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ــا- ــهشــیوعکرون ــاتوجــهب ــی-ب ایــنبرهــهزمان در
کــهتئاتــرکشــورمانبــهســمتفرســودگیمــیرود
آن ــیکــهدر ــاارزشراازمعضل ب ــر ــدایــنهن بتوان

داردنجــاتدهــد. قــرار
آن خیابانــی شــاخه بــه  نیــز گرافیــک بخــش  در
کهــن  هنــر ایــن ردپاهــای اولیــن میپردازیــم.
و غارهــا سنگنبشــتههای در میتــوان را
گذشــت بــا یافــت. اولیــه  بشــر زیســتگاههای
وخیابانهــا کوچههــا  در  اکنــون هــزارانســال،
رویدیوارهــابــهزندگــیخــودادامــهمیدهــد بــر
روز ونــهتنهــاتضعیــفنشــدهاســتبلکــههــر
خــودپیــشمــیرود. درمســیر دیــروز از پایدارتــر
در مهــم کاربــرد دو  از  امــروز خیابانــی گرافیــک
اســت راهــکاری اول: اســت،  برخــوردار جامعــه
جــذب و تجــاری فعالیتهــای تبلیغــات، بــرای
افــراد.ودوم:اعتــراضوبیــانآمــالورویاهــایبــه

نرســیده. جایــی
پ.ا

شــهریور حوالــی  در گرافیــک  تئاتــر نشــریه
از عــدهای همــت بــه نــه و نــود ســال مــاه
تلویزیــون و نمایشــی ادبیــات دانشــجویان
بــا دامغــان دانشــگاه دیجیتــال هنرهــای و
وگرافیــکبــه هــدفبررســیوعملکــردتئاتــر
برپــا تئاتــر گرافیــکبــر صــورتجداگانــهوتاثیــر
ــاایــن پیــشآمــدهاســتت ــر ــراکمت ــدزی گردی
بررســی مــورد  یکدیگــر بــا مــوازی را  هنــر دو
نشــریهتئاتــر ایــنشــمارهاز دهنــد.در قــرار
خیابانــی موضــوع بــه داریــم قصــد گرافیــک
برآنیــم بخــشتئاتــر بپردازیــم.در ایــندوهنــر
تــابــهتئاتــرخیابانــیکــهتــوانداردبــرایتمامــی
ــهویــژهقشــرســتمدیدهجامعــهکــه ب اقشــار
یــا بــهدالیــلمالــی بــهتماشــاخانه رفتــن  از
مشــغلهکاریمحــرومهســتندفرصتــیایجــاد
فاصلــهنگیرنــد؛بپردازیــم. تئاتــر هنــر کنــدتــااز
ــیشــایدتنهــابســتریباشــدکــه ــرخیابان تئات

سخن سردبیر
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خیابــانحــرفمیزنیــمدقیقــامنظورمــان وقتــیاز
اجتماعــی کــه اســت مکانــی خیابــان چیســت؟
زیســت آن  در جامعــه مختلــف تودههــای  از
میکننــدوهمــوارهصحنــهایبــودهاســتبــرای
زندگــی. از کــردناوقاتــی معــاشوســپری امــرار
خیابــاناشــغالکنندهمــکاناســت.خیابــانبــه
نیســت.بلکــه معنــایکهــنآنمحلــیبــرایعبــور
بــرای اســت بــوده محلــی امــروزی، تعاریــف  در
خیابــان جدیــد.همچنیــن زندگــی خلــق و احیــا
آن، اجتماعــی و معنــایسیاســی  در میتــوان را
آمــدنتــودهیمــردمبــرای صحنــهیبــهمیــدان
اغلــب  بازســتاندنحقــوقاجتماعــیخــودودر
تعاریــف،اعتراضهــایسیاســیومدنــیدانســت.
ــااســتکــهتودههــایاجتماعــی ایــنبدیــنمعن
معنــای بــرایرفــعنیازهــایخــودیــادیدهشــدندر
روانشناســانهیآن،اصطالحــابــهخیابــانمیآینــد؛
دیــدهشــده  نیــز بــزرگ انقالبهــای  در چنانچــه

درباره یک خیابان
چند پاراگراف

نویسنده:محمدرفیعی
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صحنــهنمایــشاســت
ً
اســتکــهخیابــانتمامــا

معنــایسیاســیآنصحنــهانقــالب. وبــهطبــعدر
مــوردخیابــانبــهخوبــی ایــندســتدر تعاریفــیاز
اهمیــتوجایــگاهخیابــاندرعصرحاضر نشــانگر
کــهمیدانیــدقــرنبیســتمبــه اســت.همانطــور
اقتصــادی،سیاســیو ســببتغییــراتشــگرف
جوامــعگوناگــون،محملــیمناســب اجتماعــیدر
مختلــف اجراهــای و شــکلها پدیــداری بــرای
ایــن  از یکــی خیابانــی تئاتــر کــه شــد؛ خیابانــی
خیابــان شــکلهایبخصــوصاســت.نمایــشدر
گونــه  هــر  از  دور بــه و بیپــرده بخواهیــم  اگــر را
مواجهــهاســت. اضافهگویــیتعریــفکنیــم،تئاتــِر
نمایشــگر میــان رو  در رو و عریــان مواجههیــی
بیــان،ارجــاعبــهذات .ایــنشــکلاز وتماشــاگر
نمایــشاســت.همــانجوهــری واصالــتهنــر
و  اجراگــر ومبنایــش بــوده  تئاتــر کــهخاســتگاه
بــودهاســت.همــاناصلــیکــه»بــروک1« تماشــاگر
عمــرخــودرابــه از و»گروتوفســکی2«ســالیاندراز

آناختصــاصدادهبودنــد.
بــه و  مســتقیم دیداریســت  خیابــان  در  تئاتــر
ســالنهای اشــرافیطلبِی و تجملگرایــی از  دور
جایگاههــای ارتبــاط، شــیوهی ایــن نمایشــی.
کــه ، نمایشگر-تماشــاگر ســنتی و سمبلیســتی
آننقــش  بــرقشــهریدر زرقو پــر ســالنهای
روحیــهای ایجــاد بــا و میریــزد فــرو را داشــت
در جمعــیومشــارکتهمــهجانبــهیتماشــاگر
نمایــشمیرســد.  از  انقالبیتــر رونــدی بــه اجــرا
تئاتــرخیابانــیهنــریاســتدموکراتیــکومردمی،
یــکفضــایعمومــیعرضــهمیکنــد. کــهخــودرادر
کــه نمایشهــایصحنــهای برخــالف کــه جایــی
آنبرنامه مــردمآنراانتخــابنمــودهوبــرایدیدار
خــودشــکار میکننــد،  منظــور بودجــهخاصــی و

کوچــهومعابــرمیگردنــد. تئاتــرخیابانــیدر
حامیــان کــه جایــی بیضایــی،  تعبیــر بــه
محیــط

ً
نمایــشمردمانــدنــهاشــراف،طبعــا

آداباشــرافیاســت. نمایــشفاقــدنظــمو
بینظمتــر و  شــلوغتر کــه  همانقــدر ولــی
اســت. نیــز وبیدروغتــر اســت،صمیمانهتــر
در ارزشــمند عنصــری همدلــی و انســجام
زندگــیگروهــیخیابانــیمحســوبمیشــود
ومیــاناعضــاینمایــشوتماشــاگرانهیــچ
هــر و نــدارد وجــود همگســیختگی از گونــه
اجــرای درمســیر واجراگــر لحظــه،تماشــاگر
نمایــشیکــیمیشــوند.بــهتعبیــردوســتی
اســت. انقالبــی بخــت همــان ایــن گرامــی
ایــن  تماشــاگر  کــه معناســت بدیــن ایــن
نقــشســنتیو بخــتواقبــالرادارد،کــهاز
فراینــد منفعــلخــودبیــرونبیایــدودرمســیر
مفهومــی او  حضــور بگیــرد.  قــرار  اثــر خلــق
دریچههــای و میکنــد اضافــه نمایــش بــه
میشــود. گشــوده زندگــیاش بــه جدیــدی
خــود آیینــهخویــشمیبینــد،  در را خــود او
در را خــود زندگــی شــرایط و میکنــد بــازی را
میدهــد.ایــنمواجهــه تــرازویقضــاوتقــرار
و میدهــد جلــوه مهــم را او  حضــور امــکان
زیســتروزانــهخــودفاصلــه بــرایلحظاتــیاز
میگیــردودرحقیقــتمشــارکتاوتبدیــلبــه
ــهنقــد کنشــیانقالبــیمیشــود.کنشــیکــهب
زندگــی میکشــاندوباعــثتجربــهایجدیــددر

گرایانــهخــودمیشــود. واقــع
نمایشــگرانخیابانــیبــهمثابــهانســانهایی
افالطونــیبیــرونرفتهانــدبــاپهــن غــار کــهاز
خیابــان  در خــود نمایــش بســاط کــردن
و  نــور  از تــا هســتند تــالش  در ، معابــر و
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خورشــید آنهــا بزننــد. حــرف روشــنایی
بــه بازگشــت راه  در و دیدهانــد را معرفــت
را  دیگــر میکننــدحقیقتــی ،ســعی غــار ایــن
آنهــا بکننــد. دروغیــن واقعیــت جایگزیــن
اکنــون و بازشــناختهاند را حقیقــی ایــده
انســانهایایدهمنــدیشــدهاند.بــهعبارتــی
تاریکــی ،بازگشــتهاندتــاافــرادیراکــهدر دیگــر
بســتهشــدهاندایــدهآل بــهزنجیــر ایــنغــار
کننــد.آنهــامیداننــدکــهراهبازگشــتبــهایــن
تاریــکاســتوممکــناســتدر بســیار غــار
پــس شــوند؛ دلــزده و خســته مســیر ایــن
دیــدار ایــن بــرای تالشــیقهرمانانــه بــا بایــد
از گامبرداشــت.ایــنمواجهــهشــکلیدیگــر
بــامشــارکتجمعــیدر کــه زیســتناســت،
و تربیتــی آموزشــی، تجربههــای انســان آن،
انتقــالایــن فرهنگــیرالمــسمیکنــدودر
تجربههــانیــزهمــوارهتــالشمیکنــد.بــهقــول
دورانــیکــهزندگــیدیگــر »آنتونــنآرتــو3«:»در
نــو هیــچمعنایــینــدارد،بایــددربــارهزندگــیاز
اینکــهبــه اندیشــید.پــسچــارهاینیســتجــز

داد.« تــن نمایــشدادن

پاورقی:
PeterBrook:1

JerzyGrotowski:2
AntoninArtaud:3

منابع:
روشــنگرانو چیــن/بهــرامبیضایــی/نشــر نمایــشدر

مطالعــاتزنــان
وطاعون/آنتوننآرتو/نشرمرکز فرهنگ،تئاتر
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الف:اصلتناقض
شــرایطیکــهقیمــتهــرچیــزیافسارگســیخته در
مالــی دارایهایــی کــه دروضعیتــی مــیرود، بــاال
کــه جایــی و شــده دســتهجمعی زیــادی عــده
میشــنویزنــیبــرایگرفتنشــیرخشــکبچهاش
کاریمیشــود،یــاهــمصنفانــت، بــههــر مجبــور
ســرگرم کــه  تئاتــر غالتحصیــل فار دانشــجویان

ً
شــغلهایپرتوپــالهســتندویــااســاتید-بعضــا
حقالتدریســی مــزد دســت بــا احتــرام- قابــل
تئاتــر معــاشمیکننــدحــرفزدناز امــرار ناچیــز
همیــن دل  در امــا نیســت، بیــش شــوخیای
بــه پرداختــن کــه نهفتــه مســئلهای وضعیــت
ضــرورت اســت؛ ضــروری پیــش  از بیــش آن
بــه اندیشــیدن ضــرورت گاهــی. آ و اندیشــیدن
بــا آنچــهکــهمیتوانــدباشــدونیســتبــهتغییــر

اســتدالل. و انگیــزه

تمرین دموکراسی
تئاتر،
نویسنده:سیامکُدری
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ب:زندهبادمجرم
عــده بــرای اســت پهــن جنایــت و جــرم  بســتر
کــه آنجــا تــا بایــد و شــما و مــن امثــال زیــادی،
میشــودحواســمانباشــدکــهچــهمیگوییــم،بــه
کــهمیگویــمواصــاًلچــرامیگوییــم؟نظارتــیوجــود
الطائــالترا جلــویاینطــور

ً
داردکــهبایــدوحتمــا

ــاخــروج ــهورودی ب
ً
ــا ــیاحیان ــرد!بیآنکــهنظارت بگی

پولهــایرانتــیوغیررانتــیاحتمالــیباشــد،اصــاًل
فقــط کنیــد ولشــان تئاتــر؟ بــا  چــکار را دولــت
گلیمشــان  از را پایشــان کــه باشــد حواســتان

نکننــد.  درازتــر
آنــان اســت: مجــرم مصــداق اینجــا  در )آنچــه
آجــری ســاختمان ایــن  بــر و اندیشــیدهاند کــه
افزودهانــد،آنــانکــهتوانســتهاندخــودواثرشــان

تاریخــی خــود ایــن }کــه نکننــد، ســترون را
در توانســتهاند کــه آنهــای و دارد{ کهــن
طــولتاریــخمیلــهفــوالدیالیچــرخاســتبداد

نهنــد...(
کار ج:تئاتر

کار کــه معاصــری تئاترهــای معــدود  از یکــی
»اگوســتوبوال1« کــه اســت تئاتــری میکنــد
آنراگذاشــت،تئاتــریکــهتمریــن پایههــای
هــر  از مــردم میــان  در میکنــد، دموکراســی
»پائلــوفریــره2« اواز .هرچنــدنبایــدتاثیــر قشــر
فقیــدرانادیــدهگرفــت.اینکــهبــوالدرســال
ریودوژانیــرو  شــهر شــورای  در 1996 تــا 1992
دارد، تامــل جــای خــود بــوده اعضــا  از یکــی
آیــامــاروزیمیتوانیــمچنیــنشانســی کــه
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تئاتریمــان داشــتهباشــیمکــهیــککنشــگر
چنیــنجایگاهــیباشــد!اینکــهاگــر بتوانــددر
حتــیشــرایطشمهیــاشــداصــاًلخــوداوورود
میکنــدیــکمســئلهاســتاینکــهخودمــان
تــرورشــخصیتینکنیــمهــمموضوعــی را او
همــه اینکــهاز بعــداز آخــر اســتودر دیگــر
باشــیمکــه ایــنخوانهــاردشــدبایــدمنتظــر
قــدرتاورافاســدمیکنــدیــا وکار آیــاســاز

احتمــااًلبگذریــم. نــه...از
او کــه اجراســت  از نوعــی مجلــسخیابانــی،
طریــقآنقانــونتعییــن مبــدعآناســتاز
ــرواجــراشــد ریودوژانی ــد،طرحــیکــهدر میکن
)توضیــح خیابانــی مجلــس نــام، همیــن بــا
اســت، خیابــانصحنــه کتــاب  در آن کامــل
ومجلــس قانونگــذار تئاتــر آن:  آخــر مقالــه
کــه ترتیــب ایــن بــه آمــدهاســت(،  خیابانــی
توســط اســت قانونــی کــردن مســئلهوضــع
یــک  در را  راهــکار ارائــه کــه  شــهر شــورای
همــه  از مــردم میبیننــد، خیابانــی مجلــس
آنجلســهنمایــششــرکتپیــدا قشــریدر
اعضــای کــه مــوردمســئلهای  در و میکننــد
پیشــنهاد کردهانــد مطــرح شــهر شــورای
وضــع قوانینــی نهایــت  در و میدهنــد.
میشــودکــهبــاپیشــنهاداتآنــانســنخیت
جدیــد، قوانیــن وضــع بــرای واقــع  در دارد
مردمــیکارکــردآنرامیداننــدکــهمســتقیم
ارتبــاطهســتندنــهقانونگــزاراندر بــاآندر

بستهشــان! اتاقهــای
ــرای ــیاســتب ــدمحل ادامــهمیای آنچــهکــهدر

مناقشــه.
بــا خیابانــی( اینجــا  )در  تئاتــر ارائــه مــورد  در
دومقولــهکلــیروبــروهســتیم؛یــک:زیربنــاو

اســکلتکــهبــهزعــمایــنجانــباندیشــهنهفتــه
اســت.ودو:پوســتهظاهــری،فرمــیکــهاثــر اثــر در
راواردنکردیــم اینجــاابــزار بــهخــودمیگیــرد.مــادر
بوطیقــاشــرحمیدهــد، آنچــهارســطومفصــلدر
خیابانــی اجــرای  در آنهــا حیاتیتریــن البتــه کــه
یــاموضــوع مــورداندیشــهفکــر اســت.در بازیگــر
مــنگفتهانــدامــا از مــنوبهتــر از خیلــیبیشــتر
تاثیــر آن فــرم  بــر  اثــر ارائــه اینجانــب اعتقــاد بــه
اســمگذاری فــرم کــه آنچــه میگــذارد. مســتقیم
اســتخراجمیشــود؛ درونمــواردزیــر میکنــماز

1:نگرشدولتبهتئاترخیابانی
روابــطاجتماعــی،اقتصــادی، 2:فضــایحاکــمبــر

فرهنگــیوسیاســی
نگــرشدولــت)تیــمنظــارتوارزشــیابی( آنچــهاز
بــهتئاتــرخیابانــیحــرفمیزنــم،بــهمعنــیردیــا
رابطــهمســتقیمبــا

ً
پذیــرشآناســتکــهاساســا

نهفتــه.بــاایــن اثــر طــرحیــااندیشــهایداردکــهدر
کــهدولــت اجرایــیداشــتهباشــی فرضیــاتاگــر
بــاتصمیــمکارگــردان حاکــمآنرابرنتابــد،ایــناثــر
پیــدامیکنــد،یــا وگــروهاجرایــیسرنوشــتیدیگــر
بــهکلقیــداجــراراخواهــیزدوپرونــدهنمایــش
رامیبنــدییــاآنکــهبــاتیــماجرایــیتصمیــمبــه
اجــرایآنبــاعواقــباحتمالــیآنمیگیریــد،پــس
ابتــدابــاهمچیــناحتمالــیروبــهرواســت گــروهدر
ــداایدههــایفــرماجرایــی ابت وایــناحتمــاالتدر
گروهــیباشــددر کار ذهــنکارگــردانیــااگــر رادر

ذهــنتیــماجرایــیشــکلمیدهــد.

