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 چکیده
شهرها  واریدر و د یکه رو شودیگفته م ییها ینقاش ای هاوارنوشتهیبه آن دسته از د یوارید ینقاش ای یتیگراف

که  دهدینشان م دهیپد نیمختلف نسبت به ا یهادگاهید لیو تحل ی. بررسشودیم دهیکش یو اماکن عموم

قدرت  هیبرعل یاز هنر مدرن و شورش یاآن را جلوه یو گروه دانندیم یرقانونیو غ یآن را خرابکار یگروه

 یسع نیاست. بنابرا یشهر یطیمح یاز هنرها یتیاست که گرافشده رفتهی. در واقع امروزه پذدانندیمدرن م

گذاشته شود. در  شیآن در شهرها به نما ییبایز یهاآن، جلوه یو قانون یحقوق یهاتا با غلبه بر جنبه شودیم

 تیو با وضع لیآن ها تحل «یتیگراف تیریبرنامه مد»در قالب  ورپولیو ل لبورنم یپژوهش، تجربه شهرها نیا

شهرها با  نیرن مشخص شده است که او ملبو ورپولیل یشهرها ی. با بررسشودیم سهیشهر تهران، مقا یکنون

 یها یتیاز گراف یریشگیو پ یریامر و جلوگ نیدر جهت قانونمند کردن ا یو مقررات خاص نیقوان جادیا

به  یشهر تیریدر امر مد لیدخ یسازمان ها یکننده آن با همکار جادیو ناپسند و مجازات عوامل ا نامناسب

مند هنر در شهر تهران سابقه نیکه اآن رغمیبا شهر تهران، عل سهیامر پرداخته اند. در مقام مقا نیمواجهه با ا

بوده که تنها با  نهیزم نیو جامع در ا یبردراه یتیریبرنامه مد کیشود که شهر تهران فاقد  یاست، مشخص م

عموم و تقابل  اتیارائه نظر یبرا ییشهر تهران، جا یباسازیحوزه به سازمان ز نیا فیوظا یواگذار

 یهادر برنامه یتیبه توافق نگذاشته است. در واقع، گراف دنیرس یبرا یعموم به عنوان راه یهادگاهید

و  یوارید یآن به صورت نقاش یشکل رسم شودیم یو سع شودیمگرفته  دهیاغلب ناد یشهر یباسازیز

مختلف  یهادگاهید لیو تحل یپژوهش ضمن بررس نی. اردیشهر تهران صورت گ یباسازیتحت نظر سازمان ز

 دهد. شنهادیرا پ نهیزم نیمتناسب در ا یتالش دارد تا راهبردها ،یتیگراف دهینسبت به پد

 

 .تهران سم،یوندال ،یهنر اعتراض ،یشهر یطیهنر مح ،یتیگراف تیریبرنامه مد ،یتیگراف های كلیدی:واژه

                                                           

 دانشگاه تهران یشهر تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -1

 دانشگاه تهران یشهر تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -2

 دانشگاه تهران یشهر تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -3



 

 

 مقدمه -1

متفاوتی، متناسب  یهای وابسته به تزئینات شهری است که با کارکردهارشتهیکی از ( Graffiti) گرافیتی

با نیاز فرهنگی صورت می پذیرد. از جمله خطوط نوشتاری برای شعار و تصویرسازی برای زیباسازی 

شهری یا تبلیغات فرهنگی و بطور کلی رسم هر گونه اثر هنری شامل بر متن، تصویر و برجسته نگاری که 

 .صورت پذیرفته باشد توسط طراح

 و قانونی رویکرد یکی. دارد زمینه این در متفاوت رویکرد دو وجود از حکایت مختلف جوامع تجربه

 ممنوعیت و مرتکبان کردن جریمه مثال) شهرها در آن مهار و کنترل برای هاییراه بینیپیش و نفی بر مبتنی

 بینیپیش و همدلی بر مبتنی نگرانهواقع رویکردی دیگری و...(  و سال 81 زیر افراد به رنگ اسپری فروش

 ضوابطی تحت و آشکار فعالیتی به غیرمجاز و پنهانی اقدامی شکل از پدیده این ماهیت تغییر برای هاییراه

 و هادغدغه بیان برای امکانی و مکان عنوان به شهرها، در( Free Walls) «آزاد دیوارهایی» تعیین مثل معین،

 .شهروندان هایدلتنگی

 و علمی هایبررسی نیازمند قطعا خودمان، جامعه در دیوارنگاری پدیده قبال در مناسب رویکرد اتخاذ

 آشکار عالیمی را دیوارها نقوش و خطوط این ما اگر که است آن مسلم نکته یک ولی است، االطرافجامع

 کنار در بایدمی بلکه برد، نخواهد جایی به ره «هارنگ جنگ» و نفی رویکرد کنیم، تلقی پنهان عللی از

 و شد مواجه پدیده این با بیشتری همدلی با جامعه، معضالت بهتر شناخت در هانشانه این از جوییبهره

 اندیشید. آن مخرب و منفی هایجنبه تحدید و تعدیل برای متناسب سازوکارهایی

 

 تعریف و مفهوم گرافیتی -2

 هنر از منظور. آیدمی بشمار هاپ هیپ فرهنگ اصلی عناصر از نیز و خیابانی هنرهای از گرافیتی بخشی

کنیم )نصیرپور، می برخورد آن با شهر سطح و خیابان و کوچه در که است گرافیک از بخش آن خیابانی

 نظیر سطوحی روی بر عمومی اماکن در شده برده کار به حروف یا تصاویر به در نگاه کلی، گرافیتی .(8811

