ــه ق ـرار م یدهی ــم.
در لــوس آنجل ــس ب ـرای یــک گرافیت ــی کــه بی ــش از  ۴۰۰دالر خس ــارت مال ــی
بــه صاحــب ملــک وارد کردهباشــد تــا م ــرز ده ه ـزار دالر و یکســال زن ـدان در نظ ــر
گرفتــه شــده اســت .اگــر می ـزان خس ــارت زیــر  ۴۰۰دالر باشــد ،حکــم م یتوانــد بــه
شــش مــاه زن ـدان و پرداخــت ه ـزار دالر کاهشیابــد.
در لنــدن در ســال  ۲۰۰۵مبلــغ جریمــه ثابــت  ۷۵پونــد بــرای هــر نــوع
دســتکاری غیــر مجــاز امــوال عمومــی در نظــر گرفتــه شــده ولــی جریمههــای
خــاص گرافیتــی م یتواننــد تــا ســقف پنــج هــزار پنــد نیــز صــادر شــوند.
در هنــد جریمــه گرافیت ــی پنجــاه هـزار روپی ــه و یــک ســال زنـدان گـزارش شــده
ا ست.
در برلیــن جریمــه اســتیکر چســبانی  ۱۵یــورو اســت در حالــی کــه
جریمههــای مربــوط بــه گرافیتــی ،بــه حکــم دادگاه م یتواننــد تــا پنجــاه هــزار
یــورو و بیشــتر ه ــم برســند .پلی ــس بــه هیــچ عن ـوان اجــازه برخ ــورد فیزیک ــی بــا
مج ــرم را نداشــته و در لحظــه دســتگیری ،جــز یادداشـتکردن شــماره کارتهویــت
او هیــچ برخوردفیزیک ــی یــا خشــونتی از خ ــود ب ــروز نم ــی دهــد.
در ســنگاپور قوانی ــن گرافیت ــی بس ــیار ســخت گیرانــه اســت .پلی ــس برخ ــورد
سرســختانه بــا گرافیت ــی کارهــا دارد.
در بوگوتــا پلیــس کاری بــه گرافیتــی نــدارد و تقریبــا کشــیدن گرافیتــی در
همــه جــای شــهر ،تــا جای ــی کــه صاحــب ملــک شــخصا شــکایتی نداشــته باشــد،
مجــاز اســت.
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در نیویــورک ،گرافیت ینوی سهــای دســتگیر شــده را بــه کار عــام المنفعــه
م یگمارنــد .یکــی از ایــن کارهــا پــاک کــردن گرافیت یهــای مختلــف از ســطح
شــهر اســت .در مواقعــی کــه گرافیتــیکاری ســالها بــه کار خــود ادامــه دهــد و
بــرای بــار دوم یــا ســوم دســتگیر شــود ،بــا جریمههــای ســنگین مالــی مواجــه
خ واهــد شــد .ب ـرای مثــال اگــر صاحــب ملــک درخ واســت کنــد کــه تمام ــی ســنگ
نمــای ســاختمان او بایــد ع ــوض شــود ،تمام ــی هزینــه هـزاران دالری تعویــض نمــا
بــه عهــده گرافیت ــی کار خ واهــد بــود.
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در ای ـران قانــون خاص ــی در رابطــه بــا گرافیت ــی وج ــود ن ـدارد .از ایــن گذشــته
بــه علــت نــگاه و ج ــو سیاس ــی حاکــم ب ــر کشــور ،گرافیت یهــا بــه عن ـوان ام ــری
ب ران ـداز و خط رســاز ،همیشــه در مع ــرض هج ــوم دســتگاه انتظام ــی و اطالعات ــی
بودهانــد .گرافیتــی کشــیدن معمــوال در ایــران بــرای کســی جریمــه مالــی بــه
هم ـراه نداشــته اســت امــا آدم ربای ــی ،دســتگیری ،بازداشــت ،ض ــرب و شــتم و...
در ایــران تجربــه شــدهاند.
گ رافیتی :ریسک و هیجان

یکــی از ویژگ یهــای فــردی گ رافیت ینویســان ریســکپذیر بودنشــان اســت.
گ رافیت ینوی سهــا ب ــه ریس ــک عالقــه دارنــد .آنهــا کارهــای پ ــر مخاط ــره ای انج ــام م یدهنــد.
از همــان ابتــدای کار ریســکپذیر هســتند .ریســک گ رافیتــی فقــط در رابطــه بــا پلیــس و
احتمــال دســتگیری نیســت ،بلکــه در گ رافیتــی خطــرات دیگــری نیــز وجــود دارد .خطــر
حضــور شــبانه در محلههــای مختلــف شــهر از طرفــی و خطــر کارکــردن بــا اســپریهای
رنــگ از طرف ــی دیگ ــر ،قب ــل ازخط ــر دســتگیری یــا مشــکالت قضای ــی ،پی ــش پ ــای آنــان اس ــت.
از ایــن گذشــته ،آنهــا یــک ریس ــک هویت ــی نی ــز انج ــام م یدهنــد .ب ــا توج ــه ب ــه اینکــه
رس ــیدن ب ــه مرحلههــای باالت ــر شــهرت و محبوبی ــت یــا دوام آوردن و کس ــب احت ـرام در ایــن
خردهفرهنــگ نیازمنــد تــاش و کار بس ــیار اس ــت ،ه ــر گ رافیت ینوی ــس هویــت خ ــود را نی ــز
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گرافیتی در فضای داخلی یک ساختامن رها شده  /سن لویی  / ۲۰۱۲آرشیو عکس کاله استودیو

بــه آزمایــش م یگــذارد .او بــه ایــن فکــر م یکنــد کــه آیــا تــوان رقابــت بــا دیگــران را دارد؟
بع ــد از پی ـدا ک ــردن پاســخ ایــن س ـوال اس ــت کــه پ ــا ب ــه صحنــه گ رافیت ــی م یگ ـذارد :او بایــد
ریس ـکهایی را ب ــه ج ــان خریــده باشــد.
صحنــه داخلــی گ رافیتــی را م یتــوان صحنــه یــک رقابــت پیچیــده و همــه جانبــه
دانســت .رقابــت گ رافیت ینوی سهــا بــا هــم و رقابــت آنــان بــا سیســتم انتظامــات شــهری.
دســتگاه انتظامات ــی وظیفــه خ ــود م یدانــد کــه شــهر را منظ ــم و از آلودگ ــی تصویری ب ــه دور نگاه
دارد .معم ــوال ب ـرای ایــن کار نی ــروی انس ــانی بس ــیار و هزینههــای هنگفت ــی ص ــرف م یش ــود.
تحقیقــات و امکانــات کنترل ــی ه ــر روز جدیــد ت ــر م یش ــوند امــا ایــن ب هروزرس ــان یهای اب ـزار
و ادوات کنترلــی و پیشــگی رانه ،بــرای گ رافیت ینوی سهــا ،نــه یــک خطــر بلکــه چالشــی
جدیــد و هیجانانگیــز محســوب م یشــوند .بعضــی از جامع هشناســان ایــن را یکــی از
ج وانــب س ــرگرم کننــده و هیج ــان انگی ــز گ رافیت ــی دانس ــتهاند و ب ــر ایــن عقیدهانــد کــه ایــن
خ ــود منج ــر ب ــه جاذب ــه بیشــتر گ رافیت ــی ب ـرای ج وانــان م یش ــود .ف ــرل 3معتقــد اس ــت کــه
آدرنالی ــن و هیج ــان از ویژگ یهــای مشــترک تجرب ــه گ رافیت یکارهــا ب ــوده و یــک ن ــوع هن ــر کــه
3 Jeff Ferrell
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در هیج ــان ب ــاال خلــق م یش ــود را ایج ــاد ک ــرده اس ــت .اگ ــر منع ــی در می ــان نباشــد ،گ رافیت ــی
امــری حوصلــه ســر بــر و تفریحــی هنــری خ واهــد بــود .وایــت 4بــه گفتــه فــرل اینگونــه
م یافزایــد کــه ریســک پذیــری گ رافیت ینوی سهــا بــرای نقاشــی در جاهــای غیــر قانونــی،
ح ــاوی پیام ــی اس ــت ب ـرای مدی ـران شــهری ،پیام ــی  کــه م یگویــد « :ق وانی ــن و م ــرز بندیهــای
شــما ب ـرای مــا رســمیتی ندارنــد» .هلس ــی 5و یونــگ 6لــذت ناش ــی از ایــن قان ــون شــکنی را ب ــه
لــذت حاصــل از مص ــرف م وادمح ــرک یــا روانگ ــردان تش ــبیه کردهانــد .ب ــه ه ــر ح ــال ب ــازی
موشوگربــه در گ رافیتــی نقشــی تعییــن کننــده دارد .گ رافیت ینوی سهــا معمــوال بــازی را
بــرای بــرد انجــام نم یدهنــد بلکــه بــرای هیجــان آن انجــام م یدهنــد .گ رافیت ینوی سهــا
یــا هنرمندانخیابان ــی ،ب ـرای اج ـرای اث ــر خ ــود رس ــیک م یکننــد و هیج ــان ناش ــی از ایــن کار،
در آثارشــان و تجرب ــه هنریشــان نی ــز اث رگ ـذار اس ــت ،از ایــن رو نم یت ـوان لــذت گ رافیت ــی را
ب ــدون قب ــول ریس ــکو هیج ــان آن ب ــه درســتی تجرب ــه ک ــرد.
گ رافیتی :هرن آوانگارد

ی اســت گســترده و در جایــگاه خــود توســط
بحــث دربــاره چیســتی هنــر بحثــ 
اندیشــمندان زیــادی مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و م یگیــرد .تمرکــز مــا در ایــن جــا بــر
هن رخیابان ــی اس ــت .آیــا گ رافیت ــی هن ــری اس ــت کــه در خیاب ــان اتفــاق م یافتــد؟ هنرعموم ــی
ی اس ــت کــه در محی طهــای عموم ــی و ب ــا مقاصــد هنری(همانط ــور
دربرگیرنــده هم ــه تصاوی ــر 
کــه قبــل تــر اشــاره شــد) اجــرا یــا نمایــش داده م یشــوند .ایــن آثــار  را نیــز بایــ د در ســه
دس ــته مج ـزا طبقهبنــدی ک ــرد .دســته اول هن ــر شــهری یــا هن ــر عموم ــی اس ـت :ب ـرای مثــال
مجســم ههای میادیــن یــا نقاشــیهایدی واری (بــه غیــر از پروپاگانداهــا و یادبودهــا) و
حت ــی آثــار معم ــاری را بایــد ب ــه ایــن دســته متعلــق دانس ــت .دســته دیگ ــر کاریکاتوره ـای
رس ــانه ای و آثــار گ رافی ــک و یــا پوســت رها هس ــتند کــه بس ــته ب ــه ب ــاز ب ــودن فضــای ارتباط ــی
در ج وامــع م یت واننــد آشــکارا یــا پنهان ــی ب ــه حی ــات خ ــود ادامــه داده و انتشــار یابنــد .دس ــته
دیگــر کــه مــا آن را تحــت عنــوان گ رافیتــی و هنرخیابانــی م یشناســیم بــه نســبت بقیــه
متاخ رتــر و ســوال ب رانگی زتــر اســت.
4 White, W.
5 Mark Halsey
6 Alison Young
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دو دوست  /شابو  / ۲۰۱۲آملان  /آرشیو عکس کاله استودیو

ب ـرای درک چنــد ویژگ ــی اصل ــی هن ــر خیابان ــی ،ناچاری ــم ه ــر چنــد کوتــاه ب ــه تاریــخ هن ــر
رج ــوع ک ــرده و س ــیر شــکلگیری آن را درجریــان نقــد ایــده «هن رآوانــگارد» در دوران پی دایشــش
م ــورد توج ــه ق راردهی ــم .ایــن رج ــوع ب ـدان س ــبب اس ــت کــه هن ــر خیابان ــی در واقــع از هن ــر
آوانــگارد نیم ــه اول ق ــرن بیس ــتم س ــر ب ــر آورده اس ــت .یعن ــی در جریــان تج ــارب هن ــری دوران
مــدرن و پس ــت مــدرن .هن ــری کــه س ــعی م یک ــرد خ ــود را از نظریــه هن ــر ب ـرای هن ــر ج ـدا ک ــرده
و هن ــر را ب ــه می ــان م ــردم بب ــرد ،ب یآنکــه از ویژگ یهــای فردگ رایانــه آن کاســته ش ــود .جنب ــش
پــاپآرت نیــز یکــی از پلههــای حرکــت آوانگاردهــا بــه ســمت هن رخیابانــی و گ رافیتــی
ب ــود .در ایــن زمینــه م یت ـوان ب ــه آثارهنرمندان ــی چ ــون ژانمیش ـ ل باســکیه یــا کی تهارینــگ و
ه مدورههــای آنــان اشــاره ک ــرد.
ســوال بــر ســر تفاوتهــای اج رایــی ،مفهومــی و بیانــی میــان هن رخیابانــی و
ِ
تناقضــات شناسای یشــده هن رآوانــگارد را مــورد
هن رآوانــگارد اســت .درحقیقــت بایــد ابتــدا
بازشناســی قــرارداد.
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نــگاه هنرمنــد آوانــگارد معم ــوال متفــاوت ب ــا نــگاه بیننــده معمول ــی اس ــت .از ایــن رو
ب ــه موجــب بی ــان پیچی ــده و شــخصی ،ارتب ــاط وی ب ــا جامع ــه چن ـدان ق ــوی نیس ــت .جامع ــه
اص ــوال آم ــوزش آکادمی ــک و یــا حت ــی س ــطحی درب ــاره بازشناس ــی واژگان هنر(ب ــه ویــژه هن ــر
بصــری)را نــدارد .یکــی از مه متریــن دالیــل دوری هنرهــای آوانــگارد از جملــه دادایســم،
کوبیس ــم و اکسپرسیونیس ـمانتزاعی از اجتم ــاع و محبوسمانــدن آثــار هنرمن ـدان در کتابهــا
و موزههــا ،همیــن تاکیــد بــی انــدازه بــر فردیــت وعــدم اعتنــا بــه نــگاه عمــوم مــردم ،بــه
عن ـوان اف ـراد غی رکارشــناس ب ــود .گ رافیت ــی س ــعی ک ــرد تــا آوانــگارد را ب ــه می ــان م ــردم بب ــرد
و ب ــر س ــر آن گفتگ ــو کنــد .هن ــری پس ــا آوانــگارد کــه خ ــود و فردیتخ ــود را از جامع ــه پنهــان
نک ــرده و شــهر را ب ــه دو مجموع ــه ،یک ــی شــامل خ ـواص هن رشــناس ودیگ ــری شــامل ع ـوام
هن رنشــناس تقلیــل نم یدهــد.
همــه انــواع هن رخیابانــی یــک وج همشــترک دارنــد و آن «بــردن هنــر بــه خیابــان و
اماکــن عمومــی» اســت .ایــن مه متریــن خصوصیتــی اســت کــه هنرخیابانــی را از همــه
انــواع هنرمعاصــر و هنرمندانخیابانــی را از دیگــر هنرمندانمعاصــر متمایــز م یســازد.
دســت کــم بایدگفــت کــه هن رخیابانــی در وهلــهاول بــه ج دایــی میــان محی طهنــری و
محیــط شــهری یــا همــان فضایعمومــی معتــرض اســت .هن رخیابانــی بــر ایــن تاکیــد
دارد کــه هن ــر بایــد در خیاب ــان و در مع ــرض دیــد عم ــوم م ــردم ،رش ـدیافته و م ــورد نمایــش
ق ـرار گی ــرد تــا بت وانــد ب ــه معنــای راســتین بیانگ ــر ،تاثی ــر گ ـذار و پویــا باشــد .از همی نزاویــه
م یت ـوان دومی ــن وج ــه اعت راض ــی هن رخیابان ــی را بازشناس ــی ک ــرد :مخالفــت و تع ــارض ب ــا
تعییــن محدودههایشــهری و تفکیــک میــان مجــاز و غی رمجــاز .هن رخیابانــی رســمیت
و کنت ــرل را ب ــه چالــش م یکشــد .هنرمندخیابان ــی از فضــای اختصــاص دادهشــده ب ــه هن ــر
خــارج م یش ــود و آن را ب ــا خ ــود ب ــه خیاب ــان م یب ــرد ،ب ــه ایــن امی ــد کــه از انــزوای موزههــا و
گالریهــا یــا ســالنهای اجــرای نمایــش و موســیقی ف رارکــرده و هنــرش را بــرای جامعــه
خ ــرج کنــد .ب ــه بیان ــی دیگ ــر ،او ب ــه دنب ــال ایج ــاد گفتگ ــو ب ــا جامع ــه یــا شــهر اس ــت نــه ب ــا
دنی ــای رســمی هن ــر .اینج ــا ب ــاری دیگ ــر تفــاوت هن ــر آوانــگارد و هن رخیابان ــی ب ــه چش ــم
م یخــورد .هنــر آوانــگارد ،بــه عنــوان تجربــه ای متاخــر در تاریــخ هنــر ،از طریــق رفتــن بــه
عم ــق بیانگ رای ــی و ایج ــاد ارتب ــاط ف ــردی ب ــا «خ ــود» ،از جامع ــه و زندگ ــی م ــردم فاصلهگرفتــه

114

و بــه نوعــی هن رخــواص مبــدل شــد.

اههدیدپ و میهافم رگید اب یتیفارگ تبسن

در مقابــل ،هن رخیابانــی خــود را در محیــط عمومــی تعریــف کــرده و بــا آغــوش بــاز
جامع ــه را دع ــوت ب ــه مفاهم ــه و گفتگ ــو م یکنــد .در هن رخیابان ــی پیش-ارزشگ ـذاری کنــار
گذاشــته م یش ــود .بدیــن معنــا کــه اث رهن ــری ،خ ــود را تحــت تایی ــد یــا لیس ــانس یــک گال ــری
یــا م ــوزه ب ــه نمایــش نم یگ ـذارد ،بلکــه ب ــدون هی ــچ برچس ــب وارزش افــزودهای خ ــود را ب ــه
طــور مســتقیم عرضــه م یکنــد .درحقیقــت هن رخیابانــی در ایــده آل تریــن شــکل خــود،
ب ــدون چش مداشــت مال ــی و ب ــدون معیارهــای معم ــول ارزشگ ـذاری اج ـرا و ارایــه م یش ــود.
مخاطــب هنــر خیابانــی دیگــر تحــت تاثیــر دی وارهــای ســفید و نورپردازیهــای اغ واگــر
موزههــا یاگالریهــا بــا اثــر م واجــه نیســت.
از طرف ــی دیگ ــر فردیــت کــه از ویژگ یهــا و نــکات ب ــارز هن ــر آوانــگارد اس ــت ،در هن ــر
خیابانــی بــه شــکلی رادیــکال مــورد توجــه و تاکیــد قــرار م یگیــرد .اســتایل نویســی
نمونـهای اس ــت روشــن از ایــن فردیــت .ایــن واقعی ــت کــه اکثریــت جامع ــه ب ــه هم ــان انـدازه کــه
از یــک نقاش ــی آوانــگارد س ــر درنم یآوردنــد نس ــبت ب ــه یــک اســتایلگ رافیتی ه ــم غریب هانــد
قابلانــکار نیســت :مجموعــه ای خــط و رنــگ در هــم و بــر هــم کــه انــگار هیــچ معنایــی
نداشــته و چیــزی را در ذهــن متبــادر نم یســازد .ایــن احســاس غریــب فضــای بصــری در
استایلنویس ــی از بس ــیاریجهات ب ــا تجرب ــه نقاش ــی و هن ــر آوانــگارد شبی هاس ــت و تنهــا ب ــا
درک فردیــت و شــناخت خردهفرهنگ ــی قابــل بازشناس ــی و رمــز گشــایی اس ــت .بناب رایــن ج ــای
تعجــب نیس ــت کــه از زاویــهدیــد جامع ــه ،اســتایلها دیــده (یــا فهمی ــده) نشــده و ب ــه مثاب ــه
کاری ب یجهــت و از ســ ِر خوشــی تلقــی م یشــوند :یــک بچــه دبســتانی هــم م یت وانــد از
ایــن آثــار تولی ــد کنــد.
چ ــه در هن ــر آوانــگارد و چ ــه در استایلنویس ــی ،زب ــان شــخصی هن رمنــد و نح ــوه نم ــاد
پ ــردازی و بازخ وان ـیکار ،تنهــا ب ـرای عــده ای خــاص قابــل فه ــم ب ــوده و ب ـرای اکثریــت جامع ــه
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ناشــناخته باقــی م یمانــد .از طرفــی ب اوجــود پیــشداوری در بــاره غی ررســمی بــودن آثــار
هنرمندانخیابان ــی ،معم ــوال پی ــش م یآیــد کــه اف ـراد جامع ــه آنهــا را نادیــده گرفتــه و یــا ب ــه
خودشــان زحم ــت تامــل و دقــت در ایــن آثــار را نم یدهنــد! چ ـرا کــه آن را کاری خ رابکارانــه و
غی رقابلاعتنــا م ییابنــد و چ ــه بس ــا ب ـرای فه ــم یــک اث ــر روی ب ــوم ،کــه ب ــر دی ـواری س ــفید
نصــب شــده اس ــت ،تــاش بیشــتری ب ــه خ ــرج دهنــد .هن رخیابان ــی در صورت ــی کــه در ایــن
برقــراری ارتبــاط عقببمانــد ،م یت وانــد دچــار دســتهبندی و ژان رشــدگی در تاریــخ هنــر
شــده و ب ــه عن ـوان تجرب ــه ای نــاکام ب ـرای نزدیــک شــدن ب ــه جامع ــه کنــار گذاشــته ش ــود .از
همی ــن رو اس ــت کــه در هن رخیابان یمتاخ ــر ،ج ذابی ــت بص ــری اث ــر نی ــز ،کــه نقش ــی بس ـزا در
ایج ــاد می ــل «ارتب ــاط ب ــا اث ــر» در مخاطــب دارد ،جایــگاه مهم ــی پی ـدا ک ــرده اس ــت.
گ رافیتی :هرن خیابانی

ارتبــاط میــان گ رافیتــی و هن رخیابانــی چیســت؟ آیــا ایــن دو همســو هســتند یــا در
ضدیــت ه ــم ؟
م یت ـوان ب ــه س ــادگی پاســخ داد کــه ه ــر دوی اینهــا یک ــی هس ــتند .امــا اگ ــر ب ــه ویــژه از
نظ ــر انگیزش ــی ب ــه ایــن دو نــگاه کنی ــم ،ب یشــک تفاوتهای ــی میانشــان وج ــود دارد .بدیــن
معنــا کــه آشــکارا م یت ـوان تفاوتهای ــی را در انگی ــزه پدیدآورنــدگان گ رافیت ــی و هن رخیابان ــی
یافــت .بــه عنــوان نمونــه ،کســی کــه روی صندوقپســتی یــک امضــا م یزنــد ،احتمــاال
انگی ــزه ای متفــاوت از کس ــی دارد کــه چه ــره یــک سیاســتم دارگریان را روی دی ـواری نقاش ــی
م یکنــد.
بایــد توج ــه داشــت کــه تن ــوع انگیزههــا ب ــه معن ــی تفــاوت یــا ج دای یکامــل ایــن دوگونــه
نیس ــت ،بلکــه نشــاندهنده گس ــتردگی طی ــف کارک ــردی گ رافیت ــی و هن رخیابان ــی ب ــوده ومــا
را متوج ــه ارتباط ــی تنگاتنــگ و پیچی ــده می ــان هم ــه ایــن ان ـواع م یکنــد .چ ــه گونــه ارتباط ــی را
م یت ـوان می ــان نوشــتههای موج ــود در ت والتهــای عموم ــی و یــک ت ــروآپ (گ رافیت ــی) یافــت؟
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امضاهــا حت ــی اگ ــر از س ــوی هم ــه اعضــای خ ــرده فرهنگگ رافیت ــی ح ــاوی محت ـوا یــا نــکات
زیبای یشناس ــانه تلق ــی ش ــوند ،ب ــاز انتظــار اینکــه در جامع ــه م ــورد اعتنــا ق ـرار گیرنــد چن ـدان
واقعبینانــه نیســت .امضاهــا و اســتایلها بــه علــت ویژگ یهــای خــرده فرهنگ یشــان بــه
ســختی م یت واننــد از راه دیــداری خــود را در ذهــن عمــوم مــردم تفســیر و توجیــه کننــد.
ِ
خصوصیــت مهاجــم و رادیــکا ِل امضاهــا ،تروآپهــا و اغلــب استایلنویســیها بیــش
از آن اســت کــه بــه بیننــده عــام اجــازه درک ســریع و آســان را بدهــد .در مقابــل نوشــتههای
قابــل خ وانــدن یــا چهرههــای کارتون ــی یــا شــابلونها یــا کارکت رهــا و آثــار فیگوراتی ــو امــکان
بیشــتری بــرای جلــب توجــه و ارتبــاط آســان بــا مخاطبعــام را ف راهــم م یآورنــد .هنــر
خیابانــی دایــره وســی عتری از جامعــه را م یت وانــد در ارتبــاط بیانــی خــود شــریک کنــد.
الزم ب ــه توضی ــح نیس ــت کــه آنچ ــه ع ـوام فه ــم ت ــر باشــد عــاوه ب ــر آنکــه م یت وانــد پی ــام
را س ــریع ت ــر منتقــل کنــد ،م یت وانــد ب ــا اف ـراد بیشــتری از جامع ــه نی ــز ب ــه گفتگ ــو بپ ــردازد .از
ایــن روی وج ــود یــک کارکت ــر در کنــار یــک اســتایلگ رافیتی خ ــود ب ــه گون ـهای ب ــه بیانگ رای ــی
اث ــر م یافزایــد و تالش ــی اس ــت ب ـرای دع ــوت جامع ــه از طریــق ب ــه کارگی ــری عناص ــر قابــل
بازشناســی توســط مــردم .در همیــن شــیوه چــه بســا یــک پرتــره یــا یــک اثــر فیگوراتیــو
م یت وانــد مخاطــب ع ــام را بی ــش از ه ــر گ رافیت ــی ب ــه خ ــود ج ــذب کنــد ،در صورت ــی کــه یــک
اث ــر پیچی ــده و تکنیک ــی گ رافیت ــی ،احتم ــاال نم یت وانــد ب ـرای بیننــده ع ــام ج ذابی ــت و بی ــان
کاف ــی را ب ــه هم ـراه داشــته باشــد .هن ــر خیابان ــی اغلــب بیانگ ـرا ب ــوده و گاه ب ــه کاریکاتورهــای
مطبوعاتی(ب ــه مثاب ــه س ــاده فه ــم تریــن ف ــرم طنــز و انتقــاد اجتماع ــی طبقــه متوس ــط) نزدیــک
م یشــود.

