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 تهران بر فرهنگ و هویت یتأثیر گرافیک محیطی مترو

 دوست اسالممریم 
 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، مدرس دانشگاه رسام و دانشگاه آزاد رودهن، ایران 

 (12/11/94نهایی:  ، تاریخ پذیرش27/7/94)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده 
 عنتوان  بصتری  هویتت  ایجاد و ارتباط امر در تسهیل محیط، یاسازبیز ی،رسان اطالع و راهنمایی ،محیطی گرافیک اصلی نقش

ند. اگر بحران هویت و مشکالت فرهنگی گذار می ریتأث مخاطب فرهنگ و هویت بر ناخودآگاه یندیافر در موارد این است.شده  

در مناستبات ووامت    م مهت و آشفتگی، نابسامانی و ابهام فضاهای شهری را از سوی دیگر، از مشتکالت   ییسو عصر حاضر را از 

دو نیاز روحی و متادی   ۀکنند نیتأم عنوان بهشهری در نظر بگیریم، به ارتباط غیرکالمی، دوسویه و تنگاتنگ محیط و فرهنگ 

ونقتل   حمتل  لیاند. از وسا شده انسانی ارتباطات برای مأوایی محیطی، یها دهیپد و عناصر مدرن، ووام  در .میبر یمانسان پی 

 ستایر  بتر  کته  دارد همتراه  بته  نیت   را مدرنیته اقتضائات دیترد یب وسایل، این نیتر مدرن و پرکاربردترینعنوان  به مترو شهری،

 یحاضر در نظر دارد نقش فرهنگی و هویتی گرافیک محیطی مترو پژوهش .افکند یم سایه آن ضروری و فرهنگی کارکردهای

 مجموعته  ایتن  محیطتی  عناصتر  طراحتی  در که را مچنین عواملید. هکنی بررسشناسانه تهران را از نگاهی تخصصی و آسیب

کنتد. روش تحقیتا ایتن     نیازسنجی و است، شناساییمؤثر وامعه،  هویتی و فرهنگی یها ارزش یریکارگ به در شهری، ب رگ

 . اساس اب ار مشاهده گردآوری شده است ای و میدانی، بر صورت کتابخانه تحلیلی است و اطالعات به -پژوهش توصیفی

 

 کلیدی گانواژ
 .هویتتهران، ی متروگرافیک محیطی،  فرهنگ،

 

  :021-77007070، نمابر: 021-77368912تلفن ،E-mail: m.eslamdoost@yahoo.com 
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  ____________________________________________________ مقدمه
در  غالبتا  از هنر گرافیک است که  یا شاخه ،گرافیک محیطی

 ، یتتهتتر  و قبتتل از  ردیتتگ یمتتعمتتومی شتتکل  یهتتا مکتتان
ملی، قومی، فرهنگی و قراردادهای اوتماعی هتر   یها یژگیو

اوتمتاعی   ای وامعه را در نظر دارد. گرافیک محیطی پدیتده 
و  ، ارتباطتات یشناست  وامعته است که از علوم مختلف ماننتد  

 یهنرهتا  باخود را  یاهورداو دست ردیگ یمشناسی بهره  روان
 . اززنتد  یمت پیونتد   یشناست  ییبایزمعماری، تجسمی و مبانی 

بته مقتویتی    تتوان  یمت کاربردهای مهتم گرافیتک محیطتی    
 اشاره کرد.تبلیغات  و ، آموزش، فرهنگیرسان اطالعچون هم

نیتاز ووامت  متدرن، نیتاز      نیتتر  مهتم با تووه بته اینکته   
فرهنگی است، کاربردهای گرافیک محیطی در وهتت پاستخ   

کنند. آگاهی از این کارکردهتا   میبه این نیاز، هماهنگ عمل 
اینکته   یوتا  بته عمتومی،   یهتا  مکتان فضتای   شود یمسبب 

مدرنیتتته و  یهتتا بحتترانزدن بتتر  دامتتنمحیطتتی بتترای  
ووام  استعماری باشد، با تبدیل این تهدید  یها یواهخ ادهیز

 -فرهنتگ ملتی   یهتا  تیت قابلبه فرصت، فضایی برای نمایش 
عمتومی   یهتا  مکتان  ازوملهمذهبی سرزمینمان فراهم آورد. 

که محل تعامل و رفتارهای اوتمتاعی استت، ایستتگاه متترو     
و  استت پایگتاه فرهنگتی مطمتمن مطتر       عنتوان  بهکه  است

در خوانایی  مؤثردر آن، از عوامل  کاررفته به گرافیک محیطی
کتته متولیتتان  استتت یحتتالمحتتیط بتته شتتمار آیتتد. ایتتن در 
 یگذر ،که مترو اند دهیرسشهرسازی تهران نی  به این نتیجه 

تتأثیرات آموزشتی، فرهنگتی،    به در آن فرهنگی است و باید 
، تربیتتی، آمتوزش همگتانی، دیتن،     یریپتذ  مشتارکت هنری، 

 .شود تووهو... اخالق شهروندی 
 هتای  ایستتگاه تهران و نگاهی به فضای  یحضور در مترو

در اذهتان معمتاران، هنرمنتدان یتا      ییهتا  ستؤا   تواند یم آن
 یهتا  دغدغهفرهنگ و هویت از  ۀکه مسمل ایجاد کندکسانی 
چون: آیا نمادها هم ییها سؤا  است؛ شان یفکرکاری یا  مهم

 ۀا بته یتاد پیشتین   )مستافران( ر  و تابلوهای متترو، مخاطبتان  
( یا سرزمین شده  واق تاریخی آن منطقه )که ایستگاه در آن 

؟ آیا پیوندی میان عناصر گرافیک محیطی اندازد یمخودشان 
؟ گرافیتک  شتود  یمت ذهنتی مخاطتب برقترار     یها اندوختهو 

یتا   کنتد  یمت و باورهای مخاطبان را تقویت  ها ارزشمحیطی، 
عقالنتی مخاطتب را    یهتا  هگ اررنگ؟ آیا نمادها و الگوها،  کم

احساستی تأکیتد دارد؟ آیتا     یهتا  گت اره یا بر  کند یمتقویت 
یتا تنهتا    کند یمگرافیک محیطی با عامه مردم ارتباط برقرار 

قشر خاصی را هدف قرار داده است؟ نستبت میتان الگوهتای    
سنتی و مدرن در طراحی گرافیک محیطی  یست؟ ستنتی  

 کیت عناصتر گراف یتا  آ ،تتر  مهتم  ستؤا  استت؟ و    یگر سنتیا 
متتروی تهتران، بتا هویتت و فرهنتگ       هتای  ایستگاهمحیطی 
 اسالمی همخوانی دارد؟ -ایرانی
در مسیر رسیدن بته اهتداف فتوق و پاستخ بته       دیترد یب

و ایتن   کترد  مطالعهرا ری فاکتورهای بسیاری باید ، ها پرسش
کته   ییهتا  پژوهشمهم میسر نخواهد شد، مگر با مطالعات و 

، یشناست  متردم مختلتف علتوم اوتمتاعی،     یهتا  حتوزه میان 
ارتباطات، هنر و معماری تعامل برقرار کند. ایتن پتژوهش در   

و نیازستنجی سته عامتل اساستی      یشناس بیآسنظر دارد به 
تهران نقتش   یکه در طراحی گرافیک محیطی متروبپردازد 

)مستافران( هتر    مخاطبتان این سه عامل شامل . مهمی دارند
 کیت عناصتر گراف و  حلتی ایستتگاه  ایستگاه، محیط و بافتت م 

. در ادامته، ایتن پتژوهش بته     استدر آن  کاررفته بهمحیطی 
ی مووود در این سه عامل و می ان رعایت ها شاخصهبررسی 

تهران  یمترو های ایستگاهدر طراحی گرافیک محیطی  ها آن
مووتود، موانت     یهتا  بیآست بته   خواهد پرداخت و بتا تووته  

راهکارهتای   ،تینها در کند. میرسیدن به اهداف فوق را بیان 
 ارائه خواهد داد.را مناسب 
از  نظر صرفشناسانه )نگاه تخصصی و آسیب ،نیا ووود با

کتته از  یابیتت وهتتتو  یرستتان اطتتالعطراحتتی تابلوهتتای  
دیگتر بتا یتک     ،(کننتد  یمت تبعیتت   یالملل نیباستانداردهای 

مترو مواوته   های ایستگاهفضای گرافیکی واحد و یکدست در 
هتویتی   یها یژگیوبلکه هر ایستگاه با تووه به  ؛هیم بودنخوا

. شتود  یمت طراحی  ها ستگاهیامتمای  از سایر  ،و فرهنگی خود
بایتد رو  واحتدی بتر     ،تمای ها نیا ووود باذکر است  شایان
حتاکم شتود و همگتی بتر هویتت فرهنگتی        هتا  ستگاهیاتمام 
 اسالمی تأکید کنند. -ایرانی

 

 هنگیو هویت فر هویت، فرهنگ

  فرهنگ و نسبت آن با محیط -

 1دار فرهنتتتگ، تعریتتتف تتتتایلور تعریتتتف کالستتتیک و نتتتام 

 دهکتر   ارائته  1871است کته در ستا     یسیانگل شناس انسان

و  هتا  ارزش، ها دانشباورها، رفتارها،  ،در  نین تعریفی. است
 شتوند  فرهنتگ عنتوان متی    ۀدهند لیتشکعناصر  ،ها خواسته
 .(47 :1386 )آشوری،
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نگ، رابطی است بین انسان و محیط بیترون )اعتم از   فره
اینکه این محیط، محیط خاروی طبیعتت باشتد یتا محتیط     