  (.71: 8811 کوثری،) شودمی گفته باشند، رویت قابل عموم برای که هاپل یا دیوارها

 غیر معترض، هنر. اندداده قرار هنر رسمی تاریخ از خارج متمرد، و سرکش هنر یک عنوان به را گرافیتی

 برهنه، که است این ترجیحشفرهنگسراها  و هاگالری کنج در خوردن غبار جای به که ناسازگار و ایموزه

 اعتراض برای موثر ایوسیله است توانسته گرافیتی .شود عرضه خیابان در عموم مقابل و دیوار روی

 به خیابانی و محیطی هنر از بخشی منزله به امروزه حتی و آورد فراهم معترض یا شدهسرکوب هایگروه

 اندبرآمده آثار این از برخی حفظ صدد در نیز خصوصی امالک صاحبان و هادولت و شده توجه گرافیتی

  (.77: 8811 کوثری،)



 

 

 

 های گوناگون در برابر گرافیتی: از هنر تا جرمدیدگاه -3

 انرد آن برر  هاآن .شودمی تلقی خرابکاری نوعی عنوان به شهری، مدیران و مردم سوی از گرافیتی عموما

( عمومی معابر و هاپل خصوصی، و دولتی هایساختمان و منازل دیوار) عمومی اموال تخریب به گرافیتی که

 از شرکلی  و سیاسری  و اجتمراعی  هایپیام ارسال برای ایشیوه منزله به گرافیتی آن، جز به شود. امامی منجر

 اکنون گرافیتی آثار و شودمی یاد مدرنی هنری شکل چونان گرافیتی از همچنین. شود می استفاده نیز تبلیغات

 گرافیتری  بره  نسربت  متعارض گاه و متفاوت هایدیدگاه این. آینددرمی نمایش به هاگالری در دنیا سراسر در

: 8811 گیررد )کروثری،   قررار  توجه مورد اخیر دهه دو طی جدید پدیده منزله به گرافیتی که استشده سبب

71.) 

 گروچری،  رافائله مانند شناسانیباستان. گرفت خود به غیررسمی ساحتی گرافیتی آغاز، همان در واقع از

 حرامرزاده  هنرر » را گرافیتری ( 8118) فرانسروی  نویسمقاله و عکاس. کردند متمایز رسمی هنر از را گرافیتی

 هرای جریران  خرالف  امری و اعتراض هنر گرافیتی اغلب البته(. 7: 8811 استال،. )نامدمی «بدنام هایخیابان

 برا  نیویورک در 8111 دهه در خود گیریشکل تاریخ در گرافیتی نوعی حتی. رسدمی نظر به اجتماعی عمده

 (.Gatsman, Neelon, 2010) است بوده همراه گریزی قانون از مفهومی

 همسرو  خالقیرت  و سراختارزدایی  با را گرافیتی برخی. ندارد وجود گرافیتی از دستییک بنابراین تعابیر

 را جوانران  فرهنگخرده بین در اجتماعی مسلط قدرت از شدن رها برای میل و هیجان از شکلی که دانندمی

 بخرش  دو و دانرد نمری  نامتعرارف  و غیررسرمی  تمامی به ایپدیده را گرافیتی نیز دیگر ایعده. کندمی زنده

 طراهری . )داراسرت  را خرود  خاص پیغامی محتوای کدام هر که است متصور آن برای را قانونی و غیرقانونی

 از را آن کوشرند مری  و دارند توجه آن شناسیزیبایی جنبه بر( 1181) راو و هوتن(. 811: 8811 رضایی، کیا،

 انرداز چشرم  از بخشری  گرافیتری  برداشت، این در. بخشند رهایی خرابکارانه و انگارپوچ عملی هایبرچسب

 (.Hutton, Rowe, 2012است ) شهری

 نیاز مهمترر  یکیدارند و  یمتفاوت لیکار خود دال یگذارند برا یاز خود به جا م یتیکه اثر گراف یکسان

ز یر از شرهر چ  یتر یدر آنان به وجود اورده است. هنرمند گراف یشهر یاست که زندگ یریتاث انیاهداف ب نیا

 یواقعر  نره یهنرر، از زم  شروانیاز پ یاریمثل بس ،یتیدهد. نقاش گرافیباز پس م یزیو به آن چ ردیگیم ییها

برزر  و   یشررکت هرا و بانرک هرا     غرات یکره تبل  یکند در حرال  یاستفاده م ریتاث جادیو ا انیب یبرا یشهر

 یعمروم  هیر نقل لیوسا دنهب یو رو یوارید یبورد و تابلوهالیبه شکل ب عیبه صورت وس یمحصوالت مصرف

از افرراد   یعیمنرد برا قشرر وسر    رهن یاز سرو  شررو یاست پ یارتباط یتیهمه جا را پر کرده است، گراف یشهر

 ی.شهر ییمستوالن اجرا و یاجتماع به عنوان مردم عاد



 

 

 انیبه ب یواقع ازیو بر اساس ن یشخص یاز خود به گونه ا یگذاشتن نشان یبه باق یآدم لیهر حال م در

نفر از افراد جامعه حضور دارد و با توجره   کیکه صاحب اثر به عنوان  گر،ید ی. اما در سوردیگ یصورت م

ترا   ردیر گ یمر  میتصرم  ییهاگذرد. او به تن یاست، چه م دهیعملش آن را سرانجام بخش یقانون تیبه ممنوع

گرردد  یم کند و بعد از تمام شدن کار به خانه باز یمورد نظرش نفاش یخواهد در مکان عموم یکه م یزیچ

