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مقاله علمیپژوهشی

گرافیتیهای شهر کاشان ،رسانهای هدفمند
*

سعیده رسولی

**

امیرحسین چیتسازیان
چکیده

هنر گرافیتی را میتوان وسییی های ارتباطی و یک رسییان هدفمند ق مداد کرد که بهرغم وجود محدودیتها در
مکانهای عمومی اجرا شید و ما را ا ننهه در ییههای یرین ندگی شهری جریان دارد نگا میکند .نوشتهها
و تصاویری ا وقایع و جریانات نیم دوم قرن چهاردهم شمسی در ایران ،هنو بر دیوارهای شهر باقی ماند که
ا طریق ننها با اعتقادات و باورهای مردم ،فعالیت گرو های سییاسی و مههبی نن دور نشنا میشویم .این نثار
دیواری امرو

یرمجموعهای ا سیبک گرافیتی به سسیام مینیند .پژوهش ساضر به بررسی گرافیتیهای شهر

کاشیان پرداتته که ا سیا های پایانی ده پنجا هجری شیمسیی تا سا های اتیر بهجا ماند است .هدف این
پژوهش توسیعهای،ضیمن معرفی و مسیتندسا ی گرافیتیهای شهر کاشان ؛ در پی پاسخ به این سؤا هاست :نیا
گرافیتیها در سیح شیهر تأثیراتی بر جامعه داشته است؟ و چه میزان توانسته ا تحویت پیرامونش تأثیر بگیرد.
لها با رویکرد توصییی یتح ی ی و با داد اندو ی اطالعات به دو صییورت کتابنانهای و میدانی به تجزیه و تح یل
ننها پرداتته اسیت .یافتههای تحقیق بیانگر این اسیت که گرافیتیهای مورد بررسی ،محتواهای گوناگونی را ا
باورها ،رویکردهای فرهنگی ،سییاسیی و مههبی شامل میشوند که متأثر ا جریانات معاصرشان بود و تأثیراتی
متقابل در جامعه داشتهاند که به دور های مبار ات انقالم اسالمی ،جنگ تحمی ی و معاصر قابل تقسیم است.
کلیدواژهها :هنرگرافیتی ،رسانه هدفمند ،دورۀ انقالم اسالمی ،دیوارنگاری ،شهر کاشان.

* دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران1393rasuli@gmail.com /
** دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران ،نویسنده مسئولchitsazian@kashanu.ac.ir /
تاریخ دریافت۲۰۱۱/۸/۱۲ :
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تاریخ پذیرش۲۰۱۱/۲۱/۸ :
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 .۱مقدمه
گرافیتی نوعی نشاان گذاری هدفمند روی ساطو متتف

اسات ک در مطی های شتصی یا در

اماکن عمومی توس انسان انجام میگیرد .واژۀ گرافیتی در ادبیات تاریخ هنر ب آثاری اطالق شده
اسات ک ب روش خراش دادن روی سطو پدید آمدهاند .این پدیده ب شکل اثری هنری ،امضا یا
نوشت ای خاص ظاهر میشود .وقتی این عمل برخالف رضایت صاحب مفک یا مسئولِ نگهداری
آن مطل یا سااطا انجام گیرد ،جنبۀ وندالیس ا  ۲یا «اوباشااگری» پیدا میکند .از همین روساات ک
عدهای آن را جرم تفقی میکنند .تاریخ ظهور این پدیده دستک ب یونان باستان و امپراتوری روم
بازمیگردد (رشاااد .)۲1۸1 ،البت در دیوارۀ کوهها وغارهای ساانگیِ دوران باسااتان ایران نیب قابل
مشااهده اسات .گرافیتی را نوعی مساتندساازی تاریتی ،وسایف ای ارتباطی و یک رسان میتوان
قفماداد کرد کا باا وجود مطادودیاتها در جامع انجام می گیرد .هنر گرافیتی ما را از آنچ در
الی های زیرین زندگی شهری جریان دارد آگاه میکند و اطالعاتی نظیر باورها و اعتقادات مذهبی
تودۀ مردم ،فعالیت گروههای سیاسی و اجتماعی زمان و همچنین دیدگاهها ،آرمانها و شعارها در
دورههای متتف

تاریتی یک کشاور یا شاهر اراه میدهد .همچنین روایتگر افکار و احساااسات

شااتصاای مردمان شااهر اساات ک ب شااکل هنری و غیرهنری در قالب جمالت اعتراضاای یا با
مطتواهای دیگر بر دیوار شاهر قرار دارد .دیوارها حامل پیامها و گبارشهایی از دورهای است ک
در آن خفق شادهاند ک روایت تاریخ زمان خود بوده و ب آیندگان منتقل میشااود .شروع این هنر
در ایران ،بیشااتر از زمان مبارزات انقالبی اساات ک ب صااورت یکپارچ از پایتتت ب شااهرهای
ببرگ و بعد ب شااهرسااتانهای دیگر نفوذ کرد .گرافیتی بعد از انقالب و در زمان جنگ تطمیفی
درون شااهرها و حتی مناطق جنگی جریان داشاات .امروزه این هنر ب شااکل متنوع و متفاوتی از
لطاظ اجرا و مفاهی در سااطا شااهر ب حیات خود ادام میدهد .هدف این مقال این اساات ک
گرافیتیهای شااهر کاشااان را در دورههای متتف

معرفی ،دساات بندی و ب صااورت کفی شاار و

تطفیل و مس اتندسااازی کند .شااهر کاشااان از قدیمیترین مناطق شااهرنشااینی اساات ک با بناها و
خان های تاریتی و هنرهای صاناعی ب همگان معرفی شاده ،اما هنر کمتر شاناخت شدۀ این شهر،
گرافیتی اسات .هنری جدید با قدمتی بیش از چهل سال .گرافیتی در کاشان ه زمان با جنبشهای
انقالبی در پایتتت آغاز شاد و در زمان هشت سال دفاع مقد
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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ادام داشت و امروزه همچنان بر

دیوارهاای شاااهر در حال اجراسااات .در این پژوهش برای جم آوری دادهها از روش میدانی و
کتابتان ای اساتفاده شده و ب صورت تطفیفیتوصیفی ارزیابی میشوند .بیشتر گرافیتیها در بافت

قدیمی و برخی ب صاورت پراکنده در حومۀ شاهر اجرا شاده اسات .شاایان ذکر است ک در حد
مقدورات دساترسای ب گرافیتیهای کاشاان ممکن گردید و چ بسا مواردی ک در آینده بتوان ب
آنها دساترسای یافت .ضامن اینک موارد مطر شاده صارفا در ساطا شااهر و ن در روستاها و
بتشهای اطراف است.
۱ـ .۱پیشینۀ تحقیق

بیشتر پژوهشهای انجامشده در خصوص گرافیتی ،مربوط ب دورۀ معاصر است .در رابط با
گرافیتیهای اولی یعنی از دوران پهفوی ،انقالب و جنگ تطقیقات کمتری صورت گرفت است.
بنابراین مناب مکتوب کمی در اختیار پژوهشگران قرار دارد .در مقالۀ «دیوارنوشت های انقالب»
(ببرگزاده شهدادی و فرهادی )۲13۸ ،ک در سالهای اولیۀ انقالب اسالمی انجام شده مجموع ای
از دیوارنوشت ها و تصاویر موجود در خیابانها و کوچ های تهران را جم آوری و بر اسا

موضوع

و مطتوا دست بندی کرده است .همچنین در مقالۀ «جامع شناسی :بررسی دیوارنوشت های دوران
انقالب» (مطسنیان راد )۲131 ،دیوارنوشت های شهر تهران از لطاظ تکنیک اجرا ،رنگها و مضامین
دست بندی شدهاند.
گرافیتی زیرمجموعاۀ هنر دیوارنگاااری اسااات .با دلیاال نوظهور بودن این هنر در ایران مناااب
مطدودی در مورد گرافیتی وجود دارد .بنابراین در برخی منابعی ک مربوط ب موضاااوع دیوارنگاری
اساات ،مطالب مربوط ب هنر گرافیتی در زیرمجموعۀ مطالب بتش دیوارنگاری معاصاار مورد توج

قرار گرفتا اسااات .از جمفا تطقیقااتی کا در مورد گرافیتی صاااورت گرفت کتابهای گرافیتی:
رودیکردی انتقادی (کوثری ،)۲11۱ ،جامع شااناساای دیوارنگاری معاصاار ایران (زنگی )۲113 ،و
کارکردهای رساان ای و ارتباطی دیوارنگاری معاصار ایران (همو )۲11۰ ،است .در بررسی انجامشده
مشتص شد ک در خصوص گرافیتی شهر کاشان تطقیقی تاکنون صورت نگرفت است.
 .۲شهر کاشان
کاشاان شهری تاریتی و دارای بیش از  ۰3۱۱سال قدمت شهرنشینی است .مشهور ب دارالمؤمنین
و دارای شتصیتهای مه مذهبی ،سیاسی ،عفمی ،ادبی و هنری زیادی است .این شهر در شمال
استان اصفهان و در فاصفۀ  ۱1۱کیفومتری جنوب غربی تهران قرار دارد .حدود غربی و جنوبی آن
ب ارتفاعات ساافسااف جبال مرکبی (کوه رود) منتهی میشااود .از جانب شاامال و مشاارق ک ب
زمینهای شااورهزار کویر مرکبی ایران اتصااال پیدا میکند ،هوای آن ب تدریج گرم و خشااک و
سااوزان میگردد (نراقی .)۱ :۲1۸۱ ،بنابراین صاانعت کشاااورزی نقش کمرنگتری در این نواحی
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دارد؛ ب همین دلیل مردم این ناحی بیشاتر از طریق صانای دسااتی و فعالیتهای هنری و صنعتی
امرار معاش میکنند .ب همین سابب مهد هنرهای سنتی گوناگونی است ک قدمت دیرین ای دارند
و نقش بساابایی در صاانعت گردشااگری کشااور ایفا میکند .اما یکی از هنرهای معاصاار و کمتر
شاناخت شادۀ شاهر کاشان ،هنر گرافیتی است .گرافیتی در کاشان ه زمان با جنبشهای انقالبی در
پایتتت آغاز شااد ،در زمان هشاات سااال دفاع مقد

