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صفحات     63-74

ارتقاء هویت ورودی ایستگاه های متروی شهر تهران با 
بهره گیری از نشانه شناسی فرهنگی

مهندس حسین باقری٭، دکتر مهدی حمزه نژاد٭٭  

تاریخ دریافت مقاله:  1392/05/23 ، تاریخ پذیرش نهایی:  1392/11/26

 چکیده
با توجه به افزایش روز افزون استفاده از مترو، یافتن ارتباط منطقی بین کالبد ایستگاه مترو و عناصر سازندة هویت آن، امری 
ضروری شده است. هدف از این پژوهش، یافتن شاخصه های زمینه        گرا کردن ایستگاه های مترو بر اساس نشانه های فرهنگی 
اســت. ورودی های مترو مهم ترین نقاطی هســتند که با کالبد شهر و انســان ها رابطه ای بسیار نزدیک دارند. در این تحقیق 
با روش نشانه شناســی ِ تحلیلی- تفسیری تالش می شود، ابتدا رویکردهای طراحی ورودی ایستگاه ها بر اساس سطح مواجه 
با نشــانه ها دســته بندی شود. سپس میزان توافق هر سطح با توجه به چهار گونه متن، و براساس سه سطح مواجه؛ نشانه ساز، 
نشــانه دار و نشانه گریز مورد بررسی قرار گیرد. براساس یافته های پژوهش، توجه به متن و الیه های آن، راهکاری مطلوب در 

جهت تبیین سطح مواجه با نشانه و بازیابی هویت، در هر یک از ورودی های ایستگاه های متروی شهر تهران است.

 واژه  های کلیدی
نشانه شناسی،  متن، هویت، مترو، ورودی

*دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران. )مسئول مکاتبات(
Email: h_bagheri@arch.iust.ac.ir  
Email: hamzenejad@iust.ac.i                         .استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران **
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 مقدمه
کسب هویت مطلوب و رهایی از بحران هویت، از دغدغه های تاریخ 
انســانیت و فرهنگ انسانی اســت )نقره کار و همکاران، 1387(.  هویت 
ایرانــی- اســالمی بیانگر خصوصیــات فرهنگی و مشــخصات این 
سرزمین اســت. موضوعی که باید در تمام شــئونات زندگی، به ویژه 
عرصه معماری و شهرسازی نیز متجلی شود )بمانیان و همکاران، 1389(. 
معماری و شهرسازی، واجد رسالتی است تا ارزش های فرهنگی را در 
درون ذات خویش پاس دارد، و بر این اســاس عنصری هویت بخش 
محســوب می شــود )حبیب و همکاران، 1387(. این پژوهش، در پی ارائه 
تعاریف و یا اثبات بی هویتی ورودی ایستگاه های مترو نیست. چرا که 
تعاریف بسیاری در دوره های مختلف از هویت در معماری و شهرسازی 
ارائه شده اســت )حجت، 1384؛ نقی زاده، 1386؛ نقــره کار و همکاران، 1387؛ 
بمانیــان و همکاران، 1389؛ اعتصام و همکاران، 1390(. بنابراین با این فرض 

که گســترة فضای معمــاری امروز دچار نوعی بحــران چه در معنا و 
چه در کالبد خویش اســت )اعتصام و همکاران، 1390؛ نقره کار و همکاران،  
1387؛ حبیب و همکاران، 1387(، در صدد نشــان دادن نقش نشــانه ها در 

هویت بخشی به مصداقی چون ورودی مترو در گستره ی سیمای شهر 
ایرانی- اسالمی، تالش شده است.

 نشانه های معماری، همانند هر نشانه دیگر، دارای دو عملکرد»بیان 
معنا1«و »ایجاد حس هویت2« هســتند )کریمیان،  1389(. این نشانه ها 
به دلیل آنکه در زندگی روزمره تکرار می شــوند، حس خاصی از معنا و 
هویت را نیز تقویت می کنند )لینچ، 1371، 8(. نشــانه فرهنگی در عرصه 
معماری و شهرسازی بخش وسیعی از هویت فرهنگی هر جامعه را بر 
عهده دارد )ابل، 1387، 326- 301(. از این رو توجه به نشانه های فرهنگی 
برای هر چه پویاتر شــدن معماری و شهرسازی در کشورهای در حال 
توســعه توصیه می شود. از سویی دیگر، کالبد مترو از طریق دو عنصر 
خطوط، و ایستگاه بر سایر عناصر کالبدی شهر تأثیر می گذارد. در مورد 
خطوط، تأثیرات عمدتا جنبه عملکردی خواهد داشــت، اما در جاهایی 
که ایستگاه ها در سطح زمین ظاهر می شوند، در ارتباط نزدیک تری با 
شهروندان و محیط جمعی قرار می گیرند )محمودی، 1379، 50(. بنابراین 
نمی توان اهمیت کالبد ورودی های ایســتگاه های مترو را در برقراری 
تعامل مثبت و ســازنده با مخاطب، در جهت هویت بخشی به سیمای 

شهر ایرانی- اسالمی نادیده گرفت. 
شــهرها دارای ابعاد طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی 
هســتند، که هر کدام از این ابعاد می تواند در حوزه شــناخت هویتی 
قرار گیرد )رحیمیون، 1390(. در این پژوهش با هدف یافتن شاخصه های 
زمینه گرا کردن ایستگاه های مترو بر اساس نشانه های فرهنگی، سعی 
در پاســخگویی به سؤاالت پژوهش شده است. ابتدا در پی دسته بندی 

رویکردهای طراحی ورودی ایســتگاه بر اساس شیوه مواجه با نشانه ها 
تالش شــده و در ادامه میزان توافق هر رویکرد بر اساس هویت شهر 
ایرانی- اســالمی با توجه به بســتر محیطی )متن( مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. یافته های پژوهش بیانگر ضرورت شکل گیری فرایندی 
خالق در انطباق ورودی ایســتگاه های مترو بر اساس نشانه شناختی 
فرهنگی به عنوان عاملی هویت بخش، در ســاختار سیمای شهر است. 
این در حالی اســت که بــا توجه به ویژگی هــای ورودی در معماری 
ایرانی- اســالمی و مظاهر مطلوب معماری غرب، برای هر ایستگاه 

ساماندهی متفاوتی می توان ارائه کرد.

