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چکیده
ها در فضاهای آکادمیک ها و معانی دیوارنوشتهی داللت نگرانهتالش اصلی این پژوهش واکاوی ژرف

ها، باورها و ایستارهایی خاص در باب جهان ها، نگرشاست؛ فضاهایی که معجونی از فرهنگ
های چندفرهنگی با تکثر قومی/مذهبی و با تنوع سبک گذارند؛ فضاهایینمایش میپیرامونی را به

شان ی بنیادین این پژوهش آن است که امروزه فضاهای رسمی آکادمیک، که بنابه ماهیت زندگی. ایده
ی تجلی و رشد  محور باشند، به عرصهها و رتوریکِ علمبایست تحت کنترل قواعد رسمی و کنشمی

اند.  ترین وجوه تعامل کنشگران بدل شدهزایا و خصوصی ها/گفتارهای غیررسمی، روزمرگیِکنش
گران این میدان بعضاً واجد ابعادی نامریی و ظریف است که در  دلیل حیات اجتماعی کنش همین به

ها، های ناگفتهگاهترین تجلیها یکی از عمدهدهد. دیوارنوشتهها خود را نشان میترین مکاننامنتظره
شده های حکگران است. تحلیل این متن های ارتباطی میان کنشها و شکافضمعناهای طردشده، تناق

های ها و رمزگان نهفته در تعاملبر فضای متجسدِ آکادمی درواقع طریقی است برای واگشایی داللت
اساس، این پژوهش در بخش نظری کوشیده است با اتخاذ مفاهیمی  گران. براین ناآشکار کنش

بردن به قلمرو این متون  کردهای انتقادیِ اجتماعی، دستگاهی مفهومی برای راهگشا از روی حساس/راه
مند و رمزآمیز های ناخوانا، ناروشن، داللتمونتاژ کند و با اتکا به این برساخت نظری پرتوی بر سویه

ها، از روش تحلیل تماتیک مند این نوشته ها بیفکند. سپس برای قرائت عمیق و روشاین نوشته
ی پژوهش دانشگاه کردستان بود که از میان  بنیاد( بهره جسته است. میدان مطالعهضوعی، مضمون)مو

روش  ، به«منابع طبیعی»و « علوم انسانی و اجتماعی»ی  ی این دانشگاه، دو دانشکده شش دانشکده
ی عمده )میل به دیگریِ  مند انتخاب شدند. براساس نتایج پژوهش، شش مقوله گیری هدفنمونه
های قومی و اعتراض سیاسی(، هراسی، احساس تنهایی، گرایشگری جنسی، جمع جنس، پرخاش ناهم

بودن فرایندهای  ی محوری )زندگی عاطفی/جنسی زیر پوست فضای رسمی دانشگاه، ناموفق سه مقوله
 ای )تقابلی هسته نشدن مطالبات قومی/سیاسی( و یک مقولهپذیری، و برآوردهپذیری/فرهنگجامعه

اند که قواعد رسمی سیستم ها حاکی از آنسیاست و زندگی روزمره( استنتاج شد. درکل، دیوارنوشته
کنند، بلکه درست فراخور نیازها و زایندگی و نیروهای حیاتی زندگی اجتماعی عمل نمیفقط بهنه

تقابل  ها داللت برشوند. دیوارنوشتهدرجهت مهار، محدود کردن و کنترل این زندگی اعمال می
 سیاست و زندگی روزمره دارند. 
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بیانمسئله
گران اجتماعی براساس  قصد اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که کنش

کنند و کارکرد و معنای آن را در می یا اشیایی را به متن تبدیل هایی شیچه دالیل و انگیزه

جا دیوارهای  یا اشیای موردنظر در این دهند. شیجهت غایات و مقاصد خویش تغییر می

گران اجتماعی نیز دانشجویان  روها در یک محیط دانشگاهی است و کنش ها و راهها، سالنکالس

شان مشترکترین وجههای زندگی مختص به خود که عمدههستند؛ گروهی اجتماعی با سبک

 معنایبه دیوارنگاریزیستن در یک فضای فرهنگی/آموزشی نسبتاً همگن است. دیوارنویسی یا 

است.  دیوارها روی بر ها کلمه و الگوها نمادها، ها، نشانه ها، حرف اَشکال، ها، نقش تصویر کردن

دیرین در تاریخ تمدن  به متن قدمتی ترین مصدایق تبدیل شی مثابه یکی از مهمدیوارنویسی به

ی دوم قرن  تفاوت که معنا و کارکرد این پدیده در عصر مدرن و باالخص در نیمه بشر دارد؛ بااین

بیستم با اعصار پیشین تفاوت اساسی پیدا کرده است. آدمیان از همان آغاز برای ابراز مقاصد، 

ای خود بر تاریخ، از انواع منظور ثبت ردپها و رویاهای خویش و نیز بهها، سرخوردگیناگفتنی

زمان با گسترش شهرنشینی و  کردند. اما در عصر مدرن و همچیزها، ازجمله دیوارها، استفاده می

ها و پیدایش انواع خرده بشدن، و نیز با وقوع انقالتر شدن سازوکارهای متمدن پیچیده

ای یافت. فزاینده گر، دیوارنویسی اهمیتهای اجتماعیِ عصیانهای معارض و گروه فرهنگ

و انواع « فرهنگ و گفتمان هژمونیک»درواقع دیوارنویسی در عصر مدرن در متن تعارض بین 

گذار برجستگی روزافزونی پیدا کرد. های زندگیِ بدعتهای ضدهژمونیک و سبکفرهنگخرده

اه و حتی هنر مدرن گرافیتی، بنابه استدالل برخی محققان، در چنین فضایی متولد شد و جایگ

دونالد ، مک1995، فرل 2011تحلیل است )لویسون کارکردهای آن در همین چهارچوب قابل 

ها و (. در فضای شهریِ مدرن، فرهنگ/گفتمان رسمی از دیوارهای شهر برای نقاشی2001

ها فرهنگکند و خردهبخشِ وضع موجود هستند استفاده میگر و مشروعیتشعارهایی که توجیه

کیا و گری و مقاومت و اعتراض سیاسی رادیکال )طاهریعارض نیز برای خودبیانهای مو گروه

ها و مطرودها، ای(. اگر از منظر این گروه دوم، یعنی فرودستان و حاشیه99-101، 1392رضایی 

شده، برای ابراز است برای رها کردن میل و هیجانی سرکوب ایمایه بنگریم، دیوارنویسی دست

ساز، و پارچه کننده و یکدست شده، مقابله با فضایی یکزدن معنایی تحمیلپس  خواستی ناگفته،

ها  کنند از آنگران اجتماعی احساس می دادن نوعی هستی اجتماعی که کنش خالصه برای شکل



  
 
 
 
 
 

 209  ت و زندگی روزمره ها: تقابل سیاس ديوارنوشته
 

 

فرهنگ جوانان، چون خرده هایی همروست که این پدیده ناگزیر با پدیدهدریغ شده است. ازاین

گذار و کال با کنش مقاومت گره های زندگی بدعتبش ضدفرهنگ، سبکجنسیت، هویت، جن

 (.     92، 2001دونالد خورده است )مک

جا رشد و گسترش  ی بیستم تا آن ی دوم سده طور که ذکر شد، دیوارنویسی در نیمههمان

و  هایافت که از دل آن هنر خیابانی متولد شد. گفتمان رسمی از دیوارها برای القای داللت

نویسد و ها انواع تبلیغات و شعارها می کند و بر روی آنعناصر فرهنگ رسمی استفاده می

گری متقابال دست سو نیز فرودستان برای مقاومت و خودبیان کشد. در اینهای دیواری مینقاشی

در زنند. از این منظر دیوارنویسی در برخی کشورها بخشی از هنر خیابانی است. مثال به اقدام می

فرهنگ  - دیگرهای پدیدهاز  مانند بسیاری، بهرها و شهری یعنوان هنربهایاالت متحده این هنر 

و  1960 ی دهه دستاورد -های دستی خانگیدوربین ،راک، پاپ آرت، ترانزیستور، نوار کاست

جا دیوارنویسی اعتراضی هنجارشکنانه و  در این .است «ضدفرهنگ» جنبش اعتراضی

به قراردادهای اجتماعی محدودکننده، جنگ ی آمریکا،  بود به نظم موجود جامعه ساختارشکنانه

جز آن. اما در ایران، شاید  ها، کشتار مردم، بازگشت به طبیعت وجویی ابرقدرتویتنام، سلطه

حد پیچیده و  های بعد از آن است که این پدیده تااینفقط با رخداد انقالب اسالمی و سال

سبب عدم عدی شده است. قبل از آن اگرچه دیوارنویسی سابقه داشته، اما بهمند و چندبداللت