او را هم در طبیعتت و هتم در وامعته     ۀانسانی(، تا ریش ۀزند
به هتم وابستته و    ها انسانمستحکم سازد. به کمک فرهنگ، 

همتین   ۀیتد یشوند و بتا مشتترکات ذهنتی کته زا     ن دیک می
آیتد کته پیونتدگاه او را     ت بته ووتود متی   فرهنگ استت، ملت  

هتتا و اشتترار در  ی هتتایی کتته   اشتتراکی استتت در ختاطره  
دارنتد   دارند و اشترار در  ی هایی که دشمن می دوست می

    .(58: 1381گل محمدی، )و اشترار زبان و  ی های دیگر
بته تغییترات    تتوان  یمتغییرات فرهنگی در هر وامعه را 

اعتقتادات   ۀیت دویسیم کرد که در قالب آگاهانه و ناآگاهانه تق
و هنجارهتا )ناآگاهانته(    هتا  ارزشبنیادین و باورها )آگاهانته(،  

 شتدت  بته  ی. از منظری دیگر، فرهنگ مفهومشوند یمتعریف 
ظتاهری و بیرونتی    یهتا  دهیت پدپیچیده است کته از ارتبتاط   

. ایتن  ردیت گ یمت )محیط، رفتارها و...( و باورهای درونی شکل 
فرهنتتگ، رفتارهتتای ظتتاهری انستتان را تشتتکیل  از  هیتتدوی
 اصلی این تغییر، بخش ناخودآگتاه آن استت   ۀهست .دهند یم

    .(12 :1388 )بنیانیان،
و  میرمستقیغ طور بهمحیطی  یها دهیپدبا تووه به اینکه 

بته  ، از این منظر کند یمناخودآگاه در باورهای مخاطب نفوذ 
 .شود می تووهطراحی گرافیک محیطی مترو 

 هویت و نسبت آن با محیط   -
معتقد است  2هویت، نیکلسون ۀواژ ۀو ریش خصوص معنیدر

 ،«هتو »عربتی استت و از مصتدر وعلتی      ۀهویت در اصل واژ
(. 7: 1374 استت )نیکلستون،   شده  گرفتهضمیر مفرد غایب، 

هویتت،   ۀدهخدا نی  در بیان ریشه و اصتل کلمت   ۀنام در لغت
پنهانی مشاهده آن « دخو»آورده شده است و هو « هو»لفظ 

: 1372 )دهختدا،  استت  شتده   فیت تعرغیر را درستت نیایتد،   
عربتی   اصتال  هویتت   ۀبرخی دیگتر معتقدنتد کلمت    (.20847
و  انتد  بتوده اما بعضی مترومان از استعما  آن ناگ یر  ؛نیست

ر زبان عربی دا  بتر  د یعنی حرفی که« رباط»آن را از حرف 
 )صتلیبا،  انتد  کترده موضوع استت، مشتتا    به  محمو ارتباط 
1366 :677.) 
 ۀهویتتتت را در برابتتتر واژ ۀیتتتتین، واژ یهتتتا زبتتتاندر 

«Identity » ۀکه معنای متداو  امروزی آن، نتیج اند دهیبرگ 
 (.11 :1383، زاده رحیم)است « یهمان نیا»یند افر

شتناس قترن    و روان پترداز  هیت نظر) 3هویت از دید مارشیا
شتتامل ستتاخت ختتود، دادن ختتود درونتتی  ستتازمانبیستتتم(، 

فتردی   ۀو تاریخچت  هتا  مهتارت سیستم باورها، آرزوها، عقاید، 
تعهتد   ،ای از بحران و به دنبتا  آن  است. وی هویت را نتیجه

شغلی و ایدئولوژی در نظتر گرفتت. هویتت  یت ی      ۀدر حوز

و  شود یماست که مووب شناسایی شخص یا گروه یا  ی ی 
، هویت قتومی  است: هویت فردی، هویت ومعی گونه  ندبر 

 و ملی، هویت اقتصتادی، هویتت سیاستی و هویتت فرهنگتی     
 .(22 :1380 )انصاری و اسکویی،

شناس قرن بیستم(، هویتت را   و روان پرداز هینظر) 4اریسکون
ی گذشتتته، آرزوهتتای آینتتده و هتتا یهمانندستتازشتتدن بتتا یکتتی
. احساستتی کتته فتترد بتته دانتتد یمتتی فرهنگتتی معاصتتر هتتا ارزش
قسمتی از ساخت روانی او را تشتکیل   ،اردی ملی خود دها ارزش
ختود را   ۀهتای فرهنگتی وامعت    ، ارزشتیت نها دردهتد. فترد    می

محتیط بتر    ریتتأث رستد.   سازد و به هویت فرهنگی می درونی می
هویتت انستان بتا محتیط دو      ۀرابطت  ،هویت انسان یا به عبتارتی 

ی همتان  نیت ا: یتا انستان بتا فضتای زیستت احستاس       داردمرحله 
این فضا بتر   جیتدر بهاگر این احساس را نداشته باشد، نماید یا  می
کنتد   متی و فرهنگ و رفتار او را به نحوی متحو  نهد  می ریتأثاو 

آن را بپذیرد و بپنتدارد کته وت      ،رغم میل خویش که حتی علی
 .(69 :1381آن راهی نیست )گشایش، 

انستان بتا    یهمان نیااحساس هویت یا احساس  ،بنابراین
 ریتتأث ینتدهای  ایتا فر  هتا  روشویش، یکتی از  فضا و محیط خ

هویتت   ژهیت و بته محیط بر انسان استت کته هویتت ختویش )    
وتو  و تاریخی و فرهنگتی ختود( را در هویتت محتیط وستت     

، هویتت محتیط را هویتت ختویش     گرید  عبارت  بهو  کند می
 (.74: 1392)آسیابی،  پندارد یم

آن بتا تفکتر و فرهنتگ     ۀهویت محتیط مصتنوع و رابطت   
استت.   شتده  تووهبه آن موضوعی است که از دیرباز  ،وامعه

یعنتی   ؛، موضتوعی متقابتل استت   یهمان نیاموضوع هویت یا 
 ،ستاهای وامعه  فرهنگ و ارزش ۀگونه که محیط ولو همان

انسان نی  قسمتی از هویتت ختویش را در محتیط شتهر، در     
وتو کترده، بته آن مباهتات     و خانه و محل کار خویش وست

 تساب به آن گری ان است.کند یا از ان  می
بخشی از هویت فرد یتا وامعته    عنوان بهمحیط نی   ،واق  در 

آن، آگاهانتته یتتا ناآگاهانتته   جتتهیدرنتو کنتتد  متتیایفتتای نقتتش 
و  نامتأنوس موضتوعاتی   ،در بدو امتر  که  آنهای مستتر در  ارزش

و شتود   متی عتادی   مترور  بته وامعه بودنتد،   فرهنگ باناهماهنگ 
هتا   هر کت  در تقابتل بتا آن    که  ینحو به؛ ردپذی وامعه آن را می

، مخالف توستعه و  گرا گذشتهفردی ارتجاعی، سنتی،  ،حرفی ب ند
 (.72 :1381شود )گشایش،  پیشرفت و تمدن شمرده می

هاای   محیطنقش هویت و فرهنگ در طراحی 

 شهری و عمومی )گرافیک محیطی(
ریت ان، طراحتان شتهری و     های امروز شهری را برنامه محیط

مختلتف   یهتا  گتروه ستازند و   معماران طراحتی کترده و متی   



 40 

 1395، بهار 1، شمارۀ 21دورۀ   هنرهای تجسمی -هنرهای زیبا 

 
گونه سهمی در تصمیمات طراحانه، نا تار   وامعه، بدون هیچ

بته استتتفاده از ایتتن فضتتاها هستتتند. اینکتته فضتتاهای امتتروز  
آن مطلتوب   کننتدگان   شهرهای ما تا  ه حدی برای استفاده

تواند  است و ادرار مردم از  نین فضاهایی  گونه است، می
 تری حان محیط را یاری دهد که به خلا فضاهای مناسبطرا

 .بپردازند
نقش اصلی طراحتی محتیط را بتر     شهرسازانمعماران و 

 ایتن محتیط  از افراد وامعته   همۀ . از طرف دیگر،دارند  عهده
بتر   یتتووه درخور روانی  راتیتأثمحیط و  کنند می استفاده

زیتابی و  ر و اراشناخت نحتوۀ ادر  ؛ بنابراین،عموم مردم دارد
بته عوامتل و عناصتر     نستبت این گروه از وامعه  یگذار ارزش

محیطی اهمیت زیتادی خواهتد داشتت. همچنتین آشتنایی      
ا، هت  ه بیشتر گروه طراحتان و ستازندگان محتیط بتا نظر     هر

کنندگان اصلی  استفاده عنوان بهها و ترویحات مردم  خواسته
تر هتای بهتتر و کتارا    آنان را در خلا محتیط  ،فضاهای شهری

خصتوص نتوع فضتا و     دردهد. متردم در یتک فضتا،     مییاری 
 ۀدهنتد. بته گفتت    نشتان متی   واکنشاز آن  شده ادرارمعنای 
شتهر(، موقعیتت اوتمتاعی افتراد در      پترداز  هینظر) 5راپاپورت

هتای   نشتانه  یول ؛است مؤثرشیوۀ برخورد و رفتار آنان بسیار 
 ند.  ک تنظیم رفتارها را منتقل می برایمحیطی، معانی یزم 

