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فصلنامة علمي نگره

چكيده
گرافيتي يکي از رسانه هاي هنري غيررسمي و مردم پسند است که در خدمت بيان عقايد و ديدگاه هاي 
اعتراضي قرار دارد. اگرچه سابقه اين هنر در ايران طوالني نيست اما در همين زمان اندک نيز آثار قابل 
تاملي خلق و بر سطوح شهري عرضه شده اند. شناخت هر چه بيشتر گرافيتي ها و معرفي انواع روابط متني 
حاکم بر آن ها، مستلزم نقب به مطالعات ترامتني است. رويکرد ترامتنيت ژرار ژنت تمامي روابط ممکن 
ميان متن ها را بررسي مي کند که در اين ساحت بيش متنيت در تحليل و رمزگشايي متون هنري تناسب 
بيشتري دارد. بيش متني رابطه برگرفتگي متن دوم از متن اول است به گونه اي که اگر متن اول نباشد 
متن دوم شکل نمي گيرد. در اين مقاله با استناد به گونه شناسي بيش متني ژنت، به طبقه بندي و درک 
پيوستگي ها، تأثرات و مناسبات متني در منتخبي از آثار گرافيتي ايران پرداخته مي شود و هدف، مطالعه اي 
نظام مند است که منجر به شناخت هر چه بيشتر هويت هنري معاصر مي گردد. سوال  تحقيق عبارت است 
از : ١-گونه هاي بيش متني ژنتي چگونه و به چه ميزان در گرافيتي هاي ايراني قابل شناسايي است؟ روش 
تحقيق توصيفي، تحليلي و گردآوري اطالعات از طريق منابع اسنادي و مشاهده مستقيم صورت پذيرفته 
و شيوه ي تجزيه و تحليل کيفي است. نتايج تحقيق نشان داد مؤلفان گرافيتي با حفظ فضاي معاصر، 
گستره تأثيرپذيري و صراحت ارجاع متفاوت، اشتقاق از متن هاي پيشين را در آثارشان منعکس کرده اند 
ازاين رو تمايزات فرامتني و تفاوت هاي ناشي از عوامل فرهنگي در بيش متن ها قابل رؤيت است که در جهت 

مقاصد اعتراضي و اجتماعي هنرمند قرار دارد. 
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مقدمه
و  اجتماعي  سياسي،  پيام هاي  دربردارنده  که  گرافيتي 
فرهنگي است، ژانري کامل از بيان هنري مبتني بر سبک 
نقاشي روي ديوار با رنگ پاش را شامل مي شود که در 
سال هاي اخير در قلمرو فرهنگ و هنر ايران حضور قابل 
مالحظه اي داشته است. اين هنر به عنوان شکلي از نشانه 
گذاري اجتماعي براي انتقال پيام خود به بيننده، سعي در 
استفاده ي بهينه از مشخصه هاي ديوار و سطوح دارد. 
آشنايي با جهان گرافيتي ها به مثابه اثري هنري و نوين که 
غالبا با ساختار زدايي و خالقيت هم سو است و شناسايي 
روابط مستتر، زمينه مندي و مشترکات آن با ديگر متون، 
نيازمند کنکاش در بينامتنيت است؛ نظريه اي که به خوانش 
يک متن يا يک اثر هنري در راستاي متون ديگر مي پردازد 
و با اين روش تاثيري که متن هاي پيشين در خلق آثار جديد 
مي گذارند مورد مداقه قرار مي دهد. اين اصطالح نخستين 
و  بيستم  قرن  دوم  نيمه  در  کريستوا۲  ژوليا  توسط  بار 
با مطالعه آثار باختين مطرح شد و پس از آن به يکي از 
نقد  حوزه هاي  در  ويژه  به  پژوهش  اساسي  موضوعات 
ادبي و هنري تبديل گشت. انديشمندان بزرگي به گسترش 
مطالعات بينامتني از زواياي گوناگون پرداختند که از اين 
ميان ژرار ژنت۴ ساختارگرا و منتقد بزرگ فرانسوي، نظام 
يافته تر از ديگر پژوهشگران براي هر نوع رابطه ميان يک 
متن با غير خود واژه "ترامتنيت" را به کار برد و آن را به پنج 
دسته تقسيم کرد؛ بينامتنيت، سرمتنيت، پيرامتنيت، فرامتنيت 
و بيش متنيت، که از اين ميان بينامتنيت و بيش متنيت به 
رابطه ميان دو متن هنري مي پردازد. مباحث بيش متني 
ژنت به سبب کاربرد و سازگاري گسترده در حوزه هنر، 
توجه بيشتري را مي طلبد، به همين دليل در جستار پيش 
رو با استفاده از اين رويکرد، وام گيري  نمونه هايي از آثار 
گرافيتي ايراني از ديگر متون مطالعه مي شود. بر اين اساس 
هدف، جست و جو در مشترکات و تاثرات گرافيتي هاي 
ايراني از پيش متن هاي ديگر است تا عالوه بر آشکار شدن 
چگونگي اثرپذيري آن ها، کارکرد اين روابط از منظر ژنت 
واکاوي شود. سوال اين پژوهش عبارت است از: گونه هاي 
بيش متني ژنتي در گرافيتي هاي ايراني چگونه تبيين يافته 
و ميزان حضور آنها در اين آثار چقدر است؟ ضرورت 
و اهميت  انجام چنين پژوهشي در شناخت هر چه بيشتر 
رشته هاي هنري و پيوستگي ميان متون و اهميت آن در 

کاربست نظريه اي مدون در اين حيطه است.

روش تحقيق
اين پژوهش توصيفي، تحليلي بر اساس نظريه ترامتنيت 
آثار  از  تعدادي  آن،  انواع  و  متني  بيش  رويکرد  و  ژنت 
گرافيتي ايران را تحليل مي نمايد.  شيوة گردآوري اطالعات 
از طريق منابع اسنادي و مشاهده مستقيم صورت پذيرفته 
و نمونه گرافيتي ها از منابع اينترنتي جمع آوري شده اند. 

را  ايراني  گرافيتي  نگارنده، حدود ۳۵۰  آماري  جامعه ي 
شامل مي شود که از آن ميان ۲۰ تصوير با روش نمونه 
گيري هدفمند به عنوان پيکره مطالعاتي برگزيده شده است. 
در اين ميان از آثاري استفاده شده که در فرآيند طبقه بندي 
بيش متني، قرابت بيشتري با سر شاخه خود دارند و در 
آن مي  اهداف  و  تحقيق  به سواالت  پاسخگويي  راستاي 

باشند. روش تجزيه و تحليل اطالعات کيفي است.