های عاشقانه گسترش شهرنشینی و نبود فضاهای همگانی کارکردهای اندکی داشته است. نوشته

کردن شعارهای  ها و حکشوییهای سیاسی و جنسی بر دیوارهای دستبر دیوارها، نوشته

رین کارکردهای دیوارنویسی در تدهای دولتی ازجمله اصلیانقالبی بر دیوارهای شهر و نها

(. گفتمان رسمی و فرهنگ هژمونیک 31 -32، 1390اند )کوثری های اخیر در ایران بوده دهه

 به پذیرکردن مردم و پرورش معطوفای برای فرهنگچون رسانه کوشیده است دیوارها را هم

ها و تصویرهایی روی دیوارهای نیز با درج نوشتهگران اجتماعی  ها استفاده کند. کنش کنترل آن

اند. های مقاوم را شکل دادههای معارض و هویتها و فرهنگها درواقع پادگفتمانساختمان

ها و ترین چالشهایی خنثی و عادی نیستند، بلکه تجلی جدیها پدیدهبنابراین دیوارنوشته

متنی  -معضل هستند. دیوار نوشته شیو بیظاهر آرام ی به مناقشات زیر پوست زندگی روزمره

های خاص آن قرائت شود. در ایران بعد ای بینامتنی و در زمینهشیوهگویا و فعال است که باید به

ی روزمرگی  ی نخست و گذار به دوران سیطره از انقالب، با گذار از شور و هیجان انقالبی دهه
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هایی تبدیل ها و ناگفتهها، سکوتها، میلخواستی بازتاب هیجانات،  و ثبات، دیوارها به عرصه

ها را سرکوب و زیر پوست خود  منظور حفظ ثبات و نظم خود، آناند که زندگی روزمره، بهشده

 پنهان نموده است.  

ست عمدتا متاثر از گفتمان رسمی که در جهت ها فضایی افضای فرهنگی/آموزشی دانشگاه

دالیلی کند. اما این فضای دانشگاهی بهمل و حرکت میهای اجتماعی خاصی عتولید سوژه

زنند. یکی از این هایی است که هرازگاهی در جاهای متعدد بیرون میها و ناسازهحاوی تعارض

ها و کارکردهایی سوق یافته است که سوی ایفای نقشدر ایران به دالیل آن است که دانشگاه

ها بار مسئولیت فضاهای همگانی شهری را ه دانشگاهکاند. ازجمله اینغیرآکادمیک و ثانوی

-گیری خردههای خصوصی/عاطفی افراد، شکلاند؛ یعنی به قلمروی برای تعاملدوش گرفته به

کردن فرایندهای  های زندگی گوناگون و کال طیها و سبکهای جوانان، پیدایش هویتفرهنگ

که در چهارچوب دلیل اینن قلمرو درست بهاند. اما ایپذیری بدل گشتهپذیری و فرهنگجامعه

های گیرد، بسیاری از عناصر و ویژگیهای خاص خود، شکل مینهادی رسمی، با قواعد و رویه

ی دانشجویی به بخش زیرین فضای آکادمیک  راند و لذا زندگی روزمرهاین روزمرگی را پس می

ها یکی از آورد و دیوارنوشتهمی شود. این بخش زیرین هر جا امکان یابد سر بیرونتبدیل می

ترتیب، فضای آکادمیک در شده است. بدینی سرکوب های تجلی این روزمرهترین عرصهاصلی

های معارض جوانان در فرهنگی گفتمان رسمی و خرده وضعیت فعلی دائما بین دو عرصه

کنند. تالش می دادن به آن و کنترل انحصاری بر آن تقالنوسان است و هر دو سو برای شکل 

های های دو دانشکده از دانشکدهها و محتویات دیوارنوشتهاین جستار تحلیل کیفی داللت

ی منابع طبیعی. این  ی علوم انسانی و اجتماعی و دانشکده دانشگاه کردستان است: دانشکده

ست؟ آیا ها چی اند؟ مضامین و مقوالت محوری و مسلط در آنگر چه چیزهاییها بیاندیوارنوشته

ها را از دل خود این متون مکشوف های نویسندگان این دیوارنوشتهتوان دالیل و انگیزهمی

ها چه نسبتی با گفتمان رسمی دانشگاه و فضای فرهنگی ساخت؟ محتویات این دیوارنوشته

ها چه چیزهایی از زندگی خوان و جز آن(؟ این دیوارنوشته هژمونیک دارد )معارض، انتقادی، هم

های اساسی ها پرسشسازند؟ اینفرهنگ آنان بر ما آشکار میی دانشجویی و خرده وزمرهر

 کنند.       ی موضوع تحقیق را هدایت می نگرانهی ژرف تحقیق حاضرند که مطالعه
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ادبیاتپژوهش
ی ی چندان ی نشانه سابقه مثابههای اجتماعی دیوارنویسی )گرافیتی( بهها و داللتی سویه مطالعه

های معدودی در این های علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی در ایران ندارد. پژوهشدر پژوهش

ترین کاری که شود. شاید برجستهها مرور میاند که در این جستار مهمترینِ آنحوزه انجام شده

( باعنوان 1392کیا و رضایی )ی گرافیتی انجام گرفته است، پژوهش طاهری ی مطالعه در حوزه

باشد که در آن « گری ازطریق دیوارهای شهری بیان-گرافیتی ایرانی: مقاومت و خود»

کاران به سه ترین گرافیتیی عمیق، با فعال اند باتکیه بر تکنیک مصاحبه گران کوشیده پژوهش

سو و مسئوالن شان به خارج از کشور( از یکدلیل مهاجرت ی حضوری و اینترنتی )به شیوه

ها را بااستفاده از ها سپس داده تهران از سوی دیگر، مصاحبه به عمل آورند. آنزیباسازیِ شهر 

اند. ها تحلیل نمودهفن تحلیل و استخراج داده  مثابهتکنیک تحلیل تماتیک و کدگذاری باز به

دهد که گرافیتی ایرانی شکلی از مقاومت را در خود دارد که خود ها نشان می های تحقیق آنیافته

کند. ازسوی دیگر، ی تملک فضاهای شهری تعریف می سویهبرابر ساختار رسمی و یکرا در 

گریِ کارگزارانِ گرافیتی است که در پی تعریف  مقاومت ازطریق گرافیتی آمیخته با خودبیان

ی  ترین وجه مشخصه کارهایِ تهران مهماند. برای گرافیتیدیگری از هویت خود و زندگیِ شهری

بخش با هیجان آدرنالین که ناظر بر سبک خیابان است؛ واکنشی لذت مقاومت، حضور در

(. در پژوهشی دیگر، 122، 1392کیا و رضایی متفاوتی از گذران زندگی روزمره است )طاهری

ی مستقیم و تکنیک تحلیل محتوا به  ( بااستفاده از روش مشاهده1383فاطمه و مقصودی )بنی

اند. برمبنای های دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداختهکالسشده بر دیوارهای بررسی مطالب درج

ی بین  شده مربوط به مفهوم عشق بوده و پس از آن رابطهنتایج این تحقیق، بیشترین موارد نوشته

 های بعدی قرار دارند. بررسی آنان با رویکرددو جنس، مسائل آموزشی و... در رتبه

هایی که در اکتشافی نداشته است. یکی دیگر از پژوهشی  شناختی انجام شده و طبعاً جنبه آسیب

عنوان  ی دیوارنویسی با دو روش پیمایشی و تحلیل محتوا انجام شده، در قالب کتابی تحت زمینه

( منتشر شده است. مؤلفان در 1390ی باقریِ بنجار و حشمتی ) نوشته شناسی دیوارنویسیجامعه

شناسی با وندالیسم، وسیعی دارد که در آن زیبایی دیوارنویسی ابعاد»بعد نظری معتقدند که 

ها به ها و تبعیضکه نابرابریاندیشه با عدم اندیشه و ... پیوند خورده است.... درواقع زمانی

ها و شعارهای خود را بر روی دیوارها درج باالترین حد خود رسید، افراد سعی کردند خواسته



 

 

 

 

 

 1394، شماره يك، بهار و تابستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   212 

 

 

کنند، حداقل فشارهای روانی خود را تخلیه دا نمیهای خود دست پیکنند تا اگر به خواسته

 (.12، 1390)باقری بنجار و حشمتی « نمایند..