ارتبتتاط غیرکالمتتی بتتا نتتاظران برقتترار  ینتتوع بتتهمحتتیط 
هتای محیطتی    سازد و افراد باید قتادر بته خوانتدن نشتانه     می

هتای   استت کته بتا اندوختته     معناشتدن باشند. محیطی قابل 
ذهنی افراد همتاهنگی داشتته باشتد. نقتش طترا  محتیط،       

کنتد،   را در محیط ایجاد متی  عالئمکسی که رموز و  عنوان به
کته   کنتد  استتفاده  یعالئمت  از زیرا بایتد  ؛ای اهمیت استدار

رم گشتایی و   بتوانند آن را یراحت بهکنندگان  مردم و استفاده
 .کنند ادرار

شتود کته آیتا تمتام افتراد       مطر  می ییها سؤا در اینجا 
نند؟  ته عتواملی در   ک معانی یکسانی را از محیط ادرار می

 هتا  پرسشه این ؟ در پاسخ باست مؤثرادرار معانی محیطی 
 متؤثر مواردی که در درر معتانی محیطتی    ازتوان گفت  می

گذشته، فرهنگ، هویت و تجربیات شخصی  ،شود شناخته می
 یهتا  تفتاوت افراد است. همچنتین نقتش اوتمتاعی افتراد و     

بحت    کته  آنجا ازدارد.  ریتأثدر ادرار محیط  اه آنفرهنگی 
عمتتاران و زیبتایی نیت  در ارزیتابی محیطتی  اهمیتت دارد، م     

بصری متردم آشتنا    یها ارزشطراحان باید با شیوۀ ادرار و 
مردم  موردپسندهایی را بیافرینند که  باشند تا بتوانند محیط

یکی از مباح  مهم و کلیدی طراحی محتیط   ،بنابراین باشد.
در زمان حاضر که ارتباط تنگاتنگی بتا درر معتانی محتیط    

ا و محالت شهری و ه دارد، تووه به هویت و فرهنگ در بافت
 (.54-50 :1372)پیر موره و دیگران،  عناصر محیطی است
 متؤثر که در طراحی محتیط   ییها شاخهیکی از عوامل و 

است و   یا رشته انیماست، گرافیک محیطی است که مبحثی 
شهری، معماری  ی یر برنامه ازوملهدیگر  یها شاخهدر کنار 

ترافیتک،  و منظرسازی، طراحتی صتنعتی، مهندستی فنتی و     
 یهتتا طیمحتتدر  ی و...شناستت وامعتتهشناستتی،  اقتصتتاد، روان

و فضاهای عمومی کتاربرد دارد. گرافیتک    یرشهریغشهری، 
طراحتتی نماهتتای  ازوملتتهمحیطتتی شتتامل متتوارد بستتیاری 

راهنمایی و  عالئمساختمان، طراحی مبلمان شهری، طراحی 
یتتتابی تبلیغتتتات محیطتتتی،  راننتتتدگی، طراحتتتی و مکتتتان

الئتتم و تابلوهتتا، طراحتتی محیطتتی مراکتت  ستتازی ع هماهنتتگ
هتا   عمومی، فرهنگی و تفریحی، طراحی تابلوهای سردر مغازه

، طراحتی انتواع تابلوهتای تبلیغتاتی در مراکت       هتا  فروشگاهو 
این عناصر  .(35: 1388 )خوانساری، مختلف شهری و... است

ایجتاد ارتبتاط تصتویری مناستب میتان مخاطبتان        هتدف  با
اهتتداف  نیتتتأمفیتتت فراوانتتی بتترای  محتتیط، توانتتایی و ظر

زیباستازی،   ۀگانت  شهری دارند؛ اهداف سهۀ دهی منظر سامان
 (.1389 پور، صادق) بخشی و خواناسازی محیط هویت

عوامتل گرافیکتی    یریکارگ بهطراحی مناسب و  ،بنابراین
ها فضاهای  هایی از شهر که به آن متناسب با محیط در بخش

ییم، فضتاهایی همچتون   گتو  عمومی متی  یها مکانشهری یا 
های مترو  ایستگاهها، مراک  تجاری،   ، خیابانها دانیمها،  پارر
گذارند؛  وای می زیادی در کیفیت زندگی شهری بر تأثیر و...
هتای فرهنگتی و هتویتی یتک      توان بخشتی از ارزش  می زیرا

 بازشتناخت های طراحی این عوامل  وامعه را در قالب ویژگی
 (.1389 )هاشمی،

 مترو با فرهنگ و هویت یوند پ
کته لت وم تووته بته      میکن یماشاره در این بخش به عواملی 
در طراحی عناصر محیطی متترو  را فرهنگ و هویت فرهنگی 

در طراحتی عناصتر    توانند یم. این عوامل رسانند یمبه اثبات 
که شامل در نظر گرفته شوند تهران  یگرافیک محیطی مترو

مبلمتان و تجهیت ات داخلتی،     ،رستانی  اطتالع  عالئمتابلوها و 
تهتران را بته مکتانی     یتبلیغات و آثار هنری هستند و متترو 

فرهنگتی و هتویتی    هتای  مؤلفهو  ها ارزشبرای تفکر و القای 
   اسالمی تبدیل کنند. -ایرانی
عمتتومی، متتترو  ونقتتل حمتتلستتایر وستتایل  رغتتم یعلتت -

و غالب اقشار وامعه اعم از پیر و ووان، زن و مرد  ۀدربردارند
، هتتا یبتتازارستتطو  مختلتتف اقتصتتادی و فرهنگتتی شتتامل  

عتالوه بتر اینکته     ،رو  نیت ا ازدانشجویان، فرهنگیان و... است. 
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را  هتا  فرهنتگ که تالقی  شود یممحسوب  یشهر کالنتهران 
تهتران نیت  در مقیاستی     یاستت، متترو   داده  یوتا در خود 
استت.   ها فرهنگ، نمایشی مینیاتوری از این تالقی تر کو ک

ترافیکتی،   یهتا  طتر   ازوملته ن امتیاز به دییل مختلفتی  ای
آلودگی هوای تهران و... است که مستافران را بته استتفاده از    

کته ستایر وستایل     استت  یحال. این در کند یممتمایل مترو 
 عمومی از این امتیاز برخوردار نیستند. ۀنقلی
کته مستافران در متترو ستپری      6نستبتا  طتوینی   زمان -

در فضتایی محتدود،    کته  متترو اری و ساختار و معم کنند یم
 شتود  یمت است، سبب  داده  یواومعیت بسیاری را در خود 

بتا شتدت و    ،تبادیت فرهنگی مسافران با محیط و با یکدیگر
ایتن عامتل،    گتر ید  عبتارت   بته  .سرعت بیشتری صورت گیرد

 .  آورد یمفرهنگی فراهم  یها تیفعالبرای  فراوانی ظرفیت
 یا دهیت پدستایر وستایل نقلیته عمتومی     به  نسبتمترو  -

 از کتارکرد اصتلی آن   نظتر  صترف د؛ شتو  یمت مدرن محستوب  
( و مناف  بسیاری که برای شتهروندان بته دنبتا     ونقل حمل)

که از غترب وارد کشتور شتده     ییها دهیپددارد، همانند سایر 
است، مل ومات فرهنگی غترب را نیت  بته همتراه دارد. بترای      

ت، اهمیت ویژه به تبلیغتات تجتاری   یکی از این مل وما ،مثا 
کته متترو،    باید گفتت در طراحی فضای مترو است. در اینجا 

ایتن قابلیتت را دارد کته     بته همتین دلیتل،    .صرفا  اب ار است
باشتد تتا اهتداف و     یا لهیوست همانند سایر اب ارهتای متدرن،   

هویتت فرهنگتی    ،بنتابراین  .ی متفاوتی بر آن القا شودها امیپ
به این اب ار، ماهیتت محتتوایی و    تواند یمه هر وامعه است ک
 فرهنگی ببخشد.

اصلی فرهنگ و انتقا  آن بدانیم، به  ۀاگر تفکر را هست -
نبتودن   دلیل ارتباط کالمی محدود مسافران متترو و مشتغو   

بگوییم که متترو اغلتب    میتوان یممسافران به فعالیتی خاص، 
و هنجارها بته   ها ارزشتثبیت  ،مکانی برای تفکر و به عبارتی

 .رود یمشمار 
ذات اصلی متترو، هتم    عنوان بهعامل حرکت و ونبش  -

در فضتتای متتترو و هتتم در تکتتاپو و ونتتبش مستتافران دیتتده 
تتالش بترای زودتتر بته مقصتد       کنار. این حرکت در شود یم

 کند یمالقا  ها آنناخودآگاه  رسیدن مسافران، مفاهیمی را در
 .دهتد  یمت مند ولتوه  ، زمان را عنصتری ارزشت  مجموع درکه 

علمتی،   یهتا  شترفت یپ یستو  بته همچنین تتالش و حرکتت   
 اقتصادی را در خود به همراه دارد. و فرهنگی
تجتاری و فرهنگتی در    یها فروشگاه، ها ووود رستوران -

کته   دهتد  یمت ، کارکردهای دیگتری نیت  بته متترو     ها ستگاهیا
 ؛عمرانتی نیستت   ۀستاز  فقتط گویای این است که دیگر مترو 

است که در ایجتاد    ب رگاوتماعی  یها مجموعهکی از بلکه ی

ووتود   ،تأثیرات فرهنگی نقش مهمی ایفا کنتد. بترای مثتا    
 .بخشد یمبه مترو کارکردی فرهنگی  یفروش کتاب یها غرفه

