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نقش تابلوهای تبلیغاتی فروشگاه ها در تغییر شکل منظر شهری
 )مورد مطالعاتی: خیابان چهارباغ عباسی(*

  محمود قلعهنويی**  آرمين بهراميان***  فروغ مدنی**** 

باعنوان طراحی فضای شهری مداخل ه ای در سيستم  نامه كارشناسی ارشد گرايش طراحی شهری  پايان   از  * اين مقاله برگرفته 
پيچيده شهر با تأكيد بر هندسه فراكتال می باشد

 m.ghalehnoee@aui.ac.ir                      .)استاديار، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان )نويسنده مسئول **
*** استاديار، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان.

**** دانشجوی كارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان..

چکيده 
منظر شهر واسطه  ای ميان انسان و پديده شهر و تبلور بصری و معنايی اجزای تشكيل  دهنده فضا است كه 
يكی از اجزای آن تابلوها و عاليم هستند. تابلوهای معرف كاربری و تبليغاتی درعين ايفای نقش كاركردی خود، 
كه معرفی كاال و خدمات است، موجب افزايش پويايی و سرزندگی فضا يا اغتشاش و سردرگمی مي  شوند. اين 
موضوع درحالی مطرح است كه منظر شهری بيش تر مراكز فعال شهرها با تابلوهای رنگارنگ پوشيده شده است. 
اين تابلوهای رنگارنگ دركنار يكديگر و درطول زمان برای جلب توجه مشتريان شكل گرفته  اند، ازهمين  رو دارای 
ويژگی منحصر به  فردی هستند كه همان هويت بصری متمايز و مشخصی است كه از فرهنگ مردم و مطابق با 
نياز و سليقه روز برآمده است. خيابان چهارباغ عباسی يكی از مهم  ترين و قديمی  ترين خيابان  های شهر اصفهان 
است كه با تابلوهای تبليغاتی مغازه  ها و فروشگاه  ها پوشيده شده است. تابلوهای تبليغاتی از اجزاء منظر شهری 
هستند كه تأثيرات مطلوب و نامطلوبی در كيفيت فضای شهری ايجاد مي  كنند. در اين پژوهش با استفاده از 
از مشاهده و جمع  آوری اطالعات به بررسی نقاط قوت و ضعف موجود  روش تحقيق توصيفی ـ تحليلی، بعد 
در منظر خيابان چهارباغ عباسی كه به  دليل وجود تابلوها ايجاد شده است،  پرداخته  ايم و زمينه  های مختلف را 
بررسی كرده  ايم و درانتها به اين نتيجه رسيده  ايم كه تابلوهای تبليغاتی باوجود داشتن هماهنگی  هايی از جمله 
فرم و چيدمان با زمينه كالبدی، به  علت استفاده نامناسب از رنگ  ها و بي  توجهي به زمينه فرهنگی مطلوبيت 
بصری الزم را ندارند و الزم است در اين زمينه اصالحاتی صورت بگيرد. به  منظور انجام اين اصالحات می  توان سه 
رويكرد مختلف اتخاذ كرد كه در اين پژوهش با انتخاب رويكرد سوم كه تدوين ضوابط عام كّمی و كيفی و ارائه 
الگوها و نمونه  های مناسب است، به ارائه چهارچوب و پيشنهاداتی برای طراحی و سامان دهی تابلوهای تبليغاتی 

خيابان چهارباغ پرداخته شده است. 

كليدواژه ها: منظر شهری، يكسان  سازی، تابلوهای تبليغاتی، خيابان چهارباغ عباسی، اغتشاشات بصری.

تاريخ دريافت مقاله:  3 /90/5
تاريخ پذيرش مقاله: 90/8/18 
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مقدمه
منظر شهر بيش ترين و نزديك  ترين ارتباط را با مخاطب 
خود ـ يعني مردم ـ دارد و در اين ميان منظر خيابان ها و 
فضاهاي تجاري و تفريحي به  علت اختالط كاربري پذيراي 
نيز جزئی  مردم  آنجاكه خود  تا  است  بيش تري  مخاطبان 
امروزه در  و منظر شهری محسوب می  شوند.  اين فضا  از 
ايران و بيش تر نقاط جهان منظر خيابان  ها و مراكز فعال 
مغازه ها  تبليغاتي  مختلف  و  رنگارنگ  تابلوهاي  از  شهرها 
اين  متخصصان  از  برخي  جاكه  آن  تا  است  شده  پوشيده 
ازدياد و تنوع تابلوها را نوعي آشفتگي و آلودگي بصری به  شمار 
آورده  اند. حال اين مسئله مطرح می  شود كه آيا يكسان سازی 
تابلوها راه  حل مناسبي برای رفع اين آشفتگی است يا خير. 
خيابان چهارباغ از قديمي  ترين خيابان  هاي شهر اصفهان و 
يكي از اجزاي اصلي ساختار شهر از دوره صفويه تاكنون 
است. امروزه بدنه اين خيابان نمودي كالبدي از دوره  هاي 
مختلف تاريخي از بناهاي دوره قاجاريه و پهلوي گرفته تا 
بدنه  از  در قسمت هاي مختلفي  است.  نوساز  ساخت  هاي 
اين خيابان اليه هاي تاريخي متفاوتي روي  هم قرار گرفته 
و تابلوهاي تبليغاتي آخرين اليه هاي زمان هستند كه روي 
ديگر اليه  ها قرار گرفته  اند و جلوه  اي از فرهنگ، سليقه و 
نياز روز را به  نمايش مي گذارند. اما در طرح هاي بدنه  سازي 
كه امروزه به  اجرا درآمده، اين عنصر مهم و اين اليه زماني 

