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نگاه تطبیقی به جایگاه اجتماعی و اعتراضی هنر گرافیتی
 در فضای عمومی دو شهر تهران و پاریس

نارسیس سهرابی1

تعریف سیاسیـ  اجتماعی گرافیتی، در ایران و فرانسه
اگر گرافیتی را  هنر شهری بدانیم، نه دارای پیوستگی فرمی است، نه از قانونی مشخص پیروی می کند و نه به مردم دوره خاصی تعلق دارد، بلکه تنها 
مکان ظهور آن حائز اهمیت است. تنها حضور در فضای عمومی مهم است. شرح پیدایش گرافیتی در فضای عمومی، چه در ایران و چه فرانسه موضوعی 
چالش برانگیز است. در حقیقت، تصور می شود که این پدیده چندان قابل کنترل نیست. فضای عمومی در بسیاری از کشورها عرصه ای برای بروز، رشد و 
تغییرات این هنر خیابانی است. مثاًلً به باور فرل )1۹۹5( - هنرمند گرافیتیست- گرافیتی با ساختارزدایی و خالقیت همسویی دارد؛ که در واقع شکلی از 
هیجان و میل برای رها شدن از قدرت مسلط اجتماعی در خرده فرهنگ های جوانان را زنده می کند. از سوی دیگر، کرامر )2010(ـ  محقق هنر شهری ـ  
گرافیتی را پدیده ای کاماًل غیررسمی و نامتعارف نمی داند و دو بخش غیر قانونی و قانونی را برای آن متصور است که هر کدام محتوا و پیغام خاص خود را 
دارد. هوتن و راو )2012(ـ  محقق هنر شهریـ   بر جنبه زیبایی شناسی آن توجه دارند. از نگاه آنها گرافیتی بخشی از چشم انداز شهری است. در پژوهش 
هالسی و یانگ )2006( ـ  محقق هنر شهری ـ  کوشش برای رهاسازی گرافیتی از داللت های منفی دیده می شود. آنها سعی کردند تا جریان کار خود 
را به سمت وجه مثبت گرافیتی در زندگی شهری ببرند. موبی بریجنتیه )2010(ـ  محقق هنر شهریـ  نیز به رابطه دیوار، دیوارنویسی و روابط اجتماعی 

توجه دارد. 
گرافیتی هنر اعتراض و پدیده ای بر خالف جریان های عمده اجتماعی به نظر می رسد. بیانی رادیکال و سیاسی دارد و دست کم مدعی است که 
خرده فرهنگ های اعتراضی را نمایندگی می کند. در همین چارچوب گرافیتی »عرصه تالقی مؤلفه های فرهنگ تأثیرگذار جهانی و محلی تصور می شود« 
)کوثری، 2014(. فارغ از دوگانه هایی که در برداشت های مختلف از گرافیتی دیده می شود، مانند مخربـ  مؤثر، قانونیـ  غیر قانونی یا هدفمندـ  بی هدف، 
گرافیتی در ایران پیوندی عمیق با برخی مفاهیم اجتماعی دارد. در اغلب  اوقات، گرافیتی خرده فرهنگی به شمار می رود که با موضوعات مرتبط با جوانان، 
جنسیت و هویت پیوند خورده است. گرافیتی هنر پر هیجانی است که از دل هیاهو و تنش ها شهری بیرون می آید. از این رو، ایستادگی در برابر ضوابط 
اجتماعی، جلوه ای خاص در این جریان پیدا می کند؛ جریانی که هژمونی و گفتار مسلط در هر ساختاری را به پرسش می کشد )مک دونالد، 2001( 

1. پژوهشگر فضاهای شهری
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و این همان چیزی است که فرل بخشی از سرشت گرافیتی می داند. با  این وجود، 
روشن است که بسته به جریان های فرهنگی و اجتماعی مسلط در هر جامعه، باید 

انتظار اشکال و محتوای مختلفی از گرافیتی را داشت )کوثری، 2014(.
این مقاله می کوشد، به بررسی ویژگی های اعتراضی و کنش گرانه ی گرافیتی، 
از مهم ترین هنرمندان  برخی  با  از مصاحبه  آمده  به دست  بر داده های  تکیه  با 
نماید.  بررسی  را  فرانسه  و  ایران  فرانسوی، در  تاریخنگاران  و  ایران  گرافیتی در 
داده های موجود نشان می دهند که گرافیتی از یک سو آمیزه ای از هویت مبتنی 
بر مقاومت و از سوی دیگر نوعی از خودبیانگری توسط هنرمندان است. افزون بر 
این، گرافیتی در تهران امروز، به پدیده ای سیال می ماند که عمری بسیار کوتاه بر 

دیوارهای شهر دارد.

تاریخ گرافیتی در فرانسه
در فرانسه هنرمندان هنر مفهومی دهه 1۹60 نیز با بی اعتمادی نسبت به  
از  یا  گرافیتی رفتند.  به دنبال هنر دیوارنگاری  به سرعت  سیاستمداران وقت، 
آنجایی که خیابان بستری آزاد برای هنرمندان بود، که اظهار نظر در خصوص 
قانون و  از  اگر سرپیچی  به ویژه  آن هیچ گاه بی اثر و بدون جهت گیری نیست، 
تخطی از ضرورت ها و مسائل تجاری برای آن مطرح باشد. برخالف هنر عمومی 
رسمی که اکثر اوقات جنبه های تجاری آن مطرح می شود. فارغ از هرگونه  ادعای 
هنرپروری، و عدم رعایت چارچوب های قانونی که به نوعی وجه تمایز آن محسوب 
می شود، لذا  خلق گرافیتی خارج از جریان آثار سفارشی  رخ می دهد. سال های 
دهه 1۹۹0  سال های شکوفایی  گرافیتی به عنوان هنر شهری در فرانسه است. 
در طی این سال ها به تدریج  گرافیتی به یک خرده فرهنگ تبدیل می شود و در 
فضای عمومی به رسمیت شناخته می شود. برتری نوشتن، کابوس مقاماتی که در 
برابر آن سالح های سرکوب کننده بی سابقه ای را به نمایش می گذارند، نبود. این 
برتری برای خود گرافیتی نویس ها نیز مشکل آفرین است، چرا که  دیده شدن آثار 
را با مشکل مواجه می سازد. بنابراین، برخی از گرافیتی کاران  تصمیم می گیرند 
برای متمایز ساختن خود از توده جامعه، از رموز زیبایی شناختی گرافیتی فراتر 
رفته و توجه خود را بر اشکال جدیدی از بیان معطوف سازند که به طرز گسترده ای 
مردمی باشد. از سال 2005 به این سو، هنر خیابانی با آغوش بیش از پیش گشاده 
هنر شهری در جهان که بر روند تغییرات آن در فرانسه بی تأثیر نبود، روبه رو شده 
است. فروش آثار بنسکی در گالری ها قابل توجه بود، هنر خیابانی از همان میزان 
لطف و عنایت بهره مند شد که گرافیتی نویسان و گروه »رسانه ها- نقاشان« در 
دهه های 1۹80تجربه کرده بودند. از سوی دیگر، اظهار نظر  برخی از هنرمندان 
معاصر همچون فرانسیس آلیس )هنرمند گرافیتی کار( و یا گابریل اوروزکو )هنرمند 
گرافیتی کار( که خالقیت در فضاهای شهری را امر پیش پا افتاده ای می دانستند و 

سبب توجه بیش از پیش به این هنر اعتراضی گردید.

