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چکیده
فضای کالنشهری به سبب تراکم انساني باال و خردهفرهنگهای متعدد ،برای خوانايي به نظام نشانهشناختي
نیرومندی نیاز دارد؛ اما درعینحال در معرض ابهام نشانهای و تکثرِ خوانش نیز قرار دارد؛ اين ابهام در مراکز
شلوغ کالنشهر ميتواند مسئلهآفرين باشد .چهارراه ولیعصر يکي از پرترددترين مراکز تهران است؛ در سال
 ۱۳۹۱مديريت شهری برای کاستن از ازدحام چهارراه زيرگذر پیادهای ساخت و حرکت عابران را در سطح
ممنوع کرد .اما استفاده از اين زيرگذر با هشت خروجي مجزا موجب سردرگمي شهروندان شده است .پرسش
اين پژوهش آن است که عوامل سازندۀ محیط ،چه نقشي در خوانايي نشانهشناختي زيرگذر چهارراه ولیعصر
دارند؟ در چارچوب نظری مقاله با تکیه بر آرای اکو ،لینچ و بنتلي معیارهايي دربارۀ خوانايي فضای شهری
تدوين شده است .رويکرد اين پژوهش کیفي و روش آن مردمنگاری شهری است .دادههای اين پژوهش
عمدتاً با تکیه بر مشاهدۀ مشارکتي در میدان گردآوری شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که شکل و
فعالیت اين زيرگذر از خوانايي کافي برخوردار نیست .علل اصلي اين ناخوانايي را بايد در يکنواختي فضا و
اتکای صرف بر نشانه های نوشتاری ،جدايي اجزای فضا و نبود ارتباط منسجم میان آنها و تعارض میان
طراحي شکل فضا و ماهیت فعالیتهايش جست .اين عوامل موجب شدهاند که زيرگذر نخست از منظر
کارکردی (داللت مستقیم خود) دچار ناخوانايي نشانهشناختي باشد و شهروندان در استفاده از آن دچار
سردرگمي شوند؛ دوم در فضای هويتمند چهارراه ولیعصر ،در داللت ضمني خود همچون يک ضدمعنا
عمل کند .چنین وضعي به بروز رفتارهای بينظم و آسیبزا در میان شهروندان راه ميبرد.
کلیدواژگان :فضای کالنشهری ،خوانايي فضای شهری ،زيرگذر چهارراه ولیعصر ،نشانهشناسي شهری،
تهران.
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مقدمه و بیان مسئله
کالنشهر پیچیدهترين و بزرگترين سکونتگاه انساني است .مفهوم کالنشهر با «جمعیت متراکم
و ثروت بسیار زياد» (فکوهي )۱۲۱ :۱۳۹۰ ،گره خورده است ،درنتیجه از يکسو در درون خود با
تراکم و فشردگي انسانها ،اشیا ،خردهفرهنگها (قومي ،شغلي و  ،)...فرايندها ،نمادها و نشانهها
روبروست؛ و از سوی ديگر عملکرد آن به محدودۀ فیزيکياش محدود نیست و در بیشتر موارد در
فرايندهای جهاني شدن شرکت دارد .اينجا بیشتر از هر زمان/مکاني با تعامل و کنش متقابل امر
محلي و امر جهاني سروکار داريم؛ و شايد بهتر باشد با تکیه بر آپادورای ( )۱۹۹۶بگويیم نهفقط با
جريانهای پنجگانه از مناظر مالي ،فناورانه ،قومي ،ايدئولوژيک و رسانهای ،بلکه با ديالکتیک دو
فرايند همگنساز 1و همگنزُدا 2روبرو هستیم .چنین ويژگيهايي سبب ميشود که کالنشهر به
نظامهای نشانهشناختي (بهمثابۀ عامل متمايزکننده و هويتبخش میان فضا -زمانها  ،رويدادها،
کنشگران ،اشیاء و فرايندها) نیاز داشته باشد و درعینحال نیازمند آن باشد که کنشگران در تفسیر
معنای اين نظامهای نشانه شناختي به اجماع نسبي دست يابند و اين چالش مهمي برای هر
کالنشهر است؛ زيرا در اين نوع سکونتگاه ،به علت فرهنگهای متعددی که در کنار هم قرار
گرفتهاند ،نظامهای تفسیری – معنايي بسیار متعدد و متفاوتاند .اين امر بهويژه در مراکز کالنشهر
که روزانه محل تردد تکرارپذير يا چرخهای جمعیت متنوع و متعددی با زمینههای فرهنگي و
اجتماعي مختلف است ،ميتواند مسئلهساز باشد .همین امر را ميتوان با تأکید بر نیاز به ايجاد
روابط همزماني (سنکرونیک) میان کنشگران شهری و فراتر از آن روابط حسي (پاالسما۲۰۰۹ ،؛
سانسو )۱۹۷۱ ،و نشانهشناختي (بارت ۱۹۸۰؛ ،دوسرتو )۱۹۹۰ ،نیز در چارچوب روزمرگي و
مبادال ت کنشگران میان يکديگر و با فضا/زمانها مطرح کرد .حتي در بُعدی بزرگتر ميتوان اين
امر را به پهنۀ تاريخي تعمیم داد و از حافظۀ شهری بهمثابۀ موقعیتي هويتساز (نورا-۱۹۸۴ ،
 )۱۹۸۶ياد کرد .اما در بحثي که در اينجا به آن ميپردازيم ،تأکید ما بر خوانش در يکي از حوزه
های نظری بوده است تا بتوانیم به موقعیتهای ديدارشناسانه موردنظرمان برسیم.
ناخوانايي نشانهشناختي در کالنشهر تاکنون بسیار موردمطالعه قرار گرفته است.
شناختهشدهترين نظريهپرداز پديدۀ کالنشهر ،گئورگ زيمل است .او در مقاله «کالنشهر و حیات
ذهني» (زيمل )۱۳۷۲ ،بر شدت و هجوم محرکها (اعم از اتفاقات و تصاوير و  )...و تأثرات و
تغییرات لحظهای در محیط کالنشهری تأکید ميکند و آن را در مقابل جوامع کوچک ميگذارد
که آهنگ تغییرات پايدار دارند ،مردم آنها نیاز به آگاهي باال برای واکنش به محرکهای محیطي
ندارند و طبق عادات خود عمل ميکنند .در مقابل تراکم و شدت محرکها در کالنشهر سبب
homogenization
heterogenization
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ميشود که فرد نتواند به همۀ برخوردها پاسخ دهد و ناگزير از نوعي بياعتنايي به محیط پیرامون
است .زيمل اشاره ميکند که انسان کالنشهری برای تعامل با محیط پیرامون خود نیازمند آگاهي
بسیار باالتری برای تمیز میان محرکها و پاسخدهي به آنهاست .از اين تحلیل زيمل ميتوان
دريافت که محیط کالنشهر نیازمند نظام نشانهشناختي نیرومندی است که برانگیزانندۀ اين آگاهي
باشد.
اما پديد آمدن چنین نظام نشانهشناختيای در کالنشهر ،نسبت به اجتماعات کوچک ،با
چالش بیشتری روبروست .اين مسئلهای است که فرانسواز شوای در مقاله خود با عنوان «شهرسازی
و نشانهشناسي» ( ) ۱۹۶۹به آن توجه کرده است .بنابر استدالل وی محیطهای شهری در جوامع
سنتي دارای نظام نشانهشناختي قابلتشخیصي هستند ،اما بازشناسي نظامهای نشانهای در جوامع
مدرن – که کالنشهر نمونۀ بارزی از آن است -دچار مانع و اشکال است .دو علتي که شوای
دراينباره برميشمرد عبارتاند از -۱ :جوامع مدرن با فرايندهای روانشناختي و جامعهشناختي
جهاني برخورد دارند (همان ،)۳۰:درنتیجه اين جوامع نظامهای معنايي بیش از اندازهای در خود
دارند (گاتدينر -۲ .)۱۹۸۳:۱۰۳ ،فرايند تاريخي تغییر در اين نوع جوامع سبب ميشود که
ساختارهای ثابت (همچون بناها) دچار تغییرات معنايي شوند و درنتیجه معنای نمادين اولیه خود
را از دست بدهند (همان) .درنتیجه به تعبیر شوای ،شهر به پديدهای «فرو-معنا» 1تبديل ميشود،
يعني ساختارهای شهری معنای نمادين اولیه خود را از دست داده و معنا از آنها زدوده ميشود
(همان) .اين زوال معنايي و نشانهشناختي سبب شده که نظامهای گرافیکي به شهر هجوم آورند و
برای خوانا کردن مکانها ،به آن ها برچسب اسامي و شماره بزنند .اما از ديدگاه شوای اين کار
نميتواند از تخريب نمادين شهر مدرن بکاهد .درواقع هراندازه نظام و فضاهای شهری برای خوانايي
نیاز به نظامهای مکمل (همچون نامگذاری و  )...داشته باشند ،زوال نشانهشناختي خود را ثابت
ميکنند (شوای .)۳۱ :۱۹۶۹ ،بهبیانديگر ازنظر شوای در جامعه مدرن نشانهها از ابژهها جدا شدهاند
(گاتدينر .)۱۰۳ :۱۹۸۳ ،مارک اُژه از اين فضاها با عنوان «نامکان» ياد ميکند .او نامکان را محصول
شهرسازی مدرن مي داند .در تعريف او نامکان جايي است که در آن تعلقي میان فرد و فضا شکل
نميگیرد و رابطهای اجتماعي میان افراد رخ نميدهد ،بلکه «پیوند افراد با اطرافیانشان از طريق
واژهها و متن صورت ميگیرد» (اژه )۱۱۴ :۱۳۸۷ ،در چنین فضايي تنها عبور رخ ميدهد و هويت،
رابطه و تاريخ حقیقتاً معنايي ندارد (همان .)۱۰۷-۱۰۸ :نامکان ،در حقیقت يک نامکان-نافضا است
و دقیقاً به همین دلیل است که نهفقط نميتواند تولید هويت کند ،بلکه ممکن است و اغلب چنین
است که هويتهای موجود را نیز يا تضعیف کند ،يا از میان ببرد و يا دستِکم آنها را مخدوش
نمايد؛ و در هريک از اين حاالت ما با موقعیتهايي روبرو خواهیم شد که قابلتعمیم از آن نامکان
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به فضاهای ديگر شهری هستند و اين امر بهخودیخود از وجود خودِ آن نامکان برای شهر حادتر
است.
جدايي نشانه از ابژه در شهرهای بزرگ ،موردتوجه محققاني چون لینچ و بنتلي نیز قرار
گرفته است .کوين لینچ ( )۱۳۸۵نیز نشانهها و عالئم موردبحث شوای را ضعیف و ناخوانا ارزيابي
ميکند .او نیز همچون شوای علت ضعف آنها را مستقل بودن از زمینه شهری خود ميداند؛ چراکه
عامل ديگری نميتواند بر تأثیرشان بیفزايد .از ديدگاه لینچ نشانههايي چون چراغ راهنمايي و
رانندگي يا نام يک خیابان به سهولت از ديده ميگريزند و برای يافتنشان جستجوی مداوم تمرکز
فکر الزم است (لینچ .)۱۵۱ :۱۳۸۵ ،بنتلي و همکارانش ( )۱۳۹۴جدايي نشانه و ابژه در شهر مدرن
را از منظر ديگری موردتوجه قرار دادهاند و آن رابطۀ شکل بنای عمومي شهر ]دال[ و کارکردِ آن
]مدلول[ است .آن ها نیز شهر سنتي و شهر مدرن را از اين نظر مقابل يکديگر قرار ميدهند و
چنین استدالل ميکنند که در گذشته مکانهايي که مهم به نظر ميرسیدند واقعاً مهم بودند؛
بهبیانديگر در شهرهای سنتي گذشته ،مکانهايي که جنبه همگاني داشتند بهراحتي تشخیص
هويت ميشدند؛ اما در شهر مدرن بناهايي که تحت مالکیت نهادهای عظیم مالي هستند – و
کارکردشان با نیازها همگاني مطابقت ندارد -بر مکانهای مهم مسلط شدهاند (بنتلي و همکاران،
 )۱۱۴-۱۱۶ :۱۳۹۴و درنتیجه با عدم سازگاری میان شکل و محتوای مکان و درنتیجه ناخوانايي
آن روبرو هستیم.
بياعتنايي انسانهای کالنشهری نسبت به محیط و همچنین تنوع زياد فرهنگي میان آنها،
دو ويژگي جداييناپذير کالنشهر هستند .بر اين اساس ازدياد بينظم نشانهها در فضای کالنشهری
و جداييشان از ابژه (بهويژه در فضاهايي که محل مراجعه روزانه افراد زياد و گوناگوني هستند)،
ميتواند ويژگيهای فوق را به پديدههايي آسیبزا تبديل کند ،زيرا در اين صورت انسانهای
کالنشهری -۱ :از يکسو در خوانش نشانهها دچار ابهام و سردرگمي ميشوند و  -۲از سوی ديگر،
به سبب تفسیرهای فرهنگي مختلف و بعضاً متضادشان ،امکان تضاد میانشان باال ميرود؛ و چنین
وضعي به تعبیر لینچ به آشفتگي و ايجاد احساس ترس و گمشدگي در اشخاص راه ميبرد .اين
مسئله در پهنهای چون ايران که تنوع فرهنگي و تفاوتهای اجتماعي و اقتصادی در آن باالست و
پیشزمینه مساعدی برای تنشهای اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی دارد ،ميتوان پیامدهای
دوچنداني داشته باشد .لذا اين پژوهش به دنبال تبیین رابطه میان نظام نشانهشناختي فضا و
خوانايي آن و فهم تعادلي است که بايد میان تکثر و هماهنگي نشانههای کالنشهری ايجاد شود.