نايده گرفته شده است. 
اين  موجود  وضع  و  پيشينه  بررسي  با  مقاله  اين  در 
تابلوهاي  از  متفاوتي  معاني  و  تعاريف  ارائه  به  خيابان، 
با  و  پردازيم  مي   شهري  منظر  شكل  تغيير  در  تبليغاتي 
بيان اهميت بسزاي اين عناصر در ارتباط با زمينه  كالبدي 
در ارتقاي كيفي فضاي شهري و ايجاد سرزندگي و تنوع 
مطلوب، پيشنهاداتي براي دست يابي به الگوهاي بهينه در 

طراحي اين تابلوها ارائه مي  كنيم.
 

روش پژوهش
در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفیـ  تحليلی و شيوه 
مرور متون و اسناد كتابخانه  ای استفاده شده است؛ مطالب 
مرتبط با اين موضوع از ميان منابع معتبر استخراج شد و 
سپس با استفاده از اين مطالب به  عنوان پيشينه و ادبيات 
پژوهش، معيارهايی براي تحليل و بررسی نقش تابلوهای 
تبليغاتی در كيفيت  فضاهای شهری به  دست آمد. در ادامه، 
با انتخاب نمونه مورد مطالعه، اطالعات مورد نياز جمع  آوری 
و دسته  بندی شد و درانتها نيز با استفاده از روش سنجش 

وضعيت، معيارهای مختلف مورد ارزيابی قرار گرفت.

گستره مفهوم منظر شهری
و  طبيعي  عناصر  از  اي  مجموعه  عنوان  به  شهر  منظر 
رفتارها،  ها،  انسان  شهر،  فضاهاي  و  كالبد  از  اعم  مصنوع 
فعاليت هاي آنها به عنوان نخستين جلوه از شهر، آينه تمام 
طبيعي  و  اقتصادي  فرهنگي،  تاريخي،  هاي  ويژگي  نماي 
شهر است كه به عنوان ماهيتی كه به واسطه فعاليت های 
انسانی و همراه شدن آن با كالبد در طول تاريخ پديد آمده و 
در ذهن شهروندان تفسير می شود. )آتشين بار، 1388: 50(.
درحقيقت، منظر شهر نمود آشكار عوامل مختلف تشكيل 

بر  ها  آن  متقابل  تأثيرات  برايند  تجلي گاه  شهر،   دهنده 
آن  خاص  مشخصات  درآمدن  به  عينيت  محل  و  يكديگر 
شهر است؛ در اولين نگاه به ديده ناظر مي آيد و اولين و 
مهم  ترين تأثيرات را بر او مي گذارد. منظر شهري مطلوب 
با قابليت تأثيرگذاري بر ادراک شهروندان از تجربه زندگي 

در شهر در تحقق شهر مطلوب نقش عمده اي دارد.
منظر شهري عنصری تأثيرگذار در كيفيت و مطلوبيت 
شهرها و واقعيتي عيني  حاصل از مشاهده و درک مظاهر 
منظر  پديده  درک  در  است.  شهر  ملموس  و  گوناگون 
شهري  منظر  هستند.  فعال  انسان  حواس  تمام  شهري 
رؤيت  قابل  عناصر  و  ها  ساختمان   نماي  دربردارنده  صرفاً 
مصنوع،  و  عناصر طبيعي  انواع  بوها،  بلكه صداها،  نيست 
خواه ثابت و خواه متحرک، را دربرمي  گيرد و دركل شامل 
تمام آن  چيزهايي است كه حواس انسان هنگام حضور در 
شهر درک مي  كند؛ تمام اين عوامل باهم در كيفيت منظر 
فرم  ملموس  و  مؤثر هستند. منظر بخش متجلی  شهري 
است كه در آن تبلور بصری، كاركردی و معنايی چيزهايی 
كه فضا را شكل می  دهند، ديده می  شود. اين لغت بر بازتاب 
معنی  دار تركيب عناصر و عواملی داللت می كند كه خارج 
)گلكار، 1385(. كالن  دارند  ناظر وجود  تأثيرات ذهنی  از 
منظر شهر را هنر يك پارچگی  بخشيدن بصری و ساختاری 
به مجموعه ساختمان  ها، خيابان  ها و مكان  هايی كه محيط 
ارتباطات بين  برقراری  شهر را می  سازند و هنر چگونگی 
اجزای مختلف سازنده كالبد شهر می  داند )كالن، 1387(.  
و  ميانی  كالن،  مختلف  های  مقياس   در  شهری  منظر 
خرد قابل رؤيت است. منظور از مقياس، وسعت پهنه  ای از 
شهر است كه در يك چشم   انداز قابل مشاهده باشد. در هريك 
از اين مقياس  ها اجزا و عناصر مختلفی بررسی می  شود كه در 
اين پژوهش به بررسی يكی از اجزاي مقياس خرد منظر 