 پیشینة نشانه شناسی در عرصة معماری و شهرسازی
هویت در شــهر ایرانی- اســالمی، نقــش نشــانه های فرهنگی و 
مطالعــه میزان تأثیــر آنها بر هویت هر منطقه بســیار مــورد توجه 
پژوهشــگران بوده است. نمادها و الگوهای شــهری همیشه به عنوان 
عالئــم و نشــانه های القاکنندة تفکر و بینش حاکم بر شــهرها مورد 
توجــه بوده اند. این عالئم، چنانچه با دقت و اندیشــه متعالی انتخاب 
شوند، می توانند به عنوان رسانه عمومی بسیار مهمی ایفای نقش کنند 
و به آگاهی بخشــی ساکنان شــهر و حتی بازدیدکنندگان آن بپردازد 
)اولســون، 1377، 12(. نقش نشــانه ها در بناهای شهر چنان مهم و 
تعیین کننده اســت که از جنبه های گوناگون بر ساکنان تأثیر می گذارد 
و رفتار آنها را شــکل می دهد )صابری فــر، 1380، 163(. با توجه به 
تأثیر مســتقیم و غیرمســتقیم فرم و تزئینات معماری بر رفتار انسان، 
تردیدی نمی ماند که کاربرد ســمبل و نشــان هایی که جلوة معنوی و 
ابعاد متافیزیکی دارند، بر فضای معماری و محیط شهری مؤثر خواهند 

بود )خان محمدی، 1374، 64(.
نشانه شناسی از جمله دانش های نوینی است که از اوایل قرن بیستم 
وارد قلمرو پژوهش گشــته و نقشــی کلیدی در بســیاری از رشته ها 
دارد )ســجودی، 1383، 46-51(. یکی از جامع ترین تعاریف نشانه شناسی 
از »امبرتو اکو3« اســت. او می گوید: نشانه شناســی با هر چیزی که 
بتوان آن را نشــانه دانست سروکار دارد )Eco, 1979, 7(. این دانش در 
خالل درس های »فردینان دوسوسور4« چنین تعریف می شود»می توان 
دانشی بنیان نهاد که زندگی نشانه ها را در بطن اجتماعی بررسی کند« 
)Barthes, 1997, 5(. سوسور در ادامه بحث خود الگویی دوتایی را برای 

نشــان دادن نشانه پیشــنهاد می کند. او با تمرکز بر نشانه های زبانی 
مانند کلمات، نشــانه ها را مرکب از یک »دال5« و »مدلول6« می داند. 
»دال«، شــکلی که نشــانه به خود می گیرد، و »مدلول« مفهومی که 
نشــانه به آن ارجاع دارد، در نظرگرفته می شود )چندلر، 1387، 42(. برای 
سوسور هم »دال« و هم »مدلول« کامال روانشناختی و صورت بودند 

مهندس حسین باقری، دکتر مهدی حمزه نژاد
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نه ماده. در این پژوهش »دال« به عنوان صورت مادی نشــانه، یعنی 
چیزی که بر ماده آمده و می توان دیده شود تلقی می گردد )همان، 43(. 
تقریبا هم زمان با سوســور »چارلز ساندرز پیرس7« مطالعات خود را در 
باب نشانه شناســی، برخالف الگوی سوسور که نشانه را به صورت یک 
جفــت معرفی کرده  بود، به صورت الگویی ســه تایی ارائه کرد. تعاریف 
الگویی ســه تایی پیرس این چنین اســت؛ 1( نمود8؛ شکلی که نشانه 
به خود می گیرد و لزوما بر ماده نیامده اســت؛ 2( تقسیر9؛ ادراکی است 
که توسط نشانه به وجود می آید و به تفسیرگر نیاز ندارد؛ 3( موضوع10؛ 
چیزی که نشــانه به آن ارجاع می دهد )چندلر، 1387، 60(. دیدگاه پیرس 
بــر نوعــی تکثرگرایی هستی شــناختی، و دیدگاه اکو هــم بر نوعی 
تکثرگرایی معرفت شــناختی تکیه دارد )قائمــی نیا، 1389، 527(. سوسور 
نیز صرفا به نشــانه های زبانی پرداخته است و از این رو نشانه شناسی 
وی بیشتر صورت زبان شناسی به خود گرفته است )همان، 46(. در واقع 
آنچه که در حوزه نشانه شناســی معماری، صــورت پذیرفته حصر در 
الگوهایی دوتایی سوســور یا الگوی سه تایی پیرس و در مواردی شرح 
و بســط نظریات امبرتو اکو بوده است. به طور کلی اساس پژوهش های 
نشانه شناســی در معماری را می توان در جدول ســه تایی سوسور که 
به کرات در پژوهش های مشــابه )اســدپور، 1390؛ محمدی، 1392( صورت 
پذیرفته، نشــان داد. در این پژوهش الگویی برای خواندن نشانه ها در 
معماری، از طریق بررســی مصادیق ارائه شده است. الگویی که شامل 
ســه رویکرد غالب مواجه با نشــانه در معماری معاصر ایران اســت. 
الگوی نشانه ســاز، نشانه دار و نشــانه گریز که در ادامه پژوهش و در 

بخش رویکرد نظری، بدان پرداخته شده است.
از سویی دیگر، طراحی شهری با رفتارهای انسانی و بازخورد مخاطب 
در مواجه با محیط ســروکار دارد و کلیه رشــته های نشانه شناسی در 
خواندن شــهر سعی در تبیین هر چه بیشتر این رفتارها دارند. بنابراین 
دانش نشانه شناسی به عنوان ابزاری کارآمد و دقیق به تولید داده های 
کیفی از شــهر ها می پردازد. )جمالپــور، 1384، 46(. در تحقیق جمالپور، 
آنچه که به عنوان رویکرد نشانه شــناختی فرهنگی معرفی شده اســت، 
حصــر در عادات و مرســومات در هر فرهنگ بوده اســت. با توجه به 
تفســیرکالبد مترو در متن و همچنین تفاوت بستر های محیطی برای 
خواندن نشــانه های فرهنگی هر ورودی، نتایج پژوهش ایشان قابلیت 
اساس قرارگرفتن برای تحلیل بر اساس نشانه شناسی در این پژوهش 

را نداشته است. 