ادام داشاات و امروزه همچنان بر دیوارها

پابرجاسات .با توج ب اینک هنوز بتشی از بافت قدیمی شهر کاشان باقی مانده است ،نمون های
گرافیتی باا تمرکب بر منااطق آن بافت انتتاب شا اد؛ از جمف خیابانهای امام خمینی ،مطتشا ا
کاشاانی ،فاضال نراقی ،عفوی ،باباافضال ،بازار ببرگ ،تیمچ صباغ و مطف ها و کوچ های پاپک،
ضرابتان  ،پنج شاه ،دروازه دولت ،زاوی  ،گذر میرآفتاب ،گذر تقیخان ،پشت مشهد ،مشکی ،فرخ
و ساوریجان .گرافیتیهای معاصار عالوه بر داخل شهر ب صورت پراکنده در حومۀ شهر نیب اجرا
شاده اسات ک دسترسی ب آنها مشکل بوده و تعدادی از تصاویر از طریق فضای مجازی با ذکر
منب ب تطقیق اضااف شاد .گرافیتیهای شهر کاشان ب س دست قابل تقسی بندیاند :گرافیتیهای
دورۀ مبارزات انقالبی ،گرافیتیهای دورۀ دفاع مقد

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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و گرافیتیهای دورۀ معاصر.

نقش پراکندگی برتی مناطق مورد تحقیق با نقح قرمز مشنص شد است (.)www.google map.com

 .۳گرافیتی
لغت گرافیتی از واژۀ گرافیتو ۱در زبان ایتالیایی مشاااتق شاااده ک ب معنی خراشااایدن ساااطو و
اثرگذاری سااری یا خ خطی اساات؛ اصاال این واژه ب «گرافایر» (نوشااتن با قف ففبی) در التین
عامیان بازمیگردد .از نظر تاریتی ،گرافیتی ب آن نوشات ها و نشاانها یا نقوشای گفت میشود ک
روی دیوارههاای امااکن بااساااتاانی یاا خرابا هاا نقش بسااات اند مثل آثار موجود در دخم های
(کااتااکامبها1ی) رومی یا کتیب ها و دیوار نوشااات ها در پومپی .۰این واژه در گذر زمان ب آثاری
اطالق شد ک ب شکفی شتصی و بدون اجازه ،روی دیوارها و سطو موجود در اماکن عمومی و
ب خصاوص بر دیوار پیادهروها کشایده میشاد (رشاد .)۲1۸1 ،شیوع گرافیتی ب صورت جدی و
با عنوان یکی از همراهان فرهنگ هیپ-هاپ 3ب دهۀ  ۲1۰۱در نیویورک بازمیگردد .از این زمان
همواره نوعی تناقض در تفساایر آن وجود داشاات اساات .از همان ابتدا گرافیتی در میان خودیها
ب عنوان یک قالب هنری مطترم پذیرفت شااد .درحالیک برای دیگران ب منبلۀ جرمی آزاردهنده ب
شااامار میرفت؛ از شااایکاگو تا دتروییت و تا پراگ .در هنگامۀ فروپاشااای کمونیسا ا  ،گرافیتی
نقشهای گوناگونِ دشامن مالکیت خصاوصای و دوسات مردمان ب حاشی راندهشده را ب خود
گرفت .در جنگی ک عفی ماهیت اصافی گرافیتی برپا شد ،این جنگافبار قانونگذاران شهر بود ک
ب میبان قابل توجهی ،برنده را تعیین میکرد (کورول.)۱۲۰ :۲11۱ ،
گرافیتی بر اساااا

تفااوت دالیل وجودی و نیب امکانات ارتباطی ک ایجاد میکند ب دو نوع

عمده تقسی میشوند :گرافیتیهای نوشتاری (دستت ) و گرافیتیهای نمایشی (نقاشی دیواری).
الف .گرافیتی نوشتاری

هنرمنادانِ این شااایوۀ گرافیتی ،خود را هنرمناد نمیدانناد بفکا میل دارند تا «گرافیتینویس»
معرفی شاوند ،مهارتهای فنی برای نویساندگان گرافیتی بسایار ارزشامند است .سبک و تکنیک
بساایار بیشااتر از نگرش نویسااندگان ب هنر یا جایگاه آنها در فرهنگ معاصاار مورد بطق قرار
میگیرد .گرافیتیهای نوشاتاری ب سابکهای گوناگونی تقسای شدهاند و شامل موارد زیر است:
پرتاپ ( ،)Throw-Upتابفوقطع ( ،)Panelامضا و عالمت زدن ( ،)Tagقطع ( ،)Pieceتابفوچسب
( )Heaven( ،)Stickersبهشات ،سابک وحشی ( ،)Wild styleبمب (( )Blockbusterاسفندیاری،
 .)۲۱3 :۲11۱نوشااتارهایی ک با دسااتت عادی بدون تکنیکهای هنری ب وساایفۀ اسااپری ،زغال،
گچ یا خراش با شااایء نوک تیب روی دیوارها هساااتند ،جبء گرافیتیهای نوشاااتاری مطساااوب
میشوند.
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م .گرافیتیهای نمایشی (نقاشی دیواری)

این هنر در کشاااورهاا و جوام متتف

دالیل وجودی و کاربردهای متتففی یافت و راهها و

روشهای گوناگونی را تجرب کرده اسات .گرافیتیهای نمایشی شامل تصاویری میشوند ک برای
انتقال احساا

و پیام ب بیننده ب بهترین وج ممکن ،از مشاتصا های دیوارها و سطو استفاده

میکنند .روشهای اجرای گرافیتی نمایشای شامل نشانها و خودچسبان ،کات اوت[تک چسبان]،
پوستر یا شابفون ( )stencilهستند (همانا).
اگر بتواهی دید کفی ب تاریخ دیوارنگاری داشاات باشاای صاارفنظر از روشهای اجرایی و
مضمون و سایر موارد وج مشترک آنها را بستری از دیوار در نظر بگیری و گرافیتی را نیب در این
مجموع قرار دهی باید گفت :ابتدا انساان های باستان شروع ب کشیدن تصاویر حیوانات یا عاله
جادویی و اعتقادی بر روی دیوارههای غارها یا کوهها کردند .با یکجانشاینی و متمدن شاادن بشاار
دیوارنگاری وارد فضااهای مساکونی از جمف کاخها ،ساختمانهای مذهبی و بناهای اشرافی شد.
بعد از آن وارد خان های اعیان و طبق های باالی اجتماع شد و دیرتر ب خان های طبقۀ متوس راه
پیدا کرد .دیوارنگارهها از فضاای تاریک و بستۀ غارها ،ساختمانهای اعیانی و فضاهای خصوصی
ب میان مردم عادی و درون کوچ ها نفوذ کرده است .بست بودن برای دیوارنگاری از ابتدا از غارها
تا سدههای قبل نقطۀ مشترک این هنر است .دیوارنگارهها امروزه از داخل بناها ب بیرون ساختمانها
آمده اند و فضای بست ک وج مشترک دیوارنگاریهای گذشت بود امروزه در زمانۀ خودش معنای
دیگری ب خود میگیرد .گرافیتی ک نوعی دیوارنگاری معاصاار اساات ،با ساایاسااتگذاریها و
نظارت های حکومت و دولتها مطصاور و مطدود شده است؛ یعنی گرافیتی فق در چهارچوب
قوانین و مقررات میتواند عرض اندام کند .در غیر این صاااورت مطکوم بوده و یک وندالیساا
مطسوب میشود .پس باید کوچ میکرد ،میرفت در پایینترین نقط در دل تاریکیها ب زیر پلها
و مناطق پایین شاهر ،ب سمت دیوارهای نیم متروبۀ حومۀ شهر و ب صورت متفیان و شبان اجرا
میشاد .غربت و دورافتادگی گرافیتی گویی شبی همان نگاره هایی است ک در تاریکی غار توس
انساان های باستان کشیده می شد .این هنر در شهرهای کوچک رو ب انبواست .بست بودن فضا در
گرافیتی معاصاار ،بساات بودن فیبیکی مطی نیساات بفک ممکن اساات بساات بودن افکار و برخی
سایاساتها؛ مطدودیت آزادی بیان باشاد؛ نوشت هایی است ک احساسات واقعی انسانی از وض
کاشانشناسی
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موجود را روایت میکند و الی های پنهان جامع را آشکار میسازد؛ ب نوعی اتفاقات تاریخ معاصر
را تصویرسازی میکند .گرافیتی مردمی ترین هنر است ،زیرا مطصور در فضاهای متصوص اعیان

