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چکیده
این پژوهش در نظر دار د تأثیر خط و خوشنویسی در برقراری ارتباط میان مخاطب و اثر را در بستر هنر عمومی
بررسی کند .ایجا د ارتباط میان اثر هنری و مخاطب ،از مهمترین مباحث هنر پستمدرن است که در هنرهای عمومی
بیش از دیگر هنرها دستیافتنی است .بر این اساس نوع ارتباط حاصل از کاربر د حروف در هنر عمومی متفاوت است.
زیرا حروف به عنوان عنصری بصری ،نقش فرهنگی در تاریخ دارند .جهت مقایسۀ تأثیرکاربر د حروف و خط در هنر
عمومی ،سه نمونه اثر ایرانی و سه نمونه اثر خارجی حروفمحور مقایسه شده است .این پژوهش روش توصیفی را در
زیرمجموعۀ نوع پژوهشهای کیفی مدنظر قرار داده است.
اهمیت پژوهش تبیین اهمیت فرهنگی و هویت حروف و خط در هنرهای جدی د و پستمدرن ایران و نیز اهمیت آن
در برقراری ارتباط با مخاطب در هنرهای عمومی ( )Public Artاست.
در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که کاربر د خط و خوشنویسی در آثار هنر عمومی ،از طریق
تقویت چه شاخصههایی میتوان د به ارتباط مؤثر اثر و مخاطب منجر شود؟
جهت پاسخگویی به این سؤال ،این فرضیه مطرح میشو د که کاربر د خط و حروف در هنرهای عمومی ،عالوه بر
کارکر د ارتباطی آن در انتقال مفهوم ،چنانچه متناسب با پیشینۀ هویتی مخاطبان خو د به کار رود ،میتوان د به برقراری
ارتباط بهتر اثر و مخاطب منجر شود.
در نمونههای بررسی شده دو اثر از «آل سید» و «پرویز تناولی» به عنوان آثار موفق در حوزۀ هنر عمومی تشخیص
داده شدند .میزان درهمتنیدگی این آثار با بستر شهر و ارتباط حروف با بستر فرهنگی مخاطب از عوامل تأثیرگذار در
موفقیت آثار حروفمحور عمومی تشخیص داده شد.
براساس یافتههای پژوهش خصوصیات هنر عمومی در ارتباط با مخاطب که به نسبت سایر هنرهای پستمدرن
میتوان د ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند ،عبارتن د از :نمایش در فضای عمومی ،در دسترسبودن مخاطب عام،
تحت تأثیر قراردادن تودۀ مردم ،دعوت به مشارکت مخاطب ،ایجا د حس شعف و شادمانی ،زیباسازی فضای شهری،
انتقال بهتر پیام و پایداری اطالعات .عالوه بر موار د ذکر شده ،در هنرهای عمومی که از خط و خوشنویسی به عنوان
عامل بصری اصلی اثر بهره میبرند ،چنانچه تناسب زبان و خط با فرهنگ و هویت مخاطبین در نظر گرفته شود،
مهمترین وجه هنر عمومی در ارتباط با مخاطب در اینگونه آثار تحقق خواه د یافت و میتوان نسبت به برقراری تعامل
مؤثرتر مخاطب و اثر اطمینان بیشتری یافت.
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مقدمه و بیان مسئله
رویکردهای مدرن و پستمدرن بسیاری با توجه به خوشنویسی
و خط در هنر معاصر ایران مشاهده میشود .دهههای آخرین
سدۀ بیستم ،تحوالتی عمیق در مفهوم هنر و ساختار زیبایی را
شاه د بوده و از این رهگذر قلمروی گسترده و متنوعی از ابزارها
و روشهای بیان هنری جدی د را تجربه کرده است .کاربر د حروف
در هنر یکی از تجربیاتی بو د که از دوران مدرن در هنر وجود
داشته و در دوران پستمدرن ابعادی نو به خو د گرفته است .گرچه
استفاده از خط و خوشنویسی در تاریخ هنر شرق و غرب پیشینۀ
طوالنی دار د (امانی ،بلخاری قهی و جباری .)1400 ،از طرف دیگر
ایجا د ارتباط میان اثر هنری و مخاطب ،از مهمترین مباحث هنر
پستمدرن است .این تعامل در هنرهای عمومی بیش از دیگر
هنرهای پستمدرن دستیافتنی است .با شروع قرن بیستم،
تغییرات فناورانۀ شتابان ،شهرنشینی روزافزون و ورو د هنر به فضای
شهری و گرهخوردن حیات روزمرۀ مردم به فضاهای عمومی ،نیاز به
هنری عمومی را نیز آشکار ساخت« .شهر» به یک مسئلۀ اساسی
برای هنرمندان و برنامهریزان شهری تبدیل ش د (رستمی ،سروی
زرگر و عینی .)53 ،1395 ،از طرف دیگر ایجا د ارتباط با مخاطب
در هنر عمومی باعث میشو د که مخاطبین المانهای اجتماعی
و فرهنگی یکدیگر را بشناسن د و شبکهای از روابط انسانی ،بدون
درنظرگرفتن محدودیتهای جغرافیایی ایجا د شود.
این پژوهش در نظر دار د تأثیر خط و خوشنویسی در برقراری ارتباط
میان مخاطب و اثر را در بستر هنر عمومی مور د بررسی قرار دهد.
براساس رویکر د هنر پستمدرن ،نوع ارتباط حاصل از کاربر د حروف
و خوشنویسی در هنر عمومی با رویکردهای دیگر متفاوت است.
مث ً
ال در ایران کاربر د حروف و خوشنویسی در هنر عمومی به دلیل
پیشینۀ غنی خوشنویسی و مقبولیت آن نز د عامۀ مردم ،میتوان د
ارتباط با هنر عمومی را برای مخاطبین شکلی عمیق ببخشد.
هنر به مثابۀ یکی از نمودهای بارز فرهنگی به نحو چشمگیری با
مسئلۀ هویت در ارتباط قرار میگیر د (خراسانی و کفشچیان مقدم،
 .)1397هنرمندان معاصر در حوزۀ هنر عمومی ،در امتدا د جریان
مکتب سقاخانه ،از خط به عنوان عنصر مهم هویت فرهنگی ،جهت
تدهی به آثار معاصرشان بهرهبرداری میکنند .نمو د خط و
هوی 
خوشنویسی فارسی در چنین آثاری میتوان د جهانبینی ایرانیان
را به گونهای امروزی و مدرنشده در آثار تجسمی و مشخصاً هنر
عمومی بیان کن د (عبدی و گودرزی.)1 ،1378 ،
بنابراین دلیل انتخاب حروف به عنوان عامل اصلی در مطالعۀ هنر
عمومی در این پژوهش ،نقش فرهنگی است که این عنصر بصری
در پیشینۀ ایرانیان دار د و میتوان د مفهوم متفاوتی از ارتباط مخاطب
با هنر عمومی به وجو د آورد .جهت مقایسۀ تأثیرکاربر د حروف و
خط در هنر عمومی ،این ارتباط در سه نمونه اثر ایرانی و سه نمونه
اثر غیر ایرانی حروفمحور انجام شده است.