پاورقی
AgustoBoal.1
PauloFreire.2
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کــه زمانــی و درام شــکلگیری تاریــخ  از قرنهــا
انســانها کــردن قربانــی تماشــای بــه مردمــان
آن  در مخاطــب اســت. گذشــته مینشســتند
دچــار ، دیگــر انســانی  کشــتار دیــدن  از  روزگار
و لــذت نهایــت،  در و میشــد کاتارســیس
ویژگیهــایقطعــیوحتمــیدرام ســرگرمیکــهاز

میافتــاد. اتفــاق اســت
قطعــا و گذشــته  روزگار آن  از ســال هــزاران
فــرمو هنــریچــهدر ثــار میبایســتهمچنــانکــهآ
محتــوارشــدکردهانــد-یــاالاقــلامیدواریــم چــهدر
در ودرکمخاطــبنیــز کــهکــردهباشــند!-شــعور
اینجــامنظــور مواجهــهبــایــکاثــرهنــری-کــهدر
و تغییــر اســت-دچــار اخــصتئاتــر مــابــهطــور
تحــولوشــایدپیشــرفتیشــدهباشــد.بــهجــرات
شــاخههای از یــک هیــچ  در کــه گفــت میتــوان
،عنصــرمهمو ،مخاطــباثــر هنــریبــهانــدازۀتئاتــر
ــد ــهایمحســوبنمیشــود.بســیاریمعتقدن پای

صحنه است
خیابان
نویسنده:طیبهمونسان
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درامقــرنبیســتمبــهبعــدمخاطــبخــودیکــی در
نباشــد عناصــرشــکلگیریدراماســتکــهاگــر از
میگوییــم دراماتیــک کنــش آن بــه کــه آنچــه
اثــر و مخاطــب  شــعور ســطح نمیگیــرد. شــکل
مخاطــب یکدیگرنــد. معلــول و علــت بیشــک
اندیشــمندتــابدیــدناثــرینحیــفوســخیف
نقطــۀشــروعتــا رانــداردوبالعکــستئاتــریکــهاز
لحظــۀروشــنشــدنچراغهــایصحنــهوتشــویق
میگویــد کــه آنچــه مســئول را خــود مخاطــب،
مخاطبــی هــر تــاب میدانــد، میدهــد نشــان و
ایــنمیــانتئاتــرخیابانــی رانداشــتهونــدارد.در
مخاطــب ارتبــاطوتاثیرپذیــریوتاثیرگــذاریاشاز
ارتبــاط کــه چــرا اســت  بیشــتر مخاطــب بــر و
دووجــوددارد ایــنمیــانبیــنهــر تنگاتنگــیدر
تئاتــرصحنــهایکمتــرشــاهدآنهســتیم. کــهدر
گذشــتقرنهــا حــالســوالاینجاســتبعــداز
انســانی آیــامخاطبــیکــهروزگاریبــادیــدنکشــتار
کاتارســیسوحتــیلــذتمیشــده دیگــردچــار
ــجانســانی ــدنرن قــرنبیســتمدی ــاامــروزهودر آی
اورامــیآزاردواساســاآنچــهکــهبــهعنــوان دیگــر
تغذیــه را امــروزی مخاطــب دراماتیــک خــوراک
وازجنســیدیگــرشــده نوعــیدیگــر میکنــد،آیــااز

اســت؟
عنــوان ایــن بــا دیــدم را کتابــی پیــش چنــدی
بــامضمــون کاری اســت«. کــه»خیابــانصحنــه
را گــزاره ایــن  اگــر امــا نــدارم کتــاب محتــوای و
بایــد پــس اســت خیابــانصحنــه کــه بپذیریــم
همــانخیابــانجســتجوکنیــم درامرادر عناصــر
و پیادهروهــا  از  گــذر حــال  در کــه را عابــران و
خیابانهــابــهناگهــانبــرایدیــدناتفاقــیخــاص
هــمحلقــه میایســتندوصــفمیکشــندودور
اگــر بگیریــم.  نظــر  در  تئاتــر مخاطبــان میزننــد،
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یــک بیرونــیگوشــهایاز بهعنــوانیــکناظــر
ایــن بــه و بایســتیم روچنــدســاعتی پیــاده
تئاترهــایخیابانــیومخاطبینــشنــگاهکنیــم
بــهســرعتمتوجــهخواهیــمشــدکــهانســان
هــمبــاشــوقبــه قرنهــاهنــوز گــذر بعــداز
و مینشــیند دیگــر انســانی رنــج تماشــای
آن کاتارســیسشــوداز آنکــهدچــار بیــشاز
حــظمیبــرد.مخاطــبهمــانمخاطــباســت،
شــلوار و کــت شــده، شــیکتر کمــی فقــط
میپوشــد،گوشــیموبایــلدســتشمیگیــرد
کــه بــادیگرانــی را ومیتوانــدحــظولذتــش

خــورد و زد خانــهنشســتهاندســهیمشــود.  در
مــردمتوســطپلیــس،خودکشــیوســطخیابــانو
ُکشــی،مراســمبســیار پیــاده،دیگــر رویپــلعابــر
اراذل شــدن کشــیده  دار بــه دیدنــی و جــذاب
کــه و...تصاویــریاســت اوبــاشوســطشــهر و
وفرهیختــۀقــرن توســطهمیــنمخاطــبباشــعور
بیســتمیضبــطومنتشــرمیشــود.گاهــیحتــی
ــهامــروزه ــیک ــدنایــنتئاترهــایمهیــجخیابان دی
در بــزرگ و کوچــک شــهرهای نقطــۀ نقطــه  در
حــالاجراســتبــرایمخاطــبقــرنبیســتمآنقــدر
برنامهریــزی آن دیــدن بــرای کــه اســت جــذاب
ورفقایــشرا میکنــدودســتکــودکوهمســر

بــهخیابــانمیآیــد. و هــممیگیــرد
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ایــن تولیدکننــدگان تکلیــف  دیگــر ســویی  از
بــامخاطبانــشروشــناســت. نیــز تئاتــر نــوعاز
چشــم خیابــان،  در  امــروز انســان کــه میدانــد
جــاکــهفریــادی میگردانــدوجســتجومیکنــد،هــر
پــایظلمــیلــهمیشــود، باشــدوانســانیکــهزیــر
بــهتماشــامیایســتد.پــسبــازاریکــهتقاضایــش
خــواهناخــواه ــاداســتتولیــدوعرضــهاشنیــز زی

برابــرمیشــود. چنــد

ســال  در باســتان یونــان  در انســانها  اگــر
وطــییــکمراســموآییــنخــاص فقــطیکبــار
بودنــد،  دیگــر انســانی قربانیشــدن شــاهد
روز  هــر کــه اســت مخاطبــی ، امــروز انســان
شــاهدرنــجکشــیدنوقربانیشــدنانســانی
انســانها،  کشــتار و جنــگ اســت.  دیگــر
خیابانهــاراتبدیــلبــهصحنــهایابــدیکــرده.
گوشــه لحظــهدر وهــر روز صحنــهایکــههــر
وکنــارششــاهداجــراییــک»تئاتــرخیابانــی«

هســتیم.
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 )سیاست ، خیابان(
 مکبِث  کاهوت1«
»هملِت  داگ،

نویسنده:مصطفیدرویشگوهری

تــاماســـــــتوپارد2،نمایشـــــــــــــــــــــنامهنویساهــل
ســال1964بــانوشــتن انگلســتاناســت.کــهدر
وگیلدنســترنمردهانــد3 نمایشــنامهروزنکرانتــز
15ســال

ً
توانســتجایــزهتونــیرابگیــرد.تقریبــا

نمایشــنامه دو  از اقتبــاس بــا اســتوپارد بعــد
مکبثکاهــوت هملــتداگ، ، شکســــپیر بــزرِگ
دو شــامل اقتبــاس ایــن اصــل  در نوشــت. را
در نویســنده  خــود ولــی اســت؛ نمایشــنامه
ویرگــول »تنهــا مینویســد: کتابــش  مقدمــه
کــرده جــدا هــم  از را متــن دو ایــن کــه اســت
ــدون ــهنمایشــنامهدوم)مکبــثکاهــوت(ب وگرن
نمایشــــــــــــــنامهاول)هملــتداگ(بــهتنهــــــــــــایی
نمـــــیشود را دو ایــن  و نیســت، نمایشـــــــنامه
نمایشــنامه تکمیــل رونــد کــرد.« اجــرا جداگانــه
ــاســال1979 ــیازســال1971ت 8ســالیعن

ً
ــا تقریب

بــهطــولانجامیــد.اســتوپارداولهملــتداگ
ســال1978مکبــثکاهــوت در

ً
رانوشــتوبعــدا



19
نشریه تئاتر گرافیک - شماره یک - بخش تئاتر

کاهــوت4 پــاول طــرف  از نامــهای اســاس  بــر را
میکــرد کار  تئاتــر  درچکســلواکی کــه شــخصی
نوشــت.کاهــوتازوضعیــتبــدوروبــهانقــراض
77 تصویــبمنشــور از بعــد تئاتــرچکســلواکی
گفتــهبــودوایــنکــهبــاگروهــیکوچــکدرخانــهای
کــردهاســت. خفــااجــرا رادر مکبــثشکســپیر
دوبخــشکلــیتشــکیلمیشــود؛ هملــتداگاز
حــال  در کــه میبینیــم را مدرســهای  آغــاز  در
آمــادهســاختنســکوییبــرایجشــنهســتند.
مدیــرمدرســهآقــایداگاســت.اشــخاصدرون
کمــی داگصحبــتمیکننــد. زبــان بــه مدرســه
ایــزی نــام بــه شــخصی بــا میرویــم جلوتــر کــه
درکزبــان آشــنامیشــویماواز راننــدهکامیــون
اســت؛ولــیبــههــرســختیایشــده داگــیعاجــز
رامیســازند. بــهبچههــاکمــکمیکنــدوســکو
بخــشدوم،اجرایــیکوتــاهازصحنههــایمهــم

اســت. هملــت
دوبخــشکلــیتشــکیل از مکبــثکاهــوت،نیــز
و مکبــث.  از کوتــاه اجرایــی اول بخــش شــده؛
بخــشدومماجــرایبــازرسواعضــایاصلــیگروه
ــد.او ــازرسقصــددارداجــراراکنســلکن اســت.ب
اجتماعیشــان جایــگاه بــه نســبت  را بازیگــران
ایــناســتکــه تحقیــرمیکنــد.امــانکتــهاصلــیدر
وقتــیپلیسهــامیخواهنــداجــراراکنســلکننــد،
ایــزیراننــدهکامیــونواردمیشــودوبــازبــانداگ
شــروعبــهصحبــتکــردنمیکنــد.بازیگــراناجــرا
مامــوران میرســانند. پایــان بــه داگ زبــان بــا را
زبــانداگچیــزینمیفهمنــدوکامــالگیــج کــهاز
و میشــوند همــراه بقیــه بــا  آخــر  در شــدهاند،

میکننــد. شــروعبــهســاختندیــوار
اینکــه متــنیــااجــرارابــهانتهــارســاندهاید.قبــلاز
میــانبگذاریــد بخواهیــدنظرتــانرابــاکســیدر

ــاره ــادرب ــد؟آی ــزیفکــرمیکنی ــهچــهچی اولب
کنیــد فــرض میکنیــد؟ فکــر  اثــر مضمــون
اثــر رادوســتنداشــتید.یــابرعکــس،از اثــر
ســوال ایــن حــال اســت. آمــده خوشــتان
مطــرحمیشــود:»چــراخوشــمآمــد؟«شــاید
بــدم »چــرا بــود. عقیــدهامهمســو بــا چــون
بــود عقیــدهام مخالــف چــون شــاید آمــد؟«
اکنــونمیگوییــد:»عقیــدهچیســت؟«»اصــاًل
واضــح کــه چیــزی چیســت؟« بــد یــا خــوب
اجــرا اجــراتأثیــر اســتایــناســتکــهآیــابعــداز
دیــدهمیشــودیــانــه.نظریهپردازانــیهســتند
اســت  تأثیرگــذار تئاتــری میکننــد ادعــا کــه
کــهسیاســیباشــد.چــرا؟»چــونعقیــدهاز
دیــد بایــد اول میگیــرد.« نشــأت سیاســت
آنهــابــهچــهچیــزیسیاســیمیگوینــد؟شــاید
مــورداقتصــاد،جامعــه آنهــافقــطصحبــتدر
ودولــتراسیاســیمیداننــد.تعریــففــوق
گفــت: بایــد بلکــه نیســت درســتی تعریــف
دارای یــا بپــردازد دولــت بــه تئاتــری »هــرگاه
، اثــر آن 

ً
قطعــا باشــد سیاســی جهتگیــری

اثــریاســتسیاســی.«پــسهمــهیتئاترهــا
بــودنســنجید. معیــارسیاســی بــا نبایــد را
میــان بــه صحبــت سیاســت از چــرا حــال
آمــده؟دلیلــشایــناســتکــهخیلیهــافکــر
مــکانمجلســیخــودش از تئاتــر میکننــداگــر
عــوامفاصلــهداردجــداشــودوبــهروی کــهاز
َجــوقرار صحنــهخیابــانپــابگــذاردتحــتتأثیــر
میگیــردوبــهســمتسیاســیشــدنپیــش
مکبــث  در کــه آنچــه ماننــد دقیقــا مــیرود.
کاهــوتمیبینیــم.دولــتاجــازهاجــرانمــیداد
ــاولکاهــوتتســلیمنشــدوتئاتــرشرا امــاپ
چارچــوباجــراکــرد.و جاز بــهمیــانعــاموخــار
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اینگونــهبــودکــهتئاتــرچکســلواکیتوانســت
نفــسبکشــد.

