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تأثیر گرافیک محیطی متروی تهران بر فرهنگ و هویت


مریم اسالمدوست

کارشناس ارشد ارتباط تصویری ،مدرس دانشگاه رسام و دانشگاه آزاد رودهن ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/7/27 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/12 :

چکیده
نقش اصلی گرافیک محیطی ،راهنمایی و اطالع رسانی ،زیباسازی محیط ،تسهیل در امر ارتباط و ایجاد هویتت بصتری عنتوان
شده است .این موارد در فرایندی ناخودآگاه بر هویت و فرهنگ مخاطب تأثیر میگذارند .اگر بحران هویت و مشکالت فرهنگی
عصر حاضر را از سویی و آشفتگی ،نابسامانی و ابهام فضاهای شهری را از سوی دیگر ،از مشتکالت مهتم در مناستبات ووامت
شهری در نظر بگیریم ،به ارتباط غیرکالمی ،دوسویه و تنگاتنگ محیط و فرهنگ بهعنوان تأمینکنندۀ دو نیاز روحی و متادی
انسان پی میبریم .در ووام مدرن ،عناصر و پدیدههای محیطی ،مأوایی برای ارتباطات انسانی شدهاند .از وسایل حمتلونقتل
شهری ،مترو بهعنوان پرکاربردترین و مدرنترین این وسایل ،بیتردید اقتضائات مدرنیته را نیت بته همتراه دارد کته بتر ستایر
کارکردهای فرهنگی و ضروری آن سایه میافکند .پژوهش حاضر در نظر دارد نقش فرهنگی و هویتی گرافیک محیطی متروی
تهران را از نگاهی تخصصی و آسیبشناسانه بررسی کند .همچنین عواملی را که در طراحتی عناصتر محیطتی ایتن مجموعته
ب رگ شهری ،در بهکارگیری ارزشهای فرهنگی و هویتی وامعه ،مؤثر است ،شناسایی و نیازسنجی کنتد .روش تحقیتا ایتن
پژوهش توصیفی -تحلیلی است و اطالعات بهصورت کتابخانهای و میدانی ،بر اساس اب ار مشاهده گردآوری شده است.

واژگان کلیدی
فرهنگ ،گرافیک محیطی ،متروی تهران ،هویت.
 تلفن ،021-77368912 :نمابر،021-77007070 :

E-mail: m.eslamdoost@yahoo.com
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مقدمه ____________________________________________________
گرافیک محیطی ،شاخهای از هنر گرافیک است که غالبتا در
مکتتانهتتای عمتتومی شتتکل م تیگی ترد و قبتتل از هتتر ی ت ،
ویژگیهای ملی ،قومی ،فرهنگی و قراردادهای اوتماعی هتر
وامعه را در نظر دارد .گرافیک محیطی پدیتدهای اوتمتاعی
است که از علوم مختلف ماننتد وامعتهشناستی ،ارتباطتات و
روانشناسی بهره میگیرد و دستاوردهای خود را با هنرهتای
معماری ،تجسمی و مبانی زیباییشناستی پیونتد متیزنتد .از
کاربردهای مهتم گرافیتک محیطتی متیتتوان بته مقتویتی
همچون اطالعرسانی ،آموزش ،فرهنگ و تبلیغات اشاره کرد.
با تووه بته اینکته مهتمتترین نیتاز ووامت متدرن ،نیتاز
فرهنگی است ،کاربردهای گرافیک محیطی در وهتت پاستخ
به این نیاز ،هماهنگ عمل میکنند .آگاهی از این کارکردهتا
سبب میشود فضتای مکتان هتای عمتومی ،بته وتای اینکته
محیطتتی بتترای دامتتنزدن بتتر بحتترانهتتای مدرنیتتته و
زیادهخواهیهای ووام استعماری باشد ،با تبدیل این تهدید
به فرصت ،فضایی برای نمایش قابلیتتهتای فرهنتگ ملتی-
مذهبی سرزمینمان فراهم آورد .ازومله مکتانهتای عمتومی
که محل تعامل و رفتارهای اوتمتاعی استت ،ایستتگاه متترو
است که بهعنتوان پایگتاه فرهنگتی مطمتمن مطتر استت و
گرافیک محیطی بهکاررفته در آن ،از عوامل مؤثر در خوانایی
محتتیط بتته شتتمار آیتتد .ایتتن در حتتالی استتت کتته متولیتتان
شهرسازی تهران نی به این نتیجه رسیدهاند که مترو ،گذری
فرهنگی است و باید در آن به تتأثیرات آموزشتی ،فرهنگتی،
هنری ،مشتارکتپتذیری ،تربیتتی ،آمتوزش همگتانی ،دیتن،
اخالق شهروندی و ...تووه شود.
حضور در متروی تهران و نگاهی به فضای ایستتگاههتای
آن میتواند ستؤا هتایی در اذهتان معمتاران ،هنرمنتدان یتا
کسانی ایجاد کند که مسملۀ فرهنگ و هویت از دغدغههتای
مهم کاری یا فکریشان است؛ سؤا هایی همچون :آیا نمادها
و تابلوهای متترو ،مخاطبتان (مستافران) را بته یتاد پیشتینۀ
تاریخی آن منطقه (که ایستگاه در آن واق شده) یا سرزمین
خودشان میاندازد؟ آیا پیوندی میان عناصر گرافیک محیطی
و اندوخته های ذهنتی مخاطتب برقترار متیشتود؟ گرافیتک

محیطی ،ارزشها و باورهای مخاطبان را تقویت متیکنتد یتا
کمرنگ؟ آیا نمادها و الگوها ،گ ارههتای عقالنتی مخاطتب را
تقویت میکند یا بر گت ارههتای احساستی تأکیتد دارد؟ آیتا
گرافیک محیطی با عامه مردم ارتباط برقرار میکند یتا تنهتا
قشر خاصی را هدف قرار داده است؟ نستبت میتان الگوهتای
سنتی و مدرن در طراحی گرافیک محیطی یست؟ ستنتی
یا سنتگری استت؟ و ستؤا مهتمتتر ،آیتا عناصتر گرافیتک
محیطی ایستگاههتای متتروی تهتران ،بتا هویتت و فرهنتگ
ایرانی -اسالمی همخوانی دارد؟
بیتردید در مسیر رسیدن بته اهتداف فتوق و پاستخ بته
پرسش ها ،باید ری فاکتورهای بسیاری را مطالعه کترد و ایتن
مهم میسر نخواهد شد ،مگر با مطالعات و پژوهشهتایی کته
میان حتوزه هتای مختلتف علتوم اوتمتاعی ،متردم شناستی،
ارتباطات ،هنر و معماری تعامل برقرار کند .ایتن پتژوهش در
نظر دارد به آسیبشناسی و نیازستنجی سته عامتل اساستی
بپردازد که در طراحی گرافیک محیطی متروی تهران نقتش
مهمی دارند .این سه عامل شامل مخاطبتان (مستافران) هتر
ایستگاه ،محیط و بافتت محلتی ایستتگاه و عناصتر گرافیتک
محیطی بهکاررفته در آن است .در ادامته ،ایتن پتژوهش بته
بررسی شاخصههای مووود در این سه عامل و می ان رعایت
آنها در طراحی گرافیک محیطی ایستگاههای متروی تهران
خواهد پرداخت و بتا تووته بته آستیبهتای مووتود ،موانت
رسیدن به اهداف فوق را بیان میکند .در نهایت ،راهکارهتای
مناسب را ارائه خواهد داد.
با ووود این ،نگاه تخصصی و آسیبشناسانه (صرفنظر از
طراحتتی تابلوهتتای اطتتالعرستتانی و وهتتتیتتابی کتته از
استانداردهای بین المللی تبعیتت متیکننتد) ،دیگتر بتا یتک
فضای گرافیکی واحد و یکدست در ایستگاههای مترو مواوته
نخواهیم بود؛ بلکه هر ایستگاه با تووه به ویژگیهای هتویتی
و فرهنگی خود ،متمای از سایر ایستگاهها طراحی متیشتود.
شایان ذکر است با ووود این تمای ها ،بایتد رو واحتدی بتر
تمام ایستگاههتا حتاکم شتود و همگتی بتر هویتت فرهنگتی
ایرانی -اسالمی تأکید کنند.