 روش پژوهش
در پژوهش حاضر با توجه به بررسی مصداق معماری و هویت بخشی 
از طریق نشانه های فرهنگی، از روش نشانه شناسی تحلیلی- تفسیری، 

و اســتفاده از مبانی علم نشانه شناســی و تشریح آن در حوزه مصداق 
معماری استفاده شده اســت. در این پژوهش، هویت بخشی از طریق 
نشــانه های فرهنگی در ورودی ایســتگاه های مترو شــهر تهران به 
دالیل؛ )1( حداکثر ارتباط با مردم و مفصل ارتباطی با شهر؛ 2( امکان 
ســاماندهی، فارغ از الزامات ســازه ای و تأسیساتی؛ 3( تنها بخش رو 
زمینی در تمام ایســتگاه ها؛ 4( حضور عناصر طبیعی و 5( بخشــی از 
سیمای شهر، مورد بررســی قرار گرفته است. بر این اساس با تعریف 
سه سطح مواجه با نشانه )نشانه ساز، نشانه دار، و نشانه گریز( به تحلیل 
ورودی ایستگاه ها در چهار بســتر محیطی )زیستی، حیوانی، عقالنی، 
و معنایی( پرداخته شده اســت. ذکر این نکته ضروری است که، مالک 
تشخیص متن )زیســتی، حیوانی، عقالنی یا معنایی(، براساس میزان 
وزن بیشتر هر نیاز در متن بوده است. زیرا در هر متن هر چهار ساحت 
نیاز انســانی وجود داشته، اما آنچه که مورد نظر بوده، نیاز غالب بر هر 

زمینه است.

 مبانی نظری
انسانی کردن فضاهای شهری

دســتیابی به حمل و نقل ایمن، راحت، ســریع و نســبتا ارزان، یکی 
از اهداف همیشــگی جوامع انسانی طی دوران های مختلف بوده است 
)Edward, 1996, 12(.  پایانه ها و ایستگاه ها، به عنوان یکی از مهم ترین 

حوزه های اســتفاده از حمل ونقل ریلی به دلیل پیوســتگی و تلفیق با 
فضاهای شــهری و زندگــی عمومی از اهمیت ویــژه ای برخوردارند 
)Kittelson & Associates, 1999, 6(. ایســتگاه های متــرو در فضاهای 

شــهری به عنوان بخشــی از فضاهای عمومی شــهری، محلی برای 
برقراری تعامالت اجتماعی بوده و از این نظر حائز اهمیت اســت. بر 
این اساس  ایستگاه های مترو بخش عمده ای از این رابطه را بر عهده 
دارند )سلحشور، 1388، 12(. توجه مناسب به ویژگی ها و الزامات فضایی 
در ایســتگاه های مترو می تواند در باالبردن آســتانه عصبی و روانی 

کاربران در زمان بحران مؤثر باشد )مردمی و قمری، 1390(. 
جهانی شدن با رویکرد ایرانی- اسالمی

جریان های سنتی شدن، جهانی شــدن و به دنبال آن شبکه ای شدن، 
تمام جوامع را دچار تحول کرده است  )کاستلز، 1388(. حال در مواجه با 
این تحوالت، جامعه ایران نــه از قدرت اقتصادی و فّناورانه، بلکه از 
مایه و محتوای فرهنگی قوی تــر و جذاب تر برای رواج فرهنگ خود 
برخوردار است. در واقع یک برخورد آزاد و اصیل )واقع گرایی نقادانه( 
موضع مناســب حال برای ایران اســت )گل محمــدی، 1381(. در این 
خصوص، معماری، به دلیل ارتباط مســتقیم با زندگی عینی انسان ها، 
در مواجه با پدیده جهانی شــدن نقش مهمی را در تعمیق و یا تضعیف 

ارتقاء هویت ورودی ایستگاه های متروی شهر تهران با بهره گیری از نشانه شناسی فرهنگی
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فرهنگ و هویت بازی می کند. ازسویی دیگر، قرآن کریم همواره دعوت 
به تعقل و اندیشیدن می کند و از اصل تقلید در اندیشه و عقیده پرهیز 
می دهد )حکیمی، 1388، 3(. استفاده صحیح از صنعت و فّناوری خواست 

قرآن است )جوادی آملی، 1375(
جهانی شدن و معماری منطقه ای

فّناوری، در توسعه اقتصادی و اجتماعی، همواره یک وسیله ضروری 
بوده و خواهد بود )عباس پور، 1366(. فّناوری در بستر ارزش های جمعی 
جامعه می بالد و رشــد می کند. بنابراین زمانــی موفق خواهد بود که 
بتواند با زمینه های فرهنگی_ارزشی جامعه تناسب الزم را داشته باشد 
و از آنها بهره جوید )ابل، 1387، 208(. در واقع مسئولیت در برابر فّناوری، 
در عین استفاده از مبانی تمدن خودی و بازنمود آن در معماری معاصر 
از طریق رویه هــای عملی گوناگون می تواند موضوعات و چالش های 
مهمی از قبیل رابطه فرهنگ بومی و فرهنگ جهانی را به پاســخ های 
معمارانه نزدیک سازد. در این مقاله از آن به عنوان رویکرد » جهانی_ 