کــهاشــارهشــدتــاماســتوپاردایــده همینطــور
شــرایط  از را کاهــوت مکبــث داگ، هملــت
حاکــمدرچکســلواکیدهــه70گرفتــهبــود.در
حــالفرامــوش در آنشــرایطسیاســیتئاتــر

و کاهــوت پــاول بنــام کســی ولــی بــود؛ شــدن
تمریــن هفتــه هشــت در را مکبــث گروهــش
یــک  در میشــوند موفــق باالخــره و میکننــد
اتــاقنشــیمنخانــهایآنرااجــراکننــد. هفتــهودر
پــاولکاهــوت،شــایدتنهــااقدامــیبــودکــه اینــکار
آنروزگارچکســلواکیکمــککــرد. بــهحیــاتتئاتــر
راکاملتریــنراهارتباطــی ارویــنپیســکاتور5،تئاتــر
تئاتــر  پیســکاتور میدانســت انســانها بیــن
رابهنزدطبقهعامآورد. بورژوایــیراردکــردوتئاتــر
میتــوان اســتوپارد متــن  در را  پیســکاتور  تأثیــر
وســیله کاملتریــن  تئاتــر آنکــه اول کــرد. پیــدا
ارتباطــیاســت.چیــزیکــهمشــخصاســت،نقــش
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ارتبــاطبیــنانسانهاســت.گویــیاولیــن زبــاندر
پایــهارتباطــیزبــاناســتکاریکــهتــاماســتوپاردبــا
راســتایزبانــیسیاســیمیکنــد زبــانارتباطــیدر
میکنــد خلــــــــق زبانــی او اســت ســتودن قابــل
بــه زبانــی نمایــش اشــخاص مخصـــــوص زبانــی
اســمداگواشــخاصبــاآنصحبــتمیکننــدو
ایــنزبــانقابــلیادگیــرینیســتبلکــهبایــددرک
زبــان ایــزی میپرســد کاهــوت  از بــازرس  شــود
کجــاآموختــه؟کاهــوتجــوابمیدهــد: داگرااز

»یــادشنمیگیــریبدســتشمیــاری.«
هــم نمایشنامهنویســان ماننــد اســــــتوپارد
خالقیتهایــی زبــان حــــوزه  در کــه عصـــــرش
داشــتند،دســتبــهچنیــننوآوریهایــیمیزنــد
امــاتفــاوتاســتوپاردایــناســتکــهمخاطــبدر
هارولــدپینتــر6یــا ثــار آ تاویــِلزبانشناســـــــیدر
مشــکِلعــدمدرکنخواهــد دیویــدممــت7دچــار
نمایشــنامهاولئانــادیویــدممــت شــد.مثــالدر

فرآیند رویتاثیــرجایــگاهقــدرتدر دســتبــر
اســتوپارد ولــی میکنــد تمرکــز زبانــی رابطــه
زبــان دســتبــهتاویــلمعنایــِیخــودشاز
اعــداد»یــک،دو، اثــرشاز ــدمثــالاودر میزن
از بجایــش بلکــه نمیکنــد اســتفاده  ســه«
عقبمانــده« و  بارانــداز »خورشــید، کلمــات
زبــانداگدر کــردهاســت.شـــــاید اســتفاده
راســردرگممیکنــد کمــــــــیمخاطـــب اوایــل
ولــیبــاجلــورفتــناثــرمخاطــبمعانــیواژگان
درک بــه  ادامــه  در و   فهمیــد خواهــد  را
ــرمیرســدایــنتکنیکــی ــتاث روای درســتیاز
از برداشــتی  کــرده اســتفاده اســتوپارد کــه
زبانشــناس و فیلســوف  زبانــی بازیهــای

اســت ویتگنشــتاین8 معــروف
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اثــرش کاریکــهاســتوپاردبــازبانشناســیدر
میکنــدیــکجنبــهمهــمداردوآنایــناســت
فاعــل بلکــه نیســت منفعــل مخاطــب کــه
ــی ــرخیابان تئات اســت)ماننــدعناصــریکــهدر
ایــن و داشــت( وجــود  پیســکاتور طــرف  از
ــر تئات ومخاطــبرادر ِالمــانرابطــهتماشــاگر
خیابانــینیــزمیتــوانپیــداکــردتماشــاگراِن
مکبــثکاهــوتمنفعــلنیســتندبلکــههــر
جامعــههســتندکــه کــدامنماینــدهقشــریاز
حــالبــاآمــدندولــتجدیــدتنــزلیافتهانــد.
عامــی شــخص نمــود میزبــان  شــخصیت
آخــر  ظلــممیایســتد.در برابــر  کــهدر اســت
ــا ــازبانــیجدیــدحتــیظالــمراب ــاهــمب همــهب
اســتفادهاز خــودهمــراهمیکننــدوایــنتاثیــر

رابطــهبیــنانسانهاســت. زبــاندر
را آن کننــدو رارد  کــهدولتهــاتئاتــر وقتــی
قالــببورژوایــی محــدودســازندتئاتــرشــایداز
و نمــیرود بیــن  از ولــی بیایــد بیــرون خــود
ایــن یــادر فضــایبیرونــیمثــلخیابــان در
اتــاقنشــیمنبــهحیــاتخــود نمایشــنامهدر
فضــای کاهــوت مکبــث  در میدهــد. ادامــه
دیــدهمیشــود. خفقــانوروبــهنابــودیهنــر
ایــن  بــر گواهــی بــازرس شــخصیت نمــود

مدعاســت
»عالیـــــهعالیــــهوچــهخــوبکــهنمایشـــــــیبــا
باشــیم.« داشــته  تغییــر بــرای شـــــاد پایــان
ایــندیالــوگبــازرسفضایــیمشــترکبیــن
مکبــثوچکســلواکیرابــهمــانشــانمیدهــد
بگویــد کــه را هرچــه میکنــد فکــر بــازرس
قانــونَدممیزنــدیــا بشــود،میشــود.اواز
کلمــات اســتفادهاز طــرز حتــیزمانــیکــهاز
تثبیــتجایــگاهخــودو صحبــتمیکنــد.در

اولتــا تنــزلجایــگاهتئاتریــوناســتبــازرساز
هنجارســازی ایجــاد هدفــش  نمایشــنامه  آخــر
دیکتاتــوری فضــای  نماینــدهی بــازرس  اســت
مکبــث بــهاجرایــیاز اســتکــهبازیگــرانرامجبــور
اتــاقنشــیمنبــاظرفیتــیمحــدودکــردهاســت. در
ترسشــان نمایــشبخاطر آخــر وحتــیبازیگــراندر
وبــااســتفادهاز چــهســریعتر دســتگیریهــر از

زبــانداگاجــراراتمــاممیکننــد.
آخر ودر

اســاسعقیــدهذهنــیمخاطبــش  بــر اثــری  هــر
هــــر  از سیاســـــی تفســــیر میشــــــود. ســنجیده
دانــش و مخاطــب عقیــده بــه بســتگی  اثــر
بــا  سیاســی دانــش ایــن و دارد سیاســیاش
اســت دانــشتئاتــری)کــهلــزومقضــاوتیــکاثــر
در غلــط دانــش تفــاوت ایــن اســت. متفــاوت )
نظامــی آمــدن پدیــد باعــث  اثــر یــک ســنجیدن
پایــهجهــلمیشــود.فــردیکــهتمــام قضاوتــیبــر
خیابانـــــییــاصحنـــــهایراسیاســی تئاترهــااعــــماز
ــه راب ــر ــداوقطعــامطالعــهیتئات برداشــتمیکن
در کــردهاســت. رهــا سیاســت مطالعــهی نفــع
ــابــد. ــاخــوباســتی هنــریی ــِر ذهــنایــنفــرداث
داشــتن مغایــرت دلیلــش اســت بــد کــه اثــری
ــریکــهخــوباســتموافــق ــیواث موضــععقیدت

اســت. فــرد عقیــدهسیاســی
بــه اســت؟ تاثیرگــذار تــاچــهحــد  تئاتــر  ســوال:
ویــاثبــت تغییــر تــاکجــامیتوانــدبــر راســتیتئاتــر

عقایــدجلــوبــرود؟
زنــدهوقابللمــــــسبودنش برتــریتئاتــرعنصــــــر
از  دور بــه کــه خیابانــی تئاتــر مخصوصــا اســت
بورژوایــیاســت.نزدیکتریــن تجمــالتوعناصــر
ــهقــولپیســکاتور ــامخاطبــشراداردوب رابطــهب
قــدم  جامعــه  گاهــی خودآ جهــت در میتوانــد
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ایــنقــدمبرداشــتنوقتــیدر بــرداردنمونــهایاز
اواســطاجــراجملــهی بروکســلدر ســال1830در
شــد شــنیده اســت. مقــدس وطــن بــه عشــق
کــهتماشــاگران، بــرســالنحاکــمشــد هیجانــی
»ســالن آنشــبدر آنکــسکهدر بازیگــرانوهــر
بــه فــرطهیجـــــــانوشــور داشــتاز مونــه«حضـــور
خیابانهــایبروکســلرفــتواینگونــهبــودکــه

انقــالببلژیــکشــروعشــد
تــام لطــف بــه کــه مکبــثکاهــوت  وهمینطــور
بازیگــرانرنــج اســتواپارد،مــاپــاولکاهــوتوســایر
دیــدهآندورهچکســلواکیکــهبــاتمــامســختیها
را دادنــد ترتیــب نشــیمنی اتــاق  در اجرایــی
دنیــادیــدهشــد شــناختیم.همچنیــنکارشــاندر
گرفــت.تئاتــرشــایدبــاآمــدن ومــوردتمجیــدقــرار
دولتهــا ســوی  از   هنــر ضــد سیاســی عقایــد
ــانمــردمقــدم ــهمی ــیب ــیوقت تضعیــفشــودول

بگــذاردمیتوانــدبــهحیــاتادامــهدهــد.

پاورقی:
Dogg’sHamlet,Cahoot’sMacbeth:1

TomStoppard:2
RosencrantzandGuildensternAreDead:3

PavelKahout:4
ErwinPiscator:5
HaroldPinter:6
DavidMamet:7

LudwigWittgenstein:8
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پست مدرن
عملکرد خیابانی 

مترجم:رامیارخاطری
)MimiMiyoungLee-ShengKuanChung(

عملکرد خیابانی پست مدرن«
بخش هایی از مقاله »مطالعه نشانه شناسی و تحلیل گفتمان از 

نویسندگان:

در ریشـــــــــــــه پســتمدرن خیــــــابانی نمـــــایش
دهــه جنبــشهنـــــــــریفعــالوفمینیســتیدر
دنیــایهنـــــــر هنرمنــــــداِندر از غ ۱۹۶۰دارد.فــار
نهادینهشــده،هنرمنـــــــدانخیابانیپســتمدرن
ارتباطــاتچریکــیوروشهــایمداخلــهعمومــیرا
خــودبــاهــدفتولیــدگفتمــان کار بــرایانتشــار
مــوردشــیوههایمختلــفاجتماعــی عمومــیدر
هــدف ایــن بــه رســیدن بــرای میکننــد. اتخــاذ
قطعــاتمخصــوصرادرموضوعــات بســیاریاز
خیـــــــــابانهایشهــــــــریاجـــــــــــرا در بحثبرانگیــز
کردهانــدکــههــدفآنهــــــاروشنســـــــازی،شــوکو
گاهــیگیجکردنمخاطباســت.بــهعنوانمثال،
اجــرای»دیویــدهامونــزاورا«نشــانداد،کســیدر
نیویــورکبــه شــهر خیابــانبرفــیدر گوشــهایاز
فــروشگلولههــایبرفــیایســتادهاســت،کــهدر
عمومــیوتــاحــدودی حقیقــتاظهاراتــیبســیار
ارائــه کاال بــهعنــوان  ســرگرمکنندهدربــارههنــــــر
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،هنرمنــد»تانیــا میدهــدبــهعنــوانمثالــیدیگــر
ــااجــراینیمــهبرهنــه،تنهــاپوشــیدن ــرا«ب بروگوئ
در گوســفندان گلــه دادن نشــان و بــره الشــه
خیــابانهــــــایگنــتبلژیــک،مســـائلخشــــــــونت،
ومقاومــتانســانیرابــهچالــشکشــید سانســور
تــالش  بروگوئــرادر و هامونــزو )بایلیــس۲۰۰۴(.
خــودبــرایبــهچالــشکشــیدننهادهــایهنــری
طریــق  از شــده پیشبینــی پیشفرضهــای و
ابتــکاری،شــوخطبعیوعبــاراتجایگزیــن تفکــر

»ویلیــام مثــال: عنــوان بــه نیســتند. تنهــا
، آفریقاییتبــار آمریکایــی هنرمنــد پــاپ.ل«؛
بــهچالــشکشــیدنکلیشـــــههاینــژادی در
مجموعــــــهای واقــع  در اســت.  مشــــــهور
و  تحریکآمیــز خیابانــی نمایشهــای  از
پایــان دســتگیری بــا اغلــب او، آزاردهنــده
نیمــه پــاپ.ل ۱۹۹۷ اجــرای  در اســت. یافتــه
نیویــورک خیابانهــایشــهر یکــیاز برهنــهدر
دالر اســکناسهای  از دامنــی او ایســتاد.
پوشــیدوخــودرابــاسوســیسبــهدربیکــی
کــرد.  زنجیـــــــر نیویــورک  شـــهر بانکهــای  از
عابریــن،  از پــول التمــاس جــای بــه پــاپ.ل
شــهر معمولــی  دســتاندرکار کــه  همانطــور
مقابــلبانــکانجــامداد،مــردمرا نیویــورکدر
خــودرا ترغیــبمیکــردتــااســکناسهایدالر

ســلبکننــد.)پــوالک۲۰۰۳(.
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ــان ســتیزهجوییعلیــهمحرومیــتتاریخــیزن
و ــر ــخوهن ــوم،پزشــکی،تاری ازسیاســتمعل
بســیاری هــمدر انقیــادســـــنتیزنــانکــههنــوز
هنــر جنبــش اســـت، رایــج فرهنگهـــــا  از
اشــباع روشهـــــای کــه اســت فمینیســتی
نقــد را جنســـیتی کلیشــــــــههای بــا جامعـــه
تحــــوالتنقـــشزنومــــرد، بــر میکنــد،تاثیــر
مــوردتعصــب ایــنپیامهــادر بــرایانتشــار
یــاتبعیــضمبتنــیبــرجنســیت.هنــــــرمندان
بــرای شــهری خیابانهــــــای  از فمینیســت
اســتفاده گســـــــترده بــهمخاطبــان رســیدن
ماننــد فمینیســت هنرمنـــــــــدان میکننــد.
و ،باربــاراکروگــر ســوزانمســی،لزلــیالبوویتــز
دختــرانچریکــیکامــالازچگونگــیســاختار
بــرایانجــامبرخــیوظایــفو جامعــهمــدرن
چنیــن  از ناشــی انــواعمشــکالت و اشــکال
هنرمنــدان -ایــن دارنــد گاهــی آ ســاختاری
نگرانیهــای و مســائل بــا مقابلــه بــرای
رســانههای از بــهنابرابــریجنســیتی مربــوط
زیباییشــناختیمختلفــیاســتفادهکردهانــد.
شــخصی تجربــه هنرمنــدان ایــن  نظــر  از
روزمــرهسیاســیبایــدمــوردگفتمــانعمومــی
بگیــرد.بــهگفتــهیلوســیلیپــارد،یکــیاز قــرار
فمینیســت زیباییشــناختی اســتراتژیهای
مــداوم پرســش گفتگــو، همــکاری، شــامل
اجتماعــی و شــناختی زیبایــی مفروضــات  از
دیگــر اســت. مخاطــب بــه جدیــد احتــرام و
میکننــد تــالش فمینیســت هنرمنــدان
فراتــر  بســیار را جنســیت مشــترک مفهــوم
زیبایــی بیــن دیالکتیــک  از  فراتــر ببرنــد،
بیــنطبیعــت شــکاف از  فراتــر و وحــش و
و  بــارز تعاریــف جنســیت. خــود فرهنــگ و

بیــنزنومــردهماننــدهنــرفمینیســتی، تمایــز
جنبــشهنــری نیــزشــاخهایاز هنــرکنشگــر در
اواخــردهــه۱۹۶۰واوایــل مفهومــیاســتکــهاز
دهــه۱۹۹۰نشــاتگرفتــهاســت)ماشــین۱۹۹۵(
)۱۹۹۵( نیئافلشــین ، هنــر مــورخ گفتــه طبــق
،هــرشــکلوشــیوهایکــهداشــته هنــرکنشگــر
دیگــر ــرکنشگــر اســت.هن باشــد،فراینــدمحــور
نخبــگان )یــا  هنــر دنیــای نیازهــای پاســخگوی
عــوضهنرمنــدانفعــالدر هنــری(نیســت.در
چنــد  در را اولیــه قطعــات عمومــی ســایتهای
دربــاره را مدنــی گفتگــوی تــا میســازند رســانه
زندگــیمــردم موضوعاتــیکــهتاثیــرمســتقیمبــر
ارســال بــرای فعــال هنرمنــد کننــد.  آغــاز دارد
از  بزرگتــر  بســیار مخاطبــان بــه خــود پیامهــای
ماننــد رســانهها،  اصلــی جریــان تکنیکهــای
بیلبوردهــا،پوســترهایچســبیدهبــه اســتفادهاز
بــرای هــم؛تبلیغــاتمتــروواتوبــوسودرجاخبــار
اشــکال معمولــی اهــداف کــه پیامهایــی ارائــه
میکنــد. اســتفاده میکننــد  برانــداز را تجــاری

.)۱۰ ص ۱۹۹۵ )فلشــین،
در گرفتــن  قــرار بــرای تالشهــا ایــن  نمایانگــر
اصلــی راه شــهری خیابانهــای توجــه، معــرض
بــه بــرایورود هنرمنــدانخیابانــیپســتمدرن
تغییــر  خواســتار کــه اســت سیاســی گفتمــان
اســت.چنیــنهنــرخیابانــیوفعالگرایــیپســت
عملکردهــای مــدرنرامیتــواندرمجموعــهایاز
مــناوکلس« معــروفخیابــانتوســط»میــرلالدر
نگرانــیخــوددر از کــهنمونــهای کــرد، مشــاهده
مــوردمســائلبهداشــتیودفــنزبالههــادرشــهر