های وندالیستی ی تحقیقات خارجی نیز کارهایی که انجام شده است بیشتر به سویه در حوزه

و همکاران  1شود: مایرها اشاره میاند که به چند نمونه از آنو تخریبی این کنش توجه داشته

 ی مدارس: مطالعه در کاری خراب میزان گیریاندازه و بررسی» باعنوان ایمطالعه ( در1987)

 محیط که دارند عقیده پرداخته است، آنجلسلوس و کالیفرنیا ی که به بررسی منطقه ،«بستگی هم

 انآن ی کارانه رفتار خراب با مستقیمی ارتباط آموزان،دانش با آن مسئولین برخورد نوع و مدرسه

 آموزاندانش از نفر 1425تعداد  روی بر نامه پرسش و مصاحبه تکنیک با که پژوهش این دارد.

 میزان تحصیالت، میزان افزایش با که دهدمی نشان است، گرفته ساله انجام 15-23پسر  و دختر

 دختران محققان، نظربه یابد.می کاهش گیری چشم طوربه نوجوانان ی کارانه رفتارهای خراب

 مورد زیرا اند؛بوده برخوردار شانوالدین هایو نصیحت راهنمایی از کار بزه پسران از کمتر کار بزه

پژوهشی دیگر که به بررسی وندالیسم و کشیدن تصاویر  .اندبوده والدین طرف از کمتری سوءظن

حقیقی آهن( پرداخته است، تونقل عمومی )راه نویسی و ... روی وسایل حملو نقاشی، یادگاری

های این تحقیق، اند. براساس یافته( انجام داده1987) 2است که پُل ویلسون و پاتریکا هیلی

ها عمدتا از جنس مذکر هستند و بین سیزده تا هفده سال سن دارند. بیشتر این افراد وندالیست

دید متعلق به خانوارهای با جمعیت زیاد هستند و گروهی که بدان تعلق دارند دارای گرایش ش

چنین پایبندی چندانی به قوانین و مقررات اجتماعی  کارانه است و هم به انجام اعمال خراب

توان به های مختلفی در انجام اعمال تخریبی دارند که از آن میان میندارند. این افراد انگیزه

این  نوایی با گروه دوستان و از تفریح و سرگرمی، ابراز وجود، خودنمایی، دشمنی، خصومت، هم

 قبیل اشاره کرد.

رویکردنظری
حاصل گسترش مدرنیزاسیون در ابعاد گوناگون ایجاد تحوالتی در سطح ساختارهای     

های مختلف زندگی مناسبات جمعی بوده است که تمامی شئون و جنبه / اجتماعی و روابط

ترین نامرییترین و ی کنونی ظریف فردی و اجتماعی را متأثر ساخته است. در جهان مدرنیزه

                                                           
1 Mayer 
2 Wilson and Healy 
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اند. ترین تغییرات مستمر قرار گرفتهترین و پیچیدهها در معرض عمیقهای روابط انسانسویه

پرور پیشامدرن به جهان عقالنیت بنیاد و عواطفمحور، ارزشگذار تدریجی از جهان غایت

انیکی ها و عواطف در پای منطق مککردن هیجاناش قربانی ابزاری مدرن، که بارزترین مشخصه

ای ژرف در ساختار هیجانی/عاطفی وجود آدمی پدید آورده است. هدف است، دگردیسی-وسیله

ی روابط رسمی، فردگرایی مفرط،  چون غلبه هایی همی این اتفاق، شاهد بروز پدیده درنتیجه

های روانی پنهانی، تشدید ها و عقدههای کهنه و نو، شکسترقابت سرسختانه، درآمیختگی سنت

ی دیگری نیز داشته  س درماندگی، سرخوردگی، ناتوانی و استیصال هستیم. این تحول سویهاحسا

فرهنگ جوان در برابر واقعیات اجتماعی و نیروهای  ویژه خرده و آن عصیان روزافزون آدمی به

(. دیوارنگاری حاصل تالش پنهان 3-5، 1390سرکوب بیرونی است )باقری بنجار و حشمتی 

پیوندی تنگاتنگ با  توان گفت دیوارنگاریشده است. می بروز امر سرکوب فرد یا گروه برای

نشان دیوارنگاری یا گرافیتی  ی چه تاریخ. داردهای متعرض در جوامع معاصر فرهنگخرده

 ،چندان رسمی جدیدبیان نهی  هو شیوآثار دیواری به  تدهد که در جوامع مختلف نسب می

که گرافیتی به تخریب  ندبرآن عادیوالن و مردم ئ. مسبرخوردهای مختلفی صورت گرفته است

( و غیره ها و معابر عمومیهای دولتی و خصوصی، پل اموال عمومی )دیوار منازل و ساختمان

فرهنگ  مروجو  بازتابکه محتوای تصاویر گرافیتی  معتقدنددیگر  برخیشود. منجر می

ای دیگر، دیوارنویسی و گرافیتی ور عدهبا بهاست.  معارضهای فرهنگیا خردهرو  کجهای  گروه

های افراطی و آنارشیست برای بیان عقاید ضدفرهنگی ای است درخدمت گروهمایه صرفاً دست

-ای موثر برای اعتراض گروهگرافیتی توانسته است وسیلهی این احوال،  و ضداجتماعی. با همه

مورخان و منتقدان مورد توجه کند و از این منظر است که فراهم  و فرودستشده های سرکوب

در میان متفکرانی که بر این  .گرفته استمداران و محققان مطالعات فرهنگی قرار  هنری، سیاست

اند آرای بودریار، میشل سرس، ژاک رانسیر و اروینگ گافمن شناختی کردهپدیده تأمل جامعه

 گشا در اختیار ما قرار دهد. گر و راه تواند مفاهیمی روشنمی

 از بود که با اشتیاق تمام نیویورک شهر در شکنیقانون و گرافیتی ضوع موردتوجه بودریارمو

توان  سایبر عصر است که مخالفت از شکلی او معتقد است که گرافیتی .کردمی برداریآن عکس

 روحدر  ازجمله خود مختلف آثار در (. بودریار75، 2003ندارد )بودریار  را آن بازداشتن

( و در مشهورترین 2005) ی هنر دسیسه( و 1976) مرگ و نمادین ی مبادله(، 2003) تروریسم
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 معترض روح به روشنیبه ( به گرافیتی پرداخته است. او1994) سازیبازنموده و شبیهاثرش 

 اشاره است، شهر ی دارانهسرمایه ی شده تفکیک و نابرابر فضای علیه شورش که نوعی گرافیتی

ظهور و  زمان در بودریار .ندارد را آن با مقابله قدرت کنونی سایبر جهان که است و خشنود کند می

 هایتوده دهیسازمان برای انجام آن نه به»ی هفتاد، چنین نوشت:  گرافیتی، یعنی در دهه رونق

 برای رنگ اسپریِ هایقوطی و ماژیک به مجهز جوان هزاران سیاسی. آگاهی به نه نیاز بود مردم

 را زیرزمینی رویراه هر گرافیتی است. کافی هانشانه نظم ریختنو درهم  شهری معالئ برچیدن

 تغییر را پراگ هاینخیابا اسامی هاسرو دادن آزار برای هاچک که گونههماندرست  پوشانده؛

 دو بر که سایبرنتیک شهر جزء چهار در آشکارگی این دیدن همه... بااین.کنشی چریکی: دادند

 دیگر ازسوی و بوده انگیز حیرت افکنده، سایه جهانی تجارت آلومینیومی هایو برج یبلور ظرف

 بودریار زعم (. به140، 1976)بودریار « هست هم سیستم متعالی قدرت پذیریِهای آسیبفرانشانه

جا زندگی من این»است:  برای بیان این امر روشی گرافیتی هاینشانه و های دیوارینقاشی

گوید: می ی بودریار در تفسیر این نظریه جف فرل(. 141)همان، « ا هم وجود داریمکنم و م می

. این شکندمی زیست شهری و زندگی روزمره هژمونیک دولت را در محیط ی هدیوارنگاری سلط»

شده و مورد ریزینواختی کارآمد برنامه زیباشناختی، یک کاریِ عنوان شکلی از خرابعمل به

 را توده فرهنگ ی تجربهکند. دیوارنگاری می خوشایند ایوقفه دچار را ریشه فضای  انتظار

 (. 75-76، 1389نقل از کوثری )به« زندمی برهم

بودن اشیا است. ازدید او اشیا با ( متنی 1989) 1ی میشل سرس ی محوری در نظریه مسئله

های نو حامل و ناقل ایدهکنند که شدن به بخشی از اجتماعِ بشری این توان را پیدا میتبدیل 

ظاهر خنثی و یابند. اشیا بهبیان دیگر، اشیا در بافتار فرهنگ به متنی گویا استحاله می شوند. به

توانند در ایجاد تغییرات که در بستر روابط و مناسبات اجتماعی قرار گیرند، میمنفعل همین

توان به دیوارها اشاره کرد که می ی این اشیا (. ازجمله26، 1989اجتماعی نقش ایفا کنند )سرس 

سیاسی، در فضاهای انقالبی و در دوران تحوالت تاریخی  های شور و هیجان اجتماعی/در برهه