و اشراف نیست ،متصوص و مطصول گالریها و گالریداران نیست ،در عمومی ترین مکانها در
هر زمان بدون مطدودیتِ بازدید و مراقبتی ،در اختیار تمام اقشاااار جامع قرار دارد .البت این هنر
فق در زمان انقالبها و تطوالت سایاسای میتواند در اوج مردمی بودن و همبستگی مورد تأیید
طبقات و گروههای متتف

جامع قرار بگیرد و تأثیرات گستردهای داشت باشد اما ب مرور زمان با

دور شدن از آرمانها از اوج آن کاست میشود.
در ایران اشاکال عام گرافیتی پیشاین ای طوالنی ،حداقل قدمتی ب اندازۀ سابقۀ شهرنشینی دارد.
نوشاات هایی ک دربارۀ رواب عاشااقان بر روی دیوار نوشاات یا بر روی درختان حکاکی شااده،
نمون هایی از آنهاسااات .همچنین باید ب عبارتهایی ک دربارۀ اقوام متفاوت در مد یا ذم آنان
نوشات شده است اشاره کرد (کوثری .)۸3 :۲1۸1 ،از دیگر نمون ها ب نوشت ها و تصاویر باج های
تففن ،نیمکت مدار

و دانشگاهها میتوان اشاره کرد .همچنین نوشت های دستشوییهای عمومی،

ک واژۀ الترینالیا 3در مورد آنها ب کار میرود .مطتوای این نوشاتارها اغفب عاشاقان  ،سایاسی و
انتقادی اسات .دیوارنگاری در ایران از بطبوحۀ انقالب سال  3۰شکل جدیدی ب خود گرفت و با
تطول روناد خفق این آثاار در ساااالهاای پس از انقالب ،با عنوان یاک اببار اجتمااعی مؤثر بر
رویدادهای سایاسای و موافق سایاساتهای حاک اساتفاده شاد .دیوارنوشات ها ب واسطۀ رساندن
پیامهای اجتماعی خالصا شادۀ سافبی «مرگ بر شااه» و ایجابی «درود بر خمینی» ک در س ماهۀ
آخر ساال  33تا رسایدن ب ساال  3۰ب گفتار برتر شعارهای انقالبی تبدیل شده بود ،ه حامل و
عامل کنشی انقالبی بود و ه در جایگاه رسان ای همگانی قرار داشت (زنگی.)۲۰۰ :۲113 ،
سابک گرافیتی انقالبی با تکنیک دیوارنویسای و شابفون در کوچ های شهرها تکثیر میشد .پس
از دوران انقالب همین ساابک و تکنیک با مضاامونی دیگر روند خود را ادام داد؛ تصاااویر شااهدا
ب جای تصااویر مبارزان آمدند ،شعارهایی برای پاسداشت شهدا و مقاومت ،دیوارهای شهرها را تغییر
داد .اما گرافیتی معاصااار ک ب هنر خیابانی ه معروف شاااده با موضااوعات و تکنیکهای متتف
وتنوع رنگی باال در سااطا شااهر یا خارج از آن اجرا میشااود .گرافیتی ایران را میتوان ب دورههای
انقالب و پس از آن تقسااای بنادی کرد .البتا با طور جبهیتر شاااامال ساااالهاای قبل از انقالب
(۲1۱۱ااا۲133ش) ،دورۀ انقالب (۲133ااا۲131ش) ،سالهای جنگ تطمیفی (۲131ااا۲13۰ش) و
سالهای پس از جنگ یا دورۀ معاصر ک از اواخر دهۀ  ۰۱تا  1۱شمسی میشود (همان.)۲۲1 :
۳ـ .۱گرافیتی قبل از انقالب (۱۳۲1ـ۱۳31ش)

در ایران اساتفاده از دیوارها برای پیامدهی ب صورت «پردهداری» ریشۀ کهن دارد .در تاریخ معاصر
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نیب نگارش شااعار بر دیوارها (ن شااعارها و جمف های تبفیغاتی برای فروش کاال) در سااالهایی
چون ۲1۱۱و  ۲11۱صااورت گرفت (مطساانیان راد .)۱۰ :۲131 ،با گسااترش دامنۀ جنگ جهانی
دوم و برکناری رضاااخان و ب قدرت رساایدن مطمدرضااا پهفوی ،دیوارنگاری عالوه بر تبفیغات
تجااری کاارکردهاای تازهتری ب خود میگیرد .در دهۀ  1۱شااامسااای شاااکل جدیدی ب هنر
دیوارنگاری راه مییابد ک در واق  ،شاعارنویسیهای احباب و گروههای متال

نظام شاهنشاهی

اسات و اینگون برخورد با دیوارنگاری ب مثابۀ ابباری برای اعالم متالفتهای ساایاسی و مذهبی
و نیب شاکفی از مبارزه تا سالهای نتست انقالب اسالمی ادام پیدا میکند (زنگی.)۲۲1 :۲113 ،
تاریخ گرافیتی ایران از زمان پهفوی دوم شاروع میشود .در کنار شکل رسمی هنر دیوارنگاری در
زمان پهفوی دوم ک همساو با حکومت بود ،شاکل اعتراضای آثار دیواری نیب از سالهای واپسین
دورۀ پهفوی شادت گرفت و ب موازات گساترش اعتراضات انقالبی توج بیشتری ب آن شد .این
خصوصیت اعتراضی هنر دیوارنگاری ک میتوان آن را ب نوعی گرافیتی تعبیر کرد ،ب ابباری برای
اعتراض و تبفیغ شاعارهای انقالبی تبدیل شاده و با اساتفاده از شاعارنویسای و تصاویر کفیش ای
دستساز بر روی دیوارها نقش میبست (همان.)۲۲۰ :
۳ـ .۲گرافیتی دورۀ انقالب (۱۳3۱ـ۱۳3۱ش)

از ابتدای ساال  ،۲13۰دیوار شاهرها و حتی روساتاهای ایران نقش وسایل ارتباط جمعی سنتی را
ایفا کرد و هباران شااعار با قف مو ،رنگ ،اسااپری ،ماژیک ،گچ ،زغال .مداد و خودکار و حتی خون
بر آنها نقش بسات؛ چراک مردم ب وسایل ارتباط جمعی مدرن برای رسیدن ب قصد و نیت خود
دساترسای نداشتند .شاید با اطمینان بتوان گفت ک در تمام طول تاریخ این کشور ،هرگب در چنین
سااطا وساایعی و با چنین حجمی ،دیوارها جایی برای پیام دادن ب مردم نشااده بود .در آن سااال
دیوارهاای سااااختمانها ،کیوساااکهای تففن ،در و تابفوی مغازهها و حتی تابفوهای راهنمایی و
رانندگی ،جاهای ثابتی بود ک ب وسایفۀ مردم روی آنها پیام نوشت میشد .گاهی نیب شعارها روی
وسایل نقفی و حتی آمبوالنسها نقش میبست (مطسنیان راد.)۱۰ :۲131 ،
پیام اصفی آثار دیواری این دوره ،اصول و آرمانهای انقالب و تبفیغ ایدهولوژی اسالمی است.
رویدادهایی نظیر سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب ،ترورها ،تظاهرات خیابانی ،جریانهای
سااایاسااای ،مطورهای اصااافی مضاااامین دیوارنگاری این دوره را تشاااکیل میدهند .ب طور کفی
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دیوارنوشت های انقالب اغفب ب رنگ مشکی هستند .در شعارها و تصاویر مذهبی رنگ قرمب اکثرا
برای ببرگداشت شهدا و روزهای کشتار و آنچ رنگ و بویی از خون داشت ب کار گرفت میشد.

آبی رنگ آرامی است و از جمف رنگهایی است ک در دورههای آخر انقالب و مبارزات بیشتر ب
کار رفت است .سبب نیب رنگی است مذهبی و ب مقدار ک در دیوارنوشت ها ب کار گرفت شده است.
رنگهای دیگر از قبیل زرد ،ارغوانی ،قهوهای و بنفش ب میبان ک و در اواخر دورۀ انقالب ب کار
رفت اساات (ببرگزاده .)۱3 :۲13۸ :در بیشااتر دیوارنوشاات ها خ عادی (بدون شاایوههای منظ
خوشنویسای) اساتفاده شاده زیرا آساان و صاریا و ساری نوشات میشود .شیوۀ خ نسخ در
شاابفوننویسای ب کار گرفت شاده و ب لطاظ خصوصیات تکنیکی و لطن خبری (روزنام ای) این
شایوه بوده اسات .شیوۀ نستعفیق ک لطن ادبی و آرام دارد در دورههای آرامتر انقالب ب کار رفت
است (همان.)۱۰ :
نقش مردم کاشاان در تطوالت سایاسی کشور از دوران جنگ ایران و رو