نیویــورکاســت)فیلیپــس۱۹۹۵(.
اوکلــسوکارگــرانبهداشــتنیویــورکهمــکاری
تــا دهنــد انگیــزه  شــهر ســاکنان بــه تــا کردنــد
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آنمراقبــت  محیــطخــودرابهبــودبخشــندواز
اجــرای  از بخشــی عنــوان بــه اوکلــس کننــد.
ــان،در ــوینظافــتخیاب ــوانیــکبان ــهعن خــود،ب
محلهایــیشــناختهشــدکــهخیابانهایــشبــه
طــولاجــرایاو ــد.در ــادیدارن آلودگــیشــهرتزی
صاحبــانمغازههــایاطــرافپارچههــایقدیمــی
پیادهروهــا و خیابانهــا شستشــوی بــرای را
حــدودیــکســاعت، پیشــنهاددادنــد.وبعــداز
پــارک»زی«بــهاوپیوســتند. حاضــراندر عــدهایاز
فیلیپــس)۱۹۹۵(قصــدزیباییشــناختیاوکلــس
هنــر اوکلــس،  نظــر  از میدهــد: شــرح چنیــن را
تحریــک را مدنــی گفتگــوی یــک بایــد عمومــی
بــودن فــوری و  حصــر و حــد بــی کنــد. حفــظ و
آناســت)زنــدهمانــدن مســائلیکــهویدرگیــر
محیــط  از گاهــی آ - فعــال شــهروندی -  شــهر
نظــرویفعالیــت زیســت(نشــانمیدهــدکــه،از
بــهمعنــایپاســخیجامــعودلســوزانهبــه معاصــر
جهانــیپیچیــدهوچنــدظرفیتــیاســت)ص۶۸۱(.
اوکلــس عملکــرد  از مهــم مــوارد  از  دیگــر یکــی
بهداشــترالرزانــد.اوکلــسبــهگفتــه ۵۰۰۰کارگــر
کارگــران بــا دادن دســت اهمیــت خــودش،
میدهــد: توضیــح را نیویــورک  شــهر بهداشــت
مــورددســت،رســیدگیبــهزبالههــا،کنترل، مــندر
زیــادصحبــتکــردهام،و فشــارهاومشــکالتکار
ســرانجامدربــارهلــرزش،لــرزش،لــرزشدســت.
ــرژیدســتاســت ــرهنــریدرمــوردان ایــنیــکاث
انجــاممیدهیــد  روز  هــر کــه کاری  در چــه شــما
متخصــصهســتید.مــنمیخواهــمیــکزنجیــره
کــه دســتی زنجیــر یــک ... کنــم درســت دســت
رانگــهدارد.)فلیپــس،۹۹۵۱ص۸۳۱( تمــامشــهر
در خــود هنــری کارهــای مجموعــه در اوکلــس
بــه را بهداشــت کارگــران  کار نگهــداری زمینــه

نشــان زیباییشــناختی تــالش یــک عنــوان
کــهبایــدشــناختهومــوردتوجــهعمــوم داد

بگیــرد.  قــرار
و بیانــات چنیــن طریــق  از مهــم؛ نکتــه
توانســت وی خالقانــهای، نمایشهــای
تاثیــر شــهری محیطــی زیســت مســائل در
طریــقنمایشــگاههای بگــذاردوهمزمــاناز
نیویــورکبــه عکاســی،تالشهــایخــودرادر

کنــد. تبلیــغ جهــان سراســر شــهرهای
روش پســتمدرن خیابانــی هنرمنــدان
تعریــفو نظــر ودموکراتیــکاز انعطافپذیــر
رابــرایمــافراهــممیکننــد.ایــن تفســیرهنــر
ارتبــاط اجــرا و  تصاویــر طریــق  از هنرمنــدان

میکننــد.  برقــرار

عنواناصلیمقاله:
A semiotic Reading and Discourse Analysis of
Postmodern Street Performance.



28
نشریه تئاتر گرافیک - شماره یک - بخش تئاتر

تئاتر خیابانی
اردشیر، پپیرامون
گفتگو با محسن

:پارساامیرسلیمانی مصاحبهگر
نشستیم ...

چـــند کالمــــی با او درباره تئاتر خیابانی و فضـــــای آن به گفتگو 
، نویسنده و کارگردان نام آشنای آملی است.  - محسن اردشیر

ايــرانبگويیــد.آیــا خیابانــیدر پیشــینهتئاتــر •از
ادامــهتعزیههــاو ايــراندر خیابانــیمعاصــر تئاتــر
نقالیهاســتیــاســیریجداگانــهووارداتــیدارد؟

ــهجهــتشــکلوشــیوهاجرایــی ــیب ــرخیابان تئات
قدمــتطوالنــیداردوپیــشازشــکلگیریتئاتــر
رســمیویــاایجــادمکانهایــیثابــتجهــتاجرای
یــاحتــیمراســم و ،نمایشهــایمختلــف تئاتــر
مکانهــایعومــیاجــرامیشــد. آیینــیوبومــیدر
کمدیهــای یــا واگنــی نمایشهــای اروپــا  در
وخیمهشــببازی، تعزیــه ایــران  در و  هجوآمیــز
کــه عاشــورا همیــن پیشتــر و معرکهگیــری
خیابانــی تئاتــر اســت. خیابانــی تئاتــر بزرگتریــن
ایــرانبــهصــورترســمیوبــههمیــنشــکلی در
اســت. کــهمیبینیــممعطــوفبــه40ســالاخیــر
بــهآیینهــایســرزمینمادریمــان امــاحتمــااگــر
آیینهــاورســوماتیچــونقاشــقزنی، بنگریــم،
کــدامدارایســابقهای شــیلونا،مونــگبهیتــیهــر
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واژه  از شــکل ایــن بــه نتــوان شــاید اســت.
»واردات«اســتفادهکــرد،ولــیتحــتتاثیــرســایر
ایــراننیــزجایگاهــیبــرای ملــل،تئاتــرخیابانــیدر

خــودپیــداکــردهاســت.
تئاتــر فرهنــگ میکنیــد  تصــور میــزان چــه تــا •
کــرده دانشــجويیجــابــاز فضــایتئاتــر خیابانــیدر

ــرایترويــجآنچــهکــرد؟ باشــد؟بایــدب
تــاهمیــنهشــتســالپیــشجشــنوارهتئاتــر
دانشــجوییبخشــیرابــهخــوداختصــاصداده
بــودامــامتاســفانهبــاکــملطفــییکــیازهمیــن
کمکــم و حــذف خیابانــی تئاتــر کارگردانهــای
خــارجشــد.بایــدحتمــابــرایمعرفــیتئاتــرخیابانــی
واحدهــایدرســیگرفتــهتــاعملــی دانشــگاهاز در
تئاتــر بدنــه بــه شــود اضافــه و شــود تدریــس
انجــام حــال  در دنیــا تمــام  در  امــر ایــن . کشــور

ایــران. اســتجــز
کنــدچــه کار •بــرایکســیکــهمیخواهــدتئاتــر
ومنظــمو توجیهــیوجــودداردکــهفضــایپایــدار
ــر ــد؟اگ ــانبیای ــهخیاب ــدوب ــورارهــاکن رســمیپالت
تئاتــر چــرا اصــال بپرســم،  دیگــر طــوری بخواهــم

خیابانــی؟
در امــروزه میدهــم، جــواب اول را دوم بخــش
تمــامجهــانهنرمنــدانبــهایــننتیجــهرســیدهاند
دلچارچوبهــایرایــج،بیــرون رااز کــهبایــدهنــر
ایــن آوریــموبــهدرونجامعــهببریــمیعنــیمنتظــر
بکشــانیم خــود طــرف بــه را مــردم کــه نباشــیم
بلکــهخــودبــهدرونجامعــهودلجامعــهبرویــم.
یــکنــگاهکوچــکبــهجهــانپیرامــوناجراهــای
فضــای وســعتچنــدصــدهــزاریدر موســیقیدر
ــرایخــودمتصــور ــدچهارچــوبراب ــامیتوان آی ــاز ب
.امــا بــدونمخاطــبیعنــیمــرگتئاتــر شــود؟تئاتــر
خــود کنــدبایــداز کار کســیکــهمیخواهــدتئاتــر

رابــرایچــهکســیاجــرامیکنــد؟ بپرســدتئاتــر
جامعــهاکنــونمــامتاســفانهمخاطــباز در
ممکــن وضعیــت بدتریــن  در آمــاری حیــث
واقــعایــناســتکــه داردوعلــتآندر قــرار
ــدوشــاید راآنچنــانکــهبای ــر نتوانســتیمتئات
تئاتــرخیابانــی بــهمــردممعرفــیکنیــم.حضــور
دلجامعــهمیتوانــدوســیلهمعرفــیبهتــر در
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مــردمبــا باشــدوســببآشــناییبیشــتر تئاتــر
آنشــود.

داشــتن بــه ملــزم خیابانــی  تئاتــر اجــرای • 
تئاتــر اصــول  از یکــی ايــن آیــا اســت.  مجــوز
ســوال  زيــر را اســت اعتــراض کــه خیابانــی

د؟ نمیبــر
ــوانبــدون هیــچجــایجهــاننمیت ببینــددر
ازشــهرداریویــاارگانهــایمربــوطبــه مجــوز
الزامــاتاجــرا اجــراینمایــشبپــردازی.یکــیاز
اســت.امــابایــدقبــول تئاتــرخیابانــیمجــوز
هــرصــورتآنچــه ایــنجغرافیــادر کنیــممــادر
لحــاظ  از بگویــم داریــم خــوددوســت کــه را
اینکــه نــه و اســت اجــازهاش نــه محتوایــی
پنلهــای تــابزنــدانداریــم.پــسمــابایــددر
را حرفهایمــان الیههــا  زیــر و ســاندویچی
تئاتــر کــه دهیــم تــن نوعــی بــه یــا و بزنیــم
خیابانــیراســادهوخنثــیاجــراکنیــماگرچــهدر
مــواردحرفهــازدهمیشــود.اگــر بســیاریاز
ــوال آگســتوب ــر مــابتوانیــمازشــیوههایتئات
ــه نیســتب ــهمجــوز ــازیب ــم،نی اســتفادهکنی
پاریــس،بــوالبــاگــروهبازیگــران مثــالدر طــور
یــکفروشــگاهبــزرگبابــتگرانــیو خــوددر
مــردمشــده کمبــودپوشــاککــهمســالهروز
معضــالت مینالیدنــد، هــم مــردم و بــود
در قضیــه ایــن کــرد. مطــرح را مشــکالتی و
شــد خــارج بازیگــران دســت  از فروشــگاه
بازیگــران بــدونآنکــهمــردممتوجــهحضــور
بشــوندایــنمســالهبــهعنــوانیــکمســاله
شــهری مســئوالن و شــد مطــرح عمومــی
کــردتــابــهایــنبــهمشــکلمــردم رامجبــور
گرفتــهبــود؟ رســیدگیکننــد.آیــابــوالمجــوز
خیابانــیرامیتــوانراهــینجــات آیــاتئاتــر •

بــه رو کرونــا شــرایط ايــن  در کــه  تئاتــر بــرای
دانســت؟ اســت فراموشــی

دســت از بــراینجــاتخــود راهــی  جهــانهنــوز
حتــی و اســت نکــرده پیــدا کرونــا ویــروس
واکســنهاییکــهآمــدهمعلــومنیســتتــاچنــد
بــدنانســانرا مــاهیــاســالقــدرتحفاظــتاز
قابــلپیشبینــی روهیــچچیــزی ایــن  از دارنــد.
اینکــهطیــفکمــی نیســت.ومتاســفانهبــهخاطــر
ایــنبخــشمشــغولبــهفعالیــت در بدنــهتئاتــر از
هســتندکودکانــهاســتکــهبگوییــمایــنبخــش
بایــد  قبلتــر باشــد.  تئاتــر نجــات راه میتوانــد
آن ــونمــافکــرمیشــدکــهحتمــادر ــهحــالاکن ب
صــورتایــنگــرهبــهدســتانتئاتــرخیابانــیبــاز

میشــد.
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عمومی شهری
شناسایپی فضاهای

محیطی در 
نقش گرافیک 

مترجم: ابوالفضل حسن زاده
تخلیص: مجید سعیدپور

نویسنده: هانیه ا سحاق زاده تربتی

بــرای مفیــد ابزارهــای  از یکــی محیطــی گرافیــک
اســت. شــهری هویــت ایجــاد و فضــا طراحــی
هماهنگــی و رابطــه اســاس  بــر هویــت، ایــن
ماننــد علــوم، و  هنــر مختلــف شــاخههای بیــن
اقتصــاد، جامعهشناســی، روانشناســی،
شهرســازی،معمــاری،طراحــیگرافیــکو...شــکل
میگیــرد.بــهعنــوانیــکموضــوعمیــانرشــتهای
بــا گرافیــک،  از شــاخه ایــن کــه گفــت میتــوان
اصــالحهویــت ــر توجــهبــهظرفیتهــا،میتوانــدب

بگــذارد.  تاثیــر شــهری
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ــدجنبههــای ــرایشناســاییهویــتشــهری،بای ب
شــهری، شــکل و  ســاختار ماننــد ، شــهر عینــی
و ، و... عمومــی فضاهــای اقتصــادی، عملکــرد
همچنیــنجنبههــایذهنــیماننــددرکوســطح
گاهــیاجتماعــی،وضعیــتشــهروندی،انتظــارات آ
مــورد  دیگــر جنبههــای و آنهــا خواســتههای و

بگیرنــد. مطالعــهوبررســیقــرار
گروههــای بــاتوجــهبــهاســتفادهآزادانــهومکــرر
تعییــن عمومــی، فضاهــای  از مــردم مختلــف
فضاهــای  از  مهمتــر فضاهــا ایــن بــرای هویــت
از اســتفاده بــههمیــندلیــل اســت. خصوصــی
گرافیــکمحیطــیبــرایایجــادیــااصــالحهویــت
فضاهــایعمومــی،درصورتــیکــهارتبــاطبیــنآنهــا

باشــد. مناســبی روش میتوانــد شــود، حفــظ
بــه توجــه بــا را محیطــی گرافیــک مؤلفههــای
مؤلفههــای بــه میتــوان آنهــا، جایــگاه و کاربــرد
تقســیم زیباییشــناختی و کاربــردی ســاختاری،
محیــط بــرای گرافیــک طراحــی بنابرایــن، کــرد.
نســبت شــناخت و گاهــی آ بــا بایــد شــهری
یــک  اگــر رو ایــن  از بگیــرد. صــورت جامعــه بــه
مؤلفــهبــهفضــایشــهریاضافــهمیشــودبایــد
جامعــهباشــدنــهتقلیــد راســتایشــناختاز در
ایجــاد باعــث زیــرا جوامــع، دیگــر  از کورکورانــه
بــه میشــود. شــهری فضــای  در جعلــی هویــت
کــهمخاطــبتحــتتاثیــر ،همانطــور عبــارتدیگــر
بــر  نیــز محیطــی ثــار آ میگیــرد،  قــرار هنــری  ثــار آ

میگــذارد. تاثیــر شــهروندان فرهنــگ

عنوانانگلیسیمقاله
The Role of Environmental Graphic in the
Identification of Urban Public Spaces
HanieEshaghzadeTorbati
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گستره شهر
هنری به

:احسانرنجبران مصاحبهگر
پیرامونگرافیکشهری
خانمهدیرفاهی گفتگوباسرکار

هــردقیقــه طبیعــیدر یــکانســانســالمبــهطــور
نفــسمیکشــدوایــناساســیترین دوازدهبــار
کــداماز انســاناســت.امــابــهراســتیهــر هــر نیــاز
مــاهچنــددقیقــهبــهایــن هفتــهیــاحتــیدر مــادر
احتیاجمــانکــهدائمــابــاآنمواجــههســتیمفکــر
باشــد...! میکنیــم؟!شــایدجــواباکثرمــانصفــر
ایــنقصــه،مختــصتنفــسنیســتوچیزهــای
مــا یــکاز زندگــیهــر زیــادیوجــوددارنــدکــهدر
نقــشتاثیرگــذاریراایفــامیکننــد؛امــاهمیشــه
دســترسبــودنوتکــراریشدنشــانباعــث در
یکــی باشــیم. نداشــته توجهــی آنهــا بــه شــده
ایــنمــواردکــهروزانــهبــادههــاوحتــیشــاید از
آنهــابرخــوردمیکنیــمامــابــه صدهــانمونــهاز
گرافیــک  ثــار آ میگذریــم، آنهــا  کنــار  از ســادگی
بــهایــنشــاخه شــهریاســت.اگــرشــمانیــزهنــوز
میکنــم پیشــنهاد نداشــتهاید توجهــی  هنــر  از
خانــمهــدیرفاهــی، مصاحبــهپیــشروبــاســرکار
مــوردگرافیــک در کارشــناسارشــدپژوهــشهنــر

