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  چکیده:
 و گرافیتی آثار معناي درك به شناسی نشانه رویکرد از استفاده با مقاله این در

 است کیفی روش نوعی .است شده پرداخته تهران شهر در دیواري هاي نقاشی همان یا
 است شده مجهز شناسی نشانه و انتقادي رویکرد به شهري نمودهاي فهم باز براي که
 رفته فراتر دارد وجود شهري دیواري هاي شینقا در که انتظاري مورد معانی از بتواند تا
 اجتماعی واقعیت یک عنوان به گرافیتی بطن به شناختی نشانه هاي تکنیک کمک با و

 گفتمان تحلیل همچنین و واقعیت بازنمایی تئوري از نظري چارچوب قسمت در .برسد
 و اطتوس با همواره هنري آثار از ما درك معتقدند که انتقادي تئوري دو عنوان به

 پیش از هاي فرم و قالب در عوامل آن و شود می محقق مختلفی عوامل گري میانجی
 .است شده گرفته وام هستند خود پیام دادن جلوه واقعی در سعی شده تعیین
 همواره شهر تن از بخشی عنوان به دیواري نقاشی که دهد می نشان مقاله هاي یافته
 عنوان به شهرداري .است بوده قدرت ساختارهاي و عمومی فضاي ي منازعه محل

 پی در همواره و داند می شهري دیوارهاي صاحب و مالک را خود قدرت از بخشی
 ابعاد فرایند این در و است بوده مفاهیم سازي اسطوره طریق از بخشی مشروعیت

 هاي نقاشی کنار در رو این از است، سپرده حاشیه به را شهري واقعیت از گوناگونی
 از متنوعی هاي حوزه که دارد وجود رسمی غیر هاي نفاشی همواره میرس دیواري

 در زنان نقش ها نقاشی نوع این عینی مصداق .سازد می منعکس را شهري حیات
  .است شهري دیواري نقاشی
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  مسأله یانب و دمهمق
 است، داشته عهده بر شهري منظر تاکنون که مختلفی هاي نقش شناسی گونه در

 توان می است. "متن" یک مثابه به شهر کلیت قرائت امکان آوردن فراهم آن نقش ترین مهم
 نماید. می اشاره ها"مدلول" از اي مجموعه به که انگاشت ها"دال" از  نظامی را شهري منظر
 هايزمینه در رسانی"امپی" به قادر که"هانشانه از  نظامی" مثابه به شهري منظر فهم

 را آن معانی تاویل یا و کشف و شهر متن "خوانش" و "قرائت" امکان باشد، می گوناگون
 از و »است بوده گر داللت فضایى همواره« شهر ).Soltani, 2010:11( سازد می فراهم
 خاصیت داراي که موقتی هاي موزه از نوعی ي مثابه به شهر دیوارهاي هزارتو، دیگر سوى

 سلطه غنا، و فقر نهمچو مدنی حیات ناملموس ابعاد نمایشگر است جمعی و مگانیه
 میزان شهر، تاریخی عمق ها، فرهنگ خرده شناختیزیبا سالیق معین، هاي ارزش و نهادها
 طریق از غیره و اجتماعی قراردادهاي به جامعه احترام چگونگی جامعه، امنیت و ایمنی
 میسر را منفی یا و مثبت ارزیابی و یافته خارجی بروز و یتجل امکان ها"نشانه" از  نظامی

 شهري دیوار است. "شهر ي پدیده" و "انسان"تماس سطح ،شهر هايدیوار اساساً سازد. می
 مورد هاي ارزش است قادر خود اي نشانه نظام طریق از ایستا نه و پویا  مفهومی عنوان به

 ثرؤم ي جامعه مدنی غرور تقویت یا ضعیفت در دهد، اطالع تماشاگران به را جامعه توجه
 میزان کشف ،گذارد نمایش به را شهري ي روزمره زندگی در ها ارزش نوع و جایگاه باشد؛

 اقتصادي، نهادهاي سلطه یا اجتماعی قراردادهاي با منطبق رفتارهاي به شهروندان وفاداري
 را شهري ي جامعه کی تاریخ پی در پی فصول و کند روایت را شهر در فرهنگی و سیاسی

 فراتر ها آن از بسیاري که است دیگري پارامترهاي درگیر دیواري، نقاشی .گذارد نمایش به
 نقاشی که یابد می پیچیده هویتی  گراقیتی که طوري به است. هنرمند تخصصی يحیطه از

 دهد می هویت دیواري نقاشی  به آنچه گردد. می محسوب آن بصري بعد از بخشی تنها
 و ها آن میان هارمونیک فضایی به دستیابی و دیوار در تصویري و بیانی هاي قابلیت کشف
 بنابراین .)Kafshchian, 2010:42( است دیوار بر حاکم فضاي بصري  کیفیات و عناصر
 و درونی هاي خلجان آنی محصول معاصر،  يشده شناخته نقاشی برخالف ،دیواري نقاشی

 هنرمند شناخت محصول بلکه نیست، خود پیرامون یايدن از هنرمند شخصی هاي دریافت
 ها آن  انضمام به چندبعدي هنري عنوانبه دیواري نقاشی که است امترهاییپار و عوامل از

 بیرونی اجتماعی جهان با تنگاتنگ ربطی عوامل این از وجهی یقین به .کند می پیدا معنا
 همان به .یابد می شکل جتماعیا کالن ساختارهاي با هنرمند ذهنی تعامل در که دارد

 ي واسطه به نیز جامعه داند، می شهري دیوار متولی را خود  رسمی ساختار که اندازه
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 هم رو این از دارد، نظر شهر تن از وجهی عنوان به دیوار به همواره خود جمعی زیست
 و نآرما بروز و بیان براي شهري دیوارهاي قدرت از شهروندان هم و قدرت مسلط ساختار
 انقالبیون تصرف در يشهر دیوارهاي اسالمی، انقالب از پس کنند. می استفاده خاطره
 هايگروه يخواسته که شد هایینگاره و هانقاشی از مملو انقالب آغازین هاي سال و درآمد

 شمسی هفتاد يدهه به ورود با و جنگ اتمام از سپ داد، می بازتاب را انقالبی گوناگون
 از مملو تهران شهر و پرداخت دیوارها ترمیم و تنظیم به شهر حافظ نوانعبه شهرداري
 یزن و انقالب رهبر تصاویر به منقوش نیز و جنگ شهداي از تمجید در هاییدیوارنگاره

 خصومت ایران نوپاي انقالب با که شد کشورهایی هايسیاست نکوهش در و مذهبی شعائر
 حاکمیت آشکار ایدئولوژي از تبعیت به بست می نقش هادیوار بر آنچه دوره این در داشتند.

 گرایشات و هاجریان عمومی، فضاي شدن بازتر و اقتصادي و سیاسی ثبات با ندریج به بود.
 به شد. تغییر دچار شهر  عمومی يصحنه و درآمدند حرکت به اجتماعی و سیاسی مختلف
 مناسبات و هاارزش در بلکه سیاسی يعرصه در تنها نه اینک که رقیب هايگفتمان تدریج
 تا شدند حاضر قدرت میدان در بودند دیگري سالیق و هاگرایش داراي اجتماعی زندگی

 که شهروندان از دسته آن براي معنا انتقال هايشیوه از یکی کنند. منعکس را خود پیام
 تهران چه هر بود. واسطه عنوانبه (دیوار) شهر بدن از استقاده داشتند، غیر مطالبات
 بیشتري مجال دیواري نقاشی آمد، وجود به شهر در بیشتري دیوارهاي و شد ترگسترده

 و دیوار متولی که  رسمی و اصلی جریان کنار در رواین از یافت. خود معانی انعکاس براي
 که گرفت شکل زمینی زیر ديح تا و  رسمی غیر جریانی بود، آن معنابخش خاصیت
 رسمیت برابر در و جدا شهرداري تمام و تام تسلط از را دیوار اام نداشت یافتگیسازمان
 بازنماي محتوایی و فرم هر اب دیواري هاينقاشی کرد. مقاومت آن يشده نهادینه
 دیواري نقاشی بررسی با رواین از هستند، شهر در شده حادث هايرخداد و جمعی زیست

 نشاط و امید مرهون یا که سطحی نگاه و شد وارد شهر کانون و کنه به توانمی ها شهر در
 مقاله این در ساخت. متعادل را شهراست یک به نسبت شورمند و پایانبی تلخی یا و فراگیر

 با انقالب از پس دیواري شینقا ارتباط که دهد پاسخ پرسش این به شده، کوشش
 می،عمو فضاي از بخشی عنوانبه دیواري ونقاشی ؟است بوده چگونه قدرت هاي میدان
  کنند؟ می بازنمایی چگونه را قدرت
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  پژوهش اهداف و اهمیت
  اصلی هدف

  تهران شهر دیواري هاي نگاره در اي نشانه نظام بررسی - 
  

  فرعی اهداف
  .قدرت میدان و (دیوار) مکان میان ارتباط فهم - 
  .تهران در انقالبی پسا دیواري هاينقاشی در جنسیت بازنمایی هايشیوه معناکاوي - 