بع ــد از دیــدن یــک اث ــر هن رخیابان ــی «قابــل فه ــم» کــه مفه ــوم آن ب ـرای مــا روشــن باشــد
ب ــه دش ـواری م یت ـوان معتقــد مانــد کــه ایــن اث ــر را یــک ج ـوان ب ـیکار یــا خ رابــکار خلــق
کــرده اســت .بدینترتیــب گ رافیت ینویس(هنرمندخیابانــی) بــا نزدیکتــر شــدن بــه زبــان
ـرش جامع ــه ،خ ــود را از زی ــر برچس ـبهایی کــه (ب ــا فه ــم نــا صحی ــح
تصوی ــریِ م ــورد پذی ـ ِ
کارش) متوج ــه اوس ــت رهانی ــده و ب ــه زب ــان ت وافق ــی می ــان خ ــود و جامع ــه بس ــنده م یکنــد.
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ایــن ه ــر دو در حقیقــت س ــطوح شــهری را از معنــا و مفه ــوم انتظام ــی و س ــلطهگ رانه خ ــود
خــارج ک ــرده و و تعریف ــی جدیــد ب ــه آنهــا م یدهنــد .تفاوت ــی نم یکنــد کــه هن ــر خیابان ــی
باشــد یــا گ رافیت ـی :نوع ــی تغیی ــر کارک ــرد س ــطوح در گ رافیت ــی انج ــام م یگی ــرد .دی وارهای ــی
کــه بــه طــور یکن واخــت و خاکســتری حاشــیه خیابانهــا را گرفتهانــد و فضــای عمومــی را
شــکل دادهانــد از دیــدگاه گ رافیت ــی ب ــه عن ـوان صفح ــه ای س ــفید تلق ــی م یش ــوند .در واقــع
دی وارهــا از یکن واخت ــی روزم ــره ،ب ــه عن ـوان اجس ــامی فاقــد زندگ ــی و هویــت ،رهــا شــده و ب ــا
هویــت مدن ــی و ش ـرایط اجتماعی-سیاس ــی و فرهنگ ــی مردم ــی کــه کنــار آن راه م یرونــد در
م یآمیزنــد :رس ــانههایی همیشــه زنــده .عــاوه ب ــر ایــن در آثــار هنرمن ـدان خیابان ــی اغلــب ب ــا
نقــد ،اطــاع رس ــانی یــا س ــرگرمی نی ــز برخ ــورد م یکنی ـم ،چی ــزی کــه ب ــه پویای ــی و ایج ــاد
خالقی ــت در جامع ــه کم ــک م یکنــد .شــاید هنرخیابان ــی ب ــه لـ ِ
ـذت مخاطــب متعهــد اس ــت.
اگ ــر معتقــد باش ــیم کــه هن ــر خیابان ــی در راســتای ارضــای بص ــری جامع ــه پی ــش م ـیرود
و در عی ــن ح ــال خاصی ــت تس ــخیر موقعی ــت شــهری را در خ ــود حفــظ م یکنــد ،شــاید ایــن
س ـوال پی ــش آیــد کــه چ ـرا نقاشــان دی ـوار یِ رســمی را ب ــه جنب ــش گ رافیت ــی متعلــق ندانی ــم؟
گ رافیتی :نقاشی دیواری

نقاش ـیهای دی ـواری یــا میورال7هــا ب یشــک از گ رافیت ـیو هن رخیابان ــی ج ـدا هس ــتند.
نقاشدی ـواری ه مزمــان ب ــا می ــل ب ــه حض ــور در می ــان م ــردم ،س ــعی دارد خ ــود را از م واجهــه
ب ــا س ــاختار حاک ــم (س ــازمان دهنــده دی وارهــا) و نظ ــم شــهری دور نــگاه دارد .نقاشــان دی ـواری
معم ــوال ب ــه زیب اس ــازی فضــای شــهری از طریــق همگ رای ــی ب ــا حاکمی ــت و خلــق تصوی ــر
جامعــه ای آرمانــی یــا ایجــاد جادویــی بصــری بــرای تزییــن شــهر م یپردازنــد و از ایــن رو
آنی ــت و
چندیــن عنصــر کلیــدی و تعیی نکننــده در گ رافیتــی را از خــود دور م یســازندَّ .
فردیــت اث ــر اولی ــن عناص ــری هس ــتندکه ط ــی م راح ــل کس ــب مج ــوز و ایج ــاد مقدمــات کار
از میــان رفتــه و جــای خــود را بــه نظــم ارزشــگذارانه و حاکمیتــی م یدهنــد .درحقیقــت
دی ـوا ر بزرگت ــر کــه ب ــا مج ــوز شــهرداری یــا موسس ــات رســمی هن ــری از جملــه گالریهــا و ب ــا
7 Mural
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بودج ـهای هنگفــت رنــگ م یش ــود ،ب ــه نوع ــی ارزشافــزوده ب ــر اث ــر تبدیــل شــده ،در حال ــی
کــه اثــر را از ارزشهــا و مقیاسهــای انســانی تهــی م یکنــد.
عــاوه ب ــر ایــن ،تضمی ــن مانــدگاری اث ــر در حال ــی کــه آن را از ویژگ ــی گذرا(می ـرا) ب ــودن
گ رافیت ــی دور م یکنــد ،ب ــه نوع ــی شــهر را ب ــه ســمت «م ــوزه شــدن» و شــهروند را ب ــه ســمت
«تماشــاگربودن» پی شم یبــرد .برخــاف گ رافیتــی ،نقاشــیدی واری نــه تنهــا بــه گفتگــو بــا
جامع ــه نم ینش ــیند بلکــه خ ــود را ،ب ــا ُمه ــر مدی ـران اج رای ــی ،ب ــه شــهر و اجتم ــاع تحمی ــل
م یکنــد .دیگ ــر کس ــی ح ــق دســتکاری یــا پاکک ــردن آن را ن ـدارد ،مگ ــر تصمی ــم رســمی ب ــر
ایــن باشــد .ایــن در حال ــی اس ــت کــه گ رافیت ــی ه ــر اتفاق ــی در شــهر را ب ــه منزلــه بخش ــی از
حی ــات خ ــود در اجتم ــاع م یبینــد و در مس ــیر تجرب ــه هنرمندانــه ،خ ــودش را در مقــام تکگ ــو
تثبیــت نم یکنــد .پــس گ رافیتــی یــا هنــر خیابانــی ،مقوالتــی جــدا از نقاشــیدی واری یــا
مجس ــم ههای وس ــط می دانهــا و پارکهــا هس ــتند .اینهــا هن ــری نیس ــتند کــه در اکن ــون و در
مقــام یــک شــهروند اج ـرا ش ــوند بلکــه آثاریانــد کــه ب ــه هــدف پی ــام رس ــانی یــا روح بخش ــی
ب ــه شــهر ط راح ــی و تولی ــد یــا اج ـرا م یش ــوند.
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از زاویــه نــگاه گ رافیت ــی ،نقــاش دی ـواری در فضای ــی بس ــیار متضــاد ب ــا دنی ــای هن ــر نف ــس
ت هن ــری خ ــود را  تحــت حاکمی ــت قان ــون تعریــف م یکنــد .از
م یکشــد .نقاشدی ـواری  هویـ 
ایــن لحظــه ،هن ــر حض ــور خ ــود را ک ــم رنــگ ک ــرده و ج ــای خ ــود را ب ــه تکنی ــک اج رای ــی ،رواب ــط،
ض واب ــط و معیارهایحاک ــم م یدهــد .ایــن در حال ــی اس ــت کــه گ رافیت ــی ب ــه فردیــت در کنــار
هن ــر معتقــد ب ــوده ،هویــت خ ــود را ج ـدای نظــام ارزش ــی حاکمی ــت ب ــه رســمیت م یشناس ــد
و از آن گذشــته گاه هیــچ رســمیتی بــرای حاکمیــت قایــل نیســت .نقاشــان دیــواری بــدون
اج ــازه چی ــزی را نم یکشــند ،چ ـرا کــه ع واقــب احتمال ــی ای ـنکار را نم یپذیرنــد ،در حال ــی
کــه هنرمندخیابان ــی مص رانــه می ــل دارد تــا ب ــا هــدف پای ـدار مانــدن ب ــه تعریــف خ ــود ازهن ــر،
ریس ــک اب ـراز بی ــان خ ــود در محی ــط شــهری را ب ــر عهــده بگی ــرد .هنرمنــد گ رافیت ــی م یگویــد:
«اگ ــر گ رافیت ــی مج ــاز ش ــود ،مــن از آن دس ــت م یکش ــم».
گ رافیتی :جامعه شناسی

ب ــه غی ــر از نظریــه پنج ــره شکس ــته از ج ــورج کلینــگ 8و جیمــز ویلس ــون 9کــه احتم ــاال
هم ــه کمابی ــش در ب ــاره آن شــنیده یــا مطالع ــه داشــته ای ــم ،جامع هشناس ــان تــاش داشــتهاند
تــا پدیدهگ رافیت ــی را از وج ــوه دیگرنی ــز م ــورد بررس ــی ق ـرار داده و اندک ــی خ ــود را ب ــه درک ایــن
پدیــده نزدیــک نماینــد.
کریــگ کســتلمن 10یکــی از پیشــروان تحقیقــات جامع هشناســانه در حــوزه گ رافیتــی
اس ــت .او اولی ــن کس ــی ب ــود کــه جامع ــه آکادمی ــک را از ظه ــور یــک خردهفرهنــگ هن ــری جدیــد
کــه شــامل نظــام ارزش ــی-فرهنگی منحص ــر ب ــه ف ــرد و پنهــان از جامع ــه ب ــود ،آگاهک ــرد .او ب ــه
تحقیــق دریافــت کــه ج وانــان درشــهر جــذب یــک بــازی شــهرت م یشــوند .ایــن بــازی
عبــارت اســت از امضازنــی در شــهر و قطارهــای شــهری.

8 George Kelling
9 James Q. Wilson
10 Castelman, Craig.
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بازیگ ـران ایــن ب ــازی ب ــه شــکلی ضربت ــی و دور از چش ــم همــگان امضاهای ــی ب ــا خــط و
ش ــیوههای متن ــوع و ب ــا رنگهــای مختلــف از خ ــود ب ــه ج ــا م یگذارنــد .او در مقدمــه کتــاب
خ ــود ب ــه نــام گتینــگ آپ(11ب ــاال آمــدن) م ینویس ــد:
اکنــون جــای آن نیس ــت کــه دنب ــال انگیزههــای گرافیت ینویس ــی و یــا ضدیــت
بــا آن باش ــیم  ،چ ـرا کــه هنــوز حت ــی نم یدانیــم ایــن پدیــده چیس ــت!
در ســالهای اولیــه جنبــش گ رافیتــی در نیویــورک ،دو عــکاس بــه نامهــای مارتــا
کوپــر 12و هنــری چلفنــت 13ســعی کردنــد بیشــتر قطارهــای نقاشــی شــده نیویــورک را بــه
ص ــورت مس ــتند در عک سهایشــان ثب ــت نماینــد .آن دو همچنی ــن س ــاعتهای زیــادی را ب ــا
گ رافیت ینوی سهــا س ــپریکرده وس ــعی کردنــد از ح ــال وه ـوا و ش ــیوه کار آنهــا س ــر در آورنــد.
س ـرانجام در س ــال ۱۹۸۴کتابشــان ب ــا نــام س ــاب وِی آرت 14را منتش ــر ک ــرده و تــاش کردنــد ب ــه
معرفــی ج وانــان و گروههــای گ رافیت ینویــس و نمونــه کارهایشــان بپردازنــد.

Getting up
Martha Cooper
Henry Chalfant
Subway Art

11
12
13
14

؟تسیچ یتیفارگ

121

جــف فِ ــرِل ،یکــی دیگــر از محققیــن بنــام علــم جامع هشناســی کــه پیشــتر هــم بــه
نظ ـرات او اشــاره شــد ،بیشــتر ب ــر ویژگ ــی جرمشناس ــانه گ رافیت ــی تمرکــز داشــته .کتــاب او
ب ــه نــام جنایاتاســتایل کــه در  ۱۹۹۶منتش ــر شــد ،ب ــر پایــه تحقیقــات می دان ــی او پی رام ــون
گ رافیت یهــای اولیــه در شــهر دنــور 15اســت .او ســعی کــرده وارد دنیــای گ رافیت یکارهــا
شــود ،تاجایــی کــه حتــی خــود بــه ایــن کار مبــادرت م یکنــد .فِ ــرِل نشــان م یدهــد کــه
چگونــه قطارهــا بــه جــز انســانها ،نقاشــیها را نیــز جاب هجــا کــرده ،مخاطــب بیشــتری
را ب ـرای آثــار ف راه ــم م یآورنــد و از ایــن طریــق باعــث جلــب بیشــتر ج وانــان ب ــه «ارتــکاب»
گ رافیت ــی م یش ــوند .ف ــرل در بحــث خ ــود ب ــه جس ــتجوی راه ــی ب ـرای مقابلــه ب ــا ایــن معضــل
اجتماع ــی اس ــت.
در س ــالیان اخی ــر جامع ــه شناس ــان مطالع ــات مختلــف در زمینــه گ رافیت ــی انج ــام دادهانــد
از آن جملــه م یت وانی ــم ب ــه کتابهــا و مباحــث منتش ــر شــده زی ــر اشــاره کنی ــم« :انگیزههــای
پیوســتن ب ــه خ ــرده فرهنــگ گ رافیت ــی» (هلس ــی و یونــگ « )۲۰۰۶گ رافیت ــی ب ــه عن ـوان وس ــیله
بی ــان شــخصی و شــکل بخش ــی ب ــه هویــت» (مــک دانلــد« )۲۰۰۱ 16گ رافیت ــی در مقــام س ــر
پیچــی یــا اعتــراض و پیامدهــای جزایــی آن» (شــفر« )۲۰۰۴ 17چگونگــی مطــرح شــدن
گ رافیتــی در دنیــای رســمی و هنــر» « ،گ رافیتــی بــه مثابــه مقاومــت در فضــای عمومــی»
(راهــن. )۲۰۰۲ 18
گ رافیتی :پارادوکس گمنامی و شهرت

گفتــه م یش ــود کــه گ رافیت ــی نوی سهــا تشــنه شــهرت هس ــتند .محققی ــن بس ــیاری در
اینب ــاره نظ ــر داده وکس ــب شــهرت را دس ــت ک ــم یک ــی از دالیــل «ارتــکاب» گ رافیت ــی قلم ـداد
کردهانــد .مکدانلــد و میل ــر همچ ــون کس ــتلمن ،در کتابشــان-خردهفرهنگ گ رافیت ـی :ج ـوان
و هویــت و مردانگ ــی در نیوی ــورک و لنــدن -شــهرت را دس ـتکم یک ــی از دالیــل انگیزش ــی
Denver
Macdonald, N.
Schaefer, D.
Rahn, J.
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خلــق گ رافیتــی دانســتهاند .گرگــوری اســنایدر 19جامع هشــناس آمریکایــی کــه بیــش از  ۵۱
س ــال از عم ــر خ ــود را ص ــرف شــناخت دنی ــای گ رافیت یکارهــا ک ــرده اس ــت و ب ــه گفتــه خ ــودش
حت ــی چندیــن ب ــار گ رافیت ــی کش ــیده و از خ ــود امضــا ب ــه ج ــا گذاشــته اس ـت ،در کتابــش ب ــا
نــام «گ رافیت ــی زنــده اس ــت :آنس ــوی امضاهــای زیرزمین ــی نیوی ــورک» م ینویس ــد:
گرافیت ــی را نم یت ـوان بــه عن ـوان یــک معضلاجتماع ــی نگریس ــت .گرافیت ــی
خ رابــکاری نیس ــت بلکــه یــک خردهفرهنــگ کامــا متفــاوت اســت و اتفاقــا میــل
بــه دیــده شــدن و اب ـراز وج ــود دارد.
او همچنین در کتاب خود آورده است:
گرافیت ینوی سهــا از هــر تفکــر و طبقــه اجتماعــی کــه باشــند و بــا هــر
لب ــاس و شــکل و شــمایلی کــه ظاه ــر شــوند ،م یتواننــد ب ــر اســاس آنچــه انجــام
م یدهنــد احتــرام و محبوبیــت یابنــد .هویــت گرافیت ینوی سهــا در درجــه اول
کیفیــت کارشــان اســت و دیگــر مس ــایل در درجــه دوم اهمیــت ق ـرار دارنــد.
او نی ــز شــهرت را از مس ــایل انگیزش ــی در گ رافیت ــی برشــمرده و ب ــه مصاحب ــه مع ــروف
ســال  ۱۹۷۱روزنامــه نیویورکتایمــز م یپــردازد کــه در آن بــرای اولیــن بــار بــا یــک جــوان
امضـازن ب ــه نــام تاک ـی ۱۸۳مصاحب ــه شــد .شــهرت تاک ـی ۱۸۳موجــب رویآوردن هـزاران ج ـوان
در س ــر تــا س ــر نیوی ــورک و آمریــکا ب ــه امضــا زن ــی و گ رافیت ــی شــد .او اضافــه م یکنــد کــه
گ رافیت ــی نوی سهــا ایــن کار را ب ـرای کس ــب احت ـرام و شــهرت در می ــان دوســتان خ ــود انج ــام
م یدهنــد و بــه همیــن علــت در جاهایــی م ینویســند کــه در معــرض دیــد گــروه هــدف
خودشــان باشــد.
ایــن ب ــی نظم ــی و مخدوشس ــاختن یــک س ــطح خــاص نیس ــت کــه گ رافیت ینوی سهــا
را ج ــذب م یکنــد ،بلکــه دیــده شــدن اث ــر از س ــوی گ ــروه خاص ــی کــه مــدت نظرشــان اس ــت
19 Gregory J. Snyder
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اهمیــت یــک ســطح را تعییــن م یکنــد .اســنایدر همی نطــور مکانهایــی را برم یشــمرد
کــه ب ــه هی ــچ وج ــه از مناطــق مح ــروم شــهر نیوی ــورک نیس ــتند ول ــی ب ــه علــت ایــن کــه ج وانــان
زیــادی در آن مناطــق رفــت و آمــد کــرده یــا پارت یهایشــان را برپــا م یکننــد ،گ رافیتــی هــم
در آنج اهــا حض ــور پررنگت ــری دارد .او حت ــی اشــاره م یکنــد کــه چط ــور گ رافیت ــی ت وانس ــته
ب ــر شــهرت محلــه ای مثــل س ــوهو 20در نیوی ــورک تاثیرگ ـذار باشــد .اس ــنایدر در کتــاب خ ــود
از ایــن م یگویــد کــه چطــور گ رافیت ینویســان جــوا ِن دیــروز از تجربیــات خــود در ط راحــی
گ رافیــک بهــره گرفتــه و بــه هنرمندانــی بالــغ بــدل م یشــوند .او نمونههایــی مــیآورد کــه
چطــور گ رافیت ینوی سهایگمنــام بعــد از دوران ج وانــی بــه حرفههایــی چــون نقاشــی،
دی وارنــگاری و نقاشــیدی واری ،ط راحــی و اجــرای تاتــو و ط راح یگ رافیــک جــذب م یشــوند
یــا بــا اســتفاده از ســایتها و نشــریات بــه کار رســانه ای م یپردازنــد .وی در ادامــه بحــث
خــود نتیجــه م یگیــرد کــه ایــن ج وانــان تنهــا کاری کــه م یکننــد کنــار گذاشــتن مجــاری
آموزش ــی و پرورش ــی تحمی ــل شــده از س ــوی جامع ــه اس ــت .آنهــا راه ــی را کــه جامع ــه ب ـرای
موفقیــت آنهــا تعریفکــرده اســت رهــا و راه خــود را در گمنامــی م یآزماینــد.
گ رافیت ینوی سهــا ب ــه عناویــن مخلتــف امــکان پی ـدا ک ــردن شــهرت در خ ــرده فرهنــگ
خــود و در نهایــت جامعــه را دارنــد .گروهــی بــر پایــه کمیــت کارهایشــان و اینکــه در
هم هج ــای شــهر یــا کش ــور و حت ــی دنی ــا آثــاری از آنهــا دیــده م یش ــود و گروه ــی ب ــر اس ــاس
کیفی تهــای زیبای یشناس ــانه آثارشــان ب ــه شــهرت م یرس ــند .راهــن ب ــه ایــن اشــاره م یکنــد
کــه گ رافیت ــی کارهــا لقــب توی(بچ ــه) یــا اس ــباب ب ــازی را ب ــه گ رافیت ینویس ــی م یدهنــد کــه
هی ــچ یــک از ع وامــل ارزش ــی موج ــود در خ ــرده فرهنــگ از جملــه م ـوارد نامب ــرده در ب ــاال را در
خ ــود تقویــت نک ــرده و کار او از نظ ــر جمــع گ رافیت ینوی سهــا فاقــد ارزش تلق ــی م یش ــود.
نکتــه جالــب توج ــه دیگ ــر وج ــود رابطــه کار آم ــوزی و احت ـرام ب ــه پیشکس ــوت درمی ــان
گ رافیتــیکاران اســت .معمــوال دیــده م یشــود کــه ج وانت رهــا ســعی م یکننــد از
قدیم یت رهــا بهــره گرفتــه و آثــار خــود را چــه روی کاغــذ و چــه روی دیــوار بــه آنهــا کــه
20 Soho
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تجرب ــه بیشــتر و کار بهت ــری دارنــد نشــان داده و از آنهــا کس ــب تجرب هکننــد .مثــا گاه تــازه
کارهــای گ ــروه نقــش کارآم ــوز را ب ــازی ک ــرده و داخــل ح ــروف را پ ــر م یکننــد امــا از آنجای ــی
کــه خط ــوط بیرون ــی نقــش مهم ــی در دیــده شــدن ط ــرح و شــمای کل ــی دارنــد ،ایــن کار را
قدیم یت رهــا انجــام م یدهنــد .تحقیقــات یانیــس راهــن نشــان داده اســت کــه حتــی
بچ ههایگ رافیت ینویــس کــه احتــرام زیــادی بــرای معلمــان مدرســه خــود قایــل نیســتند،
گاه احت ـرام بس ــیاری ب ـرای اســتاد یــا دوس ـ ِ
ـت باالدســتی خ ــود قایــل ب ــوده و همیشــه ب ـرای
یادگرفتــن و همنشــینی بــا او حاضــر و محیــا هســتند.
راهن م ینویسد :