ها محدود کنند. اما حیات پررونق دیوارها فقط به این برههگیرند و خودنمایی میجان می

ای دیگر و گونهدارند، اما بههای سکون و آرامش نیز حیات و نقش شود: دیوارها در دوران نمی

ی متفاوت از حیات  گر دو لحظه ها نمایاننگاه سرس، دیوارنوشته از جنسی دیگر. لذا از

                                                           
1 Michel Serres 
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تعبیری دیگر  (. به32شادی معمولی، و شور و هیجانِ نامتعارف )همان،  اند: تفریح/اجتماعی

فریح و دیوارها برای تحریک پردازی کرد: دیوارها برای تگونه مفهومتوان این دو نقش را این می

ای ترتیب، دیوار درمقام شیئی فیزیکی نقش متن/رسانه(. بدین103، 1392کیا و رضایی )طاهری

کند و گران را ایفا می فعال در روایت جهان روزمره و حیات اجتماعی بعضا نامریی کنش

 ها ناگفتنی/و سویهتواند با قرائت محتویات این متن راهی به فهم عمیق زوایا گر می تحلیل

گران در فضاهای  جا که به حیات اجتماعی کنش ناآشکار جهان اجتماعی آدمیان پیدا کند. تا آن

ها و ها، شکافها، چندپارگیشود، این نوع زندگی جمعی حاوی تناقضآکادمیک مربوط می

واره نقاط مسکوت و مطرود بسیاری است. اشیای این فضا، باالخص دیوارهای دانشگاه، هم

های سکون و آرامش، شده و ناآشکار هستند؛ خواه در برهههای سرکوبگاه متنی این سویهتجلی

 ها و شور جمعی. خواه در لحظات هیجان

تنیدگی درهم»ی  های متنی را بکاویم، ناگزیریم از مقولهاگر بخواهیم ابعاد حساس این تجلی

توان گفت که در مبنا می بجوییم. براین نزد متفکران انتقادی بهره« کنش هنری کنش سیاسی/

بودن فضای کنش سیاسی، هرگونه دامنهبودن فضای نقد و تنگ سبب بستههای ایران، بهدانشگاه

ها و گویهترین گزینگری عاطفی، ابراز سلیقه و بروز ذائقه معموال درقالب نامتعارف خودبیان

شناسی و سیاست در زیبایی»، 1ر ژاک رانسیرتعبیپذیرد. بههای سیاسی صورت میپردازیعبارت

پیوند خوردن هنر زندگی  همشوند و حاصل این تداخل، بهشناسی در سیاست متداخل میزیبایی

ها، حتی (. از این منظر دیوارنوشته115، 2010)رانسیر « کردن ]یعنی سیاست[ و هنر زیبایی است

ها و قواعد قع حکم مقاومت در برابر الزامها، دروا ترین اشکال آنترین و خصوصیدر عاطفی

گران این  های کنششده بر دیوارها حقیقتا هنرورزیها و مقوالت حکرسمی را دارند. عبارت

های بستهای ارتباطی و رها شدن از بنها، واگشایی کانالراندن محدودیتفضا برای پس 

سمی است. ازمنظری دیگر نیز ی قواعد ر واسطهشده بهآلود حیات اجتماعی تحمیلتناقض

ها را مکشوف  شناختی و معناشناختی آنهای نشانهها نگاه کرد و داللتتوان به دیوارنوشته می

گران اجتماعی با فضا است. گافمن معتقد  ی کنش ساخت. این منظر همان نگاه گافمنی به رابطه

 با ویژه روابطی ناخودآگاه و ظریف بسیار حرکاتی به اتکا با روزمره زندگی در افراد»است که 

 تملک به مقطعی طوربه را آن تا کنندمی آن در معنادار خطوطی ترسیم به شروع و برقرار فضا

                                                           
1 Jacques Ranciere 
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، 1391)گافمن  «هایی را به دیگر بازیگران منتقل سازندخود درآورند و ازطریق این تملک پیام

 گذاریِنشانه با یوارنگارانداست.  متجسدی هانوعی تملک فضا از این منظر، دیوارنگاری (.26

شده درواقع درصدد برساختن هویتی متفاوت برای خود دیکته نظم زدن برهم و شهری فضای

فضاهای . (32)همان، « یافتن عاملی است بر تشخص و هویت همواره فاوتت»آیند؛ و برمی

 ی هدر تجرب ،رکتیح /دهد که از خالل فرایندهای کالبدیاین امکان را به افراد می یشهرمتجسدِ 

را یابی یابی و هویتتشخصروند طریق  روزمرگی خود دست به ایجاد تفاوت بزنند و ازاین

های مقابل تالش نهادها و دستگاهی  گران معموال در نقطه این تالش کنش .متحقق سازند

گیرد ها و فضاها قرار میبخشی به سوژهساختن و هویتهنجارسازی، منضبط  هژمونیک برای به

چه این طور کلی آنخواهد بود. به« جنگ نمادین»گیری نوعی خود شکلو حاصل کار، خودبه

ها و کارکردهای دیوارنویسی یا گرافیتی مورد توجه نظران در ارتباط با معناها، داللتصاحب

اند، این است که دیوارنویسی در عصر کنونی به امری پیچیده، چندمعنایی، قرار داده

بخش و تمایزبخش بدل گشته است. درواقع دیوارنویسی کنشی است که دی، هویتچندکارکر

یابد. طی این استحاله مثابه متن/رسانه استحاله میشی به دیوار به  مثابهمیانجی آن دیوار بهبه

ی  واسطهها بهها، معناها، نمادها و پیامشود که امکان گردش نشانهای ارتباطی خلق میشبکه

 سازد. را فراهم می ن شیتریملموس

شناسیروش
شناسی کیفی برای گردآوری و تحلیل سبب ماهیت موضوع، از روش در پژوهش حاضر، به

شناسی کیفی ناظر به توصیف، معناکاوی، الگویابی و کشف ها استفاده شده است. روش داده

جا که موضوع  (. از آن154، 1387ها و گفتارهای روزمره است )بلیکی های ژرف کنشداللت

شده بر دیوارهای دانشگاه است، درواقع های حکها و متنمورد مطالعه در این پژوهش، نوشته

ما با نوعی فرایند تحلیل متن مواجه هستیم. نخست برای تعیین دقیق حدود میدان مطالعه 

نی و علوم انسا»ی  مند، دو دانشکده گیری هدف)دانشگاه کردستان(، بااستفاده از روش نمونه

مند  گیری هدفی نمونه انتخاب شدند. سپس با تمسک به همین شیوه« منابع طبیعی»و « اجتماعی

ی مستقیم، خوانش،  )با مالک حداکثر تنوع( و نظری )با مالک اشباع نظری( کار مشاهده

های روی و نوشته« جمالت»، «عبارات»دهی، الگویابی و درنهایت انتخاب بندی، نظم طبقه
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 1«محورانتخاب مالک»ها در پژوهش کیفی برد اصلی انتخاب نمونه نجام گرفت. راهدیوارها ا

اند که واجد بیشترین تنوع، غنای معنایی و جا عبارات و جمالتی برگزیده شده است؛ لذا در این

یا موضوعی  2ها از روش تحلیل تماتیکی دوم، برای تحلیل داده مضامین مکرر باشند. دروهله

عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق از »این روش استفاده شد. 

شناسی تحلیلی دست ای به یک سنخدادهای و بروندادهها و الگویابی درونبندی دادهطریق طبقه

ها، مضامین محوری و که داللت(. در این روش محقق برای این66، 1390)محمدپور « یابدمی

از طریق « مقوالت»متن را بفهمد، اقدام به تدوین مفاهیم اولیه، ساخت  معناهای نهفته در

ها با تمسک به تفکر نظری و درنهایت استنتاج مقوالت و بندی مقولهکدگذاری، گروه

های هر دو دانشکده ی دیوارنوشته کند. در این پژوهش ابتدا کلیههای بنیادین متن می مایه درون

که ها و اینها براساس مضامین، پیام . سپس این دیوارنوشتهفیش یادداشت شد 233درقالب 

ی مدیریت  مرحله»اند منظم شدند. یعنی در این مرحله که به آن خطاب به چه کسی نوشته شده

ها در یک پیوستار  ها، قرار دادن آنگویند، کار جداسازی داده( نیز می69)همان، « هاداده

ن انجام گرفت. درادامه با توسل به فرایند کدگذاری باز، دهی بر اساس عنوا مضمونی و سازمان

ها در چهارچوب رویکرد ها یا مضامین و سرانجام کدگذاری متمرکز تالش شد تا دادهبسط تم

ها و ها از مالکنظری پژوهش تفسیر و تحلیل شوند. الزم به ذکر است برای ارزیابی اعتبار یافته