و سپس انقالب

مشاروط اسات .فعاالن سایاسی و مذهبی چون آیتاهلل نراقی و مال عبدالرسول مدنی کاشانی در
دورۀ قاجار را میتوان نام برد .در دوران پهفوی نیب نهضاات اسااالمی در کاشااان درگیر با بهاهیت،
مبارزه با الطاد و حبب توده و شاه بود .عالوه بر آیتاهلل حسین امامی و آیتاهلل غروی ،مرکب ثقل
مبارزان این دورۀ آیتاهلل صابوری ،حجتالسالم گفسرخی ،حجتاالسالم تسفطی ،حجتاالسالم
مشاکینی و حاجآقا مطمد رسولزاده و شهیدحاج جواد یبدانی بودند (ابن رسول .)11 :۲1۸1 ،در
دورۀ پهفوی گروه منصاورون ۰عفی حکومت شاهنشاهی فعالیت میکرد .این گروه در کاشان نیب با
فعالیتهای آقایان [ساید عفیاصغر ابن الرسول ،شهید مهدی هنردار] ،مطمد شاطری ،حسین عابد
و اصاغر گرانمای پور با همراهی مبارزان خوزساتان از جمف شهید مطسن صفاتی ،مطمد جهانآرا
و مطسان رضایی در شهر کاشان تشکیل شد .مبارزات ب صورت متفی از خان های تیمی با اس
مساتعار صاورت میگرفت (همانجا) .مردم این شاهر مانند سایر شهرهای ایران با تأثیرپذیری از
اعتراضااات در ق و پایتتت ب اعتراض عفی حکومت پرداختند .هدف از این فعالیتها براندازی
حکومت پهفوی ،استقرار حکومت اسالمی و مردمی و مبارزه با فساد بود .این اعتراضات در قالب
شابنام  ،اعالمی و گرافیتیهای نوشتاری و تصویری ب صورت متفیان در کوچ های شهر انجام
میگرفات کا با آگااهساااازی عموم مردم از اهاداف انقالب کمک فراوانی کرد .گرافیتیهای با
موضااوع انقالب در شااهر کاشااان شااامل شااعارنوشاات های انقالبی و تصاااویر مربوط ب تبفیغات
دورههای انتتابات ریاسااتجمهوری ،رهبران انقالب اسااالمی و فعاالن ساایاساای دهۀ  ۰۱و 3۱
شمسی هستند (تصاویر ۲ا ،)۲۲ک بیشتر در کوچ های فرعی قرار دارند.
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نمونهگرافیتیهای تصویری فعاالن سیاسی دورۀ انقالب
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تصویر  :۱نیتاهلل م ت  ،جنب دیوار نرامگا

تصویر  :۲نیتاهلل نوام ص وی ،کوچههای

محتشم کاشانی (عکس :رسولی)

فرعی تیابان فاضل نراقی (عکس :رسولی)

تصویر  :3نیتاهلل منترری ،تیابان مال سبیباهلل

تصویر  :۴امام تمینی ،تیابان میرعماد

شریف (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :5امام تمینی ،تیابان مال سبیباهلل

تصویر  :6امام تمینی ،تیابان بنارایی ،کوچه

شریف (عکس :رسولی)

شجاعت یکم (عکس :رسولی)

تصویر  :۷نیتاهلل شهید بهشتی ،سوالی مسجد

تصویر  :8نیتاهلل طالقانی ،تیابان میرعماد،

نقابزرگ (عکس :رسولی)

کوچه وارسته (عکس :رسولی)

تصویر  :9نیتاهلل

تصویر  :۱۰شهید رجایی،

تصویر  :۱۱نیتاهلل

تامنهای ،کوچ

تیابان میرعماد

مصح ی تمینی ،جنب

ضرابنانه ،جنب با ار

(عکس :رسولی)

دیوار نرامگا محتشم

سنتی (عکس :رسولی)

کاشانی (عکس :رسولی)

عفت کمبود گرافیتی در خیابان و معابر اصاافی و پررفتوآمد کاشاااان میتواند ب دلیل احتیاط
اجراکنندگان آنها بوده ک در حین کار مورد دید مأموران شااهنشاهی قرار نگیرند و دلیل امروزی
آن شااید اجرای طر های زیباساازی شهر و تغییرات معماری شهری باشد .تصاویر مربوط ب س
دورۀ اولیۀ انتتابات ریاساتجمهوری هنوز بر دیوارهای شاهر پابرجاست .تصویر سید ابوالطسن
بنیصاادر نتسااتین رهیسجمهور ایران در تاریخ  ۲3بهمن  ۲13۸تا  ۲تیر  ۲13۱در حوالی میدان
دروازه دولت قرار داشاات ک حتی برخی کساابۀ مجاور از حضااور این تصااویر بیاطالع بودند.
تصویر مطمدعفی رجایی دومین رهیسجمهور ایران در تاریخ  ۲۲مرداد  ۲13۱تا  ۸شهریور ۲13۱
در اکثر کوچ ها و حتی در بازار تاریتی وجود دارد .همچنین تصاویر حضارت آیتاهلل سید عفی
خامن ای ساااومین رهیسجمهور ایران در تاریخ  ۲۰مهر  ۲13۱تا  ۱3مرداد  ۲13۸در یک کوچۀ
فرعی در مطفۀ س سوک قابل مشاهده است (تصاویر ۲۱ا.)۱۸
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ـ تصاویر مربوط به دورههای اولیۀ ریاستجمهوری

تصویر  :۱۲شهید رجایی،

تصویر  :۱3شهید رجایی،

تصویر  :۱۴شهید رجایی ،تیابان محتشم

تیابان بنارایی ،کوچه شجاعت

تیابان نیتاهلل مدنی ،کوچه

کاشانی ،مح سرپ ه ،دیوار مسجد قاسم

یکم (عکس :رسولی)

فرخ چهارم (عکس :رسولی)

بن الحسن (عکس :رسولی)

تصویر  :۱5ابوالحسن بنی صدر ،دروا
دولت (عکس :رسولی)

کاشانشناسی
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تصویر  :۱6تصویر نیتاهلل تامنهای ،تیابان
محتشم کاشانی ،گهر سهسوک (عکس :رسولی)

تصویر  :۱۷شهید رجایی،

تصویر  :۱8نیتاهلل تامنهای و شهید

تصویر  :۱9شهید رجایی،

تیابان میرعماد ،کوچه اویه

رجایی ،تیابان باباافضل ،جنب

تیابان مال فت اهلل ،کوچههای

(عکس :رسولی)

مسجدجامع (عکس :رسولی)

فرعی ،سوالی (عکس :رسولی)

تصویر  :۲۰شهید رجایی ،تیابان مال

تصویر  :۲۱شهید رجایی ،تیابان شهید

سبیباهلل شریف ،گهر میرنفتام

بهشتی ،کوچ  ۱8ن ادی

(عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :۲۲شهید رجایی ،سوالی تیابان

تصویر  :۲3شهید رجایی ،تیابان مال

محتشم کاشانی (عکس :رسولی)

سبیباهلل شریف (عکس :رسولی)

تصویر  :۲۴شهید رجایی ،تیابان میرعماد ،کوچه

تصویر  :۲5شهید رجایی ،تیابان فاضل نراقی،

تبریزیها (عکس :رسولی)

کوچه شهیدان صانعی (عکس :رسولی)
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تصویر  :۲6شهید رجایی ،با ار ،تیمهه بنشی

تصویر  :۲۷شهید رجایی ،تیابان مال فت اهلل،

(عکس :رسولی)

کوچههای فرعی (عکس :رسولی)

شااعارنویساایهای آن دوران مانند «مرگ بر شاااه»« ،مرگ بر بتتیار» و «مرگ بر آمریکا» هنوز بر
دیوار کوچ ها باقی ماندهاند .انقالبیون در طول سااالهای مبارزه با رژی پهفوی از دیوارنویساای برای
انتقال مفاهی و پیامهای ایدهولوژیک اساتفاده کردند .گاهی مردم از طریق این دیوارنوشت ها یا نصب
اعالمیا هاای متتف

در جریاان آخرین رویادادهاای انقالب از قبیال رهنمودهای امام خمینی(ره)،

تجمعات و راهپیماییها و اخبار مربوط ب شاهادت یا وضعیت یاران انقالب قرار میگرفتند (تصاویر
۱۸ا.)۰۲
ـ دیوارنوشتههای انقالبی

تصویر  :۲8تیابان فاضل نراقی ،مح
گ هقانه (عکس :رسولی)

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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تصویر  :۲9تیابان فاضل نراقی ،کوچ شهیدان صانعی
(شعارنوشته :مرگ بر بنتیار) (عکس :رسولی)

تصویر  :3۰تیابان باباافضل ،کوچههای

تصویر  :3۱تیابان محتشم کاشانی ،گهر پاقپّان ،میر

فرعی مح پنجهشا (عکس :رسولی)

نشانه ،دیوار مسجد امام سسین(ع) (عکس :رسولی)

تصویر :3۲تیابان فاضل نراقی،کوچ شهید

تصویر  :33کوچهای در سوالی تیابان محتشم کاشانی

صانعی ،مرگ بر شا (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :3۴راست :تیابان مال سبیباهلل شریف ،کوچه

تصویر  :35تیابان فاضل

شهید محمد یوسفپور (عکس :رسولی)

نراقی ،کوچه قاسمبیک
(عکس :رسولی)

تصویر  :36تیابان محتشم کاشانی ،کوچه

تصویر  :3۷تیابان میرعماد ،کوچه اویه

پارچهباف (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :38کوچهای فرعی در تیابان مال فت اهلل

تصویر  :39تیابان فاضل نراقی ،کوچه نیتاهلل

(عکس :رسولی)

غروی (عکس :رسولی)
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تصویر  :۴۰تیابان محتشم کاشانی ،مح ه سرپ ه

تصویر  :۴۱گرافیتی نیتاهلل تامنهای ،تیابان

(دیوار مسجد امام سسین) (عکس :رسولی)

محتشم کاشانی ،گهر سهسوک (عکس :رسولی)

تصویر  :۴۲اثر شهید ع یاکبر نقاد موقع اصابت گ وله ،قسمت بای (نرشیو :محمد کریم اد )

دیوارهای شاهر با تطوالت اجتماعی ،انقالبی و سیاسی زمان خود پیوند خورده است؛ زیرا
باا تغییر اوضااااع و احوال جامع و وقوع رخدادهایی نظیر انتتابات ریاساااتجمهوری ،ترور
شااتصاایتهای انقالبی همسااو بوده و راوی وقای زمان خود میشااود .بنابراین دیوارها حک
رسان ای مردمی را داشتند ک بیانی ها ،پیام و شعارهای انقالب توس هنرمندان انقالبی ب منظور
آگاهساازی ب مردم منتقل میشاد .اغفب تصااویر شاتصیتها س رخ هستند و برخی تمامرخ
ب دلیل مطدودیت در تکنیک شااابفون تصاااویر جبهیات زیادی ندارد .تصااویر شااهید رجایی با
وجود فراوانی ک دارد با شاااابفونهای متفاوتی طراحی شاااده اسااات .از  ۲۱۲مورد تصا اویر
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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ثبتشاده ،موضاوعات انقالبی  3۱مورد است .از این تعداد  ۱3درصد مربوط ب تصاویر فعاالن
انقالبی 3۲ ،درصاد تبفیغات ریاستجمهوری و  ۱۰درصد دیوارنوشت هایی همسو با آرمانهای
انقالب است.