فرهنگ ،هویت و هویت فرهنگی
 فرهنگ و نسبت آن با محیطتعریتتتف کالستتتیک و نتتتامدار فرهنتتتگ ،تعریتتتف تتتتایلور
انسانشناس انگلیسی است کته در ستا  1871ارائته کترده
1

است .در نین تعریفی ،باورها ،رفتارها ،دانشها ،ارزشهتا و
خواسته ها ،عناصر تشکیل دهندۀ فرهنتگ عنتوان متی شتوند
(آشوری.)47 :1386 ،
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فرهنگ ،رابطی است بین انسان و محیط بیترون (اعتم از
اینکه این محیط ،محیط خاروی طبیعتت باشتد یتا محتیط
زندۀ انسانی) ،تا ریشۀ او را هم در طبیعتت و هتم در وامعته
مستحکم سازد .به کمک فرهنگ ،انسانها به هتم وابستته و
ن دیک می شوند و بتا مشتترکات ذهنتی کته زاییتدۀ همتین
فرهنگ استت ،ملتت بته ووتود متیآیتد کته پیونتدگاه او را
اشتتراکی استتت در ختاطرههتتا و اشتترار در ی هتتایی کتته
دوست می دارند و اشترار در ی هایی که دشمن میدارنتد
و اشترار زبان و ی های دیگر(گل محمدی.)58 :1381 ،
تغییرات فرهنگی در هر وامعه را میتتوان بته تغییترات
آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم کرد که در قالب دوییتۀ اعتقتادات
بنیادین و باورها (آگاهانته) ،ارزشهتا و هنجارهتا (ناآگاهانته)
تعریف میشوند .از منظری دیگر ،فرهنگ مفهومی بتهشتدت
پیچیده است کته از ارتبتاط پدیتدههتای ظتاهری و بیرونتی
(محیط ،رفتارها و )...و باورهای درونی شکل متیگیترد .ایتن
دوییتته از فرهنتتگ ،رفتارهتتای ظتتاهری انستتان را تشتتکیل
میدهند .هستۀ اصلی این تغییر ،بخش ناخودآگتاه آن استت
(بنیانیان.)12 :1388 ،
با تووه به اینکه پدیدههای محیطی بهطور غیرمستقیم و
ناخودآگاه در باورهای مخاطب نفوذ میکند ،از این منظر بته
طراحی گرافیک محیطی مترو تووه میشود.
 هویت و نسبت آن با محیطدرخصوص معنی و ریشۀ واژۀ هویت ،نیکلسون معتقد است
هویت در اصل واژۀ عربتی استت و از مصتدر وعلتی «هتو»،
ضمیر مفرد غایب ،گرفته شده استت (نیکلستون.)7 :1374 ،
در لغتنامۀ دهخدا نی در بیان ریشه و اصتل کلمتۀ هویتت،
لفظ «هو» آورده شده است و هو «خود» پنهانی مشاهده آن
غیر را درستت نیایتد ،تعریتف شتده استت (دهختدا:1372 ،
 .)20847برخی دیگتر معتقدنتد کلمتۀ هویتت اصتال عربتی
نیست؛ اما بعضی مترومان از استعما آن ناگ یر بتودهانتد و
آن را از حرف «رباط» یعنی حرفی که در زبان عربی دا بتر
ارتباط محمو به موضوع استت ،مشتتا کترده انتد (صتلیبا،
.)677 :1366
در زبتتتانهتتتای یتتتتین ،واژۀ هویتتتت را در برابتتتر واژۀ
« »Identityبرگ یدهاند که معنای متداو امروزی آن ،نتیجۀ
فرایند «اینهمانی» است (رحیمزاده.)11 :1383 ،
هویت از دید مارشیا( 3نظریتهپترداز و روانشتناس قترن
بیستتتم) ،ستتازماندادن ختتود درونتتی شتتامل ستتاخت ختتود،
سیستم باورها ،آرزوها ،عقاید ،مهتارتهتا و تاریخچتۀ فتردی
است .وی هویت را نتیجه ای از بحران و به دنبتا آن ،تعهتد
در حوزۀ شغلی و ایدئولوژی در نظتر گرفتت .هویتت یت ی
2

است که مووب شناسایی شخص یا گروه یا ی ی میشود و
بر ند گونه است :هویت فردی ،هویت ومعی ،هویت قتومی
و ملی ،هویت اقتصتادی ،هویتت سیاستی و هویتت فرهنگتی
(انصاری و اسکویی.)22 :1380 ،
اریسکون( 4نظریهپرداز و روانشناس قرن بیستم) ،هویتت را
یکتتیشتتدن بتتا همانندستتازیهتتای گذشتتته ،آرزوهتتای آینتتده و
ارزشهتتای فرهنگتتی معاصتتر متیدانتتد .احساستتی کتته فتترد بتته
ارزشهای ملی خود دارد ،قسمتی از ساخت روانی او را تشتکیل
میدهتد .فترد در نهایتت ،ارزشهتای فرهنگتی وامعتۀ ختود را
درونی میسازد و به هویت فرهنگی میرستد .تتأثیر محتیط بتر
هویت انسان یا به عبتارتی ،رابطتۀ هویتت انستان بتا محتیط دو
مرحله دارد :یتا انستان بتا فضتای زیستت احستاس ایتنهمتانی
مینماید یا اگر این احساس را نداشته باشد ،بهتدریج این فضا بتر
او تأثیر مینهد و فرهنگ و رفتار او را به نحوی متحو متیکنتد
که حتی علیرغم میل خویش ،آن را بپذیرد و بپنتدارد کته وت
آن راهی نیست (گشایش.)69 :1381 ،
بنابراین ،احساس هویت یا احساس این همانی انستان بتا
فضا و محیط خویش ،یکتی از روشهتا یتا فراینتدهای تتأثیر
محیط بر انسان استت کته هویتت ختویش (بتهویتژه هویتت
تاریخی و فرهنگتی ختود) را در هویتت محتیط وستتووتو
میکند و به عبارت دیگر ،هویتت محتیط را هویتت ختویش
میپندارد (آسیابی.)74 :1392 ،
هویت محتیط مصتنوع و رابطتۀ آن بتا تفکتر و فرهنتگ
وامعه ،موضوعی است که از دیرباز به آن تووه شتده استت.
موضوع هویت یا اینهمانی ،موضتوعی متقابتل استت؛ یعنتی
همانگونه که محیط ولوۀ فرهنگ و ارزشهای وامعه است،
انسان نی قسمتی از هویتت ختویش را در محتیط شتهر ،در
خانه و محل کار خویش وستووتو کترده ،بته آن مباهتات
میکند یا از انتساب به آن گری ان است.
در واق  ،محیط نی بهعنوان بخشی از هویت فرد یتا وامعته
ایفتتای نقتتش متتیکنتتد و درنتیجتته آن ،آگاهانتته یتتا ناآگاهانتته
ارزشهای مستتر در آن که در بدو امتر ،موضتوعاتی نامتأنوس و
ناهماهنگ با فرهنگ وامعه بودنتد ،بتهمترور عتادی متیشتود و
وامعه آن را میپذیرد؛ بهنحوی که هر کت در تقابتل بتا آنهتا
حرفی ب ند ،فردی ارتجاعی ،سنتی ،گذشتهگرا ،مخالف توستعه و
پیشرفت و تمدن شمرده میشود (گشایش.)72 :1381 ،

نقش هویت و فرهنگ در طراحی محیطهاای
شهری و عمومی (گرافیک محیطی)
محیط های امروز شهری را برنامه ریت ان ،طراحتان شتهری و
معماران طراحتی کترده و متیستازند و گتروههتای مختلتف
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وامعه ،بدون هیچ گونه سهمی در تصمیمات طراحانه ،نا تار
بته استتتفاده از ایتتن فضتتاها هستتتند .اینکتته فضتتاهای امتتروز
شهرهای ما تا ه حدی برای استفادهکننتدگان آن مطلتوب
است و ادرار مردم از نین فضاهایی گونه است ،میتواند
طراحان محیط را یاری دهد که به خلا فضاهای مناسبتری
بپردازند.
معماران و شهرسازان نقش اصلی طراحتی محتیط را بتر
عهده دارند .از طرف دیگر ،همۀ افراد وامعته از ایتن محتیط
استفاده می کنند و محیط تأثیرات روانی درخور تتووهی بتر
عموم مردم دارد؛ بنابراین ،شناخت نحتوۀ ادرار و ارزیتابی و
ارزشگذاری این گروه از وامعه نستبتبته عوامتل و عناصتر
محیطی اهمیت زیتادی خواهتد داشتت .همچنتین آشتنایی
هر ه بیشتر گروه طراحتان و ستازندگان محتیط بتا نظرهتا،
خواسته ها و ترویحات مردم بهعنوان استفادهکنندگان اصلی
فضاهای شهری ،آنان را در خلا محتیطهتای بهتتر و کتاراتر
یاری میدهد .متردم در یتک فضتا ،درخصتوص نتوع فضتا و
معنای ادرارشده از آن واکنش نشتان متیدهنتد .بته گفتتۀ
راپاپورت( 5نظریهپترداز شتهر) ،موقعیتت اوتمتاعی افتراد در
شیوۀ برخورد و رفتار آنان بسیار مؤثر است؛ ولی نشتانههتای
محیطی ،معانی یزم برای تنظیم رفتارها را منتقل میکند.
محتتیط بتتهنتتوعی ارتبتتاط غیرکالمتتی بتتا نتتاظران برقتترار
میسازد و افراد باید قتادر بته خوانتدن نشتانههتای محیطتی
باشند .محیطی قابل معناشتدن استت کته بتا اندوختتههتای
ذهنی افراد همتاهنگی داشتته باشتد .نقتش طترا محتیط،
بهعنوان کسی که رموز و عالئم را در محیط ایجاد متیکنتد،
دارای اهمیت است؛ زیرا بایتد از عالئمتی استتفاده کنتد کته
مردم و استفادهکنندگان بهراحتی بتوانند آن را رم گشتایی و
ادرار کنند.
در اینجا سؤا هایی مطر میشتود کته آیتا تمتام افتراد
معانی یکسانی را از محیط ادرار میکنند؟ ته عتواملی در
ادرار معانی محیطی مؤثر است؟ در پاسخ به این پرسشهتا
می توان گفت از مواردی که در درر معتانی محیطتی متؤثر
شناخته میشود ،گذشته ،فرهنگ ،هویت و تجربیات شخصی
افراد است .همچنتین نقتش اوتمتاعی افتراد و تفتاوتهتای
فرهنگی آنها در ادرار محیط تأثیر دارد .از آنجا کته بحت
زیبتایی نیت در ارزیتابی محیطتی اهمیتت دارد ،معمتتاران و
طراحان باید با شیوۀ ادرار و ارزشهای بصری متردم آشتنا
باشند تا بتوانند محیط هایی را بیافرینند که موردپسند مردم
باشد .بنابراین ،یکی از مباح مهم و کلیدی طراحی محتیط
در زمان حاضر که ارتباط تنگاتنگی بتا درر معتانی محتیط