عالقــه گرافیت ینوی سهــا بــه کس ــب شــهرت قابلتوجــه اســت امــا ماهیت ــی
دوگانــه دارد .از طرف ــی بــه دنب ــال مط ــرح شــدن و شــناخته شــدن هس ــتند و از طرف ــی
بــا نــام مستعارشــان جلــو م یآینــد کــه نــا شــناخته بماننــد .کس ــانی کــه بیشــتر
دســت بــه مصاحب ــه و اب ـراز وج ــود م یزننــد بــه م ــرور زمــان از ط ــرف جمــع کنــار
گذاشتهم یشــوند.
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          ناشــناسماندن یک ــی از خصوصی ــات گ رافیت ــی کارهــا اس ــت .بنکس ــی( )۲۰۰۵در کتــاب
خ ــود ب ــا نــام «دی ـوار و اث ــر» ش ــرح م یدهــد کــه چگونــه گمنــام مانــدن او باعــث جلــب توج ــه
و شــنیده شــدن صدایــش شــد .او م یگویــد کــه کس ــی کار و ح ــرف او را ج ــدی نم یگرفــت
امــا زمان ــی کــه پشــت هویت ــی جدیــد پنهــان شــده و خ ــود را درهال ـهای از گمنام ــی ق ـرارداد،
توج ــه جامع ــه ب ــه او بیشــتر شــد و کار او بیشــتر و بیشــتر ب ــه چش ــم آمــد .معم ــای نــام اصل ــی
بنکس ــی از طریــق رس ــانهها تبدیــل ب ــه موض ــوع کنجــکاوی عــده زیــادی از درون و بی ــرون خ ــرده
فرهنــگ گ رافیت ــی شــده اس ــت .او در دنی ــا س ــفر م یکنــد و کم ــاکان ب ــه شــکل ناشــناس آثــار
خ ــود را اج ـرا م یکنــد!
شــکی در ایــن نیســت کــه گمنامــی جنبــه ای قهرمانگونــه و اســرار آمیــز بــه
گ رافیتــی کارهــا م یدهــد .امــا همــه گ رافیتــیکاران گمنامــی را بــرای ج ذابیــت رســانه ای
آن نم یخ واهنــد .بلکــه گمنامــی م یت وانــد ابــزاری بــرای پنهــان مانــدن از کنتــرل دولتــی
یــا انتظام ــی و ق وانی ــن جزای ــی باشــد .گمنام ــی همانط ــور کــه در ب ــاره الترینالی ــا دیدی ــم ،ب ــه
گ رافیت ینوی سهــا ایــن امــکان را م یدهــد کــه ب یپروات ــر ب ــه اب ـراز وج ــود بپردازنــد چ ـرا کــه
هویــت اصلــی آنــان پوشــیده م یمانــد .بــه هــر حــال گ رافیتــی کارهــا بــه ناشــناختهبودن
خ ــود شــناخته م یش ــوند و تــا زمان ــی کــه آنهــا را در حی ــن ارتــکاب ج ــرم دســتگیر نکننــد
ب ــه س ــختی م یت ـوان آنهــا را مج ــرم قلم ـداد ک ــرد .ایــن ویژگ ــی گ رافیت ینوی سهــا ب ــه قــدری
ب ـرای آنهــا اهمی ــت دارد کــه معم ــوال حت ــی در انتخــاب دوس ــت و ه ــم گروه یهــای آنهــا
نیــز تاثیــر گــذار اســت .بــرای مثــال فاشکــردن نــام اصلــی بچ ههایگــروه بــرای دیگــران،
ممکــن اس ــت منج ــر ب ــه ب یاعتم ــادی کامــل گ رافیت ینویس ــان ب ــه آن ف ــرد ش ــود .اگرچ ــه اف ـراد
یــک گ ــروه گ رافیت ــی معم ــوال اس ــم اصل ــی یکدیگ ــر را م یداننــد امــا آن را از اف ـراد دیگ ــر ب ــه
ویــژه م ــردم ع ــادی یــا اعضــای دیگرگروههــا پنهــان نــگاه م یدارنــد .در ه ــر ح ــال ب ــه غی ــر از
بنکس ــی باق ــی گ رافیت ینویس ــان نت وانس ــتهاند نــام اصل ــی خ ــود را ،پ ــس از شــهرت مخف ــی
نــگاه داشــته و گمنام ــی خ ــود را حفــظ کننــد.
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س ــاختن و شــکل دادن هوی ـتدوم در دنیایگ رافیت ــی ام ــری طبیع ــی اس ــت .مکدانلــد
در ســال  ۲۰۰۱م ینویســد :
گرافیت ینوی سهــا بــا دو هویــت رشــد م یکننــد .یکــی زندگــی واقعــی و
دیگــری زندگ ــی در بس ــتر خ ــرده فرهنگ ــی.
تــاش مکدانلــد در بــاز شناســی ایــن پیچیدگــی هویتــی در دنیایگ رافیتــی قابــل
تقدیــر اســت .در حقیقــت ج وانــان در جامعــه امــروزی مجــال کافــی بــرای شــکل دهــی
هویــت ف ــردی خ ــود پی ـدا نم یکننــد ،در حال ــی کــه گ رافیت ــی و خردهفرهنگهای ــی از جملــه
هی پهــاپ و پانــک ب ــه آنهــا امــکان تجرب ــه و پ ــرورش هویت ــی منحص ــر ب ــه ف ــرد را دادهانــد:
یــک جــوان  ۱۶ســاله بنــا بــر ســاختارهای اجتماعــی بایــد باالجبــار در مدرســه حضــور
یاب ــد و ب ــه عن ـوان یــک دانــش آم ــوز ب ــر س ــر کالس درس بنش ــیند .ایــن در حال ــی اس ــت کــه
چی ــزی در درون او ن ـدا در م یدهــد کــه بایــد خ ــودت را نشــان بده ــی! او بایــد در جامع ــه ای
کــه احس ــاس م یکنــد ب ــه آن تعلــق دارد خ ــود را اب ـراز کنــد .ج وان ــی کــه احس ــاس م یکنــد
جامع ــه او را نم یبینــد از جایــگاه «دانــش آم ــوز» کــه ازس ــوی جامع ــه ب ــه او نس ــبت داده شــده
اس ــت خس ــته و س ــعی در س ــاختن هویت ــی دوم ب ـرای خ ــود دارد .او ایــن بس ــتر را تنهــا در خ ــرده
فرهنگهــای موج ــود در جامع ــه م ییاب ــد .بنــا ب ــر تحقیقــات راهـن ،ورود ب ــه دنی ــای گ رافیت ــی
معمــوال ه مزمــان و مــوازی بــا ورود بــه مرحلــه بلــوغ اتفــاق م یافتــد .زمانــی کــه فــرد بــه
دنب ــال هویــت و نس ــبت خ ــود ب ــا جامع ــه م یگ ــردد و س ــعی م یکنــد آن س ــاختار اجتماع ــی
را برگزینــد کــه گ ــوش شــن وایی ب ـرای پی ــام او دارد .گ رافیت ــی یک ــی از قالبهای ــی اس ــت کــه
ایــن می ــل ف ــردی م یت وانــد در آن مج ــال حرکــت یاب ــد.
گ رافیت یکارهــا در زندگــی فــردی و عــادی خــود نم یت واننــد بــا نــام دوم زندگ یکننــد،
بناب رایــن ناچارنــد دو هویــت و دو جهــان مجــزا را تجربــه کننــد .بــا هویــتدوم خــود تنهــا
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م یت واننــد در می ــان اف ـراد خ ــرده فرهنــگ خ ــود معتب ــر شــناخته ش ــوند ،در صورت ــی کــه اعتب ــار
یــا هویــت آنهــا در خانــه ،مدرس ــه یــا مح ــل کار ،در اغلــب م ـوارد وابس ــته ب ــه هویــت رســمی
آنهــا در جامع ــه ب ــوده ولزومــا ب ــا پیش ــرفت خ ــرده فرهنگ ــی آنــان هم ـراه نیس ــت .ب ــه گفتــه
مکدانلــد ،هویــتدوم گ رافیت ینوی سهــا چیــزی اســت کــه آنهــا در دنیــای خیــال خــود
دوس ــت دارنــد باشــند و هویــت اصل ــی آنهــا کم ــاکان هم ــان هویــت رســمی و زمین ــی آنهــا
باقــی م یمانــد.
«مــن یــه بچــه بــودم کــه والدین ــم در حقیقــت سرپرســتی مــن رو بــه عهــده
گرفتــه بــودن .اونــا والدیــن اصل ــی مــن نب ــودن .مـدام دنب ــال هویتــم م یگشــتم و بــا
درســت کــردن یــه اس ــم جدیــد م یتونس ــتم خ ــودم رو متقاعــد کن ــم کــه ایــن مــن
21
هس ــتم.من فوتــورا دوه ـزار بــودم - ».فوتــورا
21 Futura2000
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نــگاه کــردن بــه گ رافیتــی از نــگاه زبانشناســی بســیار هیجانانگیــز بــوده و م یت وانــد
در شــناخت و درک بهتــر ویژگ یهــای مهــم گ رافیتــی کارســاز باشــد .فوکــو 22و دلــوز 23از
فیلس ــوفانی بودنــد کــه زب ــان ،ب ــه خص ــوص زباننوشــتاری را ب ــه عن ـوان اب ـزار و یــا گون ـهای از
قــدرت ،م ــورد بازشناس ــی ق ـرار دادنــد .آنهــا ب ــر ایــن ب ــاور بودنــد کــه زباننوشــتاری از ابت ـدای
کار بــا هــدف تعییــن سیســتم ق وانیــن و نیــز ثبــت بــاج و خ راجهــا و جنایــات ســاخته و
پرورانــده شــده اســت .تصــور اینکــه گروهــی بت وانــد بــدون بــه کارگیــری زبــان نوشــتاری
ب ــه تشــکیل یــک نظــام مهت ــر س ــاالرانه نایــل آیــد دش ـوار اس ــت .ب ــه عبارت ــی دیگ ــر طل ــوع
نظامفعا ِلقــدرت ،در یــک مح ــدوده وس ــیع جغ رافیای ــی ،ب ــدون در
حکومــت ب ــه معنــای یــک ِ
نظ ــر گرفتــن نقــش زب ــان نوشــتاری ،دس ــت ک ــم ب ـرای وضــع ق وانی ــن مشــترک ،غی ــر ممکــن
م ینمایــد .همیــن مثــال نیــز در بــاره ادیــان صــادق اســت .بــدون زبــان نوشــتاری چگونــه
یهودیــت ،مس ــیحیت و اس ــام م یت وانس ــتند سیس ــت مهای سلس ــله م راتب ــی خ ــود را تبیی ــن
و تشــریح کننــد؟! در یکتاپرســتی ،خداونــد از طریــق زبــان و در نهایــت بــه شــکل نوشــتار،
ق وانی ــن خ ــود را ب ــه یــک نف ــر ب ــه عن ـوان رهب ــر دیکتــه م یکنــد :ده فرمــان ب ـرای موس ــی.
تبلیغــات ب ــدون نوشــته ،تقریب ــا غی رقابــل درک و نــا کار آمــد خ واهدب ــود .الگوس ــازی ب ـرای
ح ـقرای یــا تبلیــغ فروشــگاههای بــزرگ ،دس ـتکم ب ــه انــدک نوشــته ای نی ــاز دارنــد .عل ــم
و تکنول ــوژی و تمام ــی پدیدههــای مرتب ــط ب ــا الگ ــوی نظــام قــدرت ،نیازمنــد متــن یــا زب ــان
نوشــتاری ب ــوده و معم ــوال زب ــان نوشــتاری پیچی ــده ت ــری را نی ــز در خ ــود باززای ــی م یکننــد.
حتــی بــرای آمــوزش و پــرورش فرزندانمــان هــم بــا آمــوزش زبــان بــه خط یتریــن شــکل
ممکــن آغــاز م یکنی ــم .مــا بچ ههــا را مجب ــور م یکنی ــم کــه خطهــا را دنب ــال ک ــرده و ب ــه آنهــا
ع ــادت کننــد .دیگ ــر ب ــر هم ــه مــا آشــکار اس ــت کــه س ـواد خ وانــدن و نوشــتن از س ــادهترین
م راح ــل شــکلدهی شــخصیت اجتماع ــی مــا اس ــت.
22 Michel Foucault
23 Gilles Deleuze
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«متــن» نقطــه مشــترک همــه آدمیــان دربــاره تاریــخ اســت :در بــاره فرهنــگ ِمشــترک
و قانــون .در حقیقــت ایــن «مــا» بــا زبــان پ یریــزی شــده اســت .گ رافیتــی نیــز بــه زبــان
نوشــتاری وابس ــته اس ــت چ ـرا کــه بخــش اعظم ــی از فرهنــگ گ رافیت ــی مرب ــوط ب ــه امضازن ــی و
استایلنویس ــی اس ــت .اغلــب گ رافیت یکارهــا خ ــود را نــه هنرمنــد بلکــه نویس ــنده م یداننــد.
پ ــس بایــد قب ــول ک ــرد کــه گ رافیت ــی در بنی ــاد یک ــی از ان ـواع نوشــتار اس ــت .گ رافیت یکارهــا
معم ــوال نــام م ینویس ــند .نــام در زبانشناس ــی یک ــی از بخشهــای مبه ــم و دش ـوار اس ــت.
وقت ــی فیلس ــوفانی چ ــون راس ــل24یا ویتگنشــتاین 25ب ــه جس ــتجو در خ وانــش منشــا لغــات و
ارتباطشــان ب ــا دنی ــا م یپردازنــد ،اغلــب ب ــر س ــر بررس ــی نامهــا ب ــه دش ـواری ب ــر م یخورنــد:
دنب ــال ک ــردن و تش ــریح اســمی چ ــون صندل ــی و توصی ــف زب ــان شناس ــی آن ب ــه م راتــب س ــاده
ت ــر اس ــت از اســمی چ ــون «نقطــه »۷۶یــا «جک ــی. »۲۱
گ رافیتــی کارهــا بــه خودشــان اســم م یدهنــد و همــان را م ینویســند و در کارشــان
اســتفاده م یکننــد .یــک بخــش ایــن کار ب ــه نوع ــی پش ـتکردن ب ــه سیس ــتمی عرف ــی اس ــت
کــه آنهــا را ب ــا نــام رســمی و دســته بنــدی شــده م یخ واهــد .آنهــا اس ــم خ ــود را س ــاخته و
گس ــترش م یدهنــد :اســمی کــه در س ــاختار ثب ــت اس ــناد ثب ــت نشــده اس ــت و نی ــازی ب ــه
کارت مل ــی و گ واه ــی تولــد ن ـدارد .ب ــه ق ــول بودریــار ،همچ ــون یــک موج ــود جدیــد کــه زی ــر
پوســت بدنــه نوشــتاری قــدرت م یخــزد.
ایــده ایــن اس ــت کــه ب ــا نام ــی بی ــرون از سیس ــتم و شــناخته نشــده بت ـوان ب ــه شــهرتی
بی ــرون س ــاختار و مس ــتقل از آن دس ــت پی ـدا ک ــرد .یعن ــی بت ـوان اســمی را کــه در هی ــچ س ــند
دولت ــی ثب ــت نشــده ،تولیدک ــرده و آن را مط ــرح س ــاخت ،ب ــه ط ــوری کــه س ــاختار قــدرت را نی ــز
ب ــا آن م واج هکننــد .آنهــا م یخ واهنــد قــدرت را غافلگی ــر کننــد و ایــن کار را ب ــه کم ــک زب ــان
انجامم یدهنــد :زبانــی تهدیدآمیــز کــه مخاطبــش نظــام حاکــم اســت.
24 Bertrand Russell
25 Ludwig Wittgenstein
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گ رافیت ــی از نظ ــر ش ــیوه برخ ــورد ب ــا ح ــروف ب ــا دنی ــای تایپوگ راف ــی ش ــباهت یــا نزدیک ــی
دارد .مثــا خیلــی از گ رافیتــی کارهــا حــروف و الفبــای ط راحــی شــده خــود را دارنــد کــه
ســالها روی آنهــا کار م یکننــد .البتــه تاپیوگ رافــی را م یتــوان فرمــی انتزاعــی و کاربــردی
دانس ــت ،چ ـرا کــه معم ــوال محدودیتهای ــی در رابطــه ب ــا اســتفاده از نوشــتار ب ـرای خ ــود قایــل
م یش ــود .ب ـرای مثــال بعض ــی ح ــروف تبدیــل ب ــه اســتاندارد م یش ــوند و لــزوم خ وانــا ب ــودن
آثــار عموم ــی تایپوگ راف ــی محدودیتهای ــی را در ایــن زمینــه ف راه ــم م ـیآورد .تایپوگ راف یهــا
ماش ــین یاند امــادر گ رافیت ــی همیشــه اج ـرای زنــده ص ــورت م یگی ــرد و س ــاختن ح ــروف ب ــا
دس ــت و ب ــدون محدودیــت در ف ــرم ب ــه وق ــوع م یپیونــدد .ب ــا ایــن ح ــال در ان ـواع جدیــد هن ــر
خیابان ــی نی ــز م یت وانی ــم نمونههــای تایپوگ رافی ــک بدیع ــی را مشــاهده کنی ــم.
تاریــخ حــروف در گ رافیتــی ،تاریــخ پیچیــده شــدگی اســت .توجــه کنیــد کــه چطــور
حــروف و امضاهــا در ابتــدا ســاده و خ وانــا بودنــد :حتــی نوشــتههای حبابــی هــم خ وانــا
بودنــد .هــر چــه گذشــت ،مثــا در دهــه هشــتاد بــا محبوبیــت وایلــد اســتایل ،حــروف
پیچیــده تــر شــدند و آن امضاهــا و تروآپهــا جــای خــود را بــه آثــاری دادنــد کــه خ وانــدن
آنهــا دش ـوارتر ب ــود .در واقــع نوشــته ب ــه نوع ــی لوگ ــو یــا نشــان تبدیــل شــد .ایــده نهفتــه در
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جریــان پیچیدهس ــازی ایــن ب ــود کــه م یشــد اف ـراد را ب ــر اس ــاس اینکــه م یت واننــد گ رافیت ــی
را بخ واننــد و یــا از آن ســر در نم یآورنــد بــه دو گــروه تقســیم کــرد :خودیهــا و غریب ههــا.
بدینترتیــب هــر کســی نم یت وانســت نوشــته روی دیــوار را بخ واند.حتــی پلی سهــا هــم
بایــد ســاعتها بــرای خ وانــدن و تشــخیص نامهــا زحمــت م یکشــیدند ،در حالــی کــه
خ ــود گ رافیت یکارهــا در نــگاه اول م یت وانس ــتند نامهــا را تشــخیص دهنــد :درس ــت همچ ــون
گروه یکــه زبــان یکدیگــر را م یفهمنــد.
واقعی ــت ایــن اس ــت کــه ه ــر شــخص م یت وانــد ب ــا دقــت و تعم ــق بیشــتر در ش ــیوههای
مختلــف گ رافیت ــی ،رفتــه رفتــه نوشــتههای آنــان را ب ــه راحت ــی بخ وانــد ،ارتباطــات نهفتــه در
ت ک ــم برخ ــی ح ــروف را تشــخیص دهــد .در حقیقــت حت ــی
آنهــا را شناس ــایی کنــد یــا دس ـ 
تــا زمــان گســترش ســبک وحشــی نیــز گ رافیتــی هنــوز بــه عالــم متــن نزدیــک بــود .امــا
پ ــس از آن رفتهرفتــه قانونه ـای بیشــتری شکس ــته شــدند و گ رافیت ــی تبدیــل شــد ب ــه ب ــازی
تصوی ــری ب ــا واژگان :یــک تجزیــه نظاممنــد .اشــکال نوشــتاری در گ رافیت ــی ب ــه دههــا یــا شــاید
صدهــا س ــبک و روش مختلــف انش ــعاب یافتنــد و کار در ه ــر یــک ب ــه زمینــه ای تخصص ــی و
ویــژه تبدیــل شــد .گاه ــی ب ــه مس ــیر س ــه بع ــدی افتــاد ،گاه بیشــتر ب ــه ســمت تصوی ــر بودگ ــی
رفــت تــا متــن بودگ ــی ،گاه ب ــه دنی ــای خطاط ــی و خوشنویس ــی تمایــل یافــت و گاه ب ــه س ــوی
انت ـزاع هج ــوم ب ــرد.

گ رافیتــی نــه تنهــا ت وانســته در زبــان نوشــتاری ،الفبــا را بــه ســمت اندیشــهنگاری
پی شبــرد و اســتفاده رســمی از الفبــا را نقدکنــد بلکــه ســاختار نوشــتار را م یشــکند و در
نهایــت ب ــه جای ــی م یرس ــد کــه نوشــتار را اســتادانه و ب ــه روش ــی ف ــردی خلــق م یکنــد .در
26
دنی ــای گ رافیت ــی ب ــه اس ــتادانی ب ــر م یخوری ــم کــه اثرشــان اســتادانگی و قــدرت آثــار رافایــل
را داراس ــت .قب ــل ازگ رافیت ــی چنی ــن مهــارت و کاری روی نوشــتار نشــده ب ــود .حت ــی در آثــار
خوشنویس ــان ه ــم ایــن هم ــه از رنــگُ ،ب ع ــد ،پرس ــپکتیو و ترکی ببنــدی خب ــری نب ــوده اس ــت.
عنص ــر زیبای یشناس ــانه نوشــتار در گ رافیت ـی ،ش ــره ی رنــگ اس ــت :ش ــره ک ــردن رنــگ نشــان
26 Raphael
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م یدهــد کــه گ رافیت ــی یــا امضــا از رنــگ س ــاخته شــده اس ــت و رنگهــا روی س ــطوح س ـرازیر
م یش ــوند و در مرحلــه ای کامــا خشــک شــده ،گوی ــی لحظــه ای ثب ــت م یش ــود .آیــا ایــن
نوعــی مســتندنگاری زبانــی و تصویــری تلقــی نم یشــود؟
از برخــی ویژگ یهــای گ رافیتــی نوشــتاری در صنعــت ســرگرمی نیــز اســتفاده شــد.
زمانــی کــه گ رافیت یکارهــا آثــار خــود را در گالــری نمایــش دادنــد گ رافیتــی راه جدیــدی را
آغــاز ک ــرد .از «متــن ب ــودن» ب ــه ســمت «تصوی رشــدن» و رفتــه رفتــه ب ــه س ــوی فاصلــه گرفتــن
از کالم پی ــش رفــت .نوشــتار در نقاش ــی اســتفاده م یشــد .در دســتان یــک کاراکت ــر ،در ح ــال
از ه ــم گسس ــتن و پ ــاره شــدن ،س ـوار ب ــر ب ــاد ،ب ــر ف ـراز یــک آســمانخ راش ،درمی ــان ابرهــا و
در حــال برخــورد بــا صاعقــه .متــن ،گاه فشــرده و نــا خ وانــا م یشــد و گاه از دل دیــوار در
م یآمــد« .کلم ــه» آنج ــا وج ــود داشــت ،امــا گاه در ح ــال س ــوختن ،گاه زی ــر خــاک و س ــنگ و
آهــن وگاه ــی چرخی ــده و دره متنی ــده تصوی ــر م یشــد .ایــن یعن ــی ب ــردن ح ــروف و زب ــان ب ــه
موقعی تهایــی تجربــه نشــده.
ب ــه ه ــر ح ــال اگ ــر مــا قب ــول کنی ــم کــه آینــده ای داری ــم .زب ــان والبتــه زباننوشــتاری نی ــز
آینــدهای خ واهنــد داشــت .برخ ــی در اینب ــاره ب ــههایپ رتکس ــت اشــاره م یکننــد امــا بنــا ب ــر
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ب ــاور کریس ــپین اســتارت وِل 27گ رافیت ــی یک ــی از راههــای آینــده زب ــان خ واهدب ــود .راه ــی کــه زب ــان
نوشــتاری ،خ ــود را از قانونمح ــوری و کلیشــه بودگ ــی خــاص م یکنــد .امــا ایــن ه ــم مانن ـ د
هایپ رتکس ــت ب ــه عناویــن گوناگ ــون م ــورد دســتبرد و به ــره ب ــرداری از س ــوی نظامهــای حاک ــم
ق ـرار خ واهــد گرفــت .همانط ــور کــه هن ــر آوانــگارد چنی ــن سرنوشــتی یافــت یــا همانط ــور
کــه هن ــر ط راح ــی گ رافی ــک ب ــه ایــن دام افتــاد .ایــن البتــه ب ــه تقلی لپذی ــری هن رهــا بس ــتگی
دارد.
گ رافیتی :هرن زیرزمینی

گ رافیتــی و هن رخیابانــی بــه طــور کلــی از هن رهــای زیرزمینــی محســوب م یشــوند.
هنــر زیرزمینــی ،هنــری اســت کــه بــه چارچوبهــا و عــادات هنــر رســمی بــاور نداشــته و
آنهــا را ب ــه چالــش م یکشــد .موس ــیق ی ،نمایــش ،ادبی ــات و هن رهــای تجس ــمی زیرزمین ــی
مجموع ــه ای از خ ــرده فرهنگهای ــی را تشــکیل م یدهنــد کــه ب ــه ب ــازار هن ــر و فرهنــگ پشــت
م یکننــد .زیرزمینــی بــودن هن رهــا هیــچ ارتبــاط مســتقیمی بــا فعالی تهــای سیاســی
نـدارد امــا هس ــتند گ ــروههــا یــا هنرمنـدان زیرزمین ــی کــه تمرکزشــان بیشــتر متوج ــه انتقــادات
اجتماع ــی و سیاس ــی اس ــت .در اینج ــا قصــد نداری ــم تاریخچ ــه هن ــر زیرزمین ــی و تجرب ههــای
مس ــتقل هنرمن ـدان در ق ــرن اخی ــر را بازگ ــو کنی ــم بلکــه م یخ واهی ــم ب ــه ط ــور کوتــاه ب ــه چنــد
فصــل مشــترک می ــان گ رافیت ــی و هن ــر زیرزمین ــی بپردازی ــم.
هنرمنــد زیرزمینــی خــود را در چارچــوب گالریهــا و عرصههــای رســم ی ِارایــه اثــرش
محــدود نم یکنــد ،درســت همانطــور کــه در گ رافیتــی بــدان عمــل م یشــود .یعنــی
هنرمنــد اث ــر خ ــود را نــه در گال ــری و حت ــی نــه روی ب ــوم ،کــه ب ــر س ــطح شــهر نمایــش م یدهــد
و ایــن کار عمــا بیانیــهای اســت در مخالفــت بــا انحصاریکــردن فضــای هنــر .هنرمنــد
گ رافیت ــی همچنی ــن ب ــا ایــن کار خ ــود م وافقتــش را ب ــا می ـرا ب ــودن اث ــرش اعــام م ینمایــد:
ممکــن اســت اثــر او را پــاک کننــد یــا روی آن نقاشــی دیگــری بکشــند .او اثــرش را بــرای
ف ــروش عرضــه نک ــرده اس ــت .او اث ــرش را ب ـرای تبلیــغ خ ــودش عرضــه نک ــرده اس ــت .اث ــر او
27 Crispin Sartwell
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بخش ــی از وج ــود اوس ــت کــه در محی ــط عموم ــی ب ــه اشــت راک گذاشــته شــده و در ازای آن طلب ــی
ن ـدارد .از ایــن گذشــته ،ش ــعار هن ــر زیرزمین ــی ایــن اس ــت کــه «مــا ب ـرای بی ــان ،منتظ ــر کس ــب
اج ــازه نم یمانی ــم» و ایــن دقیقــا چی ــزی اس ــت کــه گ رافیت یکارهــا ب ــه آن ب ــاور دارن ـد .آنهــا
ب ـرای بی ــان افکارشــان کس ــب اج ــازه نم یکننــد و خ ــود را در تمام ــی ابع ــاد محی ــط اجتماع ــی
آزاد م یداننــد .گ رافیت یکارهــا همی نط ــور در ن ــوع نگاهشــان ب ــه هن رعامــه نی ــز ب ــا هنرمن ـدان
زیرزمین ــی هم ـراه هس ــتند .آنهــا ب ــاور دارنــد کــه محبوبی ــت و شــهرت رس ــانه ای معی ــار قابــل
اعتنای ــی ب ـرای ارزیاب ــی موفقی ــت هن ــری و فرهنگ ــی نیس ــت :در گ رافیت ــی «واقع ــی ب ــودن» ب ــه
«شــهرت» ارجحی ــت دارد .ف رانــک زاپ ــا م یگوید«:ب ــازار ب ــه دنب ــال ت ــو م یآیــد ول ــی ت ــو بایــد
ب ــه زیرزمی ــن برگ ــردی».

گرافیتی :سفر

بیشــتر گ رافیت یکارهــا اهــل س ــفر ک ــردن هس ــتند ،آنهــا دس ـتکم ب ـرای انتشــار امض ـا،
اســتیک رها و یــا گ رافیت یهــای خ ــود ناچارنــد در شــهر یــا محلــه ســکونت خ ــود از نقطــه ای
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بــه نقطــه ای دیگــر ســف رکنند .ســفر بــه عنــوان یکــی از راههــای کســب تجربــه ،در میــان
اهال ــی گ رافیت ــی مقولــه ای آشناس ــت .فرهنــگ هیچ-هایکینــگ یــا س ــفر ب ــا بودج ــه پایی ــن و
ب ــا مقصــد نامعل ــوم در می ــان گ رافیت ــی کارهــا از دهــه  ۸۰می ــادی رواج یافــت .گ رافیت یکارهــا
بــه شــه رها و حتــی کشــورهای دیگــر م یرونــد و بدیــن ترتیــب در شــهرهای دیگــر نیــز
از خــود آثــاری بــه جــا م یگذارنــد .گاه ایــن ســف رها بــا برنامــه و زمانبنــدی دقیــق تــری
انجــام م یشــود و شــکل یــک تــور گ رافیتــی را پیــدا م یکنــد .در جریــان تورهــا ،آنهــا از
چنــد شــهر یــا کش ــور عب ــور م یکننــد و ضمــن آشــنایی ب ــا گ رافیت یکارهــای آن ناحی ــه ب ــه
کس ــب تجرب ــه و اث رگ ـذاری در ط ــی راه م یپردازنــد .در ده ـ ه ن ــودمی ــادی ب ــه خص ــوص در
اروپ ــا ،تورهایگروه ــی یــا انف ـرادی گ رافیت ــی کارهــای اروپای ــی و آمریکای ــی موجــب شــکل
گیــری رفاقتهــا و گروههــای بیــن المللــی متنوعــی شــد و شــبکههایی از ارتباطــات ایــن
هنرمن ـدان در کش ــورهای مختلــف شــکل گرفــت .ایــن تورهــا و س ــف رها تاثی ــری شــگفتآور
بــر گســترش و تنــوع اســتایلها و شــیوههایمختلفبیان گذاشــت .در نبــود اینترنــت و
مجــات کثی ــر االنتشــار ،ایــن س ــف رها بودنــد کــه ج وانــان را از وج ــود یکدیگ ــر و یــا حت ــی
از شــیوهکار و یــا حــال و هــوای ذهنــی یکدیگــر بــا خبــر م یکردنــد .امــروزه نیــز ســف رها
و تورهــا در دنی ــای گ رافیت ــی رواج دارنــد و اف ـراد زیــادی تنهــا ب ـرای کش ــیدن یــا حت ــی دیــدن
گ رافیتــی در ســرتا ســر جهــان ســفر م یکننــد .شــه رهای بــزرگ اروپــا از جملــه مه متریــن
مقاصــد هن رمندانخیابانــی در ســالهای اخیــر هســتند.
گ رافیتی :بازار هرن

هی ــچ ف ــردی در ش ـرایط ع ــادی ،ب ــه طمــع س ــود و کس ــب درآمــد ج ــذب حرفــه ای هن ــری
نم یش ــود چ ـرا کــه هنرمنــد شــدن نیازمنــد صب ــر و قناع ـتورزی بس ــیار اس ــت .هن رمن ـدان
گ رافیتــی نیــز در ابتــدا بــه هــدف فــروش آثارشــان وارد ایــن حرفــه نم یشــوند.اغلب
گ رافیت یکارهــا حتــی آثــاری روی بــوم خلــق نم یکننــد .در حقیقــت ایــن یــک امتیــاز در
دنی ــای گ رافیت ــی محس ــوب نم یش ــود بلکــه مقولــه ای اس ــت کامــا مج ـزا .همانط ــور کــه
یــک نان ـوا ،یــک وکی ــل دادگس ــتری یــا یــک کارمنــد س ــاده ممکــن اس ــت ب ــه گ رافیت ــی اشــتغال
داشــته باشــد یــک هنرمنــد ه ــم ممکــن اس ــت ب ــه گ رافیت ــی بپ ــردازد .مثــال تاریخ ــی ایــن ادع ــا
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آثــار کی تهارینــگ اســت .او یــک هن رمنــد بــود کــه در کنــار کارهــای اســتودیویی خــود
آثــار خیابان ــی و دی ـواری بس ــیاری را خلــق ک ــرده اس ــت .هــدف وی بی ــان هن ــری دیدگاههــا و
احساس ــات خ ــود ب ــوده اس ــت و نــه اج ـرای ص ــرف یــک ایــده ب ـرای ج ــذب خری ـدار.