روششناسیتحقیق
این پژوهش براساس روش توصیفی-تاریخی و تحلیلی ،میزان
اثرگذاری کاربر د حروف در هنر عمومی و افزایش تعامل مخاطب
با اثر را توصیف میکند .شیوۀ دستیابی به اطالعات ،کتابخانهای،
مقایسه و تحلیل نمونههای موردی بوده است .جامعۀ مور د مطالعه
دو دسته از آثار هنر عمومی با کاربر د حروف و یا خوشنویسی در
هنر معاصر ایران و خارج از ایران است .شرایط انتخاب به شرح ذیل
است:
وجو د عامل تعامل ،تعلق به  15سال اخیر ،شهرت هنرمند ،کاربر د
حروف و یا خوشنویسی به عنوان عنصر بصری .باتوجه به این
ویژگیها روش انتخاب نمونه هدفمن د بوده است .ضمناً باتوجه به
عدم امکان ارزیابی نظر مخاطبان نسبت به نمونۀ آثار خارجی ،کلیۀ
آثار در تطبیق نهایی براساس ویژگیهایی مطابق با مبانی نظری
پژوهش برای هنر عمومی پستمدرن که تعامل با مخاطب نیز
در آنها لحاظ شده است ،ارزیابی ش دهاند .ویژگیهای توصیفی
هریک از آثار از نظر تناسب با شاخصههای مور د نظر هنر عمومی،
به خصوص تناسب با بستر و فرهنگ مخاطبان و نیز طراحی اثر
متناسب با بستر کالبدی بررسی ش دهاند.
پیشینۀ پژوهش
به صورت مجزا در ارتباط با کاربر د خط در هنر معاصر ایران و نیز
هنر تعاملی میتوان به نمونههایی اشاره داشت:
در مقالۀ «نقش هنر عمومی در آفرینش مکانهای شهری»
 ،از بهرامی نیکو و سجادزاده )1393( ،توضیحاتی در ارتباط با
هنر عمومی ارائه شده است .بر این اساس هنر عمومی ضمن
در نظرگرفتن نقش فعالیتهای هنری و ارتقای کیفی فضاهای
شهری ،سعی در تبیین رابطه و نقش هنر عمومی در آفرینش
مکانهای شهری دارد .این مطالعه از جهت تأکی د بر لزوم برقراری
رابطۀ اثر عمومی با مخاطب در پژوهش حاضر ،حائز اهمیت است.
در مقالۀ « »Public art and Spaceاثر (،Stefan Gaie )2010
مؤلف رویکردی میانرشتهای مابین هنر عمومی ،جامعهشناسی
شهری و انسانشناسی برقرار کرده است و چالشهایی که هنر
عمومی ،با آن روبروست را بررسی میکند .از این میان باتوجه به
بحث انسانشناسی ،اهمیت تناسب با بستر فرهنگی اثر عمومی نیز
مطرح شده که در پژوهش حاضر نیز از نکات کلیدی بحث بوده
است.
رستمی و همکاران در مقالۀ «تبیین و ارزیابی مؤلفههای هنر
عمومی» ( )1395به تبدیل شهر به یکی از مسائل اصلی هنرمندان
در دوران پستمدرن اشاره میکنند .فضاهای عظیم شهری آثاری
طدهندۀ محیطهای شهری
عمومی میطلبن د که بتوانن د عامل ارتبا 
و تقویت ادراک بصری انسان باشند .نکتۀ مهم در این مقاله و
متناسب با موضوع پژوهش حاضر ،عامل تعامل مخاطب و اثر هنری
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به عنوان یکی از نتایج هنر عمومی است.
«خوانــش چیدمــان تعاملــی تایپوگرافــی «بــه منظور
کنتــرل» از منظر اصول ادراک بصری گشتالت» ( )1397در
ارتباط با اثری با عنوان «به منظور کنترل» است که امکان کنکاش
در فضای تایپوگرافیک را فراهم کرده است .براین اساس تمهیدات
تعاملی این اثر به دلیل کاربر د حروف موجب مشــارکت فعاالنۀ
مخاطب در چیدمان و تعامل بیشــتر اثر با ســایر بازدیدکنندگان
شده است .این امر بر اهمیت تعاملی حروف در هنر تأکی د دار د که
مور د نظر پژوهش حاضر نیز هست.
مقالۀ «هنر جدید :هنر تعاملی :متن و تایپوگرافی :ابزار تعامل» از
آزاده دهقانی ( )1387به بررسی نقش حروف در عرصۀ تعامل هنر
پستمدرن پرداخته است .در این پژوهش اهمیت وجو د عناصر
فرهنگی و آشنا برای مخاطبین در فضاهای عمومی ،جهت برقراری
سریعتر ارتباط و تعامل با اثر از طریق زبان و متن مور د توجه بوده و
از این جهت ارتباط نزدیکی با موضوع حاضر برقرار میکند.
یزدان فام ( )1390در مقالۀ «تحوالت جهان عرب :صورتبندی
قدرت و هویت در خاورمیانه» به مسئلۀ هویت در خاورمیانه
پس از تحوالت سال  2011میالدی پرداخته است .تسلط
گفتمان اسالمگرایی در پس رویدادهای این زمان و ضعیفشدن
گفتمانهاي اقتدارگرایی مدرن پیشین در کشورهایی چون تونس
و مصر ،جای خو د را به گفتمانهایی مبنی بر تسامح و پذیرش
افکار متنوع و پررنگتر از همۀ اسالمگرایی داده است .این تحول
را میتوان رویکردی به سمت گفتمان پسامدرن دانست که به
بازیابی ویژگیهای بصری هویتی این مناطق نیز کمک کرده است.
توجه به این تحوالت میتوان د آگاهی از بستر فرهنگی این جوامع و
اهمیت کاربر د خط عربی و خوشنویسی در هنر عمومی این مناطق
را که در نمونههای موردی پژوهش نیز مور د اشاره قرار گرفتهاند،
آشکار کند.
مبانینظری

• هنر پستمدرن و مسئلۀ ارتباط با مخاطب

پستمدرنیسم مفهومی تاریخی-جامعهشناختی است که به
تاریخی بع د از مدرنیسم اطالق میشو د (.)Barker, 2004
دوران
ِ
پسامدرنیته تحت تأثیر اندیشمندانی چون «فردریش نیچه»،
«مارتین هایدگر»« ،لودویگ ویتگنشتاین»« ،جان دیویی» و در
این اواخر« ،ژاک دریدا» و «ریچار د رورتی» است (رید)1387 ،
و در اواسط قرن بیستم مفاهیم آن در کشور فرانسه نهادینه شد
(نوذری .)30 ،1379 ،مهمترین ویژگی پستمدرنیته که آن را
از هنر مدرن متمایز میکند ،اهمیتی است که به مخاطب داده
میشود .به گونهای که روش و غرض پستمدرنیسم از خواندن متن
هنری ،مرا د نویسنده نیست بلکه اوراقکردن 1آن است (ضیمران،
 .)77 ،1389به همین ترتیب ویژگی کارهای پستمدرنیسم