۳ـ .۳گرافیتی سالهای جنگ تحمیلی (۱۳3۱ـ۱۳1۱ش)

دیوارنگاری دورۀ جنگ نسابت ب دورۀ انقالب از نظر مضامون دارای یکپارچگی بیشاتری است؛
زیرا موضوع جنگ و شهدا تنها موضوع مورد توج در این آثار است .از نظر تکثر و پراکندگی نیب
ب دلیل درگیری تمام کشاور با موضاوع دفاع مقد  ،آثار دیواری ب تمام شاهرهای کشور [و اکثر
روساتاها] گسترش پیدا کرد .یکی از ویژگیهای این دوره هم گیری و فراگیری آن است (زنگی،
 .)۲۲3 :۲11۰از دیگر گرافیتیهای معروف پس از انقالب ک در مناطق درگیر جنگ و در جبه ها
شاکل گرفت اسات ،شاابفونهای «مساجدجام خرمشهر»« ،خرمشهر  ۲۱کیفومتر» و «خرمشهر را
خدا آزاد کرد» هساتند (خبازی .)۱3 :۲11۰ ،دیوارنگارههای شاهدا را با تمام کاستیهایش میتوان
حرکتی بدی و مردمی در عرصۀ هنر دیواری پس از انقالب قفمداد نمود؛ زیرا این جریان توانست
بادون پشاااتوانا های عفمی هنر جدید ،با فرهنگ و زمانۀ خود ارتباط یافت و متاطب خود را ب
تناساااب وابساااتگیهای فرهنگی و بومی و نگرش تتصاااصااایاش ب هنر تطتتأثیر قرار دهد
(کفشچیان مقدم .)۱3 :۲1۸3 ،ساالهای دهۀ شصت و دوران دفاع مقد

نقطۀ عط

در استفاده

از دیوارنویسااای با عنوان یاک رسااااناۀ فراگیر مردمی برای انتقاال مفاهی فرهنگ پایداری بود.
دیوارنویسی و ساخت کفیش (شابفون) در آن سالها توس گروههای مردمی ،ب صورت داوطفبان
در قالب نیروهای مردمی یا بسیجی ،در مساجد یا دیگر مراکب فرهنگی انجام میشد .دیوارنوشت ها
و تصااویر گرافیتی برخالف گذشات بدون تر

و واهم از حکومت اجرا میشد؛ در این دوره با

حمایت دولت و نهادهای دولتی صورت میگرفت (تصاویر ۰1ا.)33
ـ تصاویر شهدای دورۀ جنگ تحمیلی

تصویر  :۴3شهید امیر درودگر ،تیابان

تصویر  :۴۴شهید امیر درودگر ،تیابان فاضل

محتشم کاشانی (عکس :رسولی)

نراقی ،کوچه نیتاهلل غروی روبهرو بقعه
تواجه تاجالدین (عکس :رسولی)
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تصویر  :۴5شهید شعبانزاد  ،تیابان فاضل

تصویر  :۴6شهید سسین واسدپور ،کوچه پنجهشا

نراقی ،کوچه نیتاهلل غروی (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :۴۷شهید جواد شعار ،کوچه

تصویر  :۴8شهید رضا رکار ،کوچه شهید

پنجهشا (عکس :رسولی)

پارچهباف (عکس :رسولی)

تصویر  :۴9تیابان محتشم کاشانی،
کوچه قدر دوم (عکس :رسولی)

تصویر  :5۰شهید محمد شا
یدی ،تیابان محتشم کاشانی،

تصویر  :5۱کوچه ضرابنانه جنب
با ار سنتی (عکس :رسولی)

کوچه قدر دوم (عکس :رسولی)

برخی تصاویر مربوط ب شهدای دورۀ جنگ تطمیفی ک بر دیوار کوچ ها نقش بست  ،در همان
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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مطل زندگی وی قرار دارد و کوچ ب نام آن شهید است و در برخی دیگر ارتباطی با مطل زندگی
شهید ندارد .شابفونهای ساخت شده از تصاویر شهدا ب شکل س رخ یا تمامرخ طراحی شدهاند.
تصاویر ب همراه نام شهید یا با گل الل ترکیب شدهاند .پیام اصفی آثار دیواری این دوره ؛ موضوع

شهدا و جنگ است .تقویت روحیۀ مردم و رزمندگان ،گرامیداشت شهدا ،نویدبتشی پیروزی و
اشاعۀ فرهنگ جهاد در راه خدا از اهدافی بود ک هنرمندان از طریق اجرای آن بر دیوارهای شهر
ب مردم انتقال میدادند .این تصاویر یادآور خاطرات دوران جنگ با تأکید بر ارزش واالی ایثار و
شهادت و قدردانی از سربازان وطن است .همچنین این حرکت در نوع خود منطصرب فرد بود؛
چراک قبل از آن در ایران یا سایر نقاط دنیا اینچنین پاسداشت از مدافعان وطن بر روی دیوارها
نقش نمیبست .از طریق گرافیتیها تصاویر شهدا در سرتاسر شهر ب نوعی جاودان میشدند و
مورد تجفیل قرار میگرفتند؛ در واق این تأثیری است ک گرافیتی بر جامع میگذاشت.

تصویر  :5۲شهید رضا چیتسا یان ،مح سرپ ه،

تصویر  :53کوچه شهید پاکطینت

دیوار مسجد قاسم بن الحسن (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :5۴شهید سسین محمدی،

تصویر  :55شهید اسسان صانعی ،تیابان فاضل نراقی،

تیابان شهید رجایی (عکس :رسولی)

کوچه شهیدان صانعی (عکس :رسولی)
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تصویر  :56کوچه شهید مجید محتشمی (عکس :رسولی)

 .۴ویژگیهای مشترک گرافیتیهای دورۀ انقالب و جنگ در شهر کاشان
گرافیتیهای نوشتاری و تصویری زمان انقالب و دفاع مقد

در شهر کاشان نقاط مشترکی دارد و

ویژگیهای کفی آنها ب طور خالص ب شر زیر است:
۰اااا .۲موقعیت قرارگیری :مطل فعالیتهای اجرایی این دوره در مرکب شااهر و بیشااتر درون
کوچ ها و مطف های قدیمی منتهی ب مساجد ک پایگاه مبارزاتی بودند ،قرار گرفت است.
۰ا .۱زمین  :شعارها و تصاویر بر روی دیوارهای کاهگفی و آجری و بیشتر روی دیوارهایی از
جنس سایمان ساافید قرار دارند؛ ک احتماال مصااالا پرکاربرد آن زمان بوده و دلیل دیگر صااافی و
یکدستی و روشن بودن رنگ زمینۀ نوشتارها ک در خوانایی آنها تأثیر داشت است.
۰اا ا .1سابک گرافیتیها :نوشاتاری (دیوارنویسای) و تصاویری با اساتفاده از شاابفون است.
شابفونها از جنس تتت  ،آهن ،مقوا ،تفق و عکسهای رادیولوژی ساخت میشدند.
۰ا .۰اببار :اسپری و قف مو ب دلیل سرعت در اجرا ،بیشترین کاربرد را داشتند.
۰اا ا .3رنگ :سایاه ،قرمب ،سبب و سفید رنگهای ب کار رفت بودند .سیاه عمومیترین رنگ در
کاربرد دیوارنویسای بود و نشاانی از استواری و ثبات و وقار داشت .رنگ قرمب ب شعارها قدرت
میبتشد و مفهوم مقاومت ،هیجان ،امید ب پیروزی ب همراه داشت.
۰ا .3نوع خ  :خ کاربردی در شعارنویسیها ،خ عادی با اسپری بود و خ نسخ در
شابفوننویسی ب کار میرفت و مضامین آن شامل اسامی شهدا و مبارزان انقالبی است .نوع سوم،
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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خ نستعفیق است برای اسامی ریاستجمهوری و احادیق ب کار رفت است.
 .۰-۰مطتوا و مضمونهای گرافیتیها ب طور کفی سیاسی و مذهبی است و ب صورت جبهیتر

ب س دوره تقسی بندی میشوند .۲ :قبل از انقالب :شعار نویسیهای ضد حکومت و شاه؛  .۱زمان
انقالب :تصاویری از امام خمینی و فعاالن انقالبی؛  .1بعد از انقالب :تبفیغات ریاستجمهوری و
شهدای جنگ تطمیفی.
دیوارنوشت ها گویاترین زبان مبارزان و خواستهای آنان و معتبرترین اسناد و مدارک انقالبی
مردمی و دفاع مقد

هستند.