بومی« نام برده شده است.
نشانه سازی، نشانه داری و نشانه گریزی

در این پژوهش شــیوه های بهره گیری از نشانه ها در معماری معاصر 
ایران براســاس سه سطح؛ 1( نشانه ســاز، 2( نشانه دار و 3( نشانه گریز، 
تقسیم بندی شده است )جدول1(. »نشانه ساز«، تولید نشانه و تعریف سازی 
از نشــانه ها را دنبال خواهد کرد.»نشــانه دار« در واقع حفظ و بازنمایی 
نشانه در بستر زمانی و مکانی تعریف شده است. »نشانه گریز«، رویکرد 

تحریف و انکار بهره گیری از نشانه ها بوده است. 
متن و نشانه

هرمونتیک فلسفی در تحلیل به فهم خواننده توجه می کند و از ماهیت 
متعلق فهم )مانند متن( چشــم می پوشــد. ولی نشانه شناسی به ماهیت 
متعلق فهم و نشــانه ها توجه می کند. از این رو، هرمونتیک ذهنیت گرا11 
و نشانه شناسی، عینیت گرا12 است )قائمی نیا، 1389، 53(. آنچه که در این 

تحقیق از خواندن نشانه های فرهنگی دنبال شده، حاصل خوانش نشانه 
در متن است. در واقع تحلیل های نشانه شناختی از همان گام اول از نوع 
تحلیل متن است. یعنی نشانه شــناس هرگز نمی تواند نشانه ای را در 
انزوا و منفک از متنی که نشانه در آن تحقق یافته بررسی کند )سجودی، 
1388، 209(. بنابراین هر نشانه که از معماری سنتی ورودی برداشت شده، 

در متن موجود خوانده شده اســت. در واقــع متن جنبه ی پدیداری دارد، 
یعنی در هر کنش ارتباط عینی با توجه به الیه های تشــکیل دهندة آن 
که برخی متغیرند، شــکل می گیرد و به همین دلیل باز است و نه بسته 
)همان، 211(. به طور کلی، متن بســته اطالعات صرف و پیام را انتقال 
می دهد )Eco,1990, 54-55(. برای مثال متن ریاضی کامال بسته بوده و 
امکان تفسیرهای گوناگون را به خواننده نمی دهد. بنابراین آنچه که در 
این پژوهش مورد نظر نگارندگان است، مطالعه متن باز )بستر محیطی( 

و سپس خواندن نشانه است. 

 شــخصیت های محیطی)متن( متــرو و مظاهر کالبدی 
)نشانه(

شاخصه های شخصیت ورودی مترو )متن(
براســاس قاعده ای که با عنوان خوانش نشــانه در متن، عنوان شد، 
ضرورت دسته بندی بستر شــکل گیری ورودی ایستگاه های مترو در 
شــهر تهران واضح شده اســت. آنچه که اساس دسته بندی متن قرار 
گرفته شیوه های ادراک محیط از سوی انسان است. در مبانی ادراک، 
انسان شناسی اساس حکمت عملی اســت )نقــره کار و همکاران، 1387(. 
در این پژوهش با توجه به هویت شهر ایرانی- اسالمی، مبانی انسان 
شناســی امام علی)ع( مورد نظر است. حضرت امیر در حدیث معروف 
خود چهار الیه انسان شناسی را معرفی کرده است )جوادی آملی، 1375(. 
این الیه های انســان شناســی قابلیت تعمیم در تمامی ساحت های 
ادراک انســان را داشته اســت. بنابراین از طریق چهار الیه گیاهی، 

جدول1.  انواع شیوه های مواجه با نشانه در معماری معاصر ایران.

مصداقتعریفانواع شیوه های مواجه با نشانه در معماری معاصر ایران

آرامگاه خیام نیشابوریتولید نشانه در جهت ارتقا ء هویتهماهنگنشانه سازی

مسجد امام رضا)ع( مشهدتولید نشانه در جهت تضعیف هویتمتضاد

آرامگاه بو علی سیناحقظ و داشتن نشانهنشانه داری

پردیس سینمایی ملت پرهیز از نشانه هانشانه گریزی

مهندس حسین باقری، دکتر مهدی حمزه نژاد
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حیوانی، عقالنی و روحانی به شــناخت بســتر شکل گیری هر یک از 
ایستگاه های مترو پرداخته شده است )جدول2(. باید توجه داشت که، 
هر زمینه مشــتمل بر جنبه های گوناگون انســانی، انسان- ساخت و 
طبیعی اســت )شولتز، 1388(. در تحقیق حاضر، با توجه به بررسی کالبد 
مترو، جنبه های انســان- ســاخت در هر چهار الیه مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. جنبه های انسانی هر زمینه نیز با توجه به بررسی ورودی 
ایســتگاه های مترو و ارتباط با شهر و مردم، مورد نظر بوده است. و در 
نهایت جنبه های طبیعی زمینه، بیشتر در بستر زیستی و تفریحی مورد 
نظر بوده، که به معنای عدم توجه به جنبه های طبیعی در بســترهای 
معنایی و عقالنی نبوده اســت. اگر روح مکان را عامل حیات بخشی و 
ماهیت مکان دانست )شــولتز، 1388، 91(، آنچه که معیار تشخیص روح 
مکان بوده، تشخیص نیاز غالب در هر زمینه بوده است. به عنوان مثال، 
در بستر متروی دانشگاه علم و صنعت، مجتمع های مسکونی، تجاری 
و اداری وجود دارد. از ســویی مساجد و پارک های محلی نیز در محله 
دیده می شــود. اما آنچه که ســیمای غالب این زمینه را معرفی کرده، 

حضور دانشگاه علم و صنعت و نیاز عقالنی در بستر محله است.