در ایهام ،کنایه ،نمادگان چندگانه ،مبهم ،طنزآلود ،گزینشهای
متنوع و پراکنده است ،که تصویرگر گسستگی سنتها هستند
(ضیمران .)83-81 ،1377،این هنر جغرافياي خاص مؤلف
اثر را پشت سرميگذار د و به دنبال در همآميختگي رشتههاي
مختلف هنري است (لینتن .)11-9 ،1382 ،به خصوص پیدایش
رسانههای الکترونیکی در مفهوم مخاطب مدرن تحول به وجو د
آور د ( .)Remesar, 2005, 121در اﯾﻦ ﻧﻮع ،ﻣﺨﺎطبان در ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻓﻌﺎالنه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
میپردازن د (دﻧﯿﺲ )23 ،1398 ،و مخاطب در جهت شکلگیري
اثر نقش دار د ( .)Manovich, 2001, 62بدین ترتیب در تعامالت
هنر پستمدرن ،شکلی از مکالمه و گفتمان میان مخاطب
(شرکتکننده) و اثر برقرار میشود .همچنین در این دوران زبان
به عنوان وسیلۀ انتقال پیام از سوی طرفداران پستمدرنیسم به
کار گرفته ش د (ضیمران )77 ،1389 ،در ادامه نمونههایی از کاربرد
زبان و خط در آثار پستمدرن ارائه شده است.
• کاربر د زبان در غالب خط در هنرهای بصری پستمدرن
متن و هنر قرنهاست که درهم تنیده ش دهاند .برای نمونه میتوان
به نسخههای خطی قرون وسطی ،با تصاویر دقیقشان مراجعه
کرد .اما اوضاع در قرن بیستم تغییر کرد .هنگامی که «مگریت»،
هنرمن د سورئالیست مشهور در اثر نقاشیاش نوشت« :این یک پیپ
نیست» .در این اثر متن به نقش گره خورده و مفهوم اثر را تکمیل
میکند .کوبیستهایی مانن د «ژرژ براک» نیز به دلیل درج متن در
آثار هنری خو د معروف شدن د و اغلب کیفیت گرافیکی خط را در
آثارشان برجسته میکردند.
از دهۀ  1960به بعد ،گروهی از هنرمندان به طور فزاین دهای بر روی
متن در اثر هنری خو د تمرکز کردند .تطبیقپذیری و قدرت کلمۀ
نوشتهشده بیننده را مجبور میکن د تا نسبت به آن عکسالعملی
نشان دهد .بازی هوشمندانه با کلمات ،فعالیت سیاسی از طریق
کلمات و تخصیص فرم به کلمات ،فقط برخی از ویژگیهای
متداول هنر قرن بیستم است.2
در هنر قرن بیستم توجه به خط در سطح مدلول یا یک دال
ناب از جنبش کوبیسم به بع د مطرح شد .خط در سورئالیسم با
تخیالت هنرمن د عجین میشود ،در اکسپرسیونیستم اروپایی و
اکسپرسیونیسم انتزاعی آمریکایی خو د را مینمایان د و جزء اساسی
پاپ آرت میشود .یکی از ویژگیهای اینگونه آثار در دوران مدرن
این است که نقاش ،تسلیم قواع د خط و خوشنویسی سنتی در
فرهنگ مور د نظر نشده و به دنبال فرمهایی است که بتوان د یک
اثر بصری ،با کمک خط و خطاطی پدی د آورد .کلمات و حروف
یدهن د و از کنار
در این آثار معناي همیشگی خو د را از دست م 
همقرارگرفتن و تغییر مداوم و ترتیبشان ،مفهوم جدیدي خلق
میشود« .گابریال گیاناچی» ،در کتاب «نمایشهاي مجازي»،
مینویسد :استفاده از متن و ابزار تایپوگرافی ،به بیننده این امکان را
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یده د که رابط را پشت سر گذاشته و به واقعیت کار هنري رسوخ
م
کن د (.)Giannachi, 2004
3
از جمله نمونههای چنین آثاری میتوان به آثار «کریستوفر وول»
اشاره داشت که در آمریکا ساکن است و بیشتر به خاطر خلق سری
متنهای سیاهرنگش روی بومهای سفی د از دهۀ  1980شهرت
دارد .حروف بول د در آثار او که حس اجرا با استنسیل را در بیننده
ایجا د میکنند ،از گرفیتی4های شهر نیویورک الهام گرفته شده
ان د( 5تصویر  .)1هنرمن د چندرسانهای «بروس نومن» 6با روشهایی
چون چیدمان ،فیلم ،اجرا ،مجسمهسازی و عکاسی به خلق آثارش
با استفاده از حروف میپردازد .مهمترین آثار او مجسمههای نئونی
هستند .وی با تمرکز بر معناشناسی ،بر این نکته تأکی د میکن د
که چگونه تغییرات جزئی در کلمات میتوان د تأثیر اساسی بر معنا
داشته باشد« .نانسی اسپکتور» ،سرپرست اصلی گوگنهایم در
نیویورک مینویسد« :درک خو د  -برخور د بیننده با بدن و ذهن
خو د در رابطه با موضوع هنری» میتوان د به عنوان موضوع کار نومن
تعبیر شود»( 7تصویر « .)2مل بوشنر» ،هنرمن د مفهومی ،از دهۀ
 1960میالدی فعالیت حرفهای خو د را آغاز کرد .او از دیوارهای
گالری به عنوان بوم برای آثار خو د استفاده میکند .بوشنر هنرمندی
بسیار تنوعگرا است و در آثار او اغلب از حروف استفاده میشود.
قابل اشاره است که چنین گرایشی در کاربر د حروف را میتوان در
آثار هنر عمومی پستمدرن نیز مشاهده کرد.

تصویر  .1چیدمان کتاب سیاه (1989تاریخ خلق اثر) ،محل نگهداری انستیتوی هنر
شیکاگو .مأخذ.https://mymodernmet.com:

تصویر  .2اثری از نومن با عبارت :هنرمن د واقعی با افشای حقایق عرفانی به جهان
کمک میکند .1967 .موزۀ هنر فیالدلفیا .مأخذ.https://mymodernmet.com/wp:

• کاربر د خط در هنرهای عمومی پستمدرن

«هنر عمومی» هنری است که در فضای عمومی واقع شده،
برای عموم مردم قابل مشاهده و دسترس باش د و بتوان د به
طور دائم در کالبد ،طراحی یا عناصر ثابت یک ساختمان
یا مکان شهری گنجانده شود .همچنین پروژۀ موقتی مانند
چیدمانها را میتوان در دستۀ هنر عمومی محسوب کرد
( .)Brisbane City Council, 2010 ,6هنر عمومی دارای سه متغیر
هنر ،مردم و زمینهای است که در آن افرا د در اجتماع یکی شده و با
هم تعامل میکنن د ( .)Mitrachea, 2012جنبش زیباسازی شهر
د (Jo
در اواخر قرن  19میالدی توسعۀ این هنر را سرعت بخشی 
 .)Landi, 2012هنر عمومی را میتوان در سه دستهبندی جای
داد:
 .1هنر در مکانهای عمومی ،که به طور معمول یک مجسمۀ
انتزاعی مدرن است و برای تزئین و یا غنیسازی فضاهای شهری
به ویژه در میادین و جلوی ساختمانهای بزرگ و برجها جانمایی
ش دهاند.
 .2هنر در در جهت منافع و عالیق عمومی که اغلب و به طور موقت
بر مسائل اجتماعی و نه محیط ساخته شده تمرکز دار د و در تالش
برای توسعه و نمایش رویدادهای اجتماعی-سیاسی است.
 .3هنر به عنوان مکانهای عمومی ،که کمتر متمایل به کالب د بوده
و بیشتر در راستای ادغام هنر ،معماری وچشمانداز شهری به وجود
میآید .هنر عمومی در فضاهای شهری ،ذهن و ایدۀ مخاطب را به
د (.)Remesar, 2005, 121
چالش میطلب 
هنر عمومی اثری است که هم توسط هنرمن د و هم اعضای جامعه
ایجا د میشو د و در شکلی کلی دارای سه ویژگی است:
 از لحاظ ماندگاری اثری دائمی یا موقتی است. از لحاظ خالق آن یا هنرمندی حرفهای یا شهروندی است. هزینۀ آن بر عهدۀ دولت یا بخش خصوصی یا جامعه یا ترکیبیاز اینهاست (.)Sturley, 2010, 3
مراحل برقراری ارتباط مخاطب با هنر عمومی در تصویر  3آمده
است .از نمونههای هنر عمومی با ویژگی کاربر د خط در آنها،
میتوان به نمونههای داخلی اشاره داشت (تصاویر  4و .)5
باتوجه به مؤلفههای هنر عمومی که پیشتر اشاره شد ،این دو اثر از
نوع دائمی هستن د که توسط هنرمن د و با استفاده از بودجۀ دولتی
خلق ش دهاند .جلب توجه آنها با مخاطب از طریق جلوۀ بصری
آنها اتفاق میافتد .از آنجایی که خط و خوشنویسی و مضامین
مذهبی سابقهای کهن در فرهنگ ما دارند ،تناسب با بستر و زمینۀ
فرهنگی ،امکان ارتباط با مخاطب را برقرار میکنند .عوامل تأمل
و تفکر ،تعلق خاطر و دریافت پیام در این آثار به دلیل همین
تناسب فرهنگی قابلیت تفسیر چنین آثاری برای مخاطب ایرانی
اتفاق میافتد .همانگونه که مشاهده میشود ،در انتخاب چنین
آثاری اغلب مفهوم مکان و یا مناسبت و رویکردهای کلی مسئولین
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تصویر  .3مراحل برقراری ارتباط مخاطب با هنر عمومی .مأخذ :نگارنده برگرفته از

.Remesar, 2005

به شهر مدنظر قرار گرفته است .بنابراین به دلیل تأکیدات تزئینی،
در دستۀ «هنر در مکان عمومی» ارزیابی میشوند .البته در صورتی
که رویکر د پستمدرن در هنر عمومی مور د نظر قرار گیرد ،در
کنار چنین مواردی در طراحی هنر عمومی بای د جنبۀ تعامل
مستقیمتر با مخاطب نیز مور د نظر قرار گیرد .در نتیجه در نمونۀ
آثار تطبیقی عالوه بر شیوۀ جلب توجه مخاطب و تناسب اثر با بستر
فرهنگی نمایش آن ،عوامل تأمل و تعلق خاطر که از طریق مشاهده
و ویژگیهای ظاهری اثر قابل دریافت است .نیز ،بررسی خواهد
شد .جدول  1مطابق با مبانی نظری پژوهش موار د مور د توجه در
مطالعۀ نمونهها را با توجه به محدودیتهای پژوهشگر در حضور
یدهد.
مستقیم در محل ارائۀ آثار نشان م 
مطالعۀ نمونه آثار عمومی هنرمندان معاصر با کاربر د حروف
وخوشنویسی

• آثار هنرمندان ایرانی

تصویر  .4مجسمۀ شهری عمومی که خطوط متفاوت کلمۀ حسین و رنگ آن ،اثر را با
مناسبت ماه محرم متناسب کرده است .مأخذ.http://media.shabestan.ir :

تصویر  .5نمونۀ المان شهری با کاربر د خط نستعلیق به عنوان عنصر بصری اصلی اثر
و با تم غیر مذهبی ،مأخذ.https://upload.wikimedia :

بهرهبرداری زیباییشناسانه از خط به صورتی نوین و مدرن در
ایران ،نخستین بار در دهۀ  40شمسی و با اوجگرفتن جنبش
سقاخانه 8پا به عرصه گذاشت (معرکنژاد .)1385 ،مطالعات
فرم و نقشمايههاي ایرانی ،خطوط ايراني–اسالمي را به دليل
انعطافپذيري از نظر شكل و اندازه به عنوان عناصر بصري پايه
در خلق آثار هنری مطرح ساخت (پاکباز .)1379 ،در چنین
آثاری خوشنویسی به عنوان منبع بصری برآمده از سنت مورد
تأکی د قرار میگیر د (کشمیرشکن .)147،1394 ،اما نتیجهای
سنتی– مدرن مور د نظر است (عبدی و گودرزی .)1 ،1378 ،البته
خط و خوشنویسی به عنوان تصویر نیز میتوان د با مخاطبان غیر
فارسیزبان ارتباط زیباییشناسانه برقرار کند .در ادامه به معرفی
نمونۀ آثار سه هنرمن د ایرانی مور د نظر در پژوهش پرداخته شده
است:
9
مجموعۀ مجسمههای «هیچ» از «پرویز تناولی» بارها در غالب اثر
هنر عمومی به نمایش درآم دهاند .به عنوان نمونه در سال ۱۹۷۱
( )۱۳۵۰ش .یک مجسمۀ «هیچ» از جنس فوال د ض د ِزنگ در
دانشگاه هملین10واقع در سنت پل در ایالت مینهسوتای آمریکا
نصب شد .مجسمۀ «هیچ» دیگری نیز از این هنرمن د اخیرا ً در
کانادا نصب شده است .این مجسمه بهنام «عاشقان» 11جدیدترین
و بزرگترین ساخت «هیچ» پرویز تناولی است که به سفارش گروه
ملنیوم 12برای پروژۀ برج مسکونی ترومف 13ساخته شده است .این
14
مجسمه از جنس استیل ض د ِزنگ آینهای به ارتفاع  ۵٫۵متر است
(تصویر  6و .)7همچنین سه اثر از پرویز تناولی در پارک آقاخان،
واقع در وینفور د درایو در نورثیورک به نمایش عمومی گذاشته
شده است :شاع ِر عاشق (از جنس برنز) ،تندیس معروف «هیچ»
بزرگ (از جنس فوال د ضدزنگ) و دلدا دههای افقی (از جنس برنز)
(تصاویر  8و .)9مجسمۀ آهنی «دنیا» یا «عالم» ،ساختۀ «علیرضا
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جدول .1عوامل مور د مطالعۀ هنر عمومی در بررسی نمونههای هنر عمومی با کاربر د حروف و خوشنویسی در پژوهش .مأخذ :نگارنده.
عوامل مور د مطالعۀ هنر عمومی
نوع اثر در دستهبندی هنر عمومی

