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نقش کاربرد  حروف و خوشنویسی د ر هنر عمومی
 )مقایسۀ سه نمونه هنر عمومی حروف محور ایرانی با سه نمونه غیر ایرانی د ر د هۀ اخیر(
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کارشناسی ارشد  هنرهای گرافیکی، مؤسسۀ آموزش عالی اقبال الهوری، مشهد ، ایران.

چکید ه
این پژوهش د ر نظر د ارد  تأثیر خط و خوشنویسی د ر برقراری ارتباط میان مخاطب و اثر را د ر بستر هنر عمومی 
بررسی کند . ایجاد  ارتباط میان اثر هنری و مخاطب، از مهمترین مباحث هنر پست مد رن است که د ر هنرهای عمومی 
بیش از د یگر هنرها د ست یافتنی است. بر این اساس نوع ارتباط حاصل از کاربرد  حروف د ر هنر عمومی متفاوت است.

زیرا حروف به عنوان عنصری بصری، نقش فرهنگی د ر تاریخ د ارند . جهت مقایسۀ تأثیرکاربرد  حروف و خط د ر هنر 
عمومی، سه نمونه اثر ایرانی و سه نمونه اثر خارجی حروف محور مقایسه شد ه است. این پژوهش روش توصیفی را د ر 

زیرمجموعۀ نوع پژوهش های کیفی مد نظر قرار د اد ه است. 
اهمیت پژوهش تبیین اهمیت فرهنگی و هویت حروف و خط د ر هنرهای جد ید  و پست مد رن ایران و نیز اهمیت آن 

د ر برقراری ارتباط با مخاطب د ر هنرهای عمومی )Public Art( است.
د ر این پژوهش به د نبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که کاربرد  خط و خوشنویسی د ر آثار هنر عمومی، از طریق 

تقویت چه شاخصه هایی می تواند  به ارتباط مؤثر اثر و مخاطب منجر شود ؟
جهت پاسخگویی به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود  که کاربرد  خط و حروف د ر هنرهای عمومی، عالوه بر 
کارکرد  ارتباطی آن د ر انتقال مفهوم، چنانچه متناسب با پیشینۀ هویتی مخاطبان خود  به کار رود ، می تواند  به برقراری 

ارتباط بهتر اثر و مخاطب منجر شود .
د ر نمونه های بررسی شد ه د و اثر از »آل سید « و »پرویز تناولی« به عنوان آثار موفق د ر حوزۀ هنر عمومی تشخیص 
د اد ه شد ند . میزان د رهم تنید گی این آثار با بستر شهر و ارتباط حروف با بستر فرهنگی مخاطب از عوامل تأثیرگذار د ر 

موفقیت آثار حروف محور عمومی تشخیص د اد ه شد . 
براساس یافته های پژوهش خصوصیات هنر عمومی د ر ارتباط با مخاطب که به نسبت سایر هنرهای پست مد رن 
می تواند  ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند ، عبارتند  از: نمایش د ر فضای عمومی، د ر د سترس بود ن مخاطب عام، 
تحت تأثیر قرارد اد ن تود ۀ مرد م، د عوت به مشارکت مخاطب، ایجاد  حس شعف و شاد مانی، زیباسازی فضای شهری، 
انتقال بهتر پیام و پاید اری اطالعات. عالوه بر موارد  ذکر شد ه، د ر هنرهای عمومی که از خط و خوشنویسی به عنوان 
عامل بصری اصلی اثر بهره می برند ، چنانچه تناسب زبان و خط با فرهنگ و هویت مخاطبین د ر نظر گرفته شود ، 
مهمترین وجه هنر عمومی د ر ارتباط با مخاطب د ر این گونه آثار تحقق خواهد  یافت و می توان نسبت به برقراری تعامل 

مؤثرتر مخاطب و اثر اطمینان بیشتری یافت.

واژگان کلید ی: هنر پست مد رن، هنر عمومی، حروف محوری، خوشنویسی، هنر معاصر.
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مقد مه و بیان مسئله
رویکرد های مد رن و پست مد رن بسیاری با توجه به خوشنویسی 
و خط د ر هنر معاصر ایران مشاهد ه می شود . د هه های آخرین 
سد ۀ بیستم، تحوالتی عمیق د ر مفهوم هنر و ساختار زیبایی را 
شاهد  بود ه و از این رهگذر قلمروی گسترد ه و متنوعی از ابزارها 
و روش های بیان هنری جد ید  را تجربه کرد ه است. کاربرد  حروف 
د ر هنر یکی از تجربیاتی بود  که از د وران مد رن د ر هنر وجود  
د اشته و د ر د وران پست مد رن ابعاد ی نو به خود  گرفته است. گرچه 
استفاد ه از خط و خوشنویسی د ر تاریخ هنر شرق و غرب پیشینۀ 
طوالنی د ارد  )امانی، بلخاری قهی و جباری، 1400(. از طرف د یگر 
ایجاد  ارتباط میان اثر هنری و مخاطب، از مهمترین مباحث هنر 
پست مد رن است. این تعامل د ر هنرهای عمومی بیش از د یگر 
بیستم،  قرن  شروع  با  است.  د ست یافتنی  پست مد رن  هنرهای 
تغییرات فناورانۀ شتابان، شهرنشینی روزافزون و ورود  هنر به فضای 
شهری و گره خورد ن حیات روزمرۀ مرد م به فضاهای عمومی، نیاز به 
هنری عمومی را نیز آشکار ساخت. »شهر« به یک مسئلۀ اساسی 
برای هنرمند ان و برنامه ریزان شهری تبد یل شد  )رستمی، سروی 
زرگر و عینی، 1395، 53(. از طرف د یگر ایجاد  ارتباط با مخاطب 
د ر هنر عمومی باعث می شود  که مخاطبین المان های اجتماعی 
و فرهنگی یکد یگر را بشناسند  و شبکه ای از روابط انسانی، بد ون 

د رنظرگرفتن محد ود یت های جغرافیایی ایجاد  شود . 
این پژوهش د ر نظر د ارد  تأثیر خط و خوشنویسی د ر برقراری ارتباط 
میان مخاطب و اثر را د ر بستر هنر عمومی مورد  بررسی قرار د هد . 
براساس رویکرد  هنر پست مد رن، نوع ارتباط حاصل از کاربرد  حروف 
و خوشنویسی د ر هنر عمومی با رویکرد های د یگر متفاوت است. 
مثالً د ر ایران کاربرد  حروف و خوشنویسی د ر هنر عمومی به د لیل 
پیشینۀ غنی خوشنویسی و مقبولیت آن نزد  عامۀ مرد م، می تواند  
ارتباط با هنر عمومی را برای مخاطبین شکلی عمیق ببخشد . 
هنر به مثابۀ یکی از نمود های بارز فرهنگی به نحو چشمگیری با 
مسئلۀ هویت د ر ارتباط قرار می گیرد  )خراسانی و کفشچیان مقد م، 
1397(. هنرمند ان معاصر د ر حوزۀ هنر عمومی، د ر امتد اد  جریان 
مکتب سقاخانه، از خط به عنوان عنصر مهم هویت فرهنگی، جهت 
هویت د هی به آثار معاصرشان بهره برد اری می کنند . نمود  خط و 
خوشنویسی فارسی د ر چنین آثاری می تواند  جهان بینی ایرانیان 
را به گونه ای امروزی و مد رن شد ه د ر آثار تجسمی و مشخصاً هنر 

عمومی بیان کند  )عبد ی و گود رزی، 1378، 1(.  
بنابراین د لیل انتخاب حروف به عنوان عامل اصلی د ر مطالعۀ هنر 
عمومی د ر این پژوهش، نقش فرهنگی است که این عنصر بصری 
د ر پیشینۀ ایرانیان د ارد  و می تواند  مفهوم متفاوتی از ارتباط مخاطب 
با هنر عمومی به وجود  آورد . جهت مقایسۀ تأثیرکاربرد  حروف و 
خط د ر هنر عمومی، این ارتباط د ر سه نمونه اثر ایرانی و سه نمونه 

اثر غیر ایرانی حروف محور انجام شد ه است. 