دارد ،تووه به هویت و فرهنگ در بافتها و محالت شهری و
عناصر محیطی است (پیر موره و دیگران.)54-50 :1372 ،
یکی از عوامل و شاخههایی که در طراحی محتیط متؤثر
است ،گرافیک محیطی است که مبحثی میانرشتهای است و
در کنار شاخههای دیگر ازومله برنامه ری ی شهری ،معماری
و منظرسازی ،طراحتی صتنعتی ،مهندستی فنتی و ترافیتک،
اقتصتتاد ،روانشناستتی ،وامعتتهشناس تی و ...در مح تیطهتتای
شهری ،غیرشهری و فضاهای عمومی کتاربرد دارد .گرافیتک
محیطتتی شتتامل متتوارد بستتیاری ازوملتته طراحتتی نماهتتای
ساختمان ،طراحی مبلمان شهری ،طراحی عالئم راهنمایی و
راننتتتدگی ،طراحتتتی و مکتتتانیتتتابی تبلیغتتتات محیطتتتی،
هماهنتتگستتازی عالئتتم و تابلوهتتا ،طراحتتی محیطتتی مراکت
عمومی ،فرهنگی و تفریحی ،طراحی تابلوهای سردر مغازههتا
و فروشگاههتا ،طراحتی انتواع تابلوهتای تبلیغتاتی در مراکت
مختلف شهری و ...است (خوانساری .)35 :1388 ،این عناصر
با هتدف ایجتاد ارتبتاط تصتویری مناستب میتان مخاطبتان
محتتیط ،توانتتایی و ظرفیتتت فراوانتتی بتترای تتتأمین اهتتداف
سامان دهی منظرۀ شهری دارند؛ اهداف سهگانتۀ زیباستازی،
هویتبخشی و خواناسازی محیط (صادقپور.)1389 ،
بنابراین ،طراحی مناسب و بهکارگیری عوامتل گرافیکتی
متناسب با محیط در بخشهایی از شهر که به آنها فضاهای
شهری یا مکانهای عمومی متیگتوییم ،فضتاهایی همچتون
پاررها ،میدانها ،خیابانها ،مراک تجاری ،ایستگاههای مترو
و ...تأثیر زیادی در کیفیت زندگی شهری بر وای میگذارند؛
زیرا می توان بخشتی از ارزش هتای فرهنگتی و هتویتی یتک
وامعه را در قالب ویژگی های طراحی این عوامل بازشتناخت
(هاشمی.)1389 ،

پیوند مترو با فرهنگ و هویت
در این بخش به عواملی اشاره میکنیم کته لت وم تووته بته
فرهنگ و هویت فرهنگی را در طراحی عناصر محیطی متترو
به اثبات میرسانند .این عوامل میتوانند در طراحتی عناصتر
گرافیک محیطی متروی تهران در نظر گرفته شوند که شامل
تابلوها و عالئم اطتالع رستانی ،مبلمتان و تجهیت ات داخلتی،
تبلیغات و آثار هنری هستند و متتروی تهتران را بته مکتانی
برای تفکر و القای ارزشها و مؤلفههتای فرهنگتی و هتویتی
ایرانی -اسالمی تبدیل کنند.
 عل تیرغتتم ستتایر وستتایل حمتتلونقتتل عمتتومی ،متتترودربردارندۀ غالب اقشار وامعه اعم از پیر و ووان ،زن و مرد و
ستتطو مختلتتف اقتصتتادی و فرهنگتتی شتتامل بتتازاریهتتا،
دانشجویان ،فرهنگیان و ...است .از ایتن رو ،عتالوه بتر اینکته

41
تأثیر گرافیک محیطی متروی تهران بر فرهنگ و هویت

تهران کالنشهری محسوب میشود که تالقی فرهنتگهتا را
در خود وتای داده استت ،متتروی تهتران نیت در مقیاستی
کو ک تر ،نمایشی مینیاتوری از این تالقی فرهنگها استت.
این امتیاز به دییل مختلفتی ازوملته طتر هتای ترافیکتی،
آلودگی هوای تهران و ...است که مستافران را بته استتفاده از
مترو متمایل میکند .این در حالی استت کته ستایر وستایل
نقلیۀ عمومی از این امتیاز برخوردار نیستند.
 زمان نستبتا طتوینی 6کته مستافران در متترو ستپریمیکنند و معماری و ساختار متترو کته در فضتایی محتدود،
ومعیت بسیاری را در خود وای داده است ،سبب متیشتود
تبادیت فرهنگی مسافران با محیط و با یکدیگر ،بتا شتدت و
سرعت بیشتری صورت گیرد .بته عبتارت دیگتر ایتن عامتل،
ظرفیت فراوانی برای فعالیتهای فرهنگی فراهم میآورد.
 مترو نسبتبه ستایر وستایل نقلیته عمتومی پدیتده ایمدرن محستوب متیشتود؛ صترفنظتر از کتارکرد اصتلی آن
(حملونقل) و مناف بسیاری که برای شتهروندان بته دنبتا
دارد ،همانند سایر پدیدههایی که از غترب وارد کشتور شتده
است ،مل ومات فرهنگی غترب را نیت بته همتراه دارد .بترای
مثا  ،یکی از این مل ومات ،اهمیت ویژه به تبلیغتات تجتاری
در طراحی فضای مترو است .در اینجا باید گفتت کته متترو،
صرفا اب ار است .بته همتین دلیتل ،ایتن قابلیتت را دارد کته
همانند سایر اب ارهتای متدرن ،وستیلهای باشتد تتا اهتداف و
پیامهای متفاوتی بر آن القا شود .بنتابراین ،هویتت فرهنگتی
هر وامعه است که میتواند به این اب ار ،ماهیتت محتتوایی و
فرهنگی ببخشد.
 اگر تفکر را هستۀ اصلی فرهنگ و انتقا آن بدانیم ،بهدلیل ارتباط کالمی محدود مسافران متترو و مشتغو نبتودن
مسافران به فعالیتی خاص ،میتوانیم بگوییم که متترو اغلتب
مکانی برای تفکر و به عبارتی ،تثبیت ارزشها و هنجارها بته
شمار میرود.
 عامل حرکت و ونبش بهعنوان ذات اصلی متترو ،هتمدر فضتتای متتترو و هتتم در تکتتاپو و ونتتبش مستتافران دیتتده
میشود .این حرکت در کنار تتالش بترای زودتتر بته مقصتد
رسیدن مسافران ،مفاهیمی را در ناخودآگاه آنها القا میکند
که در مجموع ،زمان را عنصتری ارزشتمند ولتوه متیدهتد.
همچنین تتالش و حرکتت بتهستوی پیشترفتهتای علمتی،
فرهنگی و اقتصادی را در خود به همراه دارد.
 ووود رستورانها ،فروشگاههای تجتاری و فرهنگتی درایستگاهها ،کارکردهای دیگتری نیت بته متترو متیدهتد کته
گویای این است که دیگر مترو فقتط ستازۀ عمرانتی نیستت؛
بلکه یکی از مجموعههای اوتماعی ب رگ است که در ایجتاد

تأثیرات فرهنگی نقش مهمی ایفا کنتد .بترای مثتا  ،ووتود
غرفههای کتابفروشی به مترو کارکردی فرهنگی میبخشد.