هنر در مکان عمومی

هنر عالیق عمومی

هنر به عنوان مکان

نوع روش اثر در جلب توجه مخاطب

ایجاد صدا

تغییر تصویر

جلوههای بصری

نوع تعامل پیشبینی شدۀ مخاطب با اثر

تناسب اثر با بستر فرهنگی مخاطبان

امکان تأمل مخاطب در اثر

میزان تعلق خاطر مخاطب به اثر

نقش اثر در فضای عمومی

ایجاد سرمایۀ اجتماعی

افزایش تعامل اجتماعی

ایجاد فضا برای فعالیت اجتماعی

نوع شکلگیری اثر از نظر ماندگاری و تأمین سرمایه

دائمی یا موقت

دولتی ،خصوصی ،مشارکتی

و امکان دریافت پیام

آستانه» 15در خیابان ظفرغربی شهر تهران نصب شده است .این
پروژۀ بزرگ دیواری به سفارش مجموعۀ ایسترن انجام شده و ابعاد
 15متر در  9متر را داراست .آستانه این اثر را با الهام از شعری
از خیام پدی د آورده است .نوشتهها از جنس ورق آهن با پوشش
مخصوص انتخاب شده و  ١٣٠متر مربع وسعت دار د (تصویر .)10
نمونۀ دیگر از اثر هنر عمومی این هنرمن د در فرودگاه امام تهران
است .ترمینال گالری سالم با ستونهای طراحی شدۀ این هنرمند
مزین هستند .خوشنویسی ایرانی در ترکیب با فلز ،حجمهایی را به
وجو د آورده است که بر روی ستونها نصبشده و جلوهای خاص
به محیط دا دهان د (تصویر  .)11مجسمۀ بتونی «ما» اثر «افشین
صیقلی»16در هفتمین دوساالنۀ مجسمهسازی تهران در سال
 ۱۳۹۷مور د توجه قرار گرفت .این مجسمه مدتی در ورودی موزۀ
هنرهای معاصر تهران و سپس به ورودی گذر هنر و فرهنگ در
جوار پارک الله در معرض دی د عموم قرار گرفت (تصویر .)12
نکتۀ حائز اهمیت آن است که اغلب آثار بررسی شده ،به غیر از
یک نمونه اثر از آستانه و یک نمونه از تناولی ،از ابتدا برای مکان
مشخصی طراحی نشده بودند.
• آثار هنرمندان غیر ایرانی

آثار هنری خوشنویسی «وصام شاوات» در بسیاری از مجموعههای
خصوصی و عمومی سراسر جهان نگهداری میشود .این هنرمند
عراقی ،در سال  2017طی دو روز به طور زنده به اجرای نقاشی
دیواری در نمایشگاه «شیوۀ زندگی شهری دبی» پرداخت .این
اثر وی را میتوان با توجه به ویژگیهایش جزو آثار هنر عمومی
محسوب کرد .این اثر سیاه و قرمز در سبک خوشنویسی شخصی
وی با نام «سبک ال وصام» اجرا شده است .این قطعه در اصل فقط
از تکرار کلمۀ «عشق» تشکیل شده است که بارها و بارها در سبک
امضای «ال وصام» ترکیببندی نویی را پدی د آورده است (تصویر
 .)13از دیگر آثار شاکات که میتوان د در حوزۀ هنر عمومی قرار
گیرد ،میتوان به اثری در متروی برلین اشاره داشت که در سال
 2013اجرا شده است (نک .تصویر .)13
«سعی د دوکینز»18از اشکال مختلف هنری برای طراحی هنر در
17

شهر استفاده میکند .جهتگیری آثار او به انعکاس جامعه از
تاریخ خودش ،سمبل مرگ و تعارض آن با قدرت ،نابودی ،بقا و
مکانیسمهایکنترلرژیمهایتحمیلیاشارهمیکند.سعی ددوکینز
به طور رسمی ،نمادین و فلسفی ،پتانسیل کلمات و حروف را مورد
بررسی قرار م 
یدهد .یکی از پروژههای وی با نام «حرکت» 19از
ابزارهای نورپردازی برای ایجا د فضای بصری نقاشیگونه با استفاده
از خوشنویسی در بناهای معروف تاریخی یا سایر مکانهای نمادین
به عنوان زمینههای موقتی اثر استفاده میکند .پروژۀ «هلیوگرافی
خاطره» ،شامل تعدادی عکس است که حالتهایی متفاوت
از خوشنویسی و خطوط را ضبط میکند .متنها با نور نوشته
میشوند ،بنابراین کلمات به محض ارادۀ خوشنویس در خلقشان
ناپدی د می شو د( 20تصویر.)14
روش «ال سید»21در انجام پروژههای هنر عمومیاش آن است
که ابتدا خو د را به جامعه مور د نظر معرفی کند .کسب اطالعات
از مکان و نزدیکی با افرا د محلی از مقدمات خلق آثار اوست .او از
خوشنویسی عربی و سبکی متمایز برای انتشار پیام صلح ،وحدت و
تأکی د بر مشترکات وجو د انسانها استفاده میکند .ال سی د در سال
 2017برندۀ جایزۀ یونسکو شارجه برای فرهنگ عربی شد .در سال
 2016برای پروژۀ خو د «ادراک»22در قاهره به عنوان یک متفکر
جهانی معرفی شد .در سال  ، 2013وی با لوئیز ویتون در پروژۀ
«فوالر د آرتیست» 23همکاری داشت .نمونۀ اثر هنر عمومی او در
ژوئن سال  ،2019نقاشی دیواریهای اردوگاه پناهندگان عینالهوه
در جنوب لبنان است .در ارتباط نزدیک وی با زنان اردوگاه بع دا ً
نقاشیها توسط زنان گلدوزی و فروخته شد .رنگ آثار نیز با کمک
زنان انتخاب میشد .پروژۀ بعدی «ادراک» نام دارد .وی در این
اثر داوریهای غلط جامعه را که براساس اختالفات و به صورت
ناخودآگاه به وجو د میآین د را زیر سؤال میبرد .این اثر در محلۀ
«منشیات نصر» در قاهره که جامعۀ قبطی زارایب 24به عنوان زباله
جمعکنهای قاهره در آن زندگی میکند ،خلق کرده است (تصویر
.)15
25
نمونۀ دیگر پروژۀ پیشنهادی موزۀ هنرهای مدرن در آنسان کرۀ
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تصویر .6مجسمۀ هیچ در دانشگاه هملین آمریکا ،مأخذ:

https://encrypted-tbn0.

gsKimje6chnIl-VoGewiGfCEHLee

د زنگ واقع در پارک آقاخان .مأخذhttps:// :
تصویر  .8تندیس هیچ بزرگ از فوال د ض 
. 2.wp.com/media.hamyaari

i

تصوریر .7و مجسمۀ عاشقان در کانادا .مأخذhttps://encrypted-tbn0.gsKimje6ch� :
nIl-VoGewiGfCEHLee