پيشينه تحقيق
در   (١٣٨٤) دوم"  درجه  "متن هاي  عناوين  با  او  مقاالت 
مطالعه  ترامتنيت،  همشهري،"  روزنامه  فرهنگي  ضميمه 
در  شده  چاپ   (١٣٨٦) متن ها"  ديگر  با  متن  يک  روابط 
شماره ٥٦ پژوهشنامه علوم انساني و" گونه شناسي بيش 
متني" (١٣٩١) منتشر شده در شماره ٩ فصلنامه پژوهش 
هاي ادبي، بيشترين استناد را در چارچوب نظري پژوهش 
حاضر تشکيل مي دهند. پيشينه مرتبط با گرافيتي به عنوان 
هنري جديد در ايران دچار کمبودهاي فراواني است و تنها 
رويکردي  گرافيتي:  کوثري"  مسعود  کتاب  موجود  منبع 
از  انتقادي"(١٣٩٠) است که نويسنده در آن به گرافيتي 
دو منظر جامعه شناسي هنر و مطالعات فرهنگي پرداخته 
و چگونگي تکوين اين هنر را در دنيا مورد مطالعه قرار 
مي دهد. از اين نويسنده پيش از اين مقاله اي نيز در نشريه 
جامعه شناسي هنر و ادبيات در ارتباط با گرافيتي منتشر 
هنري  منزله  به  را  اين رسانه  که  (کوثري، ١٣٨٩)  شده 

اعتراضي بررسي کرده است. 
يکي از مطرح ترين منابع موجود در حوزه ترامتنيت کتاب 
ژرار ژنت با نام "الواح بازنوشتني"است که در سال ١٩٨٢ 
به تحرير در آمد و در آن چيزي به نام ادبيات در مرتبه 
دوم مطرح شد. ژنت در اين کتاب روابطي که تحت عنوان 
مي نمايد.  بررسي  و  بندي  طبقه  را  مي نامد  متنيت  بيش 
"مقدمه اي بر سر متنيت" (١٩٩٢) و آستانه ها (١٩٩٧)، 
از ديگر تاليفات ژنت است که در آنها به ترامتنيت پرداخته 

است.
مقاالت دكتر بهمن نامور مطلق با عناوين متنهاي درجه 
دوم در ايران پژوهش هاي بينامتني متعددي را در عرصه 
ادبيات و هنر انجام داده است. "در آمدي بر بينامتنيت؛ نظريه 
ها و کاربردها" (١٣٩٠) و"بينامتنيت از پساساختارگرايي 
تا پسامدرنيسم" (١٣٩٥)، تاليفات فارسي وي در حوزه 
ي بينامتنيت است که در انتشارات سخن تهران به چاپ 
رسيده و به بسط و گسترش نظريات بينامتني و ترامتني 
پرداخته است. با توجه به آنچه ذکر شد پژوهش مستقلي 
پيرامون موضوع مقاله حاضر صورت نپذيرفته است و 
منابع فوق به عنوان مراجع اصلي به مبادي کلي و مفاهيم 
پايه پرداخته اند، بر همين اساس اين نوشتار سعي دارد 
با مطالعه روابط بيش متني به عنوان نظريه اي ادبي پيوند 
آن را با يکي از هنرهاي معاصر ايران مورد مطالعه قرار 

مطالعه گونه هاي بيش متني در آثار 
گرافيتي ايران / ١٣٩- ١٥٣



شماره ۵۶  زمستان۹۹
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

دهد و نخستين مدخل جهت ورود به پژوهش هاي گسترده 
تر در اين باب باشد.

۱. آشنايي با گرافيتي
واژه گرافيتي برگرفته از کلمه ايتاليايي گرافيتو است. اين 
اصطالح به يکي از هنرهاي مردم پسند جديد اطالق مي شود 
که از نظر ارتباط با خرده فرهنگ ها، جوانان و هنر خياباني 
در شهرهاي بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. گرافيتي 
راهي براي بيان ديدگاه و عقايد گروه ها به شمار مي آيد. 
تصاوير يا حروف به کار برده شده در اماکن عمومي روي 
سطوحي نظير ديوارها يا پل ها که براي عموم قابل رويت 
باشد (کوثري،۱۳۸۹، ۶۵) و ديوارنگاشته هاي خام دستانه 
نويسي هاي  يادگاري  مخطط،  هاي  نقاشي  زننده،  گاه  و 
مرسوم بر در و ديوار، نقوش خطي و نوشتارهاي نامنظم 
و مبهم (مهاجري، ۱۳۸۴، ۱۴۰)، تعاريفي است که در معرفي 
آن به کار مي رود. اما گرافيتي که در مفهوم اصلي خود به 
عنوان خراش يا نوشته اي از نشانه گذاري اجتماعي است 
به عنوان اولين نمونه از هنر انساني، در اواسط قرن ۱۹ 
و همزمان با کشف کتيبه ها و ديوار نوشته هاي پمپئي 
معناي  به  گرافيتي  سابقه  اما  گرفت،  قرار  استفاده  مورد 
نوين آن به دهه ۱۹۶۰ باز مي گردد که در دهه ۱۹۷۰ در 
نيويورک با مفهومي از قانون گريزي ادامه يافت (گاستمن 
و نيلون،۲۰۱۰، ۲۰) و در دهه ۱۹۸۰ اوج گرفته، به رسانه 

اقليت تبديل شد. "از گرافيتي به منزله شيوه اي براي ارسال 
پيام هاي اجتماعي و سياسي و شکلي از تبليغات استفاده 
شناخته  مدرني  هنري  شکل  چونان  همچنين  شود.  مي 
شده که اکنون در سراسر دنيا در گالري ها به نمايش در 

مي آيند"(کوثري، ۱۳۸۹، ۶۸). 
در ارتباط با بستر و سبک گرافيتي، آنچه گرافرها را از 
ساير هنرها مثل نقاشي متمايز مي کند زمينه کار يعني 
ديوار است. نمي توان روي هر ديواري هر چيزي نوشت 
ديوار  نوع  ابعاد،  گيري،  قرار  (همان، ۸۴). محل  يا کشيد 
و جنسيت آن، نوع فضا و ساختمان هاي اطراف همه در 
نوع طراحي و انتخاب ابزار گرافيتي تاثيرگذارند. مخاطب 
و فضاي شهري و انتخاب بهترين تکنيک در اين امر بسيار 
مهم و اساسي است (کفشچيان مقدم ۱۳۸۹، ۶۴). معمولي 
ترين ابزار گرافيتي اسپري و پمپ هاي رنگي، ماژيک ها 
و مارکرهاي ضد آب، قلم مو و نقاشي به شيوه استنسيل 
است. از ديگر شيوه هاي رايج کار تهيه برچسب و نصب 
آن روي ديوار و تابلوي شهري، تگ و تروآپ  مي باشد. 
گاهي آثار گرافيتي خالق مشخصي ندارند و حاصل يک 

تالش بداهه و جمعي هستند. 