آسیبشناسی و نیازسنجی عوامل ماثثر
بر گرافیک محیطی متروی تهران
علی مدنیپور در کتاب طراحی شهری (نگرشی بر فرایند
اجتماعی و مکانی) ،هویت امروز شهر تهران را نین بیان
میکند« :تهران ،شهر بیگانههاستت .وامعتۀ شتهری تهتران،
تجمعی از مهاوران است ،مانند آینه ای است که تصویر کتل
کشور را در ختود متنعک متیستازد؛ زیترا ایتران کشتوری
ندقومیتی و ندزبانی استت کته در آن کردهتا ،آذریهتا،
ترکمنها ،عربها ،لرها ،بلوچهتا و ستایر اقتوام ،اقلیتتهتای
قومی ب رگی را تشکیل میدهند .با گردهمایی ایتن گتروههتا
در تهران ،موزاییکی از گذشتهها و هویتهای متنوع تشتکیل
شده ،اما زبان و فرهنگ رسمی فارسی بر آنها غالتب استت.
غالبتتا م تیشتتنویم کتته شتتهر فاقتتد هویتتت استتت و قربتتانی
فرهنگهتایی شتده استت کته در شتهر گترد هتم آمتدهانتد
(به ادفتر .)617 :1386 ،از طرفتی ونتبش مدرنیستم ایتران
پیش از آنکه از طریا انتقا فرهنتگ مدرنیستم بته وامعتۀ
ایرانی منتقل شود ،با اب ار کالبدی وارد کشور شد .نمونۀ بارز
این اب ار کالبدی ،سازمان شبکۀ راههایی استت کته در عصتر
رضاشاه ،به کل شتهرهای کشتور ،مخصوصتا تهتران تحمیتل
شده است .در این راستا ،یکی از ویژگتیهتای هتویتی شتهر
تهران این است که سمبلهای کالبدی مدرنیسم را بتا ختود
حمل میکند.
در واق  ،برای شهروندان ایرانی ،تهتران ستمبل مدرنیتته
است .غربگرایی نوعی هویتت اکتستابی و کتاذب استت کته
وامع تۀ ایرانتتی در قتترن نتتوزدهم بتته آن روی آورد و پایگتتاه
فی یکی آن از تهران شروع شتد .اینکته مدرنیتته در معنتای
وسی کلمه ،مستقل از همۀ تعلقات و وابستگیهای ما ،وت
یینفک ووود ما شده است ،این واقعیتها را تشدید میکند.
درست استت کته مدرنیتته بتا ییتههتای قتدیمیتتر ،اغلتب
به سختی کنار میآید ،اما حضورش اوتنتابناپتذیر و مطلتا
شده است .حتی هنگامی که علیه آن طغیتان متیکنتیم و از
آثار زیانبارش سخن میگوییم ،باز این کار را به کمک ابت ار
معرفتشناختی انجام میدهتیم کته ختود آن در اختیارمتان
گذاشته است .در واق  ،ما ناخودآگاه و شاید بهرغتم خواستتۀ
خود ،مدرنیته را پذیرفتهایم (شایگان.)119 :1380 ،
متروی تهران یکی از سمبل های کالبدی مدرنیسم است
که در معرض غربگرایی نیت قترار دارد .بترای کنتتر ایتن
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پدیده و ساماندهی محتیط کالبتدی و عناصتر آن ،بایتد بته
دنبا راهکارهایی برای هویتبخشی و خوانایی محیط توسط
شهروندان و گسترش ارتباطات انسانی و عملکردهای محتیط
بود .از آنجا که عناصر گرافیک محیطی ایستگاه مترو ،بخشی
از کالبد محیطی آن را تشتکیل متیدهتد ،عوامتل متؤثر بتر
طراحی آن در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است کته در
ادامه ،به معرفی و بررسی آن خواهیم پرداخت.
عوامل مؤثر بر طراحتی عناصتر گرافیتک محیطتی متتروی
تهتتران از ستته منظتتر آستتیبشناستتی مخاطبتتان (مستتافران)
ایستگاهها ،آسیبشناسی محتیط و بافتت محلتی ایستتگاههتا و
آسیبشناسی گرافیک محیطی بررسی متیشتوند .شتایان ذکتر
است درنظرگرفتن شاخصههای زیر در طراحی گرافیک محیطی
متروی تهران ،راهکاری مناسب و کارشناستانه در وهتت پیونتد
میان عناصر و ارزشهای فرهنگی و هتویتی ایرانتی -استالمی و
عناصر گرافیک محیطی متروی تهران به شمار میرود.
الف) آسیبشناسی و نیازسنجی مخاطبان (مسافران)
ایستگاهها
شاخصههای مهم در این دستته شتامل ستن ،ونستیت ،شتغل،
سطح تحصیالت ،سطح معیشت ،آسیبها و ناهنجاریها ،دیتن،
فرهنگ و هویت مخاطبان است .در ادامه به بررستی اغلتب ایتن
شاخصه ها در ایستگاههای متروی تهران میپردازیم.
 .1سن :از آنجا که مسافران مترو از گتروههتای مختلتف
سنی تشتکیل شتدهانتد ،ضتروری استت گرافیتک محیطتی،
پاسخگوی نیازهای همۀ گروهها باشد .بتا تووته بته آنچته در

غالب ایستگاههای متروی تهران مشاهده میشتود ،متیتتوان
گفت بتهطتور مثتا  ،بترای گتروه ستنی کتودر و نووتوان،
هیچگونه تعابیری سنجیده نشده است؛ در حالی که وای آن
داشت که مسموین و طراحان فضاهای مترو ،از آثتار هنتری
یا فضاهایی استفاده میکردند که مخاطبان این گروه سنی را
به خود وذب کنند.
همچنین در طراحی و فضاسازی ایستگاههایی که اغلتب
مسافران آن را قشر دانشجو و ووان تشکیل میدهند (ماننتد
ایستگاه دانشگاه علم و صنعت ،شریف و میدان انقالب) ،همۀ
عناصر باید با روحیات این قشر از مخاطبان همسویی داشتته
باشند و در القای شور و نشاط ووانی در محیط ،متؤثر عمتل
کنند .این در حالی است که آنچته در ایستتگاههتای متذکور
مشاهده میشود ،گویای کمتووهی مسموین مربوطه به ایتن
شاخصه ،در طراحی عناصتر محیطتی همچتون فترم و رنتگ
است .شایان ذکر است به نظتر متیرستد اختصتاص ستطو
وسیعی از دیوارههای ایستگاه دانشگاه علم و صنعت به رنتگ
(ترکیب سه رنگ اصتلی بتا خاکستتری) در راستتای اهتداف
مذکور صورت گرفته است؛ اما با کمتی تأمتل هنرمندانته در
نوع بهکارگیری رنگها و طرز تقسیمبندی ستطو دیوارهتا،
به نتوعی گرتته بترداری از آثتار نقتاش هلنتدی بتا نتام پیتت
مندریان )1872-1944( 7پی میبریم .این مسمله متیتوانتد
حاکی از بیتووهی طراحان نستبتبته غنتای آثتار هنتری و
رنگهای متأثر از آن باشد (تصویر.)1

تصویر  .1کاربرد رنگ در فضا؛ ایستگاه دانشگاه علم وصنعت
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 .2جنسیت :از آنجا که در ایستتگاههتای متترو تهتران،
بخشهتای ویتژهای بترای بتانوان (در ستکوی ایستتگاههتا و
واگنها) در نظر گرفته شده است ،بستر مناستبی بته ووتود
آمتده تتا در طراحتی عناصتتر گرافیتک محیطتی بتهویتتژه در
تبلیغات تجاری و فرهنگی ،خصوصیات و نیازهای این ون
از مخاطبان ،مدنظر قرار گرفته شود .این در حالی استت کته
علیرغم ووود نین پتانسیلی ،آرایش محیطی یکستانی در
تمتتامی بختتشهتتای ایستتتگاههتتای متتتروی تهتتران مشتتاهده
میشود.
 .3سااطم معیشاات :از آنجتتا کتته خطتتوط متتترو ،از
ونوبیتترین تتا شتمالیتترین نقطتۀ شتهر تهتران را در بتر
میگیرد ،یزم است بته ستطح معیشتتی و اقتصتادی در هتر
ایستگاه تووه شتود .بترای مثتا  ،در ایستتگاههتایی کته در
مناطا ونوبی شهر واق شدهاند ،کتاربرد تبلیغتات تجتاری
کایهای لتوک و گترانقیمتت ،تناستب نتدانی بتا اقشتار
کمدرآمد آن مناطا ندارد.
 .4آسیبها و ناهنجااریهاا :تووته بته آستیبهتا و
ناهنجاریهای محلی ،تأثیر گرافیک محیطی را در پاستخ بته
عوامتتل متتورد نیتتاز در وهتتت رف ت و بهبتتود آن معضتتالت،
دو نتتدان خواهتتد کتترد .بتترای مثتتا  ،منطقتتهای کتته در آن
ناهنجاریهایی همچتون اعتیتاد ،سترقت و مفاستد اخالقتی
بیشتر ووود دارد ،گرافیک محیطی متیتوانتد در مبتارزه بتا
نین معضتالتی ،فضتای متناستبی بتا استتفاده از تبلیغتات
فرهنگی در ایستگاه مترو آن منطقه ایجاد کند.
 .5فرهنگ و هویت :همانطور که در مباحت پیشتین
مطر شد ،درنظرگترفتن ارزشهتای فرهنگتی و هتویتی در
نگاه کلی ،بترای تبتدیل محتیط متترو بته نمتادی از وامعتۀ
ایرانی -اسالمی امر ضروری بته شتمار متیرود .بترای مثتا ،
استفاده از نقوش و عناصر ت یینی هنرهای اسالمی یتا عالئتم
تصویری مووود در اسطورهها و نقشهتای باستتانی و دیگتر
نمادهتتایی کتته معتترف هویتتت ایرانتتی -استتالمی هستتتند ،در
طراحی عناصر گرافیک محیطی متروی تهران ،متیتوانتد در
ادرار محیط توسط مخاطبان و معرفتی آن فضتا بتهعنتوان
نمادی از تتاریخ ،تمتدن ،فرهنتگ و هویتت وامعتۀ ایرانتی-
اسالمیمان به وهانیان نقش مؤثری ایفا کند .گفتنتی استت
استفاده از این نقوش و نمادهتا در قتالبی نتوین و همستو بتا
معیارهای هنر عصر حاضر ،در وذب مخاطب امروزی مؤثرتر
عمل میکند.