نشانهشناسی شهری و جایگاه مفهوم «خوانایی» 1در آن
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نشانهشناسي علمي است باهدف «شناخت و تحلیل نشانهها و نمادها» (فکوهي  )۲۹۹ :۱۳۹۰و
نشانهشناسي شهری مفاهیم نشانهها و نمادهای متعلق به شهر ،کارکرد آنها ،روابط آنها با يکديگر،
با کلیت شهر ،و با ساير نشانهها و دستگاههای نشانهای را مورد تحلیل قرار ميدهد (همان.)۳۰۲ :
موضوع موردمطالعه اين شاخه از دانش نشانهشناسي ،ابژههای مادی شهر 1همچون خیابانها،
پیادهروها ،میدانها ،نماهای بناها ،ساختمانها و  ...است .اين ابژهها به تعبیر گاتدينر حامل ۲معنا
هستند (گاتدينر و الگوپولوس.)۳ :۱۹۸۶ ،
نشانهها ،منجمله نشانههای شهری ،دو نوع از داللت را در بردارند؛ داللت مستقیم 3و داللت
ضمني .4در تعريفي که چندلر برای اين دو به دست داده ،در «داللت مستقیم» تمايل به ارائه
معنای معین« ،ملفوظ»« ،آشکار» يا «مطابق عقل سلیم» برای نشانه وجود دارد  ...و اصطالح
«داللت ضمني» برای ارجاع به معناهای اجتماعي -فرهنگي و «شخصي» نشانه به کار ميرود
(چندلر)۲۱۰ :۱۳۹۴ ،؛ نظريهپردازان مختلف درباره نمود و مصداق داللت مستقیم و داللت ضمني
6
در يک محیط ساختهشده 5با يکديگر توافق ندارند؛ چنانچه روالن بارت ( )۱۹۷۳و مارتین کرامپن
(که خود متأثر از بارت است) کارکردِ 7عناصر ساختهشدۀ شهری را برای معنا رساني 8و درنتیجه
برای نشانهشناسي شهری کافي نميدانند (گاتدينر ،)۱۰۲ :۱۹۸۳ ،و بهبیانديگر نشانهشناسي
شهری را مطالعه «داللت ضمني» و معنای اجتماعي ابژهها ميدانند .گاتدينر خود نیز مطالعه کالبد
و کارکرد (يا داللت مستقیم) ابژههای شهری را برای نشانهشناسي شهری کافي نميداند و از اين
منظر آرای لینچ را – به سبب فروکاستن تصوير شهری به شکل فیزيکي شهر  -موردنقد قرار
ميدهد (گاتدينر .)۱۹۸۶،اما از سوی ديگر امبرتو اکو ( ،)۱۹۹۷در حوزه نشانهشناسي معماری به
کارکرد بنا (يا داللت مستقیم آن) نیز ميپردازد.
امبرتو اکو  -بر اساس اين فرض که فرهنگ ميتواند بهعنوان ارتباط 9فهمیده شود و درنتیجه
همۀ پديدههای فرهنگي نظامهای نشانهای هستند -نشانهشناسي را دانش مطالعۀ کلیۀ پديدههای
فرهنگي تلقي ميکند (همان .)۱۷۳ :اما مسئلۀ اساسي ،اين فرض است که اکثر ابژههای معماری
(بهعنوان پديدههای فرهنگي) ،نه برای ارتباط ،بلکه برای کارکرد به وجود آمدهاند .اکو اين پرسش
را مطرح ميکند که آيا ميتوان کارکرد بنا را بهعنوان نوعي ارتباط درک کرد (همان .)۱۷۴:او
کارکرد بنا را نوعي ارتباط – يا عامل ايجاد ارتباط میان فرد و بنا -در نظر ميگیرد .در تحلیل وی،
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ارتباط میان فرد و بنا (در اولین مواجهه) بر پايۀ يک  stimulationيا انگیزشگری (ديمیتری،
 )۲۵ :۲۰۰۰شکل ميگیرد و سپس با تعامل 1و درگیر شدن 2فرد با بنا ،اين انگیزشگری به ارتباط
تبديل مي شود .برای روشن شدن اين موضوع ،اکو از مثالي درباره اولین مواجهۀ يک فرد با راهپله
استفاده ميکند (اکو .)۱۷۶ :۱۹۹۷ ،او دراينباره بر ويژگيهای شکلي خاص راهپله تأکید ميکند
و با تشريح شکل آن (همان) توضیح ميدهد که فرد پس از مواجهشدن با راهپله درمييابد که
تعامل با اين ابژه مادی مستلزم نوع خاصي از حرکت فیزيکي است؛ همچنین ميآموزد که راهپله
او را بهجای ديگری هدايت ميکند ،جايي که در پايین راهپله در دسترس نیست .بدين ترتیب
ازآنپس ،حضور يک راهپله يا تصوير آن شکلي از ارتباط را با فرد برقرار ميکند و تداعيگر يک
کنش و يک نتیجه خاص است ( ديمیتری .)۲۵ :۲۰۰۰ ،اين يعني آن بنا يا مکان وارد سیستم
نشانهشناختي ف رد شده است .بنابراين اکو داللت مستقیم (کارکرد) يک فضا يا مکان را وارد حوزۀ
نشانهشناسي ميکند و معنای يک بنا را چنین تعريف ميکند :برای زيستن در آن ،بايد چهکاری
انجام داد؟ (اکو.)۱۷۶ :۱۹۹۷ ،
نمودار  :۱مراحل شکلگیری ارتباط میان فرد و مکان
ورود مکان
به نظام
نشانهای فرد
مواجهه با
مکان