روش شناسی تحقیق 
این پژوهش براساس روش توصیفی-تاریخی و تحلیلی، میزان 
اثرگذاری کاربرد  حروف د ر هنر عمومی و افزایش تعامل مخاطب 
با اثر را توصیف می کند . شیوۀ د ستیابی به اطالعات، کتابخانه ای، 
مقایسه و تحلیل نمونه های مورد ی بود ه است. جامعۀ مورد  مطالعه 
د و د سته از آثار هنر عمومی با کاربرد  حروف و یا خوشنویسی د ر 
هنر معاصر ایران و خارج از ایران است. شرایط انتخاب به شرح ذیل 

است: 
وجود  عامل تعامل، تعلق به 15 سال اخیر، شهرت هنرمند ، کاربرد  
حروف و یا خوشنویسی به عنوان عنصر بصری. باتوجه به این 
ویژگی ها روش انتخاب نمونه هد فمند  بود ه است. ضمناً باتوجه به 
عد م امکان ارزیابی نظر مخاطبان نسبت به نمونۀ آثار خارجی، کلیۀ 
آثار د ر تطبیق نهایی براساس ویژگی هایی مطابق با مبانی نظری 
پژوهش برای هنر عمومی پست مد رن که تعامل با مخاطب نیز 
د ر آن ها لحاظ شد ه است، ارزیابی شد ه اند . ویژگی های توصیفی 
هریک از آثار از نظر تناسب با شاخصه های مورد  نظر هنر عمومی، 
به خصوص تناسب با بستر و فرهنگ مخاطبان و نیز طراحی اثر 

متناسب با بستر کالبد ی بررسی شد ه اند .     

پیشینۀ  پژوهش
به صورت مجزا د ر ارتباط با کاربرد  خط د ر هنر معاصر ایران و نیز 

هنر تعاملی می توان به نمونه هایی اشاره د اشت: 
شهری«  مکان های  آفرینش  د ر  عمومی  هنر  »نقش  مقالۀ  د ر 
، از بهرامی نیکو و سجاد زاد ه، )1393( توضیحاتی د ر ارتباط با 
هنر عمومی ارائه شد ه است. بر این اساس هنر عمومی ضمن 
د ر نظرگرفتن نقش فعالیت های هنری و ارتقای کیفی فضاهای 
شهری، سعی د ر تبیین رابطه و نقش هنر عمومی د ر آفرینش 
مکان های شهری د ارد . این مطالعه از جهت تأکید  بر لزوم برقراری 
رابطۀ اثر عمومی با مخاطب د ر پژوهش حاضر، حائز اهمیت است.

 ،Stefan Gaie (2010) اثر  »Public art and Space« د ر مقالۀ
مؤلف رویکرد ی میان رشته ای مابین هنر عمومی، جامعه شناسی 
شهری و انسان شناسی برقرار کرد ه است و چالش هایی که هنر 
عمومی، با آن روبروست را بررسی  می کند . از این میان باتوجه به 
بحث انسان شناسی، اهمیت تناسب با بستر فرهنگی اثر عمومی نیز 
مطرح شد ه که د ر پژوهش حاضر نیز از نکات کلید ی بحث بود ه 

است.
رستمی و همکاران د ر مقالۀ »تبیین و ارزیابی مؤلفه های هنر 
عمومی« )1395( به تبد یل شهر به یکی از مسائل اصلی هنرمند ان 
د ر د وران پست مد رن اشاره می کنند . فضاهای عظیم شهری آثاری 
عمومی می طلبند  که بتوانند  عامل ارتباط د هند ۀ محیط های شهری 
و تقویت اد راک بصری انسان باشند . نکتۀ مهم د ر 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. 
منظور  »بــه  تایپوگرافــی  تعاملــی  چید مــان  »خوانــش 
کنتــرل« از منظر اصول اد راک بصری گشتالت« )1397( د ر 
ارتباط با اثری با عنوان »به منظور کنترل« است که امکان کنکاش 
د ر فضای تایپوگرافیک را فراهم کرد ه است. براین اساس تمهید ات 
تعاملی این اثر به د لیل کاربرد  حروف موجب مشــارکت فعاالنۀ 
مخاطب د ر چید مان و تعامل بیشــتر اثر با ســایر بازد ید کنند گان 
شد ه است. این امر بر اهمیت تعاملی حروف د ر هنر تأکید  د ارد  که 

مورد  نظر پژوهش حاضر نیز هست.
مقالۀ »هنر جد ید : هنر تعاملی: متن و تایپوگرافی: ابزار تعامل« از 
آزاد ه د هقانی )1387( به بررسی  نقش حروف د ر عرصۀ تعامل هنر 
پست مد رن پرد اخته است. د ر این پژوهش اهمیت وجود  عناصر 
فرهنگی و آشنا برای مخاطبین د ر فضاهای عمومی، جهت برقراری 
سریع تر ارتباط و تعامل با اثر از طریق زبان و متن مورد  توجه بود ه و 

از این جهت ارتباط نزد یکی با موضوع حاضر برقرار می کند . 
یزد ان فام )1390( د ر مقالۀ »تحوالت جهان عرب: صورت بند ی 
خاورمیانه  د ر  هویت  مسئلۀ  به  خاورمیانه«  د ر  هویت  و  قد رت 
تسلط  است.  پرد اخته  میالد ی   2011 سال  تحوالت  از  پس 
گفتمان اسالم گرایی د ر پس روید اد های این زمان و ضعیف شد ن 
گفتمان هاي اقتد ارگرایی مد رن پیشین د ر کشورهایی چون تونس 
و مصر، جای خود  را به گفتمان هایی مبنی بر تسامح و پذیرش 
افکار متنوع و پررنگ تر از همۀ اسالم گرایی د اد ه است. این تحول 
را می توان رویکرد ی به سمت گفتمان پسامد رن د انست که به 
بازیابی ویژگی های بصری هویتی این مناطق نیز کمک کرد ه است. 
توجه به این تحوالت می تواند  آگاهی از بستر فرهنگی این جوامع و 
اهمیت کاربرد  خط عربی و خوشنویسی د ر هنر عمومی این مناطق 
را که د ر نمونه های مورد ی پژوهش نیز مورد  اشاره قرار گرفته اند ، 

آشکار کند .

