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چکیــده | نقــاط عطــف بــه عنــوان فضاهــای پررونــق و بســتر زندگــی جمعــی،
مکانهــای خاطرهانگیــز و از عناصر بنیادین شــهر به شــمار میروند .امروزه نقش و
جایگاه نقاط عطف در زندگی شــبانه نیز آنها را به عناصر اصلی شــناخت شهروندان
از شــهر بــدل کــرده اســت .بنابراین نقاط عطف نقشــی تعیینکننده در هویت شــهر
داشــته و پیونددهنده نقشــه ذهنی شــهروندان از منظر روز و شب است .با توجه به
نقش نقاط عطف در خوانایی نقشه ذهنی ،اهمیت مدیریت منظر شبانه این نقاط
برای ارتقای میزان رضایت مردم از مطلوبیت فضاهای شهر و نیز هدایت و پرورش
یشــود .در حال حاضر منظر شــبانه تهران علیرغم
ســلیقه عمومی جامعه روشــن م 
اجرای برنامههای نورپردازی مقطعی توســط مدیریت شــهری و صرف هزینههای
بســیار از ســوی بخش خصوصی ،همچنان مغشــوش و ناخواناســت .در بسیاری از
مــوارد ،نورپــردازی بناهــا در نقــاط عطــف با معنــا و هویت آنهــا انطباق نــدارد .این
مقالــه بــا تمرکــز بــر مجتمعهای تجــاری نقاط عطــف به عنــوان دانههای درشــت
تأثیرگــذار بر منظر شــبانه ،به ارزیابی چنــد پروژه جدید نورپــردازی میپردازد .ابتدا
اهــداف نورپــردازی و مهمترین اصــول آن به عنوان شــاخص ارزیابی وضع موجود
به طور خالصه بیان شــد و ســپس ســه مجتمع تجاری (نشــانه) در نقاط عطف (در
مقیــاس میانــی) تهران ،مورد بررســی قــرار گرفت .در تشــخیص دالیــل موفقیت یا
عدم موفقیت آنها روند طراحی و اجرای این طر حها نیز مدنظر قرار گرفت .در پایان
پیشنهاداتی به مدیریت شهری برای هدایت منظر شبانه شهر با کنترل نورپردازی
اینگونه بناها ارائه شده است.

واژگان کلیــدی | نورپــردازی ،نقــاط عطــف ،مجتمعهای تجاری ،منظر شــبانه،
خوانایی

تصویر  : 1تطابق منظر روز و شب مجتمع تجاری چهارسو.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر1394 ،
Pic1: Conformity of day and night
landscape in Chahrsu complex.
Source: Archive of Nazar research center, 2015.
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Specified Issue

مقدمــه | تاریخچــه نورپردازی را شــاید بتوان به تمدنهای باســتانی هزاران ســال پیش
و تجمع مردم در گودهای نمایشــی با صدها مشــعل فروزان نســبت داد .بیشــتر وقایع مهم
در عرصههــای عمومــی ،خــارج از بناهــا اتفــاق میافتــاد و آتش ،روشــنایی مورد نیــاز برای
دید در شــب را تأمین میکرد (علویطبری .)5 : 1389 ،اما نور در فضای شــهری کنونی به
دو منظــور ،تأمیــن روشــنایی و نورپردازی بکار م ـیرود .امروزه نورپــردازی در دنیا به ابزاری
برای دســتیابی به اهداف س ـهگان ه منظر (کارکردی ،فرهنگی و زیبایی) تبدیل شــده است.
اگرچــه فضاهــای روشــن و رنگین به رونق زندگی شــبانه و افزایش ســاعات خدماترســانی
به شــهروندان کمک میکند ،اما اســتفاده غیرکارشناســی از این ابزار نیز میتواند برای شــهر
آســیبزا باشــد .چنانکــه هماکنون منظر شــبانه تهــران در هاله آلودگی نوری روشــناییها و
در میــان نورپردازیهــای ناهمگــون بــا مکان و هویت بناهــا ،گنگ و ناخوانــا ،و ظرفیتها
گاه به تهدید تبدیل شــده اســت .با نگاهی به تجارب موفق شــهرهای دنیا ،نقش مدیریت
شهری در برنامهریزی چهره شب پایتخت ،مشهود میشود .نقش مهم برخی از نقاط شهر
در خوانایــی منظــر ،اهمیت برنامه و ضابطه برای نورپردازی آنها را دوچندان میکند .برای
مثــال نورپــردازی نقــاط عطفی که زندگی شــبانه پررونقــی دارند ،در اذهــان عمومی تصویر
مشترکی از نقاط یا ابنیه شاخص شهر ایجاد میکند .بنابراین اهمال در کنترل منظر شبانه
ششــدن درک عموم از آنچه «نورپردازی مطلوب» مینامند و
این نقاط میتواند به مخدو 
تنزل ســلیقه هنری جامعه بیانجامد .در این نوشــتار با هدف پاســخگویی به سؤاالت زیر،
نورپردازی نشانههای تجاری در نقاط عطف بررسی میشود :
 .1آیا نورپردازی نشانههای تجاری نقاط عطف تهران اصولی است؟
 .2سهم مدیریت شهری ،طراحان و کارفرمایان در کیفیت نورپردازی مجتمعهای تجاری
تهران کدام است؟
فرضیه | از ظرفیت مجتمعهای تجاری جدید در نقاط عطف تهران در بهبود خوانایی
منظــر شــبانه شــهر اســتفاده بهینه نشــده و غالب ایــن طر حهــای نورپــردازی ،غیراصولی،
بیتوجه به سیمای شبانه و تابع سرمایه است.