دريافت
سرنخهای
ديداری در
مکان

فهم کارکرد
مکان

تعامل فرد و
مکان (استفاده
از کارکرد
مکان)

درمجموع آنچه از جزئ یات اين مثال قابل استنتاج است ،اين است که وجود سرنخهای
ديداری( ۳ديمیتری )۲۶ :۲۰۰۰ ،مهمترين عامل برقراری اين ارتباط محسوب ميشود .اگر اين
سرنخها نباشند يا مبهم باشند فرد نميتواند با مکان ارتباط برقرار کند .به تعبیر ديگر ،اين سرنخها
سبب «خوانايي» فضا يا بنا برای مخاطب ميشوند و استفاده از آن فضا را برای او تسهیل ميکنند.
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حال بايد ديد که در صورت تعمیم اين مثال به فضای شهری ،بهطور عام ،سرنخها و نشانههای
ديداری چه تعريفي دارند و چگونه ارتباط میان فرد و فضای شهر را شکل ميدهند.

خوانایی فضای شهری و معیارهای نشانه شناختیِ آن
بر پايه آرای امبرتو اکو ،مي توان خوانايي يک بنا يا مکان را سهولت درک چگونگي استفاده از آن
تعريف کرد و اين ادراک را به ويژگيهای خاص شکلي ،يا همان سرنخهای ديداری آن بنا يا مکان،
مرتبط دانست .مي توان گفت که تعريف کوين لینچ از خوانايي با استدالل اکو مطابقت دارد .او در
تئوری شکل شهر ،خوانايي را از ارکان معني شهری ميداند (لینچ )۱۳۸۷ ،و در کتاب سیمای شهر
خوانايي يک محیط شهری را منوط به اين ميداند که اجزای آن بهآساني شناخته شوند و بتوان
آنها را در ذهن در قالبي بههمپیوسته به يکديگر ارتباط داد (لینچ .)۱۲ :۱۳۸۵ ،اين اجزا همان
سرنخ هايي هستند که در ارتباط با يکديگر ،توسط حواس آدمي قابل دريافت هستند و اين سبب
پیدايش يک تصوير ذهني روشن و دقیق در ناظر ميشود و محیط شهری را قابلدرک ميکند.
لینچ در کتاب «تئوری شکل شهر» بهطورکلي به نمادها و نشانهها (به تعبیری سرنخهای
کالبدی) بهعنوان اجزای تأثیرگذار بر کیفیت خوانايي محیط اشاره ميکند (لینچ)۱۷۸ :۱۳۸۷ ،؛
ولي در کتاب «سیمای شهر» است که به يک طبقهبندی مفهومي درباره اين سرنخها دست زده و
به پنج عامل راه ،1گره ،2محله ،3لبه 4و نشانه 5ميپردازد .او در خالل کتاب خويش درباره اين
طبقهبندی بر دو نکته تأکید دارد :اول) در يک محیط شهری نميتوان اين عوامل را بهطور قطعي
از يکديگر تفکیک کرد .يعني هر بخشي از جسم شهر ميتواند در موقعیتهای مختلف و از سوی
اشخاص متفاوت سیمای مختلف و متغیری داشته باشد؛ برای مثال بخش مرکزی يک شهر ميتواند
هم يک محله محسوب شود و هم برای يک ناظر بیروني يک گره در مقیاس شهر؛ يا يک راه در
نوع خود ميتواند لبه محسوب شود (لینچ .)۹۳-۹۴ :۱۳۸۵ ،دوم) لینچ همچنین تأکید دارد که
ترکیب اين عوامل ،و نه هريک از آنها بهصورت مجرد ،بر ذهن ناظر اثر ميگذارند و زمینه خوانايي
يا آشفتگي محیط را فراهم ميآورند .بنابراين چگونگي ارتباط میان اين عوامل مؤلفهای تأثیرگذار
بر شکلگیری تصويری روشن از محیط در ذهن شخص است .لینچ دراينباره نیز به مثالهايي رو
ميآورد ،منجمله اينکه اگر يک نشانه يا  landmarkدر نقطه مناسبي از يک گره قرار گرفته باشد
به آن ثبات و قدرت ميبخشد ،اما اگر جايي خارج از آن واقع شده باشد ،موجب سردرگمي اشخاص
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و ناخوانايي محیط ميشود (همان .)۱۵۲-۱۵۳ :بدينجهت لینچ عالوه بر مطالعه عوامل بهصورت
جداگانه ،مطالعۀ جفتجفت يا ترکیبي آنها را نیز پیشنهاد ميکند (همان.)۱۵۴ :
پیرو اين نکات ،لینچ استدالل ميکند که تصوير ذهني از يک محیط (سیمای شهر) بر اساس
سه معیار ،يا سه جزء ،وضوح و خوانايي مييابد -۱ :عالمت مشخصه :يعني ظاهر شيء يا عامل
فیزيکي (اعم از شکل و  )...در محیط شهری مشخص و از ديگر اشیا يا عوامل متمايز باشد ،و به
آن فرديت و وحدانیت ميدهد -۲ .بافت يا ساختار :يعني رابطۀ فضايي و شباهت شکلي شيء در
محیط شهری با ناظر و ساير اشیا معلوم باشد -۳ .معني :شيء بايد برای ناظر واجد پارهای معاني
–معنايي متضمن استفادهای خاص يا معنايي احساسي -باشد (همان.)۲۲ :
لینچ با اشاره به اينکه تعیین معني در سیمای يک شهر بسیار مشکل است ،عاقالنه ميداند
که توجه طراح بر کیفیات شکل شهر (عالئم مشخصه و ساختار) باشد و بگذارد که معني آن بيتأثیر
مستقیم او به وجود آيد (همان .)۲۳ :او درباره چگونگي طراحي هريک از عوامل سیما يا شکل شهر
(راه ،لبه ،گره ،نشانه ،محله) بحث ميکند و نهايتاً برای کیفیات شکل معیارهايي به دست ميدهد،
منجمله :متمايز بودن عوامل در زمینهای که قرار دارند ،سادگي شکلها ،استمرار و توالي و شباهت
شکلي ،تسلط يک جزء عامل بر اجزای ديگر و حذف عوامل غیر الزم ،روشني نقاط تقاطع ،وضوح
جهات مسیر و ( ...همان.)۱۹۲-۱۹۸ :
بنتلي و همکارانش نیز در کتاب «محیطهای پاسخده» به مقولۀ خوانايي و شیوۀ تحلیل آن
در فضای شهری پرداختهاند .آنها نیز با اتکا بر آرای لینچ خوانايي را قابلدرک بودن مکان تعريف
ميکند؛ اما عالوه بر جسم محیط (که با عناوين شکل کالبدی و سامان فضايي به آن اشاره ميکنند)
الگوی فعالیتي مکان را با تأکید بیشتری موردتوجه قرار ميدهد .از ديدگاه بنتلي و همکارانش
مخاطب فضا بايد به سهولت آن چیزی را که در فضا ميگذرد درک کند؛ آگاهي از شکل کالبدی
و الگوهای فعالیت بايد به تکمیل يکديگر بپردازند و اين بهويژه برای افراد بیگانه ضرورت دارد ،زيرا
آنها نیاز دارند که بدون مقدمات قبلي و باسرعت به درک مکان نائل آيند (بنتلي و همکارانش،
 .)۱۱۳ :۱۳۹۴بنتلي و همکارانش ،با تأثیرپذيری از نظريه لینچ ،عوامل فیزيکي سیمای محیط را
پنج عنصر راه ،لبه ،محله ،نشانه و گره معرفي ميکنند و عالوه بر آنکه بر تمايز بصری و شکل
ملموسشان تأکید ميکنند ،بر نوع فعالیت و کاربری آنها بهعنوان يک مؤلفۀ هويتبخش توجه
دارند .برای مثال فعالیتهای همگاني واجد اهمیت را مناسب نشانهها ( )landmarksميدانند
(همان ،)۱۳۴ :بر سازگاری فعالیتهای مجاور گرهها (همان )۱۲۵ :تأکید دارند و شخصیت حوزه
را به الگوهای کاربری باثبات و مداوم مرتبط ميدانند (همان .)۱۳۶ :در نمودار زير ،بر اساس
ديدگاههای بررسيشده ،ابعاد و معیارهای خوانايي نشانهشناختي يک محیط يا مکان شهری ارائه
شده است.
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جدول  :۱معیارهای خوانايي محیط شهری
ابعاد خوانایی
عالمت مشخصه یا هویت