۲. سابقه گرافيتي در ايران
گرافيتي در ايران حياتي غير رسمي و حتي زير زميني دارد. 
از اين رو يافتن تاريخچه اين پديده با دشواري هاي بسيار 
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مواجه است. اما در ايران اشکال عام گرافيتي پيشينه اي به 
اندازه سابقه شکل نوين شهرنشيني دارد. با توجه به ماهيت 
و کارکرد اين شيوه مي توان به آثار، تصاوير و نوشته هاي 
روي ديوار طي سال هاي انقالب ايران اشاره کرد و آن را 
اولين نمونه هاي گرافيتي به شمار آورد (کوثري، ۱۳۸۹، 
۷۱)، نوشته هاي "مرگ بر شاه" و تصاوير امام خميني به 
سبک استنسيل از اين دست هستند (تصوير۲). در واقع 
ساده ترين شکل گرافيتي که در دوران پس از انقالب توليد 
شد، استنسيل کردن بود که به دليل افزايش سرعت عمل و 
قابليت تکثير از نمونه هاي پرکاربرد بود. تصاوير و نوشته 
هاي عاميانه روي ديوارها، درختان و ميز و صندلي مدارس 
و دانشگاه ها نيز نوعي گرافيتي محسوب مي شود که بسته 
به شرايط سياسي و اجتماعي کشور محتواي آنها تغيير 
مي کند. "از اشکال ديگر، نقاشي هاي ديواري بزرگي است 
که شبيه به پوسترهاي سياسي در مقياس بزرگ است و 
نمونه هايي از آن با هدف آموزش شهروندي يا پروپاگاندا 
نمونه  اولين  اما  کند.  بر روي ديوار شهر خودنمايي مي 
گرافيتي نوين در ايران را مربوط به سال ۱۳۷۳ و اجراي 
فردي به نام اِِسنس مي دانند. عده اي از محققان گرافيتي 
امروزي آغاز رسمي اين پديده در ايران را از سال ۱۳۸۲ و 
با گرافري با نام مستعار "تنها" مي شناسند که پس از مدتي 
افراد ديگري به او پيوستند (همان، ۸۷-۸۵). عناصر نشانه 
شناختي در گرافيتي هاي ايران شامل خودرو، اسکلت، قلب 
و خنجر، ادوات موسيقي و حروف و نوشتار است. به طور 
کلي آثار گرافيتي اغلب در شهرهاي بزرگ و پر جمعيتي 
مانند تهران، شيراز، تبريز، مشهد، کرج و... انجام مي شوند 
و در شهرهاي کوچکتر فعاليت هاي جدي گرافيتي ديده نمي 
شود. ارتباط گرافيتي با گروه هاي سني در ايران مورد 
مطالعه علمي قرار نگرفته است اما به نظر مي رسد خالقان 
آن غالبا از طبقه متوسط و متوسط به باال و گروه جنسي 
مذکر هستند هر چند عده کمي از دختران مانند سالومه نيز 

به اين گروه ها پيوسته اند (همان، ۸۷-۹۹).

۳. قلمرو بينامتنيت و ترامتنيت
است  ديگر  متن  در  متن  يک  بالفعل  حضور  بينامتنيت 
متن  که  است  مبتني  انديشه  اين  بر  و   (۱۴۶ (آلن،۱۳۸۰، 
نظامي بسته، مستقل، يکه و تنها نيست و اگر چنين باشد 
آن متن غير قابل فهم مي شود (frow,2005, 48). ژوليا 
کريستوا اولين بار اين اصطالح را در سال ۱۹۶۶ رواج داد، 
او معتقد بود"هر متن يک بينامتن است که محل تالقي و 
تقاطع متون کثيري است"(abrams,1993, 285) و باور 
دارد که هيچ مولفي به ياري ذهن اصيل خود به آفرينش 
مراکز  از  اي  واگويه  اثر  هر  بلکه  زند  نمي  دست  هنري 
(احمدي،۱۳۷۰، ۳۲۷؛  است"  فرهنگ  ناشناخته  و  شناخته 
آلن،۱۳۸۰، ۵۸). پس از کريستوا، ژرار ژنت به عنوان يکي 
از تاثيرگذارترين پژوهشگران در عرصه بينامتنيت نظامي 
خاص را براي تحليل داللت هاي متن ترسيم کرد."مطالعات 
او قلمرو ساختارگرايي باز و حتي پساساختارگرايي و نشانه 
شناسي را در بر مي گيرد و همين امر به او اجازه مي دهد تا 
روابط ميان متني را با تمام متغيرات آن مورد بررسي قرار 
دهد" (نامور مطلق،۱۳۸۶، ۸۵). او واژه ترامتنيت را در سال 
۱۹۸۱ براي نشان دادن انواع ارتباط يک متن با ديگر متون 
با متن هاي  ارتباط يک متن  "ترامتنيت چگونگي  برگزيد. 
ديگر است. ژنت اين روابط را به پنج دسته بزرگ بينامتنيت، 
پيرامتنيت، فرامتنيت، سر متنيت و بيش متنيت تقسيم مي 
کند" (همان). تفاوت هر کدام از اين پنج قسم با يکديگر، نوع 
ارتباطي است که يک متن با غير خود برقرار مي نمايد. ژنت 
بيش متنيت را از ساير بخش هاي ترامتنيت جدا کرده است. 
از ديدگاه او "بيش متنيت مجموعه اي از چند متن را در بر 
مي گيرد؛ در حالي که قسمت هاي ديگر ترامتنيت جنبه هاي 

گوناگون يک متن را نشان مي دهد" (آلن، ۱۳۸۰، ۱۵۵). 
جهت جلوگيري از اطاله سخن و پرداختن به مباحث مرتبط 
با موضوع پژوهش، در اين مقاله به بيش متنيت پرداخته 
مي شود. قبل از آن الزم است به اين نکته اشاره شود که 
"کريستوا، بينامتنيت را از عناصرشکل دهنده متن مي داند 

www.fardanews.com :تصوير٢. گرافيتي هاي دوران انقالب. مأخذ
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و به هيچ وجه بررسي تاثيرگذاري يک متن بر متن ديگر 
نمي نامد در حالي که ژنت در جستجوي روابط تاثيرگذاري 
و تاثيرپذيري متون است و به ويژه در روابط بيش متن 
تاثيرگذاري ميان دو يا چندين متن را محور اصلي مطالعات 
خود قرار مي دهد. همچنين در بينامتنيت کريستوايي بيشتر 
مطالعات به روابط ميان دو متن در عرض يکديگر پرداخته 
شده است، اما ترامتنيت ژنتي عالوه بر بررسي روابط هم 
عرض ميان دو متن، به روابط طولي نيز پرداخته است. 
ديگري  نيز موضوع  متني  ميان  ارتباطات  دايره و سطح 
است که بينامتنيت کريستوايي را از ترامتنيت ژنتي متمايز 

مي کند (نامور مطلق، ۱۳۸۶، ۸۵-۸۶)