که خود چهار بعد « قابلیت اعتماد»هایی نظیر الکهای کیفی استفاده شده است؛ مسنجه

و  184، 1390دارد )محمدپور، « پذیریانتقال»و « ، تاییدپذیری«پذیریاطمینان»، «باورپذیری»

استفاده شده است.  3«بندیزاویه»برد  ها از راه(. در این پژوهش برای ارزیابی اعتبار داده186

ها، بندی انواع روشی خاص با توسل به ترکیب یافته نظر درخصوص یکبندی یعنی اتفاقزاویه

 بندی نظری استفاده شده است.  طور خاص از زاویهها. بهها و دادهنظریه

هایتحقیقیافته
ها، جمالت، سطرها و واژگان و تصاویری هستند که درمقام نشانه، ها درواقع عبارتدیوارنوشته

ی این متون  ر خود نهفته دارند. برای خوانش و مطالعهی خاصی را د های اولیه و ثانویهداللت

                                                           
1 Criteria Based Selection 

2 Thematic Analysis 
3 Triangulation 
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ها ها پرداختیم. دیوارهای کالسی مستقیم، به ثبت و ضبط این نوشته راست، یعنی با مشاهدهیک

ی مورد  شدهتبدیلمتنترین اشیای بهها اصلیروها، و سطوح میزها و صندلی ها و راهو سالن

ها شروع ها، فرایند تحلیل دادهر یادداشت و ثبت این نوشتهی ما بودند. پس از اتمام کا مطالعه

ها مفاهیم و عمل شد: پس از بررسی دیوارنوشته گونه نیبد ها افتهی نیتر مهمشد. برای تعیین 

داده شد. انتخاب و دادن عناوین به  ها آنسپس مقوالت اساسی هر متن انتخاب و عناوینی به 

قیقی مشابه و هم با اتکا به رویکرد نظری تحقیق انجام گرفت مقوالت، هم باالهام از کارهای تح

و دانش و استنباط محقق نیز در آن تأثیرگذار بود؛ امری که در کارهای کیفی امری متداول است. 

شده بر دیوارها و تعداد های حکعبارتروند استنتاج مفاهیم اولیه و مقوالت از نمونه 1جدول 

 دهد: نشان میدفعات تکرار این مقوالت را 

.کدگذاریبازومحوری1جدول

مقوالتمفاهیمعبارتنمونه
تعدادظهور
مقوالت

درصد

سوختم باران بزن شاید تو »

طلب »؛ «امشب خاموشم کنی

؛ «سروپایی نکنیم عشق ز هر بی

دلم عجیب گرفته، خیال خواب »

 «.ندارم

عشق، اظهار عشق، دوست 

داشتن، ناکامی، شکست، 

صال و جدایی، وفایی، و بی

 دوری، لزوم عشق، گالیه.

میل به دیگری 

 جنس ناهم
92 40% 

کس مرا یاد نکرد جز غم،  هیچ»

در »؛ «که هزاران آفرین بر غم باد

گرید این دنیا که حتی ابر هم نمی

 «.به حال ما، همه از ما گریزانند

تنگی،  یأس، سرخوردگی، دل

شکایت از زندگی و روزگار، 

 دشنام به دنیا.

 %24 57 ساس تنهاییاح

-مردم شهری که همه در آن می»

-لنگند، به کسی که راست راه می

ام از خسته»؛ «خندند رود می

 «.شمارشهای بی زندگی با کوچه

انزواطلبی، مذمت جمع، ستایش 

جدایی، بدبینی به تعامالت 

 گروهی.

 %9.5 21 هراسیجمع

مادها »؛ «باد کردستان زنده»

پیشوا » ؛«گذاران ایران بنیان

 «.محمد قاضی

مدح کردستان، ستایش از 

نخبگان سیاسی کرد، تاریخ کرد 

های  و کردستان، نقد تبعیض

 قومی.

های گرایش

 قومی
29 12% 
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.کدگذاریبازومحوری1دولادامهج

مقوالتمفاهیمعبارتنمونه
تعداد
ظهور
مقوالت

درصد

شهر من رو به زوال »؛ «درود بر خاتمی»

؛ «است ایران که ویران شد دریغ»؛ «است

 «.آزادی کجایی»

نقد نظام سیاسی، ستایش آزادی، 

عدالتی، ابراز نفرت و نقد بی

 های سیاسی.عشق به شخصیت

اعتراض 

 سیاسی
19 8.5% 

فالنی عین هلو »؛ «تصویر بدن زنانه»

 «.کاش...»؛ «ماند می

الفاظ رکیک، تصاویر مستهجن، 

ابراز میل جنسی، ذکر نام آالت 

 ی.جنس

گری  پرخاش

 جنسی
15 6% 

 %100 233 مقوله  6  جمع کل

ای ی هسته ی عمده و یک مقوله ها، سه مقولهآمده از دیوارنوشتهدستاز کدها و مقوالتِ به

 گر این فرایند است.  نمایان 2استنتاج شد. جدول 

.کدگذاریمتمرکز2جدول

اییهستهمقولهنوعمقولهیعمدهمقولهمقوالت

به دیگری  میل

 جنس ناهم
 جنسی پر زندگی عاطفی/

وجوش زیر پوست  جنب

 فضاهای رسمی دانشگاه

نهادی )تقابل قواعد 

رسمی و لیبیدوی 

 ازبندرسته(

تقابل  سیاست و زندگی 

 روزمره

 

 گری جنسی پرخاش

بودن سازوکارهای ناموفق  هراسیجمع

پذیری فرهنگ پذیری/ جامعه

 در دانشگاه

 اجتماعی/فرهنگی

 احساس تنهایی

 های قومی گرایش
نشدن مطالبات برآورده

 قومی/سیاسی
 سیاسی

 اعتراض سیاسی
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تفسیرمقوالت

وجوشزیرپوستفضایرسمیدانشگاهزندگیعاطفی/جنسیپرجنب-1

فضای آکادمیک، درمقام فضایی با قواعد رسمی و نهادی، واجد بخشی غیررسمی، متعارف و 

ی ما که  ویژه در جامعهشود. این امر بهلزوما در تناسب با این قواعد ساخته نمی روزمره است که

تر است. ، برجسته1کشندها بار مسئولیت فضاهای همگانی شهری را نیز به دوش میدانشگاه

ها برای تعلیم و تربیت دانشجویان در چهارچوب قواعد و مدتِ دانشگاهرغم تالش طوالنی به

های درونی ها و تنشها و میلی متعارف، با انواع تجربه نوعی زندگی روزمره هایی معین،ایده

های آن، زیر پوست فضای آکادمیک شکل گرفته و بعضا پیامدهای آن در تعارض با قواعد و ایده

شدگان های اخیر، باال رفتن میزان پذیرفتهمسلط بوده است. افزایش جمعیت دانشجویان در سال

رو های مجازی به این امر دامن زده است. ازاینهای ارتباطی و شبکهسانهمؤنث، و گسترش ر

های رسمی و حیات های اصلی فضاهای آکادمیک کنونی شکاف بین تعاملیکی از مشخصه

اند، داللت ی بارزترین نمودهای این حیات پنهان ها که ازجملهپنهان غیررسمی است. دیوارنوشته

های بین دو جنس ها و کشاکشی این زندگی غیررسمی را مراودهی اصل که هستهدارند بر این

سازد: عشق یا ها، در دو بعد خود را نمایان میگواهی دیوارنوشته دهد. این پدیده، بهتشکیل می

 گری جنسی.  جنس و پرخاش میل به دیگری ناهم

جنسمیلبهدیگریناهم-1-1

ها، شعرها و واژگان متعددی بر روی ویهگجنس درقالب عبارات، گزین میل به دیگری ناهم

، «مدح معشوق»، «ابراز عشق»ها عمدتا مفاهیمی نظیر شود. در این متنگر میدیوارها جلوه

ستایش »، «ناسزاگویی به شرایط و روزگار»، «وفایی معشوقگالیه از بی»، «شکوه از جدایی»

های خودشیفتگی قابل خی ویژگیچنین بر ها همو جز آن محوریت دارند. در این متن« زیبایی

شدن به آنان، احساس پوچی در اتکا به محبت دیگران درعین هراس از متکی»مشاهده است: 

                                                           
های های عمومی و نبود گسترهبودن فضاهای همگانیِ شهری، ناامنی مکاندالیلی از قبیل بسته  در ایران کنونی، به  1

های عاطفی، های غیررسمی، تعاملگیری مراودهی شکل کم از برخی جهات به عرصههمگانی، دانشگاه دست