بافت یا ساختار

تناسب شکل و فعالیت

ارتباط منسجم عوامل سازنده شکل
شکل
مکان/محیط

تمايز و وضوح شکلي

شهری
فعالیت

در يک بافت از رهگذر :تکرار

-سازگاری شکل مکان

ريتمیک  ،وضوح نقاط تقاطع،

با الزامات فعالیت

تغییرات پیوسته و ...

-سازگاری اهمیت

شفافیت و شخصیت

سازگاری فعالیتها

عملکردی مکان

مکمل بودن فعالیتها

مکان و اهمیت فعالیت

معرفی محدوده مکانی پژوهش
پژوهش حاضر تحلیل خوانايي زيرگذر پیاده چهارراه ولیعصر را در نظر دارد؛ اين زيرگذر ،خرد
فضايي در فضای شهری چهارراه ولیعصر است و درنتیجه تحلیل خوانايياش تنها در پیوند شکلي
و عملکردی با چهارراه میسر است .درنتیجه پیش از معرفي زيرگذر و شرح داليل انتخابش ،ابتدا
به چهارراه ولیعصر پرداخته ميشود.
چهارراه ولیعصر
چهارراه ولیعصر يکي از فضاهای کانوني تهران و مهمترين چهارراه آن است .اين چهارراه محل
تقاطع بلندترين و مهمترين خیابانهای تهران (خیابان انقالب و خیابان ولیعصر) است .اين چهارراه
از قديميترين فضاهای شهری تهران است و به سبب موقعیت مکانياش شاهد رخدادهای تاريخي
معاصر ايران و تجمعهای مردمي بوده است .تغییر نام اين چهارراه از پهلوی به مصدق ،و از مصدق
به ولیعصر گويای چنین پیشینهای است .کاربریهای فرهنگي مهمي در اين چهارراه قرار گرفتهاند
بهطوریکه در طرح جامع تهران بهعنوان يکي از هفت مرکز مهم اين شهر (با تأکید بر فعالیت
فرهنگي و دانشگاهي) برشمرده شده است .مهمترين فضای فرهنگي شهری واقع در اين چهارراه
تئاتر شهر و محوطه آن در پارک دانشجوست که در کنج جنوب شرقي چهارراه قرار دارد .دانشگاه
امیرکبیر ،بخشي از دانشگاه هنر تهران ،دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسالمي (تهران مرکز) و
پژوهشکده ،هنر و معماری جهاد دانشگاهي در اين چهارراه يا در جوار آن واقع شدهاند .همچنین
کاربریهای تجاری قابلتوجهي در آن فعالیت دارند .بازار رضا اولین بورس کامپیوتر تهران در شمال
چهارراه ولیعصر واقع است؛ همچنین واحدهای پررونقي در حوزه فروش پوشاک و اغذيه در محدوده
چهارراه حضور دارند .ضمن آنکه بازار کتاب انقالب و راستۀ فروش لوازم اداری پیرامون میدان
فردوسي با چهارراه ولیعصر پیوند مييابند .خطوط حملونقل عمومي تهران در چهارراه ولیعصر با
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يکديگر تقاطع دارند .خطوط  ۳و  ۴مترو در اين چهارراه (ايستگاه تئاتر شهر) و خطوط اتوبوس
تندروی تجريش-راه آهن و آزادی -تهرانپارس در اين چهارراه به يکديگر ميرسند .مجموع اين
ويژگيها چهارراه ولیعصر را از منظر ترافیک پیاده و سواره به يکي از پرترددترين فضاهای شهری
تهران تبديل کرده است .طبق برآوردهای شهرداری تهران روزانه حدود سه میلیون نفر و در هر
ساعت حدود  ۱۵۰۰۰عابر ۶۰۰۰ ،خودرو و  ۱۲۵۷اتوبوس از اين چهارراه عبور ميکنند .اين حجم
از آمدوشد مسئلۀ ترافیک و تداخل حرکت پیاده و سواره را به همراه آورده بود.
معرفی زیرگذر پیاده چهارراه ولیعصر و دالیل انتخاب آن
بار ترافیکي باالی چهارراه ولیعصر و تداخل حرکات پیاده و سواره ،دلیلي بر احداث زيرگذر پیاده
ولیعصر برشمرده شد .احداث زيرگذر در آبان ماه سال  ۱۳۹۱آغاز شد و در آذرماه  ۱۳۹۲از آن
بهرهبرداری شد .ويژگيهای کلي اين زيرگذر به شرح ذيل است:
 .۱ويژگيهای شکلي  :اين زيرگذر فضايي مدور و سفیدرنگ است .عرض آن  ۷متر و
ارتفاعش  ۳متر است .از طريق هشت مسیر دسترسي به چهار کنج چهارراه ،و
ايستگاههای متروی تئاتر شهر و ايستگاههای اتوبوس تندرو (به تفکیک راهآهن ،تجريش،
آزادی و تهرانپارس) وصل ميشود .افراد پس از ورود به زيرگذر بايد بتوانند بر اساس
مقصد خود ،با استفاده از تابلوهای راهنما ،خروجي صحیح خود را انتخاب کنند .مديريت
شهری برای هدايت عابران به درون زيرگذر و ممانعت از عبور و مرور آنها در سطح،
نردههايي را در چهارراه تعبیه کرده است .پالن زيرگذر در تصوير  ۲نشان داده شده است.
 .۲ويژگي فعالیتي :کارکرد اصلي زيرگذر پیاده چهارراه ولیعصر آن است که با جدا کردن
تردد سواره و پیاده در بخش مرکزی چهارراه ،امکان دسترسي به بخشهای پیراموني
آن را برای عابران فراهم کند .اما از سال  ،۱۳۹۵به علت مقاومت شهروندان به استفاده
از زيرگذر ،غرفههايي برای عرضه محصوالت محلي شهرهای مختلف ايران برپا شده و
فضای مدور زيرگذر تبديل به يک بازارچه محلي شده است .همچنین مسیر میانبری که
از میانه زيرگذر بهسوی ايستگاه مترو ميگذرد (تصوير  )۱به محل نمايش تابلوهای
عکس و گرافیکي در مناسبتهای مختلف تبديل شده است.
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تصوير  :۱پالن زيرگذر چهارراه ولیعصر

