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 ای هدفمندرسانه، های شهر کاشانگرافیتی
 

 *سعیده رسولی

  **سازیانامیرحسین چیت

 

 هچکید
 ها دررغم وجود محدودیتبه که ق مداد کردهدفمند  ای ارتباطی و یک رسییان سییی هوتوان گرافیتی را می هنر

ها نوشته. کندهری جریان دارد نگا  میهای  یرین  ندگی ششید  و ما را ا  ننهه در ییه  های عمومی اجرامکان

ه کباقی ماند  بر دیوارهای شهر  هنو ، شمسی در ایران چهاردهم دوم قرن  منیا  وقایع و جریانات تصاویری و 

ار نث این. شویمنشنا می های سییاسی و مههبی نن دور   فعالیت گرو، مردم یباورهااعتقادات و  باها ا  طریق نن

ای شهر هافیتیپژوهش ساضر به بررسی گر. نیندای ا  سیبک گرافیتی به سسیام می   یرمجموعهامرو   دیواری 

ماند  است. هدف این  جابههای اتیر سا تا  پنجا  هجری شیمسیی   پایانی ده  هایا  سیا  کاشیان پرداتته که  

نیا : تساها ؤسپی پاسخ به این  در ؛های شهر کاشان معرفی و مسیتندسا ی گرافیتی  ضیمن ،ایپژوهش توسیعه 

بگیرد.  أثیرتجامعه داشته است؟ و چه میزان توانسته ا  تحویت پیرامونش  اتی برتأثیرها در سیح  شیهر   گرافیتی

تح یل  وای و میدانی به تجزیه اندو ی اطالعات به دو صییورت کتابنانهتح ی ی و با داد لها با رویکرد توصییی ی

ی را ا  محتواهای گوناگون، های مورد بررسیگرافیتی انگر این اسیت که های تحقیق بیها پرداتته اسیت. یافته نن

اتی یرتأثثر ا  جریانات معاصرشان بود  و شوند که متأیاسیی و مههبی شامل می سی ، رویکردهای فرهنگی، باورها

  ست.اجنگ تحمی ی و معاصر قابل تقسیم ، های مبار ات انقالم اسالمیاند که به دور متقابل در جامعه داشته

 کاشان. شهر، دیوارنگاری، انقالم اسالمی ، دورۀهدفمند رسانه، گرافیتیهنر: هاواژهکلید

                                                           
  com.1393rasuli@gmail/ ان، ایران، کاشدانشگاه کاشان، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر *

 ac.ir .chitsazian@kashanu/نویسنده مسئولکاشان، ایران، ، دانشگاه کاشانگروه مطالعات عالی هنر دانشیار  **

 ۸/۲۱/۲۰۱۱: تاریخ پذیرش          ۱۲/۸/۲۰۱۱: تاریخ دریافت

  7۰۱۱ستان پاییز و زم، یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

 7۱۱ـ17: صفحات، (۲1 یاپیپ) ۲شماره ، 7۰دوره 

 پژوهشیعلمیمقاله 
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 مقدمه . ۱

های شتصی یا در گذاری هدفمند روی ساطو  متتف  اسات ک  در مطی   نوعی نشاان   گرافیتی

الق شده طاگرافیتی در ادبیات تاریخ هنر ب  آثاری  گیرد. واژۀی توس  انسان انجام میاماکن عموم

امضا یا ، شکل اثری هنریب  اند. این پدیدهک  ب  روش خراش دادن روی سطو  پدید آمدهاسات  

 نگهداری خالف رضایت صاحب مفک یا مسئولِشود. وقتی این عمل براص ظاهر میای خنوشت 

ساات ک  کند. از همین روپیدا می« اوباشااگری»یا  ۲وندالیساا  ، جنبۀآن مطل یا سااطا انجام گیرد

ری روم وان و امپراتک  ب  یونان باستکنند. تاریخ ظهور این پدیده دستای آن را جرم تفقی میعده

ها وغارهای ساانگیِ دوران باسااتان ایران نیب قابل  البت  در دیوارۀ کوه(. ۲1۸1، رشاااد) گرددمیباز

 توانیای ارتباطی و یک رسان  مسایف  و، نوعی مساتندساازی تاریتی  گرافیتی را مشااهده اسات.   

گرافیتی ما را از آنچ  در  گیرد. هنرجامع  انجام می ها درباا وجود مطادودیات    کا   قفماداد کرد 

اعتقادات مذهبی  کند و اطالعاتی نظیر باورها وهای زیرین زندگی شهری جریان دارد آگاه میالی 

 شعارها در ها ونآرما، هاهای سیاسی و اجتماعی زمان  و همچنین دیدگاهفعالیت گروه، مردمۀ تود

ساااسات گر افکار و احدهد. همچنین روایتشاهر اراه  می  های متتف  تاریتی یک کشاور یا دوره

شااکل هنری و غیرهنری در قالب جمالت اعتراضاای یا با  شااتصاای مردمان شااهر اساات ک  ب   

ست ک  ای اهایی از دورهگبارش ها وپیامدارد. دیوارها حامل  مطتواهای دیگر بر دیوار شاهر قرار 

شروع این هنر  شااود.اند ک  روایت تاریخ زمان خود بوده و ب  آیندگان منتقل میدر آن خفق شاده 

یکپارچ  از پایتتت ب  شااهرهای  صااورتب بیشااتر از زمان مبارزات انقالبی اساات ک   ، در ایران

فی یانقالب و در زمان جنگ تطم گرافیتی بعد از های دیگر نفوذ کرد.ببرگ و بعد ب  شااهرسااتان 

 متفاوتی از شااکل متنوع وی جریان داشاات. امروزه این هنر ب درون شااهرها و حتی مناطق جنگ

هدف این مقال  این اساات ک  دهد. ا شااهر ب  حیات خود ادام  میلطاظ اجرا و مفاهی  در سااط

کفی شاار  و  صااورتب بندی و دساات ، های متتف  معرفیهای شااهر کاشااان را در دورهگرافیتی

 ترین مناطق شااهرنشااینی اساات ک  با بناها وشااهر کاشااان از قدیمی تندسااازی کند.تطفیل و مساا

، این شهر ۀشداما هنر کمتر شاناخت  ، های تاریتی و هنرهای صاناعی ب  همگان معرفی شاده  خان 

های با جنبش زمانه گرافیتی در کاشان  .گرافیتی اسات. هنری جدید با قدمتی بیش از چهل سال 

نان بر شاد و در زمان هشت سال دفاع مقد  ادام  داشت و امروزه همچ  آغاز پایتتت انقالبی در

 ها از روش میدانی وآوری دادهدیوارهاای شاااهر در حال اجراسااات. در این پژوهش برای جم  

بافت  در هارافیتیگ بیشتر. شوندتوصیفی ارزیابی میتطفیفی صورتب ای اساتفاده شده  و  کتابتان 
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ذکر است ک  در حد  شاایان شاهر اجرا شاده اسات.     حومۀ پراکنده در تصاور ب قدیمی و برخی 

چ  بسا مواردی ک  در آینده بتوان ب   های کاشاان ممکن گردید و مقدورات دساترسای ب  گرافیتی  

 روستاها ودر در ساطا شااهر و ن    صارفا   شاده ی یافت. ضامن اینک  موارد مطر  ها دساترسا  آن

 .های اطراف استبتش

 یقتحق . پیشینۀ۱ـ۱

معاصر است. در رابط  با  مربوط ب  دورۀ، گرافیتی شده در خصوصهای انجامبیشتر پژوهش

انقالب و جنگ تطقیقات کمتری صورت گرفت  است. ، دوران پهفوی های اولی  یعنی ازگرافیتی

 «بهای انقالدیوارنوشت » در مقالۀبنابراین مناب  مکتوب کمی در اختیار پژوهشگران قرار دارد. 

ای انقالب اسالمی انجام شده مجموع  های اولیۀسال ک  در (۲13۸ ،فرهادیزاده شهدادی و برگ)ب

اسا  موضوع  آوری و برهای تهران را جم کوچ  ها وموجود در خیابان ها و تصاویراز دیوارنوشت 

ران وهای دبررسی دیوارنوشت : شناسی جامع»همچنین در مقالۀ بندی کرده است. مطتوا دست  و

ها و مضامین نگر، های شهر تهران از لطاظ تکنیک اجرادیوارنوشت  (۲131 ،مطسنیان راد) «انقالب

 .اندبندی شدهدست 

دلیاال نوظهور بودن این هنر در ایران مناااب  هنر دیوارنگاااری اسااات. باا ۀ مجموعااگرافیتی زیر

ربوط ب  موضاااوع دیوارنگاری مطدودی در مورد گرافیتی وجود دارد. بنابراین در برخی منابعی ک  م

مطالب بتش دیوارنگاری معاصاار مورد توج   بوط ب  هنر گرافیتی در زیرمجموعۀمطالب مر، اساات

: یتیگراف هایکتابمورد گرافیتی صاااورت گرفت   جمفا  تطقیقااتی کا  در    ازقرار گرفتا  اسااات.  
( و ۲113زنگی، ) شااناساای دیوارنگاری معاصاار ایران  جامع ، (۲11۱ ،کوثری) رودیکردی انتقادی

شده در بررسی انجاماست.  (۲11۰همو، ) ای و ارتباطی دیوارنگاری معاصار ایران کارکردهای رساان  

   خصوص گرافیتی  شهر کاشان تطقیقی تاکنون صورت نگرفت  است. مشتص شد ک  در

 شهر کاشان. ۲

ارالمؤمنین مشهور ب  د سال قدمت شهرنشینی است. ۰3۱۱ش از کاشاان شهری تاریتی و دارای بی 

شمال  ادبی و هنری زیادی است. این شهر در، عفمی، سیاسی، های مه  مذهبیو دارای شتصیت

بی و جنوبی آن حدود غرکیفومتری جنوب غربی تهران قرار دارد.  ۱1۱فاصفۀ  استان اصفهان و در

شاامال و مشاارق ک  ب   د. از جانب شااوکوه رود( منتهی می) جبال مرکبیب  ارتفاعات ساافسااف  