شهر، يعنی عالئم و تابلوها می  پردازد.
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عالئم و تابلوها
كلي  دسته  دو  به  مي توان  را  تابلوها  و  عالئم  كاركرد 

تقسيم كرد: 
تابلوي معرف كاربري: تابلويي است كه داراي هرگونه نوشته 
شامل حروف، اعداد، اشكال تصاوير، تزئينات، نمادها يا نظائر 
آنها باشد و به منظور پيام رساني درباره كاربري در همان ملك 

يا ساختمان نصب شود و از معبر عمومی قابل رويت باشد.
تابلوي تبليغاتي: تابلويي كه اشاره به كسب، خدمات 
كاربری هاي  معرف  كند كه  تأسيساتي مي   و  تسهيالت  يا 
موجود در محل نصب آن نباشد يا اگر در آن محل نصب 
شود  محسوب  تبليغاتي  پيامي  مسئوالن  نظر  از  شده، 

)مقررات ملي ساختمان،1384: 8(. 
آنچه در اين مقاله به آن مي  پردازيم، تابلوهای تبليغاتی 
و معرف كاربری است كه در مراكز شهری استفاده می شود. 
و  تغيير شكل  در  ها  آن  نقش  و  تابلوها  بررسی  منظور  به  
كيفيت منظر و فضای شهری  بايد ويژگی  ها و جنبه  های 
مختلفي درنظر گرفته  شود. بدين  منظور با توجه به تقسيم 

بندی الگوهای منظر شهری )گلكار، 1385(، تابلوها را نيز 
كه بخشی از منظر شهری محسوب مي  شوند دارای چهار 
پايدار  و  زمينه  گرا  عملكردگرا،  تزئينی،  ـ  آرايشی  جنبه 
دانست. به اين شكل می  توان ويژگی  های تابلوها را در اين 

چهار جنبه مشخص كرد:1
- جنبه زيباشناختی عينی؛ شامل رنگ، خط، شكل، اندازه 

و موقعيت قرارگيری.
- جنبه عملكردی؛ شامل معرفی كاال، تبليغات و انتقال مفاهيم.
- جنبه زمينه  ای؛ شامل ارتباط با زمينه كالبدی، فرهنگی و تاريخی.
- جنبه پايداری؛ شامل پايداری كالبدی و پايداری اجتماعی.
آن  شد،  بيان  تابلوها  های  ويژگی   در  كه  همان طور 

ها اجزايی از منظر شهر هستند كه با رنگ، خط، اندازه و 
موقعيت قرارگيری خود به معرفی كاال يا خدماتی مي پردازند 
و گاه كااليی خاص را در مقابل ديگر كاالها تبليغ می  كنند. 
اما در اين تعريف نكته  اي اساسی ناديده گرفته می  شود، اين كه 
های  درزمينه   تابلو  يك  عملكردی  و  ظاهری  های  ويژگی  
كالبدی و فرهنگی مختلف، معانی متفاوتی را دربرمی  گيرد 
و می  توان گفت كه يك سری از تابلوها در زمينه كالبدی و 
فرهنگی است كه معنا می  يابد، تفسير می  شود و به محيط نيز 

معنا می  بخشد. 
در  است،  تابلو  ظاهری  های  ويژگی   از  كه  رنگ  مثالً 
دارد.  متفاوتی  كاربردهای  و  معانی  مختلف  های  فرهنگ  
خانواده  ويژه  چين  فرهنگ  در  زرد  رنگ  نمونه  برای 
سلطنتی است و بقيه مردم مجاز به استفاده از آن نيستند 

نماد  چيني  ها  براي  كه  است  آيينی  رنگي  قرمز  رنگ  اما 
رنگ  ژاپن  در  كه  درصورتی   شود.  می   محسوب  موفقيت 
ارغوانی رنگ آيينی شناخته شده و در ايران نيز رنگ آبی 
از اين اهميت برخوردار است )بختياری  فرد، 1388(. جهت  

گيری و اندازه تابلوها نيز بسته به  نوع خط افقی يا عمودی 
خواهد بود. همين  طور در حوزه عملكرد، گاه در تابلوها برای 
انتقال مفاهيم از نمادها و سمبل  هايی استفاده مي شود كه در 
آن زمينه فرهنگی شناخته  شده است و حتی گاه براساس 
و  قوانين  به  محدود  تبليغاتی،  های  روش   فرهنگی  زمينه 
از  يكي  هم چنين  می  شود.  اجتماع  در  موجود  مرسومات 
عواملی كه باعث پايداری تابلوها در فضای شهری می  شود، 

تطابق و هماهنگی با زمينه است.
 