در س ــالهای اولی ــه دهــه هشــتاد می ــادی برخ ــی از گال ــریداران و ش ــبکههای نگه ـداری
از آثــار هنــری بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آثــار برخــی از گ رافیتــی کارهــا از ارزشهــای
فرهنگ ــی و هن ــری ویــژه ای برخ ــوردار هس ــتند .عــده ای کــه روی کار خ ــود تمرکــز بیشــتری
داشــته یــا آثــاری ب ــا ویژگ یهــای بص ــری منحص ــر ب ــه ف ــرد خلــق م یکردنــد .خری ـداری ایــن
آثــار و برپای ــی نمایشــگاههایی از ایــن آثــار ش ــروعی ب ــود ب ــر آشــنای یمجموع هداران آثــار هن ــری
ب ــا ایــن هن رجدیــد و هن رمن ـدان ج ـوان آن .ط ــی س ــالهای اخی ــر و ب ــا گشــایش فضــای ب ــاز
اطالعات ــی در اینترنــت ،ج وانــان زیــادی ب ــا دسترس ــی ب ــه اطالع ــات ،از ب ــازار خریــد و ف ــروش
ایــن آثــار اطــاع پی ـدا ک ــرده و در ذهــن خ ــود رویــای شــهرت و کس ــب س ــود از طریــق گ رافیت ــی
و هنــر شــهری را م یپروراننــد .ستارهســازیهای رســانه ای بــه خصــوص در حــوزه اینترنــت
ت وانســته دیدگاهــی نادرســت را در ذهــن ج وانــان عالقهمنــد بــه گ رافیتــی بــه وجــود آورد:
گ رافیت ــی ب ــه عن ـوان شــغل.
کیتهارینــگ ،در آوریــل ســال  1987در محلــه ســوهوی نیویــورک ،مغــازه
ای را اجــاره کــرد و در آن ت یشــرت ،گل ســینه ،کیــف ،مجســمه ،عروســک و
لی وانهایــی را کــه خــودش آنهــا را نقاشــی کــرده بــود ارایــه کــرد .نــام مغــازه او
پــاپ شــاپ بــود و بــه گالــری کوچک ــی ش ــبی هبود.هارینگ ایــن مغــازه را نــه یــک
دکان ،بلکــه یک ــی از آثــار خ ــود م یدانس ــت و درون آن را بــه تمام ــی -از زمی ــن تــا
ســقف -نقاش ــی کــرده بــود .قصــد کیتهارینــگ ایــن بــود کــه بتوانــد آثــارش را
مس ــتقیما و بــا قیمت ــی مناســب در دســترس عمــوم ق راردهــد .منتق ـدان دنی ــای
رســمی هن ــر نقدهــای ف راوان ــی در مخالفــت بــا ایــن کارهارینــگ منتش ــر کردنــد
اماهارینــگ ب ــر س ـر ِ ایــده خ ــود مانــد و ســعی کــرد آثــارش را بــه ایــن ش ــیوه ب ـرای
عمــوم قابــل دســترس ســازد .دوســتان و ه ـواداران کیتهارینــگ از جملــه «انــدی
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وارهــول» او را در ایــن راه پشــتیبانی م یکردنــد( .بنیادهارینــگ)

برخــی دنیــای گ رافیتــی امــروز را بــه دنیــای مــد یــا دنیــای پــورن تشــبیه م یکننــد و
گ رافیت ــی را پورنوگ راف ــی دنی ــای هن ــر م ینامند.گ رافیت یکارهــای مختلــف در دوره ای شــهرت
و محبوبیــت رســانهای یافتــه و ســپس بــه ف راموشــی ســپرده م یشــوند و بــرای رســانهها و
گال ــری دارهــا کس ــالت آور و غی ــر قابــل ارایــه تلق ــی م یش ــوند :همچ ــون ســتارههای دنی ــای
پ ــورن.
بــازار هنــری گ رافیتــی همیشــه بــه چهرههــای نــو و جــوان نیــاز دارد و ح راج یهــای
معتبــر و موزههــای بزرگــی در سرتاســر جهــان از چیــن وهنگکنــگ گرفتــه تــا پاریــس،
بروکســل ،آمســتردام و نیویــورک تمرکــز خــود را روی جنبــش هن رخیابانــی گذاشــتهاند و
رکوردهــای ب یســابقه ای را در حــوزه ارقــام فــروش ایــن آثــار بــه ثبــت رســانیدهاند.
ورود بــازار و داللهــای هنــری بــه حــوزه گ رافیتــی مثــل تمامــی حوزههــای فرهنگــی
باعــث القــای نــگاه ب ــازاری ب ــه جامع هگ رافیت یکارهــا نی ــز شــده و ت وانس ــته توج ــه بس ــیاری را از
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مفه ــوم آزاد و رهــای گ رافیت ــی ب ــه ســمت ط راح ــی و ایج ــاد آثــار قابــل ف ــروش منح ــرف س ــازد.
ب ــه ه ــر ح ــال ایج ــاد ت ـوازن می ــان هن ــر و ب ــازار از دش ـواریهای هن ــر ب ــه عن ـوان یــک حرفــه و
شــغل اس ــت.

آثــار و خــود هنرمنــدان گ رافیتــی بــر اســاس معیارهــای گوناگونــی ارزشگــذاری
م یش ــوند .قابــل ارایــه ب ــودن آثــار ،اخــاق حرف ـهای ،بدعــت ،تاثیرگ ـذاری اجتماع ــی ،بی ــان
جــذاب ،ارزشهــا زیبای یشناســانه و یــا حتــی ت وانایــی ارتباطــات اجتماعــی از جملــه
معیارهایــی هســتند کــه در دنیــای رســمی و بــازار هنــر نقــش تعییــن کننــده ای را ایفــا
م یکننــد .ب ــا ایــن معیارهــا ،شــاید بی ــش از ن ــوددرصــد کس ــانی کــه ب ــه گ رافیت ــی م یپردازنــد
و حت ــی آنهــا کــه آثــار بدیــع و تاثی رگ ـذاری را ارایــه م یدهنــد بی ــرون از دای ــره خریــد و ف ــروش
آثــار ق ـرار بگیرنــد.
بــد نیس ــت ب ـرای روشــن ت ــر شــدن ایــن موض ــوع نگاه ــی داشــته باش ــیم ب ــه بخش ــی کوتــاه
از مصاحب ــههایکــه دروانتــز 28ب ــا کارل ــو مککورمی ــک 29منتقــد هنریس ــاکن نیوی ــورک:
کارلــو مککورمی ــک :چــه چیــز همی ــن حــاال در هن ــر خیابان ــی م یگــذرد؟
هرچــه در بــازار هن ــر باالتــر ب ــروی اصــا کس ــی نم یدانــد در هن ــر خیابان ـ ِی ام ــروز
چــه م یگــذرد .الزم هــم نم یدانــد کــه بدانــد .اصــا در حــوزه گفتمانــی آنهــا
چیــزی از ایــن دســت جای ــی نـدارد .پ ــس بــه نادیــده گرفتــن خ ــود ادامــه م یدهنــد
چ ــون نم یداننــد چــه چیــزی را از دســت م یدهنــد .حت ــی اگــر آثــاری را بــه همــان
فرهنــگ نس ــبت دهنــد ول ــی آن را جــزو خ ــود نم یبیننــد و اصــا ایــن آثــار ب ـرای
آنهــا قابــل دیــدن نیس ــتند.
هایکه دروانتز :در آینده چطور؟
مــک کورمیــک  :آینــده در خــود ِ بــازار ِ هنــر اســت .اگــر بخ واهنــد هنــر
28 Heike Derwanz
29 Carlo McCormick
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خیابان ــی را هن ــر بداننــد ،بــا آن همــان برخ ــوردی را خ واهنــد کــرد کــه بــا گرافیت ــی
کردنــد .چ ـرا کــه در نــگاه ایــن گالریهــای پولســاز جای ــی ب ـرای گرافیت ــی وج ــود
نــدارد .آنهــا خیلــی راحتتــر م یتواننــد بــا یــک فــارغ التحصیــل دانشــگاه
هن ــر س ــر و کلــه بزننــد و زبــان ه ــم را بفهمنــد .معلــوم اســت کــه یــک دانشــجوی
«یــو س ــی ال ای» بهت ــر م یتوانــد خ ــودش را بــه یــک گالــری ارایــه دهــد .چطــور
م یخ واهــی یکــی از ایــن بچههــا را بنشــانی تــا دربــاره ارتبــاط اثــرش بــا آثــار
«دانلــد جــاد» ب رایــت فلس ــفه ببافــد؟ معلــوم اســت کــه نم یتوانــد .ایــن بچههــا
اب ـزارش را ندارنــد.آنهــا ســهمی از ایــن گفتمــان ندارنــد .آنهــا بیــرون ایــن بــازار
خ واهنــد مانــد .مه ــم نیس ــت چطــور ،ول ــی ایــن دو در م ـوازات ه ــم هس ــتند.
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گســترش شــبکه جهانــی اطالعــات خیلــی ســریع دنیــای گرافیتــی را بــه خــود وابســته
کــرد .بــا بــه راه انــدازی ســایتهایی مثــل آرتکرایمز(30جنایــات هنــری) تصاویرگرافیتــی
راه خــود را بیشــتر و بیشــتر بــه صحنــه فضــای مجــازی بازکردنــد .ورود گرافیتــی بــه اینترنــت
در ســالهای نیمـهدوم دههنــود میــادی آغــاز و بــا ورود بــه قــرن جدیــد رو بــه گســترش نهــاد.
گرافیتیکارهــا ابتــدا بــا اســتفاده از امــکان پســت الکترونیــک توانســتند بــا هــم مکاتبــه داشــته
س آثــار و طرحهایشــان را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد ،بــرای سفرهایشــان
باشــند و عک ـ 
برنامهریــزی کننــد یــا مــکان دیوارهــای مــورد نظرشــان را مشــخصکنند .کمکــم وبالگهــا
و ســایتهای مرتبــط بــا گرافیتــی و هنرشــهری پــا بــه عرصهگذاشــتند .پیــشازآن مجــات
و کتابهــای اغلــب زیرزمینــی یــا خــرده فرهنگــی بودنــد کــه مجموعههایــی از آخریــن
خبرهــای دنیــای گرافیتــی را منعکــس میکردنــد امــا بــا تولــد فضــای مجــازی حتــی
عالقهمنــدان بــه هنــر خیابانــی نیــز بــه رســانههای تخصصــی هنرخیابانــی بــدل شــدند.دیگر
بــا کمــی جســتجو میشــد از آخریــن گرافیتیهــا و نقاشــیهای روی دیوارهــای شــهری
دیگــر باخبــر شــد.
30 Artcrimes.com
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بــا ظهــور شــبکههایاجتماعی وابســتگی دنیــای گرافیتــی بــه اینترنــت دو چنــدان
گشــت .شــبکه اجتماعــی «مایاســپیس» مملــو بــود از گرافیتیکارهایــی کــه در گروههــای
خــود مشــغول رد و بــدل کــردن تصاویــر ،پیامهــا و دانــش خــود بــا همفکرانشــان بودنــد.
بــا راه انــدازی ســایتهای اشــتراکگذاری عکــس ،چــون فلیکــر  ،عــده کثیــری از اهالــی
هنرخیابانــی و گرافیتــی از سرتاســر جهــان بــه آن هجــوم بردنــد .ســایت فلیکــر در دهــه اول
قــرن حاضــر از مهمتریــن مراکــز پیونــد هنرمنــدان خیابانــی و اشــتراکگذاری آثــار گرافیتــی
از همــه نقــاط جهــان بــود .گرافیتــیکاران و هنرمنــدان خیابانــی در قالــب گروههایــی
تخصصــی بــه اشــتراکگذاری عکسهــا و تجربیاتشــان میپرداختنــد .اینترنــت همچنیــن
امــکان انتشــار بیــن المللــی فراخوانهــای هنــری را فراهــم کــرد .بدیــن ترتیــب اخبــار
جشــنوارههای زیرزمینــی و مســتقل گرافیتــی و گردهماییهــای ایــن هنرمنــدان ،بــه کمــک
شــبکه جهانــی اطالعــات منعکــس شــد و امــکان جــذب هنرمنــدان بیــن المللــی بــه وجــود
آمــد .نمایشــگاههای گروهــی زیــادی بدینترتیــب شــکلگرفت .اینترنــت بــه گرافیت ـیکاران
فرصــت داد تــا فضــای اجتماعیجدیــدی را بمبــاران کننــد .جذابیــت اینترنــت در نــزد اهالــی
گرافیتــی بــه ویــژه از آن روی بیشــتر شــد کــه اینترنــت آنــان را در اســتفاده از هویـتدوم و پنهــان
نــگاه داشــتن هویــت اصلی(ناشــناس مانــدن) آزاد میگــذارد.
کاری کــه در خیابــان اجــرا میشــود ،ظــرف چنــد ســاعت توســط خودهنرمنــد و
گاه دیگــران روی فضــای اینترنــت بــرای همــه جهــان قابــل دسترســی خواهــد بــود :کســی
در میــان راه مــیرود و میتوانــد از طریــق گوشــی موبایلــش صفحــات اینســتاگرام یــک
هنرمندخیابانــی در کرمــان را ورق بزنــد یــا بالعکــس .در عصــر اینترنــت دیگــرالزم نیســت در
خیابانهــای بریســتول قــدم زده باشــید تــا هروقــت اســم گرافیتــی را میشــنوید یــاد بنکســی
بیافتیــد .بنکسـی ،در شــهر شــما اســت :در جیبتــان ،در گوشــی موبایلتــان و هــر روز بــا شــما از
خانــه خــارج شــده و ش ـبها بــا شــما بــه خانــه بــاز میگــردد.
گــهگاه نمونههایــی از گرافیتــی بــه عنــوان تصاویــر و ویدیوهــای محبــوب و
پربینندهجهانــی (وایــرال) توســط میلیونهــا نفــر در همــه جــای دنیــا دیــده و اشــتراکگذاری
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میشــوند .تصویــر نقاشــیدیواری پاولــو ایتــو 31در ســااو پاولــو 32بــر ضــد جامجهانــی
برزیــل  ۲۰۱۴یکــی از نمونههــای تاثیــر اینترنــت در دیدهشــدن گرافیتیهاســت :نزدیــک بــه
یــک میلیــارد بیننــده طــی  ۶روز .پاولــو ایتــو تصویــر کودکگرســنه برزیلــی را کشــیده بــود
کــه بــه جــای غــذا ،در بشــقاب او یــک تــوپ فوتبــال گذاشــتهاند .در نبــود اینترنــت ،اثــر وی
نمیتوانســت حتــی بــه چشــم میلیونهــا بیننــده در کشــور خــودش بیایــد امــا بــا اســتفاده از
اشــتراکگذاریهای اینترنتــی ،از فــردای آن روز ســیلعکسهــا و ایدههــای گرافیتــیکاران
از شــهرهای مختلــف جهــان ،در انتقــاد و اعتــراض بــه برگــزاری جــام جهانــی در برزیــل بــه
راه افتــاد و وبالگهــای مرتبــط بــا هنرخیابانــی بــه انتشــار آثــار شــهری متنوعــی در ایــن بــاره
پرداختنــد.
گالریهایمجــازی ،مجالتاینترنتــی و تاالرهــای گفتگــو از جملــه دیگــر پدیدههــای
اینترنتــی مرتبــط بــا هنــر شــهری و گرافیتیانــد .هنرمنــدان میتواننــد آثارشــان را بــرای
فــروش در ایــن گالریهــا ارایــه دهنــد ،بیآنکــه بــرای آنــان خرجــی داشــته باشــد یــا نیــازی
بــه پذیرفتــه شــدن در دنیــای هنــر داشــته باشــند .مجــات اینترنتــی کــه بنــا بــر طبیعــت
محتوایشــان فضایــی رنگارنــگ دارنــد بــرای مخاطبیــن اینترنــت و خــود گرافیتینویســان
بســیار جــذاب و دلربــا هســتند.گرافیتینویسها آثارشــان را بــرای ایــن مجــات ارســال
میکننــد و از ایــن طریــق میتواننــد اثــر خــود را بــه مخاطبیــن بیشــتری ارایــه کننــد .تبلیغــات
محصــوالت گرافیتــی از جملــه ماژیکهــا و قوطیهــای اســپری نیــز بیشــتر از طریــق محتــوای
همیــن مجــات اینترنتــی انجــام میگیــرد .ویدیوهــا و تصاویــر ،اغلــب حکــم آگهیهــای
تبلیغاتــی را دارنــد .برخــی ســایتهای پــر بیننــده گرافیتــی ،بــرای معرفــی یــک هنرمنــد
مبلغــی دریافــت میکننــد و برخــی دیگــر بنــا بــه ســلیقه خودشــان محتــوای ســایت خــود را
انتخــاب و دســته بنــدی میکننــد .اگــر فکــر کنیــم کــه ایــن مجــات و تاالرهــای گفتگــوی
مجــازی ،محیطــی مختــص ســرگرمی و تبادلنظــر جوانــان هســتند بــی شــک بخــش بزرگــی
از کارکــرد آنهــا را نادیــده گرفتهایــم ،چــرا کــه بــه خصــوص در ســالهای اخیــر ،بیشــتر
جهتگیــری ایــن رســانهها و شــبکههای گفتگــو در پشــتیبانی از اهــداف شــبکههایی اســت

31 Paulo Itto
32 Sao Paulo

142

اههدیدپ و میهافم رگید اب یتیفارگ تبسن

کــه در طــی ســالها وارد دنیــای گرافیتــی شــده و بــر بــازا ر آن مســلطهســتند .بــد نیســت بــه
یــک نمونــه واقعــی اشــاره کنیــم یعنــی اتفاقــی کــه بــرای جوشــا آ .هریــس افتــاد :
در مــارس ســال  ۲۰۰۸می ــادی ،یک ــی از وبالگهــای صاحــب نــام هن ــر خیابان ــی،
اثــری از ایــن هنرمنــد ج ـوان را بــا مخاطبی ــن خ ــود بــه اشــت راک گذاشــت .بالگرهــای ایــن
وبــاگ کــه یــک زوج میلیونــر نیویورک ــی هس ــتند ،یــک شــب قب ــل ت ــر و در جریــان یــک
میهمان ــی شــام ،ایــن اثــر را در گوش ــی موبایــل یک ــی از دوستانشــان دیــده و از او اجــازه
خ واســته بودنــد تــا آن عکــس را در وبــاگ خ ــود منتش ــر کننــد .بعــد از انتشــار آن اثــر-
کــه حت ــی نم یدانس ــتند هنرمنــد آن کیس ــت -س ــروکله صاحــب اثــر پی ـدا شــد .جوشــا،
بــه گفتــه خ ــودش ،اصــا قصــد نداشــت کــه بــا ارایــه آن اثــر تبدیــل بــه یــک نــام مه ــم در
بــازار هن رخیابان ــی شــود بلکــه اثــرش را صرفــا بــه قصــد ارایــه در کالس درس در مدرســه
هن رهــای تجس ــمی نیویــورک اج ـرا کــرده بــود .بعــد از ایــن موفقیــت اینترنت ــی اثــرش در
جلــب مخاطــب ،جوشــا تصمی ــم گرفــت کــه همی ــن ش ــیوه را بــه عن ـوان یــک هنرمنــد
خیابانــی دنبــال کنــد .او در ماههــای بعــدی آثــار بیشــتری بــا همــان تکنیــک خلــق
کــرد .در کمتــر از یــک ســال مصاحبــه او در بزرگتریــن مجــات فرهنگــی نیویــورک
منتش ــر شــده و آثــارش مــورد توجــه گالریهــا و مجموعــه داران آمریکای ــی واقــع شــد.

آیــا «جوشــا» در نبــود اینترنــت و بــدون تصمیــم اتفاقــی صاحبــان آن وبــاگ ،بــاز هــم
بــه خلــق آن آثــار شــهری ادامــه م ـیداد؟  ســایتها و وبالگهــا وزن ـهای مهــم در بــازار هنــر
شــهری هســتند ،چــرا کــه امــکان ارایــه آثــار بــرای مخاطبیــن خــاص بــا ســایق متفــاوت را
مهیــا میســازند .مخاطبینــی کــه شــاید هرگــز از کنــار دیوارهــا عبــور نکننــد .قضــاوت دربــاره
«نیکــی» و «بــدی» ایــن اتفــاق بســته بــه نــگاه شــخصی مــا دارد ،امــا طــرح ســوال کــه آیــا ایــن
امــکان میتوانــد هنرمنــدان شــهری و جریــان هنــر شــهری را جهــت بخشــد خالــی از اهمیــت
نیســت.
اینترنــت عــاوه بــر نقــش رســانه ایاش در جهتدهــی بــه صحنــه گرافیتــی و بــازار
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خریــد و فــروش آثــار ایــن هنرمنــدان بــه عنــوان وســیلهو رســانه بــرای اجــرای آثــار هنــر شــهری
نیــز بــه کار گرفتــه شــده و میشــود .آثــاری کــه میتواننــد دادههــای برخط(آنالیــن) را بــر
روی دیوارهــای عمومــی بــه نمایــش بگذارنــد یــا آثــاری یکســان کــه همزمــان در مکانهــای
متفــاوت دیــده میشــوند ،اســتفاده از رمزینههــای پاس ـخآنی(کدهای کیــو.آر) بــه عنــوان بــر
چســب یــا در قالــب شــابلون کــه میتواننــد مخاطــب را بــه صفحــه ای یــا فایلــی در فضــای
مجــازی هدایــت کننــد ،همــه از نمونههــای بــ ه کارگیــری اینترنــت در اجــرای هنرخیابانــی
هســتند .طــی سالهایگذشــته ،گروههــای زیــادی بــه تجربــه و ارایــه آثــار خیابانــی مرتبــط
بــا اینترنــت پرداختهانــد.

ارتبــاط دیگــر گرافیتــی بــا دنیــای اینترنــت هکرهــا هســتند .آنهــا گرافیتـیکارا ِن کدهــای
شــبکهاند .هکرهــا همچــون گرافیت ـیکاران از نــام مســتعار اســتفاده میکننــد .هکرهــا امضــا
ِ
صفحــات اول بســیاری از سایتها(قربانیانشــان)
دارنــد .آنهــا امضــای خــود را بــر روی
ثبــت میکننــد و از ایــن طریــق میلیونهــا بازدیدکننــده ،نامشــان را میخواننــد ،بیآنکــه
دقیقــا بداننــد مفهــوم آن چیســت .هکرهــا نظــم را بــه هــم زده و نقــاط ضعــف را نشــانه
میگیرنــد .آنهــا در فضــای تاریــک کدهــا و از حصــار نــرم افزارهــای امنیتــی میگذرنــد
و اثــر خــود را خلــق میکننــد .هکرهــا ماننــد گرافیت ـیکاران هــر چــه پیــش میرونــد بیشــتر
بــا پارادوکــس گمنامــی -شــهرت مواجــه میشــوند .آنــان نیــز هویتــی دوگانــه را تجربــه
میکننــد  :اعجوبــه کامپیوتــر  -خرابــکار.
هکرهــا نیــز چــون گرافیتــی کارهــا« تــوی» « ،امضــا زن» و «کینــگ» دارنــد .مثالهــای
زیــادی در اینزمینــه قابــل برشــماری هســتند .هرچنــد کــه کار هکرهــا معمــوال هیــچ جنبــه
زیباییشناســانه بصــری قابــل مالحظ ـهای نــدارد ،ام ـ ا بــه لحــاظ فکــری میتــوان آثــار آنهــا
را بــه ماننــد اثــری هنــری مــورد ارزیابــی قــرار داد :البتــه اگــر بــاور داشــته باشــیم کــه« هنــر
وســیلهای ارتباطــی اســت کــه منجــر بــه تحریــک احساســی در انســان یــا دعــوت او بــه تفکــر
شــود».
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اگــر وب ســایت شــما هــک شــود و روی صفحــه اول آن چنــد کلمــه بــی ربــط
مشــاهده کنی ــد حتمــا م یگویی ــد یــک ج ـوان ب ــی کار ایــن کار را کــرده اســت .امــا اگــر
وبســایت شــما هــک شــود و روی صفحــه اول آن یــک شــعار سیاس ــی یــا ایدیولوژیــک
نوشــته شــود ،احتمــاال بدنتــان بــه لــرزه خ واهدافتــاد و بــه فکــر م یرویــد .هکرهــای
زیــادی هســتند کــه بــا ایــن روش پیامهــای خــود را بــه نظــر میلیونهــا کاربــر
ســایتهای رســمی م یرســانند.

هکرهــا در شــبکه مجــازی رشــد کــرده و ســعی در تصاحــب موقعیتهــا دارنــد و
گرافیتیکارهــا در شــبکه شــهری !!!
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یتیفارگ یایند رد فیراعت و ناگژاو تخانش

شناخت واژگان و تعاریف در دنیای گ رافیتی

عــاوه ب ــر نــگاه عم ــوم یــا تعاریــف پژوهشــگ ران در رابطــه ب ــا گ رافیت ــی ب ــه عن ـوان یــک
پدیــده ،بایــد در نظ ــر داشــت کــه گ رافیت ــی از درون ،ب ــر اس ــاس فرهنــگ رایــج بی ــن ج وانــان
عالقهمنــد بــه ایــن پدیــده و یــا خــود گ رافیت ینویســان و هن رمندانخیابانــی ،دایــره واژگان
خ ــود را یافتــه و مفاهیم ــی را در گــذر زمــان ب ــه فرهنگلغــات خ ــود افــزوده اس ــت .در حقیقــت
پذیرفتــن گ رافیت ــی ب ــه عن ـوان پدیــده ای خ ــرده فرهنگ ــی خ ـواه نــا خ ـواه مــا را ب ــه چنی ــن نتیجه
ای م یرس ــاند چ راکــه ه ــر فرهنــگ از عناص ــر تاریخ ــی ،جغ رافیای ــی و زبان ــی ویــژهای برخ ــوردار
اســت کــه وجــه تمایــز آن بــا دیگــر فرهنگهــا یــا خــرده فرهنگهاســت .در ایــن بخــش از
کتــاب س ــعی داری ــم ب ــا گروه ــی از شــناخته شــده تریــن ق وانی ــن و نی ــز اصطالح ــات مرب ــوط ب ــه
گ رافیتــی آشــنا شــویم .آشــنایی بــا ایــن تعاریــف م یت وانــد مــا را درم واجهــه صحی حتــر بــا
پدیــده گ رافیت ــی یــاری دهــد.
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قوانین معروف به قوانین نانوشته گ رافیتی

بــا وجــود اینکــه همــه گ رافیت ینوی سهــای دنیــا یکدیگــر را نم یشناســند و
انگیزههایآنــان لزومــا یکــی و ه مخــوان نیســت امــا تقریبــا در همــه جــای دنیــا ق وانینــی
نوشــته نشــده در صحنــه گ رافیت ــی جریــان دارنــد .در ادامــه ب ــه بعض ــی از ایــن ق وانی ــن اشــاره
م یکنیــم:
 احتــرام خــودت را نگــه دار :ب دتریــن کار در گ رافیتــی خــط یــا نقاش یکشــیدنبــر کار دیگــران اســت .امــروزه بــا وجــود دی وارهــای آزاد ایــن کار از قبــح کمتــری در میــان
گ رافیت ینویســان برخــوردار اســت امــا اث رگــذاری روی آثــار شــبانه کــه در شــهر اجــرا
م یشــوند ،کمــاکان نوعــی ب یاحت رامــی مســتقیم و ب یپــروا محســوب شــده و م یت وانــد
ع واقــب پیچیــدهای در پــی داشــته باشــد .زد و خــورد ،دعــوا و یــا انتقامجویــی بــه روش
نقاش یکش ــیدن روی کار یکدیگ ــر یــا گاه مشــاج رات کالم ــی م یت وانــد از جملــه پیامدهــای
بــی احت رامــی روی دی وارهــا باشــد.
 ناشــناس بم ــان :گمنــام ب ــودن مه ــم اس ــت و هم ــه گ رافیت ــی کارهــا س ــعی م یکننــدشــناخته نش ــوند.گ رافیتی کارهای ــی کــه شــناخته م یش ــوند کارشــان س ــخت ت ــر خ واهــد شــد و
بخش ــی از لــذت گ رافیت ــی را از دس ــت م یدهنــد.