  
 پژوهش شناسیوشر

 هاينظام تفسیر بر تکیه با که است کیفی روش از نوعی مقاله این در تحقیق روش
 در نچهآ دارد. اجتماعی هايداللت تحلیل و معناکاوي در سعی اجتماعی رمزگان و اينشانه
 و خاموش روابط درك است اهمیت داراي اثر یک مدلولی و دال ارتباط و رمزگان کشف

 کند می مخفی خود آشکار ساختار پس در گرافیتی) آثار اینجا (در اثر یک هک است پنهانی
 ,Chandler( بیندازد خیرأت به ظواهري پس در را آن معناي دارد میل اینکه یا و

تماعی و با اتکا به اج شناسینشانه روش از استفاده با شده تالش نتیجه در ).2011:221
 خوانش نیز و زمانی و مکانی و جغرافیایی قلمروي در آثار فهم و مستقیم يابزار مشاهده

 کند. رسوخ گرافیتی آثار خاموش معناي به معاصر اجتماعی گفتمان در ملأت و مرتبط آثار
ي غیر احتمالی است که شامل گیر نمونه از ترکیبی پژوهش این در گیريروش نمونه

 در گیري نمونه و) ققمح تجارب حسب بر واحدها ي سنجیده (انتخاب هدفمند گیري نمونه
 اساس بر دیواري هاي نقاشی باشد. می دبر حسب اتفاق در دسترس قرار دارن که واحدهایی

 نظر، مورد معیارهاي براساس ها نمونه و شده انتخاب شان احتمالی بخشی روشنایی میزان
 از يوارید ینقاش 200 پژوهش این در .اندشده محدود بودن، شهر این به متعلق یعنی

 از پس ینیشیپ مطالعات و اسناد از گرید ینقاش 150و ثبت تهران ي گانه 4 هاي لهمح
 با و گزینش 2019 تا 1979 هاي هاي دیواري سال نقاشی است. شده يگردآور انقالب
  است. شده کدگزاري و بندي به نوع ثبت و امکان دسترسی طبقه توجه
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   پژوهش پیشینه
 الف) تحقیقات داخلی

 اجتماعی موقعیت بررسی عنوان تحت پژوهشی در)، 1396( ندیگرا و زنگی - 
 نقاشی تحلیل به بوردیو پییر شناسیجامعه رویکرد با ایران در انقالب از پس دیواري نقاشی
 برآن حاکم فرهنگی و اجتماعی نمادین، هايسرمایه و انقالب از پس معاصر دیواري

 میدان و نقاشی ي هحوز در ها کنش و اجتماعی و سیاسی تحوالت از حاکی که ،اندپرداخته
 تحت دوره هر در دیواري نقاشی که است این مقاله اصلی ي هفرضی .است دولتی قدرت
 از پس دیواري نقاشی آثار فرضیه، این آزمون براي شود. می تولید قدرت هايمیدان نفوذ

 هنرمندان( حاضر عامالن فعالیت چگونگی. است شده گرفته نظر در تهران شهر در انقالب
 هنري و سیاسی اجتماعی، هايموقعیت در هنري میدان این مواضع و جایگاه نقاش)

 .است نوشتار این در مطرح هايپرسش عمده ایشان هايمنش و هاسرمایه نوع زمانشان،
 به و بوده بوردیو پییر شناسیجامعه شناسیروش از رهگیري به با مقاله این تحقیق روش

 در .پردازد می انقالب از پس اجتماعی فضاي در دیواري نقاشی میدان تکوین تحلیل
 تمایز حاصل مدنظر ي هدور در دیواري نقاشی سبک که یابیم میدر حاضر پژوهش ي هنتیج

 از برآمده فرهنگی ي هسرمای اساس بر و انقالب از قبل ایران دیواري نقاشی از معنادار
 در قدرت، میدان به دیواري اشینق وابستگی .است بوده ایران وقت سیاسی حاکمیت

 هاي توده که قدرت اصلی کانون به را هنر این آن، پیروزي با همزمان و انقالب ي هبحبوح
 این قدرت میدان سازماندهی و انقالب تثبیت ي هدور آغاز با و کرد می متصل بودند مردمی

  .شد گرفته کار به آن تأیید و حمایت تحت هنر
 هاي نقاشی بصري ساختار عنوان تحت تحقیقی در ).1394( دیگران و لر موسوي - 
 منظور به دیواري هاينقاشی دهیسامان ضرورت که اندرسیده نتیجه این به تبریز دیواري

 هاي میناآرا از ايعمده بخش زیرا است؛ ناپذیراجتناب امري شهرها بصري هايآلودگی رفع
 هنر از صحیح ي هاستفاد است. حیطیم هايناهماهنگی از متأثر کنونی شهرهايکالن روانی

 هنر از شاخه این .کند ایفا مؤثري نقش شهري نماهاي تلطیف در تواند می دیواري نقاشی
 است؛ مختلف مناطق ي هویژ قواعدي داراي ثابت، معیارهاي و اصول داشتن ضمن نقاشی،

 مورد واريدی نقاشی آثار کیفیت سنجش معیار ي همنزل به توانند می ضوابط و اصول این
 در مقاله این .شوند بررسی موجود هايکاستی و عیوب آنها اساس بر گرفته، قرار استفاده

 بر و فنّی نظر از تبریز، دیواريِ هاينقاشی آیا که است شده تنظیم سؤال این به پاسخ
 بدین .اندگرفته قرار قبولی قابل سطح در شناسی،زیبایی و هنري معیارهاي و اصول اساس
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 سطح در درآمده اجرا به هاينقاشی از شده عکاسی ي هنمون 55 پژوهش این در ر،منظو
 و بررسی مورد میدانی تحقیق و مشاهده روش به آماري، ي هجامع ي همنزل به تبریز شهر

 به اي،کتابخانه روش به آنها، هنري کیفیت سطح تشخیص براي اند.گرفته قرار تحلیل
 و بصري ي هجنب دو از آثار این است. شده استناد یتخصص و مستدل اما معدود منابع

 به صرفاً مقاله، این در مباحث گستردگی به توجه با ولی داشتند؛ بررسی قابلیت محتوایی
 به توجه با و تحقیق هايیافته اساس بر .است شده پرداخته هاآن بصري ساختار ي همطالع
 با هاکاستی و ضعف دالیل اري،دیو هاينقاشی بصري ساختار با مرتبط قواعد و اصول
 این در موجود هاينمونه است. شده تبیین داوريپیش گونه هر از دور به و  میعل روشی

 فاقد و دارد ضعیفی نمود فرهنگی مناسبات و سبک و فنی اصول رعایت در مجموعه
 .است هنري اثر یک از انتظار مورد تکنیک و سبک نو، هاي ایده

  
  ب) تحقیقات خارجی

 این به لندن شهر در گرافیتی عنوان تحت پژوهشی در )،2014( ویگلی نیت لی - 
 هاي جنبه شامل که هستند گوناگونی ابعاد داراي دیواري هاينقاشی که است رسیده نتیجه
 ـ موقعیت يحوزه چهار در که هستند دیگر و اقناعیـ  محتواییـ  شناختی زیباـ  بصري
 به کیفی و اسنادي روش طریق از او باشند. می یريگاندازه قابل کلیت و تکنیکـ  سبک

 توجه عدم یا توجه میزان گزاري کد با و پرداخته شهر در گرافیتی آثار گزینش و انتخاب
 است. کرده ثبت آثار این به را شهروندان

 در دیواري نقاشی بلندمدت ي تاریخچه بر مقاله این ،)2012( رولستون بیل - 
 مختلف نواحی در دولت و دیواري نقاشی بین روابط ییراتتغ بر خصوصاً شمالی ایرلند

 شاه پیروزي نهساال جشن از بخشی عنوانبه پسند، دولت دیواري هاينقاشی است. متمرکز
 ي تیجهن انتقادي ارزیابی با مقاله شدند. کشیده 1631 سال در Boyne نبرد در ویلیام

 .رسد می پایان به "قدرت و دیواري هاي نقاشی جامع ي برنامه"
 انقالب دیواري نقاشی و هویت گفتمان" پژوهش در)، 2018( الرسون فردریکا - 

 ي نویسنده منظر از .است کرده استفاده خود دیدگاه براي گفتمان تحلیل از "ایران  میاسال
 شهري، ایران گرایی، غرب مثل ها گفتمان سایر هژمونی طرد با توانست ایران انقالب
 قومی تنوعات وجود با نویسنده دید از .بنشیند بار به کمونیسم و سمسوسیالی گرایی، باستان

 اسالم بیگانه، ایدئولوژیک هاي مکتب و ها جریان وجود و ایران انقالبی از پیش جامعه در
 این دیدگاه از .برگرداند جامعه به را انسجام و یافت غالب هویتی بخش متعالی دال عنوان به
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 اسالمی هویت پیروزي ي زمینه آن به جمعی نگاه پرتو در هبمذ ساز هویت رویکرد ي پروژه
 ي اراده قالب در دین تشیع فکري ي نحله در نویسنده منظر از .آورد فراهم را شیعیـ 