نقش تابلوهاي تبليغاتي در منظر شهر 
با توجه به آنچه گذشت، تابلوها عنصری بسيار مهم در 
منظر شهری به  شمار می  روند.  )كالن، 1387(2 معتقد است 
تبليغات بيرون از ساختمان با ارزش ترين نوع مشاركت در 
تجلي هنر منظر شهري قرن بيستم هستند. فراتجددگرايان 
شهر را منظري درنظر مي گيرند كه تبلور تنوع اجتماعي 
در  تنوع  حصول  راه  هاي  از  يكي  باشد.  قوي  تفاوت هاي  و 
گروه  هاي  و  نهادها  گوناگون  خواست هاي  به  توجه  شهر، 
 .)1388 )بحريني،  است،  افراد  حتي  و  اجتماعي  متفاوت 
تعلقي  رنگ  را  گوناگون  خواست هاي  اين   )1383( لينچ3 
مي دهند  خود  اطراف  محيط  به  افراد  كه  كند  مي   تعبير 
هاي  فعاليت   الگوي  تعلق  رنگ  كه  دارد  بيان مي   و چنين 
متفاوت  به  ايجاد ظواهر  را  كاربران  و  را روشن  تر  يك مكان 
در ساختمان تشويق مي كند و نوع هر كاربري را صريح  تر 
و روشن  تر مي سازد. درعين  حال، هويت شهر زمانی برای مردم 
معنا دارد كه شهروندان احساس كنند شهر و محل سكونت  

شان متعلق به آنهاست )نگارستان و ديگران، 1389: 63(. 
اجتماعي  تنوع  اين  نمودهاي  شاخص  ترين  از  يكي 
فروشگاه  ها  تابلوي  مي توان  را  گوناگون(  هاي  )خواست  
دانست كه در كشور ما بيش تر به  صورت تبلور رنگ تعلق 
مردم  فكرشده؛  تبليغاتي  ابزار  يك  تا  مي يابد  بروز  افراد 
تبليغات  با  و  كنند  فروش  و  خريد  دارند  دوست  هميشه 
از اتفاقات پيرامون آگاه شوند. اين بخشي از تمدن ماست. 
درگذشته نيز بازار جز اصلي يك شهر و نبض حياتي آن 
به  شمار مي آمد. اگر شهر يك منظر انسان  ساخت پذيرفته 
شود، بنابراين تبليغات بخشي جدانشدني از آجرها و مالت ها 

هستند )كالن، 1387(.
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راپاپورت4 پیچیدگي را از ويژگي  هاي مطبوع محیط هاي 
شهري مي داند و معتقد است كه هرچه محیط پیچیده  تر 
باشد، میزان اطالعات مفید آن افزايش مي يابد )بحريني، 
تضادها ي  وجود  زمینه  تابلوها  اين  اگر  بنابراين   .)1388
بصري و پیچیدگي در درك فضا باشند، عامل سرزندگي 
اين  اينجا  در  آورند.  فراهم مي   را  پويايي فضاي شهري  و 
مسئله مطرح مي شود كه چگونه مي  توان به حد مناسب 
به  منجر  آشفتگي  با  يکنواختي  و  يکسان  سازي  میان 

اغتشاش بصری و سردرگمي دست يافت. 
جیکوبز5 ظاهر آشفته خیابان ها را داراي نظمي پنهان 
مي داند و بیان مي دارد كه اگرچه بسیاري از خیابان  هايي 
كه درمقابل ما قرار مي گیرند، دچار اغتشاش گیج  كننده  اي 
اعالم  به  وضوح  قسمت جلويي  و جزئیات  فعالیت  هستند، 
مي كنند كه زندگي قوي است و در اشکال تركیب آن امور 
نظام  هاي پیچیده  بسیار گوناگوني رخ مي دهد. وي ديدن 
نظم عملکردي به  مثابه نظم و آشفتگي را نیاز به درك و فهم 
مي  داند و تاكتیك  هاي مورد نیاز براي اين درك را نشانه  هايي 
مي  داند كه به مردم كمك مي كنند تا به خاطر خود به  جاي 
آشفتگي از آنچه مي بنید، نظم را ايجاد و آن را حس كنند 
توانند  )جیکوبز، 1388: 144(. حال نشانه ها چه چیزي مي  
را  پیامي  انتقال  توانايي  كه  است  هر شیئي  نشانه  باشند، 
داشته باشد. در معماري، بنا به  عنوان پیام، عملکرد به  عنوان 
مرجع و سازۀ فیزيکي، وسیله ارتباطي مي باشد )بحريني، 
1388(. اما اين پیام را در فضاهاي تجاريـ  تفريحي با حضور 
انبوهي از كاربرها نمي توان فقط با سازه فیزيکي بیان كرد 
بلکه در اين فضاها همان  طوركه رابرت ونتوري6 بیان مي كند 
 )Venturi,1977:82( »تابلوها مهم  تر از معماري مي شوند«

بنا  هر  عملکرد  پیام  صريح  به  انتقال  كه  گرافیکي  ابزاري 
مي پردازد. اما آنچه در اين جا قابل تأمل است، اين است 
كه اين پیام  ها  بايد به  صورت نشانه هايي عمل كنند تا در 

ارتباط با هم و با زمینه حس نظم و وحدت ايجاد كنند. 
با زمینه  يا عالئم  تابلو  ارتباط  و  تقابل  اينجا بحث  در 
به  وجود مي آيد، زمینه تنها به كالبد بازنمي گردد بلکه در 
بستر ِفرهنگی اين كالبد نیز قابل تعمیم است. معناي يك 
دارد.  بستگي  مي شود  خوانده  درآن  كه  به  زمینه  اي  تابلو 
قرار گیري،  موقعیت  شامل  است  ممکن  هم چنین  زمینه 
قوانین )مانند قوانین معماري و طراحي گرافیك( و زمان 