شرک   یکنرد؟ بر   یبه آن فکر م یکند؟ کس یام نگاه م یاصال به نقاش یکس ایاست که آ نیفکرش ا یو تمام

 .توان دانست یبا جامعه نم میارتباط مستق یرقرارانتظار و تالش در ب کینوع برخورد را جز به عنوان  نیا

 

 های مدیریت زیبایی در شهرگرافیتی و چالش -4

 دیگرر  و سبز فضای شهری، مبلمان خودروها، رنگ ها،ساختمان نمای کنار در( دیواری نقاشی) گرافیتی

 دیرواری  هرای نقاشری  و دیوارنوشرته . رودمری  شرمار  بره  شرهری  فضراهای  در رنرگ  مظاهر جمله از موارد،

 نقاشری ) گرافیتری  (.71: 8811 افشرار، ) گیرندمی قرار رسانه جایگاه در همگی که دارند متفاوتی کارکردهای

 یا کند خودنمایی شهری محیط در شیء یک صورت به تواندمی عمومی هنر صور از یکی عنوان به( دیواری

 بره  را شهری فضای و شده بصری محیط حسی و بصری کیفیت رفتن باال باعث خود فضایی کیفیت با اینکه

 .کند تبدیل شهری مکان

 و کننرده تبیرین  زیباشرناختی  و هنرری  گرایشرات  دیگرر  از بیش یابیم،می عمومی فضای در ما که هنری

 به زمینه این در گرفتهصورت اقدامات. باشدمی خود زمان در جامعه فرهنگی و اجتماعی موقعیت دهندهنشان

 عمرومی  هرای مکران  در هنرر . کندمی کمک آن در شناختقابل هایعالمت و شهر از ایویژه تصویر تشکیل

 ,Worth) شرود مری  جوامرع  تمرول  و سالمتی سطح ارتقای باعث و داده قرار تاثیر تحت را مردم بین روابط

 (.8817 مرادی، از نقل به 2003

 :است کرده بیان گونهاین را عمومی فضای در هنر تاثیرات «مایلس»

 دهدمی احساس و شور مکان به عمومی هنر. 8

 کندمی درگیر مکان با را هاآن و شودمی مکان از کنندهاستفاده مردم در تعهد ایجاد باعث. 1

 کندمی ارائه انگیزتخیل و پرپندار کارهای از مدلی. 8

 کندمی کمک شهری سازیباززنده به. 1

 کنرار  در(. 18: 8817 مررادی، ) گیرد عهدهبه منظر در را اینشانه نقش باید عمومی هنر «مایلس» نظر از

 و عموم خاطرات خود، اعالی حد در که عمومی هنر گراییزمینه عمومی، فضای در شده ایجاد هایجذابیت

 نقطره  تواندمی کند،می هنری کار تولید برای ایزمینه حال عین در و مصالح از جزئی را فضا کنندگاناستفاده

 همترایی بری  و پرردازد مری  جامعره  برومی  هویرت  تحکیم به آن بر اتکا با عمومی هنر که آید حساب به قوتی



 

 

 کنرد می تضمین را فضاها این از کنندهاستفاده مردم هایسنت و بومی هویت از منتج شهر و عمومی فضاهای

 (.همان)

 انجرام  چنردانی  تحقیقرات  زیبرایی،  منظرر  از و هنرر  یرک  عنروان  بره  شهر در گرافیتی مدیریت زمینه در

 زیبرایی  معیارهرای  کهآن رغمعلی و شده انجام دانشگاهی هنرمندان جانب از تحقیقات این بیشتر. استنشده

 بررای  مسرتقل  هنرر  یک عنوان به را گرافیتی اما دارند، تاکید عینی جنبه بر هم و ذهنی جنبه بر هم شده ارائه

 بره  دیواری نقاشی که است معتقد( 8818) مقدم کفشچیان مثال عنوان به. پذیرندنمی هافرهنگخرده بازنمود

 سراختار  همچرون ) معمراری  و بصرری  عوامرل  برا  بایرد  خرود،  نمایشری  بستر عنوان به دیوار گزینش خاطر

 متغیرر،  ثابت، معنایی و بصری عناصر همچون) محیط در( حاکم معماری فرم و رنگ اندازه، شناختی،زیبایی

 هرای سراختاری  با دیگر سوی از و گردد هماهنگ هنری قالب این تاثیرگذار پارامترهای عنوان به( متغیرنیمه

 سازد هماهنگ را خود دیواری، اثر کنندهدریافت عنوان به مخاطب شناختیروان شناختی،جامعه زیباشناختی،

 (.11: 8818 مقدم، کفشچیان)

 و گیردمی نادیده یا را آن گرافیتی، به نسبت شناسانهزیبایی رویکردهای غالب دهد کهها نشان میبررسی

 مسروول  خرود  او آیا که روبروست پارادوکسی با اینجا در شهری مدیریت. شهرهاست از آن زدودن پی در یا

 عمومی فضای کهآن یا کند زیبا چگونه را شهر بگیرد تصمیم باید که اوست و است شهر در زیبایی مدیریت

 آزادی وجود سویی، از و کنندمی تعیین را زیبایی که هستند هاآن و است عمومی هنر و عموم به متعلق شهر

 بره  همچنران  گرافیتی قانونی و حقوقی مشکالت وجود، این با. بود خواهد زیبا خود عمومی، عرصه بیان در

برشرمرده   قانونی غیر امری جهان کل در تقریبا بود و گرافیتی خواهند راه این برابر در بزر  سد یک عنوان

 شرورش  کرردن  پنهران  بررای  بسریاری  مروارد  در شرهری  زیباسازی متولیان و هاشهرداری ها،دولت شود.می