 رویکردهای مظاهر کالبدی )نشانه(
ورودی در معماری ایرانی- اسالمی

شــکل گیری ورودی به عنوان یکــی از عناصر مهم و مؤثر در معرفی 
افــکار و نظریــات دوران مربوط به خود اســت. ورودی متناســب، 
هماهنگ، پیوسته با امکانات، اهداف عملکردی و تفکرات دوره مربوط 
به خود شــکل می گیرد. به طورکلی در ســاماندهی فضای ورودی در 
دوره های مختلف در ایران، باورهای مردم، ساختمایه ایدری یا بوم آورد 
دانش فن ســاختمان، توجه به تناســبات و پرهیز از بیهودگی بسیار 
کارســاز بوده است )ســلطان زاده، 1372، 7-9(. بر این اساس ویژگی های 
نشانه شناســی ورودی در معماری ایرانی- اسالمی را می توان با توجه 

به اهداف و مطالبات این پژوهش در جدول 3 ارائه کرد. 
ورودی مترو درمعماری معاصر غرب

به اعتقاد »کریس ابل14«، منطقه گرایی در کشورهای در حال توسعه 
که حتی مطلوب ترین اشــکال معماری فرهنگ محلی مطرود شده اند، 
موضوعی حیاتی به منظور بقا ء فرهنگی ســاکنان این کشورهاست. در 
واقع تالش در جهت حفظ و ایجاد تداوم بین اشــکال ساختمانی حال 

جدول2.  دسته بندی متن در ورودی ایستگاه های مترو شهر تهران بر اساس چهارگانه انسان شناسی امام علی )ع(.                            

مصداق)ایستگاه مترو(مصداق)معماری(کاربری های پاسخدهمتن پاسخدهساحت نیاز انسانی

اکباتانشهرک اکباتانمجتمع های مسکونی و اقامتی، محالتزیستیگیاهی

شهید حقانی، 15خردادپارک طالقانی، بازار تهرانپارک، بازار و مجتمع های تفریحیتفریحیحیوانی

ولی عصر)عج(، مترو دانشگاه علم و صنعتتئاتر شهر، دانشگاه علم و صنعتدانشگاه و مراکز علمی، فرهنگیعقالنیعقالنی

تجریشامامزاده صالح)ع(مساجد و مراکز مذهبی و معنویمعناییالهی

جدول3.  ویژگی ها و نشانه های ورودی در معماری ایرانی- اسالمی13.

محتوانشانهمصداقاصلویژگی

تواضعپایین نشستگی مسجد جامع کرمانسلسله مراتبنحوه دسترسی

احترام کاربندی و مقرنس کاری مسجد جامع یزدفّناوری پنهانظهور فّناوری

عدم بیرون زدگی سازماندهی
)فضای منفی(

دعوت کنندگیعقب نشینیمسجد امام اصفهان

احترام و دعوت کنندگیکاربندیمسجد شیخ لطف اهللتنزیهیتزئینات

دعوت کنندگیتناسبات مسجد شیخ صفی الدینسکونفرم سردر

خالقیتآجرکاریبازار دزفولبوم آوردمصالح
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با گذشته در مکانی مفروض به عنوان تالشی در جهت بازگرداندن آن 
چیزی به معماری است که مدرنیسم اولیه از معماری حذف کرده است 
)ابــل، 1387، 301(. متــرو به عنوان کاربری اجتنــاب ناپذیر، در عرصه 

شکل گیری و ساماندهی آن تقابل سنت و تجدد وجود دارد. براین اساس 
با توجه به شناخت ورودی در عرصه معماری ایرانی- اسالمی، شناخت 
و مطالعه ورودی ایســتگاه مترو در عرصه معماری معاصر غرب بسیار 
مورد توجه اســت. برای مثال، محل ورودی به شــکل نشانه ای ثابت 
بــرای مردم در تمام شــهرهای آلمان در آمده و بــا ترکیب رنگی و 
تناسب شکلی یکســان در همه جا، معرف کالبد ورودی مترو هستند، 
اما در شهر تهران، حجم بزرگ پله مسقف، نشانگر محل ورودی است 
)محمودی، 1379(. در این راستا به شناخت نشانه های ورودی در ایستگاه 

مترو معماری معاصر غرب پرداخته شده است )جدول4(. این شناخت از 
دســتاوردهای معماری غرب، امکان را برای خواندن مطلوب نشانه ها 
میسر کرده اســت، زیرا عدم توجه به دستاوردهای پیرامون ساماندهی 
کالبد مترو، موجب شناختی یک ســویه و جانب دارانه از وضع موجود 

ورودی ایستگاه مترو در ایران خواهدشد.

 مطالعه مدل موجود )بررسی تطبیقی بازتاب نشانه در 
متن ایستگاه های مترو ی شهر تهران(

نشانه ساز
ایستگاه مترو تجریش

به اعتقاد کارشناســان و مدیران شــهری با افتتاح ایستگاه متروی 
تجریش، ترافیک مســیرهای منتهی به میدان های تجریش و قدس 
ســبک تر می شــود، و تعداد بیشتری از شــهروندان مترو را جایگزین 
وســایل نقلیه شــخصی می کنند. بنابراین ورودی و ســردر ایستگاه 
بســیار مورد توجه عابران و مخاطبان خواهد بــود. مترو تجریش در 
جوار امام زاده صالح)ع( و کاربری هایی که به واســطه حضور امام زاده 
صالح)ع( ایجاد شــده، قرار گرفته اســت. همین قابلیت باعث شده تا 
محله و میدان تجریش به بستری فراتر از سطح محله ای مسکونی یا 
تفریحی تبدیل شــود. براین اساس، مترو تجریش در متن معنایی قرار 

جدول4. ویژگی ها و نشانه های ورودی مترو در معماری معاصر غرب.

محتوانشانهمصداقاصلویژگی

سرعتادغام در شهرMetro Nunawading  دسترسی سریعنحوه دسترسی

حرکتسازه براساس آناتومی بدن انسانMetro T.G.Wنمایاندن سازهظهور فّناوری

دعوت کنندگیکنسول های بلندMetro Nord park بیرون زدگی)فضای مثبت(سازماندهی

احترام نقوش گیاهیMetro Parisتشبیهیتزئینات

سرعتفرم سیالMetro England- centralحرکتفرم سردر

پیشرو بودنپوشش نانو الیافMetro Cedar-University نوآوریمصالح

شکل1. ایستگاه مترو تجریش، نشانه سازی از طریق بی توجهی به تزیینات تنزیهی و کارکرد پوشش های ایرانی. 