 بقی ــه را رهــا کــن :دنی ــای درون یگ رافیت ــی ب ــه دنی ــای بی ــرون ارجحی ــت دارد .ب ــه ایــنمعنــا کــه آنچ ــه در دنی ــای گ رافیت ــی م یگــذرد ب ــا آنچ ــه در جامع ــه جاریس ــت متفــاوت ب ــوده
و معیارهــای گ رافیت ــی ب ــر معیارهــای جامع ــه ارجحی ــت دارنــد.
 رســیک کــن :در میــان گ رافیت ینوی سهــا میــزان ربســک پذیــری یــک نکتــه مثبــتب ــه حس ــاب م یآیــد .یعن ــی عــاوه ب ــر تمام ــی ع وامــل مه ــم در ارزشگـذاری یــک اثرگ رافیت ــی
بایــد در نظ ــر داشــت کــهنس ــبت کیف ــیِ گ رافیت ــی ب ــا مــکان اج رایــش در کس ــب افتخــار ب ـرای
صاحــب آن مه ــم اس ــت .ب ـرای مثــال یــک امضــای س ــاده در یــک مــکان پ ــر ریس ــک و پ ــر بیننده
م یت وانــد ب ــه ان ـدازه یــک نقاش ــی خیل ــی زیب ــا در یــک مــکان خل ــوت ارزش و امتی ــاز یاب ــد.
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 عناصــر را بشــناس :هــر گ رافیتــی بایــد از ســاختار و عناصــر شــناخته شــده ای بــرخ ــوردار باشــد ،ب ـرای مثــال گ رافیت یکالس ــیک از عناص ــری چ ــون فیل-این،های-الیــت ،بــاک
و ...تشــکیل شــده و هــر گ رافیتــی کالســیک بایــد از چنیــن عناصــری ب رخــوردار باشــد.
بدیــن ترتی ــب گ رافیت ــی از اص ــول زیبای ــی شناس ــانه شــفاهی ب ــر خ ــوردار اس ــت کــه تنهــا در
بی ــن گ رافیت ــی نوی سهــا درک و ب ــه کار گرفتــه م یش ــود و طبیعتــا تنهــا از جانــب آنهــا قابــل
ارزشگــذاری م یباشــد.

 ممن ــوع بم ــان :یک ــی دیگ ــر از ارزشهــای مرب ــوط ب ــه نــگاه درون ــی گ رافیت ینوی سه ـا،ممنوعیــت کارشــان اســت.گ رافیتی واقعــی کمــاکان از ممنوعیــت بــر خــوردار اســت و
اختــاف بی ــن گ رافیت ــی روی دی وارهــای آزاد و گ رافیت ــی در دل شــه رها از نکات ــی اس ــت کــه
در می ــان گ رافیت ــی نوی سهــا همیشــه م ــورد توج ــه ب ــوده اس ــت.

 ب ــازاری نب ــاش :دور نگــه داشــتن انگی ــزه کار در خیاب ــان از محی ــط ب ــازار در گ رافیت ــیب درآمــد دوری
یــک ارزش تلق ــی م یش ــود .گ رافیت ــی نوی سهــا در واقــع از تج ــارت یــا کس ـ 
نم یکننــد بلکــه تــاش م یکننــد نگذارنــد پ ــول و کس ــب در آمــد ب ــه عامــل انگیزش ــی در
کارشــان تبدیــل ش ــود .ب ــه بیان ــی دیگ ــر آنــان گ رافیت ــی را یــک شــغل قلم ـداد نم یکننــد.

 پ ــا را از گلیم ــت درازت ــر نکــن :گ رافیت ینوی سهــا معم ــوال س ــعی م یکننــد یکدیگ ــررا از کار روی دی وارهــای اماکــن مذهب ــی و تاریخ ــی منــع کننــد .در واقــع نگرشهــای متفاوت ــی
در گ رافیت ــی وج ــود دارنــد .امــا اکثریــت گ رافیت ینویس ــان در جهــان س ــعی م یکننــد اماکــن
تاریخ ــی و مذهب ــی را از ایــن دای ــره س ــطوح م ــورد نظرخ ــود خــارج دانس ــته ،ب ــا آنهــا ب ــه عن ـوان
نمادهای ــی از ب ــاور م ــردم ب ــه احت ـرام ب رخ ــورد کننــد.
اینهــا ق وانین ــی هس ــتند کــه اغلــب گ رافیت ینوی سهــا در ط ــول کار خ ــود ب ــا آنهــا آشــنا
م یش ــوند .ایــن ق وانی ــن عموم ــی هس ــتند و تقریب ــا در اغلــب نقــاط جهــان ب ــه شــکل یکس ــان
انگاشــته م یشــوند .ب یاحت رامــی بــه ایــن ق وانیــن شــفاهی و نوشتهناشــده م یت وانــد از
اعتبــار و احتــرام یــک گ رافیت ینویــس یــا یــک گــروه بکاهــد .بــرای مثــال رعایــت نکــردن
بعض ــی از ق وانی ــن ب ــاال م یت وانــد منج ــر ب ــه اطــاق لقــب «ت ــوی» ب ــه یــک شــخص بش ــود.
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«ت ــوی» یک ــی از القــاب و واژگان ــی اس ــت کــه در دنیایگ رافیت ــی رواج دارد .بــد نیس ــت در
ادامــه ب ــا تع ـدادی از ایــن واژگان و معان ــی آنهــا آشــنا ش ــویم.
افشانه (اسپری)رنگ:

افشــانه رنــگ ب ــه قوط یهــای افشــانه ای گفتــه م یش ــود کــه رنــگ تحــت فشــار در آنهــا
پ ــر شــده و ب ــا فشــار شاس ــی ،از محفظــه کوچک ــی ب ــر س ــطح م ــورد نظ ــر پاش ــیده م یش ــود .از
ایــن «اب ـزار» ب ـرای رنگک ــردن س ــریع س ــطوح متنوع ــی ازقبی ــل س ــطوح چوب ــی ،پالســتیکی،
فلــزی یــا ...اســتفاده م یشــود .افشــانهها مه متریــن ابــزار کار هنرمندانگ رافیتــی هســتند
و بدینترتیــب پرفروشتریــن «کاال» در بــازار مصــرف مرتبــط بــا ایــن پدیــده محســوب
م یش ــوند .مع ــروف تریــن ان ـواع اس ــپری در جهــان ب ــا نامهــای تج ــاری ک رایل ــون ،راس ــت ولیوم،
مولوتــوف و مانتانــا شــناخته شــدهاند .کــه دو برنــد اخیــر بیشــتر بــرای مصــارف هنــری
کارب ــرد دارنــد.
ب ــا ب ــه کارگی ــری س ــوپاپها و کالهکهــای متن ــوع ،م یت ـوان غلظــت و پوشــانندگی س ــطح
رنگ ــی و نی ــز قط ــر خط ــوط اس ــپریهارا تغیی ــر داد .عــاوه ب ــر ایــن ش ــرکتهایی ویــژه ماننــد
مانتانــا و مولوت ــوف دو گونــه متفــاوت اس ــپری فشــار پایی ــن ،ب ـرای کنت ــرل بیشــتر و مالیمت در
پاشــش رنــگ و فشــارباال ب ـرای تقویــت س ــرعت و اث ــر گ ـذاری دقی ــق ت ــر تولی ــد کردهانــد .در
داخــل قوط ــی اس ــپری یــک یــا چنــد گلولــه شیشــه ای ،پالســتیکی یــا فلــزی ق ـرار م یدهنــد
کــه کار ه ــم زدن رنــگ داخــل قوط ــی را ب ــدون نی ــاز ب ــه ب ــاز ک ــردن آن انجامم یدهنــد.
بســیاری از هنرمنــدان و دیــوار نویســان بــرای کار خــود از اســپری رنــگ اســتفاده
م یکننــد ،بناب رایــن مــردم ایــن اســپریها را بــه عنــوان ابــزار گ رافیت ینوی سهــا
م یشناســند .اســپری رنــگ ســبک و قابلحمــل اســت ،رنگهــای مناســب و
متنوعــی را شــامل شــده و کار بــا آن روی بســیاری از ســطوح آســان اســت .کالهکهــای
مختلــف ،امــکان اســتفاده از تکنی کهــای متنــوع را ف راهــم م یآورنــد و ایــن همــه باعــث
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شــده اســت کــه نقاشــان گ رافیتــی آن را بــر انتخابهــای دیگــر ارجــح ب داننــد .کنتــرل
ش رنــگ و چیــره دســتی در اســتفاده از اســپریها در ترســیم خطــوط یــا
کیفی تپاشــ 
س ــایهزدن س ــطوح ،مهارت ــی اس ــت کــه تنهــا ب ــا تمریــن و تمرکــز مس ــتمر ب ــه دس ــت م یآیــد.
آل سیت ی:

وقت ــی کــه امضــای یــک دی ـوار نوی ــس ب ــه شــکلی چش ــمگیر در هم ــه ج ــای شــهر ب ــه
چش ــم بخ ــورد ایــن صفــت را ب ــه وی م یدهنــد ،یعن ــی کــه او در هم ــه ج ــای شــهر حض ــور
داشــته و شــهر را تصاحــب ک ــرده اس ــت.
بکگ راند:

پ ــس زمینــه :رنــگ یــا طرح ــی کــه ب ــه دیــده شــدن بهت ــر اث ــر کم ــک م یکنــد .پ ــس زمینــه
باعــث م یش ــود امضاهــا یــا نقاش ـیهای قبل ــی ج ــای خ ــود را ب ــه اث ــری کامــل ت ــر بدهنــد.
پ ــس زمینههــا گاه رنگ ــی یــک دس ــت هس ــتند و گاه یــک اث ــر نقاش ــی منحص رب ــه ف ــرد.
پاتوق:

مــکان :جای ــی کــه دی ـوار نوی سهــا دور ه ــم جمــع م یش ــوند یــا جای ــی کــه دی وارهــای
ممل ــو از گ رافیت ــی دارد و دی ـوار نوی سهــا ب ـرای دیــدن کار خ ــود و دیگ ـران ب ــه آنج ــا م یرونــد.
بالک باس رت:

اثری با حروف چهارگوش که معموال با دو رنگ انجامم یشود.

مب ب:

یــک «اثــر» کامــل کــه در مکانــی غی رقابلپی شبینــی یــا در میادیناصلــی شــهر و
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فونت حبابی یا کپ ل:

ح ــروف دای ــره وارکــه بیشــتر ب ـرای امضــا زن یهــای س ــریع یــا تروآپهــا م ــورد اســتفاده
قــرار م یگیرنــد.
نابود کردن:

پاکک ــردن نــام ،امضــا یــا نقاش ــی از روی س ــطح ب ــه روش رنـگزدن روی تم ــام س ــطح یــا ب ــا
اســتفاده از مــاده حــال .مع ــادل انگلیس ــی آن واژه ب ــاف اس ــت.
شاخ:

شــاخ معم ــوال صفت ــی اس ــت ب ـرای یــک اث رکامــل کــه دارای اج ـرا ی دقی ــق و درســتی
بــوده ،بــا رنگهــای بــراق و تنــدی اجــرا شــده و بــه اصطــاح چشــمگیر باشــد .شــاخ بــه
عنــوان اصطــاح معــادل واژه «ب ِرن ِــر» یــا داغ انتخابشــده اســت.
کاراک رت:

شــخصیتی گ رافیک ـییــا کارتون ــی کــه در کنــار اث ــر و ب ــه منظ ــور معنــا بخش ــیدن ب ــه
منظ ــور و مفه ــوم کار اج ـرا م یش ــود .برخ ــی گ رافیت ـیکاران کارکت رهــای مخص ــوص ب ــه خ ــود
را خلقم یکننــد کــه بــرای مخاطبانشــان شــناخته شــده و جــذاب اســت.
دسته:

گروهــی از دی وارنویســان کــه در قالــب جمعــی از دوســتان یــا ه مفکــران گــرد هــم
م یآینــد و ب ــه کار مشــترک م یپردازنــد .اعضــای گ ــروه ب ــا ه ــم یــا ب ــه شــکل ف ــردی امضــای
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گ ــروه را در کنــار امضــای خ ــود یــا در کنــار نقاش یهایشــان ثب ــت م یکنن ـد .نــام یــک گ ــروه
معمــوال از ســه یــا چهــار حــرف تشکی لشــده اســت و مخفــف اصطالحــات یــا عباراتــی
مشــخص اس ــت.
رس تا ته:

اثری که از یکسر تا سر دیگر قطار یا دی واری بلند را به خود اختصاص دهد.

شناور:

امضاهــا یــا ت ــرو آپهای ــی کــه روی بدنــه وس ــایلنقلیه (ماش ــی نها یــا پش ـتکامیونها)
نگاشــته شــده باشند.
باال آمدن:

وقت ــی کــه نــام دی وارنوی ــس ب ــه ح ــد قابلمالحظ ـهای در دیــد عم ــوم ب ــوده و در منظ ــر
عموم ــی یــا در صحنهگ رافیت ــی شــناخته ش ــود ،ب ــه اصطــاح م یگوینــد کــه «او ب ــاال آمــده»
یــا «خ ــودش را باالکش ــیده اس ــت» .ایــن اصطــاح ب ــه عن ـوان مع ــادل فارس ــی ب ـرای اصطــاح
«گتینــگ آپ» انتخــاب شــده.
کار داخل ی:

امضــا یــا تروآپــی کــه داخــل فضاهــای وســایل حم لونقلعمومــی زده م یشــود.
همچــون داخــل قطارهــا یــا اتوبوسهــا.
آوتالین:

خـطدور (خــط پی رامون ــی) :قاب ــی اس ــت ب ـرای اث ــر کــه باعــث مشخ صشــدن بیشــتر اث ــر
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تالیــن را معم ــوال در آخریــن مرحلــه و ب ــا رنگ ــی
روی دی ـوار و خ وانات رشــدن آن م یش ــود .او 
قابــل تفکی ــک از کل اث ــر م یکشــند تــا باعــث درخش ــیدن ب ــر دی ـوار بش ــود .برخ ــی از کارهــا
دو اوت الیــن یــا بیشــتر دارنــد و در حقیقــت اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از آن ب ــه س ــلیقه و نــگاه
تالیــن مناس ــب کار از دی ـوار بی ــرون م یزنــد».
گ رافیت ـیکار بس ــته اس ــت« :ب ــا یــک آو 
فیل-این:

رنــگ داخلــی حــروف کــه ممکــن اســت یــک رنــگ یــا مجموعــهای از افکتهــا و
رنگهاباشــد.
هایالیت:

روشــنترین بخــش اثــر کــه باعــث درخشــش اثــر م یشــود و در حج مبخشــی بــه
شــکل حــروف تاثیــری بســزا دارد.
پَ نل-پیس:

اثری که تا زیر پنجره قطار را بگیرد و بین دو در یک واگنقطار بگنجد.

اث ر:

یــک نقاش ــی کامــل از یــک گ رافیت ـیکار یــا یکدســته و یــا حت ــی ترکیب ــی از کار چندیــن
گ رافیت ـیکار و دســته کــه درنهایــت اث ــری تم ــام و کم ــال ب ــه نظ ــر آیــد.
ِب لَ کبوک:

دفت ــر چ ــرک نوی ــس یــا دفت ــر ط راح ــی و تمریــن دی ـوار نوی سهــا اس ــت .در بلکبوکهــا
م یتــوان ســیر تحــول کار دی وارنویــس و همی نطــور کار عــده ای از دی وارنوی سهــای دیگــر
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منونه یک پروداکشن(تولید) کوچک  /گروه هرنمندان  / ۲۰۰۸ملبورن  /آرشیو عکس کاله استودیو

را مشــاهده کرد.گ رافیت ینویســان اغلــب م واقــع دفت رهایشــان را همــراه دارنــد و معمــوال
یادگارهای ــی از دیگ ــر گ رافیت ینویس ــان م ــورد عالقهشــان نی ــز در آنهــا دارنــد.
تولید:

ایــن لقــب معم ــوال ب ــه یــک نقاش ــی بس ــیاربزرگ یــا «شــاخ» اطــاق م یش ــود کــه پ ــر
از نقــش و جزیی ــات باشــد .معم ــوال در تولی ــد یــک «محص ــول» دو تــا چنــد دی وارنوی ــس یــا
دســته ب ــا یکدیگ ــر همــکاری م یکننــد.
لیست حضور :

نوشــتن نــام کس ــانی کــه در هنــگام اج ـرای اث ــر هم راه ــی یــا کم ــک کردهانــد ،در حاش ــیه
اثــر .گاه نــام پیشکســوت یــا گ رافیتــیکار مــورد احتــرام خــود را نیــز در لیســت حضــور
م ینویس ــند و بدینترتی ــب یــاد او را تــازه م یکننــد .معم ــوال عب ــارات ،القــاب یــا عالیم ــی
نی ــز در کنــار ایــن لیس ـتها نوشــته م یش ــوند کــه گویــای ن ــوع نــگاه نقــاش ،مــکان اث ــر،
ارتب ــاط اث ــر ب ــا مفهوم ییــا ...دارنــد.

؟تسیچ یتیفارگ

157

حروف غلتکی :

حروفی که با استفاده از امکانات غلتکِنقاشی و سطلرنگ نگاشته م یشوند.
دم دستی :

تــرو آپهایــی کــه در زمــان کوتاهتــر ،بــا ســرعت باالتــر و رنــگ آمیــزی پرشــتابتری
(شکلهاشــور یــا خــط خطــی) انجــام شــدهاند.
کرم ریخنت :

نقاش ـیکردن یــا امضازن ــی در کنــار اث ــر یــا امضــای کس ـیکه زودت ــر درآن مح ــل نقاش ــی
کش ــیده یــا امضــا زده اس ــت .واژه گازگرفتــن یــا «بایــت» نی ــز ب ــه آن گفتــه م یش ــود .ب ــه عن ـوان
مثــال وقت ــی یــک تــازهکار ،ب ــه قصــد کس ــب شــهرت یــا جلــب توج ــه ،اث ــر خ ــود را در کنــار
اث ــری از گ رافیت ـیکاری مط ــرح اج ـرا م یکنــد ب ــه اصطــاح کرمریختــه یــا گازگرفتــهاس ــت.
کروم :

تــرو آپهــا یــا آثــاری کــه فقــط بــا رنــگ متالی ککــروم نقاش ــی م یشــوند.این ســنتی
اســت نوســتالوژیک از تــروآپ زن یهــای ســریع و نقاشــیکردنهای شــبانه روی قطارهــا.
ازآنجای ــی کــه اس ــپریهای ک ــروم از پوشــش رنــگ ب ــاال و درخشــندگی مناس ــبی برخوردارنــد،
بــه یکــی از انتخابهــای همیشــگی گ رافیتــیکاران تبدیــل شــدهاند.
ترو آپ:

اســم یــا حــروف نقاش یشــده و متشــکل از فیل-ایــن و خــط پی رامونــی بــا رنگــی
متفــاوت .تــرو آپ معمــوال بــا حــروف حبابــی و بــا کمتــر از ســه رنــگ اجــرا م یشــود.
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تروآپ به شیوه بابل استایل (حبابی)  /کوپتو  / ۲۰۱۵ماسرته  /آرشیو عکس کاله استودیو

باال تا پایین :

نقاشی که از باال تا پایین یک واگن قطار یا یک کامیون را اشغال م یکند.
سه بعدی :

ح ــروف س ــه بع ــدی و دارای جزیی ــات س ــایه و روشــن کاف ــی کــه حجم ــی س ــه بع ــدی را در
نظ ــر مجس ــم کننــد.
گ رافیت یکار یا دیوارنگار :

کســی کــه گ رافیتــی م یکشــدیا م ینویســد و موضــوع ایــن کتــاب بــه او اختصــاص
دارد( .جنــاب داری ــوش آش ــوری مع ــادل فارس ــی دی وارنــگار را ب ــه عن ـوان مع ــادل فارس ــی ب ـرای
واژه گ رافیت ـیکار پیشــنهاد دادهانــد).
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سبک وحشی :

س ــاختاری دره ــم ب ــا حروف ــی قفــل شــده در یکدیگ ــر ب ــا پیچیدگ ــی زیــاد .س ــبک وحش ــی
ه ــم در امضــا زن ــی و ه ــم در گ رافیت ــی وج ــود دارد و دســتیابی ب ــه س ــبک شــخصی در ایــن
ش ــیوه بس ــیار دش ـوار اس ــت ،چ ـرا کــه عناص ــر بص ــری آن متشــکل از پیوندهــا ،خط ــوط پ ــر
تح ــرک و ترکی ــب بندیهایحرکتمنــد اس ــت و ایج ــاد هماهنگ ــی بی ــن هم ــه آنهــا نیازمنــد
شــناخت کاف ــی خــط ،ف ــرم و ترکی ببنــدی اس ــت .خ وانــدن گ رافیت یهــا یــا امضاهای ــی کــه
ب ــه ایــن س ــبک انج ــام شدهباشــند ،نی ــاز ب ــه تس ــلط بس ــیار در خ وانــدن ح ــروف گ رافیت ــی و
تجرب ــه کاف ــی در دیــدن آن دارد.
امضا:

تــگ یــا امضــا در حقیقــت نــام یــک گ رافیت ــی نوی ــس اس ــت وب ــه هویــت خ ــرده فرهنگ ــی
او داللــت دارد .تمرکــز و پــا فشــاری روی یــک نــام و امضــا ،نشــان از ثابــت قدمــی یــک
گ رافیتــی نویــس دارد.بیشــتر امضاهــا یــی کــه در شــه رهای بــزرگ روی در و دیــوار نوشــته
م یشــوند همیــن اســمها هســتند کــه معمــوال بــا دســت خطهــای مختلــف بــه چشــم
م یخورنــد .امضاهــا معم ــوال ب ــه تنهای ــی روی س ــطوح شــهری یــا در کنــار یــک اث ــر گ رافیت ــی
دیــد ه م یشــوند :هماننــد هنرمنــدان کــه در نهایــت اثــر هنریشــان را امضــا م یکننــد.
امضاهــای شــهری معم ــوال در مناطــق پ ــر رفــت و آمــد دیــده م یش ــوند .ب ــه نظ ــر بیشــتر
گ رافیت یکارهــا ،تــگ ب ــه معنــای ایــن اس ــت کــه مــن اینج ــا هس ــتم یــا اینج ــا متعلــق ب ــه
مــن اس ــت .نرمــن میل ــر 1در کتــاب خ ــود ب ــا نــام  :ایم ــان گ رافیت ــی )۱۹۷۴( 2م ینویس ــد« :
امضــا یــا تــگ ،جوه ــره وج ــودی ،زب ــان نمادیــن و هویــت فکری-اجتماع ــی ه ــر گ رافیت ینوی ــس
اس ــت ».در حقیقــت تــگ یــا امضــا همیشــه و ب ـرای هم ــه از یــک درج ــه اهمی ــت ب ــر خ ــوردار
نیس ــت .بعض ــی نام ــی ســمبولیک و نمادیــن را ب ــر خویــش م ینهنــد و عــده ای اصــا ب ــه نــام
1 Norman Mailer
2 Faith of graffiti
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منونهای از وایلد استایل  /اومسک  / ۲۰۰۸اسرتالیا  /آرشیو عکس کاله استودیو

اهمیت ــی نم یدهنــد .عــده ای نــام خ ــود را ب ــر اس ــاس شــکل و قابلی تهــای تصوی ــری ح ــروف
(زبانشناســی و تایپوگ رافیــک) انتخــاب م یکننــد و عــدهای صرفــا نــام یــک شــخصیت
داس ــتانی یــا کارتون ــی را ب ــر م یگزیننــد .ب ــه ه رح ــال دالیــل انتخــاب امضــا متفاوتنــد ،امــا
هم ــه گ رافیت ینوی سهــا در یــک چی ــز ش ــباهت دارنــد :هم ــه آنهــا نــام رســمی خ ــود را کنــار
گذاشــته و ب ــا ورود ب ــه دنی ــای گ رافیت ــی ب ــه دنب ــال هویــت خ ــود در نام ــی جدیــد م یرونــد.
ـام
در نــگاه دقی قت ــر ب ــه ایــن مس ــاله بایــد دانس ــت کــه یــک امضــا تنهــا ب ــه واس ــطه نـ ِ
نوشــته شــده ،هویــت یــک گ رافیت ینویــس را شــرح نم یدهــد بلکــه اســلوب نوشــتن و
زیبای ــی یــا زشــت ی ،س ــادگی یــا پیچیدگ ــی و تمام ــی عناص ــر بص ــری یــک امضــا ،بیانگ ــر
و س ــازنده هویــت یــک گ رافیت ینوی ــس در جامع ــه و از آن مه مت ــر در می ــان ه مســن و س ــاالن
او اســت.
بعض ــی گ رافیت ینوی سهــا س ــاعتها یــا س ــالها روی پیش ــبرد اس ــلوب امضــای خ ــود
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منونه امضاها  /اکوز ،بی.ار.گ ، .موزوک ۱و او.اس.وه  / ۲۰۱۷اسن  /آرشیو عکس کاله استودیو

کار م یکننــد تــا امضای ــی کامــل و زیب ــا را ارایــه دهنــد و تقریب ــا هم ــه ب ــر ایــن عقی ــده هس ــتند
کــه امضــای گ رافیت ینوی ــس ،یک ــی از مشــهود تریــن و بیانکننــده تریــن آثــار اوس ــت .ب ــه ه ــر
حــال ناشــناس بــودن از مه متریــن ق وانیــن گ رافیتــی اســت و امضا(تــگ یــا نــام مســتعار)
اولی ــن چی ــزی اس ــت کــه مشــکل را ح ــل م یکنــد .بایــد دانس ــت کــه اغلــب آشــنای یها در
میــان گ رافیت ینوی سهــا ابتــدا از طریــق کارهایشــان صــورت م یگیــرد .بــرای مثــال قبــل از
اینکــه آنهــا شــخصا یکدیگ ــر را بشناس ــند از طریــق امضــا و یــا نقاش ــی از وج ــود یکدیگ ــر
مطلــع م یش ــوند و حت ــی م یت واننــد تــا ح ــدودی ب ــه شــخصیت و س ــایق یکدیگ ــر پ یببرنــد.
بــرای مثــال امضاهایــی کــه روی دی وارهــای یــک کوچــه بــه چشــم م یخورنــد ،حکایــت از
وج ــود چنــد گ رافیت ینوی ــس مختلــف در محلــه یــا عب ــور آنــان از آن کوچ ــه دارد .ایــن ب ـرای
خ ــود دی ـوار نوی سهــا یــک ن ــوع ه منش ــینی اس ــت :قب ــل از ایــن کــه ه منش ــینی اف ـراد ص ــورت
گرفتــه باشــد ،امضاهــای آنــان روی یــک س ــطح یــا دی ـوار در کنــار ه ــم نمایانم یش ــوند .نــام
مس ــتعار یــا امضــای ه ــر گ رافیت ـیکار راه ورود او ب ــه س ــاختن «خ ــود» دیگ ــر اس ــت.امضاها ،آن
ط ــور کــه پیشــتر در بارهشــان بحــث کردی ــم ،ماننــد یــک هویــت دوم هس ــتند کــه حت ــی بع ــد از
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منونه استایل  /لوکزامبورگ  / ۲۰۱۴آرشیو عکس کاله استودیو