ب) آسیبشناسی و نیازسنجی محیط و بافات محلای
ایستگاهها
شاخصههای مهم در ایتن دستته شتامل معمتاری و وستعت،
ومعیت ،بافتت منطقتهای ،ویژگتیهتای اقلیمتی و نتام هتر
ایستگاه است .در ادامه به بررسی اغلتب ایتن شاخصتههتا در
ایستگاههای متروی تهران میپردازیم.
 .1معماری و وسعت :در ایستتگاههتای عمیتا و بت رگ،
امکانات و فضاهای بیشتری برای اورای طتر هتای گرافیکتی
ووود دارد .همچنین مستافران زمتان بیشتتری را در ایستتگاه
سپری میکنند .در برخی از ایستگاههای متروی تهتران ماننتد
میتتدان انقتتالب و تجتتریش و قیطریتته کتته از وستتعت زیتتادی
برخوردارند ،به این شاخصه در طراحی عناصر محیطتی کمتتر
تووه شده و کمبود آثار هنری متنوع و ایدههای نو در طراحی
فضاهای مختلف ازومله راهروها و سالن بلیت این ایستتگاههتا
قابل مشاهده است (تصویر .)2

تصویر  .2ایستگاه قیطریه

تصویر  .3سالن اصلی ایستگاه امام خمینی(ره)
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 .2جمعیت :در ایستگاههای شلوغ و پرومعیت با تووته
به وسعت دید کمتر مخاطبان نسبتبه عناصر محیطی ،بایتد
تتتدابیری در نظتتر گرفتتته ش تود کتته ادرار محتتیط توستتط
مخاطبان بهراحتی صورت بگیترد .بترای مثتا  ،متیتتوان از
تابلوها یا آثاری استفاده کرد که برای دریافت پیتامهتای آن،
کمتر به استدی و به کار انداختن تفکر مخاطب نیاز باشتد،
به عبارتی متیتتوان از تصتاویری کته گت ارههتای احساستی
مخاطب را بیشتر از گ ارههتای عقالنتی او نشتانه متیگیترد،
استتتفاده کتترد .در متتترو تهتتران ایستتتگاههتتایی تتون امتتام
خمینی(ره) و صادقیه نتین پتانستیلی دارنتد ،امتا عناصتر
محیطی در فضاهای مختلف و بیتووهی مسموین نسبت بته
وایگیری آنها ،نه تنها کمکی به تعدیل بتار روانتی حاصتل از
ازدحام این ایستگاههتا نکترده ،بلکته بتا ایجتاد بتینظمتی و
آشفتگی بصری ،به این ازدحام دامن زده است (تصویر .)3
 .3بافت منطقاهای :ایتن شاخصته از نظتر قتدیمی یتا
ودیدبودن منطقه و از نظر تجاری یا علمی یا فرهنگیبتودن
بافت منطقه مورد تووه است .برای مثتا  ،در ایستتگاههتایی
که در مناطقی با بافت سنتی و قدیمی واق شتدهانتد ،بهتتر
است طراحی عناصر محیطتی در راستتای پیونتد مخاطبتان
آنهتتا بتتا پیشتتینۀ تصتتویری و تتتاریخی آن منطقتته باشتتد.
درنظرگرفتن ایتن شاخصته متیتوانتد در احیتای فرهنتگ و
تاریخچۀ مناطقی مؤثر باشد که به نوعی اصالت شتهر تهتران
را با خود همراه دارند (تصویر .)4
از نظر نوع کاربری هر منطقه ،میتوان گفت ایستگاههای
واق در مناطقی که مراک خرید در آنهتا ووتود دارد (ماننتد
ایستگاه 15خرداد در بازار تهتران) ،بستتر مناستبی را بترای
حضور بیشتر یکتی از شتاخههتای گرافیتک محیطتی یعنتی
تبلیغات تجاری ،ایجاد کردهاند.

تصویر  .4نقش برجسته ،سفال ،ایستگاه امام خمینی(ره) واقع در
میدان توپخانه

 .4ویژگیهای اقلیمای :نتوع آبوهتوای منتاطقی کته
ایستگاه مترو در آن واق شده هم یکی از شاخصههایی است
که طراحان میتوانند در طراحی فضاها و عناصر محیطی بته
آن تووه کنند .برای مثا  ،استفاده از رنگهتای گترم بترای
ایستگاههایی که در مناطا شما تهتران واقت شتدهانتد یتا
کاربرد بیشتر این دسته از رنگها در فصتو سترد ستا  ،در
القای گرما و ایجاد تعاد در محیط مؤثر به نظر میرسد.
 .5نام ایستگاه :بهطور کلی در شتهر تهتران ،غالبتا نتام
محالت و خیابانها از کتارکرد ختود استتخرا شتدهانتد .بته
عبارتی ،نامها کمتر ما را به یتاد هویتشتان متیاندازنتد .ایتن
اختال به دییل زیادی ازومله فراموششدن ارزشها ،غلبتۀ
فضای تجاری و تبلیغاتی ،ازدحتام و شتلوغی شتهر تهتران و
کمتووهی مسموین شهرسازی و ...به ووود آمتده استت .در
راستای این نگاه باید گفت نامگتذاری ایستتگاههتای متتروی
تهران بر اساس نام مناطقی صورت گرفته که هر ایستتگاه در
آن واق شده است .برخی از این نامها صرفا معرف مکتان یتا
منطقهای با تمتام ویژگتیهتای آن هستتند (ماننتد ایستتگاه
دروازه شمیران ،تهرانپارس و )...و برخی دیگر که با نتامهتای
شخصیتهای ب رگ مذهبی و ملی پیوند ختوردهانتد (ماننتد
ایستگاه امام حسین(ع) ،امام خمینی(ره) و ،)...عالوه بر آنکته
یتتادآور آن منطقتتهانتتد ،بیشتتتر تتتداعیکننتتدۀ ویژگتتیهتتای
شخصیتی آن ب رگان هستند و این میتواند انگی ۀ مضتاعفی
در طراحان نین ایستگاههایی در خلا محیطتی بته ووتود
آورد که گویای ابعاد مختلف شخصتیتی و زنتدگانی آنهتا و
آرمانها و ارزشهای وامعۀ ایرانی-اسالمی استت .بتا نگتاهی
کلی به ایستگاههای متروی تهران میتوان شاهد تالشهتایی
بود که حاکی از تووه مسموین متروی تهران به این شاخصه
در آرایش فضاها است؛ اما این نگاه اغلب به شتکل تابلوهتای
نقاشی یا نقش بروستههای ب رگ بر روی دیوار ایستتگاههتا
نمود پیدا کرده است .این در حالی است که میتوان گفت بتا
ووود ظرفیتهای بیشتری که در محیط ایستگاههتای متترو
ووود دارد ،این نوع فضاآرایی ،ستطحی بته نظتر متیرستد و
حاکی از بتیتتووهی بته نتین شاخصتههتایی در طراحتی
ایستگاهها از مرحلۀ او تا پایان است (تصویر  )5و در بعضی
موارد ،به دلیل ضعف در اورا و نوع مصتالح ،در وتذب نگتاه
مخاطب ناموفا عمل کردهاند (تصویر .)6
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تصویر  .5نقاشی دیواری ،ایستگاه امام حسین(ع)