عوامل ماثثر  شناسی و نیازسنجی آسیب

 تهران یگرافیک محیطی متروبر 
ند یافرطراحی شهری )نگرشی بر پور در کتاب  مدنیعلی 

هویت امروز شهر تهران را  نین بیان  ،اجتماعی و مکانی(
شتهری تهتران،    ۀ. وامعت هاستت  گانهیبشهر  ،تهران: »کند یم

است که تصویر کتل   یا نهیآتجمعی از مهاوران است، مانند 
زیترا ایتران کشتوری     ؛ستازد  یمت کشور را در ختود متنعک    

 ،هتا  یآذرزبانی استت کته در آن کردهتا،      ندقومیتی و   ند
 یهتا  تیت اقلو ستایر اقتوام،    هتا  بلوچ، لرها، ها عرب، ها ترکمن

 هتا  گتروه . با گردهمایی ایتن  دهند یمقومی ب رگی را تشکیل 
 لیتشتک متنوع  یها تیهوو  ها گذشتهدر تهران، موزاییکی از 

غالتب استت.    ها آن، اما زبان و فرهنگ رسمی فارسی بر شده 
قربتتانی کتته شتتهر فاقتتد هویتتت استتت و   میشتتنو یمتت غالبتتا 

 انتد  آمتده شتده استت کته در شتهر گترد هتم        ییهتا  فرهنگ
از طرفتی ونتبش مدرنیستم ایتران     (. 617 :1386 )به ادفتر، 

 ۀپیش از آنکه از طریا انتقا  فرهنتگ مدرنیستم بته وامعت    
بارز  ۀنمون .ایرانی منتقل شود، با اب ار کالبدی وارد کشور شد

در عصتر  استت کته    ییها راه ۀاین اب ار کالبدی، سازمان شبک
 لیت تحمتهتران   مخصوصتا   ،شتهرهای کشتور   کل  به ،رضاشاه
هتویتی شتهر    یهتا  یژگت یویکی از  ،است. در این راستا شده

کالبدی مدرنیسم را بتا ختود    یها سمبلتهران این است که 
 .  کند یمحمل 
برای شهروندان ایرانی، تهتران ستمبل مدرنیتته     ،واق  در
ذب استت کته   هویتت اکتستابی و کتا    ینوع ییگرا غرباست. 
ایرانتتی در قتترن نتتوزدهم بتته آن روی آورد و پایگتتاه  ۀوامعتت

مدرنیتته در معنتای    نکته یافی یکی آن از تهران شروع شتد.  
ما، وت     یها یوابستگتعلقات و  ۀوسی  کلمه، مستقل از هم

. کند یمرا تشدید  ها تیواقعیینفک ووود ما شده است، این 
، اغلتب  تتر  یمیقتد  یهتا  هیت یدرست استت کته مدرنیتته بتا     

و مطلتا   ریناپتذ  اوتنتاب ، اما حضورش دیآ یمکنار  یسخت به
و از  میکنت  یمت علیه آن طغیتان   که  یهنگامشده است. حتی 

، باز این کار را به کمک ابت ار  مییگو یمبارش سخن  آثار زیان
کته ختود آن در اختیارمتان     میدهت  یمنجام ا یشناخت معرفت

 ۀخواستت  رغتم  بهشاید  ما ناخودآگاه و ،واق  در. ستگذاشته ا
 (. 119 :1380 )شایگان، میا رفتهیپذمدرنیته را  ،خود

کالبدی مدرنیسم است  یها سمبلتهران یکی از  یمترو
نیت  قترار دارد. بترای کنتتر  ایتن       ییگرا غربکه در معرض 
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دهی محتیط کالبتدی و عناصتر آن، بایتد بته       پدیده و سامان

ایی محیط توسط بخشی و خوانهویت برایدنبا  راهکارهایی 
 رتباطات انسانی و عملکردهای محتیط شهروندان و گسترش ا

عناصر گرافیک محیطی ایستگاه مترو، بخشی  که آنجا ازبود. 
ر بت  متؤثر ، عوامتل  دهتد  یمت از کالبد محیطی آن را تشتکیل  
است کته در   گرفته قرار مدنظرطراحی آن در پژوهش حاضر 

 ت. به معرفی و بررسی آن خواهیم پرداخ ،ادامه
 یطراحتی عناصتر گرافیتک محیطتی متترو     بر عوامل مؤثر 

)مستتافران(  ی مخاطبتتانشناستت بیآستتتهتتران از ستته منظتتر  
و  هتا  ستتگاه یای محتیط و بافتت محلتی    شناس بیآس، ها ستگاهیا

ذکتر   شتایان . ندشتو  یمت ی بررسی گرافیک محیطی شناس بیآس
ی زیر در طراحی گرافیک محیطی ها شاخصهاست درنظرگرفتن 

ران، راهکاری مناسب و کارشناستانه در وهتت پیونتد    ته یمترو
استالمی و   -ی فرهنگی و هتویتی ایرانتی  ها ارزشمیان عناصر و 

 .  رود یمتهران به شمار متروی عناصر گرافیک محیطی 

)مسافران(  شناسی و نیازسنجی مخاطبان آسیب (الف

 هاایستگاه
های مهم در این دستته شتامل ستن، ونستیت، شتغل،      شاخصه
ها، دیتن،  ها و ناهنجاریصیالت، سطح معیشت، آسیبسطح تح

. در ادامه به بررستی اغلتب ایتن    استفرهنگ و هویت مخاطبان 
 پردازیم. تهران می یهای متروشاخصه ها در ایستگاه

هتای مختلتف   از آنجا که مسافران مترو از گتروه سن:  .1
انتد، ضتروری استت گرافیتک محیطتی،      سنی تشتکیل شتده  

ها باشد. بتا تووته بته آنچته در     گروه ۀهمگوی نیازهای  پاسخ

تتوان  متی  ،شتود تهران مشاهده می یهای متروغالب ایستگاه
بترای گتروه ستنی کتودر و نووتوان،       ،طتور مثتا    گفت بته 

که وای آن  در حالی؛ گونه تعابیری سنجیده نشده است هیچ
و طراحان فضاهای مترو، از آثتار هنتری   ن مسمویداشت که 
که مخاطبان این گروه سنی را کردند می استفادهیا فضاهایی 

 به خود وذب کنند.
هایی که اغلتب  همچنین در طراحی و فضاسازی ایستگاه

دهند )ماننتد  مسافران آن را قشر دانشجو و ووان تشکیل می
 ۀایستگاه دانشگاه علم و صنعت، شریف و میدان انقالب(، هم

اشتته  عناصر باید با روحیات این قشر از مخاطبان همسویی د
باشند و در القای شور و نشاط ووانی در محیط، متؤثر عمتل   

هتای متذکور   که آنچته در ایستتگاه  است  در حالیاین کنند. 
مربوطه به ایتن  ن مسمویتووهی شود، گویای کممشاهده می

شاخصه، در طراحی عناصتر محیطتی همچتون فترم و رنتگ      
رستد اختصتاص ستطو     ذکر است به نظتر متی   شایاناست. 

های ایستگاه دانشگاه علم و صنعت به رنتگ  از دیوارهوسیعی 
)ترکیب سه رنگ اصتلی بتا خاکستتری( در راستتای اهتداف      

اما با کمتی تأمتل هنرمندانته در     است؛ مذکور صورت گرفته
 ،بندی ستطو  دیوارهتا  ها و طرز تقسیمکارگیری رنگنوع به

بترداری از آثتار نقتاش هلنتدی بتا نتام پیتت        به نتوعی گرتته  
توانتد  این مسمله متی  .بریممیپی ( 1872-1944) 7مندریان

بته غنتای آثتار هنتری و      نستبت تووهی طراحان حاکی از بی
 .(1)تصویر های متأثر از آن باشدرنگ

 
 ایستگاه دانشگاه علم وصنعت؛ کاربرد رنگ در فضا. 1تصویر 
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هتای متترو تهتران،    از آنجا که در ایستتگاه  جنسیت:. 2
هتا و  بتانوان )در ستکوی ایستتگاه   ای بترای  هتای ویتژه  بخش
ها( در نظر گرفته شده است، بستر مناستبی بته ووتود     واگن

ویتتژه در  بته آمتده تتا در طراحتی عناصتتر گرافیتک محیطتی      
تبلیغات تجاری و فرهنگی، خصوصیات و نیازهای این ون  

کته  استت   در حالیاین از مخاطبان، مدنظر قرار گرفته شود. 
، آرایش محیطی یکستانی در  رغم ووود  نین پتانسیلی علی

تهتتران مشتتاهده  یهتتای متتتروهتتای ایستتتگاه بختتشتمتتامی 
 شود. می

از آنجتتا کتته خطتتوط متتترو، از  سااطم معیشاات: . 3
 بتر  شتهر تهتران را در   ۀتترین نقطت  تترین تتا شتمالی    ونوبی
ستطح معیشتتی و اقتصتادی در هتر     بته  گیرد، یزم است  می

ایی کته در  هت در ایستتگاه  ،. بترای مثتا   شتود ایستگاه تووه 
اند، کتاربرد تبلیغتات تجتاری    مناطا ونوبی شهر واق   شده

قیمتت، تناستب  نتدانی بتا اقشتار       گتران کایهای لتوک  و  
 درآمد آن مناطا ندارد. کم

هتا و  تووته بته آستیب   هاا:  ها و ناهنجااری آسیب. 4
های محلی، تأثیر گرافیک محیطی را در پاستخ بته   ناهنجاری