مهندس حسین باقری، دکتر مهدی حمزه نژاد
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شامل فعالیت های روزمره اقتصادی و اجتماعی نیز می شود. در مترو ی 
»شــهید باقری« نشانه ســازی از طریق نشانه های ســنت، سعی در 
افزایش تعامالت اجتماعی را داشــته اســت، که میزان مطلوبیت این 
راهکار را می توان مورد بررسی قرار داد. در بستر عقالنی، مانند »مترو 
ولی عصر)عج(«، تولید نشــانه ها در متن با رویکرد به دســتاوردهای 
تجدد، در جهت توســعه و پرورش ظرفیت های فکری و هنری شــهر 
مورد نظر بوده است. در واقع نشانه سازی در بستری عقالنی، زمینه ساز 
تحرکات قشر علمی و فرهنگی هر جامعه خواهد شد. اما بی توجهی به 
نشانه های سنت نیز می تواند بستری در جهت گسست تودة فرهنگی 
جامعه از بنیان های فکری و اعتقــادی هر جامعه را فراهم آورد. این 
عدم توجه را می توان در مواردی همچون؛ استفادة بصر- محور از آب، 
عدم توجه به شرایط اقلیمی در پوشش بنا و بی توجهی به بافت موجود 

)تئاتر شهر(، بیان نمود )شکل 2(.
 

نشانه دار
ایستگاه مترو صادقیه

ایســتگاه صادقیه در واقع آخرین ایســتگاه خط 2 مترو شهر تهران 
بوده اســت. بنابراین یکی از مجموعه های ایســتگاهی محسوب شده 
و بســتری فارغ از محله ای مســکونی بر آن تحمیل شده است. مترو 

گرفته اســت )شکل 1(. رابط بین متن و زبان های داللی یک فرهنگ 
به واســطه متونی کــه از قبل وجود داشــته اند، و هر یک نیز حاصل 
عملکرد متن با نشــانه ماقبل خود بوده اند، دریافت می شوند و امکان 

 .)Culler, 1981, 141( تولید معنا می یابند
نشانه ســازی در ورودی مترو تجریش بــا توجه به قرارگیری در متن 
معنایــی، قابلیت توجه به اعتقادات و مســائل مذهبی را دارد. همین 
رویکرد نیز در ساماندهی ورودی مورد نظر بوده است. اما وضع موجود 
همسو با نشانه های ورودی معماری ایرانی- اسالمی و حتی معماری 
غرب نبوده است. اســتفاده نامتعارف از نشانه های فرهنگی به واسطه 
تولید نشانه در این ایســتگاه را می توان در مواردی مانند؛ 1( پوشش 
شــیروانی و شــیب دار با مصالح فلزی در راســتای طولی ورودی؛ 2( 
استفاده از چهار قوس بیز با چیدمان نزولی در سه جبهه شمالی، شرقی 
و غربی بنا با مصالحی ســنگی؛ 3( تزئینات مثلثی و کامال انتزاعی با 
چیدمان اتفاقی در تمامی سطوح مرتبط با فضای شهری، خالصه کرد 

)شکل 1(.
در رویکرد نشانه ســاز، میزان تأثیر نشــانه های تجدد یا سنت در هر 
بســتر متفاوت خواهد بود. در بســتر زیستی نشانه ســازی در افزایش 
خوانایی محله در بافت شــهری مؤثر اســت. در مترو »تهرانپارس« 
از طریق نشــانه های تجدد این هدف محقق شده است. بستر تفریحی 

جدول5. جمع بندی شیوه مواجه با نشانه با توجه به متن در مترو تجریش.

مصداقرویکردشیوه مواجه با نشانهمتن) بستر(ایستگاه مترو

عدم بیرون زدگــی، انواع پوشــش ایرانی، معماری ایرانی-اسالمینشانه سازیمعناییتجریش
تزیینات

شکل 2. ورودی مترو ولی عصر)عج(، حجم شفاف بیرون زده از حوض آب بدون کارکرد از نشانه های تجدد در طراحی سردر مترو در مجاورت با تئاتر شهر. 
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صادقیه به عنوان ایستگاه تهران نیز خوانده شده و همچنین محل رفع 
نیازهای همچون خرید، ســامانه دسترســی اتوبوس و تاکسی به اکثر 
مناطق تهران و مجتمع های تجاری و تفریحی اســت. بر این اساس 

مترو صادقیه در متن تفریحی جای گرفته است )شکل 3(.  
ســردر بیرون زده، ســازه نمایان و اســتفاده از مصالح نو، نشانه های 
تجدد در ســردر اصلی مترو صادقیه اســت. همانطور که گفته شد، در 
این پژوهش ســعی در خوانش نشانه در بستر متن شده است. در واقع 
متن فراورده ای بسته نیســت که حدود مشخص و قطعی دارد، بلکه 
فرایندی باز اســت که می تواند حدود خود را پیوســته باز تعریف کند 
)ســجودی، 1388، 212(. با چنین دیدگاهی، می توان استفاده از نشانه در 

متن جدید را توجیه کرد. اما این امکان فقط از طریق خواندن نشانه در 
متن جدید حاصل خواهدشد. در این مصداق، قوس ایرانی تنها نشانه 
از معماری ایرانی- اســالمی بوده و مبین رویکردی نشــانه دار است. 
قوس سردر، به سامانه های سازه ای، عملکردی، زیباشناسی و انسانی 
بنا توجه داشته اســت. از سویی دیگر با توجه به متن تفریحی، استفاده 
از نشــانه های تجدد در جهت تعریــف متن، در تضاد با رویکرد هویت 

بخشی از طریق نشانه های فرهنگی نبوده است. 
اما همین نوع مواجه در بستری دیگر متفاوت خواهد بود. در ایستگاه 
مترو »پیروزی«، بواسطه استفاده از قوس نیم دایره سعی در بومی سازی 
سردر بنا شده است. اما با نادیده گرفتن سامانه های کارکردی، انسانی 
و ســاختاری، باعث تضعیف این نشــانه فرهنگی شده اســت. همین 

شکل 3. ورودی ایستگاه مترو صادقیه، وجود نشانه هایی از سنت و تجدد در هماهنگی با بستر تفریحی مجموعه. 