 فهم نوشتار این اساسی ي مسئله .کرد احیاء انقالبی نیروهاي عنوان به را مردم هویت جمعی
 این اصلی پرسش .است رقیب تکثرم دیواري هاينقاشی و شیعی و اسالمی گفتمان
 که کرده بیان و باشد می اند؟کدام دیواري نقاشی هاي گفتمان هاي مؤلفه یا عناصر پژوهش
 براي است؟ بوده موفق دیواري نقاشی طریق از سازي هویت در اندازه چه تا اسالمی انقالب
 تشیع تفوق املع .کند می بیان چنین را اش اصلی ي فرضیه پژوهش این ها پرسش به پاسخ

 انطباق قابل و مشروعیت مقبولیت، از آن مندي بهره و استعالیی و ساز هویت نیروي عنوان به
 ناکارآمدي این بر عالوه .است مردم ي اراده و ها خواسته بر ابتناء عمومی، هاي باارزش

 یشخو ادعاي اثبات براي نویسنده .است داشته اثر تفوق این در نیز رقیب هاي ایدئولوژي
 :است کرده اشاره دیواري نقاشی بخش هویت هاي گفتمان به 1320- 1357 هاي سال طی در

  
  )پهلوي دولت رسمی گفتمان( سکوالر ـ ناسیونال هویتی گفتمان )الف
  )چپ به مربوط( مارکسیسم و سوسیالیسم هویتی گفتمان )ب
  گرا ملی ـ لیبرال هویتی گفتمان )ج
  گرایان اسالم هویتی گفتمان )د

 انقالب در شیعی ـ اسالمی گفتمان بی یا مرکزیت چگونگی به نیز سوم بخش در
 ـ اسالمی دیواري هاينقاشی هویت گفتمانی درون عناصر و است کرده  اشاره اسالمی
 روشن را هویتی هاي گفتمان کانونی عوامل و ها مؤلفه از را آنان تأثیرپذیري و شیعی

 انقالب از پس دوران در دیواري نقاشی سازي هویت فرایند به او گفتار واپسین در .کند می
 را طلب اصالح و سازندگی ـ لیبرال هویتی هاي گفتمان راستا این در نویسنده .پردازد می

 چنین را شیعی ـ میاسال هویت گفتمانی درون عناصر نویسنده .دهد می قرار توجه مورد
 آرمان استقالل، به رسیدن ايبر تالش و گرایی غرب نفی خویشتن، به بازگشت :شمرد برمی

 به پایبندي از نویسنده .آزادي و طلبی عدالت انتظار، و غیبت مفهوم ایثار، و طلبی شهادت
 عدم سیاست اتخاذ لیبرال، هاي ارزش به دادن مرکزیت ،)تدریجی و آزادي تغییرات( اصالح
 مانیگفت درون عناصر به شرق و غرب با همکاري و خارجی سیاست ي عرصه در تعهد

 بر تأکید اسالمی، هویت و دینی ایدئولوژي از و برد می نام انقالب از پس دوران در ها لیبرال
 با ضدیت انقالب، صدور اسالمی، دولت اقتدار و عزت و مقدس دفاع فقیه،  ولی عالی اقتدار
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  نام گرا اسالم گفتمانی درون عناصر عنوان به را دولت مصلحت گرایی، غرب نفی و استکبار
  .است برده

  
  دیواري نقاشی تاریخچه

 در  اسالمی يجمهور دولت لیتشک و 1357 سال در  اسالمی انقالب وقوع با همزمان
 ي درجامعه یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس يهاعرصه در شگرف یتحوالت 1358 فروردین

 اند.نم محفوظ رییتغ از زین يدیوار ینقاش آن طبع به و هنر انیم این در شد. پدیدار ایران
 که  هنگامی داد. نسبت انقالب وقوع از شیپ به را رییتغ این از یهایرگه بتوان که بسا چه

 يهااندیشه تیتثب و انتقال یپ در امکانات حداقل با یدیدگاه و گرایش نوع هر با مردم
 که گردید آن به منجر عوامل این مجموع آمدند.بر يدیوار ینقاش جریان بر انقالب
 در یانقالب اگر و شد ظاهر انقالب با ایران یتمعاصر که کنند انیب حوزه نای نظران صاحب

  مردمی بود، مردم توسط جریان این شروع گرفت نمی شکل یجریان نیچن اصالً نبود، کار
 رواین از د.کردن می نقش دیوارها يرو را خود يهاآرمان نمادین، تصاویر و شعارها با که
 ی)انقالب هنر یا  مردمی هنر( يدیوار ینقاش در گرفته لشک جریان این حق به توان می

 و اهداف يراستا در رسانه یک عنوانبه يدیوار يهاینقاش که است دوران این از .نامید
 انقالب دوران يدیوار يهاینقاش توان می یکل طوربه نماید می عمل جامعه نوین يها ارزش

 :مینمای يبندطبقه قسم هس در را
 محتواهاي دیگر و شاه کاریکاتور و امام تصاویر از یبیترک :يتصویر يهايدیوار )الف

 به یا و ینقاش یا یطراح میمستق بصورت که ... و الله گل اسحله، مشت، چون يتصویر
 گرفت. می انجام دیوار يرو بر ینقاش و تصاویر از یبیترک کالژ و یشابلون ياجرا ي وهیش

 و سریع يهانوشته دسته بیترک از که هستند یهایدیوارنگاره :ينوشتار يدیوارها )ب
 بر گاه .گرفت می شکل  اسالمی انقالب رهبر يهاامیپ و یانقالب يشعارها از کیکالس

 با بارها مختلف يهاامیپ بودند، برخوردار یخوب اریبس دید تیموقع از که یدیوارهای
 بابت این از و شد می نوشته هم يرو مختلف اشکال به سبز یا و قرمز اه،یس يها رنگ

 دیوار .آمد می بوجود خاص یتاریخ شرایط آن در يبفرد منحصر يها ونیکمپوزیس
 ها تابلو این نیمضام ؛ونیانقالب يفداکار و ایثار و دانیشه مقام از ستایش انقالب يها نوشته

 بر دیکأت بدون کاتوزیان یمرتض يها نوشته دیوار مثال عنوان به دهند. می لیتشک را
 ها نشانه از يا خوشه به است داشته توجه آنها به اثر خلق زمان در هنرمند که یزنمایبا

 ینقاش در بداهه بار این است. گرفته قرار متعدد میمفاه با یفضای درون که شوند می تبدیل
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 مجموع عوض در و دهد می نشان را خود اتفاق و یتصادف ظاهر هب عناصر انتخاب در انقالب
 د.خوان می ملأت به را خود مخاطب و تماشاگر اجرا، در نقاش تیحساس لیدل به اثر این

 کالژ، شده، ینقاش تصاویر بیترک از که هستند يآثار :یبیترک يهادیوارنگاره )ج
 مهم این از اما .آمدند بوجود انقالب دوران در  مردمی و کیکالس يهانوشته دست و شابلون

 بود، یمکزیک يهايدیوار ینقاش ،یایران نقاشان يگوال انقالب اوایل در که شد غافل نباید
 به هم یوقت یحت بودند، یستیالیسوس گرایش با یستیرئال کامالً هاینقاش نوع این

 این شد تالش  اسالمی يجمهور ترقیعم استقرار با .پرداختند می یمذهب موضوعات
 یسنت و یمل يهنرها با و کند دایپ يتریسنت تیماه یزیباشناس تیفیک نظر از ها ینقاش
 طوربه یایران ينگارگر و خط مثل یسنت عناصر جهینت در شود. هماهنگ شتریب ایران

 دوران این در هاینقاش مهم يهایویژگ از .شد پدیدار دوره آن يدیوار ینقاش در يافزاینده
 سایر تا گردید منجر امر نیهم است. یزیباشناخت ساختار بر محتوا و موضوع تیارجح

 چون یهایارزش انیب به صرفاً دیوارها و شود سپرده یفراموش به يدیوار ینقاش يربردهاکا
 مردم يهاتوده نفس به اعتماد تقویت و یمل وحدت ایجاد ،یاسالم هویت اتیح تجدید

 پرداختند یخارج و یداخل دشمنان خطرات از یآگاه نهایتاً و مشکالت بر يروزیپ يبرا
)Kafshchian, 2010:89.(  
  

  پژوهش نظري چارچوب
  تواقعی بازنمایی نظریه

 در واقعیت بازنمایی .گیرد می شکل گري میانجی به و بواسطه واقعیت از ما درك
 ي بوسیله و دروازبانی کسوت در خود تفسیر و انتخاب با را هدف این گوناگون هاي قالب

 اي رسانه بازنمایی ي مطالعه بنابراین .هستند اشباع ایدئولوژي از که دهند می انجام عواملی
 توان نمی که آنجائی از .است محوري و مهم بسیار فرهنگی و ارتباطی اي، رسانه مطالعات در