خ ــروج گ رافیت ینوی ــس از دنی ــای گ رافیت ــی ه ــم م یماننــد .ب ــه ویــژه اگ ــر گ رافیت ینوی ــس ب ــه
شــهرت یــا درج ــه ای از احت ـرام در خ ــرده فرهنــگ خ ــود رس ــیده باشــد.
استایل

اســتایل حک ــم س ــند س ـواد بص ــری ه ــر دی ـوار نوی ــس را داراس ــت .اســتایل در حقیقــت
ف ــرم ح ــروف و نح ــوه تصویرک ــردن آنهــا در کنــار ه ــم و تشــکیل فرمنهای ــی اث ــر اس ــت .اســتادی
در اســتایل تنهــا از طریــق کار مــداوم و سازمانده یمهارتشــخصی بــه مــرور زمــان شــکل
م یگی ــرد .هی ــچ راه میانب ــری ب ـرای رس ــیدن ب ــه اســتایل اســتادانه وج ــود ن ـدارد بلکــه تنهــا
در چارچــوب کار مــداوم و یافتــن زبانفرم یشــخصی اســت کــه اســتایل شــکل م یگیــرد.
تکامــل اســتایل از فرمهــای ســاده تــر بــه فرمهــای پیچیــده تــر یــا جــا افتادهتــر نهتنهــا در
س ــیر تاریخچ ــه کار ه ــر هن رمنــد ،بلکــه در س ــیر تح ــول گ رافیت ــی نی ــز دیــده م یش ــود .درس ــت
همانطــور کــه در ســیر تحــول خطاطــی و ســایر هن رهــا بــا آن برخــورد م یکنیــم.
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تــا بــه حــال اســتایلها یــا ســب کهای قابــل تمایــز و متنوعــی در گ رافیتــی بــه
وجــود آمدهانــد .ایــن ســب کها از یکدیگــر تاثیــر گرفتــه و رفتهرفتــه گســترش یافتهانــد.
اســتایلهای شــناخته شــده ای چ ــون اســتایلحبابی ،اســتایل وحش ــی ،استایلس ــیال ،اس ــتایل
بلوکــی ،ســه بعــدی و ...از شناختهشــدهترین ســب کهای گ رافیتــی هســتند .عالوهب رایــن در
هن رخیابان ــی نی ــز از ایــن اصطــاح ب ـرای مشــخ صکردن س ــبک ه ــر هنرمنــد یــا گروه ــی از
هنرمن ـدان اســتفاده م یش ــود ب ـرای مثــال تکنی ــک استنس ــیل یــا شــابلونزنی ب ــه خودیخ ــود
و بــا توجــه بــه ویژگ یهــای بصــری کــه ایجــاد م یکنــد یــک ســبک شــناخته شــده در
هن رخیابانــی بــه شــمار م یآیــد.
استنسیل یا شابلون

بــه کارگیــری ایــن تکنیــک تــا جایــی کــه یافتههــای علمــی نشــان م یدهــد بــه ۳۷
هــزار ســال پیــش بــاز م یگــردد :بــه یافتههایبرجایمانــده از دوران نیاندرتــال وآثــاری
کــه در بعضــی غارهــا در اســپانیا پیــدا شــدهاند .ایــن نقــوش طــرح دســتهایی را نشــان
م یدهنــد .گفتــه م یش ــود کــه نیاندرتالهــا دس ــت خ ــود را روی س ــنگ گذاشــته و ب ــا دهــان
یــا ابـزاری دیگ ــر مادهرنگ ــی را روی آن م یپاش ــیدند ب ــه ایــن ترتی ــب طرح ــی بیرون ــی از دس ــت
روی س ــطح م ــورد نظ ــر نقشم یبس ــت .ایــن اسنتس ــی لها در حقیقــت از اشــکال موج ــود در
طبیعــت بهــره م یگرفتنــد.

از تکنی ــک استنس ــیل در دورههــای مختلــف تاریخ ــی و ب ــه عناویــن گوناگ ــون اســتفاده
شــده اســت .خیلــی از تزیینــات و آثــار داخــل گورهــای یونانباســتان یــا حتــی آثــار
ب هجامانــده در شــهر پامپ ــی ب ــا همی ــن ش ــیوه اج ـرا شــدهاند .در حقیقــت اسنتس ــیل بهتریــن
و مناســب تریــن روش بــرای بــاز آفرینــی چندینبــاره یــک الگــو یــا تصویــر اســت.
چینی ــان ،اولی ــن کس ــانی بودنــد کــه استنس ــی لهای کاغــذی را س ــاخته و ب ــه کار گرفتنــد.
در ح ــدود اواخ ــر ق ــرن اول بع ــد از می ــاد ،چینی ــان از تکنی ــک اسنس ــیل ب ــه عن ـوان تکنی ــک
چــاپ بهــره گرفتنــد .اســتفاده از ایــن تکنیــک روی پارچــه بــه ســرعت گســترش یافتــه و
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استفاده انسان کهن از دست به عنوان شابلون  /عکس از اینرتنت

رنگهــای متنوعت ــری در آن ب ــه کار گرفتــه شــد .ژاپن یهــای ت وانس ــتند ب ــا اســتفاده از تارهــای
مــو و ابریشــم ،تکههــای ظریــف تــر را در کنــار هــم ثابــت نــگاه داشــته و اسنتســی لهای
پیچیدهت ــری بس ــازند .کاتــازوم 3ژاپن ــی در حقیقــت شــابلونی اس ــت کــه ب ـرای چ ــاپ روی
پارچــه اســتفاده م یشــده.
تکنی ــک استنس ــیل رفتــه رفتــه از طریــق راه ابریش ــم ب ــه خاورمیانــه و اروپ ــا راه یافتــه و از آن
ب ـرای تولی ــد انب ــوه نوشــتهها ،کارتهــای ب ــازی ،تصوی رس ــازی در کتــب و پارچ ههــا یــا ب ـرای
تزیینــات دی وارهــا بهرهگرفتــهشــد.مهاجرین استنس ــیل را ب ــه دنیایجدیــد (آمریــکا) بردنــد.
در آنج ــا ب ــاری دیگ ــر اســتفاده از استنس ــیل تجرب ــهشــده و گس ــترشیافت .ام ــروزه اســتفاده از
استنس ــیل در دکوراس ــیون ،صنایعدســتی ،چ ــاپ و هن ــر مت ـداول اس ــت .استنس ــی لها توس ــط
لی ــزر یــا ب ــه دس ــت انس ــان روی س ــطوح مختلــف از جملــه فیب رهــای چوب ــی ،ورقهــای فلــزی،
3 Katazome
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در قــرن بیســتم هنرمندانــی از قبیــل پیکاســو 4و خــوان میــرو 5از ایــن روش در
تصوی رســازی کتــاب بهــرهگرفتنــد .هنریماتیــس 6نیــز در نوشــتهها و تصویــر ســازیهای
خــود ( جــاز )۱۹۴۷-از ایــن تکنیــک بهــره م یگرفــت.
صدادهاس ــت .ب هویــژه
استنس ــیل در دنیایگ رافیت ــی جایگاه ــی ویــژه را ب ــه خ ــود اختصا 
در هن رشــهری و ب ـرای خلــق آثــار فیگوراتی ــو و بیانگ ـرا .آثــار بنکس ــی شــناخته شــده تریــن
نمونــه جهان ــی اســتفاده از شــابلون اس ــت .ورود شــابلونها ب ــه شــهر البتــه ب ــه س ــالیان س ــال
قب ــل از بنکس ــی بازم یگ ــردد .در ق ــرن اخی ــر اســتفاده از استنس ــیل در انقالب ــات و ش ــورشهای
شــهری رواج بس ــیاری داشــته اس ــت .چه ــره اف ـراد مشــهور و محب ــوب از جملــه سیاســتم داران،
فیلســوفان ،شــاع ران ،خ واننــدگان و ســتارههای ســینما ،موســیقی و غیــره توســط هــواداران
آنهــا و بــا تکنیــک استنســیل در شــه رها اجــرا م یشــوند .در انقــاب ایــران نیــز چهــره
رهب ـران سیاس ــی و یــا برخ ــی ش ــعارها را ب ــا همی ــن ش ــیوه ب ــر روی دی ـوار اج ـرا م یکردنــد.
اســتفاده ازایــن تکنی ــک و محبوبی ـتآندر می ــان هنرمنـدان خیابان ــی ب ــه خص ــوص در دو دهــه
اخی ــر رشــد ف ـراوان داشــته و هن رمن ـدان بس ــیاری ب ــا ب هکارگی ــری ایــن ش ــیوه ایدههــای خ ــود
را اجــرا م یکننــد.
چــاپ سیلکاســکرین یکــی از زمینههــای گســترشیافته استنســیل اســت و پایــه آن
در ژاپــن بنــا نهادهشــده .در ایــن روش از توریهــای ابریش ــمی بس ــیار ریــز اســتفاده م یش ــود.
ت ــوری در قاب ــی ثابــت شــده س ــپس تصوی ــر م ــورد نظ ــر روی آن نقــش م یش ــود .بخشهای ــی
از تصوی ــر کــه نبایــد رنــگ بخ ــورد ب ــا مــادهای مس ــدود کننــده ماننــد م ــوم پوش ــیده م یش ــود.
بــا ایــن روش یــک شــابلون ب هدســتم یآید ،بــا ایــن تفــاوت کــه ریزهکاریهــای بیشــتری
4 Pablo Picasso
5 Juan Miro
6 Henry Mattisse
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دیواری مملو از هرن خیابانی به شیوه استنسیل  /ملبورن  / ۲۰۰۸آرشیو عکس کاله استودیو

روی تــوری ثبــت شــده و تصویــری دقی قتــر ب هدســتم یآید .مرکبچــاپ یــا رنــگ ،بــا
کش ــیدنکاردک یــا غلتــک برپشــت ت ــوری ،ب ــه س ــطح م ــورد نظ ــر منتقلم یش ــود؛ بدینترتی ــب
کــه رنــگ یــا مرکــب فقــط از بخشهای ــی کــه مس ــدود نشــده ب ــه کاغــذ یــا س ــطح موردنظ ــر
منتقــل شــده و تصوی ــر م ــورد نظ ــر روی س ــطح ثب ــت م یگ ــردد.
ب ــا سیلکاســکرین م یت ـوان روی ان ـواع م ـواد از جملــه پارچ ــه ،کاغــذ ،کاش ــی ،س ـرامیک
یــا فلــز و غیــره یــا حتــی روی اجســامی بــا شــکلهایمدور و غیــر مســطح نیــز چــاپ
نم ــود .تکنی ــک چ ــاپ س ــیلک در دنی ــای مــدرن ب ــه س ــرعت و ب ــه م ـوازات رشــد تبلیغــات و
تولی دانب ــوه رو ب ــه گس ــترش و پیش ــرفت گذاشــت .هنرمن ـدان خیابان ــی ب ـرای تولی ــد پوســتر
در پوســتر چس ــبانی یــا تولی ــد ت ــی ش ــرت ب ـرای خ ــود و ه وادارانشــان از همی ــن تکنی ــک به ــره
م یگیرنــد.
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پوسرت چسبانی

پوســتر چســبانی همانطــور کــه از اســمش پی داســت عبــارت اســت از آمــاده کــردن
پوســتر یــا طــرح روی کاغــذ و چســباندن آن روی دیــوار یــا ســطوح شــهری بــا اســتفاده از
چســبهایی کــه متــداول تریــن آنهــا ســریش م یباشــد .ایــن کار در تبلیغــات و نیــز در
پروپاگان ـدای سیاس ــی -اجتماع ــی ،تاریخچ ــه ای طوالن ــی دارد(اعالمی هچس ــبانی) .س ــیرکها
در دو ق ــرن گذشــته بیشــتر تبلیغــات خ ــود را ب ــه ط ــور گس ــترده ب ــا پوست رچس ــبانی انج ــام
م 
یدادنــد .در ســالهای  ۱۸۹۰نقــاش ف رانســوی ،هنــری تولــوز لوترک،7پوســت رهای خــود
را ،کــه معم ــوال تبلیغــات کابارههــا و بارهــا بودنــد ،ب ــا ایــن روش روی دی وارهــا م یچس ــباند.
آثــار او بــه علــت اهمیــت هنــری و فضــای متفــاوت بصریشــان ،معمــوال قبــل از خشــک
شــدن ،توســط مجموعــهدارا ِن هنــری از دی وارکنــده و پــس از خشکشــدن در هــوایآزاد بــه
آرشــی وهای هنــری م یپیوســتند .گروههــای موســیقی و خــرده فرهنگهــای وابســته بــا
آنهــا ،در دو دهــه هفتــاد و هشــتاد ،حض ــور خ ــود در شــهر و یــا برنامــه گردهمای یهــای خ ــود
را ب ــه ایــن روش اعــام م یکردنــد .بعی ــد نیس ــت کــه ب ــه کارگی ــری پوســتر چس ــبانی ب ــه عن ـوان
هن ــر شــهری از همی ــن دوره آغــاز و تکامــل یافتــه باشــد.
هنرمنــدان معمــوال بــا اجــرای اثــر خــود بــر روی کاغــذ م یت واننــد ت وانایــی تکنیکــی
خ ــود یــا موض ــوع م ــورد بی ــان خ ــود را ب ــا ف ـراغ ب ــال ب ــه اج ـرا در آورده و بع ــد از اتم ــام اث ـر،
آن را در محی طشــهری نصــب کننــد .ایــن کار معمــوال ریســک کمتــری داشــته و امــکان
اج راهــای وقتگیرت ــر را در محی ــط شــخصی ایج ــاد م یکنــد .پوســت رها گاه ب ــه تع ـداد ب ــاال
در چاپخانههــا چ ــاپ م یش ــوند و گاه ب ــه ص ــورت دســتی نقاش یم یش ــوند یــا ب ــا اســتفادهاز
چاپدســتی (استنســیل یــا ســیلک) در تعــداد محــدود تولیــد م یشــوند.
استیکر (برچسب)

اســتيك رها در حقیقــت کاغذهــای چســبدار هســتند .کاغذهایــی کــه معمــوال از
7 Henri de Toulouse-Lautrec
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هرن ضد جنگ  /منونه پوسرت چسبانی  /سیدنی  / ۲۰۰۸آرشیو عکس کاله استودیو

پشــت دارای سطح یچســبنده بــوده و بــا ج داکــردن الیــه محافــظ آن م یتــوان کاغــذ را روی
س ــطحی دیگ ــر چس ــباند .اســتیک رها معم ــوال از جن ــس کاغــذ یــا ويني ــل(  )pvcب ــوده و يك ــی
از م ـواد بس ــيار کارب ــردی در زمينــه چ ــاپ و تبليغــات فضــای خارج ــی و داخل ــی محس ــوب
م يشــوند .اســتیکر در رنگهــای مختلــف و حتــی بــه صــورت بــی رنگ(شیشــهای)
بدار» ب ـرای مصارف ــی چ ــون چ ــاپ و
م ــورد اس ــتفاده ف ـراوان اس ــت .ايــن کاغــذ «پشتچس ـ 
تبليغــات روی بدنــه اتوب ــوس ،چ ــاپ و تبلیغــات رویزمی ــن جهــت تبلیــغ در فروشــگاهها و
پاس ــاژها ،چ ــاپ و نصــب روی دی وارهــای رنگشــده (دکوراس ــیون داخل ــی) ،چ ــاپ روی يخچ ــال
ب هویــژه يخچالهــای صنعتــی ،چــاپ روی شيشــه ســوپرمارکتها ،چــاپ روی ماشــی ن،
چ ــاپ و تبليغــات روی قطــار ،چ ــاپ و تبليغــات روی بدنــه مت ــرو و ب ــه طوركل ــی روی تمام ــی
ســطوحی كــه ســطح صــاف و صيقلــی دارنــد مورداســتفاده قــرار م يگيــرد.
برخ ــی مورخــان اس ــتفاده از اســتیکر را ب ــه س ــالهای آخ ــر قرننوزده ــم مرب ــوط م یداننــد،
زمانــی کــه بازرگانــان اروپایــی ســعی م یکردنــد تجارتشــان را در مناطــق شــلوغ و تجــاری
شــهرها یــا بنــادر ،ب ــه روش چس ــباندن یــک کاغــذ شــفاف در معاب ــر عموم ــی تبلیــغ کننــد.
امــا خ ــود کاغــذ پشتچس ـبدار ب ـرای اولی ــن ب ــار در اوایلق ــرن بیس ــتم تولی ــد و دردس ــترس
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قــرار گرفــت .ایــن اس ــتیک رها بدینصــورت تولی ــد م یشــدند کــه پشــت کاغذهــا چس ــبی
زده م یش ـد ،س ــپس صب ــر م یکردنــد تــا چس ــب خشــک ش ــود .ب ـرای اســتفاده و چس ــباندن
بدار) اســتیکر را مجــددا خیــس
اســتیکر بــر روی یــک ســطح بایــد رویــه پشتی(چســ 
م یکردنــد تــا چس ــب دوب ــاره خاصی ــت چس ــبندگی پی ـدا کنــد و بدیــن ترتی ــب چی ــزی ش ــبیه
ب ــه تمب رهــای پس ــتی ام ــروزی داشــتند .در دهــه  ۳۰می ــادی اســتیک رها در خانههــا و توس ــط
ک ــودکان نی ــز م ــورد اســتفاده ق ـرار م یگرفتنــد .نقاش ـیهای حی وانــات ،دایناس ــورها ،درختــان
و پرنــدگان و غی ــره محبوبی ــت پی ـدا ک ــرد و ک ــودکان ایــن تصاوی ــر را روی دی ـوار اتــاق ،کم ــد یــا
در دفت رهــای مدرســه شــان م یچســباندند.
اســتفاده از اســتیک رها طــی  ۷دهــه اخیــر گســترش روز افــزون داشــته و در زندگــی
روزمــره مــا حضــوری پررنــگ دارد .اســتیک رها در هنــر شــهری و گ رافیتــی جایــگاه مهمــی
دارند.گ رافیت یکارهــا و هن رمن ـدان شــهری ب ــا انتشــار استیک رهایشــان امــکان اثرگ ـذاری س ــریع
و کــم دردســری را بــه دســت م یآورنــد .بــه نظــر برخــی ،اســتیک رها ت وانســتهاند تــا حــد
زیــادی جــای امضازنــی را بگیرنــد.
توی
مواظــب بــاش بــه چــه کس ــی م یگوی ــی «تــوی» .چ ـرا کــه آن تــوی شــاید روزی
«شــاه» شود.

ت ــوی بیشــتر ب ــه کس ــی اطــاق م یش ــود کــه هن ــوز ق وانی نگ رافیت ــی را نم یدانــد و رعایــت
نم یکنــد یــا ب ــه عبارت ــی تازهکارب ــه حس ــاب م یآیــد .امــا در م ـوارد گوناگ ــون تعریــف ایــن
واژه در می ــان گروههــای دی وارنویس ــان متفــاوت ب ــوده و گاه عــده ای از گ رافیت ینویس ــان ،عــدهای
دیگ ــر را ب ــه خاط ــر عــدم مطابقــت ب ــا ق وانی ــن و تعاریــف خ ــود« ،ت ــوی» قلم ـداد م یکننــد.
بــرای مثــال گ رافیت ینوی سهــای رادیــکال ،معمــوال کســانی را کــه بــه ســبک اختصاصــی
دس ــت نیافتهانــد و یــا ب ــه ص ــورت تفریح ــی گ رافیت ــی م یکشــند ،ت ــوی خطــاب م یکننــد.
برخ یدیگــر گ رافیت ینویســانی را کــه تنهــا بــر دی وارهــای مجــاز نقاشــی م یکننــد «تــوی»
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استیکر  :شیوه بیان و اثر گذاری رسیع در شهر  /هَپی  / ۲۰۰۸ملبورن  /آرشیو عکس کاله استودیو

م یخ واننــد .ترســو بــودن و یــا برعکــس آن جســارتبی شازحد مثــل نقاشــیکردن روی
کاردیگ ـران یــا خ ـراب ک ــردن می ـراث فرهنگ ــی یــا ام والشــخص یمردم م یت وانــد منج ــر ب ــه
اخــذ لقــب ت ــوی از جانــب بقی ــه گ رافیت ینوی سهــا ش ــوند .ت ــوی در انگلیس ــی ب ــه معنــای
اســباببازی بــوده و در واقــع بــه گ رافیت ینویســی کــه جــدی نیســت و بــه انــدازه کافــی
یدانــد یــا نم یفهمــد اطالقم یشــود.
نم 
گرافیت ــی نوی ــس بــه کس ــی م یگوینــد کــه بــه یــک ســطح اولی ــه و قابــل قب ــول
از اســتایل رس ــیده باشــد .ایــن بــا ص ــرف وقــت و انــرژی کاف ــی بــه دســت م یآیــد
وکس ــی کــه ایــن کارهــا را نکــرده باشــد تــوی نامی ــده م یشــود - .ج ــف ف ــرل
کینگ

کینــگ را بایــد نقطــه مقابــل ت ــوی ب دانی ــم .کینــگ معم ــوال ب ــه کس ــی گفتــه م یش ــود کــه
تجرب ــه بیشــتر از بقی ــه داشــته یــا آثــار بهت ــری دارد .جس ــارت ،کمی ــت یــا کیفی ــت آثــار ،می ـزان
شــهرت ،ارتباطــات و درجــه تاثی رگــذاری یــک دی وارنویــس در میــان باقــی دی وارنویســان و
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گرافیتی بر دیوار  /آرشیو عکس کاله استودیو

عالقهمن ـدان گ رافیت ــی م یت وانــد لقــب کینــگ را ب ـرای او ب ــه ارمغانآورد.معم ــوال همانط ــور
کــه کس ــی خ ــود را ت ــوی نم یخ وانــد کس ــی ه ــم خ ــود را کینــگ نم یخ وانــد ،بلکــه اعطــای
ایــن القــاب ب ــه قضــاوت بقی ــه گ رافیت ینوی سهــا و صحنــه خردهفرهنگ ــی گ رافیت ــی وابس ــته
اس ــت.
دیوار آزاد

در دنیــای گرافیتــی بــه آن دســته از دیوارهــا کــه نقاشــی کشــیدن روی آنهــا بــا منــع و
محدودیتــی مواجــه نیســت ،دیــوار آزاد گفتــه میشــود .ایــن دیوارهــا معمــوال در بخــش
پشــتی یــا حاشــیه پارکهــا یــا محلههــای کــم رفــت و آمــد واقــع شــدهاند .در اثــر مداومــت
گرافیت ـیکاران در زنــده نــگا ه داشــتن کارهایشــان بــر دیــواری خــاص ممکــن اســت مدیــران
اجرایــی و انتظامــی بــه جــای مقابلــه قهــری بــا آن در صــدد مماشــات بــر آمــده و بــا اختصــاص
یــک دیــوار ویــژه بــرای گرافیتـیکاران ســعی در مهــار ایــن پدیــده و جلوگیــری از گســترش آن
در ســطح شــهر نماینــد .در برخــی شــهرهای ایتالیــا دیوارهایــی بــا پــاک معیــن ثبــت شــده
کــه مختــص نقاشــیهای دیــواری شــهروندان و گرافیتیهــا هســتند .عــاوه بــر دیوارهــای
آزاد برخــی دیگــر از دیوارهــا بــه دیوارهــای نیمــه آزاد مشــهورند چــرا کــه نقــش زدن بــر
آنهــا بــه طــور رســمی مجــاز نیســت امــا بــا توجــه بــه موقعیتشــان یــا محلـهای کــه در آن واقــع
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شــدهاند  ،کارکــردن روی آنهــا چنــدان خطرســاز نیســت هرچنــد کــه ممکــن اســت گـهگاه بــا
مشــکالتی همــراه باشــد.

بــه هــر جهــت دیوارهــای آزاد بهتریــن مــکان بــرای تمریــن و گســترش ســبک شــخصی
و نیــز بــه نمایشگذاشــتن مهارتهــای تکنیکــی اســت چــرا کــه نقاشــی کــردن روی ایــن
دیوارهــا مــی توانــد تــا ســاعتها بــه طــول انجامــد .برخــی نگرشهــای رادیــکال در
گرافیتــی ،نقاشــی کــردن روی دیوارهــای آزاد را کاری مضحــک و مختــص «توی»هــا دانســته
و آن را بــا کار نقاشــان دیــواری در یــک تــرازو قــرار میدهنــد .آنهــا گرافیت ـیکاران دیوارهــای
آزاد را رام شــده و ترســو قملــداد کــرده و از دنیــای خــود خــارج مــی داننــد.
یکــی از ویژگیهــای دیوارهــای آزاد اهمیــت آنهــا در ثبــت تاریخــی تحــول ســبکها
اســت .دیوارهــا طــی ســالیان و گاه دهههــا الیههــای ســنگین رنــگ را بــه دوش میکشــند.
بــا کنــدن پوســته یــک دیــوار آزاد میتــوان دههــا الیــه رنــگ را کــه روی هــم انباشــته شــدهاند
شناســایی کــرد .ایــن دیوارهــا آرشــیو روی هــم انباشــته اســتایلها هســتند .آثــار گرافیتــی نقــش
میشــوند و روی آنهــا بــا آثــاری دیگــر پوشــانده میشــود و روی آنهــا نیــز دوبــاره رنــگ
خواهــد شــد و الــی آخــر .در شــهرهای بــزرگ معمــوال هــر روز طرحهایــی جدیــد از افــرادی
جدیــد روی دیوارهــای آزاد نقــش میشــوند،تا جایــی کــه دیــدن اثــری کــه امــروز روی دیــوار
آزادی در برلیــن نقاشــی شــده باشــد احتمــاال فــردا میســر نخواهــد بــود چــرا کــه تــا فــردا کســی
دیگــر روی آن بــه ســبک خــودش نقشــی نــو نگاشــته اســت .بدیــن جهــت اســت کــه ثبــت
تحــول دیوارهــای آزاد عالقهمنــدان بســیار داشــته و ســاالنه افــراد زیــادی در شــهرهای بــزرگ
دنیــا بــه ایــن دیوارهــای آزاد ســر میزننــد تــا آنهــا را تماشــا کــرده و از آنهــا عکــس تهیــه کننــد
یــا نقــش خــود را بــر دیــوار بزننــد.
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کتب و فیل مهای مرتبط با گ رافیتی

تعــداد کتابهــا ،فیل مهــا و تحقیقــات منتش رشــده بــا موضــوع گ رافیتــی ب یشــمار
اس ــت .ط ــی س ــالهای اخی ــر در ای ـران نی ــز کتابهای ــی مرتب ــط ب ــا هن رخیابان ــی منتش ــر شــده
اس ــت کــه یــا ترجم ــه کتابهــای خارج ــی و معرف ــی یــک یــا چنــد هن رمنــد بودهانــد و یــا
مجموع ــه ای از کارهــای دانشــگاهی و تیوریــک کــه ب ــه ارایــه تعاریــف و انتقــادات یکطرفــه
پرداختهانــد .بیشــتر کتابهــا و فیل مهــای مرتب ــط ب ــا گ رافیت ــی در جهــان جنب ــه بازارمح ــور
داشــته و کمتــر بــه واقعیــات دنیایگ رافیتــی نزدیــک هســتند .بــا ایــن حــال در ادامــه بــه
معرفــی برخــی از کتابهــا و فیل مهــای مطــرح و کاربردیتــر در ایــن زمینــه م یپردازیــم.
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تاریخ گ رافیتی امریکا

مولفان :راجر گستمن و کالب نیلون

ایــن کتــاب بــه شناســایی و ریشــهیابی آغازگرافیتــی
در آمریــکا میپــردازد و ای نکــه چگونــه بــه شــکل
امــروزی خــود رســید.