 دادن اختصراص  با دهد،می نشان را اجتماعی عرصه و سیاست از پردهبی انتقاد که شهر دیوارهای بر هانشانه

 مثال برای. اندآمده بر گرافیتی کنترل قابل غیر پدیده بر معکوس تاثیر نوعی ایجاد صدد در ایویژه هایمکان

 برر  برچسرپ  و گذاری نشانه و نقاشی گونه هر دنیا، در گرافیتی اصلی هایقطب از یکی عنوان به برلین، در

 .شودمی هنر و گرافیتی رسمی هایجشنواره صرف هنگفتی هایبودجه حال عین در دارد، مجازات یوارهاد
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یورپول با اینکه . للیورپول نزدیک به نیم میلیون نفر جمعیت دارد و چهارمین شهر پرجمعیت بریتانیاست

 و جررم  و کراری  بری  فقرر،  ماننرد  بزرگری  مشکالت با پایتخت فرهنگی اروپا نام گرفت هنوز 1111در سال 

تا جایی که آثار گرافیتی در این شهر که ریشه در اعترراض بره سیسرتم هرای      .است گریبان به دست جنایت



 

 

نروع   ،کثیر مرردم لیورپرول بره هنرر و ادبیرات      عالقهکنونی جامعه دارد بسیار به چشم می خورد و با وجود 

 دیدگاه ها در قبال گرافیتی با هم متفاوت می باشد. 

نان که در دیگر شهرهای دنیا به چشم می خورد بر حسب نوع و مکران  همان طور که مشخص است چ

 این گرافیتی ها قوانین راهکارهایی را در این زمینه ارائه کرده است.

برای کسانی که به عنوان مجرمان گرافیتی شناخته می شوند مجازات هایی شامل زندان و جرایم نقردی  

و کشیدن نقاشی دیواری با هدف آسیب و محو کردن اموال در نظر گرفته شده است. آسیب به اموال عمومی 

تصرویب  سرال   81منع فروش اسپری رنگی به افراد زیرر   همچنینعمومی از جمله جرایم شناخته می شوند.

مسوولیت و هزینه های از بین بردن و حذف گرافیتی از دیوار مالکان خصوصی با شورای محلری  شده است. 

 است 

 راه یرک ، قوانین و مسایل حقوقی مرتبط برا آن  و دیواری های نقاشی جمله از، هنر خیابانی های برنامه

 .است قانونی و امن محیط یک در خالق و فرهنگی پرورش توسعه و جوانان با تعامل برای مهم

 کلیردی و  شوراها از این برنامه ها حمایت کرده اند و به همرراه ذینفعران   از بسیاری سالها، این طول در

هنری آنها  های مهارت توسعه به استعداد قوانین و مقرراتی را وضع کرده اند که با و جوان خیابانی هنرمندان

خیابانی شود به طوری که از تصاویر و برچسب های ممنوع  هنرمندان تشویق کمک بیشتری نماید و موجب

 حترام بگذارند.در مکان های خاص استفاده ننموده و به نقاشی های دیگر هنرمندان و حقوق مالکان ا

 دیواری های نقاشی خرابکاری های مدیریت برای گرافیتی را مدیریت استراتژیک لیورپول شهر شورای

، پیشگیری، حذف، تعامل و جامعه آموزش: فعال بود روش شورا شامل پنج لیورپول اتخاذ کرد. استراتژی در

 .محلی های مشارکت از حمایت و هنری مسیر تغییر

که در جدول  شوند می تقسیم نوع روش و رویکرد پنج به گرافیتی مدیریت استراتژی اقدامات بر اساس

 آمده است. 8

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : برنامه مدیریت گرافیتی شهر لیورپول1جدول 

 اقدامات رویکرد

آموزش 

جامعه و 

 تعامل

 جامعه آگاهی افزایش منظور به محلی های رسانه ها و استفاده از روزنامه

 محلی مدارس طریق از گرافیتی گزارش دادن جوانان از اهمیت افزایش آگاهی

 شورا گرافیتی برگه های راهنمای توزیع و رسانی روز به

 شورا طریق از جامعه به گزارش این و ارایه دوازده هر در دیواری های نقاشی حذف ارقام و آمار رسانی روز به

 کانون توجه و مهم برای جوانان و عموم جامعهتامین بودجه برای ارائه برنامه نقاشی دیواری در نقاط 

 حذف

 

 لیورپول شهر در شورا گرافیتی حذف حفظ برنامه

 رسانی اطالع ساعت پس از 11 ظرف آمیز توهین دیواری های حذف نقاشی

 (CSO)گرافیتی بر اساس طرح خدمات اجتماعی  کردن پاک کار مجرمان برای استفاده از

 AUSGR داده پایگاه در دیواری های نقاشی رویدادهای کردن وارد

 ساکنان به دیواری های نقاشی حذف کیت مانده باقی توزیع

 محلی شرکت های تجاری برای مانده باقی دیواری های نقاشی حذف کیت توزیع

 پیشگیری

 

 خرابکاران گرافیتی برای ها فرصت رساندن حداقل به برای( CPTED) اصول محیطی بر اساس طراحی طریق از جرم از پیشگیری

 پلیس جنایت و جرم های داده گنجاندن آن در و شورا های دارایی بر دیواری های نقاشی خرابکاری مورد در پلیس اطالع رسانی

 مشخص مناطق در پلیس های گشت افزایش منظور به گرافیتی نقاط مورد در پلیس اطالع رسانی به