)Vinegar and Golec, 2009( .باشد )ماندگاري(
نکته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، ويژگي و برچسبي 
است كه شکل و نوع اين تابلوها به فضاي شهري مي دهد؛ 
مثاًل شکل، نوع و فراواني اين تابلوها در هر خیاباني معرف 
شخصیت، سطح اجتماعي استفاده  كنندگان و حتي قیمت 
بنابراين   .)Ertep, 2009( خريد و فروش درآن نیز هست

جدول 1. نقش تابلوها در منظر شهری، )مأخذ: نگارنده(

تصوير1. مراكز معروف شهرهای توكیو، لندن، نیويورك
Google  مأخذ: سايت
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حضور اين تابلوها را مي  توان آينه تمام رخ عوامل گوناگوني 
دانست كه در نزديك  ترين سطح ادراک جامعه قرار مي گيرند 
و نشان از قوت و ضعف عناصر مختلف شهر و حتي فرهنگ 

امور جامعه دارند.
منظر  در  تابلوها  نقش  درمورد  مختلف  نظريات  از 
شهري می  توان كيفيات فضايی مختلفی را برداشت كرد 
آنها  ارتقاي  باعث  تبليغاتی  تابلوهای معرف كاربری و  كه 
تنوع،  شامل  كيفيت  ها  اين  مي  شوند.  شهری  فضای  در 
رنگ تعلق، پيچيدگی، نظم پنهان، وحدت، معنا و هويت، 
خوانايی، سرزندگی و پويايی هستند اما گاهی تنوع بيش 

ازحد تابلوها در يك منظر باعث ازبين رفتن نظم و وحدت 
محيط  به  كه  تابلوها  تند  های  رنگ   گاهی  و  شود  می   آن 
سرزندگی و پويايی مي  دهند، باعث ازبين  رفتن معنا و هويت 
چگونگی  و  مسئله  اين  رفع  منظور  به   شود.  می   مكان  آن 
طراحی مناسب آن ها توجه به زمينه كالبدی و فرهنگی كه 

اين تابلوها در آن قرار می  گيرند، بسيار مهم است
مانند  دنيا  شهرهاي  فعال  مراكز  بيش تر  مثال  به  طور 
ميدان تايمز7 نيويورک، ميدان پيكادلی سركوس8 در لندن 
رنگارنگ  تابلوهاي  از  پوشيده  توكيو  در  و خيابان گينزو9 
و  فراوان  حضور  آنها  هاي  جذابيت   از  يكي  و  است  نئون 
اما   .)Ertep, 2009( تبليغاتي است  تابلوهاي  اين  پرتراكم 
در  گوناگونی  و  تنوع  همه  بااين   تابلوها  از  حجم  اين  اگر 
بگيرد،  قرار  متمايز  باهويتی  از همين شهرها  ديگر  جايی 
به   بلكه  نمی  شود  محيط  آن  كيفيت  ارتقاي  باعث  نه  تنها 

نوعی آلودگی بصری نيز به  شمار می  آيد. عالوه بر زمينه  های 
كالبدی تابلوها، ويژگی  های ظاهری و عملكردی آن ها نيز 
در مراكز شهری كشورهای مختلف ممكن است بسته به 

زمينه  های فرهنگی متفاوت باشد.  
تصوير 2 متعلق به خيابان گينزو در توكيو است. همان طوركه 
مشاهده مي شود، اين خيابان با نسبتي خاص با تابلوهاي 
و  تنوع  درعين  و  است  شده  پوشيده  تبليغاتي  عمودي 
نمايش  را  واحد  كل  يك  و  است  هارموني  داراي  فراواني 
و  نوشتار  به  شكل  تابلوها  اين  زمينه شكل گيري  مي  دهد. 

نمود  ارزش و حضور  اين  بازمي گردد و حفظ  ژاپني  خط 
گرافيكي آن در يكي از معروف ترين مراكز فعال شهر باعث 
ذكر  بدون  اين عكس  ديدن  با  بيننده  اي  هر  كه  مي شود 
هركدام  ژاپن  شهرهاي  در  ببرد.  پي  آن  مكان  به  منبع، 
از مشخصه  هاي تابلوهاي تبليغاتي از حروف آن گرفته تا 
رنگ و شكل آن ريشه در فرهنگ و تاريخ آن دارد. در زبان 
ژاپني شكل حروف بامعناي آن مرتبط است و خود نوشتار 
 ،)Shelton, 2005(مي آيد به  شمار  تصويري  زبان  نوعي 
از يك سري حروف  اين شهر پوشيده  بنابراين خيابان  هاي 

نيستند بلكه سراسر نشانه هايي از زندگي روزمره هستند.
 در سوي ديگر، رابرت ونتوري در كتاب از الس وگاس 
بياموزيم معماري غالب شهري مانند الس  وگاس را كه از 
خرده  فرهنگ هاي بسيار به  منظور ايجاد شهري كاماًل تفريحي 
نام  الكتريكي«  گرافيك  »معماري  گرفته،  تجاري شكل  ـ 
نهاده است. دراصل، حضور و وجود اين تابلوها زمينه  ساز به 
 وجودآمدن فرهنگي خاص شده است و دراينجا اين تابلوها 
هستند كه منظر شهر را تشكيل مي دهند نه ساخت  هاي 