همانگونه که اشاره شد ،هر ساعت قريب به  ۱۵۰۰۰عابر پیاده از چهارراه ولیعصر عبور ميکنند.
بنابراين اتکا به يک زيرگذر برای هدايت حرکات اين حجم از جمعیت پیاده ،به داليلي با چالشهای
فراواني روبرو بوده و هست ،زيرا :اوالً محیط زيرگذر يک فضای جديد است ،يعني در نظام
نشانهشناسي ذهني عموم شهروندان حضور نداشته است .درنتیجه در نخستین مواجهات شهروندان
با اين فضا ،خوانايي زيرگذر در هدايت رفتار آنها نقش اساسي دارد .دوم آنکه فضای اصلي زيرگذر
از محیط چهارراه و نظام نشانهای آن منفک است و جهتدهي به حرکت عابران و فراهم کردن
دسترسي کارآمد به فضاهای متنوع درون و پیرامون چهارراه ،نیازمند نظام نشانهشناختي جايگزيني
است که اين تعداد از جمعیت بتوانند از آن خوانشي کمابیش همگون داشته باشند؛ سوم جهتدهي
به حرکات پیاده با توجه به پیشبینيناپذير بودن و انعطاف بااليش مراتب دشوارتر از حرکت سواره
است و خوانايي نشانه شناختي نیرومندی را الزم دارد.
اکنون پس از گذشت چهار سال از گشايش ،اين زيرگذر مسائل و پیامدهای خود را نشان
داده است که شايد بتوان گفت مقاومت افراد به عبور از زيرگذر و سردرگميشان در استفاده از آن
مهمترين آنهاست .درمجموع طراحي اين زيرگذر برای مردم ،بهويژه اشخاصي که بهتازگي با آن
مواجه شدهاند يا بهطور مرتب از آن استفاده نميکنند ،گنگ جلوه ميکند و به نظر ميرسد که
علت در ناکارآمدی نظام نشانهشناسي بهکار گرفتهشده در اين زيرگذر است .بر اين اساس هدف
پژوهش حاضر تحلیل و ارزيابي زيرگذر چهارراه ولیعصر از منظر خوانايي نشانه شناختي ،بازشناسي
آسیبهای آن است.

پرسشهای پژوهش
اگر بر اساس مباحث نظری مطرحشده ،سرنخها يا عوامل سازندۀ سیمای محیط شهر را مبنای کار
قرار دهیم ميتوان اين پرسش کلي را مطرح کرد که در طراحي زيرگذر چهارراه ولیعصر ،اين عوامل
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و ترکیبشان چگونه بهکار گرفتهشده و تأثیر آن بر خوانايي نشانهشناختي اين فضا چیست؟ ذيل
اين پرسش اصلي ،پرسشهای دقیقتری ميتواند طرح شود منجمله اينکه:
 .۱عوامل و سرنخهای نشانهای در زيرگذر چه هستند؟
 .۲اين نشانهها با چه نظم و ساماني با شکل فضايي زيرگذر ترکیب شدهاند؟
 .۳نقش آنها در هدايت رفتارهای کاربران اين زيرگذر چیست؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر رويکرد کیفي دارد ،برای انجام آن از روش مردمنگاری شهری بهره گرفتهشده و
جمعآوری دادههای آن از طريق مشاهده مشارکتي صورت گرفته است .طي اين مشاهده،
يادداشتها و عکسها و فیلمهايي درباره ويژگيهای شکلي و فعالیتي محیط و رفتارهای افراد در
آن ثبت شده است .انتخاب روش مردمنگاری و مشاهده مشارکتي ،به چند دلیل صورت گرفته
است :نخست آنکه چهارراه ولیعصر و زيرگذر پیادۀ آن از مراکز مورد مراجعۀ روزانه يا دستکم
هفتگي نگارنده است و تجربۀ زيسته او در ارزيابي اين فضا نقش دارد ،اما برای تحلیل کارکرد اين
فض ای پرتردد مراجعه به تجربیات فردی کافي نیست و الزم است که تصوير جامعتری از تجارب
جمعي کاربران اين فضا به دست داده شود .ولي با توجه به آنکه شکل و کارکرد اصلي اين فضا ،در
راستای دسترسي دادن به مکانهای پیراموني ديگر است و ماهیت عبوری آن موجب ميشود که
کاربرانش عموماً قصد رسیدن به مکاني ديگر را داشته باشند ،امکان گفتگوی مؤثر با آنها فراهم
نبود .گزينه ديگر اين بود که خارج از میدان پژوهش ،افرادی برای گفتگو انتخاب شوند که اين
مکان مکرراً محل مراجعهشان است .اما به دلیل پیچیدگي ساختار فضايي چهارراه و زيرگذر ،و
تعدد ورودیها و خروجيها ،تصويری که اين افراد ميتوانستند از تجربیات و چالشهايشان به
دست دهند ،بسیار کلي و برای تحلیل نابسنده مينمود .درنتیجه نگارنده تصمیم گرفت که عالوه
بر ثبت تجارب زيستۀ خويش از حضور در فضا (خود مردمنگاری) ،از روش مشاهده مشارکتي برای
توصیف مشخصههای فضايي و نحوه تعامل افراد با آنها استفاده کند .ضمن آنکه از دادههای میداني
و بهويژه تصاوير ثبتشده در آثار و پژوهشهای میداني ديگر منجمله پايگاههای خبری نیز
بهصورت محدود بهره گرفته شده است.

یافتههای پژوهش
نتايج اين پژوهش در دو مرحله ارائه ميشوند؛ نخست) طبقهبندی دادههای حاصل از خود
مردمنگاری و مشاهدات میداني مشارکتي در قالب توصیفي از جزئیات شکل و فعالیت در محدوده
مکاني پژوهش .دوم) تحلیل خوانايي محدوده با اتکا بر اين دادهها و چارچوب نظری.
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توصیف مردمنگارانه از شکل و فعالیت محدوده مکانی پژوهش
به پیروی از چارچوب نظری ،دادههای مردمنگارانه در دو بُعد کلي شکل و فعالیت ارائه ميشوند:
توصیف شکل کالبدی

الف) ايستگاههای حملونقل عمومي :چهارراه ولیعصر محل تقاطع دو خط اتوبوس تندرو و دو خط
مترو است .ايستگاه مترو در کنج جنوب شرقي روبروی تئاتر شهر واقع شده و ورودی آن با ورودی
زيرگذر ادغام شده است .هريک از خطوط اتوبوس تندرو دارای دو ايستگاه در سطح چهارراه هستند.
خط اتوبوس تجريش–راه آهن دو ايستگاه رفتوبرگشت در شمال و جنوب چهارراه ،و خط اتوبوس
آزادی-تهرانپارس نیز دو ايستگاه رفتوبرگشت در غرب و شرق چهارراه دارد .هريک از اين
ايستگاهها بهصورت جداگانه به ورودیهای زيرگذر متصلاند که شرح دقیق آن در بخش بعدی
آورده شده است .موقعیت ايستگاهها در تصوير شمارۀ  ۲نشان داده شده است.
تصوير  :۲شمايي از شکل چهارراه ولیعصر