حس تعلق  پرورش و جوانان تعامل برای جدید آزاد مناطق در تفریحی های زیرساخت جوانان برای تامین نیازهای گزارش و تحلیل

 در آنان

 اضافی بازدارنده عامل یک عنوان به لیورپول با پلیس سبز دره پلیس همکاری برای الکل آزاد مناطق در "داغ نقاط" تعیین و شناسایی

 گرافیتی خرابکاری های برای

 اموال خصوصی روی بر دیواری نقاشی های پروژه ارائه برای قانونی غیر گرافیتی های از متاثر محلی تجاری های شرکت با همکاری

 آنها

 جدید آزاد مناطق در خصوص به لیورپول، در دوام با خیابانی های نشانه از استفاده بررسی

مسیر  تغییر

 هنر

 

 لیورپول در هنر مسیر تغییر بیشتر پروژه توسعه منظور محلی به های سازمان از حمایت

 شده شناخته مهم نقاط در عمومی نظارت ترویج

اجرای این برنامه ها  منابع به منظور و بودجه تامین و عمومی های هنر های پروژه و دیواری نقاشی برای بالقوه های سایت شناسایی

 برای جوانان و جامعه محلی

 جوانان با تعامل و جوانان فرهنگ و هنر به توجه با جوانان هنری های برنامه توسعه

 مشارکت

 

 مالی های کمک طریق از لیورپول در دیواری های نقاشی دادن هدف قرار محلی با های پروژه به کمک و پشتیبانی

 پلیس شورا و سراسر در هماهنگ رویکرد یک از اطمینان برای داخلی کاری گروه جلسات برگزاری

 انجمن محکومیت با تفاهم جدید طریق شورا از اموال از دیواری های نقاشی حذف در جوان مجرمان استفاده از

 محلی جامعه های فعالیت بررسی

 ظرفیت های بالقوه پروژه های مشارکتی با جوانان شناسایی و محلی جوانان خدمات استفاده از

 لزوم صورت در مربوطه های سازمان پشتیبانی از ارائه خدمات و
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دومین شهر استرالیا از لحاظ جمعیت می باشد. در این شهر به  ،میلیون جمعیت 1شهر ملبورن با حدود 

فرهنگ و هنر و معماری ارزش زیادی داده می شود به گونه ای که مهم ترین شهر فرهنگی استرالیا نام بررده  

  .گردد می یاد کشور این ورزش و مد و هنر و می شود و به عنوان پایتخت فرهنگ

( آن، tagدر شهر ملبورن نیز مانند بسیاری از شهرهای دنیا به گرافیتی مخصوصا به نروع امضرا زدن آن )  

که نوع رایج آن می باشد نوعی نگاه منتقدانه و منفی وجود دارد البته محوریت این طرز تلقی در نوع استفاده 

 نقاشی های دیواری صورت می گیرد.از دیوار ها و امالک و مکان هایی است که بدون اجازه در آن این 

( موضوعات مختلف در مورد رویکرد ها و دیردگاه  1111 -1188)مدیریت گرافیتی شهر ملبورن  برنامه

های عموم در مورد جامعه مشخص می شود و عواملی که باعث می شود عده ای در صدد رفع این گرافیتی 

د را معرفی کنند. ایرن برنامره دارای چهرار محرور     عکس العمل منفی از خود نشان دهن ،ها و هنگام برخورد

 جلوگیری، تعامل، آموزش و اجرا می باشد که هر کدام بخش های خود را دارا می باشند. :اصلی

بره   1دیریت گرافیتری ملبرورن مری پرردازیم کره در جردول       م برنامهحال به بررسی چهار بخش اصلی 

 صورت خالصه آمده است.
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 اقدامات رویکردها

 جلوگیری

 اختصاصی کنندهیله پاک وسینه خود با استفاده از یک هزهمکاری با صاحبان امالک برای پاک کردن کل گرافیتی ها با 

 برگزاری مناقصه برای به رسمیت شناختن شرکت مسوول امر پاک کردن گرافیتی ها

 گرافیتی شهر ملبورن قراردادهای پاک کردن

 یفه محوله بر آن ها منقضی شده است را بر عهده بگیرد.وظادغام برنامه ها در یک قرارداد کلی که مدیریت ساختمان هایی که 

 جمع آوری اطالعات کافی از سایر قراردادهایی که زمانشان به اتمام رسیده است

 های شخصی زمان های پاک کردن از دارایی های شهر ملبورن و دارایی

 پاک کردن امالک شهر ملبورن کمتر از سه روز از اطالع رسانی

 ساعت 11پاک کردن گرافیتی های ناپسند و رکیک کمتر از 

 حذف گرافیتی های زشت و نژاد پرستانه با تسریع در ردیابی با تماس فوری صاحب ملک

 (CPTEDطراحی زیست محیطی برای جلوگیری از جرم ) برنامهحمایت از 

 مردم مبنی بر حذف گرافیتی خواستهوزارت دادگستری( در مورد عدالت )همکاری با دپارتمان  امهاد

 تعامل

 

 برنامه برای هنر خیابانی تأیید شده که هر کدام برای دوره های سه ساله می باشند. 18

 می باشد. ارزیابی برنامه ها توسط گروهی که شامل نماینده پلیس، نماینده جامعه و افسر شهر ملبورن