گ رافیتی ورلد

مولف :نیکوالس گنز

چ ــاپاول ای نکت ــاب در س ــال  ۲۰۰۵منت ــر ش ــد و ش ــامل
مجموعــه ک منظیــری از عک سهــا بــوده ،بــه معرفــی
تعــداد قاب لتوجهــی از چهرههــای شناخت هشــده
گرافیتــی در دنیــا میپــردازد .ایــن کتــاب بــه همــراه
کت ــاب زن ــان ِگرافیت ــی دو کت ــاب مش ــهور و محب ــوب در
زمین ــه گرافیت ــی هس ــتند .کت ــاب ،اطالع ــات ی ــا تحلیل ــی
ارایــه نــداده و رصفــا آلبومــی بــرای معرفــی عــدهای
انتخابشــده از نقاشــان و گرافیتینویســان اســت.
واچینگ ماینیم گو بای

مولفان :ماروین کورلینسکی و یان نار

ایــن کتــاب حــاوی عک سهایــی از خیابانهــا و
قطارهــای نیویــورک در ســالهای ابتدایــی جنبــش
امضازنــی اســت و در ســال  ۱۹۷۴منتــر شــده.
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سابوی آرت

مولفان :هرنیچلفنت و مارتا کوپر

ایــن کتــاب حــاوی توضیحــات و عک سهایــی بدیــع
از گرافیتیهــا و قطارهــای نیویــورک طــی ســالهای
ابتدایــی جنب شگرافیتــی اســت و احــوال و فرهنــگ
جوان ــان ای ــن دوره را ب ــه زیبای ــی ب ــه تصوی ــر کشیدهاس ــت.
چــاپاول کتــاب ســال  ۱۹۸۴میباشــد.
تاکابات اسرتی تآرت

مولف :جرومه کتس

کت ــاب ف ــوق ک ــه ب ــه دو زب ــان انگلیس ــی و فرانس ــه منت ــر
شدهاســت توســط انتشــارات فالماریــون چــاپ و پخــش
شــده .کتــاب شــامل توضیحــات نســبتا قاب لقبــول
دربــاره ه رنخیابانــی و جنب ههــای مختلــف آن اســت و
بــه معرفــی چهرههــای شــاخص در هــر قــاره و منطقــه
از جه ــان پرداخت ــه .تاری ــخ انتش ــار ای ــن کت ــاب س ــال ۲۰۱۴
ذک ــر ش ــده اس ــت.
دانش خیابانی

مولف :کینگ ادز

کتــاب بــه معرفــی عــده ای از هرنمنــدان زیرزمینــی در
جهــان میپــردازد .مولــف بــا ســفر بــه نقــاط مختلــف
دنی ــا و تجرب ــه زندگیخیابان ــی در نق ــاط مختل ــف جه ــان،
ســعیکرده خواننــدگان را بــا منونــه کارهــا و طرزفکــر
ایــن هرنمندانخیابانــی آشــنا کنــد.
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هرن ناخوانده

مولف :جنی موسی اسپرینگ

مجموعــهای از آثــار خیابانــی ه رنمنــدان جهــان.
کتــاب منون ههایــی از پروژههــای پیــرو و مفهومــی
ه رنمن ــدان را ب ــا کیفیت ــی مناس ــب ب ــه منای ــش در م ــیآورد
و پتانســی لهای محیــط شــهری را بــرای تبدی لشــدن بــه
عرص ــه ب ــروز و خل ــق ه ــر م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار میده ــد.
کتــاب ه رنناخوانــده در ســال  ۲۰۱۵منتــر شــده اســت.
مرتدان خیابان

مولف :فرانچسکا گاوین

مجموعــهای از آثــار خیابانــی ه رنمنــدان جهــان .ایــن
کتــاب در ســال  2007منتــر شدهاســت و بــه معرفــی
منون ههای ــی از ه رنش ــهری میپ ــردازد .مول ــف ب ــا اس ــتفاده
از آلبومتصاویــر بــه همــراه مصاحبــه بــا هرنمنــدان
صاحــب ســبک ه رنشــهری ،ســعیدارد جنب ههــا و
جلوههــای گوناگــون ایــن هــر را معرفــی کنــد.
دس تنوشت هها بر دیوارها

مولف :ارنست ابل و باربرا باکلی

کت ــاب در س ــال  ۱۹۷۷منت ــر ش ــده و مجموعهای پژوهش ــی
اس ــت درب ــاره گرافیت ــی و نوش ــن روی دی ــوار .ن ــگاه مولف ــان
بــه گرافیتــی در ایــن کتــاب نگاهــی جامع هشناســانه و
روانشناســانه بــوده و بــه نکاتــی مهــم اشــاره میکننــد.
ای ــن مجموع ــه ش ــامل رسفص له ــای قاب لتامل ــی در زمین ــه
شــناختگرافیتی اســت.
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استایل وارز

کارگردان :تونی سیلور

فیلمــی کالســیک دربــاره ســالهای اولیــه گرافیتــی و
هی پهــاپ در اواخــر ده ههفتــاد و اوایــل ده ههشــتاد
در آمریــکا .فیلــم در ســال  ۱۹۸۳منتــر شــده اســت.

بیوتیفول لوزرز

کارگردان :آرون رز

فیلم ــی در ب ــاره گروه ــی از هرنمن ــدان ج ــوان آمریکای ــی که
در ده هن ــود ب ــه ش ــکلی مس ــتقل آث ــار ه ــری تولیدکردن ــد
و بــه نوعــی بــه ه رنخیابانــی رنــگ و بویــی جدیــد
بخشــیدند .فیلــم در ســال  ۲۰۰۸منترششــده و یکــی
از فیل مهــای جریانســاز در ه رنتصویــری زیرزمینــی
ب هشــار میآیــد.
خروج از مغازه کادو فروشی

کارگردان :بنکسی

فیلــم دربــاره زندگــی تیریگوتــا یــک مهاجــر فرانســوی
کــه در لوسآنجلــس زندگــی میکنــد اســت و آشــنایی
او بــا ه رنخیابانــی و ای نکــه چگونــه در عــرض چنــد
ســال تبدیــل بــه یــک هرنمن دخیابانــی رسشــناس شــد را
تصویــر کردهاســت .فیلــم بــرای اولی نبــار در ســال ۲۰۱۰
در جشــنواره ســاندنس منای شدادهشــد.
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جن گهای گ رافیتی

کارگردان :جین پرستون

جن گهایگرافیتــی مســتندی اســت دربــاره درگیــری و
خصومتــی کــه بیــن دو هرنمن دخیابانــی انگلیســی در
گرفــت .ایــن فیلــم میتوانــد گوشــهای از رقابــت بیــن
هرنمندانخیابانــی و تفــاوت نگاههــا را روشــن ســازد.

معرک هگیری عتیق هها
کارگردان :بنکسی

فیلــم دیگــری از بنکســی کــه در ســال  ۲۰۱۰منترششــد
و تصاویــر آرشــیوی از گروههــای هرنیآنارشیســت یــا
معــرض و منون ههــای تجرب هگــرای ارتبــاط اجتامعــی را
منایــش میدهــد.

بامرب

کارگردان :ایوان باربوسا

درام ــی اس ــت کوت ــاه درب ــاره ی ــک گ ــروه گرافیت ــی ک ــه در
دوران مببگذاریهــای روتــردام در هلنــد مشــغول کار
هســتند و حوادثــی کــه در برخــورد بــا پلیــس برایشــان
پیشمیآیــد را در قالــب فیلمیداســتانی بیــا ن میکنــد.
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ای نجا برلین است نه نیویورک!

کارگردان :اتان مینسکر

کارگــردان بــا دنبالکــردن چنــد هرنمنــد نیویورکــی در ســفر
هرنیشــان بــه برلیــن بــه تعــدادی از آتلیههــای هرنمنــدان
زیرزمینــی برلیــن ســفر میکنــد و ماجراهــا و روابــط و
رشایــط آنهــا را بــه تصویــر میکشــد .ایــن فیلــم در ســال
 ۲۰۰۹منتــر شــده اســت.
یک قدرت متحد

کارگردان :مشرتک

گــروه شناختهشــده «وانآپ» از برلیــن ،فیلــم مســتندی
از تورهــای کاریشــان در شــهرهای مختلــف دنیــای ارایــه
دادهاند.فیلــم منونـهای گویــا از هیجــان و خطــرات گرافیتــی و
دنیــای بیمــرز ایــن گــروه اســت.

استای ل وارز ۲

کارگردان :وِلی و آموس

دوگرافیتــیکار ،از شــهری کوچــک در رشق اروپــا ،بــدون
پــول کافــی ،ســفری را بــه نیویــورک و ســپس شــهرهای
دیگــر آغازمیکننــد .آنهاکــه شــیفته فیلــم اســتایلوارز و
فرهنــگ گرافیتــی نیویورکــی هســتند ،بــه دنبــال رویایشــان
میروند.فیلــم ،مســتندی اســت طنزآمیــز و انتقــادی نســبت
بــه دنیــای امــروز گرافیتــی.
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186
متن پیش رو ترجمه ای است آزاد از برگردان انگلیسی بخشی از کتاب تبادل
سمبولیک و مرگ ،اثر ژان بودریار که در سال ۱۹۷۶در پاریس منتشر شده.

کول کیلر

یا شورش نشانهها
ژان بودریار

در بهــار ســال  ۱۹۷۲ســیلی مهــار نشــدنی از گرافیتیهــا در نیویــورک بــه راه افتــاد کــه
بــه ســرعت از دیــوار محلههــای فقیرنشــین و نردهکش ـیها ،خــودش را بــه راه آهــنشــهری،
اتوبوسهــا ،ماشــینهای بــاری ،آسانســورها ،راهــروی ســاختمانها و بناهــای یادبــود
رســانید و همهشــان را بــا تصاویــر گرافیکــی اعــم از ســاده و پیچیــده پوشــانید .تصاویــری کــه
نــه پیــام سیاســی بودنــد و نــه محتــوای پورنوگرافیــک داشــتند .ایــن تصاویــر در اصــل نامهــا
و القابــی بودنــد کــه بیشــتر تحــت تاثیــر دنیــای کمیکهــای زیرزمینــی انتخابشــدهبودند.
القابــی چــون دوک اســپیریت ،ســوپرکول،کول کیلــر ،آس ،ومپایــر ،اســپایدر ،ادی ،کــوال و از
ایندســت .بعضیهاشــان شــماره خیابانــی را یــدک میکشــیدند ،مثــل ادی  ۱۳۵یــا وودی۱۱۰
یــا شــادو ۱۳۷و از ایــن مــوارد .بعضیهــا هــم از شــمارهگذاری رومــی اســتفاده میکردنــد
ـنیکدوم ،اسـ ِ
کــه جنبـهای اشــرافی و خاندانــی بــه نامشــان مـیداد .مثــا اســنیک ِاول ،اسـ ِ
ـنیک
ســوم و گاه بــه پنجاهمیــن رده هــم میرســید .ایــن گرافیتیسـتها بســته بــه نــام و ســمبلی کــه
بــر میگزیدنــد شــماره دار میشــدند.
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همــه اینهــا بــا ماژیــک و اســپریهای رنــگ انجــام میشــدند کــه بــه گرافیتیســتها
ایــن امــکان را مــیداد تــا نوشــتههایی بــا ارتفــاع یکمتــر یــا بیشــتر و بــه طــول سراســر
واگنهــای قطــار را در زمانــی کوتــاه بــه اجــرا درآورنــد.

جوانــان شــبانه خودشــان را بــه گاراژ اتوبوسهــا یــا قطارهــا میرســاندند و گاه حتــی
بــه طریقــی داخــل آنهــا میشــدند و ایــن درهــم آمیــزی نوشــتهها و خــط خطیهــا را
رقممیزدنــد .روز بعــد ،ایــن قطارهــا در دو جهــت در تمــام منهتــن میگشــتند .همــه
نوشــتهها وتصاویــر پــاک شــده(این کار ســاده نیســت)  ،گرافیتیســتها دســتگیر و روانــه
زنــدان میشــدند ،فــروش ماژیــک و اســپری رنــگ را ممنــوع کردنــد امــا تاثیــر نداشــت ،چــرا
کــه جوانــان در خانــه و بــا دســت خودشــان ماژیــک میســاختند و شــب بعــدی بــاز مثــل قبــل.
امــروز ایــن ســیل فرونشســته یــا جــوش و خــروش ســابق را نــدارد .ایــن حرکــت گــذرا
بــود و مختــص بــه یــک دوره تاریخــی خــاص .گرافیتیس ـتها در طراحــی خطــوط پیچیــده
متخصــص شــدند و ســبکهای مختلفــی بــه صــورت تفکیــک شــده از هــم رشــد کردنــد و
مکاتبــی مرتبــط بــا هــر یــک از ایــن دار و دســتهها شــکل گرفــت .جوانــان ســیاه و پورتوریــک از
اولینهــای ایــن جنبــش بودنــد و گرافیتــی مختــص شــهرنیویورک بــود .نقاش ـیدیواریهای
خیلــی زیــادی در همــه شــهرهای دیگــر دیــده میشــدند کــه توســط خــرده فرهنگهــا و
اقلیتهــای نــژادی و بــا همــکاری خــود اهالــی محلههــا اجــرا شــدهبودند ،امــا گرافیتــی
وجــود نداشــت.
یــک چیــز البتــه غیــر قابــل انــکار اســت :هــم گرافیتــی هــم نقاش ـیهایدیواری در دوران
پــس از ســرکوب شــورشهای اعتراضــی شــهری در ســالهای  ۱۹۶۶تــا  ۱۹۷۰بــروز پیــدا
کردند.گرافیتــی نیــز چــون شــورش ،حالتــی خشــن و تهاجمــی دارد امــا از نوعــی دیگــر،
یعنــی بــا محتوایــی دیگــر و در ســاحتیدیگر .گونـهای جدیــد از مداخلــه در فرهنــگ شــهری.
نــه در زمینــه سیاســی یــا اقتصــادی بلکــه در عرصــه رســانه ،قانون(کــد) و فرهنگمســلط.

188

رلیک لوک

شــهر یــک فضــای خنثــی و یکسانسازیشــده اســت ،فضایــی کــه در آن ســردی،
تفکیــک محــات فقیرنشــین ،ارزشگــذاری بــر اســاس محــل زندگــی ،نــژا د یــا رده ســنی
ی تمایــز دهنــده
رو بــه گســترش اســت .بــه طــور خالصــه شــهر فضــای انفصــال نشــانهها 
اســت .قوانیــن متعــددی تعیینکننــده ابعــاد هــر عمــل و لحظــه در زندگــی روزمــره هســتند.
محلههــای اقلیــت نشــین و حاشــیهای و یــا آنهــا کــه در مرکــز شــهر هســتند ،تنهــا نمونههایــی
مشــهود از ایــن پیکربنــدی شــهریاند :مراکــزی بحرانــی از حیــث ســاختار و نظــم؛ جایــی
کــه سیســتم خــودش را نــه فقــط از بعــد اقتصــادی و میدانــی بلکــه عمیقــا از طریــق انفصــال
نشــانهها و قوانیــن و از طریــق تخریــب روابــط اجتماعــی بــاز تولیــد میکنــد.
در نمــودار سیســتم اقتصــادی ،گســترش شــهر از دو جهــت افقــی و عمــودی جریــان
دارد .اقتصادسیاســی امــا ُبعــدســومی دارد کــه در آنجــا تمــام پتانســیل جامعــه بــه صــورت
نشــانهها خــرج شــده ،پوشــش داده شــده یــا برچیــده میشــوند .نــه معمــاری و نــه مدنیــت
نمیتواننــد بــر آن تاثیــری گذارنــد ،چــرا کــه آنهــا خودشــان متغیــری وابســته بــه چرخــش
اقتصادعمومــی سیســتم هســتند :یعنــی نشــانههای عملــی آن هســتند.
شــهر در ابتــدا و در اصــل محــل تولیــد و تهیــه کاال بــود ،محــل تمرکــز صنعتــی و
بهرهبــرداری .امــروز امــا شــهر اولیــن و اصلیتریــن ســاحت رخنمایینشــانهها بــه عنــوان
ســند مــرگ یــا حیــات آن اســت.
در کمربنــد قرمــز کارخانههــا و در حومههــای کارگرنشــین ،دیگــر چیــزی بــرای
مــا نمانــده .در ایــن شــهر ،در همیــن ســاحت ،وجــه تاریخــی نبــرد طبقاتــی ،بــار منفــی
قــدرتکار هنــوز دســت نخــوره باقــی مانــده اســت .کارخانــه ،بــه عنــوان مــدل جامعــه ســاالری
از طریــق ســرمایه ،هنــوز بــر چیدهنشــده امــا بــه مــوازات روشهــای جمعــی ،بــا نوعــی تغییــر
جایگشــتی بــه محیطــی از نشــانهها و قوانیــن شــهری بــدل شــده اســت .ماتریکسشــهری
دیگــر تحققبخــش یــک قدرت(قــدرت کار) نیســت بلکــه ایــن تفــاوت (کارکــرد نشــانهها)
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اســت کــه تحقــق مییابــد :علــم کار بــا فلــزات 1جــای خــود را بــه علــم کار بــا نشــانهها 2داده
اســت.

مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه ایــن ســناریوی شــهری در قالــب شــهرهای جدیــد کــه ثمــره
تحلیــل کارکــردی نیازهــا و عملکــرد نشــانهها هســتند تحقــق یافتــه اســت و در آنهــا همــه
چیــز بــر اســاس یــک تعریــف تحلیلــی تصــور ،پیشبینــی و اجــرا شــده اســت :محیــط ،حمــل
و نقــل ،کار ،فراغــت ،ســرگرمی و فرهنــگ ،امــوری متغیــر و دگرگونــی پذیــر در صحنــه
شــطرنج شــهر ،ســاحتی همگــون و تعریــف شــده بــه عنــوان محیــط زیســت جامعــه ،قلمــداد
میشــوند .بــه ارتبــاط بیــن مناظــر شــهری و تبعیضنــژادی توجــه کنیــد :عمــل ریختــن
مــردم بــا توجــه بــه ریش ـههای نژادیشــان در ظــرف یــک محــل زندگــی یکسانســازی شــده
(کــه مــا آن را گتــو مینامیــم) و عمــل یکســان ســازی مــردم بــر اســاس تعاریــف عملکــردی
نیازهایشــان ،تحــت عنــوان شــهرهایی جدیــد ،تفاوتــی بــا هــم ندارنــد .هــر دوی ایــن کارهــا
از یــک منطــق پیــروی میکننــد.
شــهر دیگــر آن منطقــه صنعتی-سیاســی قــرن نوزدهمــی نیســت بلکــه تبدیــل بــه
قلمــروی نشــانهها ،رســانه و قوانیــن شــده اســت .بدیــن ترتیــب حقانیــت آن دیگــر بــه
موقعیــت جغرافیایــی آن وابســته نیســت ،آنطــور کــه در گذشــته بــرای کارخانههــا و گتوهــای
ســنتی بــود .حقانیــت آن وابســته بــه نشــانههایی اســت کــه پیرامــون مــا را احاطهکردهانــد .ایــن
گتــوی تلویزیــون و تبلیغــات اســت .گتــوی مصرفکننــدگان ِمصرفشــونده ،خواننــدگا ِن از
پیــش خواندهشــده ،رمزخوانــا ِن رمزنگاریشــده پیغامهــا ،آنــان کــه ترنهــا را میچرخاننــد
و بــا ترنهــا چرخانــده میشــوند ،سرگرمیســازا ِن ســرگرم اوقاتفراغــت و از ایــن دســت.
زندگــی شــهری همــه ابعــادش گتــو اســت .هــر یــک بــا بقیــه در ارتبــاط .در دوران تولیــد،
کاال و قــدرت ِکار بــر پایــه وابســتگی متقابــل تمامــی پروســههای اجتماعــی ،از جملــه
بهــره بــرداری ،بنــا شــده بــود و ایــن جامعهســاالری بــود کــه بخشــی از آن بــه دســت همــان
«ســرمایه»ای شــکل میگرفــت کــه مارکــس دیــدگاه انقالبــی اش را بــر طبــق آن پایهگــذاری
1 Metallurgy
2 Semiolurgy
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کــرده بــود .امــا ایــن نوعدوســتی تاریخــی (چــه کارخانههــا و چــه نــوع دوســتیبومــی یــا
طبقاتــی) ناپدیــد شــد .از ایــن پــس آنهــا در پرتــو نشــانههای تلویزیــون و اتومبیلهــا از هــم
تفکیــک میشــوند .زیــر نشــان آدابمعاشــرت کــه در تمامــی رســانهها یــا در ســاحت زندگــی
شــهری تعریــف و تفکیــک میشــود .همــه بــه دنبــال ســاختن هویتــی شــبیه بــه سرمشقشــان
هســتند .مدلهایــی ســاخته شــده بــرای شبیهســازی .همهکــس تغیــر پذیــر اســت :حتــی
خــود مدلهــا متغیرنــد .ایــن عصــر افــرادی اســت کــه هندســه متغیــر دارنــد .تنهــا هندســه
قانــون اســت کــه ثابــت و در مرکزیــت باقــی میمانــد .ایــن قانــون انحصــاری کــه در بافــت
شــهر جاریســت ،کلیــد اصلــی ارتباطــات اجتماعــی اســت.

ناکارامــدی در حــوزه تولیدمــواد و حتــی زوالتدریجــی رابطــه تاریخــی میــان شــهر و
نظامتولیــدکاال را میتــوان پیشبینیکــرد .سیســتم بــدون صنایــع هــم میتوانــد شــهری
مولــد ،در ُبعــد کاال و ارتباطاجتماعــیِ بازارمحــور باشــد .عالیــم ایــن جهتگیــری
بــه وضــوح مشــهود اســت .بــا اینحــال ،سیســتم نمیتوانــد بــدون شــهر ،بــه عنــوان
ســاحتقانون و بازتولیــد ،بــه ایــن امــر دوام بخشــد چراکــه انحصــار و مرکزیــت قانــون ،خــود
تعریــف قــدرت اســت.
هــر چیــز کــه بــه سمیوکراســی (نشانهســاالری) معاصــر ،ایــن فــرم جدیــد ارزش،
حمل ـهور شــود ،از نظــر سیاســی اهمیــت مییابــد :گرافیتــی یــک نمونــه آن اســت .براســاس
ایــن فرمجدیــد همــه عناصــر یــک مجموع ـهی کارا ،قابلتغییــر و انعطافپذیــر هســتند و هــر
یــک تنهــا تــا زمانــی حاویمعناینــد کــه قابلیــت تنوعســاختاری درجهـ ِ
ـت تطابــق بــا قانــون را
دارا باشــند.
در ایــن شــرایط ،مبــارزه رادیــکال بــه شــکلی معنــادار بــر اینکــه «مــن» هســتم و«مــن»
ایــن گونــه یــا آن گونــه ام« ،مــن» در ایــن یــا آن خیابــان زندگــی میکنــم« ،مــن» زنــده ام و
اینجــا هســتم ،پافشــاری میکنــد .ایــن البتــه هنــوز مبــارزه ای هویتــی اســت .نبــرد بــا
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بینــام و نشــان بــودن ،از طریــق برگزیــدن نامــی و واقعیتــی جایگزیــن .گرافیتیسـتها بــا نــام
مســتعار مخالفنــد نــه بــا نامهــای ناشــناس .آنهــا در انتخــاب ترکیبــات جدیــد در پــی ســاختن
هویتیجدیــد نیســتند(که اصــا غیــر ممکــن اســت) ،بلکــه هــدف آنهــا ناســازگاری و غیــر
منتظرهبــودن درمقابــل سیســتم اســت .تبدیــل ناســازگاری بــه نابودســازی .انتقــام از طریــق
رجــوع بــه خــود قانــون بــا همــان منطقخــودش و در زمینخــودش؛ و پیــروزی بــر آن ؛ چــرا
کــه پــا را از ارجاعناپذیــری خــاص سمیوکراســی فراتــر گذاشــته اســت.
ســوپربی ،اســپیکس ،کــوال ،۱۳۹کــولگای ،کریزیکــراس ،۱۳۶اینهــا هیــچ معنایــی
ندارنــد و اصــا نامهــای بــه درد بخــوری نیســتند بلکــه کارکردشــان مقابلــه بــا نظــام مشــترک
نشــانهگذاری حاکمیــت اســت .ایــن نامهــا در حقیقــت اصالتــی ندارنــد و اغلــب برگرفتــه
از شــخصیتهای داســتانهای کمیکانــد و تــا قبــل از ایــن در همــان داســتانها مدفــون
بودهانــد .امــا اکنــون بــه گون ـهای گــور را شــکافتهاند کــه بیــرون زدنشــان بــه نعــره ای شــبیه
اســت؛ بــه یــک عالمــت هشــدار ،یــک ضدگفتمــان ،همچــون تــه مانــده پیشــرفتهای
ادیبانــه ،شــاعرانه و سیاســی ،همچــون عنصــری کوچــک امــا رادیــکال کــه بــا گفتمــان نظاممنــد
نمیتــوان آن را بــه دام انداخــت .بــه ســتوه آمــده از فقــر ،آنــان در برابــر هــر گونــه تفســیر و
مفهومــی مقاومــت میکننــد ودیگــر کاری بــه کســی و چیــزی ندارنــد .بدیــن ترتی ـب ،بــی
هیــچ تفســیر یــا مفهمومــی ،آنهــا از معیارگذاریهــا فراریانــد و در شــکل نشــانههایی
تهــی ،بــه حــوزه نشــانههایکاملِ شــهری هجــوم میبرنــد.