دســتندهیــد. شــهریرااز
احسانرنجبران
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ممکــناســتبــهصــورتمختصــر ابتــدااگــر •در
بــرایکســانیکــهآشــنايیندارنــدتوضیــحبدهیــد

گرافیــکشــهریچیســت؟
یــکعرصــهعمومــیمثــل وقتــییــکاثــرهنــریدر
عرصــهشــهریبــهنمایــشگذاشــتهشــود،جــدای
همــان منظــورم کــه شــهری پیکــره بــا اینکــه  از
میشــود مواجــه اســت شهرســازی و معمــاری
پیــش را گســتردهای مخاطبــان اینکــه  بخاطــر
رویخــودشمیبینــدناخواســتهواردحوزههــای
ارتباطــاتاجتماعــیهــممیشــود؛پــسگرافیــک
شــهریآنعوامــلبصــریاســتکــهتوســطیــک
انســانشهرنشــینبــرایپیونــدزدنســهحــوزه
»ارتباطــات و شهرســازی« و »معمــاری »هنــر«،
خالصــه طــور بــه میشــود. تولیــد اجتماعــی«
شــایدبتــوانگرافیــکشــهریراگونــهایاجتماعــی

تعریــفکــرد. هنــر از

•گرافیــکشــهریرابــهچــهبخشهايــیمیتــوان
تقســیمکرد؟

مناظــرمختلــفتقســیمبندیهایزیــادیچــه از
لحــاظرویکردهــای لحــاظمــوادومصالــح،چــهاز از
تاریخــی،زمینههــایاجتماعــیو...تاکنــونصــورت
تقســیمبندی کلیتریــن  در ولــی اســت؛ گرفتــه
بــه را شــهری گرافیــک میتوانیــم میکنــم فکــر
وفضــایبســتهتقســیم دوگونــهکلــیفضــایبــاز
شــاملنقاشــیدیــواری،نمــای ــاز کنیــم.فضــایب
حجمهــای شــهر،  نــور طراحــی ســاختمانها،
ثــار آ  هنــریمثــلتندیــسهــاوآبنماهــاودیگــر
مجســمه و حجــم صــورت بــه کــه هنرمنــدان
قســمتفضــایبســتهمیشــودبــه اســت.ودر
ویتریــن مثــل ســاختمانها داخلــی فضاهــای
فضــای حتــی یــا مغازههــا فضــای نمایشــگاهها،
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کــرد. اشــاره اداری ســاختمانهای داخلــی

•نقــشوکاربردهــایگرافیــکشــهریراچــه
میدانیــد؟

شــهریخودشــان زندگــی بــرای شــهروندان
لحــاظ  از را خــود زندگــی محیــط دارنــد  نیــاز
مهمــی بصــریآرامکننــدوایــنمســئلهبســیار
روحوروان ــر ــرمســتقیمیب اســتچــونتاثی
کنیــددر انســانهامیگــذارد.بــرایمثــالفکــر
عمــق تونلهــایســردوســیمانیمتــروکــهدر
تزئینــات ایــن  از یــک هیــچ دارد  قــرار زمیــن
هنــریوجــودنداشــت.بــاوجــوداینکــهایــن
بــامتــرومواجــههســتیم طــولروز همــهدر
آناســتفادهمیکنیــمامــاردشــدنکنــار واز

ً
هنــریحقیقتــا ثــار آ ایــندیوارههــایعــاریاز
بنابرایــن میبــرد. بیــن  از رو مــا روان و روح
اگرچــهمــایــکمواجهــهمســتقیموتعمــدی
رد کنارشــان  از  روز  هــر کــه محیطهایــی بــا
بصــری  عناصــر ایــن امــا نداریــم؛ میشــویم
در و میکننــد برخــورد مــا چشــم بــه 

ً
دائمــا

شــهر ثــاریکــهدر روانمــاتأثیــرمیگذارنــد.آ
نشــانههای و پیامهــا هــم میگیرنــد  قــرار
اختیــارشــهروندانقــرار زیباییشــناختیرادر
میدهنــدوهــممیتواننــداطالعرســانیکننــد.

بــر تاثیــریمیتوانــد چــه گرافیــکشــهری •
بگــذارد؟ اجتمــاع

بســیار مســئولیت یــک شــهری گرافیــک
قالــب پیچیــدهایداردکــهایدههــاراهــمدر
بــهمخاطــبمنتقــل وهــمنوشــتار تصویــر
ــیمتفــاوتهســتندو ــد.ایــنایدههــاخیل کن
دورانهــایمتفــاوتتاریخــیوظایــف حتــیدر

داشــتهاند. را خودشــان خــاص کارکردهــای و
گاهــی داشــتند، سیاســی مضامیــن گاهــی
مضامیــنفرهنگــیومذهبــیرامنتقــلمیکردند،
گاهــیکارکــردکامــاًلاقتصــادیوتبلیغاتــیدارنــد
تزئینــیدارنــد؛بنابرایــندر

ً
وگاهــیکارکــردصرفــا

او،محیــطبصــری تعامــلمیــانانســانوشــهر
ــهفصــلمشــترکمیــانایــندواســتو ــهمثاب ب
روابــطاجتمــاعوشــهر عمیقــیبــر تاثیــراتبســیار

میگــذارد.

در میتوانــد انــدازه چــه تــا شــهری گرافیــک •
شــکلگیریهویــتشــهرینقــشداشــتهباشــد؟
بحــث وقتــی و اســت تاریخــی  امــر یــک هویــت
مجبوریــم ناخواســته میآیــد پیــش هویــت
نــگاهتاریخــیداشــتهباشــیم.چنــدقــرنپیــش،
بــارز صــورت بــه را شــهرها  در تفاوتهــا مــا
میتوانســتیمببینیــم.ســبکهایمعمــاریهــم
مقاطــعمختلــفوهــمبــه بــهلحــاظتاریخــیدر
ســبکهایمتفــاوت، لحــاظســبکشــناختیدر
بــاتوجــهبــهنیازهــایروزمــره مختــصهــرشــهر
ــدامــاامــروزهایــن ــهوجــودمیآمدن شــهروندانب
قضیــهمتفــاوتشــدهاســتومــاخیلــیبــهدنبــال
بصــری  عناصــر  از و نبودهایــم خاصــی هویــت
موجــود،شــایدبشــودگفــتبــیدلیــلاســتفاده
شــمایلی ، شــهر  از قســمتهایی کردهایــم.
همــان از مــدرنوقســمتهایدیگــری  بســیار
شــهرشــکلیکامــاًلســنتیدارنــدواینهــابــدون
هــم کنــار هیچگونــهنظــموبــههــمپیوســتگیدر
گرفتهانــد.بنابرایــنآنیکپارچگــیوســبک قــرار
رامشــخصمیکــرد، ویــژهایکــههویــتهــرشــهر
کــم ــاحداقــلبســیار امــروزهدیگــروجــودنــداردی
شــدهاســت.پــسایــنیــکمســئلهنســبیاســت



37
نشریه تئاتر گرافیک - شماره یک - بخش گرافیک

شــهرها متفــاوت، دورانهــای  در گفــت بایــد و
گرافیــکخیابانیبرداشــت کاربــردخــاصخــودرااز
یــک گفــت آنچنــاننمیشــود وخیلــی کردهانــد

ً
هویــتمنســجموکلــیوجــودداردچــوناساســا
عینــیدیــده امــروزهبــهطــور کلــیدیگــر چنیــنامــر

نمیشــود.

لحــاظ شــهرهایايــرانرااز •گرافیــکشــهریدر
کیفــیچگونــهارزیابــیمیکنیــد؟

دهــههفتــادهــمبــهدلیــلانقــالب تــاپیــشاز
وضعیــت جنــگ، بخاطــر آن  از بعــد هــم و
بــود. حاکــم شــهری گرافیــک  بــر ایدئولوژیکــی
گرافیــکشــهریحــولمضامیــنسیاســی، عناصــر
کاربردهــای و میگذشــت مذهبــی و فرهنگــی
هفتــاد دهههــای  در امــا داشــت مشــخصی
جهــت بــه فراگیــری طرحهــای مــا هشــتاد، و
از و داشــتیم کشــورمان  در شــهری زیباســازی
هنرمنــدانبــرایارتقــاوضعیــتبصــریشــهرهاو
عرصــهعمومــی بــهنمایــشگذاشــتنآثارشــاندر
آمدنــدو دعــوتصــورتگرفــت.هنرمنــداننیــز
درســطحشــهرها،چهــرهشــهرهاراعــوض ــاکار ب
آنزمــان کردنــدتــاوضعیــتگرافیــکشــهریاز

کنــد. بهبــودپیــدا

شــماســطحآگاهــیعمــوممردمنســبت •بــهنظــر
ــه ــاب گرافیــکامــروزهت ــهاهمیــتايــنشــاخهاز ب

چــهانــدازهاســت؟
ایــنجهــت مــنخیلــیارتقــاپیــداکــرده؛از بــهنظــر
در گرفتــه صــورت تالشهــای بــه توجــه بــا کــه
دهههــایهفتــادوهشــتادیعنــیفراخوانهــاو
وســامان امــرســر شــرکتدادنهنرمنــداندر
دادنگرافیــکشــهری،فکــرمیکنــمعمــوممــردم

،ســطح ثــار هــمبخاطــرمواجهــهروزانــهبــاایــنآ
باالتــر  بســیار سلیقهشــان ســطح و توقــع

ــهاســت. رفت

آثــاریکــه •تــاچــهانــدازه»فرهنــگايرانــی«در
میشــود دیــده ايــران شــهرهای  در امــروزه

دارد؟ وجــود
ایرانــی کــردنهنــر ســابقهتــالشبــرایمتمایــز
دیگــرکشــورهایجهــانبــهچندیــن هنــر از
بــرمیگــرددوبــهعنــوان امــروز از دهــهقبلتــر
مثــالایــنرادرجنبــشســقاخانهمیتوانیــم
ببینیــم.میشــودهنــریداشــتهباشــیمکــه
مــدرنباشــد هنــر هــمامــروزیوبرگرفتــهاز
وهــموجــهشــاخصفرهنگــیخــودراحفــظ
ادامــه نیــز کــردهباشــد.ایــنتالشهــاتــاامــروز
نوشــتار داشــتهاســتمثــلاتفاقاتــیکــهدر
فارســیمیافتــدوبــهعرصــهشــهریکشــیده
اِلمانهــایفرهنــگ میشــودیــااســتفادهاز
نقاشــیدیواریهــا،نقــش ســنتیخودمــاندر
نمونههــای کــه تندیسهــا و برجســتهها
فکــر بنابرایــن میشــود. دیــده  وفــور بــه آن
بــرای تــالش گفــت بتــوان حداقــل میکنــم

ــهاســت. ایــناتفــاقصــورتگرفت

•بــاتوجــهبــهشــرایطموجــود،هنرجــوهــارابــه
ايــنرشــتهدعــوتمیکنیــد؟ در کار

از اشــتیاق نهایــت و تمــام قــدرت بــا قطعــا!
تمامــیهنرمنــداندرهمــهیحوزههــادعــوت
اســت میکنــم.چــونفکــرمیکنــمفقــطهنــر
و خســتگیها تمــام  از را مــا میتوانــد کــه
راهرهایــی مشــکالتماننجــاتدهــدوهنــر
ایــن مــااســت.بــهنظــرمتمــامکســانیکــهدر
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گیــریدر بایــدقــرار
ً
میکننــدحتمــا رشــتهکار

عرصههــایعمومــیراتجربــهکننــدواتفاقــات
عمومــی عرصههــای بــه را ذهنــیخودشــان

بکشــانند.

چگونــه را  هنــر  از شــاخه ايــن آینــده •
مــــیکنید؟ پیشبینــی

گرافیــک در فکــرمیکنــمآنمســئلهفراگیــر
کاربردهــای یکســری نهادهــا کــه شــهری
میخواســتند شــهری عناصــر  از مشــخص
راانتقــالمیدادنــدکــم وهمــههمــانچیــز
شــدهاســتوگرافیــکشــهریازمضامیــن
و ایدئولوژیــک کاربردهــای و مشــخص
از کــههمــواره اخالقــی و آموزشــی پیامهــای
غمیشــود.کمکــم آنتوقــعمیرفتــهداردفــار
شــدن شــخصیتر ســمت بــه دارنــد  ثــار آ
شــده میرونــدوعرصــهبــرایهنرمنــدانبــاز
اســت.ایــنتکثــریکــهپیــشآمــدهبــهنظــرم
ادامــهباعــثروشــنایی خوشــاینداســتودر

میباشــد. راه

... •حرفآخر
مخاطــبگرافیــکشــهری،بــهگســتردگیعمــوم
پهنــای بــه ثــارش، آ ارائــه عرصــه و شــهروندان
هنرمنــدان ثــار آ اســتوطیــفوســیعیاز شــهر
بســیارشــخصیتــاهنرمنــدان ثــار ناشــناسبــاآ
بــر  در را ســاختارمند  بســیار ثــاری آ بــا  مشــهور
گشــوده  بســیار عرصــهای ایــن پــس میگیــرد.
مهــمزیــرابــهجهــت عیــنحــالبســیار اســتودر
تعامــلمیــان ،بخشــیاز ثــار مواجهــهعمومــیبــاآ
ــهوســیلهایــن ــهلحــاظبصــریب ب انســانوشــهر
اســت الزم بنابرایــن میافتــد. اتفــاق زمینــه
تــالشزیــادیدرجهــتهماهنگــیمیــانعناصــر
صــورت شــهروندان بصــری آرامــش و بصــری
وبــهدور آرام،دلپذیــر گیــردتــابتوانیــممحیطــی
داشــته شــهرهایمان  در بصــری آلودگیهــای  از

باشــیم.
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اعالنهــا؛ و تابلــو  از اســت مملــو شــهر چهــره
بصــرى  عناصــر همــه شــامل خیابانــی گرافیــك
شــهر نمــاد میتــوان را خیابــان میشــود. شــهر
را خیابــان داخــل گرافیکــی  عناصــر و دانســت
داخــلشــهر آنچیــزىکــهدر گرافیــكشــهرى.هــر
اســت گرافیــكآنشــهر دیــدهمیشــودبخشــیاز
امــاعمــده راشــکلمیدهــد.  کــههویــتشــهر
نیازهــاى رجــوع و رفــع  در گرافیــك ایــن کارایــی
گرافیکــی  اثــر  هــر اســت؛ شــهروندان روزمــره
یــا و مدیــران توســط بخصــوص کاربــردی بــا
ایــن شــهروندانتعبیــهشــدهاســتامــابخشــیاز
گرافیــكکــهصرفــابــراىمصــرفروزانــهنیســت
وگاهــیحــاوییــکپیــاماســت،پیامــیعمدتــا
نظــام رویکــرد نقــد و مخالفــت بــراى انتقــادى
نقــشمیبنــدد؛ ــوار دی ــر دلمــردمب حاکــمکــهاز

گرافیتــی.