مبانی نظری
• هنر پست مد رن و مسئلۀ ارتباط با مخاطب

به  که  است  تاریخی-جامعه شناختی  پست مد رنیسم مفهومی 
 .(Barker, 2004)  د وران تاریخِی بعد  از مد رنیسم اطالق می شود
نیچه«،  »فرد ریش  اند یشمند انی چون  تأثیر  تحت  پسامد رنیته 
»مارتین هاید گر«، »لود ویگ ویتگنشتاین«، »جان د یویی« و د ر 
این اواخر، »ژاک د رید ا« و »ریچارد  رورتی« است )رید ، 1387( 
و د ر اواسط قرن بیستم مفاهیم آن د ر کشور فرانسه نهاد ینه شد  
)نوذری، 1379، 30(. مهمترین ویژگی پست مد رنیته که آن را 
از هنر مد رن متمایز می کند ، اهمیتی است که به مخاطب د اد ه 
می شود . به گونه ای که روش و غرض پست مد رنیسم از خواند ن متن 
هنری، مراد  نویسند ه نیست بلکه اوراق کرد ن1 آن  است )ضیمران، 
پست مد رنیسم  کارهای  ویژگی  ترتیب  همین  به   .)77 ،1389

د ر ایهام، کنایه، نماد گان چند گانه، مبهم، طنزآلود ، گزینش های 
متنوع و پراکند ه است، که تصویرگر گسستگی سنت ها هستند  
مؤلف  خاص  جغرافیاي  هنر  این   .)83-81 )ضیمران،1377، 
اثر را پشت سرمي گذارد  و به د نبال د ر هم آمیختگي رشته هاي 
مختلف هنري است )لینتن، 1382، 9-11(. به خصوص پید ایش 
رسانه های الکترونیکی د ر مفهوم مخاطب مد رن تحول به وجود  
آورد  (Remesar, 2005, 121). د ر این نوع، مخاطبان د ر ارتباطي 
ا یکـدیگر  فعاالنه به یکدیگر مرتبط شده و به مباد له و مشارکت ـب
می پرد ازند  )د نیس، 1398، 23( و مخاطب د ر جهت شکل گیري 
اثر نقش د ارد  (Manovich, 2001, 62). بد ین ترتیب د ر تعامالت 
مخاطب  میان  گفتمان  و  مکالمه  از  شکلی  پست مد رن،  هنر 
)شرکت کنند ه( و اثر برقرار می شود . همچنین د ر این د وران زبان 
به عنوان وسیلۀ انتقال پیام از سوی طرفد اران پست مد رنیسم به 
کار گرفته شد  )ضیمران، 1389، 77( د ر اد امه نمونه هایی از کاربرد  

زبان و خط د ر آثار پست مد رن ارائه شد ه است.
• کاربرد  زبان د ر غالب خط د ر هنرهای بصری پست مد رن

متن و هنر قرن هاست که د ر هم تنید ه شد ه اند . برای نمونه می توان 
به نسخه های خطی قرون وسطی، با تصاویر د قیقشان مراجعه 
کرد . اما اوضاع د ر قرن بیستم تغییر کرد . هنگامی که »مگریت«، 
هنرمند  سورئالیست مشهور د ر اثر نقاشی اش نوشت: »این یک پیپ 
نیست«. د ر این اثر متن به نقش گره خورد ه و مفهوم اثر را تکمیل 
می کند . کوبیست هایی  مانند  »ژرژ براک« نیز به د لیل د رج متن د ر 
آثار هنری خود  معروف شد ند  و اغلب کیفیت گرافیکی خط را د ر 

آثارشان برجسته می کرد ند .
از د هۀ 1960 به بعد ، گروهی از هنرمند ان به طور فزایند ه ای بر روی 
متن د ر اثر هنری خود  تمرکز کرد ند . تطبیق پذیری و قد رت کلمۀ 
نوشته شد ه بینند ه را مجبور می کند  تا نسبت به آن عکس العملی 
نشان د هد . بازی هوشمند انه با کلمات، فعالیت سیاسی از طریق 
ویژگی های  از  برخی  فقط  کلمات،  به  فرم  تخصیص  و  کلمات 

متد اول هنر قرن بیستم است2.
د ر هنر قرن بیستم توجه به خط د ر سطح مد لول یا یک د ال 
ناب از جنبش کوبیسم به بعد  مطرح شد . خط د ر سورئالیسم با 
تخیالت هنرمند  عجین می شود ، د ر اکسپرسیونیستم اروپایی و 
اکسپرسیونیسم انتزاعی آمریکایی خود  را می نمایاند  و جزء اساسی 
پاپ آرت می شود . یکی از ویژگی های این گونه آثار د ر د وران مد رن 
این است که نقاش، تسلیم قواعد  خط و خوشنویسی سنتی د ر 
فرهنگ مورد  نظر نشد ه و به د نبال فرم هایی است که بتواند  یک 
اثر بصری، با کمک خط و خطاطی پد ید  آورد . کلمات و حروف 
د ر این آثار معناي همیشگی خود  را از د ست می د هند  و از کنار 
هم قرارگرفتن و تغییر مد اوم و ترتیب شان، مفهوم جد ید ي خلق 
مجازي«،  »نمایش هاي  کتاب  د ر  گیاناچی«،  »گابریال  می شود . 
می نویسد : استفاد ه از متن و ابزار تایپوگرافی، به بینند ه این امکان را 
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می د هد  که رابط را پشت سر گذاشته و به واقعیت کار هنري رسوخ 
.(Giannachi, 2004)  کند

از جمله نمونه های چنین آثاری می توان به آثار »کریستوفر وول«3 
اشاره د اشت که د ر آمریکا ساکن است و بیشتر به خاطر خلق سری 
متن های سیاه رنگش روی بوم های سفید  از د هۀ 1980 شهرت 
د ارد . حروف بولد  د ر آثار او که حس اجرا با استنسیل را د ر بینند ه 
ایجاد  می کنند ، از گرفیتی4های شهر نیویورک الهام گرفته شد ه 
اند 5 )تصویر 1(. هنرمند  چند رسانه ای »بروس نومن«6 با روش هایی 
چون چید مان، فیلم، اجرا، مجسمه سازی و عکاسی به خلق آثارش 
با استفاد ه از حروف می پرد ازد . مهمترین آثار او مجسمه های نئونی 
هستند . وی با تمرکز بر معناشناسی، بر این نکته تأکید  می کند  
که چگونه تغییرات جزئی د ر کلمات می تواند  تأثیر اساسی بر معنا 
د اشته باشد . »نانسی اسپکتور«، سرپرست اصلی گوگنهایم د ر 
نیویورک می نویسد : »د رک خود  - برخورد  بینند ه با بد ن و ذهن 
خود  د ر رابطه با موضوع هنری« می تواند  به عنوان موضوع کار نومن 
تعبیر شود «7 )تصویر 2(. »مل بوشنر«، هنرمند  مفهومی، از د هۀ 
1960 میالد ی فعالیت حرفه ای خود  را آغاز کرد . او از د یوارهای 
گالری به عنوان بوم برای آثار خود  استفاد ه می کند . بوشنر هنرمند ی 
بسیار تنوع گرا است و د ر آثار او اغلب از حروف استفاد ه می شود . 
قابل اشاره است که چنین گرایشی د ر کاربرد  حروف را می توان د ر 

آثار هنر عمومی پست مد رن نیز مشاهد ه کرد . 