نامهایــی بــدون قرابــت ،درســت مثــل گتوهــا کــه قرابــت و نزدیکــی در آنهــا
ی خصوصــی در آنهــا هیــچ مفهومــی نــدارد ،هرچنــد کــه
احساسنمیشــود .زندگــ 
ساکنانشــا ن بــر پایــه یــک بــده و بســتان جمعــی هستیشــان را حفــظ میکننــد .ایــن نامهــا
هیــچ نشــانی از هویــت یــا شــخصیت ندارنــد بلکــه تبدیــل بــه عــادات رادیــکال میــان یــک
قبیلــه ،گنگ،گــروه ســنی یــا نــژادی شــدهاند کــه ،تــا آنجــا کــه میدانیــم ،از دریچــه تغییــر نــام
نهایــتوفاداریشــان را بــه ایــن شــیوه نامگــذاری توتمــی نشــان میدهنــد .حتــی اگــر آنهــا
را از صفحــات کمیکهــای زیرزمینــی اســتخراج کردهباشــند .شــیوه نامگــذاری ســمبولیک
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مرســوم در جامعهامــروزی ،کــه بــه دنبــال نامــی مناســب و فردیتــی خصوصــی بــرای افــراد
جامعــه اســت ،ســاده لوحانــه بــه نظــر میرســد .امــا ایــن نامهــا و القــاب قبیله-گــون در اصــل
بــاری ســمبلیک دارنــد :آنهــا ســاخته میشــوند کــه اهــدا شــوند ،تعویــض شــوند ،جابــه جــا
شــوند و بدینگونــه در ناشناســی جمعــی مســتعمل شــوند .ایــن نامهــا بــرای معرفــی گروههــا
و اعضــای آنهــا در میــان خودشــان متــداول بــوده و بدیــن ترتیــب چیــزی خصوصــی تــر از
خــود زبــان نیســتند.
ایــن قــدرت واقعــی یــک مراســم نمادیــن اســت ،یعنــی گرافیتــی دقیقــا در مقابل رســانهها
و نشــانههای تبلیغاتــی قرارمیگیــرد ،هرچنــد کــه شــاید ایــن توهــم را روی دیوارهــای شــهر
ایجــاد کنــد کــه هــم جهــت بــا آنهاســت .نــام تبلیغــات را گذاشــتهاند جشنواره(فســتیوال)،
بــدون آن زندگیشــهری کســلکننده خواهــد شــد .جشــنواره وانمایــی تلخــی از گرمــا و
نزدیکــی اســت امــا در حقیقــت هیــچ ارتباطــی بــا آنهــا نــدارد .امــکان هیــچ خوانــش جمعــی
و تــوان متشکلســاختن شــبکه ای پیوســته از نمادهــا را دارا نیســت .عــاوه بــر دیوارهایــی کــه
حامــل تبلیغــات هســتند .خــود تبلیغــات نیــز دیوارهایــی هســتند از نشــانههایکارکردمند
کــه بــرای خوانــش پدیــد آمدهانــد و همیــن رمزگشــایی ،غایــت تاثیرگذاریشــان اســت.
تمامــی نشــانههایرســانه ای کــه از ایــن ســاحت انتشــار مییابنــد فاقــد کیفیتانــد.
از ایــن روال معمــول بیــن تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان رســانه ای ،فرســتندگان و
گیرنــدگان نشــانهها .شــهربه قــول «دلــوز» یــک بــدن بــدون انــدام اســت :تقاطــع جریانهــای
کانالیزهشــده .گرافیتیســتها نیــز ،زاده همیــن نظــام مرزبندیشــده هســتند .خودشــان نیــز
محیــط شــهری را مرزبنــدی میکننــد و مناطــق را مــورد تصاحــب خــود میداننــد .یــک
خیابانخــاص یــا منطقــه یــا محلــه ،حکــم همــه زندگــی را پیــدا میکنــد .آنهــا خودشــان
ق شــهر صــاد ر میکننــد .آنهــا شــهر
را در گتــو محــدود نمیکننــد و گتــو را بــه همــه مناط ـ 
ســفید را تحــت اشــغال در آورده و نشــان میدهنــد کــه ایــن شــهر ،خــود ،گتــوی دنیــای
غــرب اســت.گتوی زبانشناســانه بــر در ودیــوار شــهر میپاشــد ،نوعــی شورشنشــانهها.
در عرصــه داللــت نشــانهها ،فرومایهتریــن خوانشهــا نصیــب گرافیتــی شدهاســت ،یعنــی
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خوانشــی پورنوگرافیــک و جنســی ،وابســته بــه توالتهــا ،خرابههــا و آشــغالدانیها.
فقــط شعارهایسیاســی و پروپاگانــدا توانســتهاند دیوارهــا را بــه شــکل نشــانههای کامــلِ
مخالفــت فتــح کننــد .نشــانههایی کــه دیــوار پشــتوانه آنهــا و زبــان وسیلهســنتی ارتبــاط
آنهاســت .هــدف آنهــا نــه خــود دیــوار اســت و نــه کارکــرد آنچنانــی نشــانهها .بیشــک
در فرانســه و در مــاه مــی ،۱۹۶۸گرافیتــی و پوســترها بــه شــکلی متفــاوت در شــهر بــروز
پیــدا کردنــد .بــه طــوری کــه هجــوم وحشــیانه بــه دیوارهــا باعــث یــک ویرانگــری تــام و تمــام
شــد .شعارنویســیها و نقاشــیهای دیــواری وقایــع« نانتــره» در واقــع یــک دیــوار ربایــی
بــود .تصاحــب میدانــی دیوارهــا بــه مثابــه نشــانه ای از تروریســم بــر فضــای خطکشیشــده
کاربــردی :عملــی ضدرســانه .دولــت در ایــن موقعیــت آنقــدر درک داشــت کــه نــه تصاویــر
را پــاک کنــد و نــه دیوارهــا را دوبــاره رنــگ و احیــا کنــد :انبــوه شــعارهای سیاســی دولتــی
و پوســترها بودنــد کــه ایــن مســولیت را بــه عهــده گرفتنــد .نیــازی بــه اعمــال زور نبــود
چــرا کــه خــود رســانهها ،رســانههای کامــا چــپ ،از دیوارهــا عبــور کــرده و عملکــرد کــور
آنهــا را دوبــاره احیاکردنــد .دیوارهایــی مثــل دیــوار اعتــراض اســتکهلم از همــان دوران در
شــهرها ســبز شــدند .دیوارهایــی کــه فقــط روی آنهــا میشــد اعتــراض کــرد .یعنــی دیــواری
مختــص اعتــراض و ایــن بــدان معنــی بــود کــه بیــان اعتــراض روی هــر دیــوار دیگــری ممنــوع
میباشــد.
حملههایــی گــذرا بــه هــدف ربایــش تبلیغــات وجــود داشــته ،کــه خــوب هــم بــوده،
امــا اینهــا نیــز اغلــب از شــاهراههایی کــه رســانه خــود بــرای آنهــا بــاز گذاشــته اســت
بهــره میبردنــد :قطارهــای بیــن شــهری ،ایســتگاهها و پوســترها .میشــود بــه کارهــای
«جــری روبیــن »3و خــرده فرهنــگ آمریکایــی کــه او بــه آن تعلــق داشــت اشــاره کــرد .او یــک
رســانه ربایــی ،آن هــم در رســانه مرکــزی عظیــم ،انجــام داد .البتــه تنهــا در زمینــه محتــوا و نــه
دگرگونســازی رســانه.

گرافیتیهــای نیویــورک اولیــن نمونــه بهکارگیــری خیابانهــای پاکیــزه و فضــای
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راهآهنشــهری بــه شــکلی آزادانــه و مخالفتگونــه هســتند .عــاوهبــرایــن ،گرافیتــی
توانســت بــه همــه کارکردهــای ایــن رســانه شــهری حمل ـهور شــود و ایــن دقیقــا بــه ســبب
آن اســت کــه گرافیتــی تهــی از محتــوا و پیــام اســت :قدرتگرافیتــی در همیــن تهــی بــودن
اســت .ایــن کــه تمامــی آن حملههــا ،صرفــا در حــوزه محتــوا انجــام میگرفتنــد تصادفــی
نبــود بلکــه صحبــت از یــک جهانبینــی انقالبــی در میانبــود ،امــا دوره جهانبینــی در
ســاحت مدلولهــای سیاســی تمــام شدهاســت و همینجــا اســت کــه سیســتم آســیب پذیــر
بــوده و در آســتانه برچیدهشــدن اســت.

ِ
داللــت سیاســی گرافیتــی روشــن میشــود .ایــن از ســرکوب کــردن
بدیــن ترتیــب،
شــورشهای شــهری در گتوهــا و محلههــای حاشیهنشــین نشــات گرفتــه اســت .ســرکوب،
جرقــه ای اســت بــرای انشــعاب مبــارزه .از ســویی بــه یــک ســازمان دکترینــال مارکسیس ـت-
لنینیســتی و از ســویی دیگــر بــه یــک جریــان خشــونتفرهنگی فاقــد هرگونــه هــدف،
جهانبینــی و محتــوا در عرصــه نشــانهها .گــروه اول در پــی یــک راه و روش عملــی انقالبــی
بودنــد و گرافیتیســتها را بــه عــوام نســبت میدادنــد .امــا حقیقــت برعکــس آن بــود:
شکســت ۱۹۷۰موجــب بازنگــری و بازگشــت بــه روش مبــارزه سیاســی ســنتی شــد .ایــن
خــود از ســویی زمینــه ســاز رادیکالیــزه شــدن مبــارزه در زمینــه برهــم زدن تــام و تمــام قوانیــن
و داللتهــا شــد .ایـنکار بــه هیــچ وجــه فــرار بــه نشــانهها نیســت بلکــه بــر عکــس پیشــرفتی
اســت خــارق العــاده در نگــرش و روش .قیــام و عصیــان در منظــر شــهر ،بــه عنــوان عرصــه
بازتولیــد قانــون .در ایــن مرحلــه دیگــر زور َورزی اهمیتــی نــدارد چــرا کــه نشــانهها نــه بــر
پایــه زور بلکــه بــر پایــه تفــاوت اســت کــه عمــل میکننــد .پــس مــا بایــد بــا بهــره گیــری از
اختــاف ،بــا عقیــم ســازی شــبکه قوانیــن ،حملــه بــه تفاوتهــای قانونمندشــده از طریــق
ِ
فاحشغیرقابــلِ کدگــذاری پیشبرویــم تــا بدیــن ترتیــب سیســتم
ی
تکیــه بــر تفاوتهــا 
شکســته و تجزیــه شــود .نیــازی بــه تودههــای ســازماندهی شــده و آگاهــی سیاســی وجــود
نــدارد :هــزاران جــوان مســلح بــه ماژیــک و اســپری رنــگ بــرای فروپاشــاندن امپراطــوری
نشــانهها کافــی هســتند.گرافیتی همــه نقش ـههای متروهــا را بــه طــور کامــل پوشــانده اســت،
درســت همــا ن طــور کــه انقالبیهــای ِچــک نــام همــه خیابانهــای پــراگ را بــه هــدف تحقیــر
روسهــا تغییــر دادنــد :اقدامــی چریکــی.
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نقاشــیهای دیواریِقانونــی تحــت نــام «پــروژه دیوارهایشــهر» علــی رغــم ظاهرشــان
هیــچ ارتباطــی بــا جریــان گرافیتــی ندارنــد .بلکــه آنهــا محتــرم تــر از گرافیتــی هســتند و از
آن تغذیــه میکننــد .ایــن پــروژه ،تالشــی اســت نوآورانــه بــرای زیباســازی شــهری و احیــای
محیــط شــهر بــا بودجــه یارانههــای شــهروندی .ایــن ســازمان در ســال  ۱۹۶۹بــه منظــور پژوهش
و ترویــج اصــول و تکنیکهــای نقاشــی دیــواری پایــه گــذاری شــد و بودجــه و هزینههــای آن
توســط ســازمان روابــط فرهنگــی نیویــورک و موسســات تحــت نظــر دیوی ـ د راکفلــر 4پوشــش
داده میشــد .جهانبینــی هنــری آن :ایجــاد همخوانــی طبیعــی میــان ســاختمانها و مناظــر
شــهری بــا نقاش ـیهای دیــواری .هــدف آن :بهــره منــد ســاختن مــردم نیویــورک از موهبــت
هنــر .اینجــا میشــود بــه پــروژه بیلبوردهــای هنــری در شــهر لوسآنجلــس اشــاره کــرد.
ایــن پــروژه بــا هــدف بهــره مندســازی هنرمنــدان از بیلبوردهــای شــهری بنــا نهــاده شــد.
تعــدادی از بیلبوردهــای شــهر ،بــا همــکاری دو شــرکت تبلیغاتــی فاســتر و کالیــزر ،پذیــرای
آثــار هنرمنــدان شــهر لسآنجلــس شــدند .آنهــا رســانه ای پویــا ایجــاد کردنــد و هنــر را بیــرون
از گالــری و موزههــا پیشچشــم عمــوم گذاشــتند.
پیداســت کــه بهــره منــدی از ایــن امــکان بــرای همــه هنرمنــدان محیــا نبــود و همیشــه
عــدهای تصمیمگیرنــده وجــود داشــتند .در اینجــا هیــچ ابهامــی وجــود نــدارد :مســاله
سیاســتگذاریهای محیــط شــهری مطــرح اســت ،بــه نحــوی کــه هــم هنــر و هــم شــهر
بتواننــد از آن بهــره ببرنــد .هــر دو بهــره میبرنــد .از آنجایــی کــه قــرار نیســت هنــر در
خیابانهــا فــوران کنــد و آن را تصاحــب کنــد پــس قــرار هــم نیســت کــه هنــر در برخــورد بــا
شــهر ،انفجــاری را موجــب شــود .شــهر قــرار اســت یــک گالــری هنــری شــود و هنــر عرصــه
حضــور جدیــدی در شــهر پیــدا کنــد .هیــچ تغییــر ســاختاری قــرار نیســت اتفــاق افتــد بلکــه
ایــن دو برخــی از امتیــازات خــود را بــا دیگــری بــه اشــتراک میگذارنــد.
بهــره منــد ســازی مــردم نیویــورک از موهبــت هنــر .کافــی اســت همیــن جملــه را بــا تفکــر
«ســوپرکول» مقایســه کنیــم .او میگویــد« :هســتند کســانی کــه خوششــون نمیــاد ،امــا چــه
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خوششــون بیــاد و چــه نــه ،ایــن مــا هســتیم کــه داریــم تبدیــل بــه گنــده تریــن جنبــش هنــری
میشــیم کــه تونســته شــهر نیویــورک رو تکــون بــده».

ایــن مقایســه تمــام تفاوتهــا رو بــه مــا نشــان میدهــد .دیوارهــای نقاشــی شــده شــاید
زیبــا بــه نظــر آینــد امــا هیــچ ربطــی بــه زیباییندارنــد .جــای آنهــا در تاریــخ صرفــا جانبخشــی
بــه دیوارهــای رهــا شــده میتوانــد باشــد .ترومپلههــا جذابیــت شــگفت آوری دارنــد .آن
دیوارهــای نقاشیشــده بــا مهارتــی خارقالعــاده ،کــه در مــا تصــوری از پرســپکتیو را تداعــی
میکننــد و بــر دیــوار بناهــا ،بازیتصویــری زیبایــی خلــق میکننــد بیآنکــه قانونــی را
بشــکنند .صرفــا بخشــی از بنــا را در فضایــی تصویــری بازیافــت میکننــد و چــه احترامــی
هــم بــه ســاختار بنــا میگذارنــد؛ چــه از نظــر ســاختار تکنیکــی بنــا و چــه از نظــر اجتماعــی
اعــم از طبقــه اجتماعــی ،چــرا کــه اغلــب ایــن پروژههــای زیباسازیشــهری و دیوارهــای
نقاشیشــده مربــوط بــه بخشهــای باالدســت شــهر هســتند.
پــس میبینیــم کــه معمــاری وبرنامهریــزی شــهری نیــز حتــی اگــر در لبــاس تصویرســازی
و رویــا پــردازی تغییــر ظاهــر دهنــد بــاز هــم تــوان دگرگــون ســازی چیــزی را نخواهنــد داشــت،
چــرا کــه آنهــا خودشــان رســانه غالــب هســتند ودر جســورانه تریــن حالــت ،چیــزی جــز
بازتولیــد روابــط اجتماعــی نخواهنــد بــود .آنهــا در اصــل هیــچ گفتگــو و بــده بســتانی بــا
مــردم ندارنــد .همــه کارکــرد آنهــا زیباســازی یــا ایفاینقــش در بازیافــت شــهر اســت .یعنــی
طراحــی در شــکل اعــای خــود :وانمایــی تبــادل و ارزشهایجمع ـی .شبیهســازی بــازی و
فضایهــای بــدون کارکــرد .درســت مثــل پارکهــای ســرگرمی کــودکان ،فضاهــای ســبز،
خانههایفرهنــگ .درســت مثــل پــروژه دیوارهایشــهر و دیوارهــای ویــژه بــرای اعتــراض،
فضاهــای ســب ِز پــارولِ زبانــی.
گرافیتیســتها بــه بنــای معمــاری توجهــی ندارنــد و آن را نادیــده میگیرنــد .روی آن
مینویســند و از آن عبــور میکننــد .نقاشدیــواری بــه معمــاری وفــادار اســت همانقــدر
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کــه بــه س ـهپایه نقاشــی اش.گرافیتیســت از پــای یــک بنــا بــه پــای بنــای بعــدی م ـیدود و
در و پنجــره و دیــوار و نــرده و قطــار و اتوبــوس برایــش فرقــی ندارد.گرافیتــی همپوشــانی
دارد ،پرتــاب میشــود و رنــگ عــوض میکنــد .تصاویــر آن از بچــه ای بــد و ب ـیادب خبــر
میدهنــد کــه همــه مرزه ـای میــان جنســیتها و لــزو ِم پوشــانیدن عــورت را نادیــده میگیــرد
و دقیقتــر از آن بایــد گفــت کــه گرافیتــی دیوارهــای شهر،گوشــه و کنارهــا ،قطارهــای
بینشــهری و اتوبوسهــا را بــه یــک بــدن تبدیــل میکنــد .بدنــی کــه ســرو تــه نــدارد .بدنــی
کــه از پــا تــا بــه ســر خالکوبــی شــده .مگــر نــه ایــن اســت کــه خالکوبــی بــر پوســت بــدن
انجــام میشــود .در باورهایآیینیکهــن ،خالکوبــی یــک نمــاد یــا ســمبلی اعتقــادی اســت
امــا از آن گذشــته خالکوبــی ،بــدن را بــه آنچــه هســت تبدیــل میکنــد -نمونــه مــادی تبــاد ِل
نمادیــن :بــدون خالکوبــی یــا بــدون ماســک ،بــدن همــان اســت کــه بــود و هنــوز روحانیــت
و معنــا نیافتــه .برهنــه و ب ـیروح .پــس سوپرســکس و ســوپرکول بــا «تاتوکــردن» دیوارهــا،
بنــا را از اســارت در بنـ ِد معمــاری نجــات داده ،بــار دیگــر بــه آ ن زندگــی و حضــور در اجتمــاع
میبخشــند و آن را پیــش از آنکــه ُمهــر کارکــرد یــا موسســه ای را بخــورد بــه بــدن اجتمــاع
تبدیــل میکننــد .دیــوار تاتــو شــده پایــا ِن چهاردیــواری اســت .پایــان دوره ســرکوبگرانه
ک یــا اژدهایــی از ایــن طــرف شــهر بــه آن طــرف و
قطارهــای شــهری،وقتیکــه چــون موش ـ 
برعکــس در حرکتانــد ،در حالــی کــه از ســر تــا تــه آنهــا تاتــو شــده .بــا ایــن القــاب جــذاب و
تهــی از معنــا ،چیــزی در شــهر بــه ســوی قبیلهوارگــی میــل میکنــد .یــک بــرش در گوشــت
نشــانههای تهــی کــه داللتشــان نــه بــر هویــت شــخصی بلکــه بــر وابســتگیها و همراهیهــای
جمعــی اســت :یــک در هــم آمیــزی جهانیِخودکفــایِ بیوســایبرنتیک.
ظهــور چنیــن پدیــدهای در شــهری نیمــه ســایبرنتیک کــه در آن دو بــرج شیشــه ای و
آلمینیومــی «ســازمان تجــارت جهانــی»  ،بــه عنــوان نشــانههای ســراپا آشــکا ِر غیرقابــل
نفوذبــودن سیســتم ،حــرف اول را میزننــد شــگفت انگیــز اســت.

نقاشــیدیواری در گتوهــا هــم دیــده میشــود .آثــار مــداوم اقلیتهــای قومــی کــه
بــه همــت خــود دیوارهایــی را نقاشــی میکننــد .ایــن دســته البتــه چــه از نظــر اجتماعــی
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و چــه سیاســی ،همجهــت و شــبیه بهگرافیتیانــد زیــرا اینهــا دیوارهایــی هســتند کــه بــا
احســاس نقاشــی شــدهاند و نــه بــا بودجــه ســازمانی .امــا تمرکــز آنهــا روی مســایل سیاســی و
پیامهایانقالبــی اســت :اتحــاد مظلومــان ،صلــح جهانــی ،تبلیــغ تاریــخ یــا ارزشهــای قومــی
و گـهگاه خشــونت مبارزاتــی .بههرجهــت ایــن دســته اخیــر بــر خــاف گرافیتــی حــاوی پیــام
و معنــا اســت و برخــاف پــروژه نقاشیدیواریهایشــهری (کــه از انتــزاع و هندســه و هنــر
ســورآل تغذیــه میکنــد) از هنــر فیگوراتیــو و تکاملگــرا پیــروی میکنــد :چــرا کــه یــک
پادفرهنــگ بــوده ،بــی آنکــه زیرزمینــی باشــد بــه آگاهــی سیاســی رســیده و بــر دفــاع از مــردم
مظلــوم تمایــل دارد.
ممکــن اســت نظــر بدهیــم کــه بعضــی از ایــن نقاش ـیدیواریها زیبــا هســتند و بعضــی
کمتــر .همیــن کــه بتــوان در موردشــان بــا معیارهــای زیباییشناســانه معمــول قضــاوت کــرد
ف ســت .مقصــودم ایــن اســت کــه بــا ایــن وجــود کــه آنهــا گروههــای معتــرض
نشــانی از ضعـ 
و ناشناســی هســتند امــا در کار خــود اصولــی را محتــرم میشــمرند؛ آنهــا بــه حامیشــان
و بــه زبــان نقاشــی و نظمــی در جهــت قابــل فهــم بــودن و تبیینسیاســی پایبندنــد واز ایــن
بابــت همیشــه بــر لبــه پرتــگاه هنــر دکوراتیــو حرکــت میکننــد .چــه بســا کــه نمونههایــی از
آنهــا هــم وجــود داشــته و مقبولیــت هــم یافتهانــد .حتــی برخــی از آنهــا از طــرف موزههــا و
ارگانهــای دولتــی مــورد حفاظــت و ثبــت قــرار میگیرنــد .بنــا برایــن ذهنیــت و آداب آنهــا
نیــز از ذهنیــت و آداب گرافیتیسـتها کــه مــدام از ســوی پلیــس ســرکوب میشــوند متفــاوت
اســت .حتــی عکسگرفتــن از گرافیتــی را هــم ممنــوع کردنــد .علــت ایــن اســت کــه گرافیتــی
توهینآمیزتــر و رادیکالتــر از هــر نــوع نقاشــی دیــواری اســت .گرافیتــی بــه شــهر هجــوم
م ـیآورد و فضایــی ب ِینــا هنــری و بینــا جهــان شناســانه دارد .ایــن شــبیه بــه یــک پارادوکــس
اســت :در حالــی کــه دیوارهایــی کــه ســیاهان یــا پورتوریکنهــا نقاشــی میکننــد ،حتــی اگــر
امضــا شــده نباشــند ،همیشــه دسـتکم عالمتــی َمجــازی (سیاســی یــا فرهنگــی یــا هنــری یــا
ارجاعاتــی از ایــن دســت) در خــود دارند،گرافیتیهــا چیــزی جــز نــام نیســتند و از ایــن طریــق
هیــچ ارجاعــی را در خــود راه نمیدهنــد بلکــه خــود ،مخالفــت هســتند .آنهــا رامناشــدنیاند
چــرا کــه هیــچ پیامــی ندارنــد.
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حــال بــا تحلیــل دو نــوع بازخوانــی کــه موضــو ِع هــردو یکســان اســت بــه کشــف داللــت
خواهیم رســید.

 -۱ایــن هنــری اســت شــفا یافتــه .جــییاکوبــز 5میگویــد :هنــری بــدوی ،هــزارهای
و یــک شــکل ارتباطگــون؛ نــه نخبهســاالر همچــون اکسپرسیونیســم انتزاعــی .یــا در جایــی
دیگــر میگویــد :قطارهــای متــرو بــه دنبــال هــم ،یکــی پــس از دیگــری وارد ایســتگاه شــده و
ایســتگاه را تــرک میکننــد ،مثــل نقاش ـیهای جکســون پــاالک کــه در راهروهــای تاریخهنــر
قطــار وار حمــل و مســتهلک میشــوند.
مــا از هنرمنــدان گرافیتــی صحبــت میکنیــم و فــوران هنــری مردمــی کــه بــه دســت
جوانــان اتفاقافتــاده اســت .جوانانــی کــه نقطــه مرکــزی و ویژگــی منحصــر بــه فــرد هنــر دهــه
هفتــاد و پــس از آن هســتند .تقلیــل مــداوم زیباییشناســی کــه شــکل اصلــی فرهنــگ غالــب
اســت.
 -۲ایــن از حیــث بازپسگیــری هویــت و آزادیفــردی بــه نوعــی «ضدکانفورمیســم»
تفســیر میشــود(و در اینجــا مقصــود مــن بهتریــن تفســیرها هــم نیســت):
بقایغیرقابلویرانــیِ فــرد در یــک محیــط غیرانســانی(میتزیکونلیف 6در نیویــورک
تایمــز) .تفســیر بــورژوا -اومانیســتی کــه از ســرخوردگی احساســات مــا در شــهرهای بــزرگ
ســخن میگویــد .بــاز هــم کونلیــف اســت کــه میگوید:گرافیتــی میگویــد مــن هســتم .مــن
واقعــی هســتم .مــن اینجــا بــوده ام.گرافیتــی میگویــد کیکــی ،دوک ،مایــک یــا گینــو زنــده
هســتند و حالشــان خــوب اســت و در نیویــورک زندگــی میکننــد.
بســیار خــوب ،امــا گرافیتــی آن را بــه ایــن زبــان نمیگویــد .ایــن نــگاه بــورژوا-
5 Jay Jacobs
6 Mitzi Cunliffe

200

رلیک لوک

اگزیستانسیالیســت و رومانتیسیســت مــا اســت کــه ایــن صــدا را روی آن میگــذارد .همــان
خــو ِد رهــا و منحصربهفــرد مــان کــه در خطکش ـیهای شــهر رام شــده اســت .بــرای جوانــان
ســیاه کــه شــخصیتی نمانــده تــا بخواهنــد ازآن دفــاع کننــد بلکــه آنهــا در خــط مقــدم دفــاع از
جمعشــان هســتند .مبــارزه آنهــا بــه طــور همزمــان هــم هویـ ِ
ـت بــورژوازی را و هــم ناشــناس
بــودن را بــه چالــش میگیــرد .کــول کــوک سوپراســترات اســنیک ســودا ویرجیــن :ایــن وِر ِد
ِ
ـب
عجیــب ،ایــن زمزمــه برانــداز ِگمنامــی ،انفجــار سـ
ـمبولیک ایــن نامهــای جنگــی بــر قلـ ِ
شــه ِر ســفید ،بایــد کــه شــنیده و فهمیــده شــود.
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