به مثابه بوم
دیوار

نویسنده:رامینایمانی
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عامهپســند  هنــر یــك میتــوان را گرافیتــی
را طرفدارانــش و هنرمنــدان اکثــر کــه دانســت
گرایشــات و میدهنــد تشــکیل جــوان  قشــر
هنــر ایــن دارنــد. رپ و هیپهــاپ بــه نزدیــك
نیویــورکولنــدنشــکلگرفــتودر خیابانــیدر
گرافیتــی یافــت. گســترش بــزرگ شــهرهاى دل
وفــرودفــراوانبــاوجــوداینکــهدر فــراز پــساز
هنــرخوانــدنآنابــاداشــتند، ابتــداهنرمنــداناز
بــهجهانیــان  هنــر عنــوان بــه را خــود توانســت

کنــد. ثابــت
دهــهی80شمســی گرافیتــیبــهمعنــاىامــروزىاز
هنــوز امــا کــرد بــهشــکلگیری ایــرانشــروع  در
دیوارهــایشــهر در نتوانســتهتصویــرىمانــدگار
ایرانممنــوع،زیرزمینی نقــشببنــدد.گرافیتــیدر
متوســطشــهرهاىبــزرگ بیــناقشــار وعمدتــادر
دیوارنوشــتههاى شــامل کــه میشــود دیــده
جنســی و سیاســی نوشــتههاى عاشــقانه،
عمومــی، بهداشــتی ســرویسهاى درب  در
و مــدارس نیمکــت روى نوشــتههاى و طــرح
دانشــگاهها،»استنســیلهایی1«بــاموضوعــات
و مبــارزات جریــان  در سیاســی و اجتماعــی
هنــرِى جنبههــاى بــا گرافیتیهایــی  همینطــور
بــا ابتــدا ایــران  در گرافیتــی میشــود. غنیتــر
مضامیــنعاشــقانهوخودنمایانــهشــروعشــدو
ــاتحــوالتسیاســیچهــرهمنتقــد ــهب امــارفتهرفت

خــودگرفــت. بــر
برخــالفنقاشــیدیــوارىکــهتاریخــیطوالنــیدارد،
بــارویکــردیمتفــاوت دهههــاىاخیــر گرافیتــیدر
راهخــودراشــروعکــرده،نقاشــیدیــوارىبــاتوجــه
نفــع بــه یــاحتــی و بــهمضامیــنمحافظهکارانــه
همیــن بــه و نداشــته ممنوعیتــی حاکــم نظــام
ســببمانــدگارىبیشــترىهــمداردامــاگرافیتــی

ذاتخــودمنتقــداســتبــراىهمیــندر در
اکثــرکشــورهاىجهــانبــهبهانــهىوندالیســم

ممنــوعشــدهاســت.
اســت حائلــی شــهری فضــاى  در  دیــوار
آنبــهعنــوان بیــنمــردمکــهنظــامحاکــماز
اســتفاده مــردم کنتــرل بــراى واســطهاى
رابــه میکنــدامــاهنرمنــدگرافیتــیایــندیــوار
عنــوانبــومخــودبرمیگزینــدوفضایــیجدیــد
ایجــادمیکنــد.دیــوارىکــهبــراى شــهر رادر
ــراى ب ــار ــهوجــودآمــدهاســتایــنب ندیــدنب
میشــود اســتفاده گذاشــتن نمایــش بــه
مخاطــب بــراى کــه اســت فضایــی ایــن و
دلهمیــنجامعــه ناآشناســت.دیــوارىدر
باشــد بــدونآنکــهنیــاز کــههمــهىاقشــار
ارتبــاطبرقــرار بــهگالــرىبرونــدبتواننــدبــااثــر

کننــد.
رابــراىانتقــالپیــام هنرمنــدگرافیتــیدیــوار
خــودانتخــابمیکنــدچــراکــهتریبونــینــدارد
گــوش بــه را ایــنوســیلهصــداىخــود بــا و
تاریــك فضایــی گرافیتــی میرســد. دیگــران
شــاید و میدهــد نشــان را  روزگار  از تیــره و
تبلیغــاتمنفــیعلیــهآنباشــد. ایــن،تاثیــِر
دلایــن امــابــاایــنهمــه،نکتــهمثبتــیدر
عمــلاســتآنهــمایجــادارتبــاطبیــنمــردم
همینطــور و مشــترك حــس شــکلگیرى و
رســاندنپیــاممــردمبــهگــوشنظــام؛کــهایــن
پــلمیتوانــدشــکافهاىطبقاتــیفرهنگــی

راالتیــامبخشــد.
گرافیتــیبیشــتر نوعــیاز هنرمنــدگرافیتــیدر
بــهجنبههــاىزیباییشــناختیاثــرمیپــردازد.
نقــدغلبــهداردو فــرمهنــرىبــر ثــار ایــنآ در
آنمشــهود جنبههاییازخودنماییطراحدر
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بــهصــورت اســت.ایــننــوعطراحــیبیشــتر
از نــوع ایــن  در میشــود. طراحــی »تــروآپ2«
هســتیم هنرمنــد امضــا شــاهد مــا طرحهــا
تکنیــكاستنســیلکــردنکمتــر چیــزىکــهدر
شــاهدآنهســتیم.بــاامضاهایــیغالبــابــه
ــیآنرا ــهدلیــلاصل ک صــورتاســممســتعار
دانســت. ممنوعیــتایــنهنــر میتــواندر

تبهــکاران کاربــردانتقــادی،گروهــیاز عــالوهبــر
خــود محــدوده کــردن مشــخص بــراى  نیــز
خــاص گرافیتیهایــی طراحــی بــه دســت
تبهــکاران میزننــدوبــهوســیلهیآنبــاســایر
گرافیتیهــا ایــن میکننــد.  برقــرار ارتبــاط
شــهرى جامعــه کــه هســتند طرحهایــی
بــراىمقابلــهبــاآنبســیجمیشــودچــراکــه
جــرمراافزایــشمیدهنــد احســاستــرساز
وندالیســم بــه گرافیتــی میشــوند باعــث و

بــهبهانــهایــننــوع متهــمشــود؛نظــامحاکــمنیــز
در گرافیتــی کل گســترش  از مانــع گرافیتیهــا
وخشــكرا ســطحشــهرمیشــودوبــهنوعــیتــر

میســوزاند. باهــم
نظــامحاکــمبــرطراحان مبــارزاتخیابانــیفشــار در
گرافیتــیباعــثمیشــودتــافرصــتکافــیبــراى
تکنیکــی ســمت بــه و باشــند نداشــته طراحــی
ایــن برونــدکــهســرعتبیشــترىداشــتهباشــد؛از
رواستنســیلکردنبهتریــنگزینــهاســتچــراکــه
ــاالمــیرودوهــمامــکان هــمســرعتطــرحزدنب
فیزیکــیشــخص بــهحضــور رابــدوننیــاز تکثیــر

طــراحبــهمعتــرضمیدهــد.
کشــورهایی ایــنکشــمکشهاباعــثشــدهدر
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ــاممنوعیــتطــرحگرافیتــیمواجــه کــههنرمنــدب
دیــوارى  بــر  حوالــیشــهر در را خــود  اثــار اســت
آن ازعکســبردارى اســتفاده بــا و ببنــدد نقــش
از قبــل تــا کننــد بارگــذارى مجــازى فضــاى  در را
پاکســازیتوســطمدیــرانشــهرىهنرشــانثبــت
شــود.دوربیــنعکاســی،اینترنــتوسوشــالمدیا
گرافیتــیمیدهنــدهویتــی ثــار هویــتتــازهاىبــهآ
بــاز باشــد چــه  هــر امــا اســت  اجبــار  ســر  از کــه

هنرمنــدمیتوانــدپیــامخــودرامخابــرهکنــد.
صــداى چیــزى، هــر یــا و دیوارنویســی گرافیتــی،
و شــدهاند انداختــه  دور کــه اســت مردمــی
نقــش دیــوار تریبونــیندارنــد،فریــادخــودرابــر
مــردم میــان مشــترك حــس هــم تــا میبندنــد
راتقویــتکننــدوهــمصــداىخــودرابــهگــوش

برســانند. حاکــم نظــام

پاورقی:
بــر بــاایجــادبــرش تکنیــكاستنســیل Stencil.1:در
روىتلــق،شــابلونیســاختهمیشــودکــهبــهوســیله
دیــوارشــکلمیگیــرد،ایــن رویآنطــرحدر اســپرىبــر
تکنیكهــا تکنیــکســرعتباالتــرىنســبتبــهســایر
آناســتفادهمیشــود. تظاهــراتاز داردبــراىهمیــندر
حــروف ایــنتکنیــكابتــداخطــوطدور Throwup.2:در
ــااســپرىوماژیــكرنــگوبعــدداخــلآنبــهســرعت ب

ــرمیشــود. پ
منابع:

طریــق از ایرانــیمقاومــتوخودبیانگــری گرافیتــی -
دیوارهــایشــهری،حامــدطاهریکیــا،محمــدرضایــی

اعتراض،مسعودکوثری -گرافیتیبهمنزلهیهنر
فریــد هنــری، اعتــراض یــا اعتراضــي  هنــر گرافیتــی -

اکبــری عبــاس محســنینژاد،
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نمــود و نمــاد آهنیــن، پــردهی یــا برلیــن  دیــوار
مــردم ســال هشــت و بیســت بیــداد، و ظلــم
تــرس، رنــج، کــرد. جــدا  یکدیگــر  از را  یــکشــهر
جانهــای و آفریــد خشــم و اختنــاق غربــت،
کــرد. زیــادیراآزردوچشــمهایبیشــماریراتــر
آزادی گــردنصلــحو  بــر بــرایســالهادســت و
همــاندورانشــومکــهمــردمبرلیــن گذاشــت.در
شــرقیدرخفقــانمطلــق،بــدونابــزاریبــرایابــراز
نیروهــای شــدید کنتــرل تحــت و خــود عقایــد
کــه فضایــی  در تمامیتخــواه، سوسیالیســت
اعتــراضمتــرادف»مــرگ«بــودمیزیســتند،مــردم
کشــیدن و نوشــتن مبــارزه، بــا غربــی، برلیــن
برلیــن،صــدای دیــوار دردهــاوحرفهایشــانبــر
خــودوهمدردهــایخــودرابــهجهانیــانرســاندند
ســخت، مبــارزات ایــن  در کردنــد. اعتــراض و

و هنر اعتراض
بنکسی1

نویسنده:امیرمحمدذبیحی
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یــکهنــر عنــوان بــه را قــدرتخــود »گرافیتــی2«
و فرهنگهــا براندازنــده و خیابانــی اعتراضــِی
کــرد. ثابــت آزادی آرامــشو جنبشهــایمخــل
بقایــای نیــز برلیــن  تخریــبدیــوار از پــس حتــی
اعتراضــی گرافیتیهــای اصلــی محــل بــه  دیــوار

بــدلشــد.
راتخمیــنبزنیــم، ایــنهنــر بخواهیــمعمــر اگــر
احتمــاالگذرمــانبــهنقاشــیهایدیــواریغارهــاو
وجــود تمدنهــایکهــنمیافتــدامــاآنچــهامــروز
داردوماحصــلفرهنــگ»هیــپهــاپ3«اســتو
عصــرطالیــی»اســپری«،بــهدهــهی برخاســتهاز
بازمیگــردد. نیویــورک  شــهر و میــالدی هفتــاد
میــان دلمحلههــایحاشــیهایواز گرافیتــیاز
اجتمــاع ضعیــف قشــر و شــده طــرد جوانــان
برخاســتوخیلــیزودتوانســتنشــانههایشرا
گوشهگوشــهیشــهرهاحــککنــد.گرافیتــیرا در
وهنرمنــددانســت، میتــوانتعاملــیمیــانشــهر
چیــزی هنرمنــد گرافیتــی  در معتقدنــد بســیاری
بــه میافزایــد. آن بــه چیــزی و میگیــرد شــهر  از
اســت چیــزی همــان بســتان بــده ایــن گمانــم
در کــهســببگســتردگیوهمهگیــریایــنهنــر
خیابــان کــه چــرا اســت. شــده اخیــر دهههــای
چیزهــایزیــادیبــرایارائــهداردوایــنچیزهــارا
هنرمنــد اختیــار ومنــتدر بیتشــریفاتودردســر
آن ارائــهی کــه میدهــد مطــرودومعتــرضقــرار
رایــگاناســتوایــنعلتــی توســطهنرمنــدنیــز
بــدل مردمــی هنــری بــه را آن کــه اســت  دیگــر
میکنــد.عــدهایمعتقدنــد،گرافیتــیماننــدیــک
ــرهمــهی آییــننمادیــناســتکــهخــطبطالنــیب
و میکشــد رســانهای و تبلیغاتــی نشــانههای
ســرکوبگر قدرتهــای بــا جانانــه مقابلــهای

اســت.
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جهــان بــه نقادانــه و اعتراضــی نــگاه
گرافیتــی  هنــر دغدغــهی برجســتهترین
پیونــد مــورد  در اســت. آن هنرمنــدان و
ــانــامگرافیتــیرودهدرازیبیفایــده اعتــراضب
هنــر ایــن تاریــخ بــه نگاهــی کــه چــرا اســت
نشــان مــا بــه  اخیــر دهههــای  در ویــژه بــه
خلــقآننوعــیاعتــراض میدهــدکــهحتــیدر
زمــانتولــدایــن وشــورشنهفتــهاســت.از
تــاکنــونهنرمنــدانبــرایانجــامفعالیــت هنــر
هنــریخــودبــامحدودیتهایــیروبــروبودنــد
مشــخص محدودیتهــا ایــن هســتند. و
هنرمنــد یــک عمــل نفــس کــه میســازد
اعتــراضومقابلــهاســت.جوامــع گرافیتــیدر
بــه را آنهــا کــه سالهاســت حکومتهــا و
میکننــد. و میکردنــد متهــم »وندالیســم4«
ــهراماننــدمانعــیمقابــلایــن ــانایــنبهان آن
دادهانــد. هنرمنــدانوفعالیتهایشــانقــرار
رانوعــی ایــنهنــر طرفــی،مــردمعــادینیــز از
در مدتهــا تــا و دانســتند هنجارشــکنی
پذیــرشآنمقاومــتکردنــد.جامعــهی برابــر
ــی ــداگرافیت ابت در ــز هنرمنــدانومنتقــداننی
پــاپداشــتندبــه راماننــدبرخــوردیکــهبــاهنــر
رســمیتنشــناختندوآنرادارایمشروعیت
بــرای»هنــرخوانــدن«ندانســتندوایــنتردیــد
هنــرخوانــدِنگرافیتــی،خــودعرصــهیتنگ در
ایــنمیــانهنرمندانــیکــه کــردودر راتنگتــر
روحیــهای بــا بودنــد عصیانگــری منتقــدان
و دادنــد ادامــه خــود فعالیــت بــه انقالبــی
محدودیتهــا و مخالفتهــا تمــام  برابــر  در
و  مختصــر تاریــخ بــه نــگاه بــا ایســتادند.
مییابیــماتصــال در ــر تنــشایــنهن سراســر
نــامآنبــاواژهیاعتــراضبیعلــتوسرســری

راانقالبــی آن نبــودهواینکــه»ترنــسلینــدال5«
ذهــن از ماننــدهنــرســورئالمیدانــدبیــراهودور

نیســت.
میــانهنرمنــدانگرافیتــیکــهتعدادشــاندر در
روز کــرهیزمیــنکــمنیســتواتفاقــاهــر سراســر
شــاهدرشــدچشمگیرشــانهســتیم،بنکســی،
است.بنکســی، شــده شــناخته چهرههــای از
سیاســی فعــال و کارگــردان گرافیتــی، هنرمنــد
بتــوان شــاید را انگلســتان »بریســتول« اهــل
معاصــر  جریانســاز هنرمنــدان مهمتریــن  از
بســیار نقــش فعالیتهایــش بــا کــه دانســت
داشــته  هنــر ایــن شــدن فراگیــر  در را مهمــی
اوایــلدهــهی اســت.بنکســیفعالیــتخــودرااز
نــام بــه گروهــی عضــو عنــوان بــه میــالدی نــود
آن  از و کــرد  آغــاز »Bristol’sDryBreadZCrew«
نقــاط زیــادیرادر تاثیرگــذار ثــار آ زمــانتــاکنــون

کــردهاســت. خلــق جهــان مختلــف
کــه چیــزی اولیــن بنکســی  ثــار آ بــا مواجهــه  در
ثــار آ آنروبروییــمصراحــتوســادگیاســت. بــا
بــهفعالیتهــایپیچیــدهیذهنــیو بنکســینیــاز
بصــریندارنــد،لقمــهرانمیپیچاننــدوماننــدیــک
نقاشــی نوشــتهیخوانــاقابــلفهــمهســتند.از
معروفتریــن  از یکــی کــه بادکنــک« بــا  »دختــر
« »موشهــا«، تصویــر تــا گرفتــه، اســت ثــارش آ
بوســیدنمــردانپلیــس«و»مــردبرهنــه«و...از
صراحــتوســادگیبرخوردارنــد.بــهگمانــمبــرای
عمــده دلیــل دو بنکســی  ثــار آ  در ویژگــی ایــن
نفــسگرافیتــی دالیــلدر بتــوانپیــداکــرد؛یکــیاز
مــردموبــرای از نهفتــهاســت؛چــراکــهایــنهنــر
و ســادگی بــودن، عــام همیــن و اســت مــردم
ــرای قابــلدرکبــودنرابــههمــراهدارد،چــراکــهب
آمــده تنــگ بــه ظلــم  از ظلمدیــدهی تودههــای
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بــهنظــرمیرســددر خلــقمیشــود.دلیــلدیگــر
بنکســینهفتــهاســت؛تکنیــکاصلــی روشکار
مــورداســتفادهیبنکســی»گــردهبــرداری«اســت.
پیــش از را ایــنتکنیــکهنرمنــدطرحهایــی  در
کــهداریفضــایمثبــتومنفــی آمــادهمیکنــد
هســتند)ماننــدشــابلون(وبعــدبــااســتفادهاز
آنجایــی فضاهــایمنفــیاثــرشرارســممیکنــد.از
ــارش ث ــرداریآ روشگــردهب کــهبنکســیپیــشاز
بــه کــه میکــرد؛ خلــق« آزاد »دســت روش بــه را
بــه و بــوده کنــد  آنبســیار  در گفتــهیخــودش
میشــدهیــا همیــندلیــلتوســطپلیــسگرفتــار
چنــدمرحلــهاثــرشراتکمیــل میشــدهدر مجبــور
کنــد.دلیــلانتخــابگــردهبــرداریبــرایاوســرعت
کشــیدنبــودهوایــنســریعترشــدنســادگی در
حــد تــا کــهجزئیــات چــرا دارد؛ بــههمــراه  نیــز را
قابــلتوجهــیکــممیشــوندوهــدفکــهاتمــام
اســتراعملــیمیســازدواز اثــر چــهســریعتر هــر