 تهییج، پروپاگاندایی، فشارهاي کشید، تصویر به آن شمار بی هاي پیچیدگی تمام با را جهان
 از يا مجموعه قالب در معنا تحمیل یا )سازد می جدا دیگران از را ما که( تقابل

 در محوري عنصري بازنمایی اساس این بر .دهند می ارایه ]محتوایی و فنی[ هاي پیچیدگی
 عنوان به ما چه گر). Watson and Hill, 2006:248( است ]واقعیت از[ تعریف ي ارایه
 "معناي" و داده قرار نقاشی بیرون و درون مختلف هاي موقعیت در را خود توانیم می ناظر
 را گفتمانی ي هشد مشخص مختلف هاي موقعیت ما دیگر، نگاهی از ماا بسازیم را آن
 دهیم می قرار نقاشی موضوعِ را خود دیگر عبارتبه .کنیم می یکی آن با را خود و پذیریم می
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 نزدیک خطاب یا »استیضاح« آلتوسري ي هاید به را ما نگاه این .شویم می آن "هاي سوژه" و
 موقعیت در را افراد ایدئولوژیک سازوکارهاي و ابزار مثابه به هنر آن مبناي بر که کند می

 شاخص دو تردقیق فهم اینجابراي در). Strinate, 2011:153( دهند می قرار شدگی سوژه
 بازنمایی فرایند در را هنري اثر یک که کرد خواهیم مرور را واقعیت بازنمایی ي نظریه از

  .گذارد می اثر نآ مخاطبان بر و داده شکل
  

  سازيطبیعی) الف
 اجتماعی، هايساخت آن طریق از که شود می اطالق فرایندي به سازيطبیعی

 .هستند طبیعی آشکاراً اموري گویی که شوند می عرضه صورتی به تاریخی و فرهنگی
 به طبیعی صورت به دنیا هنري ثارآ در .است ایدئولوژیک کارکردي داراي سازيطبیعی

 سازيطبیعی اساس این بر و شود می داده نشان پدرساالر و يبورژواز سفید، دنیایی شکل
 عمل چنان ساز طبیعی هايگفتمان .گیرد می عهده بر را مسلط ایدئولوژي تقویت ي وظیفه

 .شوند می بازنمایی عادي بصورت جنسیتی و نژادي طبقاتی، هاينابرابري که کنند می
  .شود می داده نشان 1مرد یرهخ نگاه ابژه و دوم ي درجه موجود شکل به زن تصویر

 نتیجه در و نیرومند آمیزياغراق شکل به سیاهپوست زنان و مردان جنسی میل
 مفهوم). Hayward, 2003:204( شود مهار بایست می که شود می داده نشان خطرناك

 مطرح ممکن شکل گویاترین به سازياسطوره عنوان ذیل بارت روالن آثار در سازيطبیعی
 .نیست شفاهی گفتار به محدود صرفاً که داند می گفتار نوعی را اسطوره بارت .است  شده

 بلکه نوشتاري گفتمان فقط نه ها؛بازنمایی و نوشتار از هاییشیوه بر مشتمل گفتار این"
 و شود می آن شامل نیز تبلیغات و هانمایش و ورزش و گزارش و سینما و عکاسی همچنین

 .)Bart, 2002:83( "گیرد قرار اسطوره گفتار از پشتیبانی دمتخ در تواند می اینها  میتما
 یکی" هستند؛ آشکار کامالً ]مدلول و دال[ مضمون دو اسطوره در که داشت توجه باید

 تحریف اسطوره کارکرد کند؛ نمی پنهان را چیزي اسطوره .است  نشده پنهان دیگري پشت
 که است روند این در). Bart, 2002:105( "کردن ناپدید نه است کردن مخدوش و کردن

 :گیرد می شکل اسطوره که است گونهاین و زند می »سازيطبیعی« به دست اسطوره
 مفرط ي شیوه به که است گفتاري اسطوره ... کند می بدل طبیعت به را تاریخ اسطوره"

 را سلیم عقل هااسطوره دیگر، عبارتبه). Bart, 2002, 197( "شود می داده جلوه موجه
 امر این .است طبیعی چیزي انگار که کنند می عرضه ايگونه به است تاریخی امر که

                                                 
1 Gaze 
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 سیاست گفتاري« را اسطوره بارت .هست نیز ایدئولوژیک ي استفاده سوء نوعی شک بی
 سیاست جز ندارد هدفی تاریخی هاي پدیده دادن جلوه طبیعی" که چرا داند می »زدوده
 واقعی معناي در سیاسی عمل رفتن بین از کار صلحا). Abazari, 2002:145( "زدایی
 .است تبیین جاي به گزارش جایگزینی نهایتاً و طبیعی علم به انسانی علم تبدیل کلمه،
 هايواکنش تا کنندمی کمک »سازي طبیعی« ایدئولوژیک عملکرد به هااسطوره بارت براي

 نظر به »سلیم عقل« با ابقمط و »خودآگاه« ،»عادي« ،»طبیعی« کامالً اموري به فرهنگی
 و آورد می در سلیم عقل بصورت را خاص ایدئولوژیک بازنمودهاي سازي،طبیعی" .برسند
 "شود نمی نگاه آنها به ایدئولوژي عنوانبه یعنی کند، می شفاف غیر را آنها وسیلهبدین

)Fairclough, 1980:49 .(  
  
  سازيکلیشه) ب

Stereotype یونانی ي واژه از Stereo شده مشتق 1سخت و سفت و جامد معناي به 
 .کند می داللت تکراري و ثابت هاییویژگی بر حالت ترینساده در اصطالح این .است 

 از خاصی هايگروه ي درباره جریان حال در هستند فرضیاتی و هاایده واقع در ها کلیشه
  .کنند می عمل سکه یک روي دو مانند به ها کلیشه .افراد

 اقدام آنها ارزیابی به دیگر سوي از و پردازند می هاگروه بنديطبقه به سوکی از آنها
 را دارجهت قضاوتی که هستند ارزشی ايسویه ي گیرنده بر در ها کلیشه بنابرین .کنند می
 داراي آنها اغلب اما شوند می دیده منفی و مثبت شکل دو به ها کلیشه چه گر .دارند بر در
 یک موقعیت از ادراکی الوصولسهل موضوعاتی مجراي از کنند می عیس و هستند منفی بار

 را هاگروه بین در موجود هايتفاوت مشخصی، و قطعی شکل به که آورند فراهم را گروه
  سازند. برجسته

 از وسیعی طیف از که یابد می تحقق سازي کلیشه فرایندهاي خالل از حالی در امر این
 فرایندهاي خالل از ها کلیشه و شود می پوشیچشم نظر مد هايگروه بین در هاتفاوت
 فرایندي سازي کلیشه کلی حالت در .دارند هاتفاوت این سازيیکدست در سعی سازي ساده
 بنديطبقه معنا، ایجاد راستاي در هاایده جهان و مادي جهان آن اساس بر که است
 پسِ در که باشد ایدئولوژیکی ايباوره با منطبق که گیرد شکل جهان از  میمفهو تا شود می

معتقد و داند می 2سازانه معنا کنشی را سازي کلیشه هال .اندگرفته قرار ها کلیشه پشت 

                                                 
1 Solid 
2 Signifying 
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 هاسازي کلیشه عمیق بررسی نیازمند بازنمایی عمل چگونگی درك براي اساساً" است  
 ي مقاله هب سازي کلیشه ي درباره خود دیدگاه بیان در هال). Hall, 1997:257( هستیم

 میمه تفاوت به مقاله این در دایر .کند می اشاره »سازي کلیشه« عنوان با دایر ریچارد«
 دایر، منظر از .دارد وجود سازي کلیشه و بنديطبقه اصطالح دو میان که کند می اشاره 

 ناممکن چه گر( است دشوار بسیار جهان به معنادهی امکان هابنديطبقه از استفاده بدون
 مفاهیم با آنها انطباق با که است ذهن در موجود هايبنديطبقه یا مفاهیم که چرا ،)نیست

 مفهوم دایر، بحث نظري مبناي .شود می ممکن جهان با مواجهه و درك امکان عام،
 بندي طبقه میان بنیادین تفاوت هال کلی، حالت در و ینابنابر .است شوتز آلفرد بندي طبقه

 و طبیعی ذاتی، داده، تقلیل را هاتفاوت ها کلیشه :شمرد می بر نهگو این را سازي کلیشه و
 قابل و طبیعی شکاف و سازي منفک استراتژي یک بسط با ثانیاً کنند، می تثبیت نهایتاً
 از ها کلیشه ثالثاً ،کنند می تفکیک است قبول قابل غیر و طبیعی غیر که آنچه از را قبول

 طرد هاي گروه و فرودستان مقابل در همواره قدرت .کنند می حمایت قدرت هاي نابرابري
 بسیار و ندهست نمادین و اجتماعی نظم ي نگهدارنده ها کلیشه نبنابری؛ گیرد می قرار شده

 مبناي بر ها کلیشه فوکویی، منظر از .کنند می عمل هابنديطبقه از ترسخت و سفت
 شد، ذکر نیز قبالً که گونهمانه .کنند می عمل و گیرند می شکل قدرت / دانش هايگفتمان

