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چکیــده | در ســالهای اخیــر شــاهد رواج نورپردازی نماهای مســکونی در ســطح
شــهر تهــران هســتیم .ایــن نورپردازیهــا بهدلیــل نبــود قوانیــن هدایتکننــده و
همچنین عدم آ گاهی و شــناخت عموم از ماهیت هنری نورپردازی ،به شــیوههای
یشــوند که باعث ایجاد اغتشــاش بصری در منظر شــبانۀ شــهر
ســلیقهای انجام م 
تهــران شــده اســت .ایــن مســئله لزوم وجــود مقرراتــی در جهــت کنترل ایــن روند را
آشــکار میســازد .برای تبیین قوانین ســاماندهنده نیاز اســت تا شــناختی علمی از
نورپردازیهایی که در سطح شهر انجام میگیرد حاصل شود .در این راستا بررسی
حدود  50نمونه از نماهای مســکونی نورپردازی شــده در سطح شهر تهران در قالب
تحقیقــی با مشــاهدات میدانی گســترده صورت گرفت .مشــاهدات نشــان میدهد
کــه نورپردازی نماهای مســکونی بهطور کلی با ســه رویکرد عمــدۀ عملکردگرایانه،
تزئینی و معناگرایانه انجام میشود .همچنین با در نظر گرفتن معیارهای مفهومی
و ظاهری میتوان نماها را در ش ـش دســته با ویژگیهای متفاوت مورد بررســی قرار
داد .طبقهبنــدی رویکردهــای نورپردازی و شــناخت ابعاد نظــری و ویژگیهای هر
یک از این دســتهها ،میتواند اولین گام در مدیریت منظر شــبانۀ محالت مسکونی
و ایجاد قوانین هدایتکننده در این زمینه باشد.

واژگان کلیدی | تهران ،منظر شبانه ،نورپردازی ،نما ،بناهای مسکونی.

تصویر2

Pic2
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Specified Issue

تصویر : 2استفاده از نور رنگی به منظور تزیین نما و ایجاد جذابیت.
ً
نورهای استفاده شده غالبا هیچ تناسب رنگی با یکدیگر ندارند.
تهران ،اتوبان امام علی ،مأخذ :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic2: Use of different colored lights to decorate the
facade and create an appeal. The color of lights has
nothing in common frequently. Tehran. Sattar Khan
Street, Kokab Street.
Source: Archive of Nazar research center, 2015.

مقدمه | امروزه زندگی شــبانه در بســیاری از شــهرهای بزرگ در جریان اســت .به هنگام
شــب ،شــهر چهــرۀ متفاوتی بــه خود میگیــرد و از آنجایــی کــه نورپــردازی مهمترین عامل
بــه وجودآورنــدۀ این سیماســت ،توجه به آن در هدایت منظر شــبانه امری بســیار ضروری
خواهــد بــود .نورپردازی مناســب میتوانــد یکی از عوامــل تقویتکننده هویــت یک مکان
و ارتقاء شــخصیت ویژه آن محســوب شــود (پا کــزاد .)1387 ،نورپردازی نمــا این امکان را
فراهم میآورد تا ویژگیهای یک ســاختمان در شــب نیز به نمایش گذاشــته شود و یا حتی
ً
چهرهای کامال متفاوت را از خود نشــان دهد ،در نتیجه نورپردازی نما به عنوان گزینهای
قابــل انعطــاف در منظــر شــبانه و زندگــی شــبانه شــهرها تأثیــر بســزایی دارد (پورفتــح الــه،
 .)1392در سالهای اخیر برای رسیدن به این اهداف در بخشهای مختلف ،طر حها و
قوانین متعددی تدوین شــدهاســت .اما نورپردازی نماهای مســکونی مقولۀ نوظهوریست
که با وجود گســترش آن در بســیاری از نقاط شهر ،به نظر میرسد تاکنون قوانینی برای آن
در نظر گرفته نشده است .فقدان قوانین و معیارها باعث میشود که عالیق و سلیقههای
شــخصی بر نحوۀ طراحی نورپردازی حاکم گردد و به این ترتیب شــاهد چندگانگی و عدم
تناسب و همخوانی در نماهای مسکونی باشیم.
هــدف از ایــن پژوهــش این اســت که بــا بررســی و تحلیل وضعیــت حال حاضــر نورپردازی
نماهای مســکونی تهران و همچنین کنکاش در قوانین نورپردازی در تهران و مقایســه آن
با دیگر شهرهای جهان به پاسخی مناسب برای سؤاالت زیر دست یابد :
طراحــی و اجــرای نورپــردازی نماهــای مســکونی در شــهر تهــران از چــه مکانیزمــی تبعیت
میکند؟
صورتهای غالب نورپردازی مسکونی در تهران امروز چیست؟