جنوبی است .یک اثر هنری افقی آلومینیومی با برش لیزری بر
روی حفاظها بین کرۀ شمالی و جنوبی نصب شد .این اثر به عنوان
یادآوری به نسلهای جوان میگوی د که یک فرهنگ ،زبان و سنت
مشترک وجو د دار د که میتوان د مردم و در واقع نسلها را فراتر از
درگیریهای سیاسی با هم جمع کن د (تصویر.)16
جمعبندی ،مقایسۀ نمونۀ آثار عمومی هنرمندان ایرانی و
غیر ایرانی با محوریت خط و خوشنویسی
با توجه به درک پژوهشگر از هریک از آثار و توجه به زمینۀ خلق
هر اثر که از طریق مطالعات کتابخانهای حاصل شده است ،میتوان
تأمل و تعلق خاطر در مور د یک نمونه از آثار هر هنرمن د مور د
ارزیابی قرار دا د (جداول 2و.)3
براساس جداول  2و ، 3اکثر آثار به جز اثر شاوات همزمان در ایجاد

i

تصویر  .9دلدا دههای افقی از پرویز تناولی در پارک آقاخان .مأخذhttps:// 2.wp. :
.com/media.hamyaari

حس تأمل و تعلق خاطر در مخاطب موفق بو دهاند .البته تعیین
میزان این تأمل و تعلق خاطر و موفقتربودن این آثار باتوجه به
محدودیتهای پژوهشگر در حضور و مشاهدۀ واکنش مخاطبین
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تصویر  .10مجسمۀ آهنی عالم در خیابان ظفر تهران ..مأخذhttps://www.chidaneh. :
com

نهای مزین به طرح خوشنویسی ایرانی از علیرضا آستاده در فرودگاه
تصویر  .11ستو 
امام خمینی .مأخذhttps://www.chidaneh.com :

تصویر  .12جانمایی جدی د اثر «ما» در ورودی شرقی پارک الله.

مأخذ.https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/23/3/157241941.jpg :

نسبت به این آثار ،مقدور نبوده است .اما حداقل میتوان این آثار را
واج د دو مور د از ویژگیهای مهم هنر عمومی در ارتباط با مخاطب
دانست.
همچنین براساس گذارههای مهم هنر عمومی که در مور د این آثار
مور د بررسی قرار گرفت ،دو اثر از علیرضا استانه و ال سی د به لحاظ
پارادایم «هنر در مکانهای عمومی ،کمتر شیءگرا و متمایل به
کالبد» ،مشابه بو دهاند .در مور د گذاره «نقش اثر در فضای عمومی»
اثر ال سی د بیشترین مورا د این گذاره را دارا بود .تنها اثر «دوکینز»
به عنوان اثر موقتی ارائه شده بو د و اثر این هنرمن د و «افشین
صیقلی» نقش چندانی در زیباسازی فضا نداشتند .از میان آثار
ایرانی برای خصوصیات اثر در ارتباط با مخاطب ،مجسمۀ عاشقان
تناولی بیشترین موار د را در این زمینه شامل میش د (نمایش در
فضای عمومی ،در دسترسبودن مخاطب عام ،زیباسازی فضای
شهر ،انتقال بهتر پیام) و در میان آثار غیر ایرانی ،اثر ال سی د با
دارابودن موار د بیشتر ارتباط با مخاطب (نمایش در فضای عمومی،
در دسترسبودن مخاطب عام ،تحت تأثیر قراردادن تودۀ مردم،
ایجا د حس شعف و شادمانی ،زیباسازی فضای شهری ،دعوت به
مشارکت مخاطب ،پایداری اطالعات ،انتقال بهتر پیام) ،بیشترین
موار د را در این زمینه داراست.
نتیجهگیری
یکی از راههای برقراری تعامل با مخاطب استفاده از عناصر فرهنگی
در آثار هنر عمومی است و حروف و خوشنویسی باتوجه به تأکیدات
زبانی هنر پستمدرن ،میتوانن د نقش مهمی را در این عرصه به
خو د اختصاص دهند .در دوران معاصر خط و خوشنویسی کاربرد
وسیعی در هنر از جنبۀ گرافیسم و بع د بصریشان دارند .این امر به
خصوص در مور د هنر عمومی که در معرض دی د بسیاری از مردم
است ،چنانچه متناسب با زمینۀ فرهنگی به کار رود ،میتوان د از
جنبۀ هویتی و تأکی د بر داشتههای فرهنگی ،حس تعلق ،امکان
ارتباط و دریافت پیام اثر تأثیرگذاری زیادی بر مخاطب داشته باشد.
باتوجه به اهمیت ارتباط با مخاطب در هنر پستمدرن ،کاربر د خط
به عنوان فرم بصری آشنا برای مخاطب در هنر عمومی میتواند
در زمینۀ تقویت این ارتباط از بع د فرهنگی بسیار راهگشا باشد .زیرا
خط و کلمات زیربنای هویت فرهنگی جوامع متمدن را در دوران
تاریخی شکل دا دهاند .این امر به خصوص در کشورهای مسلمان
باتوجه به اهمیت دینی حروف و کلمات به واسطۀ تقدس کالم
قرآن ،بیش از پیش اهمیت مییابد .خصوصیات هنر عمومی در
ارتباط با مخاطب را که به نسبت سایر هنرهای پستمدرن میتواند
ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند ،میتوان شامل:
نمایش در فضای عمومی ،در دسترسبودن مخاطب عام ،تحت
تأثیر قراردادن تودۀ مردم ،دعوت به مشارکت مخاطب ،ایجاد
حس شعف و شادمانی ،زیباسازی فضای شهری ،انتقال بهتر پیام
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تصویر  .13اثر عشق برای عشق ،اثر وصام شاوات و اثر وصام شاکات در ایستگاه
مترو برلین .مأخذ https://www.buro247.me/images/3B5A4412.jpg :و https://i.

.pinimg.com/originals/9f/4d/12/9f4d12d4a5a20aed5e557cb0c4705486.jpg

تصویر .14اثر نقاشی دیواری با استاده از خوشنویسی و تصویر لحظع ای از اثر
حرکت در پروژه هلیوگرافی خاطره .مأذخذhttps://i.ytimg.com/vi/BtoDibL� :

 HeMY/maxresdefault.jpggو �https://www.thisiscolossal.com/wp-content/up
.loads/2017/08/SaidDokins_07.jpg

تصویر .15نمونه نقاشی دیواری اردوگاه پناهندگان عین الهوه و نمایی از پروژۀ ادراک
در قاهره .مأخذhttps://elseed-art.com/wp-content/uploads/2020/02/Journey_ :