 اجبار و اقتصادي قدرت همچون اصطالحاتی در و آن محدود معناي در اینجا در قدرت
  است همراه آئینی طرد با که دارد نمادین شکلی بلکه کند نمی عمل فیزیکی

 ها کلیشه که آنچه :دانند می  میتعمی را ها کلیشه کارکرد )،2006( دیگران و راینر
 که هاییویژگی یا هاکیفیت برخی اطالق با را مردم از گروهی که است این دهند می انجام

 این .دهند می تعمیم گروه کل به باشد،  داشته وجود آنها از اندکی بخش در است ممکن
 در ها کلیشه دیگر سوي از .اندهمراه غلو و اغراق با سازي کلیشه فرایند در اغلب هاویژگی

ـ  اجتماعی محصوالتی" که آنجایی از و شود می گرفته بکار نجارهاه و هاتیپ بازنمایی
 نژاد، با مناسبت در بایست می ]پس[ گیرند، می خود به هنجاري شکل که هستند فرهنگی

 :Hayward, 2000( گیرند قرار بررسی مورد ژانر و طبقه سن، جنسی، تمایالت جنسیت،
270 .(  
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  گفتمانی هاينشانه
 و کننده متمرکز مرکز و گفتمان یک درون شدن بلورینه ي قطهن به :مرکزي دال

 مرکزي، دال گویند. مرکزي دال یا گاهگره بنديمفصل یک درون در معنا بخشانسجام
  .کندمی متمرکز خودش محور حول را هادال سایر

 شود نمی تثبیت کامل طوربه وقتهیچ آن معناي که است دالی شناور دال :شناور دال
. است ثابت غیر آن معناي که است دالی شناور دال است باز تغییر روي به شههمی و

 که را خود نظر مورد مدلول کنندمی سعی مختلف هايگفتمان و دارد متعدد هاي مدلول
 به است، گفتمان آن در شده پذیرفته معنایی نظام ساختار مبناي بر خاص معناي همان

 آن گفتمان ي نظریه .سازند وارد خویش بنديلمفص در را آن و دهند نسبت شناور دال
 ,Van Dike( نامدمی سیال هايدال بازند، گوناگون معانی انتخاب روي به که را هایینشانه

2010:289 .(  
 یا دال که گفتمانی یک معنایی نظم با مخالف و ممکن معناهاي تمام :گفتمان میدان

 کند.می طرد خویش گفتمان از را معناها سایر و آرایدمی معنا آن طبق را خود هاي دال
 به نشانه یا دال یک معانی سرریز .گویندمی گفتمان میدان را شده طرد معناهاي این محل
 یک در معانی یکدستی ایجاد و برقراري هدف با )گفتمان میدان( گونگی گفتمان ي حوزه

  شود.می انجام گفتمان
 معناي در تواندمی قراريبی این .گویند اريقربی ،را نشانه معناي در تزلزل قراري:بی

 .برندمی سر به قراريبی حالت در همواره هاگفتمان .باشد گفتمان یک یا نشانه یک
 دارد. رقیب گفتمان آمدن کار روي از نشان هاگفتمان هژمونی فروپاشی از ناشی قراري بی

 گفتمانی هر پس .بدیامی معنا غیر، یک برابر در گفتمان یک هویت :غیریت و ضدیت
 به هاهویت ي همه موفه و الکالو ي نظریه بنابر .آفریندمی غیر چند یا یک خود برابر در

  .گیرندمی شکل بیرون و درون میان تقابل یعنی مشترك اصل یک ي وسیله
 نظم تا کندمی تأکید تمایزها و هاتفاوت و اختالفات بر تفاوت منطق :تفاوت منطق

 عامل و آشوب و بحران نقاط بر بیشتر منطق این .بریزد درهم را رقیب گفتمان بنديمفصل
 .است افتراق نقاط کردن کاریکاتوریزه صدد در و کندمی تأکید اختالف

 و شوندمی پنهان هاتفاوت و اختالفات ي همه ارزيهم منطق طبق :ارزيهم منطق
 دیگر هايدال با اصلی هايدال ارزيهم ي زنجیره در .شودمی داده نشان یکدست جامعه
 سازساده منطق ارزيهم منطق .گیرندمی قرار رقیب فتمانگ برابر در و شوندمی ترکیب
 یکدیگر به نسبت تفاوت و ارزيهم هايزنجیره در گفتمان هايدال .است سیاسی فضاي
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 فتمانگ از ضروري و ممکن نا تمامیت تهی، دالی هژمونیک ايرابطه طی که دارند قرار
  .کندمی نمود باز را ناهمگون

 عنوانبه افراد که دارد اشاره هاییشیوه به سیاسی گیسوژه مفهوم :سیاسی گیسوژه
 ساختارهاي متزلزل هايلبه بر هاسوژه دیگر عبارتبه کنندمی عمل اجتماعی عامالن

  .شوندمی ایجاد گفتمانی
 رقیب هاگفتمان که است اي لحظه هاگفتمان مابین فضاي در تخاصم :تخاصم

 تخاصم ي نقطه را هاگفتمان برخورد و تالقی ي نقطه توانمی .کنندمی طرد را همدیگر
  . است هژمونیک مداخالت بخشد می پایان را نی گفتما نبرد این آنچه اما .نامید ها آن

 همان عینیت، .هاستکشمکش و سیاسی فرایندهاي تاریخی ي نتیجه عینیت :عینیت
 یعنی کندمی رسوب گفتمان یک وقتی گفتمان ي نظریه در .است کرده رسوب گفتمان

 برساخت فضاي که جاي تا گرفته خویش ي سیطره در را هاسوژه ذهنیت و شده هژمونیک
  ).Van Dike, 2010:290( است یافته تجلی سلیم عقل بر مبتنی گفتمان آن شده

  
  پژوهش  میمفهو مدل

 حد عنوانبه دیوار هستند، شهر در قدرت اعمال هايوهشی بازنماي دیواري هاينقاشی
 ایدئولوژي اشاعه براي تکرارشونده هاينشانه از مملو حاکمیت فضاي و  میعمو فضاي فاصل
 (غیر سازيقطب با دارند مشخص متولی که  میرس دیواري هاينقاشی است. مرکزي) (دال

 فضاي شده تکثیر هايمدلول کمک به و پردازند می خود هویتی مرزهاي ایجاد به زدایی)
   دهند. می قرار خویش بخشهویت هايدال تسلط در را  میعمو

  
  دیگري (ها)

  مرز هاي ضدیتی
 

 دال برتر
 
 
 

  
  
  

  مدلول ها + مدلول ها + مدلول ها                                            
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  پژوهش هايیافته
  تهران در دیواري نقاشی شناسینشانه

 هنرمند ).Reshad, 2004( است شهر و هنرمند میان تعاملی گرافیتی شکبی
 رشد شهرها در گرافیتی هنر .افزایدمی آن به چیزي و گیردمی شهر از چیزي گرافیتی

 و است حکومت و مردم تعامل محل شهري فضاهاي ،گویدمی لوفور که طورهمان و کرده
 فضا از ايتلقی چنین حاصل گرافیتی .است اجتماعی کامالً امري فضاها گیريشکل ي نحوه

 را آن و کندمی تأکید فرهنگ دادن نشان و فضا اهمیت بر و است گذردمی شهر در آنچه و
 دیوار). Varner, 2007: 161( داندمی فرهنگ خرده و رسمی فرهنگ میان منازعه محل

 از دیوار طریق از خانه .بخشد می معنا فضاها به و کند می جدا دیگر محیط از را محیطی
 روهمین از .شدند می جدا بیابان از حصار طریق از شهرها گذشته در .شود می جدا شهر
 داللت وحشی طبیعت از تمدن جداسازي بر و داشت سیاسی معنایی شهر، گرداگرد دیوارِ

 دیوار عبارتیبه .است نهفته تهاجم از حفاظت معناي دیواري هر پس در هنوز کرد می
 ناامن بیرونِ از را امن درونِ خود، نمود ترین کلی در و است معماري جزء ترین یکایدئولوژ

 دیوار ها خانه آن در که فضاهایی .دارد ناپذیر تفکیک ارتباطی شهر با دیوار .کند می جدا
 دیوار .هستند شهر روح بی ي چهره شهر، ي چهره واقع در .نیستند شهر هنوز باشند، نداشته

 .کند می تحریک روح بی ي چهره این در مداخله براي را انسان که است خالی سطح یک
 اعمال حاکم تنِ ایدئولوژیک خواست که است تن همین بر و هستند شهر تن دیوارها

 گویی .راند می حکم آن بر ایدئولوژي که است  جاییهمان نیز انسانی تن اصوالً .شود می
 رویکرد البته و هستند مثال عالم انهم نقش ها نقاشی این و ست مثُلی داراي شهر