۴. بيش متنيت از منظر ژنت
ژنت خود در تعريف بيش متنيت مي نويسد: "هر رابطه اي 
که موجب پيوند ميان يک متن B با يک متن پيشين A باشد 
 Genette,1982,) چنانکه اين پيوند از نوع تفسيري نباشد
5). بيش متنيت نيز همانند بينامتنيت رابطه ميان دو متن 
ادبي يا هنري را بررسي مي کند اما اين رابطه در بيش 
متنيت بر خالف بينامتنيت نه بر اساس هم حضوري که 
بر اساس برگرفتگي بنا شده است. به عبارت ديگر در بيش 
متنيت تاثير يک متن بر متن ديگر مورد بررسي قرار مي 
گيرد و نه حضور آن. البته مي توان تصور کرد که در هر 
حضوري تاثير نيز وجود دارد و همچنين در هر تاثيري 
نيز حضور وجود دارد اما در بيش متنيت تاثير گسترده تر 
و عميق تري مورد توجه است. در بينامتنيت اغلب حضور 
بخشي مورد توجه است، در بيش متنيت تاثير کلي و الهام 
بخشي کلي مورد نظر است. به بيان ديگر حضور يک متن 
در شکل گيري متن ديگر را به گونه اي که بدون اين حضور 
خلق متن دوم غير ممکن باشد بيش متنيت مي نامند (نامور 
مطلق،۱۳۸۶، ۹۵). براي اينکه موضوعي بتواند در حوزه 
گونه شناسي بيش متني مورد بررسي قرار گيرد الزم است 
دست کم سه شرط، متني بودن موضوع، دارا بودن دو يا 
بيش از دو متن و مسلم داشتن رابطه پيش متن و بيش متن 

را داشته باشد (نامور مطلق، ۱۳۹۱، ۱۴۱).

۱-۴. شاخصه هاي گونه شناسي بيش متني 
بيش متنيت بر اساس برگرفتگي استوار شده است. برگرفتگي 
يا اشتقاق رابطه اي هدفمند و نيت مندانه است و به دو 
دسته کلي همانگونگي (تقليدي) و تراگونگي (دگرگونگي) 
قابل تقسيم است. اين دو رابطه با توجه به نسبتي که پيدا 
مي کنند معنا مي شوند زيرا هيچ بيش متني نمي تواند بدون 
تغيير به پيش متن تبديل شود. تفاوت تغيير در همانگونگي 
و تراگونگي در هدفمند بودن تغيير و ميزان آن است. به 
عبارتي ديگر در همانگونگي هدف تغيير نيست و ميزان 
آن نيز بسيار فاحش نخواهد بود. در تراگونگي نيز بيش 
متنيت با تغيير و دگرگوني پيش متنيت ايجاد مي شود و به 

سه دسته کاهشي، افزايشي و جابه جايي قابل تفکيک است. 
فرايند کاهش که بر اساس قاعده کاهش يا حذف انجام مي 
پذيرد سه گونه پيرايش (کاهش يا حذف مضمون)، آرايش 
(کاهش يا حذف سبک) و افشردگي (کاهش يا حذف مضمون 
و سبک) را شامل مي شود. گونه هاي فرايند افزايش نيز به 
سه قسم توسعه (افزايش مضمون)، اضافه (افزايش سبک) 
بندي  طبقه  قابل  سبک)  و  مضمون  (افزايش  گسترش  و 
است. در تراگونگي جابه جايي نيز عمل کاهش و افزايش با 
هم صورت پذيرفته و بيش متن از پيش متن خود بيشترين 
فاصله را مي گيرد (نامور مطلق، ۱۳۸۴، ۱۱-۱۰). در نگاهي 
جامع مي توان افزود بيش متنيت يا يک عمليات دگرگون 
ساز همچون پارودي، تراوستيسمان و ترانسپوزيسيون يا 
يک عمليات تقليدي همچون پاستيش، شارژ و فورژري يک 

پيش متن است (نامور مطلق،۱۳۸۶، ۹۵).
يکي ديگر از شاخص هاي گونه شناسي بيش متني کارکرد 
است. کارکرد نيت يا تاثير هر عمل است که مي تواند تفنني، 
طنزي يا جدي باشد. اين سه نوع نظام مي تواند در گذار 
از يک متن به متن ديگر نقش اساسي بازي کنند. گاه رابطه 
اين  ميان دو متن مي تواند نه طنز باشد و نه جدي، در 
صورت متعلق به نظامي است که آن را مي شود تفنني 
ناميد که پاستيش و پارودي در معناي خاص آن در اين 
دسته قرار مي گيرند. گاه نيز اين رابطه بر اساس ارزش 
زدايي و طنز صورت مي گيرد؛ يعني بيش متن ارزش ها 
قرار  را مورد تعرض  پيش متن  ارزش هاي  از  برخي  يا 
شارژ،  همانند   (۱۴۲-۱۴۷ مطلق،۱۳۹۱،  (نامور  دهد  مي 
تراوستيسمان و پارودي در معناي رايج کلمه. گونه هاي 
دارند.  جدي  کارکردي  نيز  ترانسپوزيسيون  و  فورژري 
"براي ژنت کارکرد طنزي به مراتب گسترده تر و متنوع 
تر از حوزه ناطنزي است. گاهي نيز نه تفنني است و نه 
طنزي و مولف در نظر دارد با توجه به پيش متن دست به 
خلق بيش متني تازه بزند (همان). بنا بر آنچه ذکر شد سه 
نوع شاخص يعني تفنني، طنزي و جدي وجود دارد که در 
ترکيب با هماگونگي و تراگونگي شش گونه ياد شده شکل 
مي گيرد و مباحث اصلي بيش متنيت گرداگرد همين شش 

گونه مي چرخد.

در  متنيت  بيش  گانه  شش  انواع  حضور  بررسي   .۵
گرافيتي هاي ايراني

نخستين قدم در هر دانشي دسته بندي و تحليل علمي آن 
مند  نظام  "گونه شناسي الزمه يک مطالعه  که  است چرا 
است و بدون اين دسته بندي و مقوله سازي امکان خلق، 
دريافت و مطالعه بسيار دشوار و حتي غير ممکن مي شود. 
با گونه شناسي ادبي- هنري مي توان آثار متنوع و بيشمار 
را به واسطه انواع رابطه خويشاوندي که مي توانند داشته 
باشند صورت بندي و آماده مطالعه کرد (همان،۱۴۰) از اين 
رو شش زير مجموعه اي که ژنت در مطالعه فرايند تکثير 



بيش متني وضع کرده در پيکره هاي مطالعاتي اين مقاله 
واکاوي مي شوند. با توجه به آنچه گفته شد آثار گرافيتي 
زير شرايط الزم را براي مطالعه بيش متني دارا هستند و 
تنها اثبات برگرفتي از پيش متن را مي طلبند که در سطور 
آتي با اشاره به اشتقاقات و تاثرات هر اثر گرافيتي از پيش 
متن خود، به مطالعه روابط بيش متني آنها مي پردازيم و 
در آخر ويژگي هاي اين روابط را در جداول مربوطه مرور 

مي کنيم.