 Taggingعنوان جایگزینی برای  به HIP-HOPاهمیت دادن به سبک های 

 تشخیص محل مناسب سبک های درست و لزوم وجود موافقت صاحب بنا

 سال 12تا  88آموزش گرافیتی برای سنین  برنامه

 آموزش هزینه های گرافیتی ایجاد شده و ارزش فرصت های کار هنری قانونی

 یش برای جوانان با گالری های محلیایجاد فرصت های نما

 یله هنرمندان مسوولیت پذیروسدر دست گرفتن بخشی از سایت های هنرهای خیابانی به 

 برقراری ارتباط مناسب بین ذی نفعان برای مدیریت بهتر گرافیتی

 مطلع کردن ساکنین، صاحبان ساختمان ها، آژانس ها و شاغلین از برنامه های مدیریت گرافیتی

 زشآمو

 

 آموزش گرافیتی در سطح مدارس برنامهادامه دادن 

 ارتقای ارتباط مردم در مورد معرفی کردن مکان هایی که در آن ها گرافیتی انجام شده است

 معرفی جزئیات قانون ممنوعیت گرافیتی و مجازات هایش در شهر ملبورن

 اجرا
 

 همکاری با پلیس ویکتوریا در جهت تشخیص عاملین جرم توسعه

 یک و قوانین محلی برای گزارش دهی پاک کردن گرافیتیتراف اعطای نمایندگی به افسران پارک،

فروشنگان غیر مجاز اسپری های رنگ از جانرب شرهر ملبرورن تحرت لروای قرانون        محاکمهمسوولیت دادن پلیس ویکتوریا برای 

 پیشگیری گرافیتی

 

در آن طررح مردیریت گرافیتری شرهر ملبرورن را      البته در آخر مبحث ارزیابی موفقیت طرح را داریم که 

ماه با توجه به این امر که بایرد یرک موفقیرت کلری را در سره سرال پرس از         81موظف به ارزیابی طرح هر 

 تصویب به دست آورد ملزم می کند.
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 از یرک طررف نیروهرای   . شرهرند  دیوارهای تصاحب سر بر جدالی در کارگزار دسته دو ،در شهر تهران

 اسرالمی  انقرالب  برهه در که هاییهمان خواهند؛می «دیواری هاینقاشی» برای امروزه را دیوار جامعه مسلط

 ترالش  نمراد  گرافیتری  انقالبی، هاینقاشی مقابل در. بودند گرفته خدمت به خود انقالبی کنش برای را دیوار

 (.811: 8811 رضایی، کیا، طاهری) کنندمی طلب را شهر دیوارهای از دیگر کارکردی که است هاییگروه

. انرد کرده برپا گرافیتی نام به و طبیعت مضمون با هاییگالری و هاجشنواره رسمی فرهنگ، متولیان البته

 در متفراوت  نقاشری  هرای  گرالری  گرافیتری  جشنوارهای هنر، و تهران دانشگاه گرافیتی جشنواره و نمایشگاه

 بررای  آزادگران،  آبری  پرارک  در را دیوار یک 11 سال از شهرداری حتی. هستند ها تالش دسته این از تهران

 نیز میانشان در و کردندمی کار دیوار روی هم نفر 11 تا قبلی هماهنگی با گاهی گرچه. گذاشت آزاد گرافیتی

 فلسرفه  با تضاد در اینکار ایران گرافیتی هنرمندان از بسیاری اعتقاد به اما شد،می دیده جدی کارهای گرافیتی

 گرافیتری  در عنصرر  تررین  اصلی مردم. مردم و همگان چشم جلو است شهر در دیوار چرا که. است گرافیتی

 .هستند

را  دیواری نقاشی و محیطی گرافیک،(تهران شهرداری به وابسته) تهران شهر زیباسازی سازمانهمچنین 

(. بره عنروان مثرال    8818ازمان زیباسرازی شرهر تهرران،    اسرت )پرترال سر    برشرمرده  خرود  وظایف از جمله

 و فرسروده  دیرواری  هرای  نقاشری  پیررایش  و سراماندهی، اصرالح   محوریرت  با« رنگ نو»ای با نام جشنواره

 پیررایش  و پراالیش  محوریت و آرامسازی رویکرد با شهری فضای با متناسب آمیزی رنگ انجام و نامناسب

های دیواری مختلف به سفارش های نقاشیبرگزار گردید و پروژه 8811در سال  تهران شهر سطح در بصری

 نقرش  خیرال،  و خراک  هرای  عنوان با دیواری های نقاشیباشد؛ مانند این سازمان اجرا و یا در حال اجرا می

 گذشرته،  یراد  ایرانی، دیواری نقاشی لنا، القدس ،(ع) علی امام بزرگراه مردم، ،(ع) حسین امام زیرگذر بستان،

 )همان(. انقالب میدان متروی گنبد و آبادی شاه شهید مدرسه

 این در دیوارنگاری آثار گرفته، انجام تهران شهر زیباسازی سازمان پشتیبانی با که پژوهشی طرح یک در

 (.8811 پراکزاد،  بختیراری، ) اسرت  گرفتره  قررار  بررسری  و مشراهده  مورد محتوایی گوناگون زوایای از شهر

 قررار  انتزاعری  طبیعرت،  و مناظر کودک، فرهنگی، انقالب، جنگ، دسته 7 در توانمی را پژوهش این مضامین

 :است شده خالصه زیر نمودار در پژوهش این نتایج. داد

 



 

 

 
 .1332های دیواری در سطح شهر تهران. برگرفته از بختاری، پاكزاد، . نتایج پژوهش تحلیل مضامین نقاشی1نمودار 

 

درصرد   11انرد )برا بریش از    پیداست، اغلب آثار در دسته انتزاعری و تزیینری قررار گرفتره    طور که همان

بنردی  اند. عدم دسرته های بعدی را مناظر و طبیعت و پس از آن مضامین فرهنگی کسب کردهفراوانی( و رتبه