• کاربرد  خط د ر  هنرهای عمومی پست مد رن
شد ه،  واقع  عمومی  فضای  د ر  که  است  هنری  عمومی«  »هنر 
به  بتواند   و  باشد   د سترس  و  مشاهد ه  قابل  مرد م  عموم  برای 
ساختمان  یک  ثابت  عناصر  یا  طراحی  کالبد ،  د ر  د ائم  طور 
مانند   موقتی  پروژۀ  همچنین  شود .  گنجاند ه  شهری  مکان  یا 
کرد  محسوب  عمومی  هنر  د ستۀ  د ر  می توان  را   چید مان ها 
(Brisbane City Council, 2010 ,6). هنر عمومی د ارای سه متغیر 
هنر، مرد م و زمینه ای است که د ر آن افراد  د ر اجتماع یکی شد ه و با 
هم تعامل می کنند  (Mitrachea, 2012). جنبش زیباسازی شهر 
 Jo)  د ر اواخر قرن  19 میالد ی توسعۀ این هنر را سرعت بخشید
Landi, 2012). هنر عمومی را می توان د ر سه د سته بند ی جای 

د اد :
1. هنر د ر مکان های عمومی، که به طور معمول یک مجسمۀ 
انتزاعی مد رن است و برای تزئین و یا غنی سازی فضاهای شهری 
به ویژه د ر میاد ین و جلوی ساختمان های بزرگ و برج ها جانمایی 

شد ه اند .
2. هنر د ر د ر جهت منافع و عالیق عمومی که اغلب و به طور موقت 
بر مسائل اجتماعی و نه محیط ساخته شد ه تمرکز د ارد  و د ر تالش 

برای توسعه و نمایش روید اد های اجتماعی-سیاسی است.
3. هنر به عنوان مکان های عمومی، که کمتر متمایل به کالبد  بود ه 
و بیشتر د ر راستای اد غام هنر، معماری وچشم اند از شهری به وجود  
می آید . هنر عمومی د ر فضاهای شهری، ذهن و اید ۀ مخاطب را به 

.(Remesar, 2005, 121)  چالش می طلبد
هنر عمومی اثری است که هم توسط هنرمند  و هم اعضای جامعه 

ایجاد  می شود  و د ر شکلی کلی د ارای سه ویژگی است:
- از لحاظ ماند گاری اثری د ائمی یا موقتی است.

- از لحاظ خالق آن یا هنرمند ی حرفه ای یا شهروند ی است.
- هزینۀ آن بر عهد ۀ د ولت یا بخش خصوصی یا جامعه یا ترکیبی 

.(Sturley, 2010, 3) از اینهاست
مراحل برقراری ارتباط مخاطب با هنر عمومی د ر تصویر 3 آمد ه 
است. از نمونه های هنر عمومی با ویژگی کاربرد  خط د ر آن ها، 

می توان به نمونه های د اخلی اشاره د اشت )تصاویر 4 و 5(.
باتوجه به مؤلفه های هنر عمومی که پیشتر اشاره شد ، این د و اثر از 
نوع د ائمی هستند  که توسط هنرمند  و با استفاد ه از بود جۀ د ولتی 
خلق شد ه اند . جلب توجه آن ها با مخاطب از طریق جلوۀ بصری 
آن ها اتفاق می افتد . از آنجایی که خط و خوشنویسی و مضامین 
مذهبی سابقه ای کهن د ر فرهنگ ما د ارند ، تناسب با بستر و زمینۀ 
فرهنگی، امکان ارتباط با مخاطب را برقرار می کنند . عوامل تأمل 
و تفکر، تعلق خاطر و د ریافت پیام د ر این آثار به د لیل همین 
تناسب فرهنگی قابلیت تفسیر چنین آثاری برای مخاطب ایرانی 
اتفاق می افتد . همانگونه که مشاهد ه می شود ، د ر انتخاب چنین 
آثاری اغلب مفهوم مکان و یا مناسبت و رویکرد های کلی مسئولین 

تصویر 1. چید مان کتاب سیاه )1989تاریخ خلق اثر(، محل نگهد اری انستیتوی هنر 
.https://mymodernmet.com:شیکاگو. مأخذ

تصویر 2. اثری از نومن با عبارت: هنرمند  واقعی با افشای حقایق عرفانی به جهان 
.https://mymodernmet.com/wp:کمک می کند . 1967. موزۀ هنر فیالد لفیا. مأخذ
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به شهر مد نظر قرار گرفته است. بنابراین به د لیل تأکید ات تزئینی، 
د ر د ستۀ »هنر د ر مکان عمومی« ارزیابی می شوند . البته د ر صورتی 
که رویکرد  پست مد رن د ر هنر عمومی مورد  نظر قرار گیرد ، د ر 
باید  جنبۀ تعامل  کنار چنین موارد ی د ر طراحی هنر عمومی 
مستقیم تر با مخاطب نیز مورد  نظر قرار گیرد . د ر نتیجه د ر 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 مشاهد ه 
و ویژگی های ظاهری اثر قابل د ریافت است. نیز، بررسی خواهد  
شد . جد ول 1 مطابق با مبانی نظری پژوهش موارد  مورد  توجه د ر 
مطالعۀ نمونه ها را با توجه به محد ود یت های پژوهشگر د ر حضور 

مستقیم د ر محل ارائۀ آثار نشان می د هد .

مطالعۀ نمونه آثار عمومی هنرمند ان معاصر با کاربرد  حروف 
و خوشنویسی 

• آثار هنرمند ان ایرانی
بهره برد اری زیبایی شناسانه از خط به صورتی نوین و مد رن د ر 
ایران، نخستین بار د ر د هۀ 40 شمسی و با اوج گرفتن جنبش 
مطالعات   .)1385 )معرک نژاد ،  گذاشت  عرصه  به  پا  سقاخانه8 
ایراني–اسالمي را به د لیل  ایرانی، خطوط  فرم و نقش مایه هاي 
انعطاف پذیري از نظر شکل و اند ازه به عنوان عناصر بصري پایه 
د ر چنین  )پاکباز، 1379(.  مطرح ساخت  هنری  آثار  د ر خلق 
آثاری خوشنویسی به عنوان منبع بصری برآمد ه از سنت مورد  
نتیجه ای  اما  می گیرد  )کشمیرشکن، 147،1394(.  قرار  تأکید  
سنتی– مد رن مورد  نظر است )عبد ی و گود رزی، 1378، 1(.  البته 
خط و خوشنویسی به عنوان تصویر نیز می تواند  با مخاطبان غیر 
فارسی زبان ارتباط زیبایی شناسانه برقرار کند . د ر اد امه به معرفی 
نمونۀ آثار سه هنرمند  ایرانی مورد  نظر د ر پژوهش پرد اخته شد ه 