  و بهبتتود آن معضتتالت، عوامتتل متتورد نیتتاز در وهتتت رفتت 
آن  ای کتته درمنطقتته ، نتتدان خواهتتد کتترد. بتترای مثتتا  دو

چتون اعتیتاد، سترقت و مفاستد اخالقتی      همهایی ناهنجاری
توانتد در مبتارزه بتا    بیشتر ووود دارد، گرافیک محیطی متی 

 نین معضتالتی، فضتای متناستبی بتا استتفاده از تبلیغتات       
 کند. فرهنگی در ایستگاه مترو آن منطقه ایجاد

طور که در مباحت  پیشتین    همانفرهنگ و هویت: . 5
هتای فرهنگتی و هتویتی در    مطر  شد، درنظرگترفتن ارزش 

 ۀنگاه کلی، بترای تبتدیل محتیط متترو بته نمتادی از وامعت       
 ،رود. بترای مثتا   اسالمی امر ضروری بته شتمار متی    -ایرانی

هنرهای اسالمی یتا عالئتم   ینی یت استفاده از نقوش و عناصر 
هتای باستتانی و دیگتر    ها و نقشری مووود در اسطورهتصوی

استتالمی هستتتند، در  -نمادهتتایی کتته معتترف هویتتت ایرانتتی
توانتد در  تهران، متی  یطراحی عناصر گرافیک محیطی مترو

عنتوان   بته ادرار محیط توسط مخاطبان و معرفتی آن فضتا   
 -ایرانتی  ۀنمادی از تتاریخ، تمتدن، فرهنتگ و هویتت وامعت     

استت   گفتنتی هانیان نقش مؤثری ایفا کند. مان به واسالمی
استفاده از این نقوش و نمادهتا در قتالبی نتوین و همستو بتا      
معیارهای هنر عصر حاضر، در وذب مخاطب امروزی مؤثرتر 

 کند.   میعمل 

محیط و بافات محلای   شناسی و نیازسنجی آسیب (ب

 هاایستگاه
های مهم در ایتن دستته شتامل معمتاری و وستعت،      شاخصه
هتای اقلیمتی و نتام هتر     ای، ویژگتی ت، بافتت منطقته  ومعی

هتا در  . در ادامه به بررسی اغلتب ایتن شاخصته   استایستگاه 
 پردازیم.تهران می یهای متروایستگاه

هتای عمیتا و بت رگ،    : در ایستتگاه معماری و وسعت. 1
ی هتای گرافیکت  امکانات و فضاهای بیشتری برای اورای طتر  

همچنین مستافران زمتان بیشتتری را در ایستتگاه     . ووود دارد
تهتران ماننتد    یهای متروکنند. در برخی از ایستگاهسپری می

میتتدان انقتتالب و تجتتریش و قیطریتته کتته از وستتعت زیتتادی  
این شاخصه در طراحی عناصر محیطتی کمتتر   به برخوردارند، 

طراحی  های نو در ایدهو کمبود آثار هنری متنوع و  شدهتووه 
هتا  ومله راهروها و سالن بلیت این ایستتگاه  ازفضاهای مختلف 
 .(2 )تصویر قابل مشاهده است

 
 ایستگاه قیطریه    .2 تصویر

 
 ایستگاه امام خمینی)ره( اصلی سالن .3 تصویر
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های شلوغ و پرومعیت با تووته  در ایستگاهجمعیت: . 2
به عناصر محیطی، بایتد   نسبتبه وسعت دید کمتر مخاطبان 
ود کتته ادرار محتتیط توستتط تتتدابیری در نظتتر گرفتتته شتت 

تتوان از  متی  ،مثتا   بترای راحتی صورت بگیترد.   بهمخاطبان 
هتای آن،  تابلوها یا آثاری استفاده کرد که برای دریافت پیتام 

کمتر به استدی  و به کار انداختن تفکر مخاطب نیاز باشتد،  
هتای احساستی   تتوان از تصتاویری کته گت اره    به عبارتی متی 

گیترد،  هتای عقالنتی او نشتانه متی    مخاطب را بیشتر از گ اره
هتتایی  تتون امتتام استتتفاده کتترد. در متتترو تهتتران ایستتتگاه

خمینی)ره( و صادقیه  نتین پتانستیلی دارنتد، امتا عناصتر      
ن نسبت بته  تووهی مسمویمحیطی در فضاهای مختلف و بی

ی حاصتل از  وایگیری آنها، نه تنها کمکی به تعدیل بتار روانت  
و نظمتی   بتی هتا نکترده، بلکته بتا ایجتاد      ازدحام این ایستگاه

 .(3 )تصویر است آشفتگی بصری، به این ازدحام دامن زده
ایتن شاخصته از نظتر قتدیمی یتا      ای: بافت منطقاه . 3
بتودن   فرهنگیبودن منطقه و از نظر تجاری یا علمی یا  ودید

هتایی  گاهدر ایستت  ،بافت منطقه مورد تووه است. برای مثتا  
انتد، بهتتر   که در مناطقی با بافت سنتی و قدیمی واق  شتده 

است طراحی عناصر محیطتی در راستتای پیونتد مخاطبتان     
تصتتویری و تتتاریخی آن منطقتته باشتتد.   ۀهتتا بتتا پیشتتین  آن

توانتد در احیتای فرهنتگ و    درنظرگرفتن ایتن شاخصته متی   
که به نوعی اصالت شتهر تهتران   مؤثر باشد مناطقی  ۀتاریخچ

   .(4 با خود همراه دارند )تصویر را
های توان گفت ایستگاهاز نظر نوع کاربری هر منطقه، می

واق  در مناطقی که مراک  خرید در آنهتا ووتود دارد )ماننتد    
خرداد در بازار تهتران(، بستتر مناستبی را بترای     15ایستگاه 

هتای گرافیتک محیطتی یعنتی     حضور بیشتر یکتی از شتاخه  
 اند.کرده تبلیغات تجاری، ایجاد

 

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

  میدان توپخانه

هتوای منتاطقی کته     و آب: نتوع  های اقلیمای ویژگی. 4
هایی است ایستگاه مترو در آن واق  شده هم یکی از شاخصه

بته  در طراحی فضاها و عناصر محیطی توانند  میطراحان که 
هتای گترم بترای    استفاده از رنگ ،ثا . برای مکنندتووه  آن

انتد یتا   هایی که در مناطا شما  تهتران واقت  شتده   ایستگاه
ها در فصتو  سترد ستا ، در    کاربرد بیشتر این دسته از رنگ

 رسد. میالقای گرما و ایجاد تعاد  در محیط مؤثر به نظر 
غالبتا  نتام    ،طور کلی در شتهر تهتران   بهنام ایستگاه: . 5

انتد. بته   شتده  استتخرا  ها از کتارکرد ختود   محالت و خیابان
اندازنتد. ایتن   ها کمتر ما را به یتاد هویتشتان متی   عبارتی، نام

 ۀغلبت ها، شدن ارزشومله فراموش ازاختال  به دییل زیادی 
فضای تجاری و تبلیغاتی، ازدحتام و شتلوغی شتهر تهتران و     

ووود آمتده استت. در   ه شهرسازی و... بن تووهی مسموی کم
 یهتای متترو  گتذاری ایستتگاه  ی این نگاه باید گفت نامراستا

که هر ایستتگاه در  صورت گرفته تهران بر اساس نام مناطقی 
ها صرفا  معرف مکتان یتا   آن واق  شده است. برخی از این نام

هتای آن هستتند )ماننتد ایستتگاه     با تمتام ویژگتی   ای منطقه
هتای  نتام دروازه شمیران، تهرانپارس و...( و برخی دیگر که با 

انتد )ماننتد   های ب رگ مذهبی و ملی پیوند ختورده شخصیت
و...(، عالوه بر آنکته   ایستگاه امام حسین)ع(، امام خمینی)ره(

هتتای ویژگتتی ۀکننتتد، بیشتتتر تتتداعیانتتد یتتادآور آن منطقتته
مضتاعفی   ۀتواند انگی شخصیتی آن ب رگان هستند و این می

بته ووتود   ی هایی در خلا محیطت در طراحان  نین ایستگاه
هتا و   که گویای ابعاد مختلف شخصتیتی و زنتدگانی آن  آورد 
اسالمی استت. بتا نگتاهی    -ایرانی ۀهای وامعها و ارزشآرمان

هتایی  توان شاهد تالشتهران می یهای متروکلی به ایستگاه
تهران به این شاخصه  یمترون مسمویبود که حاکی از تووه 
غلب به شتکل تابلوهتای   اما این نگاه ا ؛در آرایش فضاها است
هتا  دیوار ایستتگاه  های ب رگ بر روینقاشی یا نقش بروسته
توان گفت بتا  که میاست  در حالیاین  .نمود پیدا کرده است

هتای متترو   های بیشتری که در محیط ایستگاهووود ظرفیت
رستد و  ووود دارد، این نوع فضاآرایی، ستطحی بته نظتر متی    

هتایی در طراحتی   هبته  نتین شاخصت    یتتووه  بتی حاکی از 
بعضی  درو  (5 )تصویر او  تا پایان است ۀها از مرحلگاهایست
به دلیل ضعف در اورا و نوع مصتالح، در وتذب نگتاه     ،موارد

 .(6 )تصویر اندمخاطب ناموفا عمل کرده
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 )ع(. نقش برجسته، سفال، ایستگاه امام حسین6تصویر  ایستگاه امام حسین)ع(، نقاشی دیواری .5 تصویر