 پراکنردگی  لتحلیر  با سازد. پژوهش ذکر شدهتر برای مفاهیم انتزاعی، امکان تحلیل دقیق را مشکل میجزئی

 پراکنردگی  نحوه در باشد، تعمیم قابل که معناداری رویه هیچ که گیردمی نتیجه تهران گانه 11 مناطق در آثار

 گانره  11 منراطق  در دیرواری  آثار تولید و سفارش که شودمی استنباط چنین این و شودنمی مشاهده آثار این

 (.881: 8811 پاکزاد، بختیاری،) است گرفته صورت مشخص شهری طرح یا و جامع نقشه بدون
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گیری آن، عملی برای اظهار و نمایان کردن تمایالت و اعتراضات و نمود یشه شکلرگرافیتی با توجه به 

حضور دارد. برا   سابقهتفاوت های موجود در ساخت اجتماع می باشد که از دیرباز و در کشورهای مختلف 

ها به خصوص پس از دوران اعتراض آمیز بودن و نقد ساختارهای کنونی از جانب گرافیتیست جنبهتوجه به 

مدرن، حکومت ها دچار برخورد انفعالی با این امر شده بودند تا اینکه در سال های اخیر با قبول حضور این 

خراص خرود   اتفاق به عنوان نوع خاصی از هنر به دنبال سراماندهی و مشرروعیت بخشریدن تحرت قروانین      

باشند تا جایی که به اموال عمومی و خصوصی تعرض نشود و حامل پیام هرای غیرر اخالقری نباشرد بره      می

صورتی که با برنامه های مدیریتی مناسب مکان های خاصی را برای آن در نظر گرفته و با تشکیل کرارگروه  

 د. های متخصص و مسوولیت پذیر در جهت ارتقا و نظم بخشی به آن بر آمده ان

چنان که با بررسی شهرهای لیورپول و ملبورن مشخص شده است که این شرهرها برا ایجراد قروانین و     

مقررات خاصی در جهت قانونمند کردن این امر و جلوگیری و پیشگیری از گرافیتی های نامناسب و ناپسند 

به مواجهه با این امر  آن با همکاری سازمان های دخیل در امر مدیریت شهری کنندهو مجازات عوامل ایجاد 

ین صورت که در شهر لیورپول و ملبورن قوانینی برای مجازات شکل گرفته اسرت کره در آن   . بدپرداخته اند

 فروش اسپری های رنگ را به افراد زیر سن قانونی منع کرده اند و انجام گرافیتی بر روی امروال عمرومی و  

رار داده اند. شورای شهر لیورپول با برقراری طرح خصوصی را بدون اجازه مورد نهی و مجازات ق مخصوصا

لیورپول اتخاذ کرده است کره در آن   در دیواری های نقاشی خرابکاری های مدیریت مدیریت راهبردی برای

 و هنری مسیر تغییر، پیشگیری، حذف، تعامل و جامعه آموزش: رویکرد بوده است شورا شامل پنج استراتژی

محلی. به همین صرورت در مردیریت گرافیتری شرهر ملبرورن، مروارد مشرابهی را         های مشارکت از حمایت

شاهدیم که شامل جلوگیری، تعامل، آموزش و اجرای قانونی می باشد کره در برنامره هرای عملیراتی خرود      

مشارکت گروه های ذی نفع محلی و مشخص کردن مسیر درست قانونی برای هنرهای خیابرانی را دارا مری   

 باشد. 

دی که باید اشاره شود توجه به گروه های جوان و متخصص در زمینه اجرای گرافیتی در برنامره  از موار

های مدیریتی گرافیتی است که لزوم توجه به قشر اصلی ایجاد گرافیتی را آشکار می کنرد. از شرباهت هرای    

ه گرافیتی هرای  این دو طرح مدیریتی شباهت نوع تفکیک و زمان حذف گرافیتی ها از این اموال می باشد ک

خود آن سازمان های دولتی بوده و شهرداری و شورای شهر مذکور تنها  عهدهشکل گرفته بر اموال دولتی بر 

برنامه هرا توضریحش    دربارهنقش تشویق کننده بر این امر را دارد. و آنچه که در بررسی نمونه های موردی 

ر این امر و مشرخص کرردن گرروه هرایی بررای      لزوم همکاری با سایر سازمان ها و نهاد های دخیل د ،رفت

گزارش های سریع و همچنین افزایش آگاهی های مرورد نیراز در ایرن زمینره بره شرهروندان و تصرویب و        



 

 

جستجوی راهکارهای قانونی برای افزایش رضایت عموم و جلوگیری از تخلفرات و توجره بره ایرن امرر از      

ه گرافیتی های غیر قانونی و مخالف با آراء عموم را نشران  ینزمسنین پایین به عنوان امری برای پیشگیری در 

 می دهد. 