 که حالی در .بهشت از شهر دوزخ تصویر حذف در است، همین در ها نقاشی این ایدئولوژیک
 نقاشی  میقد یک در درست آنجا شهر دوزخ است، نقش یک فقط شده  نقاشی بهشت اگر
يبازساز را شهر دیگر اي شیوه به گرافیتی هاي نقش دیگر سوي .است حاضر و حی 
 عنوان به گرافیتی نقش .دارند تأکید شهر جراحت بر سرگیجه، جاي به ها نقش این .کنند می

 نقش که طور همان کند، مجسم شهر تن بر را جراحت کوشد، می سریع و عجول نقش نوعی
 بر را جراحت عجول شکلی به انقالب دوران در شهید خون ي نشانه به خونین ي پنجه یک
 وندالیسمِ نوعی و مخفی خیابانیِ هنر نوعی عنوانبه گرافیتی قشن .کرد می حک شهر تن

 در .است شعارنویسی یادآور شدت به و دارد بخش رهایی و معترض خصلتی فرهیخته،
 ترسیم .است فیگوراتیو نقاشی سمت به نقاشان گرایش عمدتاً تهران در دیواري نقاشی
 تالش دانشجویان و شد آغاز چپ به متمایل گرایش با البته فیگوراتیو دیواري هاي نقاشی
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 هاي نقاشی این الگوي .بکشند تصویر به ها نقاشی این توسط را انقالب هاي آرمان تا کردند
 با همزمان .بود روسیه رئالیستی هاي نقاشی و مکزیک هاي دیواري نقاشی نیز، دیواري
 و جنگ از صاویريت و کرد سرایت نیز دیواري نقاشی به ها توده خواهیآرمان جنگ، دوران
 آغداشلو، ینآید ي گفته طبق و بود دیواري نقاشی موضوعات ترین اصلی جمله از شهدا

 .شد یگانه و تازه اي پدیده شهر در بزرگ بسیار ابعاد با شهدا دیواري هاي پرتره ترسیم
 دست در انحصاري ي رسانه یک عنوانبه را دیوارها حاکمیت از بخشی عنوانبه هاشهرداري

 و ها دستگاه براي دیوارها مالکیت به توجه بدون و طرفهیک صورتبه حق این و رنددا
 ترسیم هست، هم غالب البته که کار وجه که ؛است شده تعریف حکومتی هاي سازمان
 گذشته در البته که است گرایی ملی عناصر ترسیم دیگر وجه .است طبیعت و روستا فضاي

 اما داشت وجود هم دفاع و جنگ به مربوط دیواري هاي نقاشی زیرین هاي الیه در نیز
 عظیم هاي پرچم بزرگراه ي کناره در که هستیم شاهد ناگهان و آید می سطح به خود امروزه
 فرایندهاي اینها شناسانهنشانه نگاه در .شود می ترسیم دماوند کوه ي زمینه پس با ایران

 از استفاده با رسانه صاحب واقع در .هستند سازياسطوره طریق از بخشیمشروعیت
 ترتیب بدین .بخشد می مشروعیت خود به اي اسطوره هاي روایت جمله از مختلف هاي شیوه

 .است اخیر هاي نقاشی بارز وجوه جمله از اسطوره تولید طریق از بخشیمشروعیت فرایند
 به ناگهان نقاشی یک با است، بنا یک دیوار حالت ترین نشان بی در که دیوار یک کنید توجه
 ما اتفاق این وقوع با .شود می تبدیل تصویر و نوشتار شامل نظامه چند دیداري ي رسانه یک

 عنوانبه ما براي که داریم خود درمقابل را رسانه یک و نیستیم رو روبه دیوار یک با دیگر
 عرضه خود مخاطب به که پیامی از فارغ رسانه این .فرستد می پیام رسانه، آن مخاطبان

 را دیگري امر و کند پنهان را امري رسانه یک گاه هر .است ایدئولوژیک رسانه یک کند، یم
 این با شهرداري، .)Sojudi, 2010: 176( است کرده عمل ایدئولوژیک بیافزاید، ما باور به

 شهر دل در سبز، فضاي ي توسعه جاي به هستند طبیعت مضامین با غالباً که ها نقاشی
 شود می صحبت متن یک ي درباره وقتی شناسی نشانه در .کند می دایجا ثانویه طبیعت
 )ناخودآگاه( تريوسیع ي عرصه از فروید تعبیر به .است بوده چه ها انگیزه که ندارد اهمیت

 حضور جامعه در اي انگیزه هر از فارغ متن یک اینکه .شودمی صحبت است متن خود که
 همواره که است اي ایرانی ي مدرنیته گرروایت طبیعت هاي نقاشی .دارد هم کارکردي دارد،

 داده دست از را خود نوستالژیک ي گذشته که کند می گمان و است گذشته حسرت در
 آن بر مبتنی که شده داده نمایش مدرنیته از تصویري ،جامعه گفتمانی حس در .است

 توهم به ذشته،گ این به بازگشت براي بنابراین .است رفتن دست از حال در گذشته تصویر،



  167پساانقالبی در تهرانهاي دیواري  شناسی نقاشی نشانه 

 تصویر به جمعیت با را شهر و مدرنیته بودلر .شودمی بسته دل تصویر قالب در گذشته
 در .کند می بنا جمعیت وسط را اش خانه که داند می کسی را وطن جهان انسان و کشید می

 طبیعت( طبیعت هاي نقاشی .است انفراد و تنهایی گرروایت و گرنمایان طبیعت اما مقابل
 وراي از که اي ایدئولوژي و هستند شهري هاي نقاشی با تقابل در )سنتی و ییروستا
). Kazemi, 2010: 177( است جمعیت از فرار حس شود، می تحمیل طبیعت هاي نقاشی
 .برگردیم طبیعت به باید آرامش به رسیدن براي گویا .است مدرنیته و شهر از نفرت حس
 را ما است قرار ها نقاشی .باشد داشته را خود تطبیع که داشت مدرن شهري توان نمی گویا

 پرخطر و ناشناخته ي آینده با را ما اینکه جاي به و گرداند باز رفته دست از ي گذشته به
 به را ما بپذیریم، را مدرنیته منفی و مثبت هاي جنبه برمن مارشال قول به ما تا کند، روبرو
 ساکنان که اینجاست اما مهم و لودطنزآ ي نکته .برد می گذشته بهشت کاذب حس سمت

 به طبیعت از بردن لذت درواقع و نبودند برخوردار آرمانی زندگی از هیچگاه نیز روستاها
 دهند می نمایش را چیزي دیوارها ها وقت خیلی .است بوده شهري انسان مختص شکل این
 دارد، را خود هاي رمزگان متن، همچون دیوار که حال عین در .دارند را آن آرزوي که

 که کرد خوانش را ابعادي توان می دیوار از و کند می حفظ نیز را خود چندمعنایی هاي جنبه
 به را ما که دارد تالش چه اگر طبیعت هاي نقاشی .شود نمی آن به توجهی امر بدو در

 با توانیم نمی لذا .نکند ایجاد را حسی چنین همگان براي شاید اما دهد ارجاع گذشته
  ).Kazemi, 2010: 178( کنیم شناسی نشانه را نهاآ قاطعیت
  

  
  )1395نقاشی دیواري خیابان کریم خان زند ـ تهران ( :1ر تصوی
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  )1373نقاشی دیواري خیابان مطهري ـ تهران ( :2تصویر 

  

  
  )1363نقاشی دیواري بهشت زهرا ـ تهران ( :3تصویر 

  

  دیواري نقاشی و زنان
 عموماً یدآ می در نمایش به هنري ثارآ در زنان از هک تصویري معتقدند هافمنیست

 رایج هايکلیشه گرفتار یا و است تغزلی و اياسطوره بشدت یا زیرا ندارد واقعیت با تطبیقی
 در عمدتاً دیواري نقاشی در زنان .ندارد زنانه اندازچشم با انطباقی صورت دو هر در که

 تکرار قراردادهاي ورآیاد که شوند می تصویر خورشید و منظره و پرنده و درخت با مجاورت
 دیواري هاي  نقاشی در که هایی  دیدگاه نوع ي زاویه .است طبیعت و زن ذاتی پیوند از شده

 فکري گرایش از  نشان تواند  می شود  می منعکس ـ زنان از نمادپردازي براي ـ شهر سطح در
 هاي  راه از یکی .باشد آنان فعالیت ي   محدوده و مرز و زنان مورد در دولت ساختار در غالب
 هاي  نقاشی زیرا .است ها  خیابان دیواري هاي  نقاشی به توجه ،  شهري فضاي بهتر درك

 در زنان .باشد عمومی فضاي با قدرت ساختارهاي میان اتصال ي نقطه تواند می دیواري
 و نقش گونه هر قدفا کلی طور به یا دارند اي   حاشیه حضوري شهرها دیواري هاي نقاشی
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 آنکه بدون دارند قرار »سایه« هاي موقعیت در همواره ها نقاشی این در زنان .هستند جایگاه
 در مردان به »بخشیدن قدرت« براي که موجوداتی باشند، داشته گر کنش و مستقل هویت
 در کنش فاقد و منفعل ي ا چهره همواره زنان ي چهره واقع در .آیند می کار  به انقالب و جنگ
 اوایل در اگر ).Ahmadi Khorasani, 2010: 185( است بوده مردان گري کنش جوار