آنجایــیکــهبنکســیتــابــهحــالهویــتخــود
رامشــخصنکــردهاســتایــنســرعتعمــل

اهمیــتبیشــتریبرایــشپیــدامیکنــد.
فــرموشــکل بنکســیتنهــادر ثــار امــاســادگیآ
اینجــامنظــور خالصــهمیشــود)البتــهکــهدر
ســادگیمعنــایبــیارزشیــاخامدســتانه مــااز
اومســائل  ثــار آ ومضمــون نیســت( بــودن
بــه بنکســی هســتند. اساســی و عمیــق
عنــوانیــککنشگــرسیاســی،وقایــعرارصــد
کــدامکــهبــامعیارهــایانســانی میکنــدوهــر
دســتمایهی را باشــد نداشــته همخوانــی
درونمایههــای او  ثــار آ  در میکنــد. ثــارش آ
ضــدفاشیســم،ضــدجنــگ،ضــدامپریالیســم
زیســتی محیــط دغدغههــای همچنیــن و
ایــنمنظــرمیتوانیــم مشــاهدهمیشــود.از
یــک و بیطــرف معتــرض یــک را بنکســی
کــه بگیریــم  نظــر  در چندبعــدی کنشگــر
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فعالیــت خــاص ایدئولــوژی یــک پرچــم  زیــر
بــهنقــد را چــهمذمــوماســت نمیکنــد.هــر
بــه میشــود. معتــرض آن بــه و میکشــد
زعــم»بودریــار6«فیلســوفوجامعهشــناس
فرانســوی،گرافیتــیونشــانههایشبــهایــن
دلیــلســاختهمیشــوندکــههنرمنــدبگویــد:
وجــود »مــا یــا میکنــم« زندگــی اینجــا »مــن
اســت. داریــم«.ایــنعمــلنوعــیاعــالمحضــور
میکنــد ســعی هنرمنــد آن  در کــه عملــی
کــههســت. بگویــد و کنــد  ابــراز را خــودش
معنــادار گرافیتــی  در مانــدن و بــودن ایــن
همانجایــی از برخاســته کــه چــرا میشــود؛
گرفتــهمیشــدهوحــذف نادیــده کــه اســت
چنیــن  در دقیقــا نیــز بنکســی بــوده. شــده
حرفهایــش و میکنــد فعالیــت فضایــی
کــه حــرفمــردمحــذفشــدهایاســت نیــز
تحمــلندارنــدوزمــانآنرســیدهکــه دیگــر
ابتــدااعــالمهویــت طغیــانکننــد.بنکســیدر
بعــد و دارد  حضــور کــه میگویــد و میکنــد
میکنــد.شــایدبتــوان نقــدوجنگــشراآغــاز
گرفــت،  نظــر  در بیزبانــان زبــان را گرافیتــی
همــان چــراکــهمعمــوالهنرمنــدانگرافیتــیاز
طرفــی بیزبــانوضعیــفبرمیخیزنــد.از قشــر
هنرمنــدانگرافیتــیمعتقدنــدبــاکشــیدنبــر
آنخودشــانو رااز ودیــوارشــهرها،شــهر در
چنــگقــدرتحاکــم مــردممیکننــدوآنرااز
دیگــری نــوع خــود ایــن و بیــرونمیکشــند
اعتــراضوحقخواهــیاســت.بــهگفتــهی از
اقــدامتروریســتی گرافیتــیگونــهایاز بودریــار
ــردیوارهــاومعمــاریشــهر وضدنوشــتهایب
از  بودریــار کــه تروریســتی اقــدام ایــن بــود.
کــه اســت کودتایــی ماننــد میکنــد یــاد آن

»پاتــس7« میســازد.برد ســرنگون را قــدرت
در دیترویــت( اهــل و  آیــز  واز گــروه )نوازنــدهی
میگویــد: هنرخیابانــی و  شــهر پیونــد مــورد
ایــن امــا اســت. آشــغال تکــه یــک »دیترویــت
افتخــار آن بــه مــا و ماســت آن  از آشــغال تکــه
میکنیــم.بــههمیــندلیــلاســتکــهدیوارهــای
آنعکــسمیگیریــمو آنرانقاشــیمیکنیــم،از
از را آن ، کار ایــن میســازیم. موســیقی آن بــرای
کــورول8« »مارگاریتــا همچنیــن میکنــد«. مــا آن
نظــام«درهمیــن برابــر مقالــهی»هنرمنــددر در
فضــایسیاســیکــهحقــوق مــوردمیگویــد:»در
فــردیرابــهچالــشکشــیدهاســت،گرافیتــیبــه
میتوانــد کــه اســت قدرتمنــد ابــزاری مثابــهی
بــرایشــهروندانآناحیــاکنــدواز

ً
رامجــددا شــهر

بخشــد.« رهایــی متناقضنمــا سیســتمی
کنشگــریبنکســیودغدغــهیانســانیاشبــه
»گاهــی کــرد: ایــنجملــهاشدرک  از رامیتــوان
حالــمروبــدمیکنــه وضــعموجــودجهــاناونقــدر
بخــورم«. رو ســیبم پــای بقیــهی نمیتونــم کــه
ایــنجملــهرانادیــدهبگیریــمونگاهــی طنــز اگــر
بنکســیبیندازیــمبــهخوبــیمیتوانیــم ثــار آ بــه
اوضــاع کنیــم. مشــاهده را دغدغــهای چنیــن
را او جنــگ میگــذارد. تاثیــر بنکســی  بــر جهــان
بــرایاوکابوســیاســتکــه عصبانــیمیکنــد.فقــر
ســرمایهداریآنراپدیــدآوردهاســت.عشــقرادر
دســتکــودکانمیگــذاردوبــهجهانیــانهدیــه
کــه  بــرایصلــحمیجنگــدوهمانقــدر میدهــد.
دارد اهمیــت او بــرای دغدغههایــش و انســان
از برخــی  در دارنــد.حتــی اهمیــت  نیــز حیوانــات
میشــویم، مواجــه انســانی صفــات بــا ثــارش آ
دارد  انســانهاحضــور  در کــه صفــاتمذمومــی
جهــان.  بیشــمار مشــکالت منشــأ بروزشــان و
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معتــرض یــک او  از گســتردهای نــگاه چنیــن
ســاختهاســت؛معترضــیکــههنــرش تمامعیــار
کامــو«نزدیــک ــر ــهی»آلب ــهایــنجمل ــهراســتیب ب
مخالفــتبــاایــنجهــان در اســت:»شــرفهنــر
بــهصــرفوجــودش، اثــرهنــری آناســت. رد و
هنــر   میکنــد«. نفــی را مســلک پیروزیهــای
بنکســیبــهراســتیچنیــناســت.هنــریکــهدارای

میکنــد. مخالفــت و اســت شــرافت
ســرزمینهای بــه بنکســی 2005 ســال  در
فلســطینیکــهمحــلنــزاعفلســطینواســرائیل
دیوارهــایآنجــا کــردو9گرافیتــیبــر اســتســفر
بــامضامیــنضــدجنــگوخشــونتوخونریــزی
را زیــادی واکنشهــای او حرکــت ایــن کشــید.
برانگیخــتامــاچیــزیکــهجالــبتوجــهاســتایــن
کــردو اســتکــهاوبــرایرســمتصاویــرشســفر
معروفتریــن داد.از دلجنــگآوازصلــحســر در
و فلســطینی مــردی  تصویــر ، تصاویــر ایــن
اســتکــهبــهجــایســنگ،دســتهگلــیدر مبــارز
دســتداردومیخواهــدآنراپرتــابکنــد.نــگاه
جزئیــات ســادهانگارانهیبنکســیوپرهیــزشاز
میــان ویژگــیمثبتــیاســتکــهاضافهگویــیرااز
خواســتهاش هنرمنــد میدهــد اجــازه و میبــرد
برســاند. مخاطبــش بــه ســریع و مســتقیم را
کــه اســت چیــزی گمانــمهمــان بــه  ایجــاز ایــن
کیفیــتاثــرهنــریراتعییــنمیکنــد؛نوعــیحــذف

اضافــات.
بنکســی،  ثــار آ برجســتهی ویژگیهــای  از یکــی
انتخــابســطوحودیوارهاســت.اوبــرایانتقــال
تــالشمیکنــدویژگیهایــی حــسوپیــامخــود
در آن مــکان همچنیــن و ســطح بافــت بــرای
بگیــردکــهانتقــالپیــامرابــهبهتریــنشــکل نظــر
او ثــار آ حائــلدر انجــامدهــد.بــرایمثــالدیــوار
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بــهعنــوان اهمیــتزیــادیداردوایــندیــوار
آنجایــیکــه ســطحپذیرنــدهیطــرحونقــشاز
دیــوارینگهدارنــدهاســتونوعــیتکیــهگاه
معانــیسیاســی حــاوی میشــود محســوب
اســت.میبینیــمکــههنــرخیابانــیبنکســی،از
تبدیــلبــهیــک

ً
اســتوابــدا پختگــیبرخــوردار

نمیشــود. بیهــدف  و سرســری فعالیــت
نگاهــی و نشــانهها کوچکتریــن بــه توجــه
کــههنــر اطــرافخصیصــهایاســت بــه ژرف
کــه چــرا میکنــد؛ موفــق اعتــراض  در را او
اســتانداردهایبصــریوزیبایــیشناســانهرا

میکنــد. رعایــت
10 اســکناسهای بــا 2004 ســال  در بنکســی
پونــدیشــوخیکــرد.بــهجــایســرملکــهی
دادوبــه پرنســسدایانــاراقــرار انگلیــس،ســر

جــایبانــکانگلســتانرویپــولنوشــتبنکســی
وصــدایزیــادیبــه انگلســتان.ایــنشــوخیســر
راهانداخــت.اوایــناســکناسهارامیــانمــردم
ــاایــن ــدب ــیعــدهایســعیکردن ــردوحت پخــشک
اســکانسهاخریــدکننــد.چنیــنبــهنظــرمیرســد
و ملکــه ســاده  بســیار عملــی  در بنکســی کــه
ســخره بــه را انگلســتان ســلطنتی سیســتم
فریبپذیــری و زودبــاوری همزمــان و میگیــرد
نــوعشــوخیها ایــن نقــدمیکشــد. بــه را مــردم
بنکســیبــهکــراتدیــدهمیشــوند.بــرای ثــار آ در
اقلیمــی تغییــرات کنفرانــس پایــان  در مثــال
بنکســی میــالدی، 2009 ســال  در ملــل ســازمان
ایــن رابــهنمایــشگذاشــت،کــهیکــیاز اثــر چهــار
گرافیتیهــاچنیــنعبارتــیبــود:»مــنبــهگرمایــش
اهمیــتوطنــز زمیــناعتقــادنــدارم«.نکتــهیحائــز
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ایــنعبــارتایــنبــودکــهحــروفایــنگرافیتــیدر
آخریــن یکــیاز حــالآبشــدنبودنــد.بنکســیدر
وحراجهــایهنــریرانقــدکــرد. ثــارشدنیــایهنــر آ
ــا ــردختــریب حراجهــایمهــمهنــری،اث یکــیاز در
بادکنــکخــودرابــرایفروشگذاشــت)نســخهای
کــهرویتابلــوبــود(.زمانــیکــهاثــرشبــهارزش
ــادســتگاه بــهفــروشرســید،ب یــکمیلیــوندالر
ــود ــهکــردهب ــوتعبی تابل ــر خــردکــنکاغــذیکــهزی
وصــدا هــمســر رانابــودکــرد.ایــنعمــلاوبــاز اثــر
ــدانرا منتقــدانوهنرمن ــردوبســیاریاز ــاک ــهپ ب

ایــنمــوردکــرد. بــهصحبــتدر وادار
همــهیمــواردیکــهبــهآنهــااشــارهکردیــم، در
خــالق معتــرض، ، مبــارز ، جســتجوگر روحیــهای
بــرای 

ً
مجموعــا کــه دارد  حضــور تحلیلگــر و

را بنکســی نامشــخص و گنــگ شــخصیت مــا
آن میســازند.هنرمنــدیکــهاحتمــاالقدرتهــااز
ــهشــخصبلکــه ــهتنهــاب ــزارین ــدوایــنبی بیزاران
مربــوط گرافیتــی  هنــر بــه  ریشــهایتر بــهشــکل
)هنرمنــد »گریــگاس9« کــه  همانطــور میشــود،
تــاج اهــلشــیکاگو(میگویــد:»چــه  وفیلمســاز
بگذارنــدیــاصلیبــیشکســتهیــاداسو بــرســر
دســتبگیرنــد،پادشــاهانمســتبد، چکــشدر
هرگــزعالقــهایبــهگرافیتــینشــاننخواهنــدداد.«
بــیشــکبــهدلیــلآناســتکــهایــن وایــنامــر

هنــرســرســازگاریبــاهیــچقدرتــینــدارد.
مــا،نمونــهایدرســت دنیــایمعاصــر بنکســی،در
و اســت. متعهــد هنرمنــد یــک  از ارزشــمند و
کامــونقــل دوبــارهاز شــایداینجــابــدنباشــداگــر
ــواهآزادی ــوانگ ــاعن ــمکــهدرســخنرانیاشب کنی
آن اگرچــهخــود »مــاهمــهمتعهدیــم میگویــد:
نهایــت،مبــارزهنیســت رانخواســتهباشــیم.در
اســتکــه کــهمــاراهنرمنــدمیســازدبلکــههنــر

اســاسایــن مــارابــهمبــارزهوامــیدارد.«بــر
نهایــتنبایــدبــهصــرفکنشهــای در تعبیــر
اورانادیــدهبگیریــم سیاســیبنکســی،هنــر
ــهآنتوجــهکنیــم وتنهــادرســطحسیاســیب
ابتــدااورابــهعنــوان بلکــهشایســتهاســتدر
وفعــال یــکهنرمنــدوســپسیــککنشگــر
بگیریــموبشناســیم.اینطــور نظــر سیاســیدر
مواجــه معتــرض هنرمنــدی بــا کــه اســت
را اعتــراض  هنــر کــه هنرمنــدی میشــویم.

میشناســد.