تدریج گرم و خشااک و هوای آن ب ، کندزار کویر مرکبی ایران اتصااال پیدا میهای شااورهزمین

تری در این نواحی بنابراین صاانعت کشاااورزی نقش کمرنگ .(۱: ۲1۸۱، نراقی) گرددسااوزان می
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تی های هنری و صنعمردم این ناحی  بیشاتر از طریق صانای  دسااتی و فعالیت   ب  همین دلیل ؛دارد

رند ای دا  قدمت دیرین مهد هنرهای سنتی گوناگونی است ک سابب ب  همین  .کنندعاش میامرار م

ی از هنرهای معاصاار و کمتر کند. اما یکساابایی در صاانعت گردشااگری کشااور ایفا می و نقش ب

 بی درهای انقالبا جنبش زمانه هنر گرافیتی است. گرافیتی در کاشان ، کاشان شاهر  شادۀ شاناخت  

 دیوارها در زمان هشاات سااال دفاع مقد  ادام  داشاات و امروزه همچنان بر ، دشاا پایتتت آغاز

های نمون  ،کاشان باقی مانده استبافت قدیمی شهر بتشی از هنوز ک  سات. با توج  ب  این اپابرج

  مطتشااا ،های امام خمینیخیابان از جمف  ؛دشاااآن بافت انتتاب  باا تمرکب بر منااطق  گرافیتی 

 ،اپکپ هایکوچ  ها وتیمچ  صباغ و مطف ، ببرگ بازار، باباافضال  ،عفوی ،فاضال نراقی  ،کاشاانی 

 فرخ ،مشکی ،پشت مشهد ،خانذر تقیگ ،میرآفتاب گذر ،زاوی  ،دولت دروازه ،شاه، پنج ضرابتان 

شهر نیب اجرا  حومۀ پراکنده در صورتب های معاصار عالوه بر داخل شهر   . گرافیتیو ساوریجان 

ها مشکل بوده و تعدادی از تصاویر از طریق فضای مجازی با ذکر ترسی ب  آنشاده اسات ک  دس  

های گرافیتی: اندبندیس  دست  قابل تقسی  های شهر کاشان ب گرافیتی منب  ب  تطقیق اضااف  شاد.  

 معاصر. های دورۀهای دورۀ دفاع مقد  و گرافیتیگرافیتی، مبارزات انقالبی دورۀ

 
 (.www.google map.com) قرمز مشنص شد  است  ناطق مورد تحقیق با نقحگی برتی مپراکند  نقش
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 گرافیتی . ۳

معنی خراشااایدن ساااطو  و ایتالیایی مشاااتق شاااده ک  ب  در زبان ۱گرافیتو لغت گرافیتی از واژۀ

 قف  ففبی( در التین نوشااتن با) «گرافایر» اصاال این واژه ب  ؛خطی اسااتاثرگذاری سااری  یا خ 

شود ک  ها یا نقوشای گفت  می ها و نشاان گرافیتی ب  آن نوشات  ، گردد. از نظر تاریتیعامیان  بازمی

 هایاند مثل آثار موجود در دخم هاا نقش بسااات  ن بااساااتاانی یاا خرابا     هاای امااک  روی دیواره

ذر زمان ب  آثاری . این واژه در گ۰ها در پومپیها و دیوار نوشااات می یا کتیب وی( ر1هاکااتااکامب  )

سطو  موجود در اماکن عمومی و  روی دیوارها و، شکفی شتصی و بدون اجازهشد ک  ب  اطالق

جدی و  صورتب شیوع گرافیتی  (.۲1۸1، رشاد) شاد کشایده می   روهاخصاوص بر دیوار پیاده ب 

از این زمان  گردد.در نیویورک بازمی ۲1۰۱ب  دهۀ  3هاپ-عنوان یکی از همراهان فرهنگ هیپبا  

ها تناقض در تفساایر آن وجود داشاات  اساات. از همان ابتدا گرافیتی در میان خودی همواره نوعی 

ب   جرمی آزاردهندهۀ منبلک  برای دیگران ب ترم پذیرفت  شااد. درحالیعنوان یک قالب هنری مطب 

ی گرافیت، فروپاشااای کمونیسااا ۀ در هنگام از شااایکاگو تا دتروییت و تا پراگ. ؛رفتشااامار می

شده را ب  خود صای و دوسات مردمان ب  حاشی  رانده  دشامن مالکیت خصاو   های گوناگونِنقش

ر بود ک  گذاران شهافبار قانوناین جنگ، جنگی ک  عفی  ماهیت اصافی گرافیتی برپا شد  گرفت. در

 (.  ۱۲۰: ۲11۱، کورول) کردبرنده را تعیین می، ب  میبان قابل توجهی

نوع  کند ب  دوجاد میمکانات ارتباطی ک  ایگرافیتی بر اساااا  تفااوت دالیل وجودی و نیب ا 

 (.دیواری نقاشی)های نمایشی و گرافیتی (دستت )های نوشتاری گرافیتی: شوندمیعمده تقسی  

 گرافیتی نوشتاری .الف

« یسنوگرافیتی»انناد بفکا  میل دارند تا   دخود را هنرمناد نمی ، گرافیتی هنرمنادانِ این شااایوۀ 

ی برای نویساندگان گرافیتی بسایار ارزشامند است. سبک و تکنیک    های فنمهارت، معرفی شاوند 

رهنگ معاصاار مورد بطق قرار ها در فبساایار بیشااتر از نگرش نویسااندگان ب  هنر یا جایگاه آن  

: تاند و شامل موارد زیر اسهای گوناگونی تقسای  شده های نوشاتاری ب  سابک  گرافیتی گیرد.می

 چسبتابفو، (Piece) قطع ، (Tag) و عالمت زدن امضا، (Panel) قطع تابفو، (Throw-Up) پرتاپ

(Stickers)( ،Heaven)  سابک وحشی ، بهشات (Wild style) ،بمب (Blockbuster) (اسفندیاری ،

، الغز، اسااپری وساایفۀی هنری ب های بدون تکنیکت  عادبا دسااتک  نوشااتارهایی  (.۲۱3: ۲11۱

های نوشاااتاری مطساااوب گرافیتی ءجب، هساااتند اهنوک تیب روی دیوار ءگچ یا خراش با شااای

   .شوندمی
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 نقاشی دیواری() نمایشیهای گرافیتی .م

ها و این هنر در کشاااورهاا و جوام  متتف  دالیل وجودی و کاربردهای متتففی یافت  و راه 

شوند ک  برای های نمایشی شامل تصاویری میهای گوناگونی را تجرب  کرده اسات. گرافیتی روش

 های دیوارها و سطو  استفادهاز مشاتصا   ، احساا  و پیام ب  بیننده ب  بهترین وج  ممکن  انتقال

 ،]تک  چسبان[، کات اوتها و خودچسباننشان های اجرای گرافیتی نمایشای شامل کنند. روشمی

 (.اهمان) هستند( stencil) پوستر یا شابفون

های اجرایی و نظر از روشصاارف اریخ دیوارنگاری داشاات  باشاای گر بتواهی  دید کفی ب  تا

ین انظر بگیری  و گرافیتی را نیب در  ها را بستری از دیوار درمضمون و سایر موارد وج  مشترک آن

  یا عالههای باستان شروع ب  کشیدن تصاویر حیوانات ابتدا انساان : مجموع  قرار دهی  باید گفت

کردند. با یکجانشاینی و متمدن شاادن بشاار   هایا کوه های غارهاجادویی و اعتقادی بر روی دیواره

بناهای اشرافی شد.  های مذهبی وساختمان، هاجمف  کاخ دیوارنگاری وارد فضااهای مساکونی از  

متوس  راه  های طبقۀتر ب  خان های باالی اجتماع شد و دیرهای اعیان و طبق بعد از آن وارد خان 

های اعیانی و فضاهای خصوصی ساختمان، غارها ستۀها از فضاای تاریک و ب وارنگارهپیدا کرد. دی

ارها تدا از غها  نفوذ کرده است. بست  بودن برای دیوارنگاری از ابب  میان مردم عادی و درون کوچ 

ها ها امروزه از داخل بناها ب  بیرون ساختماناست. دیوارنگاره مشترک این هنر های قبل نقطۀتا سده

 خودش معنایۀ های گذشت  بود امروزه در زمانوج  مشترک دیوارنگاریای بست  ک  اند و فضآمده

 ها وگذاریبا ساایاساات ، گرافیتی ک  نوعی دیوارنگاری معاصاار اساات  گیرد.دیگری ب  خود می

چهارچوب  یعنی گرافیتی فق  در ؛مطدود شده است ها مطصاور و های حکومت و دولتنظارت

صاااورت مطکوم بوده و یک وندالیسااا   د. در غیر اینتواند عرض اندام کنمقررات می قوانین و

ها ر پلها  ب  زیترین نقط  در دل تاریکیدر پایین رفتمی ،دکرمیشود. پس باید کوچ مطسوب می

متفیان  و شبان  اجرا  صورتب شهر و  حومۀۀ متروبسمت دیوارهای نیم ب ، و مناطق پایین شاهر 

توس   هایی است ک  در تاریکی غارویی شبی  همان نگارهد. غربت و دورافتادگی گرافیتی گشا می

شد. این هنر در شهرهای کوچک رو ب  انبواست. بست  بودن فضا در های باستان کشیده میانساان 

ر و برخی بساات  بودن افکاممکن اساات ک  بساات  بودن فیبیکی مطی  نیساات بف، گرافیتی معاصاار

وض   ک  احساسات واقعی انسانی ازاست هایی نوشت  ؛باشاد آزادی بیان  مطدودیت ؛هاسایاسات  

نوعی اتفاقات تاریخ معاصر سازد؛ ب نهان جامع  را آشکار میهای پو الی  کندرا روایت میموجود 

فضاهای متصوص اعیان  زیرا مطصور در، است ترین هنرگرافیتی مردمی کند.را تصویرسازی می
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ها در ترین مکاندر عمومی ،داران نیستیگالر ها و، متصوص و مطصول گالریو اشراف نیست