است:
مجموعۀ مجسمه های »هیچ« از »پرویز تناولی«9 بارها د ر غالب اثر 
هنر عمومی به نمایش د رآمد ه اند . به عنوان نمونه د ر سال 1971 
)1350( ش. یک مجسمۀ »هیچ« از جنس فوالد  ضد ِزنگ د ر 
د انشگاه هملین10واقع د ر سنت پل د ر ایالت مینه سوتای آمریکا 
نصب شد . مجسمۀ »هیچ« د یگری نیز از این هنرمند  اخیراً د ر 
کاناد ا نصب شد ه است. این مجسمه به نام »عاشقان« 11جد ید ترین 
و بزرگ ترین ساخت »هیچ« پرویز تناولی است که به سفارش گروه 
ملنیوم12 برای پروژۀ برج مسکونی ترومف13 ساخته شد ه است. این 
مجسمه از جنس استیل ضد ِزنگ آینه ای به ارتفاع 5٫5 متر است14 
)تصویر 6 و7(. همچنین سه اثر از پرویز تناولی د ر پارک آقاخان، 
واقع د ر وینفورد  د رایو د ر نورث یورک به نمایش عمومی گذاشته 
شد ه است: شاعِر عاشق )از جنس برنز(،  تند یس معروف »هیچ« 
بزرگ )از جنس فوالد  ضد زنگ( و د لد اد ه های افقی )از جنس برنز( 
)تصاویر 8 و9(. مجسمۀ آهنی »د نیا« یا »عالم«، ساختۀ »علیرضا 

تصویر 3. مراحل برقراری ارتباط مخاطب با هنر عمومی. مأخذ: نگارند ه برگرفته از 
.Remesar, 2005

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

تصویر 5. نمونۀ المان شهری با کاربرد  خط نستعلیق به عنوان عنصر بصری اصلی اثر 
.https://upload.wikimedia :و با تم غیر مذهبی، مأخذ
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       عوامل مورد  مطالعۀ هنر عمومی

هنر به عنوان مکان هنر عالیق عمومی هنر د ر مکان عمومی نوع اثر د ر د سته بند ی هنر عمومی

جلوه های بصری تغییر تصویر ایجاد  صد ا نوع  روش اثر د ر جلب توجه مخاطب

میزان تعلق خاطر مخاطب به اثر امکان تأمل مخاطب د ر اثر تناسب اثر با بستر فرهنگی مخاطبان 
و امکان د ریافت پیام

نوع تعامل پیش بینی شد ۀ مخاطب با اثر

ایجاد  فضا برای فعالیت اجتماعی افزایش تعامل اجتماعی ایجاد  سرمایۀ اجتماعی نقش اثر د ر فضای عمومی

د ولتی، خصوصی، مشارکتی د ائمی یا موقت نوع شکل گیری اثر از نظر ماند گاری و تأمین سرمایه

جد ول1. عوامل مورد  مطالعۀ هنر عمومی د ر بررسی نمونه های هنر عمومی با کاربرد  حروف و خوشنویسی د ر پژوهش. مأخذ: نگارند ه.

آستانه«15 د ر خیابان ظفرغربی شهر تهران نصب شد ه است. این 
پروژۀ بزرگ د یواری به سفارش مجموعۀ ایسترن انجام شد ه و ابعاد  
15 متر د ر 9 متر را د اراست. آستانه این اثر را با الهام از شعری 
از خیام پد ید  آورد ه است. نوشته ها از جنس ورق آهن با پوشش 
مخصوص انتخاب شد ه و 130 متر مربع وسعت د ارد  )تصویر 10(. 
نمونۀ د یگر از اثر هنر عمومی این هنرمند  د ر فرود گاه امام تهران 
است. ترمینال گالری سالم با ستون های طراحی شد ۀ این هنرمند  
مزین هستند . خوشنویسی ایرانی د ر ترکیب با فلز، حجم هایی را به 
وجود  آورد ه است که بر روی ستون ها نصب شد ه و جلوه ای خاص 
به محیط د اد ه اند  )تصویر 11(. مجسمۀ بتونی »ما« اثر »افشین 
سال  د ر  تهران  مجسمه سازی  د وساالنۀ  هفتمین  صیقلی«16د ر 
1397 مورد  توجه قرار گرفت. این مجسمه مد تی د ر ورود ی موزۀ 
هنرهای معاصر تهران و سپس به ورود ی گذر هنر و فرهنگ د ر 

جوار پارک الله د ر معرض د ید  عموم قرار گرفت )تصویر 12(. 
نکتۀ حائز اهمیت آن است که اغلب آثار بررسی شد ه، به غیر از 
یک نمونه اثر از آستانه و یک نمونه از تناولی، از ابتد ا برای مکان 

مشخصی طراحی نشد ه بود ند . 
• آثار هنرمند ان غیر ایرانی

آثار هنری خوشنویسی »وصام شاوات«17د ر بسیاری از مجموعه های 
خصوصی و عمومی سراسر جهان نگهد اری می شود . این هنرمند  
عراقی، د ر سال 2017 طی د و روز به طور زند ه به اجرای نقاشی 
د یواری د ر نمایشگاه »شیوۀ زند گی شهری د بی« پرد اخت. این 
اثر وی را می توان با توجه به ویژگی هایش جزو آثار هنر عمومی 
محسوب کرد . این اثر سیاه و قرمز د ر سبک خوشنویسی شخصی 
وی با نام »سبک ال وصام« اجرا شد ه است. این قطعه د ر اصل فقط 
از تکرار کلمۀ »عشق« تشکیل شد ه  است که بارها و بارها د ر سبک 
امضای »ال وصام« ترکیب بند ی نویی را پد ید  آورد ه است )تصویر 
13(. از د یگر آثار شاکات که می تواند  د ر حوزۀ هنر عمومی قرار 
گیرد ، می توان به اثری د ر متروی برلین اشاره د اشت که د ر سال 

2013 اجرا شد ه است )نک. تصویر 13(.
»سعید  د وکینز«18از اشکال مختلف هنری برای طراحی هنر د ر 

انعکاس جامعه از  شهر استفاد ه می کند . جهت گیری آثار او به 
تاریخ خود ش، سمبل مرگ و تعارض آن با قد رت، نابود ی، بقا و 
مکانیسم های کنترل رژیم های تحمیلی اشاره می کند . سعید  د وکینز 
به طور رسمی، نماد ین و فلسفی، پتانسیل کلمات و حروف را مورد  
بررسی قرار می د هد . یکی از پروژه های وی با نام »حرکت«19 از 
ابزارهای نورپرد ازی برای ایجاد  فضای بصری نقاشی گونه با استفاد ه 
از خوشنویسی د ر بناهای معروف تاریخی یا سایر مکان های نماد ین 
به عنوان زمینه های موقتی اثر استفاد ه می کند . پروژۀ »هلیوگرافی 
متفاوت  حالت هایی  که  است  عکس  تعد اد ی  شامل  خاطره«، 
از خوشنویسی و خطوط را ضبط می کند . متن ها با نور نوشته 
می شوند ، بنابراین کلمات به محض اراد ۀ خوشنویس د ر خلقشان 