آیا خیابان فضای پروپا گاندای سیاسیـ  اجتماعی محسوب  
می شود؟

در قرن نوزدهم، هنرمندان روس خود را در خدمت انقالب 
روسیه قرار دادند و از خیابان به عنوان بستر تبلیغاتی اعتراض 
استفاده کردند. در سال 1۹18، لنین کمپین تبلیغاتی هنر در 
فضای عمومی به راه می اندازد که بر دو محور اساسی استوار است. 
این دو محور عبارت بودند از نقاشی دیواری و آفیش. به این ترتیب، 
در محل  برگزاری نخستین سالگرد انقالب در 17 نوامبر  1۹18  
انواع  پتروگراد که همان سن پترزبورگ کنونی است،   در شهر 
هنرهای انقالبی در معرض دید همگان قرار گرفت. مایاکوفسکی 
در فراخوانی می نویسد: »خیابان ها، قلم موها و مکان ها، بوم های 
ما هستند ]...[«. در فرانسه  بعد از دهه 1۹70، نشر و گسترش 
ایده های انقالبی با هنر شهری برای حکومت تازه شکل گرفته، به 
مسئله ای سرنوشت ساز تبدیل می شود. پیش از انقالب اسالمی در 
ایران )سال های 1۹78ـ 1۹7۹( شعارنویسی  در فضای عمومی 
اولین فرم گرافیتی اعتراضی محسوب می شود. اثر خلق شده در 
فضای شهری و فضای پیرامون آن به صورت همزمان گریز از 
چرخه های اقتصادی هنر را میسر کرده و بستر شرایط نقد از 
هنرمند را برای توده مردم فراهم می سازد. با گرافیتی از مخاطب 
عام دعوت می شود تا خالقیت و توانایی هایش را توسعه دهد. به 
هر جهت، در عصری که هنرمندان فضای شهر را اشغال می کنند، 
خیابان به عنوان عرصه ای است که برای بیان فعالیت های هنری 
فعالیت  زمینه همسو شدن  انقالبی  دارد. چپ  قرار  اولویت  در 
جمعی با هنر و فعالیت سیاسی را موجب می شود، جار و جنجال و 
یا کارناوال راه می اندازد و از فضای عمومی به عنوان بستری برای 

گسترش شور و شوق انقالبی استفاده می کند.

تاریخ شکل گیری و گسترش گرافیتی در ایران
مختلف  دوره های  به  دسته بندی  قابل  ایران  در  گرافیتی 
است.  نوشته هایی در مورد روابط عاشقانه بر روی دیوار و یا حتی 
کنده کاری های روی دیوار، سپس نوشته های موجود بر روی در 
دستشویی ها که مضمون آنها از مسائل جنسی تا سیاسی کشیده 
می شود و یا گرافیتی های روی صندلی های مدارس و دانشگاه ها 
که مضامین بسیار متنوعی را در بر می گیرد. مهم ترین بخش 
از تاریخچه گرافیتی در ایران را شاید بشود در جریان مبارزات 
انقالبی و استنسیل هایی یافت که در طی سال های انقالب اسالمی 
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و جنگ بر دیوار به وجود آمدند. بر اساس دیدگاه برخی از محققان، 
گرافیتی به معنای امروز از سال 1382 و با نقاشی هنرمندی با 
اسم مستعار تنها ابتدا در شهرک غرب و شهرک آپادانا تهران به 
وجود آمد )سهرابی، 2014(. نمی توان با قاطعیت تاریخ مشخصی 
را برای شروع گرافیتی به معنای مدرن آن در ایران مشخص کرد، 
همان طور که نمی شود نام فردی را به عنوان بانی این هنر در 
نظر گرفت؛ ALONE هنرمندی که از سال 1381 کار خود را 
با نقاشی روی دیوارهای دانشکده هنرهای زیبای تهران آغاز کرد 
و از سال 82 کارش را بر روی دیوارهای شهر گسترش داده است، 
در مصاحبه ای می گوید: »شاید خیلی ها من را یک خرابکار بدانند؛ 
من حرفی ندارم؛ خیلی هم خوشحال می شوم که یک خرابکار به 
حساب بیایم«. طی بیست سال اخیر، گرافیتی کاران با سبک های 
مختلف، در شهرهای تهران، مشهد، تبریز و ... به خلق اثر در فضای 
شهری پرداختند. این آثار اکثراً در فضاهای رها شده و دور از دید 

عموم قرار دارند.

خیابان، هنر تجسمی  وتحرکات اجتماعی
اگر چه ییپی ها و پرووها برای فعالیت های سیاسی خود جنگ 
چریکی و رویداد نمایش را به خدمت می گیرند، اما اولویت آنها 
بیان مخالفت های  برای  به عنوان پشتوانه ای  از آفیش  استفاده 
خود، به ویژه در جنبش دانشجویی معروف به می 68  پاریس 
است. در تاریخ چهارده می، هنرمندان آموزش دیده در بحبوبه 
اعتصابات عمومی، مدرسه غبار گرفته هنرهای تجسمی و برخی 
مراکز دیگر را اشغال کرده تا با گرافیتی صدایشان را به گوش 
همگان برسانند. طبق توصیه های گی دو روژمون، دانشجویان به 