تاریخچه و تجربیات جهانی
تأمیــن روشــنایی بــرای زندگــی شــبانه در همۀ دنیا تا دویســت ســال پیش به همان شــیوه
چندیــن هــزار ســاله بــود .مســتندات نشــان میدهــد در ایــران نیــز وضعیــت کمابیــش بــه
همیــن منــوال بوده اســت .به علت کمبــود و ارزش باالی ســوختهای روشــنایی کارهای
یشــدند و مردم برای رفتوآمدهای ضروری شــبانه از فانوس
اجتماعی در شــب تعطیل م 
و فانوسکشهــای شــخصی ســود میبردنــد؛ تا اینکه اســتفاده از گاز شــهری رایج شــد .در
یشــد (انجمن صنفی ســازندگان
لســنگ با آب تهیه م 
زمــان قاجار گاز از سوختوســاز زغا 
چراغهــای روشــنایی برقــی در ایران .)1391،گازهــای تولیدی را با لولهکشــی به چراغهای
روشــنایی میرســانند .غــروب ،گاز «كاربیــت» در لولههــا جریــان یافتــه و توســط عــدهای
یشــد .در آن ایــام هر كس که میتوانســت باالی
چراغچــی فانوسهــای دیواری روشــن م 
درب خانهاش چراغی روشن میكرد .كسانی هم كه استطاعت بیشتری داشتند چراغهایی
وقف روشنایی معابر میکردند .برای این چراغها اغلب در پیچ و خم معابر طاقچۀ كوچكی
تعبیه میشد كه آثار آن هنوز در بعضی شهرهای ایران وجود دارد (همان).
پس از کشــف برق و آمدن آن به ایران ،نورپردازی بیشــتر در اعیاد ،جش ـنها و مناسبتها
انجــام میشــد .امــروزه در تمــام کشــورهای پیشــرفتۀ دنیــا نورپــردازی ب هصــورت بســیار
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تصویر : 5استفاده آ گاهانه از نورپردازی به منظور ایجاد حس سکون
و القا عظمت ساختمان با روش تاباندن نور از پایین .تهران ،خیابان
شیخ بهایی ،خیابان خدامی.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic5: Sensible use of lighting in order to create
a sense of stillness and grandeur of the building
induced by light shining drom bottom to top. Tehran,
Sheikh Bahayi Street, Khoddami Street.
Source: Archive of Nazar research center, 2015.

تصویر۵

Pic5

تصویر : 6استفاده آ گاهانه طراح از نورپردازی در جهت تأ کید بر
بخشی از نمای ساختمان که مورد نظر اوست .تهران ،خیابان
شیخ بهایی ،خیابان آفتاب.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic6: The intelligent use of lighting design in order
to emphasize on an intended part of the building.
Tehran, Sheikh Bahayi Street, Aftab Street.
Source: Archive of Nazar research center, 2015.