ب) ورودیهای زيرگذر در سطح چهارراه :زيرگذر چهارراه ولیعصر در زير سطح اين چهارراه
قرار دارد و دسترسي به درون آن بهواسطۀ ورودیهايي در نقاط مختلفي از سطح چهارراه میسر
است .در تصوير  ۳موقعیت اين ورودیها با اشکال چهارگوش آبي نشان داده شده و به هريک
شمارهای اختصاص داده شده است .اين ورودیها (جز شمارۀ  )۳به شکل حجمي برآمده از سطح
زمین و از جنس شیشه تیره هستند و با تابلوها و برچسبهايي عالمتگذاری شدهاند .در تصاوير
 ۴تا  ۶نیز نمونهای از ورودیها قابلمشاهده است.
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-

-

شمارۀ  ۱ورودی مشترک زيرگذر و مترو است؛ افراد پس از داخل شدن به اين ورودی،
بر حس مقصدشان انتخاب ميکنند که به ايستگاه مترو بروند يا به فضای زيرگذر.
شمارههای  ۵ ،۲و  ۷صرفاً به درون ايستگاههای اتوبوس تندرو ( )BRTراه دارند (به
ترتیب به مقاصد آزادی ،تهرانپارس و تجريش) و به خیابان راه ندارند.
شمارۀ  ۶تنها به پیاده روی کنج جنوب غربي چهارراه (ولیعصر جنوب و انقالب غرب)
دسترسي دارد.
شمارههای  ۴و  ۴-۱درمجموع يک ورودی/خروجي محسوب ميشوند؛ شمارۀ  ۴-۱ورود
به زيرگذر و شمارۀ  ۴خروج از آن را میسر ميکند .اين دو ورودی-خروجي میان
پیادهروی کنج شمالغربي چهارراه (ولیعصر شمال و انقالب غرب) و ايستگاه اتوبوس
تندرو (به مقصد راهآهن) مشترک است.
شمارۀ  ۳در کنج شمال شرقي چهارراه واقع شده و تنها ورودی زيرگذر است که در بدنه
بناهای پیرامون چهارراه ادغام شده است.
تصوير  ۴ ،۳و  :۵نمونههايي از شکل ورودی و خروجيها ،آبان ۱۳۹۶

ج) نردهکشيهای چهارراه :برای آنکه رهگذران در چهارراه به استفاده از زيرگذر ملزم شوند،
در چهار کنج چهارراه و پیرامون ايستگاههای اتوبوس تندرو نرده تعبیه شده است؛ بهگونهای که
ورودیهای هشتگانه در سطح چهارراه به يکديگر دسترسي ندارند .تنها روزنۀ اين نردهها ،در
ايستگاه اتوبوس راهآهن (در جوار خروجي شمارۀ  ۴در پیادهروی کنج شمال غربي چهارراه) قرار
دارد .برای آنکه افراد بتوانند پس از پیاده شدن از اتوبوس وارد زيرگذر شوند ،يا آنکه پس از خروج
از زيرگذر وارد ايستگاه اتوبوس شوند ،بخشي از نرده باز گذاشته شده و اين دسترسي نفوذ پیادهروی
کنج شمال غربي به سطح سواره و بالعکس را میسر کرده و درنتیجه موجب شده رهگذران
بيمحدوديت میان پیاده رو و خیابان تردد کنند .ضمن آنکه مشاهدات نگارنده و همچنین مطالعات
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میداني ديگر ،داللت بر عبور برخي رهگذران از رو يا زير نردههای بخشهای ديگر چهارراه دارد.
تصوير  ۹تا  ۱۱نمونهای از اين رفتارهای فضايي را نشان ميدهد.
تصوير  ۶و  :۷تصوير و موقعیت روزنه در جوار ايستگاه اتوبوسِ به سمت راهآهن ،آبان ۱۳۹۴

تصوير  :۱۰ ،۹ ،۸عبور عابران از نردههای چهارراه ولیعصر،

منبع :خبرگزاری تابناک ،دیماه ۱۳۹۲

ه) فضای درون زيرگذر پیاده چهارراه ولیعصر
-

-

فضای اصلي درون زيرگذر راهروی مدور سفیدرنگ ،با حاشیههای منظم مشکي و چراغ
سقفي مهتابي است.
جدارۀ دروني راهرو حجمي شبیه به يک استوانۀ بزرگ است که از میانهاش راه میانبری
بهسوی ايستگاه گشوده شده و عمدتاً بهعنوان نمايشگاه کوچکي برای عکس و پوستر
مورداستفاده قرار ميگیرد (تصوير .)۲
جدارۀ بیروني راهرو محل قرارگیری خروجيهاست که با پلۀ برقي و پلۀ ساده به سطح
چهارراه متصل ميشوند .شکل اين خروجيها تقريباً شبیه به هم است و توسط تابلوهای
راهنما از هم متمايز شدهاند .تنها خروجي که ازنظر موقعیت و شکل با خروجيهای ديگر
تفاوت دارد ،خروجي شمارۀ  ۳است که در آستانۀ آن فضا گشودگي بیشتری دارد؛ در
اين بخش بهنوعي يک انحراف شکلي از فضای مدور راهرو اتفاق افتاده (تصوير  )۱۳و در
آن يک آبخوری تعبیه شده است .در اين بخش افراد بیشتری مشاهده ميشوند که بر
روی سکوهای موجود در محل موقتاً برای استراحت نشستهاند يا در حال خوردن آب
هستند.
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-

سکوهايي بهعنوان نشیمنگاه در جداره بیروني راهرو ،در فضای میان خروجيها ،تعبیه
شدهاند که گاهي عابران از آن برای نشستن استفاده ميکنند (تصوير .)۱۹
تابلوهای اصلي درون زيرگذر را ميتوان به سه دسته تقسیمبندی کرد -۱ :تابلوهايي
سبزرنگ که در کنار هر خروجي تعبیه شده و شماره و مکان دسترسي خروجي مربوطه
را مشخص کرده است -۲ .تابلوهايي قرمزرنگ که در جداره دروني راهرو ،يا سقف زيرگذر
تعبیه شده و مسیريابي درست را به رهگذران نشان ميدهد -۳ .تابلوهای سفیدرنگ
بزرگ که در کنار هر خروجي ،همه مقاصد مربوط به آن خروجي را نام برده است ،در
مورد خروجيهايي که ايستگاه اتوبوس دسترسي ميدهند اين مقاصد شامل همه
ايستگاههای بعدی آن خط اتوبوس است.
تصوير  :۱۲راهروی اصلي زيرگذر ،آبان ۱۳۹۶

تصوير  :۱۳موقعیت و تصوير گشودگي مقابل خروجي  ،۳آبان ۱۳۹۶
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تصوير  ۱۴و  ۱۵و  :۱۶راهروی اصلي و تابلوهای راهنما ،آبان ۱۳۹۶

تصوير  :۱۷مسیر میانبر به سمت مترو و نمايشگاه عکس ،آبان ۱۳۹۶

تصوير  :۱۸فضای درون يک خروجي ،آبان ۱۳۹۶

تصوير  :۱۹سکوهای نشیمنگاه ،آبان ۱۳۹۶
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توصیف فعالیت

در معرفي مکان پژوهش ،اشاره شد که چهارراه ولیعصر بهعنوان يکي از کانونهای بسیار مهم شهر
تهران بسیاری از فعالیت های تجاری ،فرهنگي و آموزشي را درون و پیرامون خود جای داده است،
اما در اين بخش هدف توصیف فعالیتها و کاربریهای جداره چهارراه نیست؛ در اين بخش
فعالیتهای توصیف ميشوند که در ارتباط مستقیم با فضای زيرگذر پیاده قرار دارند ،بعضاً پس از
افتتاح آن به وجود آمدهاند و نقش اساسي در هدايت رفتارهای کاربران فضا دارند.
الف) مسافرکشي در چهارراه :علیرغم وجود نرده و ممنوعیت سوار کردن مسافر تا شعاع
مشخصي از چهارراه ،همچنان در چهارراه شاهد توقف تاکسي و خودروهای مسافرکش شخصي و
همچنین عبور مسافران از نردههای چهارراه هستیم .موقعیت آنها در تصوير شمارۀ  ۲۰نشان داده
شده است.
تصوير  :۲۰موقعیت حضور مسافرکش و مسافر