 DSC8844.jpgو .https://elseed-art.com/wp-content/uploads/2018/02/7.jpg

و پایداری اطالعات دانست .در این پژوهش نمونۀ آثاری از هنر
عمومی سه هنرمن د ایرانی و خارجی با کاربر د خط مور د مطالعه قرار
گرفت و تالش ش د تا میزان ظهور موفق ویژگیهای هنر عمومی در
آنها مور د ارزیابی قرار گیرد .با مقایسۀ تعدا د موار د خصوصیات اثر
در ارتباط با مخاطب در آثار دو هنرمن د مطابق با جمعبندی بخش
قبل ،آثار با بیشترین میزان تطابق با شاخصههای هنر عمومی
با استفاده از عامل بصری خط به دو هنرمن د پرویز تناولی و ال
سی د تعلق داشت .در مقایسۀ اثر «ادراک» ال سی د بیش از اثر
«عاشقان» پرویز تناولی در ارتباط با مخاطب موفق بوده است .زیرا
موار د بیشتر ارتباط با مخاطب از جمله نمایش در فضای عمومی،
در دسترسبودن مخاطب عام ،تحت تأثیر قراردادن تودۀ مردم،
ایجا د حس شعف و شادمانی ،زیباسازی فضای شهری ،دعوت به
مشارکت مخاطب ،پایداری اطالعات ،انتقال بهتر پیام ،در مقایسه با
اثر عاشقان تناولی قابل استخراج است .اثر ال سی د متناسب با زمینه
و بستر فرهنگی اش خلق شده بود ،در حالی که اثر تناولی بیشتر
به دلیل شهرت هنرمن د و ارزش باالی آثار «هیچ» او در کانادا نصب
شده و عالوه بر ارتباط کم زمینۀ فرهنگی و اثر (از نظر آشنایی
فرهنگی با خط شکسته نستعلیق) ،این مجسمه برای مکان خاص
شهری طراحی نشده و با کالب د شهری و بستر خو د درهمتنیدگی
ندارد .در حالی که اثر «ادراک» ال سی د در دل کالب د عمومی و
کام ً
ال متناسب با زمینۀ فرهنگی اجتماع به وجو د آمده است.
باوجو د آنکه امکان ارزیابی متعادل و مساوی همۀ این آثار از
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د در مرز کره شمالی و جنوبی .مأخذhttps://elseed-art.com/wp-content/uploads/2018/02/EL-Seed-Korea04.jpg :
تصویر  .16نمایی از اثر آلومنیومی و افقی ال سی 

جدول  .2بررسی گزارههای مهم در هنر عمومی در نمونه آثار منتخب هنرمندان ایرانی مور د مطالعه و تحلیل آنها .مأخذ :نگارنده.
هنرمند

اثر

نوع اثر در
دستهبندی
هنر عمومی

نقش اثر در
فضای عمومی

پرویز
تناولی

مجسمۀ
عاشقان

هنر در
مکانهای
عمومی

ایجاد سرمایۀ
اجتماعی،
ایجا د فضایی
برای فعالیتهای
اجتماعی

نوع
شکلگیری
اثر

نوع اثر خصوصیات اثر در ارتباط
با مخاطب
(نوع جلب توجه اثر و
تعامل آن با مخاطب)

تحلیل

پایدار
اثر دائمی
از نوع
از هنرمند
حرفهای ،تأمین مجسمه
هزینه توسط
دولت

نمایش در فضای عمومی
در دسترسبودن مخاطب
عام
زیباسازی فضای شهری
انتقال بهتر پیام

بیان ایدۀ هنرمند در خلق
آثار متعد د با مضمون «هیچ»،
تمرکز بر ایدۀ شخصی هنرمند
و ایجاد فضا برای عکسالعمل
و تعامل مخاطب با این
ایده ،ایجاد امکان تأویل و
معنیآفرینی توسط مخاطب،
شهرت بینالمللی ایدۀ تناولی
در خلق آثار با مضمون «هیچ»

علیرضا
آستانه

ستون
سالن
فرودگاه
امام

هنر به عنوان
مکانهای
عمومی ،کمتر
شیءگرا و
متمایل به
کالبد

ایجاد سرمایۀ
اجتماعی
افزایش تعامل
اجتماعی

اثر دائمی
توسط هنرمند
حرفهای و با
سرمایۀ دولتی

پایدار و
تزئینی

نمایش در فضای عمومی
در دسترسبودن مخاطب
عام
زیباسازی فضا

خلق آثار مینیمالیستی و
چیدمانی نوآورانه در خطنویسی
معاصر ،گسترش کاربردی خط
فارسی

افشین
صیقلی

ما

هنر در جهت
منافع و عالیق
عمومی،

افزایش تعامل
اجتماعی
ایجاد سرمایۀ
اجتماعی

اثر دائمی
از هنرمن د
حرفهای ،با
هزینۀ دولتی

پایدار
از نوع
مجسمه

نمایش در فضای عمومی،
در دسترس مخاطب عام،
انتقال بهتر پیام

قابلیت تفسیری چندپهلو،
امکان تأویل و معنیآفرینی
توسط مخاطب

نگاه مخاطبان وجو د نداشت ،نگارنده به توصیفات آثار و تحلیل
گزارههای قابل مشاهده در آثار جهت استخراج شاخصهها و عوامل
ارتباطی با مخاطب در این آثار عمومی محدو د بوده است .زمینه و
بستر فرهنگی متناسب با مخاطب از طریق مشخصات مکانی اثر و
شناخت نسبت به غاطبۀ ساکنین فرهنگی آن میتوان استنباط کرد.
عوامل دیگری چون انتقال پیام و ارتباط با مخاطب نیز در تناسب با
اینبسترفرهنگیقابلاستنباطهستند.
از مطالعۀ نمونههای این پژوهش و جمعبندی حاصله میتوان به این
نتیجه رسی د که چنانچه خط و زبان به کار رفته در هنر عمومی با
بستر و زمینۀ فرهنگی مخاطبان تناسب داشته باشد ،بهتر میتواند

ویژگی ارتباط با مخاطب را که در هنر پستمدرن عمومی اهمیت
دارد ،به دست آورد .در نمونههایی که زبان خط به عنوان عامل اصلی
بصریاثرعمومیبرایمخاطبانبهلحاظفرهنگیشناختهشدهنبود،
امکان انتقال پیام و ارتباط با مخاطب دشوارتر بوده و اثر صرفاً در حوزۀ
زیباییشناسی و تزئین و در محدودۀ هنر در مکان قابل ارزیابی بود.
اثر عمومی که تمایل به کاربر د خط و زبان داشته باشد ،بای د زبان خط
خو د را متناسب با عالیق عمومی و در جهت خلق مکانی قابل درک
برای مخاطبان انتخاب کن د تا بیشترین عوامل ارتباطی هنر عمومی و
مخاطبان را به دست آورد .این امر به ایجا د تعلق خاطر بیشتری بین
مخاطب و اثر نیز منجر میشود .براساس این یافته میتوان فرضیۀ
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جدول  .3بررسی گزارههای مهم در هنر عمومی در نمونه آثار منتخب هنرمندان خارجی مور د مطالعه و تحلیل نهایی اثر از نظر ارتباط با مخاطب .مأخذ :نگارنده.
هنرمند

اثر

نوع اثر در
دستهبندی
هنر عمومی

نقش اثر در
فضای عمومی

خصوصیات اثر در
ارتباط با مخاطب
نوع اثر
نوع
(نوع جلب توجه اثر و
شکلگیری اثر
تعامل آن با مخاطب)