 گرافیاک محیطای  شناسای و نیازسانجی   آسیب (ج

 هاایستگاه
بته   ،هتای اوتمتاعی  هنر گرافیک با حضتور ختود در محتیط   

تتر  تسهیل روابتط میتان محتیط و مخاطبتان و درر آستان     
بته عبتارتی دیگتر، وقتتی      .انجامتد محیط برای مخاطبان می

شود، هر عنصری که بتواند بین مردم و صحبت از ارتباط می
پیوند ایجاد کند، مورد نظر است و اینجاست که هنتر  محیط 

کند و در گرافیک با ورودش، برقراری این ارتباط را آسان می
کننده، طر  مبلمتان،   هدایتایستگاه مترو به شکل تابلوهای 

تجهی ات داخلی و آثار هنری و تبلیغتات، گرافیتک محیطتی    
رو متت  ۀدهد و در فضاهای  هارگانت فضای مترو را تشکیل می

)مبادی ورودی و خرووی، راهروهای دسترسی، سالن اصتلی  
 گیرند.و بلیت، سکو( قرار می

های مهتم در ایتن دستته شتامل عناصتر گرافیتک       شاخصه
کته در  استت  محیطی )که در بای به آن اشتاره شتد( و عتواملی    

عواملی نظیر تنوع، وتذابیت، زیبتایی    ند؛طراحی این عناصر مؤثر
قشار وامعه، سادگی و ایجاز پیام و پیونتد  ا ۀو نظم، ارتباط با هم

ها با الگوهای ملی و مذهبی. از آنجا کته مخاطبتان متترو از    طر 
تمام قشرهای وامعه با ستطو  متفتاوت فرهنگتی، اوتمتاعی و     

تترین و کارآمتدترین    انتد، لتذا هنرمندانته   طبقاتی تشکیل شتده 
 مخاطبان متترو بتا هتر ستطح     ۀها آن است که بتواند با عام طر 

درر و بینشی، ارتباط برقترار کنتد و در عتین ستادگی و ایجتاز      
 هتا را درگیتر کنتد.    پیام، با برخورداری از محتوای غنی، ذهن آن

شناستی عناصتر گرافیتک محیطتی      به بررسی و آسیب ،در ادامه
 پردازیم.   تهران می یمترو
سه دسته  ،طور کلی بهرسانی:  م اطالعئعالتابلوها و  .ا

هتای متترو   رسانی در ایستگاهاطالعم ئعالا و عمومی از تابلوه
یک نتوع ختاص    ۀووود دارد که هر دسته از تابلوها برای ارائ
م ئت عال (رود: التف اطالعات مورد نیتاز مستافران بته کتار متی     

م ئت عال (  ؛شناستایی م ئت عال (ب؛ گتری  هتدایت یابی و  وهت
 یرسانی مترو م اطالعئعالتابلوها و دهنده.   آگاهیاطالعاتی و 

هتا در تمتام    تهران از عناصر ثتابتی هستتند کته طراحتی آن    
ها ساختاری واحد دارنتد و تنهتا در بعضتی و ئیتات     ایستگاه

هتا در فضتا    مانند رنگ، اطالعات نوشتاری و بعضا  وایتابی آن 
متغیتتر باشتتد. از آنجتتا کتته ایتتن دستتته از تابلوهتتا در وهتتت 

ووتوه  ها بر  شوند، وووه کاربردی آنرسانی طراحی می اطالع
ینتی(  یها )مانند کاربرد عناصتر ت   آن ۀشناسانهنری و زیبایی

زیرا مخاطب بته وهتت نیتازش کته      ؛اروحیت بیشتری دارد
همان مسیریابی صحیح است، خواه ناخواه باید بته آن تووته   

دلیلی بر ناکارآمدی عناصر زیبایی بخش  ،اما این مسمله .کند
ا رعایت اصتولی  بس  ه نیست.در طراحی این دسته از تابلوها 

بندی تابلوهتا و همتاهنگی   مانند تناسب، توازن و... در ترکیب
ثر ؤخوانتا مت   ،آن با محیط، در خلا اثری زیبا و در عین حا 

 نظر مخاطب کمک کند.   ولبتواند به مانایی و است و می

 
سکوی ایستگاه ها، گرامپیکتو کاربردناهماهنگی در  .7 تصویر

  (. متروی امام خمینی)ره

یتتابی در رستتانی و وهتتت در ارزیتتابی تابلوهتتای اطتتالع 
های عمتومی، بایتد بته ایتن نکتته تووته داشتت کته          محیط

رسند بتواند در رساندن پیام ختود  تابلوهایی موفا به نظر می
ثر ؤشود، مت به مخاطبی که برای اولین بار وارد آن محیط می

عمتتل کننتتد. عتتالوه بتتر شتتکل و رنتتگ و نتتوع ختتط، محتتل  
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تابلوها، از عوامل مهمتی استت کته در ایتن راستتا      گیری  قرار

تابلوهتای   تمتامی بنتدی از  نقش بس ایی دارد. در یک ومت  
رستتانی هتتا در اطتتالع تهتتران و میتت ان کارآمتتدی آن یمتتترو

توان به ایتن مستمله اشتاره کترد کته      مطلوب به مسافران می
بیشترین نارضایتی از عملکرد تابلوها به وایابی و محل نصب 

. این مسمله باعت  شتده   شود میها مربوط  مناسب آنبعضا  نا
هتتا و مراوعتات شتفاهی مستافران بتته    استت میت ان پرستش   

کارکنان مترو برای اطالع از  گونگی دسترسی به امکانات و 
 ،شان زیاد باشد و در عتین حتا   خصوصا  سکوهای مورد نظر

می ان خطا در انتخاب مسیر تردد مناسب برای مسافرانی که 
زیتاد استت   کننتد، بستیار    میار است از مترو استفاده اولین ب

 .(7-8ر ویاتص)
ای از پیکتوگرام در ستکوی ایستتگاه   مجموعهدر این تصویر 

متثال    ؛هستتند  یر ناکارآمتد اوکه اغلب ایتن تصت  است نصب شده 
فروشتی در ستکوی    شتا  یتا روزنامته   نمایانگر کافی ۀنشانکاربرد 

  رسد.   منطقی به نظر میایستگاه، غیر

 
 امام حسین)ع(  یسالن اصلی ایستگاه مترو .8 تصویر

در این تصویر ودو  در مسیر خرو  مسافر نصب شتده،  
نیاز بته داشتتن    ،که مسافری که در حا  ورود است در حالی

تووته   ولتب بنتابراین از  . اطالعات زمتان حرکتت قطتار دارد   
  کمتری برخوردار است.

تجهیت ات  مبلمتان و  مبلمان و تجهیزات داخلای:   .2
مین أتت های مترو از عناصری هستتند کته در وهتت    ایستگاه

شتوند.  بترده متی  کتار   بته هتا  در ایستتگاه ن امسافررفاه حا  
فعالیتت گروهتی از هنرمنتدان     ۀها نیت  در حیطت   طراحی آن

طراحی صنعتی، طراحی داخلی و طراحی گرافیتک محیطتی   
 بلیتت،  ۀدان، باوت گنجد. این عناصر شامل نیمکت، زبالته می

و از آنجتا کته    استت ختوری و...   گیت، باوه تلفن، ساعت، آب
بخشیدن به  هویتها در زیبایی محیط و   گونگی طراحی آن

گرافیتک محیطتی متترو قترار      ۀاست، در حتوز ثیرگذار أتآن 
مبلمتتان و تجهیتت ات متتتروی تهتتران در تمتتام  . گیرنتتد متتی

ها هویت و شتکل یکستانی دارنتد و تنهتا در بعضتی      ایستگاه
ل ئمستا از لحاظ  نگ و محل قرارگیری متغیرند.مانند رموارد 
هتای  شناسی و هماهنگی با محیط در مقایسه با نمونه زیبایی

 مبلمتان  رفته در متروهای وهان باید گفت در طراحتی  کار به
هیچ گونه تالشی در وهتت   ،هانیمکت ازومله متروی تهران

انی ها با محیط و عناصر بومی و فرهنگی ایر آنسازی  همگون
توان در های آن را میکه نمونه طوری به است؛ صورت نگرفته

هتا، مراکت  فرهنگتی و...    دیگر اماکن عمومی مانند بیمارستان
اساستا  ماهیتت فضتایی ماننتد      با این حا ، .نی  مشاهده کرد

مترو با فضایی ماننتد بیمارستتان متفتاوت استت و طراحتی      
در آن قترار  اساس محیطی که قترار استت    عناصر آن باید بر

توانتد در خوانتایی محتیط    گیرند، شکل بگیرد که این امر می
 بس ایی داشته باشد.ثیر أت

ها در سکوی هر ایستگاه با تووته بته رنتگ ختط     نیمکت
 ۀهتای ویتژ  وت  قستمت   هالبته بت  ؛اندآمی ی شدهمربوطه رنگ

انتد. در  بانوان که بتا رنگتی متفتاوت در فضتا مشتخص شتده      
مترو واق  شده استت،   2که در خط  ایستگاه امام حسین)ع(
های ویتژه  ها استفاده شده و قسمت از رنگ آبی برای نیمکت

 .(9 )تصویر اندبانوان با رنگ زرد مشخص شده

 
 ایستگاه امام حسین)ع( . نیمکت9 تصویر

 )متروآرت( تبلیغات و آثار هنری. 3
تهران ازوملته   یهای متروتبلیغات ایستگاه تبلیغات: (الف