.)Vinegar and Golec, 2009( معماري
با توجه به مباحثی كه مطرح شد، اهميت زمينه كالبدی 
ظاهری  مشخصات  چگونگی  در  فرهنگی  و  تاريخی  ـ 
تابلوها از جمله فرم، رنگ، راستا، خط و نحوه قرارگيری 
در  تابلوها  نقش  در  كه  ديگری  جنبه  شد.  مشخص  آن 
منظر شهری اهميت ويژه  ای دارد، چگونگی سازمان  دهی 
ارتباط آنها با يكديگر و با زمينه به  صورت يك كل است؛ 
به  نحوی  كه موجب ارتقاي كيفيت محيطی شود كه تابلو 
بررسی اصول  با  در آن مؤثر است)جدول1(. بدين منظور، 
و  اصول  درنظرگرفتن  با  و   )1388( گروتر10  زيباشناختی 
مبانی كه سايمون بل11 )1387( در مورد عناصر طراحی در 
منظر مطرح كرده و ديگر اصول و قواعدی كه در طراحی 
و سازمان دهی عناصر و اجزا منظر شهری به  منظور ارتقاي 
اين كيفيت ها بيان شده است، دستورالعمل  هايی عام برای 
ارائه   2 جدول  در  شهری  تابلوهای  سامان دهی  و  طراحی 

شده است.

          ) Shelton,2005( Ginzo , تصوير 2. ژاپن، خیابان
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از  با توجه به مطالب بیان  شده، منظر شهري بسیاري 
كاربري  مصرف  تابلوهاي  تأثیر  تحت  تجاري  هاي  خیابان  
تابلوها باعث ازبین  و تبلیغاتي هستند تا آنجاكه گاه اين 

 بردن منظر مطلوب شهر و ايجاد اغتشاش و آلودگي بصري 
به   شوند.  مي   آن  سرزندگي  و  پويايي  ايجاد  باعث  گاه  و 

منظور تعیین حد میان ه اي براي يکسان  سازي و آشفتگي 
نمونه  يک  به  عنوان  عباسی،  چهارباغ  خیابان  بررسی  به 
مطالعاتی از مراكز تجاری و تفريحی شهر اصفهان پرداخته 
شده است. برای اين کار ابتدا چند نمونه از بدنه اين خیابان به  

صورت تصادفی انتخاب و شکل و موقعیت قرارگیری تابلوها در 
بدنه با نرم  افزار اتوكد ترسیم و مشخصات ظاهری آنها لیست 
بدنه  از  نمونه  يک  انتخاب  شده،  های  نمونه   میان  از  شد. 
شرقی دركنار قسمت طراحی  شده چهارباغ برای مشاهده 
تابلوها در مقاله آورده شده است  تفاوت مشخصات  میزان 
)تصوير3(. بعد از جمع  آوری و دسته  بندی اطالعات با  استفاده 
از معیارهايی كه از دستورالعمل  های طراحی در جدول 2 به  

دست آمده، تحلیل صورت می  گیرد. اين معیارها با توجه 
به  وابسته  معیارهای  به چهار گروه  موجود  زمینه  های  به 
تاريخی، كالبدی و گروه آخر معیارهايی  زمینه فرهنگی، 
كه مستقل از زمینه عمل می  كنند، تقسیم شده  اند. آن چه 
در توضیح اين ارزيابی  بايد مطرح شود، بررسی معیارهای 
مستقل از زمینه به عنوان معیارهای شرطی ديگر زمینه  ها 

است. بدين معنا كه اثرگذاری مثبت يا منفی آن ها همراه 
با مسائل زمینه  ای درنظر گرفته شده است و اگر با مسائل 
زمینه  ای مرتبط مغاير باشد، با منفی  شدن معیار زمینه  ای 
اين معیارها كاسته می  شود. برای مثال در  اثر مثبت  از 
يا  رنگ  در  موجود  تنوع  كه  هنگامی    3 A جدول  قسمت 
وجود رنگ  های پیش نشین درتقابل با زمینه فرهنگی قرار 
بگیرد، از اثر مثبت آنها در جمع با اثر منفی معیار زمینه 

فرهنگی كاسته می  شود.

خيابان چهارباغ عباسي در شهر اصفهان

 1006 سال  در  را  اصفهان  عباس  اول  شاه   هنگامي  كه 
گردش  ايجاد  فکر  كرد،  معرفي  پايتخت  رسماً  هجري 

گاهي مانند چهارباغ نیز به  وجود آمد و دستور داده شد از 
محل دروازه دولت تا دامنه كوه صفه خیابان مشجر طويل و 
عريضي احداث شود. از نقاط قوت خیابان، اختالط كاربري 
آن است. اين خیابان داراي كاربري  هاي تجاري، پذيرايي، 
اداري، تفريحي، مسکوني، تاريخي، مذهبي و فضاي سبز  
است كه بیش ترين سطح آن به كاربري تجاري اختصاص 
يافته است. بنابراين، مسئله  اي كه  بايد در طرح هاي شهري 
براي  فضا  كیفي  ارتقاي  شود،  توجه  آن  به  خیابان  اين 
افزايش فعالیت  هاي اجتماعي است كه در اين میان منظر 
به  همین  قرار دارند.  الويت  بدنه در  شهري و سامان  دهي 