۱-۵. انواع بيش متنيت تقليدي در آثار گرافيتي ايران 
۱-۱-۵. پاستيش

پاستيش؛ واژه اي از هنرهاي تجسمي است که آن را به 
اثر التقاطي ترجمه مي کنند (پاکباز، ۱۳۸۵، ۱۱۳) و در تقليد 
تغيير در محتوا  از سبک پيش متن و  آگاهانه بيش متن 
نمايان مي گردد. کارکرد پاستيش تفنني بوده، با کمي تغيير 
در پيش متن انجام مي شود و توجه به اصل و مرکز دارد. 
تصوير ۳ تکثير گرافيتي نقاشي هنرمند نامدار سوررئاليست، 
رنه مگريت۲۱ است. مردي با کت تيره، کاله لبه دار و چهره 
نامشخصي که بارها در نقاشي هايش حضور داشته و 
با تغييراتي نام هاي متعددي يافته است. گرافيتي مذکور 

تصوير۳ . گرافيتي، بيش متن از گونه پاستيش. مأخذ:
 .www.mehrnews.com 

تصوير۴. تابلوي پسر انسان، اثر رنه مگريت. مأخذ:
.www.en.wikipedia.org 

تصوير ۵ . تابلوي زائر، اثر رنه مگريت. مأخذ: همان.
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پله هاي طوالني  در مسير  است  ناشناس  آن  هنرمند  که 
خياباني در تهران، با وام گيري از ساختار بصري تابلوي 
"پسر انسان" – مردي که صورت آن با سيب سبز پوشانده 
شده- و " زائر" مگريت، به تصوير در آمده است (تصاوير 
۴ و ۵). حفظ سبک پيش متن و تغيير موضوع، متناسب 
با پيام اجتماعي و هدف گرافر صورت پذيرفته و عباراتي 
چون "من پله برقي شما هستم" و " از پله برقي هيچ خبري 

نيست" به آن اضافه شده است.
اثر بعدي متعلق به black hand است که به مناسبت اول 
بازگشايي مدارس در سال ۱۳۹۳ کارکرده است.  مهر و 
اين گرافيتي (تصوير ۶) برگرفته از تصوير نوستالژيک و 
آشنايي است که تمامي دانش آموزان دهه شصت در پشت 
دفاتر مشق خود با آن روبرو شده اند؛ طرح مردي پيکسلي 
پشت به بيننده که در حال نوشتن جمله اي از امام خميني بر 
روي تخته سياه است. در گرافيتي بلک هند، ضمن وفاداري 
هنرمند به ساختار بصري پيش متن با تغيير نوشتار روي 
تخته، تقليدي آگاهانه و در عين حال سرگرم کننده از پيش 
متن مشاهده مي شود. پيام "کپي باش، خودت نباش" مي 
تواند اشاره اي طعنه آميز و اعتراضي به سيستم آموزشي 
رايج در مدارس ايران باشد که بعضَا خالقيت دانش آموزان 
در آن به ديده اغماض نگريسته مي شود و ارائه الگويي 
مشابه و کليشه اي به اين قشر را در دستور کار خود دارد. 
تصوير ۷ دستکاري گرافيتي بلک هند است که با امضاي 
و  تغيير  بدون  است.  شده  انجام  جوکر  نام  به  شخصي 
دگرگوني ظاهري خاص پيش متن بلک هند، تنها نوشته و 
رنگ روي تخته سياه و همچنين محل امضاي گرافر دوم، 

تغيير کرده است.
گيري  شکل  مبناي  (آبفا)  فاضالب  و  آب  شرکت  نشانه 
 Geo گرافيتي بعدي است. اين اثر با امضاي مستعار ژئو
در خيابات قيطريه تهران نقاشي شده است. چهار نمونه از 
اين نشانه بر ديوار تکثير شده و تدريجَا به سمت راست 
تغييراتي را پذيرفته است. هشدار هنرمند به مخاطبان در 
راستاي مصرف بي رويه آب در طول سالهاي گذشته و 
پيامي  قالب  فقدان آن طي روزهاي آتي مي باشد که در 
اجتماعي به منصه ظهور رسيده است. هويت بصري شرکت 
آبفا نقش پيش متني را ايفا مي کند که از ساختار بيروني آن 
در مسير شکل گيري بيش متني اخطار دهنده پيروي شده 
است. نحوه رويکرد گرافيتي مذکور به سبک متن پيشين به 

خوبي قابل مشاهده است (تصاوير ۹ و ۱۰).

۲-۱-۵. فورژري
فورژري؛ پاستيشي به تمام معناست که با تقليد از سبک پيش 
متن، در قالبي مشخص، امکان تداوم و ادامه آن را فراهم 
مي کند. ساختار اين گونه جدي است. قلمدار از هنرمندان 
گرافيتي کاري است که با الهام از نگارگري و خوشنويسي 
ايراني و تاثير از جنبش سقاخانه اي به ويژه آثار فرامرز 

تصوير۶ بيش متن؛ گرافيتي اثر بلک هند. مأخذ:
www.irangraffiti.com 

تصوير ۷. بيش متن؛ گرافيتي اثر جوکر. مأخذ: همان. 

تصوير۸. پيش متن گرافيتي هاي ۶ و ۷. مأخذ: نگارنده



پيالرام و حسين زنده رودي مجموعه کاليگرافيتي هايي 
خلق کرده که در قالبي مشخص ادامه دار شده اند (نک. 
زرکار، ۲۰۱۴). همچنين تصوير۱۱ آثاري را نشان مي دهد 
که ضمن بر گرفتگي از تصوير نظريه معروف تکامل چارلز 
داروين، با تکرار و تداوم در آثار گرافيتي ايراني ادامه يافتند 
اين  از  نظر خود  ديدگاه مورد  با  متناسب  و هر گرافري 
تصوير در اثرش استفاده کرده است. تکثير اين بيش متن 
در ساختاري يکسان با پيش متن و کارکردي جدي صورت 

پذيرفته است.

۳-۱-۵. شارژ
شارژ؛ تقليد سبک با تغييراتي نسبت به پيش متن است که 
سعي در طنز و نقد آن دارد. در بيش متنيت شارژ بر اساس 
پذيرد.  پيش متن صورت مي  به  بيش متن نسبت  اغراق 
اين  کاريکاتور يکي از اقسام آن است. از ضرورت هاي 
گونه دارا بودن قابليت شارژ و شناخته بودن شارژ شونده 
است (نامور مطلق، ۱۳۹۱ ،۱۴۹) که متاسفانه نمونه اي از 

آن در آثار گرافيتي ايران يافت نشد.