تحلیل

وصام
شاوات

دیوارنگارۀ
ایستگاه مترو

هنر در
مکانهای
عمومی

ایجاد سرمایۀ
اجتماعی

دائمی و
توسط هنرمن د
حرفهای ،هزینه
بر عهده دولت

پایدار و
تزئینی

نمایش در فضای
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پژوهش مبنی بر «کاربر د خط و حروف در هنرهای عمومی ،عالوه
بر کارکر د ارتباطی آن در انتقال مفهوم ،چنانچه متناسب با پیشینۀ
هویتی مخاطبان خو د به کار رود ،میتوان د بر ایجا د تعامل بهتر اثر و
مخاطب مؤثر واقع شود ».را مور د تأیی د قرار داد.
براساس یافتهها میتوان پرسش پژوهش را مور د بررسی قرار داد:
«کاربر د خط و خوشنویسی در آثار هنر عمومی ،از طریق تقویت
چه شاخصههایی میتوان د به ارتباط مؤثر اثر و مخاطب منجر شود؟»
 کاربر د خط و خوشنویسی در آثار هنر عمومی ،از طریق تقویتشاخصههاییچونارتباطفرهنگیمؤثرمخاطبواثر،تناسببابستر
فرهنگی و افزایش امکان دریافت پیام ،افزایش امکان تأمل مخاطب
در اثر ،افزایش حس تعلق خاطر به اثر به دلیل قرابت فرهنگی در
دریافت زبان و آشنایی با حروف ،میتوان د به عامل بصری تعاملی
مطلوبی در هنر عمومی تبدیل شود .خط و خوشنویسی در هنر
عمومی چنانچه متناسب با زبان مخاطبان مور د استفاده قرار گیرد ،به
دلیل پیشینۀ هویتی به راحتی میتوان د با مخاطب ارتباط برقرار کرده
و حتی در صورت کاربر د مینیمالیستی نیز ارتباط و تعامل مؤثری
میان اثر و مخاطب به وجو د آورد .البته در هر حال توجه به زیبایی فرم
در حروف ،فارغ از آشنایی فرهنگی زمینه و جامعه با زبان مور د نظر،
میتوان د به لحاظ بصری به غنای فرمهای محیط عمومی افزوده و بر
تأمل و حس تعلق شهروندان تأثیر بگذارد .اما چنانچه تناسب زبان
و خط اثر و غاطبۀ مخاطبین اثر نیز در نظر گرفته شود ،مهمترین

پیون د میان هویت و زندگی
نمایش در فضای
معاصر از طریق خوشنویسی
عمومی؛ در دسترس
عربی ،ارائۀ پیام عشق ،احترام
مخاطب عام ،تحت
و رواداری؛ شناخت بستر
تأثیر قراردادن تودۀ
مردم ،ایجاد حس شعف جامعهپذیرای اثر ،تناسب اثر و
پیام آن با زمینههای تاریخی و
و شادمانی ،زیباسازی
اجتماعی ،پیوند اثر و جامعه از
فضای شهری ،دعوت
به مشارکت مخاطب ،طریق مضامین انتخابی ،شناخت
پایداری اطالعات ،انتقال اولویتها و هویت مخاطب در
انتخاب پیام مناسب با اثر
بهتر پیام

وجه هنر عمومی در ارتباط با مخاطب با اطمینان بیشتری دست
یافتنی خواه د بود .چنانچه این امر در مور د آثار شاخص ال سی د و
پرویز تناولی نیز صادق بود .تفاوت این دو اثر در میزان درهمتنیدگی
آنها با کالب د شهری و تناسب فرهنگی با بستر خو د بو د که بر میزان
تأثیرگذاریشان بر مخاطب نیز مؤثر تشخیص داده شد.
پینوشت

Christopher .3/https://mymodernmet.com/text-art-masters .2/Deconstruction .1
Bruce Nau� .6/ /https://mymodernmet.com/text-art-masters .5/ Graffiti .4/Wooll
 .8/ /https://mymodernmet.com/text-art-masters .7/ manسقاخانه جریانی هنری

بو د که در دهۀ  ۱۳۴۰شمسی ،یعنی حدو د  20سال پس از آغاز جنبش نوگرایی در
ایران شکل گرفت .مدرن و نیز برخی عناصر تزیینی سنتی و دینی ایرانی شکل گرفت
(پاکباز .9/ .)1387 ،پرویز تناولی (زادۀ  ۳فروردین  )۱۳۱۶مجسمهساز ،نقاش ،پژوهشگر
و مجموع هدار ایراینیMillennium Develop� .12/Lovers .11/Hamline University .10/
http://media.hamyaari.ca .14/Triomphe .13/ment Group
 .15در عمدۀ آثار آستانه محوریت موضوعات رابطۀ نشانهای کلمه و شکل است .او با تمرکز
بر خط نویسیهایی چون خط ناخنی به گونهای از بیان خوشنویسی دست یافت ه است.
البته قابل اشاره است که آثار این هنرمن د بیشتر جنبۀ زیباییشناسی بافت خوشنویسانه را
دنبال میکن د و در کنار هنرمندان دیگر که از خط و مفهوم خط بهره بر دهان د قابل مقایسه
نیست .حروف و همچنین کلمات برای مخاطبان خاص خو د دارای بار مفهومی هستند.
اما در آثار آستانه برخالف هنرمندانی چون تناولی ،مفهوم و پیامی در پس کلمات و
حروف نهفته نیست .16/ .افشین صیقلی هنرمندی است که نامش در هفتمین دوساالنۀ
مجسمهسازی تهران در سال  ۱۳۹۷به واسطۀ ارائۀ اثر مجسمه بتونی «ما» مور د توجه
قرار گرفت Wissam Shawkat .17/ .وی اصالت ًا عراقی است و اکنون در دبی زندگی میکند.
سبک منحصر به فرد او با الهام از هنر خوشنویسی سنتی و نشاط فرهنگ معاصر شکل گرفته
است .وصام نهتنها در هنر خوشنویسی سنتی و معاصر ،بلکه در طراحی آرم نیز فعالیت دارد.18/ .
 Said Dokinsدر مکزیکو سیتی زندگی و کار میکند .وی در دانشکدۀ هنر و طراحی و
همچنین در دانشگاه ملی خودمختار مکزیک تحصیل کر د و دورههای فلسفه و تئوری
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هنر را نیز طی کرد .او همچنین خوشنویسی سنتی را با خوشنویسان شناخته شدۀ ملی
و بینالمللی و نیز از طریق خوشنویسی ژاپنی آموخته است .وی از دهۀ  90به نقاشی
دیواری و هنر عمومی روی آوردhttps://www. .20/ Heliographies of Memory .19/ .

thisiscolossal.com/2017/08/temporary-calligraphy-illuminates-historic-sites-

 EL Seed .21/ /throughout-europeدر سال  1981از پدر و مادر تونسی در پاریس
متول د ش د و جوانی را به یادگیری نقاشیهای دیواری گذراند .وی دریافت که خوشنویسی
عربی میتوان د راهی برای ایجا د پیون د میان پیشینۀ او در تونس و زندگی فعلیاش در
فرانسه باشد .از آن پس وی شروع به استفاده از خوشنویسی به عنوان یک ابزار و پل در
سراسر جهان کرد.25/ Zaraeeb .24/ / ”Foulard d’Artiste .23/ Perception .22/ .
مردم زبالهGyeonggi :
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