تخصصــی انجــام میگیــرد و برای همــۀ انــواع آن ،از نورپــردازی بناهای تاریخــی گرفته تا
نورپردازی بناهای مســکونی ،ضوابط و قوانین ســختگیرانهای وجــود دارد .البته به دلیل
رایــج نبودن نورپردازی نماهای مســکونی در اروپــا و آمریکا ،ضوابط مربوط به آن در تعداد
کمــی از کشــورها تدوین شــده اســت .بنا بــه مطالعات انجام شــده ،اینگونه نورپــردازی به
دلیــل هزینههــای بــاالی تعمیــر و نگهــداری ،مصــرف انــرژی ،ایجــاد آلودگی نــوری و عدم
کارایــی تنهــا در ویالهــای لوکس و یا مناطق خاصی از شــهرها (مناطــق متمول و یا مناطقی
کــه جزیــی از بدنــه و منظــر شــهر هســتند؛ مثــل بناهای اطــراف برج ایفــل در شــهر پاریس)
انجــام میشــود کــه برای ایــن موارد نیز ضوابــط ســختگیرانهای وجود دارد .بــه طور مثال
در «التزیوی» ایتالیا ،در نورپردازی نماهای ســاختمانهای مســکونی خصوصی ،استفاده
از سیســتمهای روشــنایی که نور را از پایین به باال میتابانند ممنوع اســت و نورپردازیها
ســاعت خاموشــی مشــخصی دارنــد ( .)Regolamento regionale, 200در کالیفرنیــا تمــام
نورهایــی کــه بــه نمای خارجی یک ســاختمان مســکونی و یا نمــای دیوار ســاختمانها در
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یک بلوک ،متصل میشــوند باید اثر بخشــی باال و کنترل اتوماتیک و دســتی داشــته باشند
(.)Building energy efficiency standards, 2012
با این وجود در ضوابط و معیارهای اکثر کشــورها ،روشــنایی ســاختمانهای مســکونی در
یشــود تعریف شــده و نورپــردازی نما
شــب بــا چراغهایــی که در درون ســاختمان روشــن م 
موضوعیت زیادی پیدا نمیکند.

مسئله تهران
در ســالهای اخیر در ایران و به خصوص شــهر تهران استقبال زیادی از نورپردازی نماهای
مســکونی صــورت گرفتــه اســت .ایــن نورپــردازی بــا تنــوع زیــاد در رنــگ و فــرم در مناطــق
مختلف شــهر به چشــم میخورد .در حال حاضر در بســیاری از ســاختمانهای شــهر تهران
شــاهد نورپردازیهایی هســتیم که اغلب هیچگونه تناســب و هماهنگی با یکدیگر ندارند
یشــود .این
بهطوریکــه گاهــی در یــک کوچه بیش از چهار نــوع نورپردازی متفاوت اجرا م 

تصویر۶

Pic6
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تصویر : 1نورپردازی ورودی ساختمان به منظور
ارزشگذاری بر فضا و القا حس دعوتکنندگی.
تهران ،خیابان ازگلی،
مأخذ :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،

تصویر1

Pic1

Pic1: Lighting of building entrance
to instills value in the space and an
offer an inviting sense. Tehran, Sheikh
Bahayi Street, Khoddami Street.
Source: Archive of Nazar research
center, 2015.

با توجه به تأثیر بسزای نمای
بناهای مسکونی در چهره
شبانه شهر،عدم وجود قانون و یا
آییننامهای به منظور جهتدهی و
یا هدفمندساختن طراحی و اجرای
نورپردازی نماهای مسکونی باعث
شده است شاهد تنوع زیاد ،بینظمی
و نوعی اغتشاش بصری در
منظر شبانه شهر تهران باشیم.
ارزیابی نمونههای منتخب

تنوع بســیار زیاد و عدم ســنخیت نورپردازیها با محیط اطراف ،ســبب اغتشاشــات بصری
یشــود .نورپردازی ساختمانها در محلههای آرام و کمتردد
و عدم خوانایی منظر شــبانه م 
در حاشیۀ شهر به همان شکلی انجام میشود که در محلههای شلوغ اطراف مراکز شهری.
مشــاهدات میدانــی انجام شــده نشــان میدهــد کــه زیباییشناســی در نورپــردازی نیز تابع
زیباییشناســی نماهــای مســکونی اســت .ایــن بینظمــی و تنــوع ،بهدلیــل نبــود نظارت و
قوانین محدودکننده در این زمینه است .در حالی که نمای بناهای مسکونی تأثیر بسزایی
در چهره شــبانه شــهر دارد و بهرغم وجود طرح جامع روشنایی در نه جلد ،به همت سازمان
زیباســازی اســتان تهران ،هیچگونه اشارهای به آنها نشده و هیچ قانون و یا آییننامهای
بــه منظــور جهتدهی و یا هدفمند ســاختن طراحــی و اجرای نورپردازی نماهای مســکونی
وجود ندارد .در این راستا الزم است که ابتدا با بررسی دقیقتر نورپردازی نماهای مسکونی،
در صدد شناخت این مقوله برآییم تا در مراحل بعدی بتوان با آ گاهی از وضعیت موجود ،در
جهت تعریف قوانین گام مؤثری برداشت.