جدول 2. قواعد و دستورالعمل  های عام در طراحی تابلوها، )مأخذ: نگارنده(
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 خاطر از جمله طرح  هاي پيشنهادي و مصوبي كه به  مرحله 
اجرا درآمده است، سامان  دهي بدنه شرقی چهارباغ است 
كه در قسمت ورودي باغ هشت  بهشت اجرا شده است. اين 
طرح با تمام نكات مثبت و منفي خود، عنصري را كه بيش 
از همه در معرض ديد مردم قرار دارد، ناديده گرفته است 
و آن نقش تابلوهاي تبليغاتي در تغيير شكل منظر شهري 
اين خيابان است. به  منظور ارزيابی كلی تابلوهای موجود 
در قسمتی از اين خيابان، با توجه به كيفيت  هايی كه تابلوها 
در ارتقاي آن ها نقش اساسی داشتند)جدول1(، معيارهايی 
بررسی  به  معيارها  اين  درنظرگرفتن  با  كه  آمد  به  دست 
وضع موجود تابلوها در اين خيابان پرداخته می  شود. اين 
تحليل يك ارزيابی و مسئله  يابی موضعی است كه طي آن 
با استفاده از روش سنجش وضعيت )SWOT( نقاط قوت، 
ضعف، فرصت  ها و تهديدهايی كه تابلوها در منظر خيابان 
چهارباغ ايجاد كرده  اند، براساس اطالعات جمع آوری  شده و 

بررسی  را  از زمينه  ها  نظر كارشناس متخصص در هريك 
مي  كند. سپس، به  منظور بررسی تأثير و اهميت هريك از 
اين معيارها و درجه  بندی آن ها تحليل  های صورت  گرفته 
با  سازی  كمّی   فرايند  مي  شوند.  تبديل  كمّی  معيارهای  به  
اثر مثبت و  برای قوت و فرصت دارای  به نمودار 1  توجه 
نمودار 2 برای مشخص  كردن اثر منفی ضعف و تهديد آن ها 
برای  اعداد 2،4،6،8  نمودارها  اين  استفاده شده است. در 
مقادير مابين قضاوت  ها مورد استفاده قرار می  گيرد )اكبری، 
1387(. در مرحله بعد، به  منظور مقايسه معيارهای مختلف 
معيارهای زمين ه ای و معيارهای مستقل از زمينه وزن  دهی 
می  شوند. برای اين كار به هريك از معيارهای زمينه  ای كه 
از  ..,X= A,B,C نشان داده شده  اند و معيارهای مستقل  با 
تأثير  براساس  ..,x= a,b,c مشخص شده  اند،  با  كه  زمينه 
تا  ترين(  )مهم   از يك  وزنی  مطالعه  مورد  نمونه  در  ها  آن 
اين ضرايب  صفر)بی اهميت  ترين( داده می  شود كه جمع 

تصوير 3. وضع موجود و طراحی  شده بدنه شرقی خیابان چهارباغ عباسی، اصفهان، )مأخذ: نگارنده(

نمودار 2 . مأخذ: )اكبری، 1387: 35( نمودار 1 .مأخذ: )اكبری، 1387: 34(
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در هر قسمت بدون توجه به تعداد معيارهای شرطی برابر 
يك خواهد بود )هانگر و ويلن، 1381(. دراينجا به علت اهميت 
ضريب  دوبرابر  ها  آن  وزنی  ضريب  زمينه  ای  معيارهای 
تأثير  از  بعد  است.  شده  گرفته  درنظر  شرطی  معيارهای 
به  معيار  هر  در  وزنی  امتياز  جمع  امتيازات،  در  ضرايب 

با  آمده  به  دست   نتايج  درانتها  آيد.  به  دست می    Xt  صورت 
نمودار 3  قرار گرفت كه در  مقايسه  اكسل مورد  نرم  افزار 
قابل مشاهده است. با توجه به بررسی انجام  گرفته می توان گفت 

كه تابلوها با  وجود داشتن هماهنگی  هايی از جمله فرم و 
پيوستگی  رعايت  و همين  طور  كالبدی  زمينه  با  چيدمان 
تركيب  و  رنگ  ها  از  نامناسب  استفاده  به  علت  تاريخی، 
فكرنشده آن ها با يكديگر كه در اثر فقدان الگوهای مناسب 
گرفته  شكل  جامعه  فرهنگی  زمينه  های  به  بي  توجهي  و 
سلسله   رعايت  عدم  و  نامتناسب  اندازه  هم چنين  و  است 

بصری  مطلوبيت  كالبدی،  زمينه  عناصر  و  اجزا  با  مراتب 
الزم را ندارند. 