سرعت دست به  تولید آثار با استفاده از روش سری گرافی )چاپ سیلک( می شوند. 
بنا بر توصیف فرومانژه: »اقدامات در رابطه با انقالب هنر محسوب نمی شد، بلکه 
به منزله نشان دادن استعداد هنرمندان در انقالب و اعتراض در حال شکل گیری 
بود«. اما پیوند شکل گرفته در دل فضای عمومی بین نقاشان و پرولتاریا با التزاماتی 
همراه بود. هنرمندانی که در خالل سال های 1۹60 و 1۹70 در خیابان ها  به خلق 
اثر پرداختند، به جز چند استثنا، در ادامه با آموزش هنری به حرفه فرهنگی خود 
ادامه دادند. گرافیتی در نیویورک ابتدا در محله های محروم و مستضعف شهر پدیدار 
گردید و سپس در تمام عرصه های اجتماعی اشاعه یافت. اما در پاریس و تهران کاماًل 
متفاوت بود. حرکتی برخالف جهت آن جنبش را دنبال نمود، طوری که بسیاری 
از نخستین گرافیتی نویسان فرانسوی از فرزندان قشرهای متوسط و بوژوا بودند. در 
پاریس، هنرمندانی چون باندو، اسکم، کولت و مد با تشکیل گروهی تحت عنوان 
را در  ابتدا حاشیه های اسکله های رود سن   ،)CTK یا  Kings CrimeTime(
داخل شهر اشغال نمودند، سپس به سمت مناطق شمال شهر پاریس حرکت کردند. 
در آن هنگام موزه لوور و مرکز ژرژ پمپیدو در دست تعمیر بودند و گرافیتی کاران  
فرانسوی سطوح حصارهای دور تا دور این دو مکان را با نوشته های خود پر کردند. 
در سال 1۹85، ویکتور اش از گروه پسران بد، فضایی با ارزش شهری  نه چندان باال 
که بین ایستگاه های متروی استالینگراد و ایستگاه ال شاپل بود را هدف قرار دادند. 
همزمان با گسترش یافتن گرافیتی در محوطه هایی که کمتر در معرض دید  بودند، 
مثل استالینگراد، دوورنت و غیره ... ، متروی پاریس به مکانی برای به نمایش گذاردن 
این هنر بدل می شود. برچسب هایی که در راهروها و داخل سکوهای مترو مشاهده 
می شدند، به زودی جای خود را به نوشته هایی با قطع بزرگ در سطوح بیرونی 
مترو و قطارهای سریع السیر می دهند. در اواخر دهه 1۹80، نویسندگان گرافیتی 
چون ناستی، پسی یا کولورز، خزانه های شرکت حمل و نقل ریلی منطقه ای را هدف 
قرار دادند. آنها در سال 1۹۹1، سرحاشیه ایستگاه متروی لوور را با گرافیتی های 
خود می پوشانند. از نگاه بخشی از مردم مشکالتی همچون  بیکاری، اوضاع وخیم 
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حومه های پاریس، عدم موفقیت در طرح های شهرسازی، نابرابری های اجتماعی و 
نژادی، دردها و مشکالتی آزار دهنده است که جامعه فرانسه در آن زمان از آن رنج 
می برد. برای از بین بردن آلودگی بصری در شهرها، سازمان حمل و نقل پاریس هر 
سال میلیون ها فرانک هزینه کرده و کم و بیش همان تکنیک هایی را اشاعه می دهد 
که سازمان مدیریت حمل و نقل در کالن شهرها به کار می گرفت. شکل گیری 
سازمان های مردم نهاد علیه گرافیتی، استفاده از انواع حالل ها، نظارت دوره ای بر 
راهروهای مترو و انبارها، آمارگیری و نظافت سیستماتیک قطارهای برچسب زده 
شده، راه اندازی کمپین های اطالع رسانی و ... راه های مقابله با گرافیتی بود. در ایران 
نیز شهرداری به صورت سیستماتیک، گرافیتی ها را پاک می کند و یا با نقاشی دیواری 

دولتی جایگزین می نماید.

ایران، جوانان و خرده فرهنگ گرافیتی
گرافیتی کارهای ایرانی در شهرهای مختلف و البته شهرهای بزرگی چون مشهد، 
تبریز و شیراز فعال هستند و اغلب 18 تا 32 سال سن دارند. در تعریف و تاریخچه 
هنرشان می گویند در ایران گرافیتی، تکنیک های ترکیبی برای انتقال معنا و چیدمان 
چیزی در شهرهاست. این هنر تقریباً با بچه هایی از دهه شصت شروع می شود و 
تازه کاران این عرصه خود را مدیون این نسل می دانند. گرافیتی به معنای فعالیت 
هنری شهری و خیابانی ویژگی های خاصی در ایران دارد، در این خصوص برخی 
معتقدند که گرافیتی ایرانی حاکی از عناصر اخذ شده بسیاری از فرهنگ جوانان غربی 
توسط جوانان ایرانی  و در ترکیبی جدید و در شرایط اجتماعی و سیاسی جدیدی به 
کار گرفته شده است. جوانان نیز به مدد نمادگرایی گرافیتی وجهی رمزگونه به بیان 
خود می بخشند تا بدان وسیله خود را از فرهنگ رسمی متمایز کنند و به این طریق 
گرافیتی وجهی زیرزمینی نیز می گیرد. گرافیتی شیوه ای برای رساندن صدای خود 
به دیگران در فضای شهر است. گرافیتی ایران شکلی از مقاومت است که ویژگی های 
منحصر به فرد خود را دارد، مهم ترین وجه گرافیتی کارهای تهران، مشخصه مقاومت 

در حقیقت حضور در خیابان است )رضایی: 13۹2(. در مصاحبه 
با برخی از گرافیتی کاران ایرانی، آنها به بیان شرایط و ویژگی های 

کاریشان می پردازند.
Cave گرافیتی کار ایرانی است که گرافیتی را هنری غیرمادی 

می داند که تنها از این راه آرامش پیدا می کند. وی می گوید:
گرافیتی فقط یک هنر نیست، یک نوع روش زندگی است، 
روشی که شیوه زندگی شما را عوض می کند، مثل بقیه هنرها. 
شما در خانه نیستید که فقط چند ساعت روی یک بوم نقاشی 
کنید و بقیه روز کارهای روزمره انجام دهید، وقتی شما گرافیتی 
هم  که  خانه ای  می شود،  شما  دوم  خانه  خیابان  می کنید،  کار 
اتفاق های روزمره در آنجا برای شما رخ می دهد.  نقاشی و هم 
گرافیتی ایران سرشار از پتانسیل است و پیشرفت خوبی داشته 
است، سه مسئله گرافیتی آرتیست های ایرانی را عذاب می دهد؛ 
یکی از آنها پاک کردن کارهایشان است، یکی دیگر هم زمانی 
است که گرافیتی کارها را با یک اسپری و دستانی بسته جلوی 
دیوار بزرگی در نقطه ای مرکزی از سطح شهر بگذارید؛ دیگری هم 

این که آنها و کارشان را نمونه شیطان پرستی و غربزدگی بدانید.
گرافیتی کاری به نام  قلمدار می گوید: »ضربان قلب را ما با 
این کار باال می بریم. ما بر دیوار چیزی افزوده می کنیم. از دیوار 
چیزی کم نمی شود. می خواهم به شما حرفی بزنم، مفاهیم در 
قالب کلمات مهم هستند. دیوار مثل کلمه یک وسیله است ... ما 
دیوار را قرض می گیریم. دیوار یک بوم سفید است. هیچ حسی 
ندارد. دوست دارم دیوار بیشتر در شهر و در معرض مخاطب باشد. 

ما دیوار را قرض می گیریم. این بهتر است«.
گرافیتی کاران با خودبیانگری به سمت تشکیل یک خرده  
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فرهنگ می روند و این بدان معناست که جامعه آنها را نمی پذیرد 
)مک دیارمید و داونینگ، 2012، 610( و آنها احساساتی را بر 
روی دیوار به تصویر می کشند که حاصل این دغدغه و تالش برای 
بودن و هویت یابی است. بودن در فضای شهری و آنچه که از دیگر 
هویت ها به هنرمند گرافیتی کار می رسد و جسارت برای بیان آن 
مهم ترین نکته ای است که در فضای ایران از اهمیت برخوردار 
می شود، در حقیقت »ترس از خیابان« جای خود را به »جسارت 

برای حضور در خیابان« می دهد.

آیا پاریس، پایتخت استنسیل کارها است؟
اگرچه استنسیل فرآیندی است که در لندن و آمستردام به وفور 
دیده می شود، اما استنسیل در پاریس جهش قابل توجهی  داشت.