 دی بدل شده است.  ها و عواطف بینافروگوهای روزمره و قلمرو بروز هیجان گفت
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های عبارت(. نمونه3، 1380)لَش « ی بسیار زیاد، و ولع جنسی ارضانشده درون، خشم فروخورده

 گر مفاهیم و مضامین فوق هستند: زیر بیان

کی اشکاتو پاک »؛ «رسیسخته به اونی که دوستت داره نمیچقد »؛ «عشق آتش است و بس»

پدر عشق »؛ «کندآرام ناآرامت می دلتنگی حس جالبی است، آرام»؛ «ها که غصه داریکنه شبمی

 «. اندازدعشق مرد را هم به گریه می»؛ «افسوس که روزگار برخالف آرزوهایم گذشت»؛ «بسوزد

های بین دو جنس ها در تعاملها و تناقضها، تنشمگر وجود موانع، الزا این مفاهیم بیان

بایست در چهارچوب ها می های آناست. در فضایی که هر دو جنس حضور دارند و مراوده

ها به ارتباط با دیگری معموال در یکی از دو  قواعد و مقررات خاصی انجام بگیرد، کشش آن

نماترین ی نخ شود. این هر دو در زمرهمتحقق می« تحقیر دیگری»یا « سازی از دیگریبت»قالب 

پردازان، اساسا در متن اذعان نظریه اند و این نوع خودشیفتگی، بهخصایل فرد خودشیفته

امروزه خودشیفته در مؤسسات »کند: آید و رشد میسازوکارهای نهادی/سازمانی پدید می

دشیفته واجد بسیاری های سیاسی و ادارات دولتی فرد شاخصی شده است. خوتجاری، سازمان

آورند، زیرا این ارمغان می ساالرانه موفقیت را برایش به خصایص است که در نهادهای دیوان

هایی که از میل به (. دیوارنوشته13)همان، « کنندبستگی شخصیِ عمیق را منع می نهادها... دل

ها گان این متنبودن نویسندوضوح داللت بر خودشیفتهکنند بهجنس حکایت می دیگری ناهم

دارند. عالوه بر نقش سازوکارهای نهادی در گسترش این نوع خودشیفتگی، ازدیاد تصاویر 

(. 16ی نمایشیِ کنونی نیز در این امر مؤثر است )همان،  دیداری و شنیداری در جامعه

( ویژه پورنوگرافیهای نهادی و نیز در گردابی از تصاویر )بهدانشجویان اکنون در متن الزام

ماند یابی به ابژه ناکام می ها را که از دست عطش جنسی آن طور توأمان میل/زیند که هر دو به می

گری  دلیل روی دیگر این میل همان پرخاشهمینگرداند. بهها برمی ی آن شدهله« خودِ»سوی به

جنسی است.

گریجنسیپرخاش-2-1

و فروخورده به دیگری است. این مقوله  ماندهی میلِ ناکام گری جنسی روی دیگر سکه پرخاش

ها را در قالب  شود آنعبارات و جمالتی روی دیوارها تبلور یافته است که میدرقالب نمونه

و « ذکر نام آالت جنسی»، «تصاویر مستهجن»، «الفاظ رکیک»بندی کرد: چنینی دستهمفاهیمی این

گری آن است که در بستر قواعد  شترین علت بروز این پرخاعمده«. ابراز صریح میل جنسی»
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مدد وسایل ارتباطی ی حضور دیگری و به واسطهنهادی و انضباط سازمانی دانشگاه، میلی که به

گردد. این درست همان سوی خود فرد برمیصورتی سرخورده بهشود، آخر سر بهبرانگیخته می

داری برای فرد های سرمایهلزامی قواعد و ا سرنوشتی است که از دید متفکران انتقادی زیر سیطره

و برق تحریک شده است ی این همه تصاویر پرزرق واسطهمیل و اشتهایی که به»خورد: رقم می

باری که خواهان ی کسالت شود مگر ستایش از همان جهان روزمرهرو نمی نهایتا با چیزی روبه

)آدورنو و هورکهایمر « کندکند: سرکوب میسازی تصعید نمیگریز از آن بود.... صنعت فرهنگ

دادن لیبیدوی  جای واالیشتوان گفت دانشگاه در ایران بهقیاس می (. برهمین241، 1384

ای از ی افراد را به درون ملغمه سوی امر متعالی، عمال امیال ناکام و سرخوردهگران به کنش

های جنسی دامن گری سان به پرخاشبرد و بدینها فرو می های روانی/جسمانی وجودی آن تنش

ها و الفاظ و تصایر مستهجن و مضامین و مفاهیم هایی که حاوی دشنامزند. دیوارنوشتهمی

اغما اند، بلکه از محو شدن و بهگران فقط محصول سرکوبی/ناکامی لیبیدوی کنشمربوطه بودند نه

ین مقوله در معنایی کنند. ای واقعی نیز حکایت می های زیسته در یک زندگی روزمرهرفتن تجربه

جا  تعبیر رانسیر، اینی ما داللت دارد. به وسیع بر تقابل قواعد نهادی و زندگی روزمره در جامعه

 گیرند. شدت از هم فاصله میکردن و هنر زیبایی بههنر زندگی 

پذیریدردانشگاهپذیری/فرهنگبودنسازوکارهایجامعهناموفق-2

صورت شخصیت در های معنایی خود را بههای ارزشی و نظامهکوشد منظومای میهر جامعه

ترتیب توسط نهادهای اولیه پذیری که بهپذیری/فرهنگافراد آن جامعه بازتولید کند. فرایند جامعه

ترین گیرد، عمدهها و غیره( صورت تحقق به خود می)خانواده( و ثانویه )مدارس و دانشگاه

ها و قواعد اجتماعی حاکم سازگار کند. بروز هنجارها، عرف کارکردش این است که فرد را با

ها و قواعد مسلط اجتماعی )رسمی و ی آن است که الزام تعارض و تنش بین فرد و جامعه نشانه

اند و های افراد قرار گرفتهها و نگرشها، امیال، لذتمقابل خواستی  غیررسمی( در نقطه

اند. در چنین وضعیتی فرد دیگر ود را از دست دادهبخشی خبودن و انسجامخصلت اقناعی 

گیری  افتادگی، در خود فرو رفتن، پیپندارد، بلکه انزوا، تکاجتماع را پناهگاه امن خود نمی

دهد. شکاف فرد و گرایی ترجیح میمنفعت شخصی و خودمحوری را بر هر شکلی از جمع

احساس »و « هراسیجمع»یابد: د میجامعه معموال درقالب دو نوع احساس در درون فرد نمو
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ها لزوما یکی  اند، مصدایق کنشی/گفتاری آنکه این دو احساس بسیار به هم نزدیکبااین«. تنهایی

 نیست.    

هراسیجمع-1-2

هایی هراس از جمع و از دیگری )خواه دیگری کوچک، خواه دیگری بزرگ( محصول وضعیت

اند. شماری از ازحد آنارشیستی و قواعدزدوده و یا بیشگر  است که یا بسیار فروبسته و سرکوب

هایی مایهطور صریح و ضمنی حاوی مفاهیم و درونها و جمالت روی دیوارها بهعبارتنمونه

ستایش »، «مذمت جمع»، «انزواطلبی»کرد؛ مفاهیمی ازقبیل بودند که بر این مقوله داللت می

 ه. این نوع هراس از جمع البته لزوما بر فروبستهو غیر« بدبینی به تعامالت گروهی»، «جدایی

گسیختگی نسبی گر ازهم بودن کامل یک وضعیت داللت ندارد، لیکن نشان بودن یا آنارشیستی

فرد و اجتماع است. شکاف فرد و اجتماع، و اضطراب و ناایمنی وجودی ناشی از آن، از جهتی 

انزوای »تعبیر گیدنز، سراسر جهان است. بهی متأخر در  ی خودِ وضعیتِ کنونیِ مدرنیته زاده

های وجودی ]و احساس اضطراب ناشی از آن[... بیشتر معلول جدایی فرد از منابع و سرچشمه

(. در 25، 1378)گیدنز « بخش هستندی هر نوع هستی اجتماعی ایمنی ای است که الزمهاخالقی

شناختی مستحکم را تقریباً  ای اخالقی/هی متأخر کنونی، هستی اجتماعی فرد آن پشتوانه مدرنیته

گاهی مطمئن ندارد. اما این عنوان تکیهاز دست داده است و لذا فرد چندان اعتمادی به اجتماع به

جا حاکی از نوع دیگری از  ها در اینپذیرد. دیوارنوشتهماجرا بسته به نوع جامعه تفاوت می

 اند:بریدن فرد از اجتماع

جا برایت جهنم  مرگ بهشت است، اگر این»؛ «ت که از آن گریزانمی تلخی اس رفاقت قصه»