حدود  50نمونهای که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفتند ،از مناطق مختلف تهران از
جمله آزادی ،جیحون ،ستارخان ،گیشا ،امیرآباد ،ونک ،شیخ بهایی ،محمودیه ،الهیه و
تجریش انتخاب شدند.
بــا نگاهــی دقیقتــر بــه نورپــردازی ایــن نماها این پرســش مطرح شــد که آیــا میتــوان در این
نظمی ظاهری ،نوعی نظم و دستهبندی را شناسایی کرد؟ برای پاسخ به این سؤال با توجه
بی ِ
به هر دو بعد ظاهری و مفهومی نورپردازی معیارهایی برای ســنجش نماها تعریف شــد .این
معیارها عبارت است از :
محل تابش نور
هدف از نورپردازی
رنگ نورپردازی و تنوع آن
فرم و نوع نورپردازی
بــر اســاس ایــن معیارها میتــوان نمونههــای منتخب را در شــش گروه اصلی دســتهبندی
کــرد و ویژگیهــای بــارزی را برای هر یک از گروهها برشــمرد که در ادامه بــه آنها پرداخته
میشــود .همچنیــن نتایج ارزیابی نشــان میدهــد که در مجموع میتوان ســه رویکرد کلی
را در شــیوههای نورپــردازی تشــخیص داد « :رویکــرد عملکردگــرا» کــه از نــور بــرای تقویت
عملکرد بنا اســتفاده میکند« ،رویکرد تزئینی» که نور را وســیلهای برای تزئین بنا میبیند
و «رویکــرد معناگــرا» کــه از نورپردازی بــرای ایجاد فضا ،القای معانــی و تکمیل طراحی نما
بهره میبرد (دیاگرام.)1

دستۀ اول (گزینشی -عملکردی)
محل تابش نور  :بخشهای مهم عملکردی نما همچون ورودی و بازشوهای اصلی.
هدف از نورپردازی  :ارزشگذاری بر بخشهای عملکردی در نما.
رنگ نورپردازی و تنوع آن  :تنوع محدود ،رنگهای معمول سفید گرم یا سرد.
فرم و نوع نورپردازی  :بیشتر به صورت گسترده و به منظور روشنایی و نه نورپردازی.
در ایــن دســته نــور بــه صــورت گزینشــی در بخشهای عملکــردی بنــا ماننــد ورودی خان ه و
بازشــوهای اصلی آن دیده میشــود (تصویــر .)1این نوع نورپــردازی ،خانههای قدیمی را به
یــاد مــیآورد که در آنهــا یکی از اهداف نصب چــراغ در ورودی ،ایجاد روشــنایی و امنیت در
کوچهها بود .اما امروز با توجه به تأمین روشنایی کوچهها توسط چراغهای پایه بلند عمومی،
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تصویر : 3نورپردازی بر ساختار سازهای بنا
تأ کید کرده و آن را نمایش میدهد .تهران،
خیابان الهیه ،خیابان قیصر.
عکس  :اشکان مجیب.1394 ،
Pic3: The lighting emphasizes on
structure. Tehran, Elahiyeh Street,
Gheisar Street.
Photo by: Ashkan Mojib, 2015.
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ً
معمــوال نیــازی بــه آن دیده نمیشــود و این نــوع نورپــردازی در جهت ارزشگــذاری بر فضا و
ایجاد حس دعوتکنندگی در ورودیها به کار میرود .ویژگیهای غالب این نوع نورپردازی
عبارت است از :
سادگی
عدم تنوع در شکل و رنگ نور
اهداف عملکردی در کنار مسایل زیباییشناختی