  

جدول6. جمع بندی شیوه مواجه شدن با نشانه با توجه به متن در مترو صادقیه. 

مصداقشیوه مواجه با نشانهمتن) بستر(ایستگاه مترو

نمایش فّناوری، سازه عریان، قوس ایرانی، ورودی بیرون زدهنشانه دارتفریحیصادقیه

رویکرد را می توان در ایســتگاه های »شوش« و »ترمینال جنوب« نیز 
مشاهده کرد )شــکل 4(. این درحالی است که برخی نکات حاصل از 
مشــاهدات و تحقیقاتی که توسط »کریس ابل« صورت گرفته، نشان 
می دهد که معماری منطقه ای واقعی در فرآیندی خالق با درهم تنیدگی 
باور فرهنگی، همراه با منطقه ای کردن مدل های وارداتی قرار دارد تا 
خلوص هویت ها و تکرار آنها )ابل، 1387، 231(. در رابطه با این شــیوة 
هویت بخشــی از طریق تکرار و تقلید فرمی از معماری گذشــتگان و 
میزان مطلوبیت آن، باید متذکر شــد، که حاصل این نگرش پیشینی، 
تکرار و تقلید ناآگاهانه و مهجور ماندن فرایند های خالقانه خواهد شد. 
به نظر می رســد خاطره انگیزی و توجه به خاطــرات جمعی افراد در 
بســتر زیســتی، مهم ترین عامل دراستفاده از نشــانه خواهد بود. در 
واقع خاطره انگیز بودن مکان، نشــانی از شایستگی محیط برای بروز 
رفتارهای اجتماعی است )مک اندرو، 1387، 289(. در متن عقالنی، و متن 
معنایی مانند »حرم مطهر«، ذکر عین به عین نشــانه ها در متنی نو، به 
نظر نتیجه ای مطلوب نخواهد داشــت. زیرا آنچه که با بستر فکری و 
الهی ارتباط برقرار می کند، فارغ از جنبه های تکرارشــونده و حصری 

یک پدیده است. 
نشانه گریز

ایستگاه مترو طرشت
 امکان دید و دسترســی به ورودی ایســتگاه با توجه به جانمایی و 
اســتقرار در جداره خیابان اصلی محله، قابلیت بســیاری در نمایاندن 

مهندس حسین باقری، دکتر مهدی حمزه نژاد
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شکل 4. ورودی ایستگاه مترو پیروزی، ترمینال جنوب و شوش، نگرش حصری به نشانه های معماری ایرانی- اسالمی. 

  

و معرفی ایستگاه از طریق نشــانه های شهری را داراست )شکل 5(. 
ایســتگاه طرشت در بســتری قرار گرفته که به دلیل عدم وجود مراکز 
مورد توجه علمی، الهی و حتی تفریحی، جنبه های زیستی آن بر دیگر 
ســاحت های شــناخت زمینه، غالب بوده است )شــکل 5(. با توجه به 
متن موجود )بســتر زیستی( خواندن نشانه در ورودی ایستگاه معطوف 
به نشــانه هایی خواهدبود که، فارغ از ساختارهای معنایی، عقالنی و 
تفریحی انسان است. اما توجه به نیازهای تفریحی نیز در محیط های 
مســکونی مورد نظر اســت، و نیازهای عقالنــی و الهی کم رنگ تر و 
معطوف به مراکز علمی و مذهبی خواهد بود. این در حالی اســت که 
توجه بیشتر به نیازهای زیستی در مراکز مسکونی به عنوان عدم توجه 
به دیگر ســاحت های انسانی نبوده است. ایستگاه مترو طرشت یکی از 
نمونه ورودی ایستگاه هایی است که با توجه به مصادیقی همچون؛1( 
دسترســی سریع و بدون سلســله مراتب؛2 ( فّناوری نمایان و 3( عدم 
تزئینات؛ نسبت به  نشــانه های فرهنگی ورودی، در معماری ایرانی-

اســالمی بی تفاوت بوده، و رویکرد مثبتی در ارائه ویژگی های شکلی 
ورودی در معماری معاصر غرب بروز داده است )شکل5(. 

بی معیاری در نظر، منجر به ایجاد و زمینه را برای کثرت گرایی و بی هدفی 
در عمل را منجر شده است )نقره کار و همکاران، 1387(. اجزا ء  بی  هویت باعث 
شکل گیری شهری بی هویت شده است. گذشته از این عملکردهای شهری 
می توانند معرف هویت فضای شــهری شوند، فرهنگی که تعریف کننده و 
مشــخص کنندة هر عملکرد خاص است و در تعریف و تحدید هویت آن 
فضا نقشــی شایان توجه ایفا نماید )نقی زاده، 1386، 191(. بنابراین با توجه 
به هویت شــهر ایرانی- اسالمی و کارکرد نشانه ها در تجلی ویژگی های 
شــهر مطلوب و همچنین متن موجود، این ورودی در حوزه ورودی های 

نشانه گریز قرار خواهدگرفت. 
به نظر می رســد نشانه گریز بودن در بســترهای مشابه مترو طرشت، 
مانند مترو »سرســبز«، امکان را برای ساکنین در جهت معرفی کردن 
محله با ورودی مترو، ایجاد فضایــی اجتماع پذیر با حضور طبیعت و 
روح زندگی، فراهم نیاورده است. در بستری تفریحی مانند مترو »شهید 
حقانی«، عــدم ارتباط با متن از طریق نشــانه گریزی، امکانی برای 
بی هویتی ورودی مترو ایجاد کرده است. عدم توجه به ابعاد اندیشه ای 
و فکری در مترو هایی چون »دانشــگاه شریف« از طریق نشانه گریزی 

شکل 5. ایستگاه مترو طرشت و مصلی، بی معیاری در نظر و کثرت گرایی در عمل، حاصل رویکرد نشانه گریز در طراحی ایستگاه مترو شهر تهران.