 .3گرافیتیهای معاصر
با پایان جنگ ،نقش خودجوش مردم بر دیوارنگاریها ک رنگتر میشود .ناظران و دستگاههای
متصدی بر دیوارنگاریها از نهادهای انقالبی و نظامی و کانونهای مردمنهاد ب سازمان زیباسازی
شهر ،بتش فرهنگی شهرداری ،سازمان تبفیغات اسالمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر میکند.
دیوارنوشت ها نیب در سالهای بعد از جنگ بر اسا

سنت شعارنویسی ب شکفی تازه بر دیوارها راه

مییابند .این دیوارنوشت ها ک شامل پیامهای مذهبی ،سیاسی و آموزشی هستند .بتشی از آنها
چنان هویت گنگی دارند ک در زمرۀ شعارنویسی و دیوارنگاری نمیتوان قرار داد و جدا از همۀ
اینها کارکرد قابل مالحظ ای برای این دست از آثار نمیتوان در نظر گرفت .در این دوره ب تدریج
پس از فروکش کردن التهابات ناشی از جنگ ،پیامهای آثار دیوارنگاری ب سمت سایر موضوعات
فرهنگی و اجتماعی نیب سوق پیدا میکند (زنگی .)۲۱۰ :۲113 ،گرافیتی پس از جنگ ک سالهای
آخر دهۀ  ۰۱و ده های  ۸۱و  1۱را شامل میشود ،ب دلیل طوالنی بودن این دوره از یک سو و
توسع و تنوع موضوعی ،کاربردی و تکنیکی آن از سوی دیگر طیفی از روشها و مضامین را در
بر میگیرد .گفت میشود اولین نمونۀ گرافیتی نوین در ایران مربوط ب سال  ۲1۰1است و فردی ب
نام «اسنس» آن را اجرا کرده است .با این حال ،ب نظر برخی از مطققان ،گرافیتی نوین و امروزی
در ایران ب صورت رسمی از سال  ۲1۸۱و با هنرمندی ب اس مستعارِ «تنها» ک دانشجوی هنر بود
آغاز شد .گرافیتیهای «تنها»  ،ابتدا در شهرکهای غرب تهران ،بیشتر شهرک آپادانا ،دیده میشد و
بعد از گذشت مدت کوتاهی افراد دیگری ب او پیوستند :الد نیک ،سالوم  ،سی.کی.وان[ ،الونسوت،
آیسی ،خاموش] و دیگران (کوثری.)۸۰ :۲1۸1 ،
گرافیتی ده های اخیر شهر کاشان توس هنرمندان یا عالق مندان ب گرافیتی انجام شده است.
فعالیتهای این دوره را ب س دست میتوان تقسی کرد :نوع اول گرافیتی رسمی و قانونی است
یعنی شهرداری مان حضور آنها بر دیوارها نمیشود؛ زیرا جبنۀ انتقادی و اعتراضی ندارد و همسو
با مناف دولت است .این آثار مضمون مذهبی و فرهنگی دارند و بیانگر فعالیت گروههای مذهبی
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در مطف ها وکوچ های شهر است .تصاویر شهدای معاصر ،آیات قرآنی ،احادیق ،اسامی متبرک ،
نام هیئات مذهبی ک بیشتر ب رنگ مشکی و با کمک شابفون توس جوانان عضو هیئتهای مذهبی
یا پایگاههای بسیج اجرا میشوند (تصاویر 3۰ا.)3۱

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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تصویر  :5۷تصویر سردار شهید ساج قاسم س یمانی،

تصویر  :58تیابان مال سبیباهلل شریف ،کوچه

ساتتمانی در میدان پانزد ترداد (عکس :رسولی)

شهید محمد یوسفپور (عکس :رسولی)

تصویر  :59کوچه سوالی تیابان محتشم کاشانی

تصویر  :6۰تیابان باباافضل ،مح ه پنجهشا

(عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :6۱تیابان نیتاهلل سعیدی ،کوچه

تصویر  :6۲تیابان مال سبیباهلل شریف کوچه

ستایش یا دهم (عکس :رسولی)

مشکی (عکس :رسولی)

نوع دوم گرافیتیها ،وندالیس نوشتاری و خرابکاران هستند ک شامل تبفیغات ،هرزهنویسی،
یادگارنویسی ،دلنوشت  ،شعر یا کفمات اعتراضی و حروف و اشکال بیرب و ناخواناست ک توس
رهگذران ب وسیفۀ ماژیک ،مداد ،اشیای نوکتیب ،زغال و گچ نوشت شده و از لطاظ تاریتی گاهی

میتوانند ب دورههای جنگ تطمیفی یا انقالب نیب تعفق داشت باشد .حضور این نوشت ها بر روی
دیوارهای شهر و بناهای تاریتی جنبۀ وندالیس دارد و از دید فرهنگی و جامع شناختی میتوان
اینگون دیوارنوشت ها را بررسی کرد (تصاویر 31ا.)3۰

تصویر  :63تیابان مال سبیباهلل شریف گهر

تصویر  :6۴تیابان را نهن ،کوچه شهید

تقیتان (عکس :رسولی)

پاکطینت (عکس :رسولی)

تصویر  :65تیابان محتشم کاشانی ،مح ه

تصویر  :66مسجدجامع (عکس :رسولی)

سرپ ه (عکس :رسولی)

تصویر  :6۷تان تارینی طباطباییها (عکس :رسولی)

نوع سوم گرافیتیهای این شهر هنری هستند ک ب صورت حرف ای با تکنیکها و اصول رایج
در طراحی ،نقاشی ،گرافیک و خوشنویسی اجرا شدهاند و از دید هنری ارزشمند هستند .این افراد
با استفاده از انواع قف مو و اسپری با طی

رنگی متنوع ب سبکهای متتف

نظیر :تروآپ ،استنسیل،

برچسبزنی و ،...بر روی دیوارهای متروبۀ شهر و گاهی در داخل شهر ،ایدههای خود را اجرا
میکنند .آنها با امضا یا تگ ( )Tagاقدام ب شتصیسازی اثر خود میکنند .این نوع گرافیتی در
کاشان نسبت ب شهرهای دیگر مطدودتر و مطافظ کاران تر انجام میپذیرد (تصاویر 3۰ا.)31
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درمجموع تصاویر و نوشتار دیوارها با مضامین مذهبی بیشتر بوده ب عفت اینک کاشان شهری
مذهبی است .تبفیغات و هرزهنویسیها نسبت ب گرافیتیهای حرف ای بیشتر است.

تصویر  :68تیابان میرعماد

تصویر  :69ب وار قحب راوندی

(عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

در سااالهای اخیر گون هایی از گرافیتی در تقابل با رویکردهای
وندالیسااتی و خرابکارانۀ گرافیتی باب شااده اساات ک میکوشااد
گرافیتی را ن مترب فضاااای شاااهری ک ب عنوان روشااای جهت
پاکساازی آلودگیهای شاهر نشان دهد .گویا گرافیتی حتی با خود
نیب در ساتیب است .از جمف آنها گرافیتی سبب ۸و گرافیتی معکو

1

اساات (مطساانینژاد .)۲1 :۲11۱ ،یکی دیگر از راهکارهای برخورد
با وندالیس  ،دیوار آزاد ۲۱است؛ این دیوارها معموال در بتش پشتی
یا حاشااایۀ پارکها یا مطف های ک رفت و آمد واق شااادهاند ک
توساا شااهرداری انتتاب و آزاد اعالم میشااوند تا گرافیتیکاران

تصویر  :۷۰امضا نی (،)Tag
تیابان مال سبیباهلل شریف
(عکس :رسولی)

آزادان و بیدردسااار روی آن کار اجرا کنند ،اما در مطلهایی غیر از آن ،مورد برخورد قرار میگیرند
یا کار آنها پاک میشاود .دیوارهای آزاد از راهحل هایی برای کنترل گسترش گرافیتی در سطا شهر
اسات .از طرفی مطفی اسات برای جذب توریست و استفادۀ کنترلشده از رسانۀ گرافیتی (نیکبتت،
 .)۲111در همین راساتا مجفۀ گرافیتی با همکاری سازمان زیباسازی کاشان در سال  ۲11۰دیوارهایی
را در اختیار فعاالن در این هنر با موضاوع مطی زیست قرار داد .گرافیتیکاران از شهرهای متتف
در این گردهمایی شاارکت کردند .افرادی مانند  min ، jozaو  wosاز رشاات ،گرب از مشااهد ،وه ،
راوی  ،گویان  ،کب ،نور از تهران و  rioterاز کاشاااان در این رویداد خفق اثر کردند .هدف از برپایی
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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این گردهماایی ،گساااترش هادفمند گرافیتی و افبایش آگاهی و شاااناخت دربارۀ آن ،خارج کردن
فعالیتهای عمدۀ گرافیتی از مطوریت پایتتت و همین طور ارتباط مساتقی و بیواسط با مردم بود
(.)www. graffitiiranmagazin.com

یکی از فعاالن در زمینۀ گرافیتی شهر کاشان ،رضا ریتور « » reza_rioterاست .رضا از سال
 ۲1۸3فعالیت خود را در این زمینۀ هنری آغاز کرده و ب صورت جدی از سال  ۲11۱مشغول این
حرف شده و سبکهای متتففی نظیر کالیگرافی ،نقاشی دیواری ،تروآپ و برچسبزنی را داخل
و خارج شهر اجرا کرده است .وی با اس «مجنون» کارهایش را امضا میکند .مطتوا و مضامین
آثارش اجتماعی و گاهی سیاسی و انتقادی است .رضا در اینستاگرام صفطۀ شتصی دارد ک یکی
از اهدافش معرفی هنر گرافیتی ب مردم است (تصاویر ۰۲ا.)۰3

تصویر  :۷۱سوم شهر اثر رضا

تصویر  :۷۲ب وار قحب راوندی اثر رضا ریتور.