تصوير  :۲۱عبور از نرده برای سوار شدن به تاکسي

منبع :خبرگزاری تابناک ،دیماه ۱۳۹۲

ب) دستفروشي در چهارراه :پس از افتتاح زيرگذر ،بهتدريج فعالیتهای دستفروشي
پیرامون ورودیهای زيرگذر در پیادهروهای هر چهار کنج چهارراه شکل گرفتهاند که انواع کاالهای
ارزان خوراکي ،آرايشي و پوشاک ،تزيیني و  ...عرضه ميکنند .حضور اين دستفروشان در جوار
فعالیتهای تجاری بدنه چهارراه موجب ازدحام جمعیت در پیادهروها شده ،اين ازدحام بهويژه در
پیادهروی کنج شمال غربي چهارراه بیشتر ديده ميشود.
تصوير  :۲۲شکلگیری فعالیت دستفروشي پیرامون ورودیهای زيرگذر ،آبان ۱۳۹۶
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ج) بازارچه و نمايشگاه درون زيرگذر :از بهار  ،۱۳۹۵بازارچه خوداشتغالي درون زيرگذر راه
اندازی شد که عمده فعالیتش عرضه محصوالت خوراکي و صنايعدستي مناطق مختلف ايران بوده
است .به نظر مي رسد اين بازارچه عالوه بر اهداف اقتصادی ،برای تشويق رهگذران به استفاده از
فضای زيرگذر برپا شده است .اين بازارچه با قرار دادن میزهايي در سراسر راهروی مدور زيرگذر و
عرضه محصوالت مختلف بر روی آنها راهاندازی شده است .از ويژگيهای اين بازارچه ،دعوت مکرر
فروشندگان به آزمودن طعم محصوالت خوراکي محلي در ظرفهای مخصوص است که نقش مهمي
در جذب مشتريان داشته است .همچنین الزم به ذکر است که در مسیر میانبری که در میانۀ
زيرگذر بهسوی ايستگاه مترو تعبیه شده است ،نمايشگاههای موقتي از عکس برپا ميشود.
تصاوير  ۲۲و  ۲۳و  :۲۴بازارچه و نمايشگاه موقتي عکس درون زيرگذر ،آبان ۱۳۹۶

تحلیل خوانایی زیرگذر
همان گونه که اشاره شد ،زيرگذر پیاده چهارراه ولیعصر به علت نو بودن ،نیازمند نظام نشانهای
نیرومندی است تا برای جمعیت کثیری که روزانه به آن مراجعه ميکنند خوانا و نحوه استفاده از
آن قابل درک باشد .اين خوانايي هم در فضای دروني زيرگذر -برای يافتن مسیر صحیح  -نقش
اساسي دارد ،و هم بیرون از آن برای درک موقعیت زيرگذر و ورودیهايش در چهارراه .يعني عالوه
بر آنکه زيرگذر خود يک کلیت فضايي محسوب ميشود ،موقعیت يک زيرفضا در چهارراه ولیعصر
را دارد و درنتیجه درک نحوۀ پیوند آن با چهارراه و حتي فهم نقش آن در کیفیت خوانايي چهارراه
مهم است .درنتیجه در تحلیل و ارزيابي کیفیت نشانهشناختي اين زيرگذر ،عالوه بر اجزا و فضای
درونياش ،کیفیت پیوند آن با سطح چهارراه ولیعصر نیز موردتوجه قرار گرفته است .همچنین طبق
چارچوب نظری پژوهش ،خوانايي زيرگذر بر اساس سه معیار عالمت مشخصه (هويت) ،بافت
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(ساختار) و تناسب میان شکل و فعالیت تحلیل ميشود؛ ذيل هريک از اين معیارها به دو اليۀ شکل
و فعالیت در فضای موردبررسي پرداخته شده است.
عالمت مشخصه (هویت)

شکل فضای دروني زيرگذر پیاده ،ازنظر جنس مصالح ،نور ،رنگ و شکل کلي خروجيها تقريب ًا
يکنواخت است و تمايزی میان اجزای اصلي محیط ديده نميشود .با حرکت درون اين زيرگذر،
تغییرات محسوسي در سیمای محیط مشاهده نميشود و احساس جابجايي به فرد دست نميدهد،
مدور بودن آن حول يک تودۀ مدور کوچکتر موجب ميشود که از وسعت ديد فرد نسبت به
ساختار کلي محیط کاسته شود و پس از مدتي حرکت در فضا ،فرد يکباره خود را در نقطۀ آغاز
بیابد .اين يکنواختي در شکل و رنگ و نور ،سبب شده که برای هدايت حرکات صرفاً بر تابلوهای
راهنما و شمارهگذاری تکیه شود؛ که به سبب جدايي اين نشانهها از زمینهشان ،مسیريابي به تعبیر
لینچ تمرکز فکر مداوم را ميطلبد و امکان خطا را افزايش ميدهد .از معدود تمايزات شکلي در
فضای زيرگذر ،گشودگي فضای مقابل خروجي شمارۀ  ۳و شکل گردشي پلههای آن است که
ميتواند به فرد در موقعیتيابي خويش کمک کند.
به همین ترتیب شخصیت و هويت فعالیتي زيرگذر نیز محل سؤال و ترديد است .کارکرد
اين زيرگذر بین دو عامل «گره» و «مسیر» سرگردان است .اين زيرگذر از سويي در نقش مسیر
عبور به نقاط ديگر چهارراه ولیعصر تعريف شده است و جدايي آن از محیط هويتمند چهارراه
ولیعصر و اتکای صرف به متون تابلوهای راهنما (بهعنوان تنها نظام نشانهای) ،تداعيکنندۀ يک
نامکان در تعريف مارک اژه است؛ از سوی ديگر با تعريف فعالیتهای بازارچهای و نمايشگاهي در
آن تالش پسیني برای تبديل کردنش به گره ،بهعنوان محل مالقات و فعالیت شهروندان ،صورت
گرفته است .درنتیجه میان «مکث» در فضا يا «عبور» از آن برای رسیدن به نقطهای ديگر ،میان
«مسیر» بودن يا «گره» بودن ،میان «تعامل با ديگری» يا «تعامل با متون» نوعي تضاد و تعارض
کارکردی و معنايي مشاهده ميشود.
بافت (ساختار)

منظور از بافت يا ساختار در شکل ،رابطۀ منسجم و قابلفهم میان اجزای محیط و میان محیط و
ناظر است .فضای زيرگذر چهارراه ولیعصر به هشت نقطه متفاوت دسترسي ميدهد .ساختار پیچیده
دسترسيهای اين زيرگذر به علت آن است که اين دسترسيها به صورتي غیر منعطف جداگانه از
يکديگر تعريف شدهاند ،بهطوریکه اگر فرد مسیر اشتباه را انتخاب کند ،بايد مجدداً به نقطه شروع
بازگشته و خروجي صحیح را پیدا کند.
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دو ويژگي در فضای سطح چهارراه ،موجب اين جدايي شدهاند -۱ :جدايي قطعي پیادهرو و
سوارهرو بهواسطۀ نرده  -۲جدايي ايستگاههای رفتوبرگشت در هريک از خطوط اتوبوس تندرو
(يعني برای مثال خط اتوبوس تجريش-راهآهن برحسب مسیر رفتوبرگشت دو ايستگاه در چهارراه
دارد) .اين دو عامل موجب شده که برای هر خط اتوبوس و همچنین برای هريک از جهات
جغرافیايي چهارگانۀ چهارراه ،دو مسیر در فضای زيرگذر وجود داشته باشد .برای مثال درون
زيرگذر ،خط اتوبوس راهآهن-تجريش دو خروجي جداگانه را برای مسیرهای رفتوبرگشت به خود
اختصاص داده است؛ همچنین دو خروجي برای دسترسي به مناطق شمالي چهارراه وجود دارد که
يکي مختص ايستگاه اتوبوس تندور (به سمت تجريش) است و ديگری به کنج شمال شرقي چهارراه
دسترسي ميدهد و با عنوان «ولیعصر شمال-انقالب شرق» نامگذاری شده است .درنتیجه اگر يک
فرد طبق پیشفرضهای ذهنياش درنیابد که دو واژۀ «تجريش» و «ولیعصر شمال» هريک بر چه
شیوههايي از دسترسي داللت مي کنند ،امکان دارد در انتخاب خروجي اشتباه کند.
ظاهراً اين مثال بهصورت مجرد ،نشاندهندۀ میزان پیچیدگي ساختار زيرگذر نباشد .اما در
فضای مدور زيرگذر ،ترکیب خروجيهای هشتگانه با يکديگر -بهويژه برای افرادی که اين فضا
محل گذر دائميشان نیست يا برای دفعات نخست با آن مواجه ميشوند -پیچیدگي و سردرگمي
را به همراه ميآورد .فرد برای يافتن مسیر صحیح بايد همۀ تابلوهای خروجي را با دقت بخواند و
درصورتيکه بخشي از نوشتههای تابلوها از نگاهش بلغزد ،امکان انتخاب مسیر اشتباه در جهتيابي
او افزايش مي يابد .اين وضع ،در همراهي با نبود عالمت مشخصه و میدان ديد در محیط ،که در
بخش پیشین از آن سخن رفت ،حتي دشوارتر ميشود و محیط -عالوه بر ارتباط دروني میان اجزا-
ارتباط خود با ناظر را نیز از دست ميدهد .درنتیجه ميتوان گفت که رابطۀ منسجمي میان اجزای
اين فضا وجود ندارد .فضای درون زيرگذر همچون محل انشعاب و تنها عامل پیونددهندۀ اجزا و
بخشهای مختلفي است که بهخودیخود پیوندی با يکديگر ندارند .تصوير  ۲۵ميتواند تصويری
شماتیک از روابط موجود میان اجزای زيرگذر باشد.
تصوير  :۲۵شمايي از ساختار روابط میان اجزای زيرگذر و چهارراه