دستۀ دوم (تزئینی -الحاقی)
محل تابش نور  :همۀ بخشهای نمای ساختمان
هدف از نورپردازی  :تزئین ،ایجاد زیبایی ،ایجاد تنوع
رنگ نورپردازی و تنوع آن  :استفاده از رنگ های متعدد و متنوع
فرم و نوع نورپردازی  :متنوع
در ایــن دســته نماهــا نور به عنــوان یک تزئین و بــدون هیچگونه توجه به ســاختار و بنا بر
روی کالبد آن نصب میشود .در واقع این نور و رنگ است که موضوع زیبایی قرار میگیرد
و بنا ارزش و اهمیت خود را از دســت میدهد .این نوع نورپردازی یک زیباســازی ظاهری
و بــدون پشــتوانۀ ســاختاری و یــا معنایــی اســت و بــه نوعــی از هیــچ نظــام خاصــی تبعیت
نمیکنــد .در این نوع نورپردازی بیشــتر رنگ و تنوع در شــدت نــور و حتی پویایی و حرکت
آن جلوه میکند .با توجه به اینکه این نوع نورپردازی دارای یک ریشه معنایی محکم در
زیباییشناســی نیســت به سرعت جذابیت خود را از دست میدهد (تصویر .)2ویژگیهای
غالب این دسته عبارت است از :
تنوع در رنگ و شکل نور
غرق کردن بنا در نور
در اولویت قرارگرفتن نور (تزئین) به جای بنا

دستۀ سوم (تزئینی -ساختارگرایانه)
محل تابش نور  :استراکچر و سازه بنا
هــدف از نورپــردازی  :زیباســازی ســاختمان ،نمایــش خطــوط کلــی و اســتراکچر نمــای
ساختمان در نمای شبانه
رنگ نورپردازی و تنوع آن  :رنگ های متنوع (تنوع کمتر از دسته دوم)
فرم و نوع نورپردازی  :متنوع (براساس مکان مورد نظر)
پس از تجربه نورپردازی تزئینی و الحاقی و دلزدگی ناشــی از آن ،توجه ســازندگان بیش از
تزیین بنا به خود بنا جلب شــد و تالشــی برای به نمایش گذاشــتن هر چه بیشتر ساختار بنا
در نورپردازی به وجود آمد .در این دســته نورپردازی براســاس شــکل ظاهری و ســاختار و
سازه بنا انجام میگیرد به نوعی که چهره روز ساختمان در شب نیز برای مخاطب نمایان
شود (تصویر .)3ویژگیهای غالب این دسته عبارت است از :
اولویتداشتن طرح نما و نمایش ساختار آن
تنوع متوسط در رنگ و فرم

دستۀ چهارم (نورپردازی نماهای کالسیک)
محل تابش نور  :تمام قسمتهای نما
هدف از نورپردازی  :نمایش فرمها و المانهای تزئینی نما در شب
رنگ نورپردازی و تنوع آن  :تنوع محدود
فرم و نوع نورپردازی  :بر اساس طرح نما

26

99

شماره  ۳۱تابستان ۱۳۹۴

یشــود .نورپردازی این
نماســازی به ســبک رومی پدیدهایســت که روز به روز گســتردهتر م 
نماها همانند خود نما ،تقلیدی و التقاطی هســتند .متأســفانه این سبک نورپردازی بدون
توجه به عملکرد بنا و حتی اصول طراحی نماهای کالســیک در حال گســترش اســت .این
نــوع از نورپــردازی در تمامی نقاط مورد بررســی مشــاهده شــد بــا این تفاوت کــه در مناطق
متمولتر نورپردازیها مجللتر و باشــکوهتر و در مناطق پایینتر ســادهتر هستند .این نوع
نورپــردازی در بیــن بقیــه ســبکها بیشــترین گرایــش بــه تجملگرایــی را دارد (تصویر.)4
ویژگیهای غالب این دسته عبارت است از :
غرقکردن بنا در نور
القای شکوه و تجمل
اولویتداشتن تزئینات نما در نورپردازی

دستۀ پنجم (معناگرایانه)
محل تابش نور  :متنوع و مطابق با معانی مورد نظر
هدف از نورپردازی  :زیباسازی بنا و القای حس مورد نظر
رنگ نورپردازی و تنوع آن  :تنوع محدود