ناپد ید  می شود 20 )تصویر14(.
روش »ال سید «21د ر انجام  پروژه های هنر عمومی اش آن است 
که ابتد ا خود  را به جامعه مورد  نظر  معرفی کند . کسب اطالعات 
از مکان و نزد یکی با افراد  محلی از مقد مات خلق آثار اوست. او از 
خوشنویسی عربی و سبکی متمایز برای انتشار پیام صلح، وحد ت و 
تأکید  بر مشترکات وجود  انسان ها استفاد ه می کند . ال سید  د ر سال 
2017 برند ۀ جایزۀ یونسکو شارجه برای فرهنگ عربی شد . د ر سال 
2016 برای پروژۀ خود  »اد راک«22د ر قاهره به عنوان یک متفکر 
جهانی معرفی شد . د ر سال 2013 ، وی با لوئیز ویتون د ر پروژۀ 
»فوالرد  آرتیست«23 همکاری د اشت. نمونۀ اثر هنر عمومی او د ر 
ژوئن سال 2019، نقاشی د یواری های ارد وگاه پناهند گان عین الهوه 
د ر جنوب لبنان است. د ر ارتباط نزد یک وی با زنان ارد وگاه بعد اً 
نقاشی ها توسط زنان گلد وزی و فروخته شد . رنگ آثار نیز با کمک 
زنان انتخاب می شد . پروژۀ بعد ی »اد راک« نام د ارد . وی د ر این 
اثر د اوری های غلط جامعه را که براساس اختالفات و به صورت 
ناخود آگاه به وجود  می آیند  را زیر سؤال می برد . این اثر د ر محلۀ 
»منشیات نصر« د ر قاهره که جامعۀ قبطی زارایب24 به عنوان زباله 
جمع کن های قاهره د ر آن زند گی می کند ، خلق کرد ه است )تصویر 

.)15
نمونۀ د یگر پروژۀ پیشنهاد ی موزۀ هنرهای مد رن25د ر آنسان کرۀ 
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https://encrypted-tbn0.gsKimje6ch- :7. و مجسمۀ عاشقان د ر کاناد ا. مأخذ رتصوی
 nIl-VoGewiGfCEHLee

https:// :تصویر 8. تند یس هیچ بزرگ از فوالد  ضد  زنگ واقع د ر پارک آقا خان. مأخذ
 .i2.wp.com/media.hamyaari

https://i2.wp. :تصویر 9.  د لد اد ه های افقی از پرویز تناولی د ر پارک آقاخان. مأخذ
.com/media.hamyaari

جنوبی است. یک اثر هنری افقی آلومینیومی با برش لیزری بر 
روی حفاظ ها بین کرۀ شمالی و جنوبی نصب شد . این اثر به عنوان 
یاد آوری به نسل های جوان می گوید  که یک فرهنگ، زبان و سنت 
مشترک وجود  د ارد  که می تواند  مرد م و د ر واقع نسل ها را فراتر از 

د رگیری های سیاسی با هم جمع کند  )تصویر16(.
  

جمع بند ی، مقایسۀ نمونۀ آثار عمومی هنرمند ان ایرانی و 
غیر ایرانی با محوریت خط و خوشنویسی

با توجه به د رک پژوهشگر از هریک از آثار و توجه به زمینۀ خلق 
هر اثر که از طریق مطالعات کتابخانه ای حاصل شد ه است، می توان 
تأمل و تعلق خاطر د ر مورد  یک نمونه از آثار هر هنرمند  مورد  

ارزیابی قرار د اد  )جد اول 2و3(.
براساس جد اول 2 و3 ، اکثر آثار به جز اثر شاوات همزمان د ر ایجاد  

حس تأمل و تعلق خاطر د ر مخاطب موفق بود ه اند . البته تعیین 
میزان این تأمل و تعلق خاطر و موفق تربود ن این آثار باتوجه به 
محد ود یت های پژوهشگر د ر حضور و مشاهد ۀ واکنش مخاطبین 

https://encrypted-tbn0. :تصویر6. مجسمۀ هیچ د ر د انشگاه هملین آمریکا، مأخذ
 gsKimje6chnIl-VoGewiGfCEHLee
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تصویر 11. ستون  های مزین به طرح خوشنویسی ایرانی از علیرضا آستاد ه د ر فرود گاه 
https://www.chidaneh.com :امام خمینی. مأخذ

تصویر 12. جانمایی جد ید  اثر »ما« د ر ورود ی شرقی پارک الله. 
.https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/23/3/157241941.jpg :مأخذ

نسبت به این آثار، مقد ور نبود ه است. اما حد اقل می توان این آثار را 
واجد  د و مورد  از ویژگی های مهم هنر عمومی د ر ارتباط با مخاطب 

د انست. 
همچنین براساس گذاره های مهم هنر عمومی که د ر مورد  این آثار 
مورد  بررسی قرار گرفت، د و اثر از علیرضا استانه و ال سید  به لحاظ 
پاراد ایم »هنر د ر مکان های عمومی، کمتر شیءگرا و متمایل به 
کالبد «، مشابه بود ه اند . د ر مورد  گذاره »نقش اثر د ر فضای عمومی« 
اثر ال سید  بیشترین موراد  این گذاره را د ارا بود . تنها اثر »د وکینز« 
به عنوان اثر موقتی ارائه شد ه بود  و اثر این هنرمند  و »افشین 
صیقلی« نقش چند انی د ر زیباسازی فضا ند اشتند . از میان آثار 
ایرانی برای خصوصیات اثر د ر ارتباط با مخاطب، مجسمۀ عاشقان 
تناولی بیشترین موارد  را د ر این زمینه شامل می شد  )نمایش د ر 
فضای عمومی، د ر د سترس بود ن مخاطب عام، زیباسازی فضای 
شهر، انتقال بهتر پیام( و د ر میان آثار غیر ایرانی، اثر ال سید  با 
د ارابود ن موارد  بیشتر ارتباط با مخاطب )نمایش د ر فضای عمومی، 
د ر د سترس بود ن مخاطب عام، تحت تأثیر قرارد اد ن تود ۀ مرد م، 
ایجاد  حس شعف و شاد مانی، زیباسازی فضای شهری، د عوت به 
مشارکت مخاطب، پاید اری اطالعات، انتقال بهتر پیام(، بیشترین 

موارد  را د ر این زمینه د اراست.