 البت  این هنر. دارد در اختیار تمام اقشاااار جامع  قرار ،مراقبتی بازدید و هر زمان بدون مطدودیتِ

ید یاوج مردمی بودن و همبستگی مورد تأ تواند درتطوالت سایاسای می   ها وفق  در زمان انقالب

مان با مرور زای داشت  باشد اما  ب ات گستردهتأثیر و های متتف  جامع   قرار بگیردطبقات و گروه

 شود.ها از اوج آن کاست  میدور شدن از آرمان

دارد.  ینیشهرنش ۀسابق اندازۀاقل قدمتی ب حد، یطوالن یان یشا یپ یتیران اشاکال عام گراف یدر ا

 ،شااده یحکاک درختان یا بر رویوار نوشاات  ید یرواب  عاشااقان  بر روۀ ک  دربار ییهانوشاات 

ا ذم آنان یاقوام متفاوت در مد  ۀ ک  دربار ییهاد ب  عبارتین بایسااات. همچنهااز آن ییهانمون 

های باج ها و تصاویر نوشت ب  ها از دیگر نمون  (.۸3: ۲1۸1، کوثری) نوشات  شده است اشاره کرد 

، یهای عمومای دستشوییهتوان اشاره کرد. همچنین نوشت ها مینیمکت مدار  و دانشگاه، تففن

سایاسی و  ، رود. مطتوای این نوشاتارها اغفب عاشاقان   ها ب  کار میمورد آن در 3الترینالیا ک  واژۀ

شکل جدیدی ب  خود گرفت و با  3۰انقالب سال  از بطبوحۀ دیوارنگاری در ایران انتقادی اسات. 

اببار اجتمااعی مؤثر بر   عنوان یاک با  ، هاای پس از انقالب تطول روناد خفق این آثاار در ساااال  

رساندن  واسطۀها ب تفاده شاد. دیوارنوشات   اسا  های حاک رویدادهای سایاسای و موافق سایاسات    

 ۀماهک  در س « درود بر خمینی» و ایجابی« مرگ بر شااه » سافبی  شادۀ خالصا   های اجتماعیپیام

 ه  حامل و، ه بودب  گفتار برتر شعارهای انقالبی تبدیل شد 3۰ ساال  تا رسایدن ب   33ساال  آخر 

 (.۲۰۰: ۲113، زنگی) ای همگانی قرار داشتعامل کنشی انقالبی بود و ه  در جایگاه رسان 

پس  .شدیهای شهرها تکثیر مو شابفون  در کوچ  دیوارنویسای سابک گرافیتی انقالبی با تکنیک  

اویر شااهدا ؛ تصاامضاامونی دیگر روند خود را ادام  داد بااز دوران انقالب همین ساابک و تکنیک 

دیوارهای شهرها را تغییر ، شعارهایی برای پاسداشت شهدا و مقاومت ،آمدند مبارزانجای تصااویر  ب 

های متتف  و تکنیک وعاتضاااواما گرافیتی معاصااار ک  ب  هنر خیابانی ه  معروف شاااده با م داد.

ای هورهب  دتوان میگرافیتی ایران را  شااود.وتنوع رنگی باال در سااطا شااهر یا خارج از آن اجرا می

 قبل از انقالبهاای  تر شاااامال ساااال یهجب طور. البتا  با   کردبنادی  انقالب و پس از آن تقسااای 

 ش( و۲13۰ااا۲131) های جنگ تطمیفیسال، ش(۲131ااا۲133) ، دورۀ انقالبش(۲133ااا۲1۱۱)

 (.۲۲1همان: ) شودشمسی می 1۱ تا ۰۱دورۀ معاصر ک  از اواخر دهۀ پس از جنگ یا های سال

 ش(۱۳31ـ۱۳۲1) گرافیتی قبل از انقالب. ۱ـ۳

کهن دارد. در تاریخ معاصر  ریشۀ« داریپرده» صورتب دهی ان اساتفاده از دیوارها برای پیام در ایر
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 هاییهای تبفیغاتی برای فروش کاال( در سااالن  شااعارها و جمف ) نیب نگارش شااعار بر دیوارها

جهانی  جنگ ۀبا گسااترش دامن (.۱۰: ۲131، ادمطساانیان ر) صااورت گرفت ۲11۱ و ۲1۱۱چون

دیوارنگاری عالوه بر تبفیغات ، دوم و برکناری رضاااخان و ب  قدرت رساایدن مطمدرضااا پهفوی 

ی ب  هنر شااامسااای شاااکل جدید 1۱ گیرد. در دهۀتری ب  خود میتازه تجااری کاارکردهاای   

ی متال  نظام شاهنشاهی هاهای احباب و گروهشاعارنویسی ، ک  در واق  یابددیوارنگاری راه می

ی های ساایاسی و مذهبابباری برای اعالم متالفت مثابۀن  برخورد با دیوارنگاری ب گواسات و این 

(. ۲۲1: ۲113، زنگی) کنداسالمی ادام  پیدا می های نتست انقالبو نیب شاکفی از مبارزه تا سال 

کنار شکل رسمی هنر دیوارنگاری در شود. در دوم شاروع می  تاریخ گرافیتی ایران از زمان پهفوی

 های واپسینیواری نیب از سالشاکل اعتراضای آثار د  ، زمان پهفوی دوم ک  همساو با حکومت بود 

موازات گساترش اعتراضات انقالبی توج  بیشتری ب  آن شد. این  ب  پهفوی شادت گرفت و  دورۀ

   ابباری برایب، تی تعبیر کردنوعی گرافیتوان آن را ب دیوارنگاری ک  می خصوصیت اعتراضی هنر

ای اعتراض و تبفیغ شاعارهای انقالبی تبدیل شاده و با اساتفاده از شاعارنویسای و تصاویر کفیش      

 (.  ۲۲۰ :همان) بستساز بر روی دیوارها نقش میدست

 ش(۱۳3۱ـ۱۳3۱) انقالبدورۀ گرافیتی . ۲ـ۳

 اقش وسایل ارتباط جمعی سنتی ردیوار شاهرها و حتی روساتاهای ایران ن  ، ۲13۰ساال   ابتدایاز 

. مداد و خودکار و حتی خون زغال، گچ، ماژیک، اسااپری، رنگ، موایفا کرد و هباران شااعار با قف 

 ک  مردم ب  وسایل ارتباط جمعی مدرن برای رسیدن ب  قصد و نیت خود؛ چراها نقش بسات بر آن

ب در چنین هرگ، تاریخ این کشوردساترسای نداشتند. شاید با اطمینان بتوان گفت ک  در تمام طول   

دیوارها جایی برای پیام دادن ب  مردم نشااده بود. در آن سااال ، سااطا وساایعی و با چنین حجمی

ها و حتی تابفوهای راهنمایی و در و تابفوی مغازه، های تففنکیوساااک، هادیوارهاای سااااختمان 

ی شد. گاهی نیب شعارها رو  میها پیام نوشتمردم روی آن وسایفۀ جاهای ثابتی بود ک  ب ، رانندگی

 (.  ۱۰ :۲131 ،مطسنیان راد) بستنقش می هاسایل نقفی  و حتی آمبوالنسو

های انقالب و تبفیغ ایدهولوژی اسالمی است. اصول و آرمان ،پیام اصفی آثار دیواری این دوره

های جریان، یتظاهرات خیابان، ترورها، رویدادهایی نظیر سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب

کفی  طورب  دهند.مطورهای اصااافی مضاااامین دیوارنگاری این دوره را تشاااکیل می، سااایاسااای

 های انقالب اغفب ب  رنگ مشکی هستند. در شعارها و تصاویر مذهبی رنگ قرمب اکثرا دیوارنوشت 

شد. کار گرفت  می  برای ببرگداشت شهدا و روزهای کشتار و آنچ  رنگ و بویی از خون داشت ب
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  بیشتر بزات مبارهای آخر انقالب و هایی است ک  در دورهآبی رنگ آرامی است  و از جمف  رنگ

ده است. کار گرفت  ش  ها بنوشت ست مذهبی و ب  مقدار ک  در دیوارکار رفت  است. سبب نیب رنگی ا

ار ک  ب بدورۀ انقالای و بنفش ب  میبان ک  و در اواخر قهوه ،ارغوانی، های دیگر از قبیل زردرنگ

های منظ  بدون شاایوه) ها خ  عادیدر بیشااتر دیوارنوشاات  (.۱3 :۲13۸: زادهببرگ) رفت  اساات

خ  نسخ در  ۀشود. شیوساری  نوشات  می   زیرا آساان و صاریا و    شاده ی( اساتفاده  نویسا خوش

ای( این  روزنام) لطاظ خصوصیات تکنیکی و لطن خبرینویسای ب  کار گرفت  شاده و ب   شاابفون 

 تر انقالب ب  کار رفت مهای آراآرام دارد در دوره لطن ادبی وک  نستعفیق  ۀبوده اسات. شیو  شایوه 

 .(۱۰ :همان) است

مردم کاشاان در تطوالت سایاسی کشور از دوران جنگ ایران و رو  و سپس  انقالب    نقش

ر انی دالرسول مدنی کاشاهلل نراقی و مال عبدچون آیت مذهبی فعاالن سایاسی و مشاروط  اسات.   