از سال 1۹81، بلک لورا به همراه دوست خود، با استفاده از تاریکی 
شب  آثار بسیاری در خیابان های پاریس ترسیم می کند. سال بعد، 
ژان فرانسوا پرووا، ملقب به جف استنسیل، نخستین نقاشی های 
خود با استنسیل را در مرکز شهر تور به نمایش می گذارد. این 
هنرمندان، در سالیان اوج جنبش پانک و موج نو، تمام نیروی خود 
را صرف ترسیم طرح هایی از ستاره های موسیقی راک می کنند و به 
بازتولید نمادهایی از جانورانی همچون موش و خفاش که زیرزمین 
در تاریکی و خفا زندگی می کنند پرداختند. در برخی موارد پرتره 
موسیقیدانان یا جلدهای صفحات موسیقی را روی دیوارها نصب 
می کنند. این گونه است که در سال های بعدی، یک صحنه واقعی که 
سردمداران آن میس تیک، اسپیدی گرافیتو، ماری روفه یا اپسیلون 
پوینت است، به نمایش گذاشته می شود.  اگرچه این هنرمندان 
یک جنبش به معنای واقعی را شکل ندهند، اما عالقه ی آنها به 
فرهنگ عامه، دست کمی از دیگر عرصه های هنر عامه همچون 
موسیقی راک، داستان مصور، مجله و سینما ندارد. محله له آل، که 
افتتاح بوبور در آن برهه، توجه تعدادی از گالری ها را به خود جذب 
نمود، مکانی بود که این گروه برای عرضه آثار خود انتخاب می کنند. 
در پایان دهه 1۹۹0، نویسندگان گرافیتی که در دام رموز زیبایی 
شناختی و اصول گرافیتی گرفتار آمده بودند، بنای ایجاد تغییراتی در 
مقررات مرتبط با این هنر را گذاشته و جنبشی به نام پسا گرافیتی 
یا هنر خیابانی را خلق می کنند. به این ترتیب که هنرمندان خیابانی 
با استفاده از تکنیک ها و روش های بسیار متنوع و با اجراهای نوآورانه 
خود، بتوانند فضای شهر را که در حال خنثی شدن است، دوباره 

تسخیر کنند.

گرافیتی ایرانی هنر است یاخود بیانگری
نمی توان گرافیتی ایرانی به مثابه مقاومت را جدا از خودبیانگری دانست. این نوع 
خودبیانگری با خالقیتی همراه است که »امر در حال شدن را به هر چیزی که موجود 
است پیوند می زند«. از این رو، خود بیانگری خالقانه گرافیتی کار، به عنوان انسانی که 
هویتش در مسیر تشکیل شدن است، می تواند با عناصر گوناگون پیرامون وی پیوند 
بخورد. در گرافیتی، اطالع رسانی از »وجود«، امری است که گرافیتی کار را به عنوان 
میانجی و پیوند دهنده دیوار به شهر معرفی می کند. خودبیانگری گرافیتی ایران با 
خالقیتی همراه است که در خدمت پاسخ  به نیازهای یک زندگی نوین است. شروع 
گرافیتی در سال های 85 و 86، با اسپری هایی بی کیفیت، نبود دسترسی به منابع 
مناسب در ارتباط با این رشته و یا استادانی که مسلط بر این هنر باشند و یا حتی 
در جریان اینترنت پر سرعت، سبب گردید تا گرافیتی ایران را با خالقیت هایی همراه 
سازند که به نوعی از آن می توان به خودرویی و خودرشدی در فرهنگ شهرنشینی 
تهران یاد کرد. این تالش اساسی برای بودن، احساس نیاز »ضروری« برای حضور در 
خیابان و »تب« پیوستن به خرده فرهنگ پنهان گرافیتی چیزی است که گرافیتی 
اعتراضی در غرب را از ایران متمایز می سازد. در ایران خودبیانگری مستتر در گرافیتی 
بر خالف آنچه که به مفهوم خود اشاره دارد، در حقیقت با نام مستعار هنرمندان 
همراه است. نام مستعار در این جا عنصری است که در خالف جهت خودبیانگری 
قرار می گیرد. چگونه می توان خودبیانگری کرد و در عین حال نام خود را فاش 
نساخت؟ شاید برای جواب این پرسش دوباره باید به مسئله هویت بازگردیم. هویت 
نزد هنرمندان نقاب دار گرافیتی، به نوعی بازسازی و هم ذات پنداری با قهرمانان 
افسانه ای چون زورو، بت من و یا سوپرمن است. قهرمانانی که هویت آنها ناشناخته 
است، اما در عین حال در بین توده مردم شهرت دارند و در مواقعی در بین آنها ظاهر 
می شوند. مخفی بودن به نوعی جزیی از مرام نامه آنها محسوب می شود. بازنمود این 
مطلب را می توان در گفته بلک هند پیدا کرد که معتقد است فضاهای عمومی عرصه 

اعتراض هستند.

گرافیتی درشرایط کنونی  ایران و فرانسه
گرافیتی به معنای فعالیت هنری شهری و خیابانی ویژگی های خاص خود را   
در ایران و فرانسه دارد. در این خصوص برخی معتقدند که گرافیتی ایرانی حاکی 
از جذب عناصر بسیاری از فرهنگ جوانان غرب است، ولی در ترکیبی جدید و در 
شرایط اجتماعی و سیاسی دیگر. جوانان هم به مدد نمادگرایی گرافیتی وجهی 
رمزگونه به بیان خود می بخشند، و همچنین بدان وسیله خود را از فرهنگ رسمی 
متمایز می سازند. در نتیجه گرافیتی از این طریق وجهی زیرزمینی نیز می یابد. 
گرافیتی ایران شکلی از مقاومت است که ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. 
در آثار هنرمندان گرافیتی تهران مهم ترین وجه مشخصه مقاومت در حقیقت حضور 

در خیابان است.
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با میانجی گری دوربین های دیجیتال، گرافیتی  به شکلی از شبکه  مبدل گشته  
که هویت گرافیتی کاران را به فضای مجازی منتقل می کند و هویت دورگه ای را از 
آنها به وجود می آورد. هویت های دورگه در گرافیتی حاصل تداخل دو امر محلی و 
جهانی هستند که از لحاظ هویتی در معرض جهان های ممکن دیگر قرار می گیرند. 
جهان های ممکن دیگری که گرافیتی را برای آنها یک امر قابل اتکا و با ارزش جهت 

ابراز هویت تبدیل می کند.
قرار می گیرد که  روابط  از  در فرهنگ گرافیتی، عنصر مقاومت در شبکه ای 
ویژگی مهم آن هویت های دورگه ای است که در آن به تقلید از هم می پردازند. 
جوانانی که خرده فرهنگ خود در محله ها را به دنیای اینترنت می آورند و در قالب 
شبکه های مجازی به اشتراک می گذارند. گرافیتی کاران ایران در هویتی بین محله 
خود و بینندگان جهانی قرار گرفته اند. خرده فرهنگ ها از برچسبی به نام دیگری 
بهره می برند )کامپوس، 2013(. دیگری ای که در برابر امر کلی تر و آشناتر یعنی 
زندگی روزمره مردم عادی قرار می گیرد. خرده فرهنگ گرافیتی تمایل به حضور 
در خیابان دارد، اما حضوری که نشانه ها و خواص خودش را دارد. خرده فرهنگی 
که احساسات خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی در شبکه های مجازی به اشتراک 
می گذارد. گرافیتی امروز بیشتر از آن که به حضور در خیابان تمایل داشته باشد، به  
صفحه های اینترنت فکر می کند. مقاومت در طعم گرافیتی تهران به عنوان نماینده ای 
از گرافیتی ایران، در شبکه ای از دیوارهای شهری، اسپری، فرم های گرافیتی، عکاسی 
و اینترنت شکل گرفته است. مقاومتی که در برخورد با دنیای واقعی گفتمان مسلط، 