نتیجه گیری 
یکی از راه های برقراری تعامل با مخاطب استفاد ه از عناصر فرهنگی 
د ر آثار هنر عمومی است و حروف و خوشنویسی باتوجه به تأکید ات 
زبانی هنر پست مد رن، می توانند  نقش مهمی را د ر این عرصه به 
خود  اختصاص د هند . د ر د وران معاصر خط و خوشنویسی کاربرد  
وسیعی د ر هنر از جنبۀ گرافیسم و بعد  بصریشان د ارند . این امر به 
خصوص د ر مورد  هنر عمومی که د ر معرض د ید  بسیاری از مرد م 
است، چنانچه متناسب با زمینۀ فرهنگی به کار رود ، می تواند  از 
جنبۀ هویتی و تأکید  بر د اشته های فرهنگی، حس تعلق، امکان 
ارتباط و د ریافت پیام اثر تأثیرگذاری زیاد ی بر مخاطب د اشته باشد . 
باتوجه به اهمیت ارتباط با مخاطب د ر هنر پست مد رن، کاربرد  خط 
به عنوان فرم بصری آشنا برای مخاطب د ر هنر عمومی می تواند  
د ر زمینۀ تقویت این ارتباط از بعد  فرهنگی بسیار راه گشا باشد . زیرا 
خط و کلمات زیربنای هویت فرهنگی جوامع متمد ن را د ر د وران 
تاریخی شکل د اد ه اند . این امر به خصوص د ر کشورهای مسلمان 
باتوجه به اهمیت د ینی حروف و کلمات به واسطۀ تقد س کالم 
قرآن، بیش از پیش اهمیت می یابد . خصوصیات هنر عمومی د ر 
ارتباط با مخاطب را که به نسبت سایر هنرهای پست مد رن می تواند  

ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کند ، می توان شامل: 
نمایش د ر فضای عمومی، د ر د سترس بود ن مخاطب عام، تحت 
ایجاد   مخاطب،  مشارکت  به  د عوت  مرد م،  تود ۀ  قرارد اد ن  تأثیر 
حس شعف و شاد مانی، زیباسازی فضای شهری، انتقال بهتر پیام 

https://www.chidaneh. :تصویر 10. مجسمۀ آهنی عالم د ر خیابان ظفر تهران.. مأخذ
com
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تصویر 13. اثر عشق برای عشق، اثر وصام شاوات و اثر وصام شاکات د ر ایستگاه 
https://i. و https://www.buro247.me/images/3B5A4412.jpg :مترو برلین. مأخذ

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

تصویر14. اثر نقاشی د یواری با استاد ه از خوشنویسی و تصویر لحظع ای از اثر 
https://i.ytimg.com/vi/BtoDibL-  : مأخ خاطره.  هلیوگرافی  پروژه  د ر  ذحرکت 
https://www.thisiscolossal.com/wp-content/up- و   HeMY/maxresdefault.jpg

.loads/2017/08/SaidDokins_07.jpg

تصویر15. نمونه نقاشی د یواری ارد وگاه پناهند گان عین الهوه و نمایی از پروژۀ اد راک 
https://elseed-art.com/wp-content/uploads/2020/02/Journey_ :د ر قاهره. مأخذ

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

و پاید اری اطالعات د انست. د ر این پژوهش نمونۀ آثاری از هنر 
عمومی سه هنرمند  ایرانی و خارجی با کاربرد  خط مورد  مطالعه قرار 
گرفت و تالش شد  تا میزان ظهور موفق ویژگی های هنر عمومی د ر 
آن ها مورد  ارزیابی قرار گیرد . با مقایسۀ تعد اد  موارد  خصوصیات اثر 
د ر ارتباط با مخاطب د ر آثار د و هنرمند  مطابق با جمع بند ی بخش 
قبل، آثار با بیشترین میزان تطابق با شاخصه های هنر عمومی 
با استفاد ه از عامل بصری خط به د و هنرمند  پرویز تناولی و ال 
سید  تعلق د اشت. د ر مقایسۀ اثر  »اد راک« ال سید  بیش از اثر 
»عاشقان« پرویز تناولی د ر ارتباط با مخاطب موفق بود ه است. زیرا 
موارد  بیشتر ارتباط با مخاطب از جمله نمایش د ر فضای عمومی، 
د ر د سترس بود ن مخاطب عام، تحت تأثیر قرارد اد ن تود ۀ مرد م، 
ایجاد  حس شعف و شاد مانی، زیباسازی فضای شهری، د عوت به 
مشارکت مخاطب، پاید اری اطالعات، انتقال بهتر پیام، د ر مقایسه با 
اثر عاشقان تناولی قابل استخراج است. اثر ال سید  متناسب با زمینه 
و بستر فرهنگی اش خلق شد ه بود ، د ر حالی که اثر تناولی بیشتر 
به د لیل شهرت هنرمند  و ارزش باالی آثار »هیچ« او د ر کاناد ا نصب 
شد ه و عالوه بر ارتباط کم زمینۀ فرهنگی و اثر )از نظر آشنایی 
فرهنگی با خط شکسته نستعلیق(، این مجسمه برای مکان خاص 
شهری طراحی نشد ه و با کالبد  شهری و بستر خود  د رهم تنید گی 
ند ارد . د ر حالی که اثر »اد راک« ال سید  د ر د ل کالبد  عمومی و 

کامالً متناسب با زمینۀ فرهنگی اجتماع به وجود  آمد ه است. 
از  آثار  این  مساوی همۀ  و  متعاد ل  ارزیابی  امکان  آنکه  باوجود  
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https://elseed-art.com/wp-content/uploads/2018/02/EL-Seed-Korea04.jpg :تصویر 16. نمایی از اثر آلومنیومی و افقی ال سید  د ر مرز کره شمالی و جنوبی. مأخذ
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عام
زیباسازی فضای شهری

انتقال بهتر پیام

بیان اید ۀ هنرمند  د ر خلق 
آثار متعد د  با مضمون »هیچ«، 
تمرکز بر اید ۀ شخصی هنرمند  
و ایجاد  فضا برای عکس العمل 

و تعامل مخاطب با این 
اید ه، ایجاد  امکان تأویل و 

معنی آفرینی توسط مخاطب، 
شهرت بین المللی اید ۀ تناولی 
د ر خلق آثار با مضمون »هیچ«

علیرضا 
آستانه

ستون 
سالن 

فرود گاه 
امام
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اجتماعی

اثر د ائمی 
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قابلیت تفسیری چند پهلو، 
امکان تأویل و معنی آفرینی 

توسط مخاطب

جد ول 2. بررسی گزاره های مهم د ر هنر عمومی د ر نمونه آثار منتخب هنرمند ان ایرانی مورد  مطالعه و تحلیل آن ها. مأخذ: نگارند ه.