۲-۵. انواع بيش متنيت تراگونگي در آثار گرافيتي ايران
۱-۲-۵. پارودي

پارودي؛ تکراِر با تفاوت ناميده مي شود. در اصل کلمه اي 
يوناني است و در اصطالح به معني تغيير سبک آگاهانه 
است که با ديدگاهي تفنني و سرگرم کننده موضوع خود 
را باز آفريني مي کند. اساس پارودي خلق متن جديد از 
طريق شوخي با پيش متن است. در اين گونه تخريب و 

ويرانگري پيش متن اتفاق نمي افتد و مقصود اصالح و نقد 
است. عالوه بر آن " از کار درآوردن پارودي خوب کار 
ساده اي نيست چراکه بايد تعادل ظريفي ميان اثر اصلي و 
 .(guddon,1998, 642) شکل تغيير يافته آن برقرار باشد

پارودي نگاه به آينده و خلق دارد.
اغلب  و  تازه  متن  خلق  پارودي  شد  اشاره  که  همانطور 
پيشين است. در  با متن  از طريق شوخي  کننده  سرگرم 
نمونه هاي زير گرافيتي هاي الهام گرفته از ديگر متون که 
با رويکردي تفنني، به نقد و اصالح پيش متن دست زده اند 
از نظر گذرانده مي شود. تصوير ۱۲ مربوط به گرافيتي 
ژئو است و با استفاده هوشمندانه از قالب نشان ها و عالئم 
نمايش گذاشته  به  را  رانندگي موضوع خود  راهنمايي و 
است. اين اثر اعتراضي است به حقوق نگرفتن کارگران که 
با تغيير و شوخي در پيکتوگرام "کارگران مشغول کارند" 
(تصوير ۱۳) اتفاق افتاده است؛ کادر مثلثي و نوارهاي پهن 

حقوق  کارگران  گرافيتي   ،۱۳ تصوير  متن  بيش   .۱۲ تصوير 
.www.irangraffiti.com :نگرفته اند. مأخذ

تصوير ۱۳ پيکتوگرام کارگران مشغول کارند. مأخذ:
.www.fa.wikipedia.org 

مطالعه گونه هاي بيش متني در آثار 
گرافيتي ايران / ١٣٩- ١٥٣

.www.nww.ir :تصوير۱۰.  پيش متن؛ نشانه شرکت آبفا. مأخذ تصوير ۹. بيش متن؛ گرافيتي اثر Geo. مأخذ:
www.irangraffiti.com

تصوير ۱۱. بيش متن هايي از نوع فورژري براي پيش متن تصويري 
www.kolahstudio.com مأخذ:  داروين.  تکامل  نظريه 



شماره ۵۶  زمستان۹۹
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

قرمز رنگ در اطراف، کارگري که بيل را بر شانه اش حمل 
مي کند و به نشانه نارضايتي از اوضاع در حال ترک کار 
و خروج از کادر تابلو است، همچنين پيام نوشتاري هنرمند 
و امضاي او در مرکزي ترين نقطه ترکيب بندي عناصر 

بصري گرافيتي ژئو را تشکيل مي دهند.
نوشتار روي تابلوها و اسامي معابر و خيابان ها، راهنمايي 
با  آن  نامگذاري  که  افراد  است جهت سهولت مسيريابي 
توجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي هر شهر 
به سطح  در شهر  گرافيتي  گسترش  پذيرد.  مي  صورت 
ديوارها خالصه نشده و حتي به تابلوهاي اسامي خيابان ها 
نيز راه پيدا کرده است. در تصاوير زير(۱۴ و۱۵) گرافر 
ناشناس ايراني با خوش ذوقي و طبع شاعرانه خود جديت 
و رسميت اين اسامي را به چالش کشيده، کارکرد تفنني 
اين گونه از بيش متنيت را با شوخي هاي جذاب به نمايش 

مي گذارد.
نمونه ديگر از رابطه پارودي در بيش متن گرافيتي، استفاده 
از تصوير انديشمند قرن ۱۷، رنه دکارت، جمله معروف او 
است: "من مي انديشم پس هستم". گرافر اين اثر (تصوير 
۱۶) بلک هند است و از پيش متن ذکر شده با ترفند شوخي 
قراردادهاي رايج فضاي مجازي سود  دادن  جهت نشان 
از طريق  اخير  جسته است. دگرگونگي در دو پيش متن 

فرايند افزايش و قسم گسترش قابل مشاهده است.

۲-۲-۵. تراوستيسمان (دگر پوشي)
تغيير سرشت  تراوستيسمان؛ دگرگون کردن جنسيت و 
صورت  متن  پيش  تخريب  و  تحقير  آن  در  که  است 
قصد  به  تراوستي   .(۱۴۹ (نامورمطلق،۱۳۹۱،  گيرد  مي 
استهزاست (حلبي،۱۳۶۴، ۶۹) و نوع تغييري که در بيش 
متن ايجاد مي کند تا به طنز دست يابد حالتي سبک سرانه 
دارد (dentith,2000, 11). در جستجوي پيکره مطالعاتي 
گرافيتي  نمونه  دو  متنيت  بيش  از  گونه  اين  در  پژوهش 

.www.daydreamer.blog.ir :تصوير۱۴(رديف باال). پيش متن تصوير ۱۵. مأخذ
تصوير ۱۵(رديف پايين). گرافيتي؛ بيش متن از نوع پارودي. مأخذ: همان. 

 .www.graffiti.com :تصوير ۱۶. گرافيتي بلک هند. مأخذ

مأخذ:  هالس.  فرانس  اثر  دکارت  رنه  پرتره   .۱۷ تصوير 
.www.louvre.fr



يافت شد که بر اساس آن در تصوير ۱۸ از پرچم آمريکا 
و مجسمه آزادي؛ نماد مشهور اين کشور (تصوير۱۹) با 
نگاهي تحقيرآميز و تخريبي استفاده شده است. تبديل و 
تغيير شمايل مجسمه زن به اسکلت که عمومَا به عنوان 
نماد خطر شناخته مي شود در جايگاه ستاره هاي پرچم، 
مقصود گرافر را در نگاهي توام با کنايه و نکوهش به نمايش 
گذاشته است. نمونه بعدي در تصوير ۲۰ لوگوي دو برند 
معروف خودروي ايراني را بر سطح ديوار مي بينيم؛ لوگوي 
سايپاي مطمئن در پوشش دزدان دريايي و آرم خودروي 
سمند متعلق به شرکت ايران خودرو با چشم بند مشکي که 
واضح ترين المان سارقين به شمار مي رود. اين گرافيتي 
با نام اهالي سرگردنه شناخته شده و تغيير جنسيت را با 
استحاله عناصر بصري به هويتي منفي و در قالبي انساني 
نشان داده است. گرافر با مطايبه و کنايه نگرشي انتقادي 
به سرويس دهي و عملکرد اين تشکيالت دارد و تراگونگي 
را با افزودن موجزترين عناصر در راستاي هدف تخريبي 

خود دنبال کرده است.