به بودن و حفظ خود می اندیشد. گرافیتی با حضور در اینترنت، 
یا  مجازی  گرافیتی  می شود.  تبدیل  دیگر  شکلی  به  واقع  در 
»ویرافیتی« شکل دیگری از گرافیتی است، بی آنکه دیگر گرافیتی 
نباشد. توپولوژی فضای متناسب با زمان و مکانی است که تمامی 
امکان ها و شکل های مختلف یک عنصر را پیش فرض می گیرد 
به مثابه واسطه ای خواهد بود که در  اینترنت،  )سرس،1۹۹4(. 
قالب یک فضای متناسب با زمان و مکان، شکل ممکن دیگری از 
گرافیتی را به ظهور می رساند. ویرافیتی، در حقیقت، شکل ممکن 
دیگر گرافیتی است که در برابر زمان و مکان امروز شهر تهران )یا 
شهرهای دیگر ایران( خود را حفظ می کند. گرافیتی با تغییر شکل 
خود به ویرافیتی در برابر شهر و دیوارهای آن مقاومت می کند؛ 
هویت های دو رگه ای که بر اساس آن شکل می گیرند، مقاومتی 
است که در برابر قوانین شهر، حضور آنها را در زندگی روزمره با 
محدودیت همراه می کند. در نتیجه ویرافیتی با هویت های دورگه 
در رابطه است. رها شدن اعتراضی گرافیتی ایران از دیوارهای شهر 
را باید در علت های مختلف جست وجو کرد؛ اما این علت ها هر چه 
باشند، به پر رنگ شدن هویت مجازی در برابر هویت واقعی کمک 
کرده اند و در موازنه بین هویت واقعی و مجازی به نفع حفظ هویت 

مجازی تغییر کرده اند.
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fitis, sans qu’il ne soit plus un graffiti.
La topologie est un espace en relation avec le temps et le lieu, qui comprend toutes les possibilités et formes diffé-

rentes d’un même élément (Sores, 1994).  Internet serait un support faisant apparaître une autre forme possible pour 
les graffitis dans le cadre d’un espace en relation avec le temps et le lieu.  Les viraffitis sont en fait une autre forme 
possible des graffitis, qui se protègent en Iran, et en particulier à Téhéran, contre le temps et le lieu actuels.  En se 
transformant en viraffitis, les graffitis résistent contre la ville et ses murs, et les identités métisses qui se forment sur 
la base des viraffitis sont une résistance contre les lois de la ville qui limitent leur présence dans la vie quotidienne 
(Deleuze, 1996). Par conséquent, les viraffitis se font en relation avec les identités métisses. Il faut chercher des causes 
différentes pour lesquelles les graffitis iraniens se sont libérés des murs de la ville en signe de protestation. Mais ces 
causes, quelles qu’elles soient, ont contribué à l’amplification de l’identité virtuelle face à l’identité réelle et dans l’équi-
libre des identités réelle et virtuelle, elles se sont avancées au profit de l’identité virtuelle.

Une œuvre attribuée à Banksy, Paris, 2018

101

144



IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 3

peinture de bonne qualité, le manque des réfé-
rences appropriées dans ce domaine ou d’ensei-
gnants maîtrisant cet art, ou même à cause de 
l’inaccessibilité à Internet haut-débit, cet art s’est 
accompagné de créativités que l’on peut considé-
rer comme de l’auto-apparition et de l’auto-déve-
loppement dans la culture citadine de Téhéran, 
en particulier. Cet effort essentiel pour exister, 
ressentir le besoin « indispensable » d’être pré-
sent dans les rues, et « la ferveur » de rejoindre 
la sous-culture cachée des graffitis constituent ce 
qui distingue les graffitis des Iraniens des graffi-
tis occidentaux.  En Iran, contrairement à ce qui 
fait allusion à sa signification, l’auto-expression 
cachée dans les graffitis vient en vérité avec le 
surnom de l’artiste.  Le surnom est ici un élé-
ment qui va à l’encontre de l’auto-expression. 
Comment peut-on s’exprimer tout en cachant 
son nom? Il est peut-être nécessaire de revenir à 
l’identité pour répondre à cette question.  Pour 
les artistes masqués comme pour les graffiteurs, 
l’identité est en quelque sorte la reconstruction 
et parfois l’identification envers des héros fictifs 
comme Zoro, Batman ou Superman, héros dont 
l’identité est inconnue mais qui sont pourtant 
célèbres.  Rester inconnu fait en vérité partie de 
leurs principes.  On peut constater la représen-
tation de cette question dans la parole de Black 
Hand, qui croit que l’espace public est un lieu de 
protestation.

Graffitis dans la situation actuelle de l’Iran 
et de la France
En tant qu’activité artistique urbaine et de 

rue, le graffiti possède ses propres caractéris-
tiques en France et en Iran. En ce qui concerne 
les graffitis iraniens, certains croient que les 
jeunes Iraniens ont emprunté de nombreux élé-
ments culturels aux jeunes occidentaux et les ont 
insérés dans une nouvelle composition et dans 
des situations sociales et politiques différentes.  

À l’aide du symbolisme des graffitis, les jeunes accordent un 
aspect mystérieux à leur expression et se distinguent d’ailleurs 
de la culture officielle; c’est ainsi que les graffitis trouvent un 
aspect clandestin. Les graffitis en Iran incarnent une sorte de 
résistance qui possède ses propres caractéristiques. En ce qui 
concerne les graffiteurs de Téhéran, la plus importante carac-
téristique de cette résistance est en fait leur présence dans les 
rues.  

Par le truchement des caméras numériques, les graffitis se 
sont transformés en une sorte de réseau qui transfère l’iden-
tité des graffiteurs à l’espace virtuel et leur donne une identité 
métisse.  Les identités métisses dans les graffitis sont le résul-
tat du mélange du local et de l’universel et sont exposées aux 
autres mondes probables du point de vue de l’identité, autres 
mondes dans lesquels les graffitis sont considérés comme un 
moyen fiable et précieux pour l’expression identitaire.

Dans la culture des graffitis, la résistance se trouve dans un 
réseau de relations dont la caractéristique importante est l’exis-
tence d’identités métisses qui s’imitent les unes les autres. Les 
jeunes importent leur sous-culture depuis le monde d’Internet 
et la mettent en commun dans les réseaux sociaux. Les graffi-
teurs iraniens situent leur une identité entre leurs quartiers et 
les spectateurs internationaux.  Les sous-cultures possèdent 
l’étiquette de l’Autre (Campus, 2013), un Autre qui se trouve 
devant un fait plus général et plus habituel, c’est à dire devant 
la vie quotidienne des gens ordinaires.  La sous-culture des 
graffitis a tendance à être présente dans la rue; mais cette pré-
sence a ses propres signes et caractéristiques : une sous-culture 
qui partage ses sentiments dans les réseaux sociaux et au-delà 
des frontières géographiques.  Plus qu’à se présenter dans les 
rues, les graffitis se destinent aujourd’hui à couvrir les pages 
Internet. La résistance au sein des graffitis de Téhéran, consi-
dérés comme représentants des graffitis iraniens, s’est formée 
dans un réseau de murs urbains, avec bombes, formes graffi-
tées, photographies et Internet.  Une résistance soucieuse de 
son existence et de sa survie en contact avec le monde réel 
du discours prédomine. Grâce à la présence des graffitis sur 
Internet en tant que complément des viraffitis, les graffitis ne 
sont jamais disparus mais se sont transformés en une forme 
différente.  C’est la topologie dont on peut parler en matière 
de graffitis ; en ce sens le viraffiti est une autre forme de graf-
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Nous faisons accélérer les battement de notre cœur par 
cette activité, et nous ajoutons quelque chose au mur.  On ne 
détruit pas les biens personnels des autres. Quand je voudrais 
vous dire quelque chose, le sens est exprimé sous forme de 
mots.  Le mur est un moyen, comme les mots.  Nous emprun-
tons le mur. Il est une toile vierge pour nous.  Il n’a pas de sen-
timent. J’aimerais que le mur soit dans la ville et sous les yeux 
des interlocuteurs.  Nous empruntons le mur.  C’est mieux.  