در مقام مقایسه با شهر تهران مشخص می شود که شهر تهران فاقرد یرک برنامره مردیریتی راهبرردی و      

جامع در این زمینه بوده که تنها با واگذاری وظایف این حوزه به سازمان زیبا سازی، می تروان گرافیتری کره    

نقاشی خیابانی و ... که تنها این سازمان مسوول انجرام   پروژهنی اش را در شهر تهران دید به چند طوال سابقه

نظریات عموم و تقابل دیردگاه هرای عمروم بره      ارائهآن البته در قالب معیارها و اهداف خود که جایی برای 

مرر از سرطوح براال ترأثیر     عنوان راهی برای رسیدن به توافق نگذاشته است. همچنین نیروهایی که برر ایرن ا  

 .گذارند را نیز نباید نادیده گرفت

موردی لیورپول و ملبورن و تهران به این نتیجه می رسیم که امرر قبرول کرردن     نمونهبا بررسی دو  حال

این نوع هنر و ساماندهی و مشروعیت بخشیدن به گرافیتی که اصل مهم این حوزه می باشد در تهران اتفراق  

در قسمت پیشنهادات راهکارهای الزم برای دستیابی به این هدف و آنچره کره در برنامره    نیفتاده است. پس 

های شهرهای مذکور در مورد گرافیتی قابل قبول است در تهران نیز به عنوان راهی برای حضور و تکامرل و  

 پذیرش مسوولین پیدا شود.
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و وجود گروه های اجتماعی و خرده فرهنگ های مختلف راه در شهر تهران به علت تضاد های طبقاتی 

نظریات گروه های مختلف در جهت دستیابی به یک هماهنگی کلی باز کرد که  ارائهرا باید برای مشارکت و 

یکی از این راه ها نمایش گرافیتی ها و نظریات معترضانه در مورد وضع موجود البته در چهرارچوب قرانون   

اهداف تخریبی تا جاییکه اغتشاش بصری را نیز فراهم نیاورد. در این زمینه و با حضور  های مربوطه و بدون

مناظر و فضاهای شهری و همچنین نگاه های سطح براال بره ایرن امرر      عرصهیل در دخ سازمان های مختلف

رن با تهران یسه برنامه مدیریت گرافیتی شهرهای لیورپول و ملبومقامسیر طوالنی را در پیش داریم ولی ما با 

راهکارهایی که برای توسعه و بهبود گرافیتی نیاز هست را بیان می کنیم ترا حرداقل اقردامات بررای      ارائهبه 

 دستیابی به هدف مورد نظر شکل بگیرد.

  ینه گرافیتیزممشارکت سازمان های دخیل و مؤثر بر امر زیبا سازی شهری در 

 رداریمدیریت راهبردی جامع گرافیتی شه برنامه ارائه 

 هماهنگی و یکپارچه سازی قوانین سیما و منظر شهری 

 بررسی گرافیتی های سطح شهر و توجه به نوع نگاه گرافیتیست ها 



 

 

 وجود دستورالعمل و مقررات مربوط به مکان و نوع انجام آن 

      توجه به گروه های جوان و طراحان اصلی گرافیتی در شهر و همکاری با آن هرا بررای رسریدن بره

 کلی مورد نظر قانونتوافق 

 وجود قوانین محدود کننده و تشویق کننده 

  ینه گرافیتیزمافزایش آگاهی ساکنین و شهروندان در 

  راهکارهایی چون دادن رنگ  ارائهینه پاک سازی از جانب شهرداری در امالک خصوصی و هزتقبل

 و بسته های رایگان پاک کردن

 یتی های نادرست و آگاهی در مورد فرصت های آموزش کودکان و محصلین در مورد مجازات گراف

 موجود در هنر خیابانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مراجع -11

 .کیا فخر نشر: تهران. هزارخانی سامان ترجمه. خیابانی هنر. 8811. جوهانز استل، -8

 .88، صفحه 888شماره  ،ی، روزنامه اعتماد مل«به مثابه رسانه وارید»، 1881 .محمود ا،ین لیاسماع -1

 .11شماره  ها،ی، ماهنامه شهردار«دیوار نگاره ، نوای دل انگیز شهری»، 8811 .افشار، آزاده -8

 پژوهشری  و آموزشی علمی، فصلنامه. تهران دیوارنگاری آثار محتوای تحلیل. 8811. احمد پاکزاد،. فریبا بختیاری، -1

 .881-811(: 8) 8. هنر پژوهش

 zibasazi.tehran.ir. دسترسی در 8818تهران.  شهر زیباسازی سازمان پرتال -2

. شرهری  دیوارهرای  طریرق  از بیانگیری-خود و مقاومت: ایرانی گرافیتی. 8811. محمد رضایی،. حامد کیا، طاهری -7

 .11-811(: 8) 81. ایران شناسیجامعه مجله

 .21-21(: 881. )هنر ماه کتاب. معاصر دیواری نقاشی در جدید مصالح و مواد. 8818. احمد مقدم، کفشچیان -1

 kolahstudio.com/underground/?p=138. دسترسی در گرافیتی چیست. 8818. کاله استودیو -1

 .72-811(: 8) 1. ادبیات و هنر شناسیجامعه مجله. اعتراض هنر منزله به گرافیتی. 8811. مسعود کوثری، -1

 .18-11(: 1) 1. نظر باغ. شهری فضای با آن تلفیق و عمومی هنر. 8817. سامان مرادی، -81

 .11-11(: 1) 1 مجله خشتر، .هنر ای ی: خرابکاریتی(، گراف8811صدف ) رپور،ینص -88
12. Gatsman, R. & Neelon, C (2010), "The History Of American Graffiti" New York, Harper 

Design. 
13. Hutton,F. & Rowe,M (2012), "Is your city pretty anyway? Perspectives on graffiti and the 

urban landscape",Australian & New Zealand Journal of Criminology April, 45: 66-86. 

14. Liverpool City Council. 2012. Graffiti Manag کارشناس معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ، کارشناسی ارشد  

شهری دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( ، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( طراحی  

ement Strategy, 2012-2015. Adopted 6 February 2012. available at liverpool.nsw.gov.au. 

15. Melbourne City Council. 2009. Graffiti Management Plan, 2009 - 2013. available at 

melbourne.vic.gov.au. 

16. Worth, M. 2003. Creating significance through public space. Public art & urban design. 

 