 خود   به را نقاشی فضاي از بخشی تابلوها، ي   حاشیه در زده مصیببت و منفعل زن انقالب،
 انقالب نقاشان گروه« که انقالب، سوم و دوم ي دهه هاي  نقاشی در اما داد،  می اختصاص

 غایب کلی طور  به زنان کردند ترسیم شهر دیوارهاي بر رقیب   بی و انحصاري رطوبه »اسالمی
 در .هستند »شهید« خواهران و مادران عمدتاً زنان انقالب، و جنگ هاي  نقاشی در .شوند  می
 »تولیدمثل از دفاع« کنار در » مرگ پذیري  آسان « :متناقض عنصر دو آمیزش ها  نقاشی این

 از شود،  می قلمداد تولیدمثل از دفاع عنوان  به »مادري« از دفاع .کنیم هدهمشا توانیم  می را
 را شان  فرزندان مرگ و شهادت راحتی  به باید فرزند، گر تولید »مادران« این دیگر طرف

 تبلیغ نیز »فرزند مرگ پذیري  آسان« ها  نقاشی این در یعنی .بروند آن استقبال به و بپذیرند
 باشد، کنارش در فرزندي که ندارد وجود مردي هیچ خیابانی هاي  نقاشی اغلب در .شود  می
 .دارد حضور بچه یک ندارد وجود مردي هم اگر هست مردي او همراه هست زنی جا هر اما
 و دارند کنارشان در هم را دیگري اضافی »چیز« یک خودشان، از غیر زنان همیشه واقع در

 تواند  می این .اند  نشده ترسیم )خود    به قائم و مستقل هویتی( تنهایی به گاه  هیچ
 آنان  واکنش بلکه گرند  کنش ها  نقاشی در که نیستند زنان خود که باشد آن ي   دهنده  نشان

 هاينقاشی در زن تصویر .هاست  نقاشی موضوع که است »مردانه هاي  کنش« برابر در
 این در که است رمانیآ زن از ايیشهکل و شمایلی و توصیفی هاينشانه نظام داراي دیواري
 .شود می کشیده تصویر به بودن زن ذهنی و ضمنی معانی بلکه نیست زن به اشاره هانقاشی

 گفتمان قدرت اعمال و منازعه محل که گرافیتی و محیطی هاينقاشی در دلیل همین به
 ,Nochlin( خورد می چشم به زنان شدگیسوژه و شی از تصویري است مردانه مسلط
 بازتاب خیابانی، هاي  نقاشی در زنان به اي   حاشیه جایگاه تحمیل از اي  عمده بخش ).1992
 مشاهده دیواري هاي  نقاشی در که دیگري مهم ي نکته .است پدرساالرانه فرهنگ و باورها

 اهمیت از )کلّه( »سر« فقط و هستند اندام فاقد ها  آدم عموم، طور  به که است آن کنیم  می
 معموالً بدن دیگر اجزاي ،»سر« از غیر به دیواري هاي  نقاشی در .است برخوردار یاديز

 به گرایش واقع در .نیست ها  نقاشی موضوع بدن حالت و دست حتی شود،  نمی داده نشان
 شاید .بدن دیگر اجزاي تا است کلّه و سر نمایی  بزرگ طریق از تصویرپردازي و دادن اهمیت

 بازنمایی ها  نقاشی این در زنان مجموع، در که باشد دالیلی از یگرد یکی هم امر این
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 این و آیند،  نمی حساب    به »سر« معموال جنسیتی رایج هاي  دیدگاه در زنان زیرا شوند  نمی
 در زنان که دالیلی از .هستند دارا »خرد« و »عقل« همراه به را »سر« که اند  مردان
 ي حوزه عنوان به( شهر اصوالً که است این شاید ند، ا  آمده صویرت به کمتر دیواري هاي   نقاشی

 انحصاري طوربه پدرساالر، ایدئولوژي منظر از شهري، فضاي در آمد و رفت و )عمومی
 حس .شوند  می قلمداد خصوصی   ي حوزه به متعلق زنان که  حالی در است، مردان به متعلق

 ي ا  سایه زن :دهد  می نشان است آن از عبور حال در زن که فضایی در را زنان تعلق عدم
 تک که شده تصویر )خیابان و درختان میان( بیرونی فضاي در کوچک و سیاه و محو

 Ahmadi( شود  می منتقل بیننده به محیط، در او حضور بودن گذري و افتادگی
Khorasani, 2010: 187 .(  

  

  
  

  )1396نقاشی دیواري بزرگراه بسیج ـ تهران ( :4ر تصوی
  

 
  )1384نقاشی دیواري بزرگراه همت ـ تهران ( :5تصویر 
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  )1367نقاشی دیواري خیابان فلسطین ـ تهران ( :6تصویر 

  
  گیري نتیجه

 محقق متعددي عوامل گرو در دیواري نقاشی يبواسطه شهر يچهره بازنمایی
 مالک که روآن از ایران در شهري دیوارهاي است. سیاسی امر آن ترینمهم که گردد می

 خواهد می هااسطوره و هاسمبل قالب در ایدئولوژیک يرسانه یک عنوانبه دارد مشخصی
 باز طریق از شهر بنیادي هايتناقض دهد. نشان رام و آرام را مغشوش شهر یک يچهره
 این در متکثر هايهویت و رسد می قوارگیتک و دستییک به همسان توزیع و تولید

 دیوارها  میاسال انقالب از بعد و پس هايسال در روند. می حاشیه به و نادیده همدستی
 چند ماهیت توانست و شد خارج خاص گروهی و دولت نظارت و کنترل از محدود زمانی

 گرافیتی آثار و دیواري هاينقاشی که نگذشت دیري اما دهد ظهور را خود متکثر و صدایی
 دادن جلوه مشروع پس در شد خلق نچهآ جهنتی در و بازگشت دولت انحصار به دوباره
 بازیابی و امن يگذشته به بازگشت قالب در سازيمشروع فرآیند کرد. عمل هاآرمان
 شد گرفته کار به آینده از فرار براي استراتژي نوعی عنوان به دیروزي قالب همان در ها سنت

 حذف و خود شناسی ترسمی به خواهان انبوه البته و یکدست اي شیوه به برنامه این و
  هاست. دیگري

 مفاهیم سازيکلیشه و سازيطبیعی طریق از مشروعیت واقعیت بازنمایی ينظریه در
 همان به را شهروند باید که است گرافیتی آثار تراژیک ينقطه همان این و شود می منتقل

 شود می خلق نچهآ ترتیب بدین .کنند دعوت مقدس هايآرمان یا و اياسطوره طبیعت
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 است تخیلی وحدتی به پرتاب بلکه نیست دیواري نقاشی در صدایی چند و تکثر محصول
 دیگر سوي از دهد. نشان بري و پاك اغتشاش از را شهر ناموزون يچهره دارد قصد که

 براي زنان نقش و حضور و اندکرده حفظ همچنان نیز را خود يمردانه يوجه دیوارها
 میحا و مظلوم و مادرانه نقش همان یعنی کند تبعیت رایج هايرمف از باید دیوار بر انتقال

 دیواري هاينقاشی در عموماً زنان شود. می محروم دیوار بر ثبت از صورت این غیر در که 
 گرند مشاهده و ناظر تنها وارسایه موقعیتی در گویی و ندارند خود به قائم و مستقل هویتی

 دارد اهمیت نچهآ بلکه نیستند کنشگر دیواري هاياشینق در آنان که دهد می نشان این و
 با خود پژوهش در ،)1391( دیگران و زنگی بهنام است. مردانه کنش برابر در آنان واکنش

 ماحصل را ایران در دیواري هاي نقاشی حضور بوردیو، اجتماعی میدان ي نظریه بر کیدأت
 جنس و نوع در فراوانی ثیرأت تقدر فضاي که معنی بدین اند دانسته قدرت هاي گفتمان
 واقعیت بازنمایی است معتقد که تحقیق این نتایج با یافته این ،دارد شهر در دیواري نقاشی

 با اما دارد تطابق است سیاسی امر محصول دیواري نقاشی همچون ايواسطه طریق از
 هريش دهیسامان نقش ضرورت به معتقد که ،)1390( دیگران و لر موسوي هاي یافته
 )1997( ویگلی نیت لی پژوهش با همچنین دارد، فاصله هستند دیواري هاينقاشی براي

 ـ زیباشناختیـ  بصري از اعم گوناگونی ابعاد داراي دیواري هاينقاشی است معتقد که
 اجتماعی شناسی نشانه هايشاخص کنار در دارد. تطبیق هستند دیگر و اقناعیـ  محتوایی

   داد: جاي دسته سه در را یواريد هاينقاشی توان می
 تشکیل را آن اصلی ي هشالود اعتقادي اعمال و دین عنصر که هایینقاشی مذهبی: - 1

 دسته این در مذهبی ایدئولوژي و شعائرگرایی مفاهیم  مفهومی مدل به توجه با و دهد می
  گیرند. می قرار