، تیبا بهاه نهضاات اسااالمی در کاشااان درگیر نیب توان نام برد. در دوران پهفوی قاجار را می دورۀ

قل مرکب ث، غروی اهللآیتاهلل حسین امامی و آیت مبارزه با الطاد و حبب توده و شاه بود. عالوه بر

الم االسحجت، یاالسالم تسفطحجت، السالم گفسرخیتحج، صابوری  اهللآیت مبارزان این دورۀ

در (. 11: ۲1۸1، ابن رسول) یبدانی بودند حاج جوادشهیدو  زادهرسول آقا مطمدمشاکینی و حاج 

ا ب بکرد. این گروه در کاشان نیعفی  حکومت شاهنشاهی فعالیت می ۰گروه منصاورون پهفوی ۀ دور

حسین عابد ، مطمد شاطری، [شهید مهدی هنردار، اصغر ابن الرسولهای آقایان ]ساید عفی فعالیت

آرا مطمد جهان، پور با همراهی مبارزان خوزساتان از جمف  شهید مطسن صفاتی غر گرانمای و اصا 

  های تیمی با اسخان  ازمتفی  صورتب و  مطسان رضایی در شهر کاشان تشکیل شد. مبارزات  

 پذیری ازتأثیرمردم این شاهر مانند سایر شهرهای ایران با   (.جاهمان) گرفتصاورت می  مساتعار 

دازی ها برانق  و پایتتت ب  اعتراض عفی  حکومت پرداختند. هدف از این فعالیت در اعتراضااات

الب ق استقرار حکومت اسالمی و مردمی و مبارزه با فساد بود. این اعتراضات در، حکومت پهفوی

نجام ا های شهرمتفیان  در کوچ  صورتب های نوشتاری و تصویری گرافیتی اعالمی  و، نام شاب 

های با وانی کرد. گرافیتیاساااازی عموم مردم از اهاداف انقالب کمک فر کا  با  آگااه   گرفات  می

مربوط ب  تبفیغات  و تصاااویر های انقالبیشااعارنوشاات موضااوع انقالب در شااهر کاشااان شااامل 

 3۱ و ۰۱ هۀانقالب اسااالمی و فعاالن ساایاساای د  انرهبر، جمهوریریاساات های انتتاباتدوره

   های فرعی قرار دارند.ک  بیشتر در کوچ ، (۲۲ا۲ تصاویر) شمسی هستند
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 انقالبۀ های تصویری فعاالن سیاسی دورگرافیتینمونه

                         
جنب دیوار نرامگا  م ت ،  اهللنیت: ۱ تصویر

 (رسولیعکس: محتشم کاشانی )

های کوچهاهلل نوام ص وی، نیت: ۲ تصویر 

 (رسولیعکس: تیابان فاضل نراقی ) فرعی

                      
 اهللتیابان مال سبیب منترری، اهللنیت: 3 تصویر

 (رسولیشریف )عکس: 

 : امام تمینی، تیابان میرعماد۴ تصویر 

 (رسولی)عکس: 

                                     
 اهللتیابان مال سبیب: امام تمینی، 5 تصویر

 (رسولیشریف )عکس: 

کوچه ابان بنارایی، یتامام تمینی،  :6 تصویر 

 (رسولیشجاعت یکم )عکس: 
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سوالی مسجد شهید بهشتی، اهلل نیت: ۷تصویر 

 (رسولیبزرگ )عکس: نقا

طالقانی، تیابان میرعماد،  اهلل: نیت8 تصویر 

 (رسولیکوچه وارسته )عکس: 

     
اهلل : نیت9 تصویر

  ای، کوچتامنه

ضرابنانه، جنب با ار 

 (رسولیس: سنتی )عک

: شهید رجایی، ۱۰ تصویر 

 عماد تیابان میر

 (رسولی)عکس: 

 

 اهللنیت: ۱۱ تصویر 

مصح ی تمینی، جنب 

دیوار نرامگا  محتشم 

 (رسولیعکس: کاشانی )

 

احتیاط  دلیلتواند ب وآمد کاشاااان میدر خیابان و معابر اصاافی و پررفت  عفت کمبود گرافیتی

موران شااهنشاهی قرار نگیرند و دلیل امروزی  ین کار مورد دید مأح ها بوده ک  درکنندگان آناجرا

تصاویر مربوط ب  س   های زیباساازی شهر و تغییرات معماری شهری باشد. آن شااید اجرای طر  

طسن ابوالسید است. تصویر هوری هنوز بر دیوارهای شاهر پابرج جمت ریاسات انتتابا دورۀ اولیۀ

در حوالی میدان  ۲13۱ تیر ۲ تا ۲13۸ بهمن ۲3 در تاریخجمهور ایران هیسصاادر نتسااتین ربنی

اطالع بودند. مجاور از حضااور این تصااویر بی  داشاات ک  حتی برخی کساابۀ  دروازه دولت قرار

 ۲13۱شهریور  ۸تا  ۲13۱مرداد  ۲۲ جمهور ایران در تاریخسیدومین ره عفی رجاییتصویر مطمد

فی عسید اهلل آیت حضارت  دارد. همچنین تصاویر ها و حتی در بازار تاریتی وجود در اکثر کوچ 

یک کوچۀ  در ۲13۸ مرداد ۱3 تا ۲13۱ مهر ۲۰ تاریخ جمهور ایران درای ساااومین رهیسخامن 

   .(۱۸ا۲۱ تصاویر) سوک قابل مشاهده استفرعی در مطفۀ س 
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  جمهوریهای اولیۀ ریاستتصاویر مربوط به دورهـ 

                 
د رجایی، : شهی۱۲ تصویر

تیابان بنارایی، کوچه شجاعت 

 ( رسولییکم )عکس: 

شهید رجایی، : ۱3 تصویر 

مدنی، کوچه  اهللتیابان نیت

 (رسولیفرخ چهارم )عکس: 

تیابان محتشم شهید رجایی، : ۱۴تصویر 

قاسم  مسجد وارید، سرپ ه  مح کاشانی، 

 )عکس: رسولی(  بن الحسن

             
بنی صدر، دروا   ابوالحسن  :۱5 تصویر

  (           رسولیدولت )عکس: 

 ابانیتای،  تامنهاهلل: تصویر نیت۱6 تصویر 

 (رسولی)عکس:  سوکگهر سهکاشانی،  محتشم

     
: شهید رجایی، ۱۷ تصویر

 تیابان میرعماد، کوچه  اویه
 (رسولی)عکس: 

شهید و  ای تامنهاهللنیت: ۱8 تصویر 
، جنب افضلبابا، تیابان رجایی

 (رسولیمسجدجامع )عکس: 

: شهید رجایی، ۱9 صویرت
 های، کوچهاهللفت  مال تیابان
 (رسولی)عکس:  سوالی ،فرعی
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مال  ابانیت: شهید رجایی، ۲۰ تصویر
 میرنفتام  گهر، فی شراهللبیسب

 (رسولی)عکس: 

: شهید رجایی، تیابان شهید ۲۱ تصویر 
 ن ادی  ۱8  ، کوچبهشتی

 (لیرسو)عکس: 

                          
: شهید رجایی، سوالی تیابان ۲۲ تصویر

 (رسولیمحتشم کاشانی )عکس: 
مال  ابانیت: شهید رجایی، ۲3 تصویر 

      (رسولی)عکس:  فی شراهللبیسب

         
عماد، کوچه تیابان میر: شهید رجایی، ۲۴ تصویر

 (          رسولیعکس: ها )تبریزی
: شهید رجایی، تیابان فاضل نراقی، ۲5تصویر  

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

 (رسولی)عکس: 
، اهللفت  مال : شهید رجایی، تیابان۲۷ تصویر 

 (رسولیهای فرعی )عکس: کوچه
 

هنوز بر « مرگ بر آمریکا» و« مرگ بر بتتیار»، «بر شاااه مرگ» دهای آن دوران ماننشااعارنویساای

های مبارزه با رژی  پهفوی از دیوارنویساای برای اند. انقالبیون در طول سااالها باقی ماندهدیوار کوچ 

 یا نصب هاهای ایدهولوژیک اساتفاده کردند. گاهی مردم از طریق این دیوارنوشت  انتقال مفاهی  و پیام

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

 تصاویر)گرفتند رار میق یا وضعیت یاران انقالب اخبار مربوط ب  شاهادت  و هاتجمعات و راهپیمایی

 .(۰۲ا۱۸

 های انقالبیـ دیوارنوشته

    
 مح  : تیابان فاضل نراقی، ۲8 تصویر

 (رسولیگ هقانه )عکس: 
شهیدان صانعی  کوچ : تیابان فاضل نراقی، ۲9 تصویر 

 (رسولی)شعارنوشته: مرگ بر بنتیار( )عکس: 

                 
های ، کوچهباباافضل: تیابان 3۰ تصویر
 (رسولیشا  )عکس: مح   پنجه فرعی

میر  ،انپاقپّ: تیابان محتشم کاشانی، گهر 3۱ تصویر 
 (رسولی)عکس:  (ع)مسجد امام سسین دیوار ،نشانه

https://dx.doi.org/10.22052/kashan.2021.243186.1024
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 دشهی کوچ تیابان فاضل نراقی،:3۲ تصویر

 (رسولی)عکس: شا   بر مرگ ،صانعی
سوالی تیابان محتشم کاشانی  درای : کوچه33 تصویر 

 (رسولی)عکس: 

                  
ه کوچشریف،  اهللسبیب : راست: تیابان مال3۴ تصویر

 (رسولیپور )عکس: شهید محمد یوسف
: تیابان فاضل 35 تصویر 

بیک کوچه قاسمنراقی، 
 (  رسولی)عکس: 

                                            
ه چ: تیابان محتشم کاشانی، کو36 تصویر

 (رسولیباف )عکس: پارچه
 عماد، کوچه  اویه تیابان میر: 3۷ تصویر 

 (رسولی)عکس: 

 

                                         
 اهللتیابان مال فت ای فرعی در : کوچه38 تصویر

 (   رسولی)عکس: 
 اهلل: تیابان فاضل نراقی، کوچه نیت39 تصویر 

 (رسولیروی )عکس: غ
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: تیابان محتشم کاشانی، مح ه سرپ ه ۴۰ تصویر

 (رسولیمسجد امام سسین( )عکس:  )دیوار
 ابانیتای،  تامنهاهللنیتگرافیتی : ۴۱ تصویر 

 (رسولی)عکس:  سوکگهر سهکاشانی،  محتشم

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

 

را زیاست؛ انقالبی و سیاسی زمان خود پیوند خورده ، دیوارهای شاهر با تطوالت اجتماعی 

ترور ، جمهوریع رخدادهایی نظیر انتتابات ریاساااتجامع  و وقو اوضااااع و احوالباا تغییر  

ها حک  شااود. بنابراین دیواروی وقای  زمان خود میاهای انقالبی همسااو بوده و رشااتصاایت

منظور انقالب توس  هنرمندان انقالبی ب پیام و شعارهای ، هاک  بیانی داشتند ای مردمی را سان ر