ج) آسیبشناسای و نیازسانجی گرافیاک محیطای
ایستگاهها
هنر گرافیک با حضتور ختود در محتیطهتای اوتمتاعی ،بته
تسهیل روابتط میتان محتیط و مخاطبتان و درر آستانتتر
محیط برای مخاطبان میانجامتد .بته عبتارتی دیگتر ،وقتتی
صحبت از ارتباط میشود ،هر عنصری که بتواند بین مردم و
محیط پیوند ایجاد کند ،مورد نظر است و اینجاست که هنتر
گرافیک با ورودش ،برقراری این ارتباط را آسان میکند و در
ایستگاه مترو به شکل تابلوهای هدایتکننده ،طر مبلمتان،
تجهی ات داخلی و آثار هنری و تبلیغتات ،گرافیتک محیطتی
فضای مترو را تشکیل میدهد و در فضاهای هارگانتۀ متترو
(مبادی ورودی و خرووی ،راهروهای دسترسی ،سالن اصتلی
و بلیت ،سکو) قرار میگیرند.
شاخصههای مهتم در ایتن دستته شتامل عناصتر گرافیتک
محیطی (که در بای به آن اشتاره شتد) و عتواملی استت کته در
طراحی این عناصر مؤثرند؛ عواملی نظیر تنوع ،وتذابیت ،زیبتایی
و نظم ،ارتباط با همۀ اقشار وامعه ،سادگی و ایجاز پیام و پیونتد
طر ها با الگوهای ملی و مذهبی .از آنجا کته مخاطبتان متترو از
تمام قشرهای وامعه با ستطو متفتاوت فرهنگتی ،اوتمتاعی و
طبقاتی تشکیل شتدهانتد ،لتذا هنرمندانتهتترین و کارآمتدترین
طر ها آن است که بتواند با عامۀ مخاطبان متترو بتا هتر ستطح
درر و بینشی ،ارتباط برقترار کنتد و در عتین ستادگی و ایجتاز
پیام ،با برخورداری از محتوای غنی ،ذهن آنهتا را درگیتر کنتد.
در ادامه ،به بررسی و آسیبشناستی عناصتر گرافیتک محیطتی
متروی تهران میپردازیم.
ا .تابلوها و عالئم اطالعرسانی :بهطور کلی ،سه دسته
عمومی از تابلوها و عالئم اطالعرسانی در ایستگاههتای متترو
ووود دارد که هر دسته از تابلوها برای ارائۀ یک نتوع ختاص
اطالعات مورد نیتاز مستافران بته کتار متیرود :التف) عالئتم
وهتیابی و هتدایتگتری؛ ب) عالئتم شناستایی؛ ) عالئتم
اطالعاتی و آگاهیدهنده .تابلوها و عالئم اطالعرسانی متروی

تصویر  .6نقش برجسته ،سفال ،ایستگاه امام حسین(ع)

تهران از عناصر ثتابتی هستتند کته طراحتی آنهتا در تمتام
ایستگاهها ساختاری واحد دارنتد و تنهتا در بعضتی و ئیتات
مانند رنگ ،اطالعات نوشتاری و بعضا وایتابی آنهتا در فضتا
متغیتتر باشتتد .از آنجتتا کتته ایتتن دستتته از تابلوهتتا در وهتتت
اطالعرسانی طراحی میشوند ،وووه کاربردی آنها بر ووتوه
هنری و زیباییشناسانۀ آنها (مانند کاربرد عناصتر ت یینتی)
اروحیت بیشتری دارد؛ زیرا مخاطب بته وهتت نیتازش کته
همان مسیریابی صحیح است ،خواه ناخواه باید بته آن تووته
کند .اما این مسمله ،دلیلی بر ناکارآمدی عناصر زیبایی بخش
در طراحی این دسته از تابلوها نیست .هبسا رعایت اصتولی
مانند تناسب ،توازن و ...در ترکیببندی تابلوهتا و همتاهنگی
آن با محیط ،در خلا اثری زیبا و در عین حا  ،خوانتا متؤثر
است و میتواند به مانایی و ولبنظر مخاطب کمک کند.

تصویر  .7ناهماهنگی در کاربرد پیکتوگرامها ،سکوی ایستگاه
متروی امام خمینی(ره ).

در ارزیتتابی تابلوهتتای اطتتالعرستتانی و وهتتتیتتابی در
محیط های عمتومی ،بایتد بته ایتن نکتته تووته داشتت کته
تابلوهایی موفا به نظر میرسند بتواند در رساندن پیام ختود
به مخاطبی که برای اولین بار وارد آن محیط میشود ،متؤثر
عمتتل کننتتد .عتتالوه بتتر شتتکل و رنتتگ و نتتوع ختتط ،محتتل
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قرارگیری تابلوها ،از عوامل مهمتی استت کته در ایتن راستتا
نقش بس ایی دارد .در یک ومت بنتدی از تمتامی تابلوهتای
متتتروی تهتتران و می ت ان کارآمتتدی آنهتتا در اطتتالعرستتانی
مطلوب به مسافران میتوان به ایتن مستمله اشتاره کترد کته
بیشترین نارضایتی از عملکرد تابلوها به وایابی و محل نصب
بعضا نامناسب آنها مربوط میشود .این مسمله باعت شتده
استت میت ان پرستشهتتا و مراوعتات شتفاهی مستافران بتته
کارکنان مترو برای اطالع از گونگی دسترسی به امکانات و
خصوصا سکوهای مورد نظرشان زیاد باشد و در عتین حتا ،
می ان خطا در انتخاب مسیر تردد مناسب برای مسافرانی که
اولین بار است از مترو استفاده میکننتد ،بستیار زیتاد استت
(تصاویر .)7-8
در این تصویر مجموعهای از پیکتوگرام در ستکوی ایستتگاه
نصب شده است که اغلب ایتن تصتاویر ناکارآمتد هستتند؛ متثال
کاربرد نشانۀ نمایانگر کافیشتا یتا روزنامتهفروشتی در ستکوی
ایستگاه ،غیرمنطقی به نظر میرسد.

ایستگاهها هویت و شتکل یکستانی دارنتد و تنهتا در بعضتی
موارد مانند رنگ و محل قرارگیری متغیرند .از لحاظ مستائل
زیباییشناسی و هماهنگی با محیط در مقایسه با نمونههتای
بهکاررفته در متروهای وهان باید گفت در طراحتی مبلمتان
متروی تهران ازومله نیمکتها ،هیچ گونه تالشی در وهتت
همگونسازی آنها با محیط و عناصر بومی و فرهنگی ایرانی
صورت نگرفته است؛ بهطوری که نمونههای آن را میتوان در
دیگر اماکن عمومی مانند بیمارستانهتا ،مراکت فرهنگتی و...
نی مشاهده کرد .با این حا  ،اساستا ماهیتت فضتایی ماننتد
مترو با فضایی ماننتد بیمارستتان متفتاوت استت و طراحتی
عناصر آن باید بر اساس محیطی که قترار استت در آن قترار
گیرند ،شکل بگیرد که این امر میتوانتد در خوانتایی محتیط
تأثیر بس ایی داشته باشد.
نیمکتها در سکوی هر ایستگاه با تووته بته رنتگ ختط
مربوطه رنگآمی ی شدهاند؛ البته بتهوت قستمتهتای ویتژۀ
بانوان که بتا رنگتی متفتاوت در فضتا مشتخص شتدهانتد .در
ایستگاه امام حسین(ع) که در خط  2مترو واق شده استت،
از رنگ آبی برای نیمکتها استفاده شده و قسمتهای ویتژه
بانوان با رنگ زرد مشخص شدهاند (تصویر .)9

تصویر  .8سالن اصلی ایستگاه متروی امام حسین(ع)

در این تصویر ودو در مسیر خرو مسافر نصب شتده،
در حالی که مسافری که در حا ورود است ،نیاز بته داشتتن
اطالعات زمتان حرکتت قطتار دارد .بنتابراین از ولتبتووته
کمتری برخوردار است.
 .2مبلمان و تجهیزات داخلای :مبلمتان و تجهیت ات
ایستگاههای مترو از عناصری هستتند کته در وهتت تتأمین
رفاه حا مسافران در ایستتگاههتا بته کتار بترده متیشتوند.
طراحی آنها نیت در حیطتۀ فعالیتت گروهتی از هنرمنتدان
طراحی صنعتی ،طراحی داخلی و طراحی گرافیتک محیطتی
میگنجد .این عناصر شامل نیمکت ،زبالتهدان ،باوتۀ بلیتت،
گیت ،باوه تلفن ،ساعت ،آبختوری و ...استت و از آنجتا کته
گونگی طراحی آنها در زیبایی محیط و هویتبخشیدن به
آن تأثیرگذار است ،در حتوزۀ گرافیتک محیطتی متترو قترار
متتیگیرنتتد .مبلمتتان و تجهیتت ات متتتروی تهتتران در تمتتام