Specified Issue

فرم و نوع نورپردازی  :تفاوت القای حس مورد نظر
در دســتههای پیشــین توجــه بیشــتر بــه جنبههای تزیینــی نورپــردازی بود و اینکه در شــب
نماهای مســکونی به نوعی جذاب دیده شــوند .حال آنکه انســان پس از جذابیت به دنبال
معنا میگردد و نورپردازی میتواند ابزاری برای معنابخشی به بنا باشد .در این دسته گذار از
ً
نورپردازی صرفا تزیینی یا عملکردی را شاهد هستیم .در اینجا نور به عنوان یك ابژۀ معناساز
عمل میكند و هدف القای معانی به ســاختمان اســت .برای نمونه میتوان به نورپردازی از
پایین به باال برای عظمت بخشی به بنا یا استفاده از اشکال مختلف نورپردازی برای القای
حس سکون یا پویایی اشاره کرد (تصویر .)5ویژگیهای غالب این دسته عبارت است از :
القای مفاهیمی چون عظمت ،سکون ،مکث ،پویایی و  ...از طریق نورپردازی بنا
استفاده به جا از رنگ و فرم نورپردازی در جهت القا معنی مورد نظر
ایجاد جذابیت با تداوم بیشتر در گذر زمان

دستۀ ششم (گزینشی -معنایی)
محل تابش نور  :مطابق با هدف نورپردازی و ایده طراح
هدف از نورپردازی  :تأ کید بر عنصر و یا مفهومی شاخص
رنگ نورپردازی و تنوع آن  :تنوع محدود
فرم و نوع نورپردازی  :متنوع و در جهت باال بردن کیفیت بخش منتخب نما
ً
در ایــن دســته از بناهــا نــور کامــا در اختیــار طرح بنا قــرار دارد و نقــش فاعلی خود را از دســت
ً
میدهد .نورپردازی جزئی از طراحی نماست و صرفا بر روی عناصر و یا بخشهایی از بنا قرار
میگیرد که معمار برای آنها برنامه و هدف خاصی داشته است و برای او دارای معنا بودهاند.
نتیجهگیری | حوزۀ نورپردازی شامل بحثهای گستردهایست که ابعاد مختلفی را در
بــر میگیــرد .با این وجود این دســتهبندی و تعیین یک چارچوب نظــری میتواند در روند
شکلگیری طراحی هدفمند نورپردازی ساختمانهای مسکونی مؤثر باشد.
شــش دســتهبندی یادشــده به نوعی شــش ســبک نورپــردازی در نماهای مســکونی شــهر
تهــران اســت کــه به صورت مــوازی در کل ســطح شــهر در حال اجرا هســتند (نمــودار .)1با
توجــه بــه بررســی نمونهها ،بیشــترین فراوانــی مربوط بــه نورپردازیهای کالســیک رومی
است که در مناطق مختلف شهر به وفور دیده میشود .بعد از آن بیشتر نماهای مسکونی
با ویژگیهای دسته دوم و سوم نورپردازی شدهاند .نمونههایی که در آنها توجه طراحان
همچنــان بــه تزئین ســاختمان بــا جذابیتهای رنگی و فرمی معطوف اســت .دســتههای
معناگرا و گزینشــی درصد کمی از نماهای مســکونی شــهر تهران را در بر میگیرند .نماهایی
کــه از نورپــردازی بــرای القای معنی یــا تأ کید بر مفهومی خــاص و مورد نظر اســتفاده کرده
باشند ،جایگاهی قوی در منظر شبانه شهر ندارند.
در عین حال با توجه به رویکردهای طراحی نورپردازی میتوان نوعی چرخه را مشاهده کرد.
حرکتی که از نورپردازیهای گزینشــی (با اهداف عملکردی) شــروع میشــود و در طی آزمون
و خطــا برای دســت یافتن به زیبایی پایدار ،پس از گــذر از رویکردهای تزئینگرا در نهایت به
همان شیوۀ نورپردازی گزینشی باز میگردد .با این تفاوت که اینبار در راستای بیان مفهوم
و منظوری خاص است و به جای عملکرد بیشتر به مسائل زیباییشناسی توجه دارد.