رخ ها س  رخ هستند و برخی تمامب تصااویر شاتصیت  فاغ شاد. منتقل میساازی ب  مردم  گاهآ

 اب تصااویر شااهید رجایییات زیادی ندارد. تصاااویر جبهدلیل مطدودیت در تکنیک شااابفون ب 

 ویرمورد تصااا ۲۱۲از  طراحی شاااده اسااات.متفاوتی  یهاشاااابفون بادارد  ک  راوانیف وجود 

فعاالن  تصاویر درصد مربوط ب  ۱3 از این تعدادمورد است.  3۱موضاوعات انقالبی  ، شاده ثبت

های همسو با آرمان ییهادرصد دیوارنوشت  ۱۰ جمهوری ودرصاد تبفیغات ریاست  3۲، انقالبی

  .است انقالب

https://dx.doi.org/10.22052/kashan.2021.243186.1024


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های شهر کاشان،گرافیتی
 ای هدفمندرسانه

 

 

71 

 ش(۱۳1۱ـ۱۳3۱) های جنگ تحمیلیسال گرافیتی. ۳ـ۳

 ؛از نظر مضامون دارای یکپارچگی بیشاتری است   دورۀ انقالبجنگ نسابت ب    دیوارنگاری دورۀ

. از نظر تکثر و پراکندگی نیب موضوع جنگ و شهدا تنها موضوع مورد توج  در این آثار است زیرا

کثر ]و ا دیواری ب  تمام شاهرهای کشور  آثار، دلیل درگیری تمام کشاور با موضاوع دفاع مقد   ب 

، گیزن) گیری و فراگیری آن استهای این دوره هم روساتاها[ گسترش پیدا کرد. یکی از ویژگی 

ها و در جبه ک  در مناطق درگیر جنگ  های معروف پس از انقالباز دیگر گرافیتی (.۲۲3: ۲11۰

خرمشهر را »و « کیفومتر ۲۱ هرخرمش»، «جام  خرمشهرمساجد »های شاابفون ، شاکل گرفت  اسات  

توان هایش میهای شاهدا را با تمام کاستی دیوارنگاره(. ۱3: ۲11۰، خبازی) هساتند « خدا آزاد کرد

 این جریان توانست دیواری پس از انقالب قفمداد نمود؛ زیراهنر  بدی  و مردمی در عرصۀ حرکتی

ارتباط یافت  و متاطب خود را ب  خود  با فرهنگ و زمانۀ، های عفمی هنر جدیدبادون پشاااتوانا   

 هدد قرار تأثیرتطت اش ب  هنرهای فرهنگی و بومی و نگرش تتصاااصااایتناساااب وابساااتگی

های دهۀ شصت و دوران دفاع مقد  نقطۀ عط  در استفاده ساال  (.۱3: ۲1۸3، چیان مقدمکفش)

. دبوپایداری فراگیر مردمی برای انتقاال مفاهی  فرهنگ   عنوان یاک رسااااناۀ  از دیوارنویسااای با  

بان  داوطف صورتب ، های مردمیها توس  گروهشابفون( در آن سال) دیوارنویسی و ساخت کفیش 

ها ت نوشدیوار شد.یا دیگر مراکب فرهنگی انجام میدر مساجد ، یبسیج یا در قالب نیروهای مردمی

ا ر این دوره بد ؛شدخالف گذشات  بدون تر  و واهم  از حکومت اجرا می و تصااویر گرافیتی بر 

   .(33ا۰1 تصاویر) گرفتحمایت دولت و نهادهای دولتی صورت می

 جنگ تحمیلی شهدای دورۀ ـ تصاویر

                        
: شهید امیر درودگر، تیابان ۴3 تصویر

 (رسولیمحتشم کاشانی )عکس: 
: شهید امیر درودگر، تیابان فاضل ۴۴ تصویر 

 رو بقعه هروباهلل غروی نراقی، کوچه نیت
 (عکس: رسولیالدین )تواجه تاج
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، تیابان فاضل  ادز: شهید شعبان۴5 تصویر

 (رسولیعکس: اهلل غروی )نراقی، کوچه نیت
شا  کوچه پنجه، پورشهید سسین واسد: ۴6 تصویر 

 (رسولی)عکس: 

                                
کوچه شعار،  : شهید جواد۴۷ تصویر

 رسولی(شا  )عکس: پنجه
 : شهید رضا  رکار، کوچه شهید۴8 تصویر 

 رسولی(                           باف )عکس: پارچه

            
: تیابان محتشم کاشانی، ۴9 تصویر

 (رسولیکوچه قدر دوم )عکس: 
 شهید محمد شا : 5۰ تصویر 

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

: کوچه ضرابنانه جنب 5۱ تصویر
 (رسولیبا ار سنتی )عکس: 

          

در همان  ،ها نقش بست جنگ تطمیفی ک  بر دیوار کوچ  ۀتصاویر مربوط ب  شهدای دوربرخی 
مطل زندگی وی قرار دارد و کوچ  ب  نام آن شهید است و در برخی دیگر ارتباطی با مطل زندگی 

 د.انرخ طراحی شدهتمامرخ یا شکل س شده از تصاویر شهدا ب های ساخت شابفون .شهید ندارد

موضوع  ؛ پیام اصفی آثار دیواری این دوره اند.همراه نام شهید یا با گل الل  ترکیب شدهتصاویر ب 
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بتشی پیروزی و نوید، شهدا داشتگرامی، مردم و رزمندگان تقویت روحیۀشهدا و جنگ است. 

از اهدافی بود ک  هنرمندان از طریق اجرای آن بر دیوارهای شهر  فرهنگ جهاد در راه خدا ۀاشاع

 کید بر ارزش واالی ایثار وخاطرات دوران جنگ با تأ این تصاویر یادآوردادند. ب  مردم انتقال می
 ؛فرد بودن این حرکت در نوع خود منطصرب . همچنیشهادت و قدردانی از سربازان وطن است

مدافعان وطن بر روی دیوارها چنین پاسداشت از در ایران یا سایر نقاط دنیا این آن   قبل ازچراک

دند و شنوعی جاودان  میها تصاویر شهدا در سرتاسر شهر ب بست. از طریق گرافیتینقش نمی

 . گذاشتی است ک  گرافیتی بر جامع  میتأثیردر واق  این  ؛گرفتندمورد تجفیل قرار می

                         
سا یان، مح   سرپ ه، : شهید رضا چیت5۲ تصویر
 (رسولیالحسن )عکس:  بن قاسم مسجد دیوار

 طینت کوچه شهید پاک: 53 تصویر 
 (    رسولی)عکس: 

                  
: شهید سسین محمدی، 5۴ تصویر

 )عکس: رسولی(تیابان شهید رجایی 

، تیابان فاضل نراقی، : شهید اسسان صانعی55 تصویر 

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

 

 شهر کاشان در و جنگ دورۀ انقالبهای مشترک گرافیتی هایویژگی. ۴

ی دارد و کن نقاط مشترکاشا دفاع مقد  در شهر تصویری زمان انقالب و های نوشتاری وگرافیتی

 : طور خالص  ب  شر  زیر استها ب های کفی آنویژگی

درون  بیشااترشااهر و  های اجرایی این دوره در مرکبفعالیتمطل : موقعیت قرارگیری .۲اااا۰

   قرار گرفت  است. ،منتهی ب  مساجد ک  پایگاه مبارزاتی بودندهای قدیمی ها و مطف کوچ 

بر روی دیوارهای کاهگفی و آجری و بیشتر روی دیوارهایی از شعارها و تصاویر : زمین . ۱ا۰

و  یو دلیل دیگر صااافمصااالا پرکاربرد آن زمان بوده  ک  احتماال  ؛جنس سایمان ساافید قرار دارند 

 داشت  است.    تأثیرها نوشتارها ک  در خوانایی آن یکدستی و روشن بودن رنگ زمینۀ

ت. شاابفون اس  سای( و تصاویری با اساتفاده از   دیوارنوی) نوشاتاری : هاسابک گرافیتی . 1اااا۰

 شدند.های رادیولوژی ساخت  میتفق و عکس، مقوا، آهن، ها از جنس تتت شابفون

 بیشترین کاربرد را داشتند.  ، دلیل سرعت در اجرامو ب  اسپری و قف: اببار. ۰ا۰

در  ترین رنگومیرفت  بودند. سیاه عم های ب  کارسبب و سفید رنگ، قرمب، سایاه : رنگ. 3اااا۰

نگ قرمب ب  شعارها قدرت از استواری و ثبات و وقار داشت. رنشاانی   کاربرد دیوارنویسای بود و 

 امید ب  پیروزی ب  همراه داشت.، هیجان، و مفهوم مقاومتبتشد می

و خ  نسخ  در  بودخ  عادی با اسپری  ، هاخ  کاربردی در شعارنویسی: نوع خ  .3ا۰

 ،رفت  و مضامین آن شامل اسامی شهدا و مبارزان انقالبی است. نوع سومر مینویسی ب  کاشابفون

 رفت  است.  راحادیق ب  کا جمهوری وخ  نستعفیق است برای اسامی ریاست

تر بهیج صورتب طور کفی سیاسی و مذهبی است و ها  ب های گرافیتیطتوا و مضمونم. ۰-۰
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زمان . ۱؛ های ضد حکومت و شاهشعار نویسی: از انقالبقبل . ۲: شوندبندی میب  س  دوره تقسی 

جمهوری و تبفیغات ریاست: بعد از انقالب. 1 ؛فعاالن انقالبی و امام خمینی تصاویری از: انقالب

 شهدای جنگ تطمیفی.