۳-۲-۵. ترانسپوزيسيون (جايگشت)
ترانسپوزيسيون؛ که به آن جايگشت يا اقتباس نيز مي  گويند، 
نوعي تراگونگي جدي به شمار مي رود و با تغيير سبک به 
تکثير متن مي پردازد. جايگشت رايج ترين و متنوع ترين 
نوع بيش متنيت را به خود اختصاص مي دهد و نقش آن 

مأخذ:  آزادي.  تنديس  و  متحده  اياالت  پرچم   .۱۹ تصوير 
.www.fa.wikipedia.org

مطالعه گونه هاي بيش متني در آثار 
گرافيتي ايران / ١٣٩- ١٥٣

 .www.parsine.com :تصوير۱۸. گرافيتي، بيش متن از گونه تراوستيسمان. مأخذ
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در تکثير متني بيش از ديگر گونه هاست. تمام انواع تکثير 
ترامتني که بر پايه بينانشانه اي و بينارسانه اي صورت 
گرفته باشد و کارکرد جدي داشته باشد جايگشت محسوب 
اين دست هستند  از  اغلب  بيناهنري  اقتباسات  مي شود. 
(نامور مطلق،۱۳۹۱، ۱۵۰). اهميت جايگشت در اين است 
که نظام نشانه اي متون پيشين نفي مي شود تا نظام نشانه 
اي جديدي تاسيس شود (آلن، ۱۳۸۰، ۸۲). به عنوان مثال 
مي توان به تصوير ۲۲ اشاره کرد؛ در خيابان فردوسي 
کاراکتر ضد نور گرگي ترسيم شده که در ديالوگ باکس 
اش اين جمله به نمايش در آمده است: « ببخشيد، يه لحظه 

لطفًا، يه زن قرمز پوش نديده ايد؟»، در واکاوي پيش متن 
اين تصوير و چرايي سوال اين کاراکتر به داستان زن قرمز 
پوش ميدان فردوسي مي رسيم که به ياقوت معروف است. 
«ياقوت لقب زني است مجهول الهويه از اهالي تهران که 
لباس، کفش،  با  حدودًا ۳۰ سال، هر روز، ساکت و آرام 
کيف و جوراب قرمز رنگ در ميدان فردوسي مي ايستاد و 
انتظار مي کشيد و به گفته مردم، يکباره از صحنه محو شد. 
روايات درباره اين زن زياد است و عده اي بر اين باورند 
که او در عشق شکست خورده بود و در انتظار معشوق گم 
گشته در آن مکان به انتظار مي ايستاد" (جعفري، ۱۳۹۰، ۱۲). 

تصوير ۲۰. گرافيتي اهالي سرگردنه، بيش متن تصوير ۲۱. مأخذ: 
 .www.daydreamer.blog.ir

تصوير۲۲. گرافيتي بلک هند، بيش متني از گونه ترانسپوزيسيون. 
 .www.pinterest.com :مأخذ

تصوير ۲۱. آرم شرکت سايپا و خودروي سمند. مأخذ:
.www.fa.wikipedia.org 

تصوير ۲۳. يکي از پيش متن هاي گرافيتي تصوير۲۲. مأخذ:
www.fruition-design.co.uk

www.irangraffiti.com :تصاوير ۲۴ و ۲۵. بيش متن گرافيتي از گونه ترانسپوزيسيون. مأخذ



بنابراين ارتباط بصري ميان نام خيابان و نوشتار گرافيتي 
مشخص است. عالوه بر آن استفاده از شخصيت کارتوني 
از کارتون شنل  بلک هند  اقتباس ديگري است که  گرگ، 
فولکلور  داستان  يک  قرمزي  شنل  است.  داشته  قرمزي 
آلماني است درباره دختري کوچک و گرگي که مي خواهد 
دخترک و مادربزرگش را بخورد. اين قصه بارها دست 
مايه شرکت هاي انيميشني دنيا و تصويرگران کتاب کودک 
قرار گرفته است. بر اين اساس برگرفتگي هنرمند گرافر از 
دو پيش متن داستان شفاهي ياقوت و قصه شنل قرمزي 
با اشارات زيرکانه قابل اثبات و تشخيص است. هدف او 
احتماال رساندن پيامي هشدار دهنده، اخالقي و جدي بوده 
که با وام گيري از پيش متن هاي داستاني معروف، مسائلي 
چون عشق و خطرات ناشي از آن را به مخاطب گوشزد 
کرده و بيش متني قابل تامل را با رسانه گرافيتي در ديد 

عموم قرار داده است.
نمونه ديگر از بيش متنيت اقتباسي تصاوير ٢٤ و ٢٥ است. 
بر اساس آن گرافر با بهرگيري از شخصيت هاي بازي 
يارانه اي معروف "ماريو"، تصوير تلويزيون و همچنين 
آدمک هاي تجريدي که به هيبت انسان هاي اوليه در حال 
نقاشي هاي  از  تراگونه  تقليدي  و  اند  ترسيم شده  شکار 
پناهگاهي پيش از تاريخ مي باشند، اثر خود را خلق کرده 
است. جايگشت هنرمندانه انيميشن و سنگ نگاره ها در 
به  هشدار  در  را  آن  خالق  مهارت  گرافيتي  متني  بيش 
گرافيتي  با  ژئو  دهد.  نشان مي  تکنولوژي  اثرات مخرب 
خود اشاره اي ظريف به اسارت انسان معاصر در بند 
دنياي مجازي و مظاهر مدرنيته داشته که الزم است چون 
گذشته به مقابله با دشمن برخيزد و روح آن را به تسخير 

خويش درآورد.

چگونگي روابط

             نوع بيش متن

چگونگي کارکرد بيش متنميزان تقليد از پيش متن
تفننيجديطنزتغيير مضمونحفظ سبک

زيادتا حدوديزيادتا حدودي

پاستيش
•••تصوير ۳

تصوير ۶ 
و ۷

•••

•••تصوير ۹

•••تصوير ۱۱فورژري

.جدول ١. چگونگي روابط بيش متنيت تقليدي در نمونه گرافيتي هاي بررسي شده. مأخذ: نگارنده

تصوير۲۶. پيش متن گرافيتی های تصاوير ۲۴ و ۲۵.

مطالعه گونه هاي بيش متني در آثار 
گرافيتي ايران / ١٣٩- ١٥٣
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چگونگي روابط

نوع بيش متن

ميزان تغيير سبک 
از پيش متن

ميزان کارکرد بيش متننوع دگرگوني بيش متن

تا 
حدودي

جابه افزايشيکاهشيزياد
جايي

تفننيجديطنز

ش
آراي

ش
پيراي

ي
افشردگ

توسعه

اضافه

ش
گستر

ي
تا حدود

زياد

ي
تا حدود

زياد

پارودي
•••تصوير ۱۲

•••تصوير ۱۵

•••تصوير ۱۶

•••تصوير ۱۸تراوستيسمان

•••تصوير ۲۰

ترانسپوز
يسيون

•••تصوير ۲۲

تصوير ۲۴ 
و ۲۵

•••

.جدول ٢. چگونگي روابط بيش متنيت تراگونگي در نمونه گرافيتي هاي بررسي شده. مأخذ: نگارنده