پاورقی
Banksy:1
Graffiti:2

hip_hop:3
Vandalism:4

TerranceLindall:5
JeanBaudrillard:6

Potts:7
MargaritaKorol:8

Grikas:9
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گفتــه هنــری  ثــار آ  از نوعــی بــه خیابانــی1« »هنــر
رســمی هنــری  ثــار آ مقابــل  در کــه میشــود
بــرآوردهاســت. موزههــا،گالریهــاوکلیســاســر
گرافیتــی2«بــهاشــتباه بــا»هنــر  گاهــیایــنهنــر
یکســانپنداشــتهمیشــود.درصورتــیکــههنــر
بــرای ویــژه بــه کــه اســت اصطالحــی گرافیتــی
نیویورکــی هنرمنــدان  از شــماری  ثــار آ توصیــف
مــیرود.آنهــا )باســکیا3،هرینــگ4وشــارف5(بــهکار
اواخــردهــه1970،اعتراضــاتخــودرابــانوشــتهیــا از
خیابانهــاوراهروهــایزیرزمینــی دیــوار بــر تصویــر
و عالیــم آنهــا الهــام منبــع میدادنــد. نشــان
ودســتههایرنگینپوســت، نقــوشخــاِصدار
ووســیلهکارشــانقوطــیرنگپــاشبــود.آنــانبــا
نوعــیفرهنــگزیرزمینــیوعامیانــه ظهــور ایــنکار
تنهــا گرافیتــی دانســت بایــد کردنــد. اعــالم را

اســت. خیابانــی هنــر  از زیرمجموعــهای

خلق سبک هنری
از بیان اعتراضی تا
گرافیتی

نویسنده:فریمایداللهی
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در »َبنکســی6« خیابانــی، هنرمنــدان میــان  در
گرفــت.هنــرخیابانــی انگلســتانمــوردتوجــهقــرار
ــهاســت. وهجویههایــشخرابکاران اوطعنهآمیــز
اجتماعــی و بــامحتــوایسیاســی او هنــری ثــار آ
شــهرهای  در پلهــا و دیوارهــا خیابانهــا،  در
درآمــدهاســت.اگرچــه مختلــفدنیــابــهتصویــر
امــا بــود شایســته او اولیــه آزادانــه تالشهــای
کار بــه را »استنســیل7« تکنیــک کــه زمانــی تــا

نبــود. نگرفــت،قابــلتوجــه
بــه دولــت توســط اغلــب خیابانــی هنرمنــدان
شــناختهمیشــدند.و عنــوانمجــرموخرابــکار
در صــورتمشــاهدهشــدنهنــگامخلــقاثــر در
،توســطنیروهــایدولتــیدســتگیر ســطحشــهر
میگرفتنــد.فــرم شــدهومــوردبازخواســتقــرار
بــاعملکــرداســت. اعتراضــیمتناســب هنــر در
بگــذارد برجــای اثــری بــهســرعت بایــد هنرمنــد
قــرار تاثیــرســرعتعمــل تحــت بیانــش نــوع و
تکنیکهــای  از علــت همیــن بــه میگیــرد.
برچســب،تــروآپ،استنســیل،امضــازنــی،پوســتر

میکنــد. اســتفاده و... چســبانی،

مهمتریــن  از یکــی بادکنــک8« بــا  »دختــر
بــا شــده  کار گرافیتــی اســت. بنکســی  ثــار آ
تکنیــکاستنســیلکــهبنکســیدرسراســر
شــدهاســت.ایــناثــر جهــانبــاآنمشــهور
ــانقــلوقــول:»همیشــهامیــد کــههمیشــهب
وجــوددارد.«همــراهبــود؛دختــریجــوانرابــه
بــاد  کــهمــوولباســشدر تصویــرمیکشــد
قلبــیشــکل و  قرمــز بادکنــک یــک مــیوزد.
خــوردهاســتمیگیــرد راکــهازدســتاولیــز
بادکنــک و  دختــر ژســت میکنــد. آزاد یــا
کودکــیوآزادیاســت. ،نمــادیکهــناز قرمــز
روشهــای بــه کــه میدهــد ارائــه پیامــی و
مختلفــیقابــلخوانــدناســت.اگــردختــرک
حــالگمکــردنبادکنــکببینیــدویــادر رادر
شــرفگرفتــنآن،معنــامیتوانــدبــهعنــوان
معصومیــتازدســترفتــهیــارســیدنامیــد
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وعشــقجدیــدتعبیــرشــود.تصویــریکــهبــه
پسزمینــهی میمانــد، ذهنهــا در راحتــی
نســخههای میشــود، همــراه تلفنهــای
فضــایوببــه دارایامضــاِیهنرمنــدآندر
کاالگــون وجــه اینگونــه و میرســد. فــروش
پیشــیمیگیــردوپیــامیــا وجــههنــریاثــر از
ایــدهیاصلــیهنرمنــدالبــهالیایــندســتبــه

مــیرود. دســت  از شــدنها دســت
«بــه بــاایــنهمــهبنکســیرامیتــوان»گرافــر
آورد؛چــراکــهویژگــیاغلــبهنرمنــدان شــمار
ایــنزمینــهرادارد.بنکســیمعتــرض فعــالدر
اســت،گمنــاماســتونیــزهماننــدگرافرهــای
هویــت ســاختن  آشــکار بــه تمایلــی اصیــل
کــه ایــنحــالســطحهنــری بــا نــدارد. خــود
دارد. بررســی و بحــث جــای میدهــد ارائــه
رو گرفــت بنکســی بــه میتــوان کــه ایــرادی
لحظــه در بــودنتمامــیکارهایــشاســت.اثــر
پیچیــدهای  چیــز اساســا کــه را خــود حــرف
آنچیــزیبــرای هــمنیســتمیزنــدوبعــداز
بنکســی  ثــار آ نمیگــذارد. باقــی اندیشــیدن
امــاســطحی مــوردپســندعامــهوجریانســاز
مقایســهبــابنکســی، وزودگــذرهســتند.در
از کــهســطحباالتــری «گرافــریاســت »جــیآر

میدهــد. ارائــه را هنرگرافیتــی
هنرمنــدیاســتکــهدر نــاممســتعار جــیآر
عــکاس او میکنــد. زندگــی فرانســه اطــراف
زیرزمینــیاســتکــهبــهخاطــرعکــسگرفتــن
و خیابــان، و کوچــه  در عــادی رهگــذران  از
بســیار قطعــات  در عکسهایــش نمایــش
روی بــزرگ،کــهبــهطــورمخفیانــهآنهــارابــر
بــرســطحشــهرمیچســباند،بــه ودیــوار در
حــروفمختصــر شــهرترســیدهاســت.جــیآر

اســمهنرمنــداســتکــهمایــلبــهفــاشکــردن
اکثــر مثــل و نیســت خــودش اصلــی هویــت
تــرسازســرکوب ــهخاطــر هنرمنــدانزیرزمینــیب
طــور بــه کارش، اســتقالل حفــظ بــرای و شــدن

فعالیــتمیکنــد. نــاممســتعار بــا و ناشــناس
اومعتقــداســتکــهعکاســییــکهنــرجهانــی
اســتکــهدرچهارچــوبگالریهــاوموزههــااســیر
، فضــایباز شــدهاســت:»بــانمایــشعکسهــادر
همــهمــردمامــکاندیــدنایــنتصویرهــارادارنــد
ایــن،گالــریخیابانــیمــنبیســتو وگذشــتهاز
اســت.تنهــاچیزی ســاعتهبــهرویمــردمبــاز چهــار
خاتمــه تاریــخ کــرد پیشبینــی نمیشــود کــه
پروژههــای کنــون تــا  جــیآر اســت.« نمایشــگاه
میــان ایــن  در کــه اســت کــرده اجــرا را زیــادی
ــری»پرترههــاییــک ــروژه28میلیمت پ ــواناز میت
رو10«،»زنــانقهرمــانهســتند11«، نســل9«،»رودر
و داخــل  در »پــروژه شــهر12«و چــروک و »چیــن
بــهتوضیــح ایــننوشــتار بیــرون13«نــامبــردکــهدر

پروژههــامیپردازیــم. ایــن  از مــورد دو
پــروژهایبــهنــام»پرترههــای ســال2005جــیآر در
پرترههــای آن  در کــه کــرد  آغــاز را نســل« یــک
شــهرکهای جوانــان  از کــه را ســفیدی و ســیاه
در بــود، گرفتــه پاریــس درحومــه مهاجرنشــین
بــزرگچــاپکــردوبــردیوارهــای اندازههــایبســیار
مؤسســاتی دیوارهــای روی همچنیــن و  شــهر
چــونخانــهعکــساروپــاویــاشــهرداریپاریــس
ایــننمایشــگاهافشــاکردن چســباند.هــدفاواز
موقعیــتجوانــانحاشیهنشــینپاریــسبــودو
کلیشــهایکــهاز همچنیــناعتــراضبــهتصاویــر
ذهــنعمــومشــکل طریــقجوامــعخبررســاندر

میگیرنــد.
و رو«،جــیآر جریــانپــروژه»رودر درســال2007،در
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»مارکــو«بزرگتریــننمایشــگاهعکاســیغیرقانونــی
بــههمــراهدوســتشمارکــو راترتیــبدادنــد.جــیآر
Wide«یــکلنــز28میلیمتــرییــا بــااســتفادهاز
زاویــهدیــدوســیع،امــکان Angle«کــهبــهخاطــر
بــهموضــوعرابــدون نزدیــکشــدنهرچــهبیشــتر
مــردم از بــهعــکاسمــیداد،  تــارشــدنتصویــر
فلســطینواســرائیلعکاســی کوچــهوخیابــاندر
فلســطینیهاواســراییلیهاییکــه کــرد.آنهــااز
مقابــل شــغلیکســانداشــتند،خواســتندتــادر
بیاورنــدوعکسهــای دوربیــنآنهــاشــکلکدر
گرفتــهشــدهرابــهصــورتپوســترهایغولآســابــر
هــم کنــار کرانــهباختــریدر حائــل«در روی»دیــوار

چســباندند.
وبســایت  در پــروژه ایــن بــا رابطــه  در  جــیآر
2005 ســال  در »وقتــی میگویــد: شــخصیاش
گرفتیــم تصمیــم کردیــم، مالقــات را  یکدیگــر
چــرا بفهمیــم تــا برویــم خاورمیانــه بــه باهــم

فلســطینیهاواســرائیلیهانمیتواننــدراهــی
یکدیگــر بــرایزندگــیدرصلــحوآرامــشکنــار
پیــداکننــد.پــسبــدوناتــالفوقتســفرمان
رابــهشــهرهایمختلــفاســرائیلوفلســطین
کردیــم.فقــطبــاتعجــبوشــگفتیبــه آغــاز
ایــندنیــانــگاهمیکــردم.ایــنمــکانمقــدس
مســلمانان، و مســیحیان ، یهودیــان بــرای
کوههــا، کــهمیتوانیــد کوچــک ایــنمنطقــه
دریــا،بیابانهــاودریاچههــا،عشــقونفــرت،

هــمببینیــد.« کنــار امیــدوناامیــدیرادر
یکســانی

ً
یــکهفتــهبــهنتیجــهدقیقــا بعــداز

رســیدیم.ایــنافــرادظاهــرییکســاندارنــد.
آنهــاتقریبــابــهیــکزبــانصحبــتمیکننــد.
خانوادههای هماننــدبــرادراندوقلوییکــهدر
مختلفــیبــزرگشــدهاند.یــکزنبــاپوشــش
مذهبــی)حجــاب(خواهــردوقلــویخــودرادر
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،یــکراننــده دارد.یــککشــاورز طــرفدیگــر
خــود دوقلــوی  بــرادر معلــم، یــک تاکســی،
او بــا بیوقفــه او و دارد. خــود مقابــل  در را
میجنگــد.وایــنواضــحاســت،امــاآنهــاایــن
رو«قــرار آنهــارا»رودر رانمیبیننــد.مــابایــد

ــامتوجــهشــوند. ــمت دهی
تزئینــاتشــهری و دیوارنگاریهــا نمیتــوان
کــهتوســطدولتهــاســفارشدادهوتهیــه
بــه راتحــتعنــوانهنــرخیابانــی میشــوند
حســابآورد.ذاتهنــرخیابانــیبــااعتــراض
همــراهاســت.اعتــراضعلیــهســرمایهداری،
رعایــت جنســیتی، تبعیضهــای جنــگ،
تســلط ، سانســور مدنــی، حقــوق نشــدن
اذهــانوافکارجمعــیو....هنرمنــد رســانهبــر
خیابانــیدغدغهمنــداســت.اوبــانــگاهتیزبین
وموشــکافانهخــودچیزهایــیرامیبینــدوبــا
عابــر گویــیروبــههــر درســطحشــهر خلــقاثــر
زندگــیروزمــرهخویــشاســتفریــاد کــهدرگیــر
میزنــد:»هــی!نــگاهکــن.اصــالحواســتبــه

ایــنمســئلههســت؟«

پاورقی:
streetart_1

Graffitiart_2
Jean-MichelBasquiat-3

KeithHaring-4
kennyScharf-5

Banksy_6
stencil_7:استنســیلیــاشــابلونیــکصفحــهپیــش
ســاختهاســتکــهبــرایرنــگآمیــزیوایجــادطــرحروی
واقــعاستنســیل آناســتفادهمیشــود.در ســطوحاز
ابزارهــایســادهوارزانبــرایایجــادطــرحروی یکــیاز
تکنیــکهــایمختلــف استنســیلدر ســطوحاســت.از
آن کمــک بــه و میشــود اســتفاده پتینــه و چــاپ

میتــوانســطوحســادهرابــاطــرحهــایزیبــارنــگآمیــزی
ــرده،چــرم،چــوبو... ،پارچــه،پ ــوار ــرد:کاغــذ،مقــوا،دی ک

Girlwiththeballoon_8
PORTRAITOFAGENERATION_9

FACE2FACE_10
WOMENAREHEROES_11

THEWRINKLESOFTHECITY_12
INSIDEOUT_13

منابع:
خانمنجیبهرحمانی ازسرکار باتشکر

،رویینپاکباز دایرةالمعارفهنر
مجلــههنرهــایتصویــریچیدمان/ســالســوم/شــماره7/
معاصــر هنرمنــد ، جــیآر گرافیتــی  ثــار آ تحلیــل و بررســی

فرانســوی/علــیذبــاح
http://www.jr-art.net: وبسایتجیآر

http://www.jr-art.net/projects/israel-palestine
/https://en.wikipedia.org
/https://fa.wikipedia.org

banksy-/2020-https://thecritic.co.uk/issues/january
and-the-triumph-of-banality
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»تئاتــر«و»گرافیــک«،ارتبــاطایــندوواژهشــاید
ذهــنتلقــیشــود؛یکــی از نــگاهاولکمــیدور در
. محــور فردیــت دیگــری و اســتجمعــی هنــری
بــا آســمان تــا زمیــن  از هــم  اثــر ارائــه ابزارهــای

دارد. تفــاوت  یکدیگــر
زمانهایــی بشــویم،میبینیــم کــه  امــادقیقتــر
کــهگرافیــکوتمهیــداتگرافیکــیبــهکمــکتئاتــر
آمــدهکــمنیســت.بــرایروشــنشــدنموضــوع

تئاتر-گرافیک
نویسنده:سیناعلیتبار
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وســیر مــوردبحثمــانمیتوانیــمبــهتاریــختئاتــر
تحــوالتایــنرخــدادنگاهــیبیندازیــم.بــهطــور
قــرننوزدهــمصدهــاســالصحنــه مثــالقبــلاز
جنــگل در نمایــش  اگــر نقاشــیمیشــد.   تئاتــر
یــاکاخــیمیگذشــت،ایــننقاشهــابودنــدکــه
گرفتــه کار بــه ، بــهفضاســازیبهتــر بــرایکمــک
معاصــر دوره  در آن،  از بعــد حتــی میشــدند.
حــذفنشــدهاندو تئاتــر  از کامــل  بــهطــور هــم
شــمایلهاونقاشــیها ،هنــوز گوشــهوکنــار در
تئاتــرمیبینیــموممکــناســتزمانــیکــه رادر
یــک بــهطــرحویــاماکتــیازصحنــهنیازمندیــماز

کمــکبگیریــم. گرافیســت
تاثیراتــی و الهــام میشــود آیــا  دیگــر طــرف  از
از  تئاتــر  متاخــر یــا و  معاصــر کارگردانــان کــه

مــدرن حتــی و کالســیک نقاشــیهای
بخــش  در یــا و شــویم؟ منکــر را گرفتهانــد
وپوســترهاینمایــشنقــش تبلیغــاتتئاتــر
گرفــت؟ نادیــده را گرافیــک و گرافیســتها
کــه مقالههــای و نشــریات تعــداد البتــه
ــدکــم ــاگرافیــکبپردازن وی ــر ــهتئات منحصــراب
مهجــور شــاید کــه مســئلهای امــا نیســت.
و ارتبــاط اســت، بررســی نیازمنــد و مانــده
اســت. تئاتــر گرافیــکبــر تاثیرگذاریهــایهنــر
ایــنبخــشپرداخــتبــهایــن هــدفمــادر
مســئله ایــن طــرح و درآمیختگیهاســت
عالقــهشــخصی غاز کــهآیــایــکهنرمنــدفــار
ایــندو  از یکــی  از کامــل،  بــهطــور میتوانــد

کنــد؟ چشمپوشــی
مــورد ایــنشــماره،فقــطبــهتوضیحاتــیدر در
بســنده بخــش ایــن پیشبــرد چگونگــی
نیــز بخــش ایــن بعــد شــماره  از میکنیــم.
بــه مجلــه، دیگــر قســمتهای هماننــد
میپــردازد... موضــوع بــه تخصصــی صــورت
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اگر
ــاِن ــانهادریون انس

باســتاندرســالفقــطیــک
ــن ــکمراســموآیی ــاروطــیی ب
ــیشــدنانســانی خــاصشــاهدقربان
ــد،انســاِنامــروز،مخاطبــی دیگــربودن
اســتکــههــرروزشــاهدرنــجکشــیدن
ــت. ــراس ــانیدیگ ــدنانس ــیش وقربان
جنــگوکشــتارانســانها،خیابانهــا
ــدیکــرده. ــهایاب ــهصحن ــلب راتبدی
ــرلحظــه ــرروزوه ــهایکــهه صحن
درگوشــهوکنــارششــاهداجرای
یــک»تئاتــرخیابانــی«هســتیم
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