 رین اسناد و مدارک انقالبیهای آنان و معتبرتخواست ها گویاترین زبان مبارزان ونوشت دیوار

 مقد  هستند.  و دفاع مردمی

 های معاصر گرافیتی. 3

 هایشود. ناظران و دستگاهتر میرنگها ک ودجوش مردم بر دیوارنگارینقش خ، با پایان جنگ

 یباسازینهاد ب  سازمان زهای مردمکانون ها از نهادهای انقالبی و نظامی ومتصدی بر دیوارنگاری

کند. ییر میتغ بنیاد شهید و امور ایثارگران، میسازمان تبفیغات اسال، بتش فرهنگی شهرداری، شهر

رها راه شکفی تازه بر دیوااسا  سنت شعارنویسی ب  های بعد از جنگ برها نیب در سالدیوارنوشت 

ها آن بتشی از یاسی و آموزشی هستند.س، های مذهبیها ک  شامل پیامیابند. این دیوارنوشت می

 ۀتوان قرار داد و جدا از همشعارنویسی و دیوارنگاری نمی ۀان هویت گنگی دارند ک  در زمرچن

تدریج ان در نظر گرفت. در این دوره  ب توای برای این دست  از آثار نمیها کارکرد قابل مالحظ این

ت سمت سایر موضوعاهای آثار دیوارنگاری ب پیام، پس از فروکش کردن التهابات ناشی از جنگ

های گرافیتی پس از جنگ ک  سال (.۲۱۰: ۲113، زنگی) کندسوق پیدا میفرهنگی و اجتماعی نیب 

دلیل طوالنی بودن این دوره از یک سو و ، ب شودرا شامل می 1۱ و ۸۱ هایو ده  ۰۱ۀ هآخر د

در  ها و مضامین راکاربردی و تکنیکی آن از سوی دیگر طیفی از روش، توسع  و تنوع موضوعی

ب   یاست و فرد ۲1۰1ران مربوط ب  سال ین در اینو یتیگراف ن نمونۀیاول شودگفت  میگیرد. بر می

گرافیتی نوین و امروزی ، ب  نظر برخی از مطققان، آن را اجرا کرده است. با این حال« اسنس»نام 

ک  دانشجوی هنر بود « تنها» و با هنرمندی ب  اس  مستعارِ ۲1۸۱رسمی از سال  صورتب در ایران 

شد و دیده می، بیشتر شهرک آپادانا، های غرب تهرانابتدا در شهرک ، «تنها»های یتیگراف آغاز شد.

، سوتالون]، سی.کی.وان، سالوم ، الد نیک: بعد از گذشت مدت کوتاهی افراد دیگری ب  او پیوستند

 (.۸۰: ۲1۸1، یکوثر) دیگران وخاموش[ ، آیسی

مندان ب  گرافیتی انجام شده است. عالق  توس  هنرمندان یاشهر کاشان های اخیر  هگرافیتی د

قانونی است  نوع اول گرافیتی رسمی و :توان تقسی  کردهای این دوره را ب  س  دست  میفعالیت

انتقادی و اعتراضی ندارد و همسو  ۀزیرا جبن ؛شودها بر دیوارها نمییعنی شهرداری مان  حضور آن

ذهبی های مدارند و بیانگر  فعالیت گروه و فرهنگی با مناف  دولت است. این آثار مضمون مذهبی
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 ،اسامی متبرک ، احادیق، آیات قرآنی، های شهر است. تصاویر شهدای معاصرها وکوچ در مطف 

های مذهبی ات مذهبی ک  بیشتر ب  رنگ مشکی و با کمک شابفون توس  جوانان عضو هیئتئنام هی

  .(3۱ا3۰ تصاویر) شوندا میهای بسیج اجریا پایگاه

         
قاسم س یمانی،  ساجشهید سردار تصویر : 5۷ تصویر

 (رسولی)عکس:  ساتتمانی در میدان پانزد  ترداد

اهلل شریف، کوچه : تیابان مال سبیب58 تصویر 

 پور )عکس: رسولی(شهید محمد یوسف

  

    
: کوچه سوالی تیابان محتشم کاشانی 59تصویر 

 )عکس: رسولی(

ا  شمح ه پنجهبان باباافضل، : تیا6۰ تصویر 

 )عکس: رسولی(

          
یدی، کوچه  سعاهللتیابان نیت: 6۱ تصویر

 ستایش یا دهم )عکس: رسولی(

ه وچاهلل شریف ک: تیابان مال سبیب6۲ تصویر 

 ی )عکس: رسولی(مشک

                                                   

، نویسیههرز، خرابکاران  هستند ک  شامل تبفیغات یس  نوشتاری ووندال، هانوع دوم گرافیتی

وس  رب  و ناخواناست ک  تو حروف و اشکال بیشعر یا کفمات اعتراضی ، نوشت دل، نویسییادگار

اهی گو گچ نوشت  شده و از لطاظ تاریتی  زغال، تیبی نوکاشیا، مداد، ماژیک وسیفۀرهگذران ب 

https://dx.doi.org/10.22052/kashan.2021.243186.1024


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های شهر کاشان،گرافیتی
 ای هدفمندرسانه

 

 

77 

ها بر روی نگ تطمیفی یا انقالب نیب تعفق داشت  باشد. حضور این نوشت های جتوانند ب  دورهمی

وان تشناختی میس  دارد و از دید فرهنگی و جامع وندالی بۀدیوارهای شهر و بناهای تاریتی جن

   .(3۰ا31 تصاویر) ها را بررسی کردنوشت گون  دیواراین

          
ر هاهلل شریف گ: تیابان مال سبیب63 تصویر

 (رسولیتان )عکس: تقی

کوچه شهید  نهن،را : تیابان 6۴ تصویر 

 طینت )عکس: رسولی(پاک

                              
: تیابان محتشم کاشانی، مح ه 65 تصویر

 سرپ ه )عکس: رسولی(

 جامع )عکس: رسولی(مسجد: 66 تصویر 

 
 )عکس: رسولی( هاطباطبایی تارینی  تان: 6۷ تصویر

     

رایج ل اصو ها وبا تکنیک ایحرف  صورتب ک   های این شهر هنری هستندنوع سوم گرافیتی

 و از دید هنری ارزشمند هستند. این افراد اندشدهاجرا  ینویسخوش و گرافیک، نقاشی، طراحیدر 

 ،تنسیلاس، تروآپ : های متتف  نظیرو اسپری با طی  رنگی متنوع ب  سبک موقف با استفاده از انواع 

های خود را اجرا ایده، داخل شهر گاهی در شهر و بر روی دیوارهای متروبۀ، زنی و...برچسب

گرافیتی در کنند. این نوع سازی اثر خود می( اقدام ب  شتصیTag) ها با امضا یا تگکنند. آنمی

. (31ا3۰ تصاویر) پذیردتر انجام میکاران مطافظ کاشان نسبت ب  شهرهای دیگر مطدودتر و 
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 یعفت اینک  کاشان شهرمضامین مذهبی بیشتر بوده ب با دیوارها تصاویر و نوشتار مجموع در

 ای بیشتر است.های حرف گرافیتی ب  ها نسبتنویسیهرزه تبفیغات و .مذهبی است

             
 عمادیر: تیابان م68 تصویر

 (رسولی)عکس: 

 : ب وار قحب راوندی69 تصویر 

 لی()عکس: رسو

های رویکردهایی از گرافیتی در تقابل با های اخیر گون در سااال

شااد کوگرافیتی باب شااده اساات ک  می  ی و خرابکارانۀتوندالیساا

عنوان روشااای جهت فیتی را ن  مترب فضاااای شاااهری ک  ب گرا

های شاهر نشان دهد. گویا گرافیتی حتی با خود  ساازی آلودگی پاک

 1گرافیتی معکو  و ۸ها گرافیتی سببجمف  آن نیب در ساتیب است. از 

(. یکی دیگر از راهکارهای برخورد ۲1: ۲11۱، نژادمطساانی) اساات

در بتش پشتی  این دیوارها معموال  ؛است ۲۱دیوار آزاد،  با وندالیس 

اند ک  آمد واق  شاااده و رفت های ک ها یا مطف ۀ پارکیا حاشااای

 کارانتا گرافیتیشااوند و آزاد اعالم میتوساا  شااهرداری انتتاب  

گیرند برخورد قرار می مورد، هایی غیر از آناما در مطل، دردسااار روی آن کار اجرا کنندآزادان  و بی

 هایی  برای کنترل گسترش گرافیتی در سطا شهرحلشاود. دیوارهای آزاد از راه اک میها پیا کار آن

، نیکبتت) گرافیتی شده از رسانۀبرای جذب توریست و استفادۀ کنترلاسات. از طرفی مطفی اسات   

دیوارهایی  ۲11۰ گرافیتی با همکاری سازمان زیباسازی کاشان در سال ۀدر همین راساتا مجف (. ۲111

 کاران از شهرهای متتف داد.  گرافیتی اختیار فعاالن در این هنر با موضاوع مطی  زیست قرار  را در

، وه ، گرب  از مشااهد، از رشاات wosو  joza ، min در این گردهمایی شاارکت کردند. افرادی مانند

هدف از برپایی  از کاشاااان در این رویداد خفق اثر کردند. rioterنور از تهران و ، کب،  گویان،  راوی

خارج کردن ، آن گرافیتی و افبایش آگاهی و شاااناخت دربارۀگساااترش هادفمند  ، این گردهماایی 

 ا مردم بودواسط  بن طور ارتباط مساتقی  و بی گرافیتی از مطوریت پایتتت و همی ۀهای عمدفعالیت

(www. graffitiiranmagazin.com.)                              