نتيجه
همانگونه که ذکر شد به ياري بيش متنيت چگونگي تکثير و گسترش متن ها در جهان انساني تبيين 
مي گردد که از اين رهيافت مي توان در شناخت هر چه بيشتر رشته هاي هنري و پيوستگي ميان 
متون آن سود جست. عليرغم اين که سهم هنر ايران در اين گونه مطالعات تا به امروز چشمگير 
نبوده است اما عمده پژوهش هاي صورت گرفته بومي نيز به هنرهاي سنتي توجه داشته اند. اين 
مقاله به بررسي رابطه بيش متني در گرافيتي ايران به عنوان يکي از هنرهاي روز پرداخته است تا 
اين آثار را به ياري نظريه اي مدون مورد مطالعه قرار دهد. نتايج بررسي ها بيانگر آن است که 
مولفان گرافيتي با حفظ فضاي معاصر تاثير متن هاي پيشين را در آثارشان منعکس کرده اند از اين 
رو تمايزات فرامتني و تفاوت هاي ناشي از عوامل فرهنگي و هنري در بيش متن ها قابل رويت است 
که در جهت مقاصد اعتراضي و اجتماعي گرافر قرار گرفته اند. صراحت ارجاع به پيش متن در اين 
نمونه ها متفاوت است که در طبقه بندي تقليدي و تغييري چهره اي متفاوت به خود مي گيرد. در بيش 



متن هايي که غلبه وجه تقليد بارزتر است نسبت هايي متفاوت از همانندسازي را شاهديم اما آنچه 
مسلم است مولف بيش متن، تقيد بيشتري به حفظ سبک صوري پيش متن داشته و عمده خالقيت 
خود را در تغيير محتوا بروز داده است. از ديگر نتايج حاصله در اين بخش بايد به فقدان گونه شارژ 
و رويکرد اغراق در گرافيتي هاي ايراني به عنوان بيش متن اشاره کرد. تشخيص عناصر وام گرفته 
از پيش متن در بيش متن هاي تغييري نيز، نياز به تامل و تدقيق بيشتري دارد که اين امر در پارودي 
و تراوستي کمتر و در گونه جايگشت ميزان گسترده تري را شامل مي شود، شايد علت آن را بتوان 
در تغيير نظام دانست چرا که دگرگوني در اقتباسات بينارشته اي و بينانشانه اي پرهيز ناپذير مي 
نمايد ضمن آنکه سطح مختصر تغييرات در گونه هاي فوق الذکر، احتماال به کارکرد آنها مرتبط است؛ 
بدين معني که هر چه رويکرد طنزي و تفنني در گونه اي بيشتر و پررنگ تر است نياز به داللت هاي 
صريح و عوامانه بيشتر احساس مي شود چرا که هنرمند بيش متن از زبان مطائبه در ساختاري 
آشنا بهره مي جويد تا به اثرگذاري و ماندگاري بيشتري نائل آيد در حالي که تغييرات اساسي در 
سبک و محتواي توامان مي تواند فاصله با پيش متن را زياد و از اثرگذاري بيش متن گرافيتي در 
نزد مخاطب بکاهد. همچنين پس از بررسي نمونه ها به عنوان بيش متن هاي تراگونه در گرافيتي 
دريافتيم، دگرگوني افزايشي- تغير سبک و محتوا با هم- بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 
است. در آخر بايد اين مطلب را خاطر نشان کرد که کارکرد گونه هاي بيش متني دست کم در گرافيتي 
ضمني است و نمي توان همانند طبقه بندي ژنت به روشني تصميم گرفت، اين مسئله به ويژه در 
تشخيص و تفکيک مرزهاي کارکرد تفنني دشوارتر است، با اين حال مي توان کارکرد گونه تفنني 

پاستيش را در بيش متن هاي گرافيتي نزديکترين به تعريف ژنت دانست.
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be used to better understand the arts and the relationship between the texts. Graffers by keeping the 
contemporary space, different domains of effectiveness and explicitness of different reference, have 
reflected the previous divisions of hypo text in their works. Therefore, the difference of hypertext 
and distinction of artistic and cultural elements are visible in graffiti works that are used as artists’ 
protests and social purposes. Explicit reference to the hypertext is different in these samples that are 
different in terms of imitation and classified changes. In hypo text imitations, extent of resemblance 
is distinct. It is certain that hypo text compiler had more constraint in protection of hypertext’s 
formal style, and has shown a major creativity in content. Another result in this section is the lack 
of any charges and exaggerated types in Iranian graffiti works as hypo texts. Recognizing borrowed 
elements from hypertext requires greater consideration and delicacy so that it would include a wider 
transposition and less degree of parody and travesties. Perhaps it could be due to the change of 
system that makes this look inevitable in interdisciplinary and inter-significant transposition. In 
addition, slight changes in those types are perhaps related to their functions. It means that the satirical 
and fancy approaches in a type are more frequent, bold and explicit, and popular implication is more 
needed, because the artist uses the humorous language in familiar structure to achieve a more lasting 
impact. Major changes, both in style and content, can lead to a significant gap among hypertext and 
hypo text of graffiti, and thus reduce the impact on the audience. Studying the samples on mutable 
hypo text in graffiti works, leads to understanding incremental change, that has the largest share 
itself. Finally, it should be said that the application of types of hypo text at least are implicit in graffiti 
works and cannot be clearly decided as Genette’s classifications, especially in border resolution of 
fancy function. However, one can see that the pastiche of fancy function in hypo text of graffiti is 
the closest concept to the Gerard Genette’s typology.
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Graffiti is one of the unofficial and popular artistic media that serves to express protests as well as 
political, social and cultural contents. This new popular art is noteworthy in terms of communication 
with subcultures, youth and street art in big cities and urban areas, as well as the fact that it has 
found an informal, unofficial and even underground life in Iran in recent years. Graffiti is a way of 
expressing the views and opinions of groups, images or letters used on surfaces of public places 
such as walls or bridges that are visible to the public, and also the raw wall paintings are handmade 
and sometimes disgusting, linear drawings, conventional inscriptions on doors and walls, linear 
motifs and irregular and obscure writings. Graffiti is used as a way to send social and political 
messages and as a form of advertising. It is also known as a modern art from that is now on display 
in galleries around the world. Although the history of this art medium in Iran is not long, but in 
this brief time, remarkable works are presented in different urban areas. Further recognition of 
graffiti works and introduction of the variety of textual relations that govern them, require referring 
to the transtextuality studies. All possible relations between texts may be reviewed by taking 
transtextuality approach of Gerard Genette, French researcher, in which area hyper textuality is 
more appropriate to analyze and decode the art texts. Hypertextuality is the relation of the second 
text, being derived from the first text, so that if the first text does not exist, the second text will not 
form. According to this, the paper based on Gerard Genette’s transtextuality typology, considers 
classifying and exploring conjunction, effects and text relations in Iranian graffiti works. The 
purpose of this essay is to conduct a systematic study which leads to a wider knowledge of the 
identity of contemporary art. The research methodology is descriptive- analytical and based on the 
Genette’s theory of Transtextuality types of hypo text approach that analyzes a number of graffiti 
works in Iran. The graffiti samples have been collected from web-based sources. The author’s 
statistical population includes about 350 Iranian graffiti artists, among which 20 images have been 
selected as case studies by targeted sampling method. Selected works are more closely related to 
the head of their branch in the process of hypo text classification, and in order to answer the research 
questions and their goals, the method of analysis is qualitative. Also data collection is done through 
the documentary resources and direct observations. The results showed and explained how the text 
in human world is reproduced and spread with hypotextuality, as well as how this approach can 