  دارند: ار قسم دو به تقسیم قابلیت خود سیاسی هاينقاشی سیاسی: - 2
 اند.دولت سیاي هویت به دهیشکل صدد در که هایینقاشی بخش:هویتالف) 

  دارند. جاي دسته این در ،»کاریزماتیک اقتدار« مفاهیم با ها نقاشی
 نظام بقاي جهت در هاییارزش تثبیت و نفوذ پی در که هایینقاشی نظارتی:ب) 

 شکل سیاست این مبناي بر که است  مفهومی »فرهنگی هژمونی« هستند کشور سیاسی
 است. درآمده نمایش به و گرفته
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 متمایز هانقاشی سایر از اجتماعی ویژگی اساس بر دسته این هاينقاشی اجتماعی: - 3
 این در بررسی مورد هاينقاشی مبناي بر در که است  مفاهیمی جمله از تکثرگرایی اندشده
  گیرد. می جاي قسم

 تثبیت و رفراندوم از بعد و 1357 انقالب ماهیت به توجه با که مذهبی:ـ  سیاسی - 4
 رویکرد بر متکی و مذهبی مضامین با هایینقاشی از تلفیقی  اسالمی جمهوري گفتمان
 یافت. گسترش سیاسی

 دهیم قرار بررسی مورد زمان حسب بر را هانقاشی توزیع روند بخواهیم اگر همچنین
 هایینقاشی نخستین ي هزمر در مذهبیـ  یاسیس هاينقاشی که سازیم نشان خاطر باید
 در برخوردارند.  اسالمی انقالب درازاي به قدمتی از و اندبسته نقش دیوارها بر که ندهست
 حمایت گونه هر از فارغ و خودجوش و مردم توسط سیاسی ـ مذهبی هاينقاشی آغاز

 از  تجسمی نرهايه آکادمیک هايحوزه توجه از دور به که جریانی شد؛ کشیده دولتی
 هايارگان نهادها، تبلیغاتی فرهنگی هايبخش در آن از پیش که ايحرفه نقاشان سوي

 بود. تولد حال در بودند، کار مشغول سینمایی هايپرده اجراي در یا و  مردمی و دولتی
 ي حوزه  رسمی جریانات حاشیه در و آکادمیک فضاهاي از خارج در که مقتدرانه جریانی

 شهدا تصاویر کردن بزرگ با ... روشنفکرانه و جنجالی هیاهوهاي از دور به کشور،  تجسمی
 اوج به 80 ي دهه میانی هايسال در آن هايفعالیت و یافت، تولد شهر، دیوارهاي روي بر

 رابطه، این در نور ابتکار شرکت سیسأت با جریان، این نقاشان و هواداران رسید. خود
 شهر، دیوارهاي روي بر آثارشان ي توسعه با و داده رسمیت را خود هیافتسازمان هايفعالیت

 در هاسال این تمام در مذکور جریان سازند. ثرأمت جدي بصورت را شهر چهره توانستند
 قرین شهروندان تمایل و نیاز خواست، با که داد اختصاص خود به را شهر دیوارهاي حالی
 مرتبط نهادهاي گیريشکل و جنگ ي تجربه بسب به زمان این در دیگر عبارتبه نبود.

 مرتبط، سیاسی هايداللت تنها و بود شده خاموش سیاسی هايگروه ي منازعه بسیار،
 هانیبال نقاشی که بود سیاستی چنین پی در و رواین از نمودند. پیدا را گفتن سخن امکان

 بود زمان آن راست و چپ گرایش بیانگر که آمریکا سفارت دیوار بر ضرغام ادهم و الخاص
 با راستی) دست هنرمند ي نماینده ضرغام و چپ گرایشات با هنرمندي عنوانبه (الخاص

 گرفتن نظر در با اجتماعی هاينقاشی نمایش گردید. محو  اسالمی دولت کارآمدن روي
 .داد قرار مداقه مورد زمانی ي بازه دو در توان می را هانقاشی تحلیل از گرفته شکل مفاهیم
 در .80 ي دهه دوم ي نیمه دوم و تحمیلی جنگ و انقالب وقوع آغازین هايسال نخست
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 مقوله این پیرامون مطرح مسائل اهمیت ي واسطه به جنگ و انقالب وقوع از پس هايسال
 تمامی حضور شاهد جامعه در رایج هايارزش با جامعه افراد  تمامی همنوایی بر کیدأت و
 نوظهور؛ قشر گیريشکل به هانقاشی این دوم ي وهله در هاییم.نقاشی در جامعه اقشار 

 بیان نیز را مردم میان در هاارزش حداکثري نفوذ سویی از و دارد اشاره نیز شهدا ي خانواده
 عضو، یک فقط نه آنست از حاکی که منتظر ي خانواده نقاشی مدعا این مثال شاهد کند. می

 از کشیدن دست به حاضر وطن از دفاع راه در جوان تا رپی از خانواده اعضاي  تمامی بلکه
 هایی دیدگاه پیوست وقوع به جامعه در که تحولی و تغییر ي واسطه به اما هستند. خود جان

 تا گردید تالش بعد، به 80 ي دهه از خصوصاً آن پی در که شد ساري و جاري ي جامعه در
 از و پرداخته سنت احیاي به روستایی رتصاوی از آمیخته و انگیزدل هاينقاشی نمایش با

 طرفی از بخشند. تزئینی ايجلوه شهر به و شده دور ایدئولوژیک هايدیدگاه و جنگ فضاي
 سرداران فراموشی عدم و سازياسطوره به تمایل و شهري زندگی و شهر گسترش با دیگر

 يهاسنخ حضور عمومیت« جایگزین خاص شهداي به اشاره که آنیم شاهد جنگ،
 شهر به قشر، این هافداکاري و هارشادت نمودن برجسته و برزگنمایی و شده »اجتماعی

 و تفکیک امکان که است ذکر شایان البته بخشد. می حماسی هايوجه حماسه، بدون
 از پس هايسال تمام در و نیست محتمل زمان حسب بر هانقاشی میان دقیق مرزبندي

 مهم ي نکته اما است. مشاهده قابل اجتماعی و سیاسی مذهبی، هاينقاشی تاکنون انقالب
 و اهداف نمایش ي نحوه در سالیان طی در که است تغییراتی هانقاشی از دسته این در

 در بود. ها نقاشی از زنان حذف تغییرات این از یکی است. پیوسته وقوع به مرتبط مضامین
 فاصل حد ـ است درآمده ایشنم به انقالب از بعد اول ي دهه دو در که هایینقاشی

 هانقاشی این در عبارتیبه خورد. می چشم به زنان حضور ـ 1379 لغایت 1357 هاي سال
 همسر یا مادر یک حد در ولو آمدند می در نمایش به نقاشی عنصرهاي از یکی عنوانبه زنان

 برزگراه (نقاشی شدند می گر جلوه  حامی نقش در که بودند گروهی زنان رزمنده. و شهید
 همگان به را فداکاري و گذشتگی جان از جهاد، راه در خود فرزند تقدیم با یا و مدرس)

 بخش زنان آن در که را الخاص هانیبال نقاشی باید می بین این در البته شدند. می یادآور
 این در چند هر نمود. مجزا جریان این از دادند، اختصاص خود به را نقاشی از اياصلی

 مردانه هايکنش مکمل عنوانبه و نگرفتند جاي اصلی گرانکنش جایگاه در زنان هانقاشی
 دیوارها بر درآمدن نمایش به از و دادند دست از نیز را نقش این تدریج به شدند، تعریف
 درآمد جریان به زیباسازي سازمان در که ايتازه رویکرد با اخیر هايسال در شدند. محروم
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 نقش در اما زنان به توجه شد، تلقی مهم هدفی عنوانبه دیوارها تزئین و زیباسازي و
 دیوارها بر جامعه از قشر این حداقلی حضور به منجر که گردید جلب مادر خود؛ تاریخی

 یا و مرکزیت به توجه است، مشاهده قابل دیواري هاينقاشی در که تغییراتی دیگر از شد،
  است. بودن مرکزي
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Abstract: 
 

In this article, using the semiotic approach, the meaning of graffiti 
works or murals in Tehran has been discussed. It is a qualitative method 
that is equipped with a critical and semiotic approach to re-understand 
urban expressions in order to go beyond the expected meanings of urban 
murals and with the help of semiotic techniques to graffiti as a social 
reality. Reach. In the theoretical framework of the theory of 
representation of reality and also the analysis of discourse as two critical 
theories that believe that our understanding of works of art is always 
achieved through the mediation of various factors and those factors in 
predetermined forms and forms try to be real the findings of the article 
show that murals as part of the body of the city have always been a point 
of contention between public space and power structures. The 
municipality, as a part of its power, considers itself the owner of the city 
walls and has always sought to legitimize a part through the mythology 
of concepts, and in the process has marginalized various dimensions of 
urban reality, so along with painting. Formal murals there are always 
informal paintings that reflect various areas of urban life. The objective 
example of this type of painting is the role of women in urban murals. 
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