Les graffiteurs cherchent à créer une sous-culture par leur 
auto-expression, ce qui veut dire que la société ne les accepte 
pas (Mc Diarmid et Downing, 2012, 601). Ils dessinent sur les 
murs les sentiments qui proviennent de leurs soucis et efforts 
pour exister et obtenir une identité.  Être présent dans l’espace 
urbain et oser exprimer ce qui arrive aux autres, constituent 
pour le graffiteur le point le plus important, qui devient crucial 
dans le contexte de l’Iran. En fait, « la peur de la rue » cède la 
place au « courage d’être présent dans la rue ».    Un artiste, 
Nafir, dit ainsi que : « le sujet des graffitis sont mes soucis, que 
je partage à mon avis avec les gens ».

Paris, capitale des stencilistes?
Bien que le stencil soit un phénomène qui se retrouve 

abondamment à Londres et à Amsterdam, il a connu un es-
sor remarquable à Paris. Depuis 1981, Black Laura (...) et un 
de ses amis, profitent de l’obscurité de la nuit pour créer de 
nombreuses œuvres dans les rues de Paris.  L’année suivante, 
Jean-François Proie, surnommé Jeff  Stencil, expose ses pre-
mières œuvres de stencil au centre de Tours. Pendant les an-
nées de l’expansion du mouvement Punk et de la Nouvelle 
Vague, ces artistes mettent toutes leurs forces pour dessiner les 
légendes de la musique rock et s’occupent de reproduire cer-
tains symboles animaliers comme la souris et la chauve-souris, 
qui vivent en cachette sous la terre et dans l’obscurité. Dans 
certains cas, ils affichent les portraits des musiciens ou la cou-
verture de leurs albums sur les murs.  C’est ainsi que dans 
les années suivantes, une scène réelle s’est exposée dont les 
pionniers étaient Mystique, Speedy, Graffito, Marie Ruffet 
(graffiteur) ou Epsilon Point (graffititeur). Il est vrai que ces 
artistes n’ont pas fondé un mouvement au sens exact du mot. 
Pourtant la passion qu’ils éprouvent pour la culture publique 
n’est pas moindre que celle ressentie par eux pour d’autres 

domaines artistiques populaires comme la mu-
sique rock, la bande dessinée, les magazines et le 
cinéma.  Le quartier des Halles où l’inauguration 
du Centre Pompidou avait alors attiré l’atten-
tion de beaucoup de galeries, était l’endroit que 
ce groupe d’artistes a choisi pour exposer leurs 
œuvres. Là se trouvent les murs que ces artistes 
remplissaient de stencils pendant la nuit. Au sein 
de ce mouvement qui a attiré les artistes dans les 
rues, le stencil devient artistiquement un moyen 
de satisfaction. À la fin des années 1990, les au-
teurs des graffitis qui se voyaient prisonniers des 
mystères de l’esthétique et des principes du graf-
fiti, ont produit certains changements dans les 
règles régnant sur cet art et ont créé un mouve-
ment désigné comme post-graffiti, ou art de rue. 
C’est ainsi que les artistes de rue, en se servant 
de techniques et de méthodes très variées ont de 
nouveau envahi par leurs œuvres créatives l’es-
pace urbain qui allait se neutraliser.

Les graffitis iraniens, un art ou une manière 
d’auto-expression?
On ne peut considérer les graffitis iraniens 

comme une résistance séparée de l’auto-expres-
sion.  Ce genre d’auto-expression s’accompagne 
d’une créativité qui «  relie ce qui est en train 
d’apparaître à tout ce qui existe ». Pour la même 
raison, l’auto-expression créative du graffiteur – 
en tant que personne dont l’identité est en voie 
de formation – peut se relier aux éléments va-
riés de son environnement. Dans les graffitis, 
on peut voir la manifestation de « l’existence » 
de quelque chose qui présente le graffiteur en 
tant qu’intermédiaire et créateur du lien entre 
le mur et la ville. L’auto-expression des graffitis 
iraniens s’accompagne d’une créativité qui sert à 
répondre aux nouveaux besoins d’une vie mo-
derne. Au commencement des graffitis iraniens 
dans les années 2006 et 2007, et pour des raisons 
différentes telles que le manque de bombes de 
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grande valeur, situé entre la station de métro Sta-
lingrad et celle de La Chapelle. Alors que dans 
le même moment les graffitis se développaient 
dans des endroits peu exposés aux regards tels 
que Stalingrad, Durant, etc.,  le métro parisien 
se transformait en un endroit pour l’exposition 
de cet art.  Les étiquettes qui se voyaient dans les 
couloirs et sur les quais du métro allaient céder 
la place aux écritures de grande taille sur les sur-
faces extérieures des métros et des TGV. À la fin 
des années 1980, des auteurs de graffitis comme 
Nastie, Pessi ou Couleurs visent les coffres du 
RER. En 1991, ils couvrent les murs d’entrée 
de la station du musée du Louvre de leurs graf-
fitis. Pour une partie des gens, des problèmes 
comme le chômage, les conditions critiques de 
la banlieue parisienne, l’échec des plans urbains, 
les inégalités sociales et raciales étaient les diffi-
cultés majeures de la société française de cette 
époque.  Pour effacer « les pollutions visuelles » 
dans les villes, la société des transports de Paris 
consacre chaque année des millions de francs, 
en usant des mêmes techniques qu’avaient déjà 
employées les sociétés de transports des autres 
métropoles. La formation d’organisations 
non-gouvernementales contre les graffitis, l’em-
ploi des solvants, le contrôle périodique des cou-
loirs du métro et des réservoirs, les recensement 
et nettoyage systématiques des trains étiquetés, 
le lancement de campagnes d’information, etc.  
faisaient partie des méthodes pour lutter contre 
les graffitis. En Iran les mairies effacent régu-
lièrement les graffitis et les remplacent par des 
peintures murales gouvernementales.  