 ،(Tag) یامضا ن: ۷۰ ریتصو

 فیشر اهللبیسب مال ابانیت

 (یرسول: عکس)
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است. رضا از سال « reza_rioter » رضا ریتور، کاشان شهرگرافیتی  یکی از فعاالن در زمینۀ

مشغول این  ۲11۱جدی از سال  صورتب هنری آغاز کرده و ۀ فعالیت خود را در این زمین ۲1۸3

ا داخل زنی رتروآپ و برچسب، نقاشی دیواری، گرافیکالی های متتففی نظیرحرف  شده و سبک

کند. مطتوا و مضامین کارهایش را امضا می« مجنون» و خارج شهر اجرا کرده است. وی با اس 

یکی   شتصی دارد کۀ آثارش اجتماعی و گاهی سیاسی و انتقادی است. رضا در اینستاگرام صفط

 .(۰3ا۰۲ تصاویر) از اهدافش معرفی هنر گرافیتی ب  مردم است

      
اثر رضا  سوم  شهر: ۷۱ تصویر

 ریتور )عکس: ص حه اینستاگرام

raza_rioter) 

: ب وار قحب راوندی اثر رضا ریتور. ۷۲ تصویر 

 « نگوییم به مهتام اگر تب داریم بد»گرافی: کالی

 (رسولی)عکس: 

              
هیچ تیابانی در کاشان به نام سهرام : »۷3 تصویر

اثر رضا ریتور )عکس: ص حه « سپهری نیست

 (raza_rioter اینستاگرام

اثر رضا ریتور، « مجنون» : امضا۷۴ تصویر 

 (رسولیتیابان ع وی )عکس: 

 

 
 (رسولی: عکس) ب وار  قحب راوندی، گرافی اثر رضا ریتورکالی: ۷5 تصویر

https://dx.doi.org/10.22052/kashan.2021.243186.1024


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان
 (۲۷)پیاپی  ۲شمارۀ 

 ۱۴۰۰پاییز و  مستان 

 

77 

زیرا  ؛اساتنسل کردن بود ، ان و دوران انقالب تولید شاد یک  در جر یتیگراف ن شاکل یترسااده 

 .رودیدر جهان ب  شمار م یتیگراف شدۀاز اشکال شناخت  یکیاست و  ریپذامکان یسادگدآن ب یتول

شد ده مییر مورد نظر درون آن بریک  تصو، یوگرافیهای رادران با استفاده از تفق فیف ین کار در ایا

، پذیر بودرنگ امکان یا اسپری یموی رنگها با استفاده از قف ن استنسلیکار با ا .گرفتمی صورت

مانده است. نوع دیگر  یوار شهرها باقیر از آن روزگار بر در و دین تصااو یهای انمون  یهنوز برخ

د و کنهای دیواری ببرگی است ک  بر روی دیوارهای شهر خودنمایی مینقاشی صورتب گرافیتی 

طور خالص  ب  (.۸3: ۲1۸1، کوثری) در واق  شابی  پوساترهای سایاسای در مقیا  ببرگ اسات     

 :(۲جدول ) بندی استشده در شهر کاشان ب  س  گروه قابل تقسی های یافتگرافیتی

 های نوشتاریگرافیتی .الف

، ویسنارهای این دوره اسات ک  با خ  دست شاده مرتب  با شاع  های انقالبی یافتنوشات  دیوار

ست. دستی یا با کمک شابفون نوشت  شده ا صورتب اسپری رنگ ، زغالۀ وسیفنسخ و نستعفیق ب 

های مورد پژوهش یافت نشااد. دیوارنویساای  نوشااتاری مربوط ب  دوران جنگ تطمیفی در مطف 

ها و اببار متنوعی اجرا شده است. نوشتارهایی ک  مضمون مذهبی دارند رنگ، هامعاصار با سابک  

ی اشیا، الزغها با نویسیشده است. هرزه اجرا شابفونۀ وسیفق و رنگ سیاه ب ب با خ  نستعفیاغف

رافی یا گکالی صااورتب ای های حرف اند. گرافیتیدسااتی کشاایده شااده صااورتب گچ  تیب ونوک

 ومف قهای نوشاتاری ابداعی و رایج بین فعاالن گرافیتی ب  زبان التین و فارسی با اسپری و  سابک 

خ   درصااد 3۱ :شااود. درمجموع نوع خ  مورد اسااتفاده بر دیوارها های متنوع اجرا میدر رنگ

درصد خ  معمولی ک  با  ۲۱ک  با شاابفون اجرا شده و  اسات   درصاد  1۱نساتعفیق و خ  نساخ   

 هبود های انقالبی بیش از یک مترطول شعارنوشت  اند.تیب نوشت  شدهی نوکو اشایا  زغال، اساپری 

 هرش درون معاصر جمهوری کمتر از یک متر است. نوشتارهایهای تبفیغات ریاستوشت و طول ن

   .است متر یک از بیش شهر ۀحوم در و بوده مترسانتی 3۱ حدود

 تصویری() های نمایشیگرافیتی م.

تری های ببرگجمهوری در اندازهالن انقالب نسابت ب  تصاویر ریاست تصااویر مربوط ب  فعا 

شهید رجایی بیشترین فراوانی را دارد. تصاویر مربوط ب   تصاویر امام خمینی و  د وانسااخت  شاده  

د. موضااوع ها در یک اندازه هسااتنجنگ تطمیفی متتص ب  شااهدای این دوره اساات و اکثر آن 

تر بوده و در ابعاد ببرگ بر های قبل متنوعمعاصااار نسااابت ب  دوره های نمایشااای دورۀگرافیتی

 .  دیوارها نقش بست  است
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 ت  یق نوشتار با تصویر .ج

رفت  و گ کنار تصاویر اشتاص قرار  و جنگ در پایین یا در دورۀ انقالبنوشاتارهای متعفق ب   

ارهای معاصار نوشت ۀ اند. تصااویر متعفق ب  دور ی با شاابفون شاکل گرفت   نویسا خوش صاورت ب 

 کند.  ی میخودنمای هاکوچک هستند و بیشتر تصویر ۀدر انداز کمتری ب  همراه دارد و
 منت ف ۀانواع گرافیتی در سه دور: ۱جدو  

 گروه

 دوره

 مجموع تففیق نوشتار با تصویر نوشتار نمایشی() تصاویر

 ۰1 ۸ ۲3 ۲1 انقالب

 ۲۰ ۰ - ۰ جنگ

 ۲۸ ۲ ۲3 ۱ معاصر

 ۰3 شده                                                              تعداد کل تصاویر ثبت

صالبت و ، وقار ؛ این رنگ نشانۀب  رنگ مشکی است دورۀ انقالبهای درصد گرافیتی ۰3

درصد رنگ قرمب است ک  نشان از اعتراض و خش  جامع  ب  حکومت  ۲۸ست. همچنین ااستواری 

درصد رنگ قرمب  ۰۱جنگ تطمیفی ب  رنگ مشکی است و  های دورۀدرصد گرافیتی ۰۰ وقت دارد.

درصد  ۲1 .معاصر ب  رنگ مشکی است های دورۀدرصد گرافیتی ۰3 ر است.ایثا ک  نماد شهادت و

 د پسند ومور رسد رنگ مشکی قابل دستر  وهاست. ب  نظر میدرصد سایر رنگ ۸ رنگ قرمب و

، های هر س  دوره با رنگ مشکیدرصد دیوارنوشت  3۲شده مورد ثبت ۲۱۲خواناتر است. درمجموع از 

  .(۱جدول ) ستهارنگ ۀبقی ودرصد سفید  3 سبب و درصد رنگ 3، درصد قرمب ۱۲
 منت ف ها در سه دورۀنوع رنگ در گرافیتیت: ۲جدو  

 دوره
 رنگ

 انقالب
 

 جنگ
 

 معاصر

 %۰3 %۰۰ %۰3 مشکی
 %۲1 %۰۱ %۲۸ قرمب
 %۲۱ %۲۲ %3 سبب
 - - %۲۱ سفید
 %۸ - - سایر

  گیری. نتیجه1

رزاتی مبا های انقالبی آغاز شاد و مطتوای سایاسی و  ا جنبشب، های اولی  در شاهر کاشاان  گرافیتی

گرفت  های میدانی صورته است. با بررسیبود طاغوت مردم ب  قیام عفی  ظف  کنندۀدعوت داشت  و

بوط ب  امام شااده مرتصااویر یافت پرتکرارترین اساات و دورۀ انقالبمتعفق ب  ، ها بیشااترگرافیتی
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پیام  .ستیبی هستندخواهی و استبدادآرمان، ثار نشانگر وحدتاین آخمینی و شاهید رجایی است.  

ت تر اساامنظ  یکپارچ  و صااورتب  دورۀ انقالبنساابت ب  های دوران جنگ تطمیفی گرافیتی

تمرکب بر بسیج ، جهاد در راه حق، ارزشمندی مقام شهادتوحول مطور مقاومت و اساالم اسات.   

و های تصویری دوران دفاع مقد  بود نگارهیوارمردمی برای شاکسات دادن دشامن از اهداف د   

گذشتند و ها میروزه از کنار آنک  هر ب  جامع  و مردمی بود بتشیامید باعق ایجاد همبساتگی و 

رت حضور و درعین حال احسا  دین نسبت ب  شهیدان وضرو شدبرایشان یادآوری و تکرار می

های دوران انقالب و جنگ گرافیتی رفت  درکارهاای ب  رناگ  .نموددر دفااع مقاد  را مطر  می  

ا ب  خ  نسخ و نستعفیق بهایی نوشت دست .گاهی رنگ سابب است  قرمب و، اغفب با رنگ مشاکی 

   اند.اجرا شدهل اسپری ب  روش استنسۀ وسیفیا ب  موقف 

های اخیر و معاصااری ک  همسااو با دولت هسااتند مانند تصاااویر شااهدای ده    هایگرافیتی

ر ای معاصگرافیتی حرف  شوند.ی با مطتوای فرهنگی و مذهبی درون شهر اجرا میهایدیوارنویسای 

شااهر بر روی  اغفب در حومۀ اساات،دارای مفاهی  اعتراضاای و شااود وندالیساا  تفقی می ک 

عامفی برای ایجاد ارتباط  وای ارتباطی ساایف وگرافیتی  هنرشااوند. های متروب  اجرا میساااختمان

و  دورۀ انقالبچالش مانند های پراتطاد در دوره . ایجاداساااتردم با دولت هنرمناد با جامع  و م 

از کارکردهای این اجتماعی  های ساایاساای وجریان بتشاای ب  مردم از برخی وقای  وآگاه و جنگ

 ،های اجرایی ک  داردگرافیتی با مطدودیت، بصریهای سمعیبا وجود تعدد در رساان   .هنر اسات 

ثر از های انقالبی و جنگ متأگرافیتیآید. در بطن جامع  ب  حساااب میمردمی  ۀهنوز یک رسااان

 و نفوذ کردبر آحاد مردم ، مقابل گرافیتی ه  در، های اکثریت مردم بودجنبش تطوالت جاامع  و 