زایی که در کنار بح  درآمد ندگرافیک محیطی متغیرعناصر 
هتتای گونتتاگون تجتتاری، فرهنگتتی، هنتتری، متتترو، در زمینتته

 شوند.  ها به کار برده میمذهبی و... در ایستگاه
ثر ؤهتا مت  از مواردی که در کتاربرد تبلیغتات در ایستتگاه   

آن کته همتان    ۀعرضت  ۀها با تووه به زمینت  است، طراحی آن
ها با فضا و دیگر عناصر محیطتی  هنگی طر مترو است و هما

 ها در فضاهای مختلف ایستگاه است.  وایابی آن ۀو نحو
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هتتای بت رگ و کو تتک در  تابلوهتای تبلیغتتاتی در انتدازه  
گتاهی   امتا  ؛خورنتد تهران به  شتم متی   یهای متروایستگاه

 ۀهتا در دیتوار   آن ۀنشتد اوقات حضور بیش از حتد و حستاب  
های نتو  ها و ایدهوای خالی طر  تاسها باع  شده ایستگاه

در ایجتتاد فضتتایی هنتتری و خالقانتته و متناستتب بتتا هویتتت  

همچنتتین  .(10 )تصتتویرهتتا بیشتتتر احستتاس شتتود هایستتتگا
های مخصتوص تبلیغتات بته متدت     ماندن بعضی از قاب خالی

ها به این امر حکایتت  تووهی مسموین ایستگاهطوینی، از بی
 .(11 )تصویر کندمی

  
 ایستگاه امام خمینی)ره(، قاب خالی ،تبلیغات. 11 تصویر ایستگاه دانشگاه امام علی)ع( .10 ویرتص

 آثار هنری )متروآرت( (ب

 شده است؛زیباشناسی مترو تووه  ۀونببه های اخیر در دهه
کردن هنر ای برای همگانیکه امروزه مترو را وسیله طوری هب

کتاربرد آثتار هنتری در آن،     اند. این نوع نگاه به مترو ونامیده
 ۀدر عرصت  8متتروآرت ای ودید به نتام  شدن واژهباع  مطر 

ای از بیان هنری است که راه آرت، شیوه متروهنر شده است. 
خود کته همتان    ۀو رسم و دستور زبان خود را از درون زمین

کند و صرف الصاق  ند تابلوی نقاشی در مترو است، اخذ می
بلکته   ؛آیتد به حساب نمی« هنر مترو»درون راهروهای مترو، 

رنگ و بویی متناستب بتا تحترر، زیرزمینتی بتودن و...       باید
واقتت  نتتوعی تحتتو   در ،ودیتتد ۀداشتتته باشتتد. ایتتن پدیتتد 

. طراحتی  است زیباشناسانه در زندگی شهری به ووود آورده
 ؛یک معمار بوده است ۀهای مترو ظاهرا  به عهداولین ایستگاه

ر تمام کشورها، برای احتدا  یتا حتتی    د ،ولی در حا  حاضر
از طراحتتان و معمتتاران متعتتددی  ،مرمتتت و بتتازپیرایی متتترو

 بهتری حاصل گردد. ۀشود تا نتیجدعوت می
علتم   ۀمطالعتاتی در زمینت   ،همچنین بترای طراحتی متترو    
گیترد   ارتباطات صورت متی  و شناسیشناسی محیط، وامعه روان

یکتی از فضتاهای    آن را کته معمتاری، فضتای داخلتی و عناصتر     
شهری مطابا با هویت و فرهنگ آن وامعه معرفی کند. از آنجتا  

چون حرکت و آزادسازی پتاسیل درونی همکه مترو با مفاهیمی 
بتته انتترژی ونبشتتی عجتتین استتت، در طراحتتی محیطتتی آن از 

 10)هنر نور نمتونی( و کینتیتک آرت   9هایی مانند نمون آرت روش

ختورد.  وعی حرکت به  شم متی ها،  ن که در آنشود  استفاده می

هتای نمتونی کته هنگتام ورود و     توان به مجستمه می ،مثا رای ب
دهنتد اشتاره   خرو  قطارهای برقی از خورد واکتنش نشتان متی   

سازی و نتورپردازی  های متحررکرد، همچنین استفاده از روش
برای نمایش یک فتیلم کوتتاه و یتا تبلیتا تجتاری از درون       ویژه

ای از تصتتاویر نصتتب مجموعته از طریتا  ه هتتای متترو کتت پنجتره 
ای از کتاربرد  های زیرزمینی، نمونته پویانمایی شده در طو  تونل

 :1382 )استتماعیلی پورقو تتانی، آرت در متتترو استتتکینتیتتک 
سازی محیط و پیوند متوالی هنتر و  همچنین به سبب فعا  .(23

) یدمان( در امتاکن عمتومی    11زندگی، اورای هنر اینستالیشن
گیرد که ایتن نیت  از   مترو، در کشورهای مختلف صورت میمثل 

 :1381 آید )گتودرزی، مدرن به شمار می پستهای هنر  شاخص
139). 

میتتان متتتروآرت و گرافیتتک محیطتتی متتترو،   ۀرابطتت    
هتای  ای که آثار هنری ایستگاهگونه به ؛ای متقابل است رابطه

حیطی توانند بخشی از عناصری باشند که گرافیک ممترو می
دهند یا همچنین عناصر گرافیک محیطی مترو را تشکیل می

ثر باشتند و  ؤتوانند در  گونگی نمایش متتروآرت مت  مترو می
هر دو در ترکیب معمتاری، درخوانتایی محتیط، مخاطتب را     

طراحی نامناستب عناصتر گرافیتک     ،یاری رسانند. برای مثا 
و هتتا   هتا و وایتابی نامناستب آن   محیطتی ماننتد پیکتتوگرام   

ها در کنار دیگر آثار هنری و معماری محتیط   ناهماهنگی آن
نظمتتی و آشتتفتگی بصتتری فضتتای توانتتد در ایجتتاد بتتیمتتی

 ای داشتته باشتد  مالحظته  درختور ثیر أتت متترو  هتای   ایستگاه
   .(15-16 ویرا)تص
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 ناپل، ایتالیا یستگاه. متروآرت، ا12 تصویر

 (www.metrobits.orgمأخذ: )

 .  نئون آرت، ایستگاه شانگهای، چین13 تصویر

 (www.metrobits.orgمأخذ: )

تتوان  تهران متی  یهای متروبا نگاهی اومالی به ایستگاه
هتا در کتاربرد آثتار    ها و ناهمگونیبه ووود برخی ناهماهنگی

در ایجتاد فضتای بصتری     ،رد کته در نهایتت  هنری مترو پی ب
ثر بتوده استت؛ گتویی هتیچ     ؤها منظم ایستگاهمغشوش و بی

گیری برخی عناصر گرافیتک   قاعده و اصو  و نظارتی بر وای
هتا بتا فضتا و دیگتر      ها و نسبت آن محیطی و ارتباط میان آن

عناصر هنری )متروآرت( ووود ندارد. همچنین تراکم بعضتی  
بتودن فضتاهای دیگتر از عناصتر      ختالی م و عناصر در کنار ه

نظمتی  تصویری از دیگر عواملی است که در ایجتاد ایتن بتی   
ثر است. برخی آثار هنری که به شکل نقتش بروستته بتر    ؤم

شتکل   و از لحاظ مصالح، رنگ ،اندها نصب شدهدیوار ایستگاه
اند با محیط اطرافشان ارتباط بصری مناسبی برقترار  نتوانسته
که در طراحی محیطی، عناصر باید است  حالی رد . اینکنند

ای با هم ترکیب شوند و در محیط سازمان یابند کته  به گونه
 در کنار هم، فضایی واحد را تشکیل دهند.  

 ،«مان هنر نتو »مدیر پروژه و مسمو  ، غالمرضا معتمدی
نمایشگاه آثار هنری در متترو   3که تاکنون موفا به برگ اری 

 ۀستال  100لنتدن و   یمتترو  ۀستال  120 ۀشده است، از تجرب
انتد او   هتا توانستته   گویتد و اینکته آن  نیویورر متی  یمترو

را حل کننتد و بعتد بته ایتن نتیجته       خودونقل  مشکل حمل
بته متتروی زیرزمینتی را بتا      کننتدگان مراوعته اند که رسیده
گونه استت   این .رو کنند هونقل روب حملبازتری غیر از  ۀگستر

فعالیت مترو را با دانش طراحی معمتاری   ۀ ندسال ۀکه تجرب
هتایی  های مترو را به پایگتاه و گرافیکشان آمیختند و ایستگاه

کردند. این استاد معماری هم از تبدیل وذاب از غوغای هنر 
 یهتای متترو  به ایجاد فضاهای هنری در ایستتگاه تووهی  بی

شناخت کافی  نداشتنیزم و  ۀتهران گالیه دارد و نبود بودو
شتدن  علتل محتدود   ازستازی را   فرهنگمدیای مترو برای از 

 یهتا بته  نتد تتابلو    هتای هنتری در ایستتگاه   تمام فعالیتت 
 .(13: 1384داند )معتمدی،  ندان زیبا می نه

ستتازی بخشتتی و بتتومی همچنتتین در راستتتای هویتتت 

هتایی کته مضتامینی    بروستته و  برختی نقتش   به ،ها ایستگاه
دیگتری   ۀمالحظ درخور، تالش ها دارندمرتبط با نام ایستگاه

وای خالی هنرهتایی ماننتد    ،. برای مثا است صورت نگرفته
فضتای متترو    )که بتا  کینتیک آرت 12، یدمان، هنر مفهومی