ریتور (عکس :ص حه اینستاگرام

کالیگرافی« :بد نگوییم به مهتام اگر تب داریم»

)raza_rioter

(عکس :رسولی)

تصویر « :۷3هیچ تیابانی در کاشان به نام سهرام

تصویر  :۷۴امضا «مجنون» اثر رضا ریتور،

سپهری نیست» اثر رضا ریتور (عکس :ص حه

تیابان ع وی (عکس :رسولی)

اینستاگرام )raza_rioter

تصویر  :۷5کالیگرافی اثر رضا ریتور ،ب وار قحب راوندی (عکس :رسولی)
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ساادهترین شاکل گرافیتی ک در جریان و دوران انقالب تولید شاد ،اساتنسل کردن بود؛ زیرا
تولیدآن ب سادگی امکانپذیر است و یکی از اشکال شناخت شدۀ گرافیتی در جهان ب شمار میرود.
این کار در ایران با استفاده از تفق فیف های رادیوگرافی ،ک تصویر مورد نظر درون آن بریده میشد
صورت میگرفت .کار با این استنسلها با استفاده از قف موی رنگی یا اسپری رنگ امکانپذیر بود،
هنوز برخی نمون های این تصااویر از آن روزگار بر در و دیوار شهرها باقی مانده است .نوع دیگر
گرافیتی ب صورت نقاشیهای دیواری ببرگی است ک بر روی دیوارهای شهر خودنمایی میکند و
در واق شابی پوساترهای سایاسای در مقیا

ببرگ اسات (کوثری .)۸3 :۲1۸1 ،ب طور خالص

گرافیتیهای یافتشده در شهر کاشان ب س گروه قابل تقسی بندی است (جدول :)۲
الف .گرافیتیهای نوشتاری
دیوارنوشات های انقالبی یافتشاده مرتب با شاعارهای این دوره اسات ک با خ دستنویس،
نسخ و نستعفیق ب وسیفۀ زغال ،اسپری رنگ ب صورت دستی یا با کمک شابفون نوشت شده است.
نوشااتاری مربوط ب دوران جنگ تطمیفی در مطف های مورد پژوهش یافت نشااد .دیوارنویساای
معاصار با سابکها ،رنگ ها و اببار متنوعی اجرا شده است .نوشتارهایی ک مضمون مذهبی دارند
اغفب با خ نستعفیق و رنگ سیاه ب وسیفۀ شابفون اجرا شده است .هرزهنویسیها با زغال ،اشیای
نوکتیب و گچ ب صااورت دسااتی کشاایده شاادهاند .گرافیتیهای حرف ای ب صااورت کالیگرافی یا
سابکهای نوشاتاری ابداعی و رایج بین فعاالن گرافیتی ب زبان التین و فارسی با اسپری و قف مو
در رنگهای متنوع اجرا میشااود .درمجموع نوع خ مورد اسااتفاده بر دیوارها  3۱ :درصااد خ
نساتعفیق و خ نساخ  1۱درصاد اسات ک با شاابفون اجرا شده و  ۲۱درصد خ معمولی ک با
اساپری ،زغال و اشایای نوکتیب نوشت شدهاند .طول شعارنوشت های انقالبی بیش از یک متر بوده
و طول نوشت های تبفیغات ریاستجمهوری کمتر از یک متر است .نوشتارهای معاصر درون شهر
حدود  3۱سانتیمتر بوده و در حومۀ شهر بیش از یک متر است.
م .گرافیتیهای نمایشی (تصویری)
تصااویر مربوط ب فعاالن انقالب نسابت ب تصاویر ریاستجمهوری در اندازههای ببرگتری
سااخت شادهاند و تصاویر امام خمینی و شهید رجایی بیشترین فراوانی را دارد .تصاویر مربوط ب
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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جنگ تطمیفی متتص ب شااهدای این دوره اساات و اکثر آنها در یک اندازه هسااتند .موضااوع
گرافیتیهای نمایشااای دورۀ معاصااار نسااابت ب دورههای قبل متنوعتر بوده و در ابعاد ببرگ بر
دیوارها نقش بست است.

ج .ت یق نوشتار با تصویر
نوشاتارهای متعفق ب دورۀ انقالب و جنگ در پایین یا در کنار تصاویر اشتاص قرار گرفت و
ب صاورت خوشنویسای با شاابفون شاکل گرفت اند .تصااویر متعفق ب دورۀ معاصار نوشتارهای
کمتری ب همراه دارد و در اندازۀ کوچک هستند و بیشتر تصویرها خودنمایی میکند.
جدو  :۱انواع گرافیتی در سه دورۀ منت ف
گروه

تصاویر (نمایشی)

نوشتار

تففیق نوشتار با تصویر

مجموع

دوره
انقالب

۲1

۲3

۸

۰1

جنگ

۰

-

۰

۲۰

معاصر

۱

۲3

۲

۲۸
۰3

تعداد کل تصاویر ثبتشده

 ۰3درصد گرافیتیهای دورۀ انقالب ب رنگ مشکی است؛ این رنگ نشانۀ وقار ،صالبت و
استواری است .همچنین  ۲۸درصد رنگ قرمب است ک نشان از اعتراض و خش جامع ب حکومت
وقت دارد ۰۰ .درصد گرافیتیهای دورۀ جنگ تطمیفی ب رنگ مشکی است و  ۰۱درصد رنگ قرمب
ک نماد شهادت و ایثار است ۰3 .درصد گرافیتیهای دورۀ معاصر ب رنگ مشکی است ۲1 .درصد
رنگ قرمب و  ۸درصد سایر رنگهاست .ب نظر میرسد رنگ مشکی قابل دستر

و مورد پسند و

خواناتر است .درمجموع از  ۲۱۲مورد ثبتشده  3۲درصد دیوارنوشت های هر س دوره با رنگ مشکی،
 ۱۲درصد قرمب 3 ،درصد رنگ سبب و  3درصد سفید و بقیۀ رنگهاست (جدول .)۱
جدو  :۲تنوع رنگ در گرافیتیها در سه دورۀ منت ف
دوره
رنگ
مشکی
قرمب
سبب
سفید
سایر

انقالب

جنگ

معاصر

%۰3
%۲۸
%3
%۲۱
-

%۰۰
%۰۱
%۲۲
-

%۰3
%۲1
%۲۱
%۸

 .1نتیجهگیری
گرافیتیهای اولی در شاهر کاشاان ،با جنبشهای انقالبی آغاز شاد و مطتوای سایاسی و مبارزاتی
داشت و دعوتکنندۀ مردم ب قیام عفی ظف طاغوت بوده است .با بررسیهای میدانی صورتگرفت
گرافیتیها بیشااتر ،متعفق ب دورۀ انقالب اساات و پرتکرارترین تصااویر یافتشااده مربوط ب امام

گرافیتیهای شهر کاشان،
رسانهای هدفمند

71









خمینی و شاهید رجایی است .این آثار نشانگر وحدت ،آرمانخواهی و استبدادستیبی هستند .پیام
گرافیتیهای دوران جنگ تطمیفی نساابت ب دورۀ انقالب ب صااورت یکپارچ و منظ تر اساات
وحول مطور مقاومت و اساالم اسات .ارزشمندی مقام شهادت ،جهاد در راه حق ،تمرکب بر بسیج
مردمی برای شاکسات دادن دشامن از اهداف دیوارنگاره های تصویری دوران دفاع مقد

بود و

باعق ایجاد همبساتگی و امیدبتشی ب جامع و مردمی بود ک هرروزه از کنار آنها میگذشتند و
برایشان یادآوری و تکرار می شد و درعین حال احسا
در دفااع مقاد