مقوله بافت يا ساختار در حوزه فعالیت ،کیفیت رابطه فعالیتهای همجوار با يکديگر را مطرح
ميکند .در سطح چهارراه ،از يکسو سازگاری و مکمل بودن فعالیتهای دستفروشي پیرامون
ورودیهای زيرگذر با واحدهای تجاری همجوار قابلطرح است و از سوی ديگر سازگاری اين فعالیت
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ها با کارکرد کلي چهارراه قابلمداقه است .همانگونه که اشاره شد علت اصلي احداث زيرگذر
چهارراه ولیعصر ،بار جمعیتي و فعالیتي زيادِ چهارراه و ازدحام و تداخل حرکتي در آن بود و راهکار
کاستن از اين بار در جدايي حرکت پیاده و سواره جستجو شد .اما اکنون با حضور تعداد زيادی از
دستفروشان در کنجهای چهارراه ،بار فعالیتي چهارراه بهطورکلي دوچندان شده و عمدتاً در
پیادهروهای کنج نمود يافته است .در اين کنجها با تداخل فعالیتهای فروش دستفروشان و
واحدهای تجاری جدارۀ چهارراه ،و ازدحام باالی جمعیت و مکث افراد در محدودههايي روبرو
هستیم که شکل آنها عمدتاً برای عبور طراحي شده است .اين وضع جز در پیرامون ورودی شمارۀ
( ۱که در پارک دانشجو واقعشده) ،در سه کنج ديگر چهارراه بهطور محسوس ديده ميشود و تردد
در آنها را با دشواری روبرو کرده است .درمجموع ميتوان گفت که دستاورد احداث اين زيرگذر
صرفاً تسهیل حرکت سواره بوده است و اين با کلیت چهارراه ولیعصر -بهعنوان يک فضای شهری
کانوني با پیشینه تاريخي و هويتي خاص خودش -سازگاری الزم را ندارد .در فضای داخلي زيرگذر
نیز ،همانطور که در بخش پیشین اشاره شد ،سازگاری الزم میان فعالیتهای بازارچه و کارکرد
عبوری زيرگذر وجود ندارد و آن را با تعارض کارکردی مواجه کرده است.
تناسب شکل و فعالیت

در بخشهای پیشین اشاره شد که میان کارکرد عبوری فضای زيرگذر ،و برپايي فعالیت بازارچهای
در آن -که مکث و ارتباط را به همراه ميآورد -تعارض معنايي وجود دارد .اما بايد توجه داشت که
اين تعارض بهصورت مجرد اتفاق نميافتد؛ بلکه زماني نمود مييابد که الزامات شکلي فضا صرفاً
برای عبور طراحي شده است و حضور فعالیتي چون بازارچه موجب تداخل و تعارض شکل استفاده
کاربران از فضا شود .فضای زيرگذر چهارراه ولیعصر ،راهرويي مدور –و نهچندان عريض -حول يک
جداره دروني است و ساختار آن فضايي میدانگاهي را تداعي نميکند .درنتیجه اشغال بخشي از
عرض اين راهرو برای فعالیت فروش و مکث مشتريان موجب تداخل ،بينظمي و ازدحام رفتاری
میان کاربران فضا شده و موجب مي شود که توقف و گفتگوی افراد در فضا مانع حرکت رهگذراني
شود که با شتاب قصد رسیدن به خروجيها را دارند .اين تعارض در دسترسي میانبر به مترو  -در
میانه زيرگذر -نیز قابلتأمل است ،زيرا میان ماهیت میانبر بودن يک مسیر برای دسترسي سريعتر
و کارکرد نمايشگاهي آن تناسب چنداني وجود ندارد .اين عدم تناسب همچنین در سطح چهارراه
به علت حضور دستفروشان در پیادهروهای باريک کنجهای چهارراه (در جوار ورودیهای زيرگذر)
نیز مصداق دارد که در بخش قبل به آن پرداخته شد.
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تصوير  :۲۶گرد هم آمدن رهگذران در میانه راهروی زيرگذر ،آبان ۱۳۹۶

نتیجهگیری
در اين پژوهش کوشش شد تا با مشاهداتي مردمشناسانه توصیفي از محیط زيرگذر چهارراه ولیعصر
به دست داده شود و مقوله خوانايي نشانهشناختي در آن مورد ارزيابي و تحلیل قرار گیرد .درمجموع
بايد گفت که اين زيرگذر ،به سبب جدايي از محیط شهری چهارراه و غلبه نظام نشانهشناختي
متکي بر متن در آن ،در فضای دروني خود -به تعبیر شوای -پديدهای فرومعنا تلقي ميشود .اين
فرو معنا بودن هم در داللت مستقیم و هم در داللت ضمنيِ فضای دروني زيرگذر قابلتأمل است.
زيرا عالوه بر آنکه بهعنوان يک نامکان برای شهروندان معنا آفريني نميکند ،در سطح عملکرد –
بهعنوان داللت مستقیم -نیز خوانايي نشانه شناختي ندارد و ساختار شکلي آن نحوۀ استفاده از آن
يا به تعبیر اکو شیوۀ زيستن در آن -را به افراد نشان نميدهد و آنها را دچار سردرگمي ميکند.کوششهايي که برای تبديل اين فضا به يک گره يا میدان شهری صورت گرفته تاکنون در خواناتر
کردن اين فضا موفق نبوده ،و به سبب تعارض فعالیتهای تعريفشده با کارکرد اصلي و شکل
زيرگذر موجب ايجاد دو گره همزمان در زير و سطح چهارراه شده است و درنتیجه به نابساماني
نشانه شناختي مضاعفي در چهارراه ولیعصر راه برده است .از سوی ديگر ،در پیوند با چهارراه ولیعصر،
اين زيرگذر پیاده دربردارندۀ داللتهايي ضمني است و شايد به تعبیری در راستای آفريدن ضدمعنا
عمل ميکند .اين ضد معنا را ميتوان دستکم از دو جنبه موردتوجه قرار داد )۱ :خالي کردن
عرصه يکي از مهمترين فضاهای شهری تهران از حضور انسانها و  )۲ايجاد موانع سخت فیزيکي
میان بخشهای مختلف چهارراه که رفتارهای فضايي خاصي را به شهروندان تحمیل کرده و آنها
صورت يکسويه به بخشهايي مجزا و ايزوله هدايت ميکند .درنتیجه اين زيرگذر ميتواند بهعنوان
نشانهای تلقي شود که برای فضای شهری چهارراه ولیعصر با بار هويتي و تاريخي خاص خودش،
به شکل يک ضد معنا عمل ميکند .چنین وضعي رفتارهای آسیبزا ،مقاومت آمیز و بينظمي را
به همراه دارد که نمونههای آن در بخش توصیف میدان پژوهش مشاهده شد.

۱  شماره،۸  دوره، پژوهشهای انسانشناسي ايران۵۰
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