تنها راه سعادت »؛ «ی مرگ اندازهزندگی پرشی دارد به»؛ «ست این دنیابازاریعجب آشفته»؛ «باشد

؛ «کنیماش میهاست، سیگار هم که کامش را داد زیر پا له عادت ما آدم»؛ «گویی است دروغ

 «. زندگی گورستان آرزوهاست»

ی اساسی  جا مسئله این عبارات گویای نوع متفاوتی از گسیختن فرد از جامعه است. در این

نمود خود در زندگی »تعبیر گافمن، نمودن فضایی مناسب برای، بهناتوانی اجتماع در فراهم 

ساختار »شود خوش تناقض و چندپارگی می چه اساسا دستاست. در چنین وضعیتی آن« روزمره

هایی در زندگی اجتماعی که وقتی افراد وارد تماعی است، یعنی ساختار آن هستیمواجهات اج

گیرند. عامل کلیدی در این ساختار حفظ تعریفی شوند جان میدیگر می حضور بالفصل یک
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برند و (. زمانی که افراد به انزوای درونی پناه می284، 1391)گافمن « واحد از موقعیت است

شان را ازدست با دیگران بر سر رسیدن به تعریفی مشترک از موقعیت وگو توان ارتباط و گفت

افتند. ی احساس تنهایی فرو می هراسی، بلکه به مهلکهی جمع فقط به ورطهدهند، الجرم نهمی

احساستنهایی-2-2

ها قابل استخراج است. آسانی از دل دیوارنوشتهاحساس تنهایی ازجمله مقوالتی است که به

دشنام »، «شکایت از زندگی و روزگار»، «گراییدرون»، «یأس و سرخوردگی»چون  هم مفاهیمی

گران  افتادگی و مطرود شدن در میان کنشبر نوعی احساس تک« بدبینی به دیگران»و « به دنیا

ها و ها، پریشانیها و شناختای پیچیده از احساسکنند. احساس تنهایی مجموعهداللت می

ی فردی در روابط خصوصی و  شدهی منفی است که از کمبودهای ادراکهای هیجان تجربه

های (. این احساس معموال در وضعیت570، 1393شود )کوشان و همکاران اجتماعی ناشی می

جهان بیان دیگر، زمانی که زندگی روزمره و زیست آید. بهزا و پرتناقض پدید میبسته، اضطراب

زدودگی و، تیک و سیستمی دچار گسیختگی، تالشی، انسجامزیر ضربات قواعد نهادی و بروکرا

شود، افراد هرگونه پیوند معنادار با آن را می« برهنگی»خوش  قول جورجو آگامبن، دستبه

کنند. برخی ریشگی، ازجاکندگی و تنهایی میدهند و احساس طردشدگی، بیازدست می

 های روی دیوارها مؤید این احساس است:  نوشته

وتنها  ای که بی تو خودمو تک»؛ «این نیز بگذرد»؛ «شبی باز از آن کوچه گذشتم مهتاب بی تو»

بستی یک راه هر بن»؛ «باوفایی سگ از ناتوانی اوست وگرنه سگ کجا و باوفایی کجا»؛ «بینممی

 «. مونمنه تو باور نکن هر کی گفت پیشت می»؛ «دارد

 ی روابط/ های پیچیدهشده ازسوی شبکهلهای اعماشود محدویتای که تالش میدر جامعه

روز بیشتر درونی شوند و افراد توان چندانی برای مقاومت در برابر این  مناسبات اجتماعی روزبه

شدن قیدوبندهای اجتماعی نداشته باشند، احساس تنهایی و انزواطلبی بروز فرایند درونی 

 پذیری/ شود، مکانیسم جامعهتالل میترین مکانیسمی که دچار اخکند. در این جامعه اصلی می

پذیری است. حاصل این اختالل آن است که جامعه برای فرد به امری ناآشنا، بیگانه، فرهنگ

شدن برد و با تبدیل گردد. فرد به دنیای درون خود پناه میاعتماد بدل میانگیز و غیرقابلهراس

شخصیتی که گیرا است، »افتد: گی میی خودشیفت ، به ورطه«طردگشته»و « رهاشده»به موجودی 

بندوبار است، خودبیمارانگار نحوی کاذب آگاهی دارد، در امور جنسی بیاز وضعیت خود به
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دهد، از دیگران داشتن خود به روابط نزدیک با دیگران تن درنمی است، برای محفوظ نگه

)لش « بسیار داردی  خوردگی و مرگ واهمه تواند غصه بخورد و از سالگریزان است، نمی

1380 ،19 .)

نشدنمطالباتقومی/سیاسیبرآورده-3
اند و نوعی انسجام گروهی و حس تعلق به تر از اکثریتاعضای یک گروه اقلیت معموال محروم

شود. دیگر دارند. احساس تبعیض معموال موجب تقویت احساس وفاداری گروهی می یک

برند تا به کار میمعنای غیرلفظی آن به را به« اقلیت» وفور اصطالح شناسان بهرو جامعه ازاین

آن. اعضای  موقعیت فرودست یک گروه در جامعه اشاره کنند، نه به تعداد یا کمیت نسبی

لحاظ  ها معموال بهکنند. آنهای اقلیت غالبا خود را مردمی جدا از اکثریت قلمداد می گروه

های معینی، یا منزوی هستند و معموال در محله تر جدا وفیزیکی و اجتماعی از اجتماع بزرگ

هایی از یابند. در جوامع چندقومی معموال رگهشهرها و مناطق معینی در یک کشور تمرکز می

همراه  مداری انسداد گروه قومی و تخصیص منابع را نیز با خود بهشود. قوممداری دیده میقوم

ه با گرایشی به ارزیابی فرهنگ دیگران براساس ها همرامداری بدگمانی به غیرخودیدارد. قوم

که از نظر ی افرادی بیگانه و نامتمدن یا کسانی  منزلهها بهفرهنگ خویش است. غیرخودی

تر با های کوچکها به اعضای فرهنگشوند. اکثر تمدنترند، پنداشته میاخالقی و ذهنی فرومرتبه

شماری در طول تاریخ دامن زده های قومی بینگرند و این ایستار به درگیریچنین دیدی می

سری دیگر برمبنای یک (. در چینی جوامعی نگاه اقوام مختلف به یک357، 1389است )گیدنز 

ناپذیر از های خشک و انعطافای، تعریفای است. مقصود از باورهای کلیشهباورهای کلیشه

کار های اقلیت قومی بههگروای اغلب درمورد خاصی از مردم است. باورهای کلیشه گروه

ی بسیار  هایی از حقیقت در خود دارند، اما با مبالغهای رگهروند. بعضی از باورهای کلیشه می

هستند که  1جاییای صرفا نوعی مکانیسم جابهی باورهای کلیشه شوند. بقیهزیاد همراه می

واقعی این احساسات  ی شود که ریشهها احساس خصومت متوجه چیزهایی میی آن وسیله به

ها این است که نگرش ی قابل استنتاج از دیوارنوشته (. در این خصوص نکته359نیستند )همان، 

 های قومی و مطالبات سیاسی. شود: گرایشگران در دو بعد نمایان می سیاسی کنش

                                                           
1 Displacement 
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هایقومیگرایش-1-3

ی مطالبات  گران در زمینه های کنشگر دغدغه شماری از عبارات و شعارهای روی دیوارها نشان

بودن و احساس دوم بودن، غیرخودی  قومی، احساس تبعیض، احساس فرودستی، شهروند درجه

ی ایران است. این مقوله خود را در قالب مفاهیم و مضامینی  بیگانگی با فرهنگ کلی جامعه

و « کردستان بازگویی تاریخ کرد و»، «ستایش از نخبگان سیاسی کرد»، «مدح کردستان»چون  هم

کنند در گران احساس می بیان دیگر، گویی کنش دهد. بهنشان می« های قومینقد تبعیض»

وسخت کشیده شده است؛ ها مرزهایی سفت کنند که حول قومیت آنای زندگی می جامعه

گروهی های درونرو گرایش آمیز. ازهمینمرزهایی نمادین، طردکننده، محصورکننده و تبعیض

مداری، در هر شکلی، است. ی قوم جا الزمهدر همه« انسداد»نند. این احساس وجود کپیدا می

ی خود و دیگران  ها از طریق آن، مرزهای جداکنندهشود که گروهبه فرآیندی اطالق می« انسداد»

هایی که گیرند؛ روشهای طرد و حذف شکل میکمک روش کنند. این مرزها بهرا حفظ می

(. 362، 1389سازد ) گیدنز وسخت میهای قومی را سفتان گروههای میبندیتقسیم

 گروهی قومی و احساس بیگانههای درونهای نگاشته بر دیوارها گویای گرایشعبارت نمونه

اگرچه «. محمد پیشوا قاضی»؛ «گذاران ایران مادها بنیان»؛ «باد کردستان زنده»بودن با دیگری است: 