L’Iran, les jeunes et la sous-culture des 
graffitis
Les graffiteurs iraniens ont majoritairement 

entre 18 et 32 ans et pratiquent leurs activités 
dans les grandes villes iraniennes comme Mach-
had, Tabriz et Chiraz. Pour définir leur graffities  

et exprimer son histoire, ils disent que : « les graffitis figuratifs 
sont en Iran des techniques composées pour le transfert du  
sens et de l’arrangement des choses dans la ville. Cet art com-
mence avec les activités de jeunes pendant les années 1980 et 
les actuels débutants en la matière se disent redevables envers 
cette génération. Le graffiti au sens de l’activité artistique ur-
baine et de rue possède ses propres caractéristiques en Iran ; 
certains croient que les jeunes Iraniens ont emprunté des élé-
ments culturels aux jeunes occidentaux pour les graffitis ira-
niens, éléments représentés sous une nouvelle forme et dans 
des conditions sociales et politiques différentes.  À l’aide du 
symbolisme des graffitis, les jeunes donnent un aspect mysté-
rieux à leur expression et se distinguent d’ailleurs de la culture 
officielle; c’est ainsi que les graffitis trouvent un aspect clan-
destin. Les graffitis fournissent à l’artiste un moyen pour faire 
entendre sa voix dans l’espace urbain. Les graffitis iraniens 
représentent une sorte de résistance qui possède ses propres 
caractéristiques; le caractère  le plus important des graffiteurs 
de Téhéran est leur résistance en vue d’être présent dans les 
rues (Reza’e, 2013). Certains graffiteurs iraniens expliquent les 
conditions et les caractéristiques de leurs œuvres dans des en-
tretiens.

Cave est un graffiteur iranien pour qui le graffiti est un art 
immatériel et le seul moyen qui le soulage et tranquillise.  Il 
dit que :  

les graffitis ne sont pas seulement un art, mais un mode 
de vie; un mode de vie qui change votre manière de vivre. Ils 
ne ressemblent pas aux autres activités artistiques que vous 
pouvez exercer à la maison pendant quelques heures et aux-
quelles suivent d’autres activités quotidiennes pendant le reste 
de la journée. Quand vous réalisez des graffitis, la rue devient 
votre deuxième maison où la peinture ainsi que les autres évé-
nements quotidiens se produisent.  L’art des graffitis en Iran 
est riche d’une large expérience et a vécu un véritable progrès. 
Trois problèmes se posent aux graffiteurs iraniens : d’abord le 
fait qu’on efface leurs œuvres; ensuite le fait qu’ils se trouvent 
devant un grand mur, une bombe de peinture disponible mais 
les mains attachées ; enfin le fait que ces artistes et leur art sont 
considérés comme des produits du satanisme et de l’occiden-
talisme.

Un graffiteur nommé Ghalamdar déclare ainsi que :
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travail en 2002 par ses peintures sur les murs de la Faculté de 
beaux-arts de Téhéran et qui a développé ses activités en 2003 
sur les murs de la ville. Cet artiste déclare dans un entretien : 
«   il est possible que certaines gens me considèrent comme 
un casseur ; je n’ai rien contre eux ; je suis même très satis-
fait d’être considéré comme un casseur ».  Pendant les vingt 
dernières années, des graffiteurs de styles différents, ont créé 
de nombreuses œuvres dans les villes de Téhéran, Machhad, 
Tabriz, etc.   Ces œuvres se trouvent généralement dans des 
espaces abandonnés, loin des regards.

La rue, l’art plastique et les mouvements sociaux
Il est vrai que les hippies et les prohas se sont servis des 

opérations guérilléros et des spectacles pour leurs activités 
politiques. Pourtant, leur priorité était d’employer l’affiche 
comme support d’expression pour leurs oppositions, particu-
lièrement dans le mouvement étudiant de mai 68 à Paris. Le 
14 mai, des artistes ont envahi l’école des arts plastiques dans 
le cadre des grèves générales menées par les fonctionnaires 
publics, les ouvriers, les syndicats et toutes les structures ayant 
alors besoin de faire entendre leur voix...  Sur conseil de Guy 
de Rougemont, les étudiants se sont précipités pour créer des 
œuvres par le procédé sérigraphique.  Fromanger décrit ainsi: 
« Les actions n’étaient pas en relation avec la révolution ar-
tistique, mais elles allaient se former pour montrer la capaci-
té des artistes à servir la révolution et la protestation ».  Mais 

le lien créé entre les peintres et le prolétariat au 
sein de l’espace public s’accompagnait de cer-
taines nécessités et contraintes. À l’exception de 
quelques personnes, les artistes qui avaient créé 
des œuvres dans les rues au cours des années 
1960 et 1970 ont continué leur profession cultu-
relle en lien avec des enseignements artistiques.  
Les graffitis new-yorkais sont apparus au départ 
dans les quartiers défavorisés de la ville et se 
sont ensuite propagés dans les autres endroits 
sociaux. Mais il en est allé autrement à Paris et 
à Téhéran. Un mouvement contraire a suivi le 
mouvement new-yorkais : les premiers graf-
fiteurs français étaient les enfants des couches 
moyennes et bourgeoises. À Paris, plusieurs ar-
tistes comme Bando, Skam, Colette et Mode ont 
formé un groupe qu’on appelait Crime Time 
Kings (CTK). Ils ont d’abord envahi les murs des 
quais de la Seine à l’intérieur de la ville et puis se 
sont avancés vers les quartiers du nord de Paris. 
À cette époque, le musée du Louvre et le centre 
Georges Pompidou étaient en rénovation et les 
artistes français ont couvert de leurs écritures les 
enceintes qui entouraient ces deux bâtiments.  
En 1985, Victor H., du groupe des Mauvais 
Garçons a visé un espace urbain dépourvu de 
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qui se fonde sur deux axes principaux.  Ces deux 
axes sont la peinture murale et l’affiche.  Ainsi, 
le  17 novembre 1918 les différents arts révolu-
tionnaires étaient exposés au grand public dans 
les locaux de la cérémonie du premier anniver-
saire de la révolution à Petrograd – redevenue 
aujourd’hui Saint-Pétersbourg.  Maïakovski écrit 
dans un communiqué: «  Les rues sont nos pin-
ceaux et les endroits nos toiles [...] ».  En Iran 
après les années 1970, la diffusion et le déve-
loppement des idées révolutionnaires, proposés 
par les arts urbains, sont devenus une question 
décisive pour le nouvel État qui venait d’être 
établi. Avant la révolution islamique en Iran, 
l’écriture des slogans révolutionnaires dans les 
espaces publics au cours des années 1978-1979 
est désormais considérée comme la première 
forme de graffitis de protestation dans le pays. 
L’œuvre artistique créée dans l’espace de la ville 
et ses alentours permet d’échapper aux cycles 
économiques de l’art et prépare en même temps 
un terrain où  les gens peuvent critiquer l’artiste.  
Par les graffitis, on invite le spectateur typique à 
développer sa créativité et ses compétences. En 
tout cas, à une époque où les artistes envahissent 
l’espace de la ville, la rue est un domaine priori-

taire pour l’exposition des activités artistiques. La gauche ré-
volutionnaire prépare le terrain pour accorder les activités pu-
bliques avec l’art et les activités politiques. Elle provoque des 
tumultes ou organise des carnavals afin de profiter de l’espace 
public comme d’un terrain pour l’expansion et l’amplification 
de l’ardeur révolutionnaire.