تصویر  .9نیمکت ایستگاه امام حسین(ع)

 .3تبلیغات و آثار هنری (متروآرت)
الف) تبلیغات :تبلیغات ایستگاههای متروی تهران ازوملته
عناصر گرافیک محیطی متغیرند که در کنار بح درآمدزایی
متتترو ،در زمینتتههتتای گونتتاگون تجتتاری ،فرهنگتتی ،هنتتری،
مذهبی و ...در ایستگاهها به کار برده میشوند.
از مواردی که در کتاربرد تبلیغتات در ایستتگاههتا متؤثر
است ،طراحی آنها با تووه به زمینتۀ عرضتۀ آن کته همتان
مترو است و هماهنگی طر ها با فضا و دیگر عناصر محیطتی
و نحوۀ وایابی آنها در فضاهای مختلف ایستگاه است.
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تابلوهتای تبلیغتتاتی در انتدازههتتای بت رگ و کو تتک در
ایستگاههای متروی تهران به شتم متیخورنتد؛ امتا گتاهی
اوقات حضور بیش از حتد و حستابنشتدۀ آنهتا در دیتوارۀ
ایستگاهها باع شده است وای خالی طر ها و ایدههای نتو
در ایجتتاد فضتتایی هنتتری و خالقانتته و متناستتب بتتا هویتتت

ایستتتگاههتتا بیشتتتر احستتاس شتتود (تصتتویر  .)10همچنتتین
خالیماندن بعضی از قابهای مخصتوص تبلیغتات بته متدت
طوینی ،از بیتووهی مسموین ایستگاهها به این امر حکایتت
میکند (تصویر .)11

تصویر  .10ایستگاه دانشگاه امام علی(ع)

تصویر  .11تبلیغات ،قاب خالی ،ایستگاه امام خمینی(ره)

ب) آثار هنری (متروآرت)
در دهههای اخیر به ونبۀ زیباشناسی مترو تووه شده است؛
بهطوری که امروزه مترو را وسیلهای برای همگانیکردن هنر
نامیدهاند .این نوع نگاه به مترو و کتاربرد آثتار هنتری در آن،
باع مطر شدن واژهای ودید به نتام متتروآرت 8در عرصتۀ
هنر شده است .متروآرت ،شیوهای از بیان هنری است که راه
و رسم و دستور زبان خود را از درون زمینۀ خود کته همتان
مترو است ،اخذ میکند و صرف الصاق ند تابلوی نقاشی در
درون راهروهای مترو« ،هنر مترو» به حساب نمیآیتد؛ بلکته
باید رنگ و بویی متناستب بتا تحترر ،زیرزمینتی بتودن و...
داشتتته باشتتد .ایتتن پدیتتدۀ ودیتتد ،در واق ت نتتوعی تحتتو
زیباشناسانه در زندگی شهری به ووود آورده است .طراحتی
اولین ایستگاههای مترو ظاهرا به عهدۀ یک معمار بوده است؛
ولی در حا حاضر ،در تمام کشورها ،برای احتدا یتا حتتی
مرمتتت و بتتازپیرایی متتترو ،از طراحتتان و معمتتاران متعتتددی
دعوت میشود تا نتیجۀ بهتری حاصل گردد.
همچنین بترای طراحتی متترو ،مطالعتاتی در زمینتۀ علتم
روانشناسی محیط ،وامعهشناسی و ارتباطات صورت متیگیترد
کته معمتاری ،فضتای داخلتی و عناصتر آن را یکتی از فضتاهای
شهری مطابا با هویت و فرهنگ آن وامعه معرفی کند .از آنجتا
که مترو با مفاهیمی همچون حرکت و آزادسازی پتاسیل درونی
بتته انتترژی ونبشتتی عجتتین استتت ،در طراحتتی محیطتتی آن از
10
روشهایی مانند نمون آرت( 9هنر نور نمتونی) و کینتیتک آرت
استفاده میشود که در آنها ،نوعی حرکت به شم متیختورد.

برای مثا  ،میتوان به مجستمههتای نمتونی کته هنگتام ورود و
خرو قطارهای برقی از خورد واکتنش نشتان متیدهنتد اشتاره
کرد ،همچنین استفاده از روشهای متحررسازی و نتورپردازی
ویژه برای نمایش یک فتیلم کوتتاه و یتا تبلیتا تجتاری از درون
پنجترههتتای متترو کته از طریتا نصتتب مجموعتهای از تصتتاویر
پویانمایی شده در طو تونلهای زیرزمینی ،نمونتهای از کتاربرد
کینتیتتک آرت در متتترو استتت (استتماعیلی پورقو تتانی:1382 ،
 .)23همچنین به سبب فعا سازی محیط و پیوند متوالی هنتر و
زندگی ،اورای هنر اینستالیشن ( 11یدمان) در امتاکن عمتومی
مثل مترو ،در کشورهای مختلف صورت میگیرد که ایتن نیت از
شاخصهای هنر پستمدرن به شمار میآید (گتودرزی:1381 ،
.)139
رابط تۀ میتتان متتتروآرت و گرافیتتک محیطتتی متتترو،
رابطهای متقابل است؛ بهگونهای که آثار هنری ایستگاههتای
مترو میتوانند بخشی از عناصری باشند که گرافیک محیطی
مترو را تشکیل میدهند یا همچنین عناصر گرافیک محیطی
مترو میتوانند در گونگی نمایش متتروآرت متؤثر باشتند و
هر دو در ترکیب معمتاری ،درخوانتایی محتیط ،مخاطتب را
یاری رسانند .برای مثا  ،طراحی نامناستب عناصتر گرافیتک
محیطتی ماننتد پیکتتوگرامهتا و وایتابی نامناستب آنهتتا و
ناهماهنگی آنها در کنار دیگر آثار هنری و معماری محتیط
متتیتوانتتد در ایجتتاد بتتینظمتتی و آشتتفتگی بصتتری فضتتای
ایستگاههتای متترو تتأثیر درختور مالحظتهای داشتته باشتد
(تصاویر .)15-16
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با نگاهی اومالی به ایستگاههای متروی تهران متیتتوان
به ووود برخی ناهماهنگیها و ناهمگونیهتا در کتاربرد آثتار
هنری مترو پی برد کته در نهایتت ،در ایجتاد فضتای بصتری
مغشوش و بینظم ایستگاهها مؤثر بتوده استت؛ گتویی هتیچ
قاعده و اصو و نظارتی بر وایگیری برخی عناصر گرافیتک
محیطی و ارتباط میان آنها و نسبت آنهتا بتا فضتا و دیگتر
عناصر هنری (متروآرت) ووود ندارد .همچنین تراکم بعضتی
عناصر در کنار هم و ختالیبتودن فضتاهای دیگتر از عناصتر
تصویری از دیگر عواملی است که در ایجتاد ایتن بتینظمتی
مؤثر است .برخی آثار هنری که به شکل نقتش بروستته بتر
دیوار ایستگاهها نصب شدهاند ،از لحاظ مصالح ،رنگ و شتکل
نتوانستهاند با محیط اطرافشان ارتباط بصری مناسبی برقترار
کنند .این در حالی است که در طراحی محیطی ،عناصر باید
به گونهای با هم ترکیب شوند و در محیط سازمان یابند کته
در کنار هم ،فضایی واحد را تشکیل دهند.
غالمرضا معتمدی ،مدیر پروژه و مسمو «مان هنر نتو»،
که تاکنون موفا به برگ اری  3نمایشگاه آثار هنری در متترو
شده است ،از تجربۀ  120ستالۀ متتروی لنتدن و  100ستالۀ
متروی نیویورر متیگویتد و اینکته آنهتا توانستتهانتد او
مشکل حملونقل خود را حل کننتد و بعتد بته ایتن نتیجته
رسیدهاند که مراوعتهکننتدگان بته متتروی زیرزمینتی را بتا
گسترۀ بازتری غیر از حملونقل روبهرو کنند .اینگونه استت
که تجربۀ ندسالۀ فعالیت مترو را با دانش طراحی معمتاری
و گرافیکشان آمیختند و ایستگاههای مترو را به پایگتاههتایی
وذاب از غوغای هنر تبدیل کردند .این استاد معماری هم از
بیتووهی به ایجاد فضاهای هنری در ایستتگاههتای متتروی
تهران گالیه دارد و نبود بودوۀ یزم و نداشتن شناخت کافی
از مدیای مترو برای فرهنگستازی را از علتل محتدودشتدن
تمام فعالیتتهتای هنتری در ایستتگاههتا بته نتد تتابلوی
نه ندان زیبا میداند (معتمدی.)13 :1384 ،
همچنتتین در راستتتای هویتتتبخشتتی و بتتومیستتازی