توان ها تشخیص داد. می شد در آناد نبود، احساس تبعیض را میعبارات زیتعداد این نمونه

گرایانه نیز فروکش های قومهای قومی، گرایششدن تبعیضرنگ نتیجه گرفت که درصورت کم

 کنند.  می

اعتراضسیاسی-2-3

ای همگانی در سراسر ی اعتراض سیاسی و نگاشتن شعارهای سیاسی بر دیوارها پدیده مقوله

گران معترض.  ها و کنشفرهنگکنند و هم خردهت. هم نهادهای رسمی این کار را میایران اس

ستایش »، «نقد نظام سیاسی»ی این مقوله در این مطالعه عبارتند از:  ترین مفاهیم برسازندهعمده

بودن  و امثالهم. بسته« های سیاسیابراز نفرت و عشق به شخصیت»، «عدالتینقد بی»، «آزادی

ترین علت رفتن اعتراضات سیاسی به زیر پوست جامعه است. ی عمومی و نقادی اصلیهاعرصه

کند. مثال توجهی ایفا میای به سیاست نیز در بروز این پدیده نقش قابلهای کلیشهداشتن نگرش

ها و نقایص سیاسی را گران اجتماعی رایج است که کاستی ای در میان کنشهنوز این باور کلیشه

ای داشت که در آن عدالت توان جامعهکردن مقامات قدرت برطرف کرد، یا می ا عوضتوان بمی
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طور کامل تحقق یافته باشند، یا هرکس که مخالف تفکر مسلط بیندیشد الجرم و آزادی به

عنوان اصول مقدس اندیشد. این باورهای ناسنجیده و نقدناشده معموال بهدرست و نیک می

شوند و چون ی کنشگران حفظ و بازتولید می ی در زندگی روزمرهنگرنگری و جامعهسیاست

های سیاسی وجود ندارد، طی زمان های همگانی فعال و آزاد برای نقد سیاست و نگرشعرصه

ی عمومی، مطالبات سیاسی عادی و  دارند. در نبود حوزهبکارت و قداست خود را نگه می

چون  شوند و همنیت و زندگی مردم رانده مینقدهای معمولی به ساختارهای سیاسی به پس ذه

دهند. تابوهایی مقدس به حیات خود ادامه می

ای:تقابلسیاستوزندگیروزمرهیهستهتفسیرمقوله-
ی اخیر، این پدیده  ی انتقادی زندگی روزمره در چند دهه با گسترش مطالعات فرهنگی و نظریه

ناختی بسیاری از متفکران تبدیل شده است )هایمور شبه موضوع محوری مطالعات فلسفی/جامعه

ی  تر در درون خود رشته (. البته پیش1971؛ لوفور 2002؛ چَینی 2000؛ گاردینر 2002

ی تفسیری زندگی روزمره  شناسی مکاتبی چون اتنومتدولوژی و پدیدارشناسی به مطالعه جامعه

ی نکردند. در متن توجه به این رابطه ی آن با سیاست را هرگز بررس پرداخته بودند، اما رابطه

یابیم زندگی روزمره چیزی خودجوش، بدیهی، طبیعی و مفروض نیست، بلکه است که درمی

چنین پی  شود. هماش با سیاست و اقتصاد برساخته میفراخور نوع رابطهانحای مختلف به به

ها که حاوی انواع تناقضدست و منسجم، بل گن و یک ای همبریم که زندگی روزمره نه پدیده می

ترتیب (. بدین128-129، 1384ها است )الجوردی ها و شکافها و گسستو چندپارگی

کاری آن توسط سیاست، تقابل  بودن زندگی روزمره، دست متفکران انتقادی بر خصلت برساختی

نازعه های خودجوش زندگی، و نیز بر تقابل ساختار و کنش در متن این مقواعد نهادی و رویه

عنوان نمودی از جوشش و زایاییِ زندگی روزمره درواقع ها بهکنند. دیوارنوشتهتأکید می

اند تا بر این جوشش و سیالیت و زایایی مهار بزنند. آوری که وضع شدهاند به قواعد الزامواکنشی

قالنیت ی مقابل ع تعبیر هابرماس، منطق تکنوکراتیک و ابزاری سیستم در نقطهجا، به در این

قول هانری کوشد آن را استعمار کند. یا بهگیرد و میجهان قرار میارتباطی جاری در زیست

اند که چنان به درون زندگی روزمره رسوخ کرده« ازخوبیگانگی»و « گراییمصرف»لوفور، امروزه 

ی روزمره (. اما زندگ187، 1971اند )لوفور های انسانی آن را از درون سرکوب نمودهتمامی توان

آفریند که سبب زایایی ذاتی، فضاهایی میدهد و بهطور کامل تن به قواعد سیستم نمیگاه به هیچ
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ها و ترورهای روانی/جسمانی کاریها، فریبگریها در برابر انواع سلطه گران در متن آن کنش

امروز شکلی از ی  شدهی مصرفی و کنترل ها در متن جامعهزنند. دیوارنوشتهدست به مقاومت می

شوند. گران تحمیل می جهان کنشمقاومت در برابر قواعدی است که از بیرون بر زیست

ی  زدایی، بازگشت به تجربهبخش برای بیگانگیهای نسبتاً رهاییتوان کنشها را میدیوارنوشته

 انضمامی و تقویت کنش ارتباطی دانست.    

گیرینتیجه 
ای نهفته در ی هسته اولیه، مقوالت فرعی، مقوالت اصلی و مقوله در این جستار کوشیدیم مفاهیم

های یک محیط دانشگاهی را باتکیه بر روش تحلیل تماتیک استخراج و تشریح کنیم. دیوارنوشته

 گونه ترسیم کرد: توان اینها را میی تماتیک حاصل از کدگذاری داده نقشه

 

کرات ر شویم که در مطالعات پیشین این حوزه بهای را متذکقبل از هر چیز الزم است نکته  

گری فرد درآمیخته است؛ یعنی درواقع  بر آن تاکید شده است. دیوارنویسی در ایران با خودبیان

و از آن خود کردن آن را به رخ ای است که طی آن فرد حضورش در مکانی خاص شیوه
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ع ارتباطی و ز تکثر و تنوکشد. در شرایطی که گفتمان رسمی و فرهنگ مسلط راه برو می

کنند، ابراز خود و متمایز کردن خود از دیگران ازطریق های زندگی را تاحدودی مسدود می سبک

انجامد ها نو میهای جدید ارتباطی که به خلق دنیاهای جدید و نمادها و نشانهها و شبکهشیوه

گویند که شکل ن میای از ویرافیتی در ایران سخدلیل عده همین امری محتمل است. به

ی گرافیتی است برای مقاومت در برابر گفتمانی که گرافیتی را بر سطح دیوارها ممنوع  تغییریافته

است. در ویرافیتی، گرافیتی هرگز ازبین نرفته، بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر یافته کرده 

این مطالعه در ارتباط با چه در (. اما سوای این نکته، آن124، 1392کیا، رضایی است )طاهری

های ی ما بین قواعد رسمی و عرف ها مشکوف شد، تنش و تقابلی است که در جامعهدیوارنوشته

ی  ها درقالب شش مقولههای دیوارنوشتهمایهزایای زندگی روزمره وجود دارد. محتویات و درون

 )زندگی عاطفی/ «گری جنسی پرخاش»و « جنس میل به دیگری ناهم»بندی شدند:  عمده صورت

پذیری(، )شکست فرایندهای جامعه «احساس تنهایی»و « هراسیجمع»جنسی پنهان(، 

نشدن مطالبات قومی/سیاسی(. این مقوالت که )برآورده « اعتراض سیاسی»و « های قومی گرایش»

های گران مرتبطند جملگی داللت بر تقابل سویه با ابعاد گوناگون حیات اجتماعی و فردی کنش

چه دائما پس ی پرتنش آن ختلف زندگی روزمره با قواعد سیستمی دارند. در کشاکش این رابطهم

کوشد راه خود را به جلو باز کند، نیروی زندگی و لیبیدوی شود، اما همواره میرانده می

که درمتن زندگی غالب اوقات احساس طردشدگی، گران با این گر است. کنش روانی/تنی کنش

دهند. های سیستم نمیطور کامل تن به قواعد و الزامپناهی و برهنگی دارند، هرگز بهبیگانگی، بی

گران یک محیط سراپا رسمی و  وسخت همین سیستم است که کنشهای سفتبرای فرار از الزام

کنند و پیام خود را به گوش مخاطبان ناآشنا آکادمیک دیوارها و اشیا را به متن تبدیل می

 رسانند.   می
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