Histoire de la formation et du développement des 
graffitis en Iran
L’histoire des graffitis en Iran peut être divisée en diffé-

rentes périodes.   D’abord, les inscriptions amoureuses et 
même les gravures sur les murs ; ensuite les écritures sur les 
portes des toilettes au sujet de questions sexuelles ainsi que de 
questions politiques de même que les graffitis sur les chaises 
des écoles et des universités, aux contenus très variés.  La 
partie la plus importante de l’histoire des graffitis iraniens se 
trouve peut-être au cours des luttes révolutionnaires et dans 
les stencils créés sur les murs pendant la révolution islamique 
et la guerre irako-iranienne.  Selon certains chercheurs, les 
graffitis dans le sens actuel du terme sont apparus en Iran en 
2003 avec la peinture d’un artiste surnommé Alone [seul] aux 
cités Shahrak Gharb et Shahrak Apadana à Téhéran (Sohrabi, 
2014). On ne peut pas donner de date exacte pour le commen-
cement de l’art des graffitis en Iran de la même manière qu’on 
ne peut pas désigner un nom d’artiste comme père fondateur 
de cet art en Iran. Alone est un artiste qui a commencé son 
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Loin des dichotomies visibles dans les différentes interpré-
tations des graffitis, comme nuisible-efficace, légal-illégal, ré-
fléchi-irréfléchi, les graffitis en Iran entretiennent une relation 
étroite avec certains concepts et certaines notions sociales. Ils 
sont majoritairement considérés comme des sous-cultures 
liées aux questions concernant la jeunesse, la sexualité et 
l’identité.

  Ils représentent un art plein d’aventure qui apparaît au 
cœur des tumultes et tensions de la vie urbaine. Pour la même 
raison, la résistance devant les règles sociales occupe une place 
de premier plan dans ce mouvement, qui met en question l’hé-
gémonie et le discours prédominant dans toute structure (Mc-
Donald, 2001, sociologue). Et c’est bien ce que considère Frel, 
à savoir que cette portée fait partie de la nature des graffitis.  
Pourtant, il est évident qu’en fonction des mouvements cultu-
rels et sociaux de toute société, il faut s’attendre à ce que les 
graffitis prennent des formes variées et proposent des conte-
nus différents (Kowsari, 2014).

Cet article essaye d’étudier les caractéristiques protesta-
taires et réactionnelles des graffitis en France et en Iran sur 
la base de données obtenues lors d’entretiens avec certains 
graffiteurs iraniens et historiens français.  Les données dont 
nous disposons montrent que les graffitis sont d’une part une 
composition de l’identité fondée sur la résistance, et d’autre 
part une sorte d’auto-expression pour les artistes.  De plus, les 
graffitis à Téhéran peuvent être aujourd’hui appréciés comme 
un phénomène fluctuant à la vie très courte sur les murs de la 
ville.

Histoire des graffitis en France
Même les partisans de l’art conceptuel des années 1960 en 

France se sont orientés rapidement vers la peinture murale et 
les graffitis en raison de leur méfiance à l’égard des hommes 
politiques. Étant donné que la rue constituait un terrain libre 
pour les artistes, terrain dans lequel la prise de position n’est 
jamais inefficace et sans orientation, surtout quand il s’agit 
de transgression des lois et de dépassement des nécessités et 
des questions commerciales.  Au contraire, dans l’art public 
et reconnu de façon officielle, l’aspect commercial s’impose 
le plus souvent. Loin de toute prétention artistique, le refus 
des graffiteurs envers tout cadre réglementaire constitue un 

aspect de distinction, et c’est ainsi qu’il semble 
que la création des graffitis se fasse systémati-
quement en dehors du mouvement des œuvres 
« sur commande ». Les années 1990 sont celles 
de l’expansion des graffitis en tant qu’art urbain 
en France.  Au cours de ces années, les graffi-
tis se sont transformés progressivement en une 
sous-culture et ont été reconnus dans l’espace 
public. La prédominance de l’écriture n’était pas 
seulement un problème insoluble pour les auto-
rités, qui employaient des moyens de répression 
sans pareille.  Cette prédominance était problé-
matique même pour les auteurs des graffitis, car 
elle imposait aux œuvres d’être vues.  Par consé-
quent, afin de se distinguer auprès de la société, 
certains graffiteurs décident de dépasser le mys-
tère esthétique du graffiti et de se concentrer 
sur de nouvelles formes d’expression qui soient 
largement populaires. Depuis 2005, l’art de rue 
connaît un accueil plus chaleureux de la part 
de l’art urbain dans le monde, ce qui n’est pas 
sans influence sur les changements de cet art en 
France.  La vente des œuvres de Benski dans les 
galeries remporte un succès considérable. L’art 
de rue jouit de la même faveur et de la même 
attention dont avaient profité les graffiteurs et 
le groupe des « média-peintres » dans les années 
1980.  Par ailleurs, les déclarations de certains 
artistes contemporains comme Francis Alice 
ou Gabriel Uruzco (graffiteurs) avancent que la 
créativité dans les espaces urbains est une chose 
courante, et ont attiré de plus en plus d’attention 
vers cet art de protestation.

L’espace des rues, un espace des propagandes 
politiques et sociales?
Au XIXe siècle, les artistes russes se sont 

mis au service de l’idéal révolutionnaire et ont 
employé la rue comme support pour exprimer 
leurs protestations.  En 1918, Lénine lance une 
campagne publicitaire d’art dans l’espace public, 
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Étude comparative sur la place sociale et 
protestataire des graffitis dans les espaces 
publics de Téhéran et de Paris
Narciss M. SOHRABI1

1. Doctor de l’Aménagement de l’espace et société, Université Paris Ouest - Nanterre

Définition socio-politique des graffitis en France et en Iran
Si on considère les graffitis comme un art urbain, cet art n’a pas de cohérence formelle et ne respecte pas de règle 

précise ; il n’appartient pas davantage à une époque déterminée. La seule chose qui importe, c’est son lieu d’apparition 
; c’est la présence de cet art dans les espaces publics.  L’apparition des graffitis dans les espaces publics, aussi bien en 
France qu’en Iran, est une question dont l’explication est problématique.  En vérité, on croit que ce phénomène n’est 
pas contrôlable. Dans un grand nombre des pays, les espaces publics constituent un terrain où cet art de rue surgit, 
se développe et évolue. Par exemple, pour le graffiteur Frel (1995), les graffitis sont en relation avec le déstructura-
lisme et la créativité; ils montrent une forme de passion et d’enthousiasme de s’émanciper de l’autorité sociale dans 
les sous-cultures de jeunes. De l’autre côté, Krammer (2010), chercheur en arts urbains, ne considère pas les graffitis 
comme un phénomène parfaitement informel et inhabituel. Il les divise en deux parties légale et illégale dont chacune 
possède son contenu et son message particuliers. Houtan et Raw (2012), aussi chercheurs en arts urbains, insistent sur 
l’aspect esthétique de cet art. Selon ces derniers, les graffitis font partie du paysage urbain. Dans la recherche de Halsi 
et Young (2006), chercheurs en arts urbains, on constate un effort pour libérer les graffitis des significations négatives. 
Ils s’efforcent d’orienter leurs recherches vers le côté positif  des graffitis dans la vie urbaine.  Mobbi Brignité (2010), 
de même chercheur en arts urbains, prête son attention au lien entre le mur, le tag et les relations sociales.

Les graffitis semblent être un art de protestation et un phénomène allant à l’encontre des courants principaux de 
la société. Ils incarnent une expression radicale et politique et prétendent représenter au moins les sous-cultures de 
protestation. Dans le même cadre, les graffitis sont considérés comme « le champ de confluence des enjeux culturels 
mondiaux et locaux influents » (Kowsari, 2014). 
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