ها در ها با معماری ایستگاه خوانی بسیار دارد( و تلفیا آنهم
شتد بتا   شود که در این راستتا متی  متروی تهران احساس می

وود در هنرهای ستنتی ایتران مثتل    های موتووه به ظرفیت
هتا را در   اسالمی، آن -ایرانیینی یت صنای  دستی و هنرهای 

قالبی مدرن و هماهنگ با فضای مترو به نمتایش گذاشتت و   
نشتتاط، همتتراه بتتا معیارهتتای   بتتاعتتالوه بتتر ایجتتاد فضتتایی  

عنوان نمتادی از تمتدن و    بهشناسانه، ایستگاه مترو را  زیبایی
 طتور کته در   هانیان بازشناساند. همتان فرهنگ یک ملت به و

 ،تاشکند در ازبکستان یمتروهای وهان مانند مترو بعضی از
کتازان در   یگونته و متترو   محتراب هتای  ها و طتاق با اسلیمی

روسیه با معماری و دیگر عناصتر محیطتی، معترف تمتدن و     
 .(14-15 ویرافرهنگ سرزمینشان هستند )تص

شده در این زمینته   امهای انجتوان برخی تالش البته نمی
)ماننتد ایستتگاه    تهتران  یهتای متترو  را در بعضی از ایستگاه
اما با تووه به مطالبی که عنتوان شتد،    ؛مصلی( نادیده گرفت

رفتت  ها انتظار میری ی و طراحان ایستگاهن برنامهاز مسموی
سی  )قیطریه، انقتالب  أت های تازهحداقل در طراحی ایستگاه

راحل طراحتی و ستاخت بته رعایتت نکتات      و...(، از ابتدای م
 شد.  شده پرداخته می مطر 

در تأیید ووود نگاه هویتی در طراحتی عناصتر محیطتی    
هتای ستنگی ایستتگاه امتام     توان به ستونتهران، می یمترو

رئتی   ، مهنتدس فتحتی   ۀخمینی)ره( اشاره کرد که به گفت
ها برگرفتته از   تهران، نقوش روی آن یمرک  اسناد فنی مترو

ی تخت ومشید است که به شکل ساده و هندستی،  هاستون
که است  در حالیاین اند. های سفید و قرم  کار شدهبا سنگ

 یهتای متترو  گرفته در ایستگاه های صورتدر مسیر پژوهش
های شهر بترلین در آلمتان   توان به یکی از ایستگاهوهان، می
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یه به های آن، شبشده بر روی ستون اشاره کرد که نقوش کار
)ره( استت؛ حتا  بتا     های ایستگاه امام خمینتی نقوش ستون

 7ستاخته شتده )   1994تووه به اینکه این ایستگاه در ستا  
تواند ایتن  )ره(( می سا  قبل از ساخت ایستگاه امام خمینی

هتای ایستتگاه امتام    شبهه ایجاد شود که در طراحتی ستتون  
 یر)تصتو استت  )ره( از این نقوش الهام گرفتته شتده    خمینی

17-16.)    
 

 

  
 تاشکند در ازبکستان یمترو .14 تصویر

 (www.metrobits.orgمأخذ: )

 کازان در روسیه یمترو .15 تصویر

 (www.metrobits.orgمأخذ: )

  
 خمینی)ره(ستون ایستگاه امام  .16 تصویر

 (www.metrobits.orgمأخذ: )

 ستون ایستگاه مترو در برلین .17 تصویر

 (www.metrobits.orgمأخذ: )

  ___________________________________________________ نتیجه 
کننتدۀ   وامعته بیتان   هرپژوهش حاضر با اعتقاد به اینکه هنر 

بینتی آن وامعته   نگ، هویت، ایدئولوژی و وهانها، فرهسنت
و در دستیابی افراد وامعته بته هتویتی واحتد و موفتا       است
 سببداشتن اثر هنری  هویتکند و همچنین  میآفرینی نقش

 وتوی رد و ، در وستت استت تمای ، ماندگاری و واودانگی آن 
تهران، مسیر خود  یپای این تفکر، در فضاهای مختلف مترو

 است. را مشخص کرده
هتدایت  ر بثر ؤکاربرد عناصر گرافیک محیطی از عوامل م
بخشتی بته    هویتصحیح مخاطبان در فضاهای شهری است. 

 هتترایتتن فضتتاها در وهتتت معرفتتی فرهنتتگ، هنتتر و هویتتت 
گرافیتک استت. ایتن     هنتر  مطلتوب سرزمین، از کارکردهای 

هتتا، وملتته بیمارستتتان ازهتتای عمتتومی عناصتتر در محتتیط
و  یدآ می های مترو به نمایش درا و ایستگاهه، هتلها فرودگاه

ثر بته نظتر   ؤدر ایجاد حت  تعلتا مخاطبتان بته محتیط مت      
 رسد. می

لتت وم تووتته بتته فرهنتتگ و هویتتت  ،در پتتژوهش حاضتتر
از عوامل مهمی بته   فرهنگی در طراحی عناصر محیطی مترو

 شمار آمده است و با طر  این پرسش اصلی کته آیتا عناصتر   
هتای متتروی تهتران، بتا هویتت و      هگرافیک محیطی ایستتگا 

 اسالمی همخوانی دارند؟ مسیر پژوهش را در -فرهنگ ایرانی
راستای پاسخ به این پرسش مشخص کرده استت. در ادامته،   

گرفتن دیدگاه  نظر درتهران با  یعناصر گرافیک محیطی مترو
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هویتی و فرهنگی بررسی شدند و سه عامتل اساستی کته در    

تهران نقتش مهمتی دارنتد،    ی طراحی گرافیک محیطی مترو
 اند از: عبارتاین سه عامل  شدند.شناسی و نیازسنجی آسیب

)مسافران( هر ایستگاه، محیط و بافتت محلتی هتر     مخاطبان
 گرافیک محیطی.  ایستگاه و عناصر
گرفته مشخص شد که درنظرگترفتن   صورتدر مطالعات 

چون سن، ونسیت، شتغل، ستطح معیشتتی،    همفاکتورهایی 
های مستافران  ها و ناهنجاریمذهبی و ملی و آسیبالگوهای 

هتا و عناصتر   ای، ومعیت و معمتاری ایستتگاه  و بافت منطقه
در طراحتی عناصتر محیطتی     ممکن استت گرافیکی مووود، 

تهران و پیونتد ایتن عناصتر بتا الگوهتا و       یهای متروایستگاه
 اسالمی مؤثر باشد. -های فرهنگی و هویتی ایرانیارزش

پژوهش بتا تووته بته مشتاهدات دیتداری از       اینۀ نگارند
تهران به این نتیجه رستیده استت    یمترو یهااغلب ایستگاه

هتتا، کتته در طراحتتی عناصتتر گرافیتتک محیطتتی ایستتتگاه   
ای، چون خصوصیات مسافران، بافت منطقته همهایی  شاخصه
فرد هر ایستگاه، الگوهای مذهبی و ملی  به منحصرهای ویژگی

شتده، کمتتر متورد تووته      مطتر  ل سرزمینمان و دیگر عوام
تهران قرار گرفته است. همچنین  یو طراحان مترون مسموی

به دلیل کاربرد ستطحی گروهتی از آثتار هنتری و تبلیغتات،      
های احساستی  عناصر گرافیک محیطی مترو، بیشتر بر گ اره

 دارد.  ها را به تفکر وا می آنکمتر کند و مخاطبان تأکید می

شناسی و نیازسنجی عناصر ا و آسیبهبا تووه به بررسی
تهتران، ایتن نتتایج     یهتای متترو  گرافیک محیطی ایستتگاه 

رسانی و مبلمتان  اطالعم ئعالحاصل شد که طراحی تابلوها و 
 ،ها در طراحی آنها ساختاری مشابه دارند و در تمام ایستگاه

استفاده نشده است ..( .از عنصر یا نمادی )رنگ، خط، نقش و
 ۀاز هویت، فرهنگ و هنر ایرانی باشد و تنها ونبکه برگرفته 
ها مانند اصو  طراحی و استانداردسازی متدنظر   کاربردی آن

که در مورد کاربرد آثتار  است  حالی دراین قرار گرفته است. 
هنتتری )متتتروآرت( بایتتد گفتتت در نگتتاهی کلتتی بتته تمتتام   

بخشی  هویت ۀهایی در زمینتهران، تالش یهای مترو ایستگاه
توان به تابلوهای نقاشتی دیتواری بتا    شود که میده میمشاه

هتایی  های ایرانی اشاره کرد. انگتاره مضامینی مرتبط با انگاره
ها است شخصیت و هاها، حماسهها، سنتکه برگرفته از آیین

ریشه  اسالمی ما -تاریخ و هویت ایرانیو در فرهنگ، مذهب، 
ا درنظرگترفتن  هتا بت  زعتم نگارنتده، ایتن تتالش     بته دارند. اما 
هتای مووتود در هنتر و فرهنتگ ایرانتی و محیطتی       ظرفیت

 رسند. تووه به نظر نمی درخورچون مترو، هم
با تووه به این مطالب، در پاسخ بته پرستش اصتلی ایتن     

هتای  توان گفت عناصر گرافیکی محیطی ایستگاهپژوهش می
 درختور تهران با فرهنگ و هویتت ایرانتی همختوانی     یمترو

هتا،  ند و در طراحی عناصر محیطی اغلب ایستگاهتووهی ندار
های هویتی و فرهنگی مخاطبان و محتیط هتر   فارغ از ویژگی

 شود.دستی مشاهده می ایستگاه، نظام واحد و یک
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