ایستگاهها ،بهو برختی نقتشبروستتههتایی کته مضتامینی
مرتبط با نام ایستگاهها دارند ،تالش درخور مالحظۀ دیگتری
صورت نگرفته است .برای مثا  ،وای خالی هنرهتایی ماننتد
یدمان ،هنر مفهومی 12،کینتیک آرت (که بتا فضتای متترو
همخوانی بسیار دارد) و تلفیا آنها با معماری ایستگاهها در
متروی تهران احساس میشود که در این راستتا متیشتد بتا
تووه به ظرفیتهای مووود در هنرهای ستنتی ایتران مثتل
صنای دستی و هنرهای ت یینی ایرانی -اسالمی ،آنهتا را در
قالبی مدرن و هماهنگ با فضای مترو به نمتایش گذاشتت و
عتتالوه بتتر ایجتتاد فضتتایی بتتانشتتاط ،همتتراه بتتا معیارهتتای
زیباییشناسانه ،ایستگاه مترو را بهعنوان نمتادی از تمتدن و
فرهنگ یک ملت به وهانیان بازشناساند .همتانطتور کته در
بعضی از متروهای وهان مانند متروی تاشکند در ازبکستان،
با اسلیمیها و طتاقهتای محترابگونته و متتروی کتازان در
روسیه با معماری و دیگر عناصتر محیطتی ،معترف تمتدن و
فرهنگ سرزمینشان هستند (تصاویر .)14-15
البته نمیتوان برخی تالشهای انجامشده در این زمینته
را در بعضی از ایستگاههتای متتروی تهتران (ماننتد ایستتگاه
مصلی) نادیده گرفت؛ اما با تووه به مطالبی که عنتوان شتد،
از مسموین برنامهری ی و طراحان ایستگاهها انتظار میرفتت
حداقل در طراحی ایستگاههای تازهتأسی (قیطریه ،انقتالب
و ،)...از ابتدای مراحل طراحتی و ستاخت بته رعایتت نکتات
مطر شده پرداخته میشد.
در تأیید ووود نگاه هویتی در طراحتی عناصتر محیطتی
متروی تهران ،میتوان به ستونهتای ستنگی ایستتگاه امتام
خمینی(ره) اشاره کرد که به گفتۀ مهنتدس فتحتی ،رئتی
مرک اسناد فنی متروی تهران ،نقوش روی آنها برگرفتته از
ستونهای تخت ومشید است که به شکل ساده و هندستی،
با سنگهای سفید و قرم کار شدهاند .این در حالی است که
در مسیر پژوهشهای صورتگرفته در ایستگاههتای متتروی
وهان ،میتوان به یکی از ایستگاههای شهر بترلین در آلمتان
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اشاره کرد که نقوش کارشده بر روی ستونهای آن ،شبیه به
نقوش ستونهای ایستگاه امام خمینتی (ره) استت؛ حتا بتا
تووه به اینکه این ایستگاه در ستا  1994ستاخته شتده (7
سا قبل از ساخت ایستگاه امام خمینی (ره)) میتواند ایتن

شبهه ایجاد شود که در طراحتی ستتونهتای ایستتگاه امتام
خمینی (ره) از این نقوش الهام گرفتته شتده استت (تصتویر
.)16-17
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نتیجه ___________________________________________________
پژوهش حاضر با اعتقاد به اینکه هنر هر وامعته بیتانکننتدۀ
سنتها ،فرهنگ ،هویت ،ایدئولوژی و وهانبینتی آن وامعته
است و در دستیابی افراد وامعته بته هتویتی واحتد و موفتا
نقشآفرینی میکند و همچنین هویتداشتن اثر هنری سبب
تمای  ،ماندگاری و واودانگی آن استت ،در وستتووتوی رد
پای این تفکر ،در فضاهای مختلف متروی تهران ،مسیر خود
را مشخص کرده است.
کاربرد عناصر گرافیک محیطی از عوامل مؤثر بر هتدایت
صحیح مخاطبان در فضاهای شهری است .هویتبخشتی بته
ایتتن فضتتاها در وهتتت معرفتتی فرهنتتگ ،هنتتر و هویتتت هتتر
سرزمین ،از کارکردهای مطلتوب هنتر گرافیتک استت .ایتن

عناصتتر در محتتیطهتتای عمتتومی ازوملتته بیمارستتتانهتتا،
فرودگاهها ،هتلها و ایستگاههای مترو به نمایش در میآید و
در ایجاد حت تعلتا مخاطبتان بته محتیط متؤثر بته نظتر
میرسد.
در پتتژوهش حاضتتر ،ل ت وم تووتته بتته فرهنتتگ و هویتتت
فرهنگی در طراحی عناصر محیطی مترو از عوامل مهمی بته
شمار آمده است و با طر این پرسش اصلی کته آیتا عناصتر
گرافیک محیطی ایستتگاههتای متتروی تهتران ،بتا هویتت و
فرهنگ ایرانی -اسالمی همخوانی دارند؟ مسیر پژوهش را در
راستای پاسخ به این پرسش مشخص کرده استت .در ادامته،
عناصر گرافیک محیطی متروی تهران با درنظرگرفتن دیدگاه
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هویتی و فرهنگی بررسی شدند و سه عامتل اساستی کته در
طراحی گرافیک محیطی متروی تهران نقتش مهمتی دارنتد،
آسیبشناسی و نیازسنجی شدند .این سه عامل عبارتاند از:
مخاطبان (مسافران) هر ایستگاه ،محیط و بافتت محلتی هتر
ایستگاه و عناصر گرافیک محیطی.
در مطالعات صورتگرفته مشخص شد که درنظرگترفتن
فاکتورهایی همچون سن ،ونسیت ،شتغل ،ستطح معیشتتی،
الگوهای مذهبی و ملی و آسیبها و ناهنجاریهای مستافران
و بافت منطقهای ،ومعیت و معمتاری ایستتگاههتا و عناصتر
گرافیکی مووود ،ممکن استت در طراحتی عناصتر محیطتی
ایستگاههای متروی تهران و پیونتد ایتن عناصتر بتا الگوهتا و
ارزشهای فرهنگی و هویتی ایرانی -اسالمی مؤثر باشد.
نگارندۀ این پژوهش بتا تووته بته مشتاهدات دیتداری از
اغلب ایستگاههای متروی تهران به این نتیجه رستیده استت
کتته در طراحتتی عناصتتر گرافیتتک محیطتتی ایستتتگاههتتا،
شاخصههایی همچون خصوصیات مسافران ،بافت منطقتهای،
ویژگیهای منحصربهفرد هر ایستگاه ،الگوهای مذهبی و ملی
سرزمینمان و دیگر عوامل مطتر شتده ،کمتتر متورد تووته
مسموین و طراحان متروی تهران قرار گرفته است .همچنین
به دلیل کاربرد ستطحی گروهتی از آثتار هنتری و تبلیغتات،
عناصر گرافیک محیطی مترو ،بیشتر بر گ ارههای احساستی
مخاطبان تأکید میکند و کمتر آنها را به تفکر وا میدارد.

با تووه به بررسیها و آسیبشناسی و نیازسنجی عناصر
گرافیک محیطی ایستتگاههتای متتروی تهتران ،ایتن نتتایج
حاصل شد که طراحی تابلوها و عالئم اطالعرسانی و مبلمتان
در تمام ایستگاهها ساختاری مشابه دارند و در طراحی آنها،
از عنصر یا نمادی (رنگ ،خط ،نقش و )...استفاده نشده است
که برگرفته از هویت ،فرهنگ و هنر ایرانی باشد و تنها ونبۀ
کاربردی آنها مانند اصو طراحی و استانداردسازی متدنظر
قرار گرفته است .این در حالی است که در مورد کاربرد آثتار
هنتتری (متتتروآرت) بایتتد گفتتت در نگتتاهی کلتتی بتته تمتتام
ایستگاههای متروی تهران ،تالشهایی در زمینۀ هویتبخشی
مشاهده میشود که میتوان به تابلوهای نقاشتی دیتواری بتا
مضامینی مرتبط با انگارههای ایرانی اشاره کرد .انگتارههتایی
که برگرفته از آیینها ،سنتها ،حماسهها و شخصیتها است
و در فرهنگ ،مذهب ،تاریخ و هویت ایرانی -اسالمی ما ریشه
دارند .اما بتهزعتم نگارنتده ،ایتن تتالشهتا بتا درنظرگترفتن
ظرفیتهتای مووتود در هنتر و فرهنتگ ایرانتی و محیطتی
همچون مترو ،درخور تووه به نظر نمیرسند.
با تووه به این مطالب ،در پاسخ بته پرستش اصتلی ایتن
پژوهش میتوان گفت عناصر گرافیکی محیطی ایستگاههتای
متروی تهران با فرهنگ و هویتت ایرانتی همختوانی درختور
تووهی ندارند و در طراحی عناصر محیطی اغلب ایستگاههتا،
فارغ از ویژگیهای هویتی و فرهنگی مخاطبان و محتیط هتر
ایستگاه ،نظام واحد و یکدستی مشاهده میشود.
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