دیا گرام :1معیارهای ارزیابی نمونههای مسکونی منتخب در تهران .مأخذ  :نگارندگان.
Graph 1: The frequency graph of six lighting styles in residential buildings of Tehran.
Source: authors.
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در واقع اینجا نورپردازی چه از لحاظ ساختاری چه از لحاظ عملکردی و چه از لحاظ مفهومی
در اختیار ساختمان قرار دارد .در این دسته نسبت به سایر دستهها بیشترین ارزش برای بنا
قائل شــده و از ابژه به ســوژه تبدیل شده اســت (تصویر . )6هدفمندترین نوع نورپردازی هم
همین ســبک اســت چرا که از ابتدا آ گاهانه و در روند طراحی هر آنگونه که نیاز بوده اســتفاده
شده است .ویژگیهای غالب این دسته عبارت است از :
نورپردازی بهعنوان بخشی از طراحی نما
طراحی هدفمند در جهت تأ کید بر المان یا مفهومی خاص
تقویت فرم یا سایر ویژگیهای طرح با نورپردازی
نمودار : 1نمودار فراوانی شش سبک نورپردازی در بناهای مسکونی تهران .مأخذ  :نگارندگان.
Graph 2: Evaluation criteria of elected residential buildings of Tehran. Source:.authors.

با این وجود استفادۀ تزئینی از نورپردازی در نماهای مسکونی و تنوع زیاد و عدم هماهنگی
این نورپردازیها با محیط اطراف ســبب بروز نابســامانی در منظر شــبانۀ شــهر شده است.
در این خصوص وجود قوانین و یا نظارت از سوی سازمانهای ذیربط بر طراحی و اجرای
این طر حها میتواند تأثیر ب هســزایی بر نظامبخشــی و جهتدهی به شیوههای نورپردازی
نماهای مسکونی و ارتقای منظر شبانۀ شهر داشته باشد.
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۴تصویر

Pic4

 نورپردازی نماهای کالسیک که مقصود اصلی آن: 4تصویر
 خیابان، تهران.عظمتبخشی به بنا و تأ کید بر تزیینات نماست
.1394 ، آرشیو پژوهشکده نظر: مأخذ.امیرآباد
Pic4: Lighting of classical facade whose purpose is
to demonstrate the grandeur of the building and
its ornaments. Tehran, Amir Abad Street.
Source: Archive of Nazar research, 2015.
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Abstract | Recently we have witnessed residential lighting features in Tehran which
have caused visual turbulence in Tehran night landscape due to the absence of guiding
regulations and the lack of public awareness from public lighting entity. This reveals the
need for legislations to control this process. To establish regulating principals, a scientific
understanding of the lighting in the city has to be fulfilled. In this regard, 50 samples of
residential lighting in Tehran in the form of a study were carried out along with extensive
field observations. Observations show that the general residential lighting features follow
three main approaches including realistic performance, decorative as well as meaningful.
In addition, taking into account the conceptual and visual criteria, the facades can be
categorized in six groups with different characteristics.
The six categories present Tehran’s six residential facade lighting styles that are running
in parallel in the whole city. According to a sample survey, the most frequent style is the
Roman classical lighting in different areas of the city. In the following building facades of
the second and third category are more abundant in which designers have paid a greater
attention to color and form attractions. Meaningful and selective categories contribute to
a small percentage of residential sites in Tehran. Facades in which the lighting is used for
instilling a sense of meaning or emphasizing on a certain concept do not have a strong
position in night landscape of the city.
However, a cycle can be observed in lighting approaches. A cycle which begins with
selective (having functional goals) approaches and after passing decorative approaches ends
up with the same selective lighting approach in order to express the meaning and particular
purpose and aesthetics rather than function focuses.
Nevertheless, the decorative use of lighting in residential buildings and a large variety
and inconsistency of the lighting of the environment has led to visual inconformity.
Categorizing lighting approaches and recognizing theoretical aspects and characteristics of
each of these categories can be considered the first step in management and regulations of
night landscape of residential neighborhoods.
Keywords | Tehran, Night landscape, Lighting, Façade, Residential building.
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