اهمیت نقش نشانههای نقاط عطف در خوانایی منظر شبانه
خوانایــی یــا نمایانــی ،ارتبــاط یکپارچــه نقشــه شــهر در ذهــن افــراد اســت کــه بــه ســهولت
مکانیابــی و احســاس امنیــت میانجامــد .عــدم خوانایــی منظر شــهر باعث قطــع ارتباط
یشــود .تا قبــل از قرن بیســتم شــهرها از بعد
بــا محیــط و کمرنگشــدن تعلقــات مکانــی م 
ً
خوانایــی ،خیلــی خــوب کار میکردنــد .مکانهایــی کــه مهــم بــه نظــر میرســیدند ،واقعــا
مهم بودند و مکانهایی که جنبه همگانی داشــتند ،به راحتی تشــخیص داده میشــدند
(بنتلی .)1382،اما در شــهرهای کنونی میبایســت جایگاه نشــانههای شهر و نقاط مرجع
بــرای خوانایــی شــهر کنتــرل و تقویت شــود .بهعــاوه ویژگــی خوانایی شــهر تنها بــه منظر
روز محــدود نشــده و انطبــاق منظــر شــب و روز نیز اهمیــت دارد .در این میــان نقاط عطف
بهعنــوان مراکــز هویتــی و مهمتریــن مــکان زندگــی جمعی شــهروندان ،بیــش از هر چیزی
باید ســرزنده باشــند .این فضاها در هیچ ساعتی از شــبانهروز نباید از حضور سرزنده و فعال
شهروندان تهی باشند (سربندی فراهانی و همکاران.)9 : 1392 ،
غالب نقاط عطف فعال شــبانه شــهر ،از یک مرکز خرید یا راســته بازار تجاری برخوردار بوده که
با جذب جمعیت و خدماترسانی به شهروندان بر هویت و نقش این نقاط اثرگذار است .این
ت مکان بوده که با ویژگیهای فیزیکی و عملکردی،
بناها ابزار مهمی برای تقویت معنا و هوی 
خود را از بستر و زمینه تمایز داده و نشانه محسوب میشوند .از زمانی که ساختمانهای عمومی
با عملکرد شــهری و فراشــهری متداول شــدهاند ،معماری و نورپردازی آنها با هم ترکیب شــده
است (علوی طبری .)93 :1389 ،بنابراین جدا از چگونگی روشنایی و نورپردازی عرصههای
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جدول  : 1اصول کلی نورپردازی بناها ،مأخذ  :نگارندگان.1394 ،
Table1: Lighting principals of buildings, Source: authors, 2015.

ردیف

عمومی ،آسیبشناســی نورپردازی مجتمعهای تجاری در
نقــاط عطف بــه دالیل زیر به عنوان موضــوع این پژوهش
انتخاب شده است:1
 .1اینگونــه مراکــز در ســالهای اخیــر بــه تعــداد زیــاد در
قالب دانههای درشــت ،مرتفع و قابل رؤیت در شــهر ظاهر
شــدهاند .بــه دلیــل ویژگیهــای کالبــدی ،حــق عمومــی بر
منظــر آنهــا از حق خصوصی پیشــی میگیــرد و پرداختن به
کیفیت منظر شبانه آنها اولویت پیدا میکند.
 .2مجتمعهای تجاری در طول روز و شب جاذب جمعیت
و موجب رونق زندگی شهر است .بدینترتیب این بناهای
نشــانه با داشــتن طیف گســترده مخاطب ،در اذهان باقی
مانده و میتواند معنای بستر را تحت تأثیر قراردهد.
 .3بخشــی اعظمی از مجتمعهای تجاری شهر در مالکیت
بخــش خصوصــی بــوده و کیفیــت نورپــردازی آنهــا تابــع
جریان هزینهای شــهر نیست .با توجه به رابطه نورپردازی
بــا جــذب مخاطب ،صــرف هزینه بــرای اجــرای طر حهای
اصولی نورپردازی توجیه اقتصادی نیز دارد.
معیار اول انتخاب نمونهها ،استقرار بنا در نقاط عطف دارای
مقیــاس شــهری تــا ناحیــهای بود .ســپس با مالحظه تشــابه
ظرفیتهای کالبدی (سبک معماری ،فرم ،مصالح نما و )...
و موفقیــت و جایــگاه مجتمعها در اذهان عمومــی به عنوان
یــک پدیده نوظهور و جریانســاز ،ســه بنا بــا تأمین گوناگونی
مدنظــر ،انتخــاب و ارزیابی شــدند .2قبــل از بررســی ،اصول و
معیارهای ارزیابی نورپردازی این سه پروژه معرفی میشود.