جدول 3. ارزيابی تابلوهای تبليغاتی در خيابان چهارباغ، )مأخذ: نگارنده(
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نمودار 3. ارزيابی معيارها، )مأخذ: نگارنده(

متفاوت  رويكرد  سه  شده  مطرح   مباحث  به  توجه  با 
نسبت به وضع قوانين در طراحي تابلوهاي تبليغاتي مي توان 
داشت: رويكرد اول كه در بعضي از كشورها مانند تركيه و 
شهر استانبول به  اجرا درآمده، عبارت است از طرح يكسان  سازي 
تابلوها با تكيه بر قواعد زيباشناختی عينی و ارائه قوانين 
اين  كه  الگو  و  نمود  يك  ارائه  با  محدود  كاماًل  ضوابط  و 
رويكرد منجر به نظمي خشك  شده، از فعاليت و پويايي 
منظر  و  بافت  تمام  شدن  يكسان   باعث  و  خيابان  كاسته 
خيابان گشته و تصوير ذهني و رنگ تعلق افراد ازبين  رفته 

.)Ertep, 2009( است
رويكرد دوم، تدوين چهارچوب و ضوابط كّمی با قابليت 
انعطاف  پذيری كم و عدم نظارت و كنترل ساليق مردم در 
طراحی است. نتيجه اين رويكرد وضع كنونی خيابان  های 
تجاری بيش تر شهرهای ايران است كه به  علت درنظرنگرفتن 
نقش اين تابلوها در كيفيت فضای شهری، دربرخی نقاط 

باعث ايجاد اغتشاش و آلودگی  های بصری شده است.
رويكرد سوم، تدوين ضوابط عام كّمی و كيفی و ارائه 
الگوها و نمونه  های بهينه به  منظور تشويق و هدايت سليقه 
و  كّمی  عام  رعايت ضوابط  با  رويكرد،  اين  است.  عمومی 

نظارت دقيق، مردم را به  سوی الگوبرداری مناسب از اين 
نمونه  ها هدايت و تشويق می  كند.

در اين پژوهش با توجه به بررسی  های صورت  گرفته در 
نمونه مورد مطالعه و اتخاد رويكرد سوم به بيان نكات و 
تابلوهای معرف  و طراحی  چهارچوب كلی در سامان دهی 
بايد  كه  عباسی  چهارباغ  خيابان  در  تبليغاتی  و  كاربری 

مورد توجه قرار گيرد، اشاره مي  شود:
و  درگذشته  موجود  معانی  و  الگوها  از  گرفتن  الهام    -

طراحی مطابق با نياز و سليقه روز.
- استفاده از خود محصوالت به  صورت )گرافيكی، نمونه( 

در تلفيق با معماری بنا.
با  درتقابل  كه  زياد  ماندگاری  با  مصالحی  از  استفاده   -

مصالح زمينه نباشد.
- استفاده از رنگ  هايی كه مكمل رنگ  های زمينه كالبدی باشد 
و درعين  حال در ايجاد سرزندگی و جذابيت نقش داشته باشند.

- ايجاد تنوع و گوناگونی دركنار زمينه به  صورتی كه بدنه 
پيوستگی داشته باشد و به  عنوان يك كل واحد درک شود.

- استفاده از تناسبات مدوالری كه در معماری و جزئيات 
بناهای شاخص موجود در خيابان وجود دارد.
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نتيجه  گيری
اين مكان  ها  آيد.  به  شمار می   از جمله ويژگی  های يك فضای شهری مطلوب  تناقض  تنوع، فراوانی و حتی 
واحدهای يكسان  سازی  شده از يك صدا يا سليقه نيستند، بلكه از بسياری صدا، فكر و سليقه شكل گرفته  اند و 
دركنار يكديگر يك كل واحد را تشكيل می  دهند و همين ويژگي است كه شهرهای ما را بسيار يكتا، پرانرژی، 
زنده و ازلحاظ فرهنگی غنی می  كند. در اين ميان، منظر شهري تجلی  گاه اين تنوع و گوناگونی است و يكی از 
عناصر آن  ، كه نمود گرافيكی اين افكار و سليقه  ها محسوب مي  شود، تابلوهای معرف كاربری  ها و تبليغات است كه 
منظر بيش تر فضاهای فعال شهرها را تحت تأثير قرار داده است. در اين ميان، عدم نظارت كافی و وجود تناقض  ها 
و تضادهای فرهنگی و فراموشی ارزش  های گذشته در جامعه امروز، باعث بروز نابسامانی  هايي به  صورت آشفتگی 
و ايجاد نوعی آلودگی بصری توسط اين تابلوها شده است. براي ايجاد ارتباط بين ارزش  های فرهنگی و كالبدی 
گذشته و به  روزرسانی آن ها بر سامان دهی منظر شهری پويا و سرزنده همراه با نظمی ارگانيك تأكيد شده است. 
مهم  ترين عامل در ايجاد اين ارتباط توجه به زمينه  های كالبدی و بستر فرهنگی در تشويق و هدايت افراد برای 
ايجاد نمود گرافيكی رنگ تعلق خويش در منظر شهری است. بدين  منظور، با   اصالح نظام مديريتی و نظارتی 
به  سوی فرايندي مشاركتی و هدايت شده  بايد چهارچوب  ها و ضوابط عام كّمی و كيفی تدوين و با ارائه الگوها و 
نمونه  های مناسب سليقه عمومی درجهت اصول زيباشناختی و كيفيت  های بصری هدايت شود. در اين پژوهش 
با بيان اهميت تابلوهای تبليغاتی در منظر خيابان  ها و مراكز شهری، روشی براي تحليل و بررسی نقش تابلوها 
و اصالح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آن ها ارائه و چالش تازه  ای درمورد اين عنصر مهم منظر شهری براي 

محققان و دست  اندركاران امور اجرايی مطرح شده است.
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