  ). 5شكل(است  رب بروز دادهمعاصر غ
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به چشــم خورده اســت. در متن معنایی مانند مترو »مصلی« نیز باید 
توجه داشــت که، نشانه توأم با معنا بوده )سجودی، 1383، 31(، و گریز از 

آن راهبردی ناموفق بوده است )شکل 5(.

 نتیجه گیری 
 به طورکلی در رابطه با اهمیت نشــانه های فرهنگی در حفظ هویت 
و همچنین جایگاه هویت در ســاماندهی به شهر ایرانی- اسالمی این 
چنین می توان بیان کرد. اســتفاده از نشــانه هایی که انعکاس دهنده 
فرهنگ و اعتقادات ســاکنان شــهرها باشند، روشــی امکان پذیر و 
در عین حال کم هزینه و ســودمند اســت. در واقع نشانه ها به عنوان 
ابزارهایی قدرتمند در تعدیل روحیه اجتماعی، دگرگونی سبک زندگی 
و سازمان یابی فضاها، مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش نیز 
شــیوه های مواجه با نشــانه، با توجه به متن در هر یک از ایستگاه  ها 

دسته بندی شده است )جدول8(. 
 نتایج پژوهش نشــان می دهد، در بررسی هر زمینه امکان حضور هر 
چهار ساحت متن شناسی شــامل؛ زیستی، تفریحی، عقالنی و معنایی 

جدول7. جمع بندی شیوه مواجه شدن با نشانه با توجه به متن در مترو طرشت.

مصداقرویکردشیوه مواجه با نشانهمتن) بستر(ایستگاه مترو

 سازه عریان، عدم سلسله مراتبگریز ازنشانه های معماری ایرانی-اسالمینشانه گریززیستیطرشت

جدول 8. جمع بندی شیوه های هویت بخشی از طریق نشانه های فرهنگی در ورودی ایستگاه های موجود مترو شهر تهران.                

نتیجه)نظری(نشانه گریزنتیجه)نظری(نشانه دارنتیجه )نظری(نشانه سازرویکردمتن

نامطلوبمصلیقابل قبولحرم مطهرمطلوبتجریشسنتمعنایی

___تجدد

نامطلوبدانشگاه امام علی)ع(قابل قبول_مطلوب_سنتعقالنی

_دانشگاه شریفولی عصر)عج(تجدد

نامطلوبحقانی، 15خردادمطلوبترمینال جنوب، شوشقابل قبولشهید باقریسنتتفریحی

_صادقیهحسن آبادتجدد

قابل قبولسرسبز، طرشتمطلوب_نا مطلوب_سنتزیستی

_پیروزیتهرانپارستجدد

وجود دارد. اما آنچه که در بروز نشــانه مؤثر بوده، شــناخت ســاحت 
غالب بر هر متن اســت. با چنین رویکردی می توان گفت که، رویکرد  
»نشانه ســازی« مطلوب ترین شــیوة مواجه با نشانه اســت. اما باید 
توجه داشــت که، میزان مطلوبیت رویکرد نشانه ســاز از بستر زیستی 
تا بســتر معنایی با ســیری صعودی روبه رو خواهد بود. در واقع نشانه 
با معنا ارتباطی تنگاتنگ داشــته و در مواجه با هر متن جدید، رویکرد 
نشانه ســازی از حصر در تقلید ناآگاهانه و گریــز از هویت جلوگیری 
خواهدکرد. این در حالی اســت که نشانه سازی با رویکرد به سنت، بر 
اساس فرایندی خالقانه و اجتهاد در مظاهر تجدد مؤثرترین راهکار در 
وضعیت کنونی سیمای شهر ایرانی- اسالمی بوده است. »نشانه داری« 
در سطح بعدی از شــیوه های مواجه با نشانه، در جهت بازیابی هویت 
اســت. در رویکرد نشانه دار، میزان اســتفاده از آن در هر چهار بستر 
متغیر اســت. اما باید توجه داشــت که هر چه از بســتری معنایی به 
ســمت بستری زیستی حرکت شــود، بر خوانایی نشانه ها افزوده شده 
و نشــانه داری موجه تر است. نشــانه داری، در بستری زیستی موجب 
خوانایی محالت، مجتمع های مســکونی و حتی مســیرهای ارتباطی 
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در شهر خواهد شد. رویکرد »نشانه گریز« نیز با گفتمانی همچون هویت 
شکل پذیر آزاد و بی معیاری همراه شده است. در این رویکرد میزان تأثیر 
نشانه های سنت یا تجدد نیز بســیار کم رنگ و قابل چشم پوشی است. 
همچنین، تنها در بستر زیستی می توان آن را قابل توجیه بیان نمود. زیرا 
بازنمایی، حفظ و اشاعه هویت هر منطقه از طریق انتقال معنا و صورت 
متن میســر بوده، که در رویکرد نشانه گریز، راهکاری جز ء عدم توجه به 

زمینه مورد نظر نبوده است.
به طورکلی آنچــه که به عنوان راهکارهای پژوهش مورد نظر اســت، 
شامل؛ 1(  شناخت متن به عنوان بستر تولید، بازنمایی و یا گریز از نشانه؛ 
2( شناخت الیه های متن، و تشخیص متن غالب بر زمینه؛ و 3( انتخاب 
شیوه مطلوب مواجه با نشانه بر اساس مطالعه متن بوده است. با توجه به 
بازخوانی متن، می توان گفت که، برای هر ورودی ایستگاه مترو قابلیت 

مطلوبی در جهت بازنمایی هویت شهر ایرانی- اسالمی وجود دارد.
 

 پی نوشت ها
1. Expression of Mean
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5. Signifiant
6. Signifie
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9. Interpretant
10. Object
11. Subjective
12. Objective
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14. Chris Abel
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