 اما .گذاری دوسااوی  اساات  تأثیر ۀرابطین مردم ایجاد کرد. بنابراین یکپارچگی ب آگاهی و نوعیب 

ک  الیگیرد؛ درحوسیعی را در بر نمیجمعی  نیست و طی   ر پی یک خواساتۀ گرافیتی معاصار د 

اهنگ هم صورتب گرافیتی دوران قبل متمرکب بر یک هدف و خواسات  در سراسر شهرها و کشور  

  بیشاااتری گرفت  و متاطبان کمی را تاأثیر واق  از تطوالت  پیرامونش  درگرافیتی شاااد. اجرا می

ک  بیشتر ها شتصی است و دلیل دیگر اینزیرا برخی موضاوعات گرافیتی  ؛دهدقرار می تأثیرتتط

 .گیردشهر شکل میمرکب  ۀمطدوددر خارج از 

حال گذر است  شود و این اتفاقات با سرعت درامروزه جامع  با مسااهل گوناگونی مواج  می 

د توانود نمیکشاااور را درگیر کرده بۀ مدت بود و همجنگ ک  یک اتفاق طوالنیۀ و ماانناد پدید  

بنابراین  ؛گیردنمی بر مردم را در استمرار و درگیر شدن توده یا گروهی ازۀ لفاشاد. در واق  دو مؤ ب
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توان هنر و ابباری برای تقابل با قدرت و منطق را می گاذشااات   گرافیتی. آن انادک اسااات  تاأثیر 

ب نیگاهی  .انقالبمبارزات مردمی در زمان مانند  ؛ساایاساای و فرهنگی حاک  تفقی نمود، اجتماعی

   تبدیل شود.حکومت و نظام آرمان ب  ابباری برای خدمت ب  جنگ ۀ مانند دورممکن است 

نوعی راوی وقای  گذشاات  هسااتند. هنری ک  بیش از چهل سااال توانساات  بر روی  دیوارها ب 
اهداف مبارزاتی خود را بیان کند چ  بساااا بهتر باشاااد برای  ها ودیوارهای شاااهر همچنان پیام

 های باستانی اطالعاتی درک  دیوارنگارهچنان و تداوم بیشتری داشت  باشد؛دگاری های بعد ماننسل
ۀ مورد گذشت االتی ک  درسؤ رساند. حفظ این آثار نیب برای آیندگان وهای دور ب  ما میمورد زمان

ر شهر هنر معاص و مستندنگاری تاریخمنظور ب  تاریتی ایران خواهند داشات بسایار پرفایده است.  

  کرد و برایشان شناسنام  تهی کرده شناسایی مانده بر دیوارها را  های باقیگرافیتی توانمیکاشاان  

عنوان ب  .امان نگ  داشااات رهای مطیطی درا از آسااایب هاآن ،عالوه بر ثبت در مناب  مکتوب و
مطافظ  ک قابی صورتب ترکیب شیش  و پالستیک( ) با نصاب صفطات پفکسی گفس ، پیشانهاد 

از این هنر  شااودمی، مطالب کوتاه در مورد تصااویر مورد نظر درج و های ارزشاامند یروی گرافیت
بنیاد ، ت سااازمان میراف فرهنگی همها ب  طر  حمایت کرد. این پیشاانهادات و  زمان  حفاظت و

سااازی شااهر قابل اجرا خواهد بود. با همکاری شااهرداری و سااازمان زیباایثارگران  شااهید و امور

هر بر والن شااخیر  باید توج  بیشااتری از سااوی مساائهای اهای سااالبط  با گرافیتینین در راهمچ
 .اعتقادات خود را بیان و هنرشان را اجرا کنندها وایدههنرمندان باشد تا 

 هانوشتپی
 زشاشیا و آثار فرهنگی باارۀ نشدمعنای تتریب کنترلب : گرایی یا خرابکاریتتریب، (Vandalism) وندالیس  .۲

 :کن)کنند آید و دالیل متعددی برای آن عنوان مییا اموال عمومی است ک  یک ناهنجاری اجتماعی ب  حساب می
ک  ب  تتریب اموال عومی مبادرت کند. وندال است شتصی « وندالیس »معنای خرابکار و ب « وندال». ویکی پدیا(

رفتارهای ۀ ها باعق شد همویرانگر آنۀ روحی اسالو در قرن پنج  میالدی بوده ک  -نام قومی از اقوام ژرمن
: مطسنی :کن) ، ب  وندالیس  تعبیر شودگیردمنظور تتریب اموال و تعفقات عمومی صورت میای ک  ب ببهکاران 

های عمومی یا مکان هایی ک  دراشاره دارد ب  دیوارنوشت « Graffiti Vandalis»همچنین اصطال  (. ۱۲: ۲1۸1
 شود. عق نازیبا شدن دیوارها میبا خصوصی اجرا و

2. Graffito  
1.  Catacombs هایی متعفق ب  رم باستان.گوردخم 
پیش  ۰و  3ست و در قرن از شهرهای باستانی کشور ایتالیامعروف ب  شهر سوخت  یکی  (Pompeii) شهر پمپی .۰

 از میالد بنا نهاده شده است.
کثر موارد هنری اعتراضی نیستی برای جوانان است ک  در افرهنگ شهری مدرخرده: (hip_hop) هاپهیپ .3

سرایی در سازی و بداه قافی ، حرکات موزون اروبیک، شود. در آن عناصری چون موزیک دی جیمطسوب می

https://dx.doi.org/10.22052/kashan.2021.243186.1024


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان
 (۲۷)پیاپی  ۲شمارۀ 

 ۱۴۰۰پاییز و  مستان 

 

7۱۱ 

 شوند.ب  هنر زیرزمینی ه  مشهور می بعضا  رافیتی چهار شاخص اصفی هستند.شعر و  گ
وی در و دیوار رقطع  شاااعر بر ، تففنشاااماره، یا نوشااات  نقاشااای کوچکطر  یا  :(Latrinalia) الترینالیا .3

 .(۰۱: ۲11۰، رشاد: کن، برای اطالعات بیشتر) شودهای عمومی گفت  میدستشویی
عنوان تشاااکیالتی ب  ۲13۱و  ۲1۰۱های ک  در ده  منصاااورون گروهی چریکی در ایران بودمذهبی گروه  .۰

 )نک:کرد. عفی  دودمان پهفوی فعالیت میمثل کاشان ،رخی مناطق دیگر خوزستان و ب فرهنگی در استانسایاسی 
 (.۲1۸1، ابن رسول

 شوند.نگاشت  می خبه بر روی دیوار وسیفۀ ها بطر ، گرافیتی سبب. ۸
ر را   و آلوده طر  مورد نظبا تمیب کردن دیوارهای کثی، های گرافیتیخالف دیگر روشبر گرافیتی معکو  .1

 کند.حک می
ات برای اطالع) گرافیتی روی آن من  قانونی نداردشود ک  اجرای ب  دیواری گفت  می Free wall دیوار آزاد یا .۲۱

 .(https: //graffitiiranmagazine.com/page/news/freewall :نک، بیشتر

 منابع
 .۲۱۸ا۲۱1، ۲ ۀمارش ،سال اول ،پژوهش هنرۀ فصفنام ،«گرافیتی؛ هنر عصیانگر»(، ۲11۱)آمن  ، اسفندیاری .۲
  انقالب اسالمی. اسناد مرکب: تهران، انقالب اسالمی در کاشان(، ۲1۸1) سید اصغر، ابن رسول .۱
 3ۀ شمار ،نور نام  ،«های انقالبدیوارنوشت »(، ۲13۸) امراهلل، فرهادی آردپاکان نفیس  و، زاده شاهدادی ببرگ .1
 .11ا۲۰، ۰و 

 www.kolahstudio.com سایت دردسترسی  قابل ۱و۲ ت؟گرافیتی چیس (،۲1۸1) کارن، . رشاد۰
 تدیو.انتشارات کاله اسآلمان:  ،های نگرش ب  هنر خیابانیرافیتی چیست؟ نگارشی در باب شیوهگ(، ۲11۰ااااا ) .3
 نوروز.   مهر: تهران ،ری معاصر ایرانای و ارتباطی دیوارنگاکارکردهای رسان (، ۲11۰) بهنام، زنگی . 3
 هنر و ارتباطات.، پژوهشگاه فرهنگ: تهران ،شناسی دیوارنگاری معاصر ایرانجامع  (،۲113) ااااااااا .۰

مطالعات هنرهای  ،«چگون  یک نقاشااای دیواری را ساااازماندهی کنی » (،۲1۸3) اصاااغر، چیان مقدمشکف .۸
  .۰1ا۰۱، ۱3، شمارۀ تجسمی

 ،۲ ۀشمار، سال دوم ،شاناسای هنر و ادبیات  جامع ، «هنر اعتراض تی ب  منبلۀگرافی»(، ۲1۸1)مساعود  ، کوثری .1
 .۲۱۱ا33

 نو. ۀدریچ :تهران ،رویکردی انتقادی گرافیتی:(، ۲11۱) اااااااا. ۲۱
و  3۱ ۀشمار ،اندیشا   ۀساور ماهنام   ، ترجمۀ رضاا مرزانی، هنرمند در برابر نظام (،۲11۱) مارگاریتا، کورول .۲۲
  .۱۱۱ا۱۲۰، 31

 ، سال هفت ،مای نقش، «اضی یا اعتراض هنریهنر اعتر، گرافیتی»(، ۲11۱) عبا ، اکبری و فرید، نژادمطسنی .۲۱
 .۱۱ا۲۰، ۲۰ۀ شمار
 ۀشمار ،سان  زمستانر ،«های دوران انقالببررسی دیوارنوشت : شناسیجامع »(، ۲131) مهدی، مطسنیان راد. ۲1
  .۰1ا۱۰ ،۰

 فرهنگی. و انتشارات عفمی : تهران ،تاریتی کاشان و نطنب آثار (،۲1۸۱) حسن، اقینر. ۲۰

       www.graffitiiranmagazine.com اینترنتی (، مجفۀ۲111) عفیرضا، نیکبتت .۲3
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