نگاه مخاطبان وجود  ند اشت، نگارند ه به توصیفات آثار و تحلیل 
گزاره های قابل مشاهد ه د ر آثار جهت استخراج شاخصه ها و عوامل 
ارتباطی با مخاطب د ر این آثار عمومی محد ود  بود ه است. زمینه و 
بستر فرهنگی متناسب با مخاطب از طریق مشخصات مکانی اثر و 
شناخت نسبت به غاطبۀ ساکنین فرهنگی آن می توان استنباط کرد . 
عوامل د یگری چون انتقال پیام و ارتباط با مخاطب نیز د ر تناسب با 

این بستر فرهنگی قابل استنباط هستند .
از مطالعۀ نمونه های این پژوهش و جمع بند ی حاصله می توان به این 
نتیجه رسید  که چنانچه خط و زبان به کار رفته د ر هنر عمومی با 
بستر و زمینۀ فرهنگی مخاطبان تناسب د اشته باشد ، بهتر می تواند  

ویژگی ارتباط با مخاطب را که د ر هنر پست مد رن عمومی اهمیت 
د ارد ، به د ست آورد . د ر نمونه هایی که زبان خط به عنوان عامل اصلی 
بصری اثر عمومی برای مخاطبان به لحاظ فرهنگی شناخته شد ه نبود ، 
امکان انتقال پیام و ارتباط با مخاطب د شوارتر بود ه و اثر صرفاً د ر حوزۀ 
زیبایی شناسی و تزئین و د ر محد ود ۀ هنر د ر مکان قابل ارزیابی بود . 
اثر عمومی که تمایل به کاربرد  خط و زبان د اشته باشد ، باید  زبان خط 
خود  را متناسب با عالیق عمومی و د ر جهت خلق مکانی قابل د رک 
برای مخاطبان انتخاب کند  تا بیشترین عوامل ارتباطی هنر عمومی و 
مخاطبان را به د ست آورد . این امر به ایجاد  تعلق خاطر بیشتری بین 
مخاطب و اثر نیز منجر می شود .  براساس این یافته می توان فرضیۀ 
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نوع اثر د ر اثرهنرمند 
د سته بند ی 
هنر عمومی

نقش اثر د ر 
فضای عمومی

نوع 
شکل گیری اثر

نوع اثر
خصوصیات اثر د ر 
ارتباط با مخاطب 

)نوع جلب توجه اثر و 
تعامل آن با مخاطب(

تحلیل

وصام 
شاوات

د یوارنگارۀ 
ایستگاه مترو

هنر د ر 
مکان های 

عمومی

ایجاد  سرمایۀ 
اجتماعی

د ائمی و 
توسط هنرمند  
حرفه ای، هزینه 
بر عهد ه د ولت

پاید ار و 
تزئینی

نمایش د ر فضای 
عمومی، د ر د سترس 

مخاطب عام، زیباسازی 
فضای شهری

عد م توجه به زمینه و بسترهای 
جامعه و توجه به تمایالت 
شخصی و فرد ی هنرمند ، 
فعالیت بین المللی و فرازبانی

سعید  
د وکینز

نگارش نور 
خاطره

هنر د ر 
مکان های 

عمومی

ایجاد  سرمایه 
و فضایی برای 
فعالیت های 

اجتماعی

اثر موقت 
از هنرمند  

حرفه ای، هزینه 
بر عهد ه د ولت

موقت، 
بازی با 

نور

ارتباط با شهروند ان و ایجاد  انتقال بهتر پیام
تنوع و جلب توجه د ر منظر 
شهری، عد م توجه به زمینه 
و بسترهای جامعه و توجه 

به تمایالت شخصی و فرد ی 
هنرمند 

هنر به عنوان اد راکال سید 
مکان های 

عمومی، کمتر 
شیء گرا و 
متمایل به 

کالبد 

ایجاد  سرمایۀ 
اجتماعی

افزایش تعامل 
اجتماعی

ایجاد  فضایی 
برای فعالیت های 

اجتماعی،
افزایش تعامل 

اجتماعی

اثر د ائمی 
توسط هنرمند  
حرفه ای، تأمین 
هزینه توسط 

بخش خصوصی 
و با همکاری 

د ولت

پاید ار، 
اثر 

تزئینی

نمایش د ر فضای 
عمومی؛ د ر د سترس  
مخاطب عام، تحت 
تأثیر قرارد اد ن تود ۀ 

مرد م، ایجاد  حس شعف 
و شاد مانی، زیباسازی 
فضای شهری، د عوت 
به مشارکت مخاطب، 

پاید اری اطالعات، انتقال 
بهتر پیام

پیوند  میان هویت و زند گی 
معاصر از طریق خوشنویسی 
عربی، ارائۀ پیام عشق، احترام 

و رواد اری؛ شناخت بستر 
جامعه پذیرای اثر، تناسب اثر و 
پیام آن با زمینه های تاریخی و 
اجتماعی، پیوند  اثر و جامعه از 

طریق مضامین انتخابی، شناخت 
اولویت ها و هویت مخاطب د ر 

انتخاب پیام مناسب با اثر

جد ول 3. بررسی گزاره های مهم د ر هنر عمومی د ر نمونه آثار منتخب هنرمند ان خارجی مورد  مطالعه و تحلیل نهایی اثر از نظر ارتباط با مخاطب. مأخذ: نگارند ه.

پژوهش مبنی بر »کاربرد  خط و حروف د ر هنرهای عمومی، عالوه 
بر کارکرد  ارتباطی آن د ر انتقال مفهوم، چنانچه متناسب با پیشینۀ 
هویتی مخاطبان خود  به کار رود ، می تواند  بر ایجاد  تعامل بهتر اثر و 

مخاطب مؤثر واقع شود .« را مورد  تأیید  قرار د اد . 
براساس یافته ها می توان پرسش پژوهش را مورد  بررسی قرار د اد : 
»کاربرد  خط و خوشنویسی د ر آثار هنر عمومی، از طریق تقویت 
چه شاخصه هایی می تواند  به ارتباط مؤثر اثر و مخاطب منجر شود ؟«
- کاربرد  خط و خوشنویسی د ر آثار هنر عمومی، از طریق تقویت 
شاخصه هایی چون ارتباط فرهنگی مؤثر مخاطب و اثر، تناسب با بستر 
فرهنگی و افزایش امکان د ریافت پیام، افزایش امکان تأمل مخاطب 
د ر اثر، افزایش حس تعلق خاطر به اثر به د لیل قرابت فرهنگی د ر 
د ریافت زبان و آشنایی با حروف، می تواند  به عامل بصری تعاملی 
مطلوبی د ر هنر عمومی تبد یل شود . خط و خوشنویسی د ر هنر 
عمومی چنانچه متناسب با زبان مخاطبان مورد  استفاد ه قرار گیرد ، به 
د لیل پیشینۀ هویتی به راحتی می تواند  با مخاطب ارتباط برقرار کرد ه 
و حتی د ر صورت کاربرد  مینیمالیستی نیز ارتباط و تعامل مؤثری 
میان اثر و مخاطب به وجود  آورد . البته د ر هر حال توجه به زیبایی فرم 
د ر حروف، فارغ از آشنایی فرهنگی زمینه و جامعه با زبان مورد  نظر، 
می تواند  به لحاظ بصری به غنای فرم های محیط عمومی افزود ه و بر 
تأمل و حس تعلق شهروند ان تأثیر بگذارد . اما چنانچه تناسب زبان 
و خط اثر و غاطبۀ مخاطبین اثر نیز د ر نظر گرفته شود ، مهمترین 

وجه هنر عمومی د ر ارتباط با مخاطب با اطمینان بیشتری د ست 
یافتنی خواهد  بود . چنانچه این امر د ر مورد  آثار شاخص ال سید  و 
پرویز تناولی نیز صاد ق بود . تفاوت این د و اثر د ر میزان د رهم تنید گی 
آن ها با کالبد  شهری و تناسب فرهنگی با بستر خود  بود  که بر میزان 

تأثیرگذاریشان بر مخاطب نیز مؤثر تشخیص د اد ه شد . 
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