دین نسبت ب شهیدان وضرورت حضور

را مطر مینمود .رناگهاای ب کاررفت در گرافیتی های دوران انقالب و جنگ

اغفب با رنگ مشاکی ،قرمب و گاهی رنگ سابب است .دستنوشت هایی ب خ نسخ و نستعفیق با
قف مو یا ب وسیفۀ اسپری ب روش استنسل اجرا شدهاند.
گرافیتیهای معاصااری ک همسااو با دولت هسااتند مانند تصاااویر شااهدای ده های اخیر و
دیوارنویسایهایی با مطتوای فرهنگی و مذهبی درون شهر اجرا میشوند .گرافیتی حرف ای معاصر
ک وندالیساا تفقی می شااود و دارای مفاهی اعتراضاای اساات ،اغفب در حومۀ شااهر بر روی
ساااختمانهای متروب اجرا میشااوند .هنر گرافیتی وساایف ای ارتباطی و عامفی برای ایجاد ارتباط
هنرمناد با جامع و مردم با دولت اسااات .ایجاد اتطاد در دورههای پرچالش مانند دورۀ انقالب و
جنگ و آگاهبتشاای ب مردم از برخی وقای و جریانهای ساایاساای و اجتماعی از کارکردهای این
هنر اسات .با وجود تعدد در رساان های سمعیبصری ،گرافیتی با مطدودیتهای اجرایی ک دارد،
هنوز یک رسااانۀ مردمی در بطن جامع ب حساااب می آید .گرافیتی های انقالبی و جنگ متأثر از
تطوالت جاامع و جنبش های اکثریت مردم بود ،در مقابل گرافیتی ه  ،بر آحاد مردم نفوذ کرد و
ب نوعی آگاهی و یکپارچگی بین مردم ایجاد کرد .بنابراین رابطۀ تأثیرگذاری دوسااوی اساات .اما
گرافیتی معاصار در پی یک خواساتۀ جمعی نیست و طی

وسیعی را در بر نمیگیرد؛ درحالیک

گرافیتی دوران قبل متمرکب بر یک هدف و خواسات در سراسر شهرها و کشور ب صورت هماهنگ
اجرا میشاااد .گرافیتی در واق از تطوالت پیرامونش تاأثیر بیشاااتری گرفت و متاطبان کمی را
تطتتأثیر قرار میدهد؛ زیرا برخی موضاوعات گرافیتی ها شتصی است و دلیل دیگر اینک بیشتر
در خارج از مطدودۀ مرکب شهر شکل میگیرد.
امروزه جامع با مسااهل گوناگونی مواج میشود و این اتفاقات با سرعت در حال گذر است
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
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و ماانناد پدیدۀ جنگ ک یک اتفاق طوالنیمدت بود و همۀ کشاااور را درگیر کرده بود نمیتواند
باشاد .در واق دو مؤلفۀ استمرار و درگیر شدن توده یا گروهی از مردم را در بر نمیگیرد؛ بنابراین

تاأثیر آن انادک اسااات .گرافیتی گاذشااات را میتوان هنر و ابباری برای تقابل با قدرت و منطق
اجتماعی ،ساایاساای و فرهنگی حاک تفقی نمود؛ مانند مبارزات مردمی در زمان انقالب .گاهی نیب
ممکن است مانند دورۀ جنگ ب ابباری برای خدمت ب آرمان نظام و حکومت تبدیل شود.
دیوارها ب نوعی راوی وقای گذشاات هسااتند .هنری ک بیش از چهل سااال توانساات بر روی
دیوارهای شاااهر همچنان پیام ها و اهداف مبارزاتی خود را بیان کند چ بساااا بهتر باشاااد برای
نسل های بعد ماندگاری و تداوم بیشتری داشت باشد؛ چنانک دیوارنگاره های باستانی اطالعاتی در
مورد زمانهای دور ب ما می رساند .حفظ این آثار نیب برای آیندگان و سؤاالتی ک در مورد گذشتۀ
تاریتی ایران خواهند داشات بسایار پرفایده است .ب منظور مستندنگاری تاریخ و هنر معاصر شهر
کاشاان میتوان گرافیتیهای باقیمانده بر دیوارها را شناسایی کرده و برایشان شناسنام تهی کرد
و عالوه بر ثبت در مناب مکتوب ،آنها را از آسااایبهای مطیطی در امان نگ داشااات .ب عنوان
پیشانهاد ،با نصاب صفطات پفکسی گفس (ترکیب شیش و پالستیک) ب صورت یک قاب مطافظ
روی گرافیتیهای ارزشاامند و درج مطالب کوتاه در مورد تصااویر مورد نظر ،میشااود از این هنر
زمان حفاظت و حمایت کرد .این پیشاانهادات و طر ها ب همت سااازمان میراف فرهنگی ،بنیاد
شااهید و امور ایثارگران با همکاری شااهرداری و سااازمان زیباسااازی شااهر قابل اجرا خواهد بود.
همچنین در رابط با گرافیتیهای سااالهای اخیر باید توج بیشااتری از سااوی مساائوالن شاهر بر
هنرمندان باشد تا ایدهها واعتقادات خود را بیان و هنرشان را اجرا کنند.
پینوشتها
 .۲وندالیس ( ،)Vandalismتتریبگرایی یا خرابکاری :ب معنای تتریب کنترلنشدۀ اشیا و آثار فرهنگی باارزش
یا اموال عمومی است ک یک ناهنجاری اجتماعی ب حساب میآید و دالیل متعددی برای آن عنوان میکنند (نک:
ویکی پدیا)« .وندال» ب معنای خرابکار و «وندالیس » شتصی است ک ب تتریب اموال عومی مبادرت کند .وندال
نام قومی از اقوام ژرمن -اسالو در قرن پنج میالدی بوده ک روحیۀ ویرانگر آنها باعق شد همۀ رفتارهای
ببهکاران ای ک ب منظور تتریب اموال و تعفقات عمومی صورت میگیرد ،ب وندالیس تعبیر شود (نک :مطسنی:
 .)۱۲ :۲1۸1همچنین اصطال « »Graffiti Vandalisاشاره دارد ب دیوارنوشت هایی ک در مکانهای عمومی یا
خصوصی اجرا و باعق نازیبا شدن دیوارها میشود.
2. Graffito

 Catacombs .1گوردخم هایی متعفق ب رم باستان.
 .۰شهر پمپی ( )Pompeiiمعروف ب شهر سوخت یکی از شهرهای باستانی کشور ایتالیاست و در قرن  3و  ۰پیش
از میالد بنا نهاده شده است.
 .3هیپهاپ ( :)hip_hopخردهفرهنگ شهری مدرنیستی برای جوانان است ک در اکثر موارد هنری اعتراضی

گرافیتیهای شهر کاشان،
مطسوب میشود .در آن عناصری چون موزیک دی جی ،حرکات موزون اروبیک ،قافی سازی و بداه سرایی در
رسانهای هدفمند
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شعر و گرافیتی چهار شاخص اصفی هستند .بعضا ب هنر زیرزمینی ه مشهور میشوند.
 .3الترینالیا ( :)Latrinaliaطر یا نقاشااای کوچک یا نوشااات  ،شااامارهتففن ،قطع شاااعر بر روی در و دیوار
دستشوییهای عمومی گفت میشود (برای اطالعات بیشتر ،نک :رشاد.)۰۱ :۲11۰ ،
 .۰گروه مذهبی منصاااورون گروهی چریکی در ایران بود ک در ده های  ۲1۰۱و  ۲13۱ب عنوان تشاااکیالتی
سایاسیفرهنگی در استان خوزستان و برخی مناطق دیگر مثل کاشان ،عفی دودمان پهفوی فعالیت میکرد( .نک:
ابن رسول.)۲1۸1 ،
 .۸گرافیتی سبب ،طر ها ب وسیفۀ خبه بر روی دیوار نگاشت میشوند.
 .1گرافیتی معکو

برخالف دیگر روشهای گرافیتی ،با تمیب کردن دیوارهای کثی

و آلوده طر مورد نظر را

حک میکند.
 .۲۱دیوار آزاد یا  Free wallب دیواری گفت میشود ک اجرای گرافیتی روی آن من قانونی ندارد (برای اطالعات
بیشتر ،نک.)https: //graffitiiranmagazine.com/page/news/freewall :
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 .۲اسفندیاری ،آمن (« ،)۲11۱گرافیتی؛ هنر عصیانگر» ،فصفنامۀ پژوهش هنر ،سال اول ،شمارۀ ۲۱1 ،۲ا.۲۱۸
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 .۰رشاد ،کارن

( ،)۲1۸1گرافیتی چیست؟ ۲و ۱قابل دسترسی در سایت www.kolahstudio.com

 .3ااااا ( ،)۲11۰گرافیتی چیست؟ نگارشی در باب شیوههای نگرش ب هنر خیابانی ،آلمان :انتشارات کاله استدیو.
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 .۰ااااااااا ( ،)۲113جامع شناسی دیوارنگاری معاصر ایران ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.

 .۸کفشچیان مقدم ،اصاااغر (« ،)۲1۸3چگون یک نقاشااای دیواری را ساااازماندهی کنی » ،مطالعات هنرهای
تجسمی ،شمارۀ ۰۱ ،۱3ا.۰1
 .1کوثری ،مساعود (« ،)۲1۸1گرافیتی ب منبلۀ هنر اعتراض» ،جامع شاناسای هنر و ادبیات ،سال دوم ،شمارۀ ،۲
33ا.۲۱۱
 .۲۱اااااااا ( ،)۲11۱گرافیتی :رویکردی انتقادی ،تهران :دریچۀ نو.
 .۲۲کورول ،مارگاریتا ( ،)۲11۱هنرمند در برابر نظام ،ترجمۀ رضاا مرزانی ،ماهنام ساورۀ اندیشا  ،شمارۀ  3۱و
۱۲۰ ،31ا.۱۱۱
 .۲۱مطسنینژاد ،فرید و اکبری ،عبا

(« ،)۲11۱گرافیتی ،هنر اعتراضی یا اعتراض هنری» ،نقشمای  ،سال هفت ،

شمارۀ ۲۰ ،۲۰ا.۱۱
 .۲1مطسنیان راد ،مهدی (« ،)۲131جامع شناسی :بررسی دیوارنوشت های دوران انقالب» ،رسان زمستان ،شمارۀ
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