اصول و معیارهای ارزیابی نورپردازی
مجتمعهای تجاری
مطابــق یافتههــای ایــن پژوهــش ،بــه دلیــل جــوان بودن
مبحــث نورپــردازی در کشــور ،تاکنــون هیــچ مرجــع معتبــر
علمی ،قانونی و رســمی ،ضوابط و اصول جامعی برای این
حوزه منتشر نکرده است .3کتب و مقاالت موجود به صورت
پراکنــده و بــا دســتهبندیهای مختلف بــا ارزیابی تجارب
مشــهور نورپــردازی در دنیــا و بــا روش اســتقراء ،معیارهــا و
ضوابطــی را نتیجهگیری و اعــام کردهاند .در این پژوهش
با اتکا به بررسی اولیه بیش از  100طرح نورپردازی ،نکاتی
که رعایت آنها در اغلب موارد منجر به جذابیت طرح شــده
اســت ،به عنوان یک اصل تلقی شــده است .رعایت برخی
از این اصول ،برای تمامی بناها ،دانههای درشــت شهری
و نشــانهها ،فــار غ از عملکــرد و هویــت آنها الزامی اســت که
از آنها تحت عنوان «اصول کلی» یاد میشود (جدول: )1
انطباق منظر شــب و روز  :باید در همه اقدامات نورپردازی
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تعریف

اصول کلی

1

انطباق منظر شب و روز

بازآفرینی چهره روز با تقویت و تأ کید بر ویژگیهای شاخص فرم و کالبد بنا

2

احترام به بستر طرح

توجه به ویژگیهای کالبدی و معنایی مجاورتها و بافت محدوده

3

خوانایی هویت و عملکرد بنا

انطباق طرح نورپردازی با معنا و نقش بنا

4

رعایت مالحظات فنی

انتخاب رنگ ،جهت تابش و شدت روشنایی مناسب با بنا و محدوده

5

توجه به مقیاس سواره و پیاده

توجه به وسعت دید و سرعت حرکت متفاوت سواره و پیاده

بــه عنوان اصلی ضروری مدنظر قــرار گیرد .ایجاد دگرگونی
و تنــوع ،در الیــهای باالتــر و بــا حفــظ این اصل انجام شــود
(منصوری .)34 :1391 ،پس از شــناخت تصویر روز شــامل
ویژگیهــای شــاخصی چون ارتفــاع ،فرم و ســبک معماری
بنا ،مصالح و رنگ نمای ســاختمان می توان با اســتفاده از
تکنیکهای مختلفی این تصویر را در شب بازآفرینی کرد.
احتــرام بــه بســتر طرح  :بــا قبول منظــر به عنــوان یک کل
واحــد ،نورپردازی نشــانهها نمیتواند منفک از شــخصیت
بســتر (ازجملــه بناهــای مهــم مجــاور ،عملکــرد محــدوده،
تاریخچه بافت و اقلیم) طراحی شود .در نورپردازی نشانه
میبایســت شدت روشــنایی ،تکنیک نورپردازی ،استفاده
از نــور رنگــی یــا متحرک ،بســتر ،پوشــش گیاهــی و مبلمان
شهری مورد توجه قرار گیرد.
⚫ خوانایی هویت و عملکرد بنا  :نورپردازی صحیح
میتواند کیستی بنا را با توجه به نقش و جایگاه آن در حیات
شهری نمایانکند .نورپردازی نباید باعث خلط جایگاه این
عناصر و کاهش خوانایی شهر شود (حجت .)17 :1387 ،در
نورپردازی شــبانه باید به فرهنــگ ،تاریخ و هویت بنا توجه
شــود .ســلیقه یا بدســلیقگی در نورپردازی نشانهها میتواند
همــه اســتعارهها ،کنایههــا ،تمثیلهای آنها را قوت بخشــد
یــا تضعیــف کند؛ بنــا را بر فضای پیرامونش مســلط کند یا با
شدت نور از دیدهشدن بازدارد (حبیبی.)25 :1387 ،
⚫ رعایــت مالحظــات فنــی  :انتخــاب شــدت نــور
هماهنــگ با روشــنایی محیط ،تضاد مناســب میــان نقاط
روشن و تاریک بنا ،جلوگیری از ایجاد خیرگی و چشمزدگی،
انتخــاب رنگ مناســب بــا رنگ و مصالــح نما و نیــز بازتاب
رنگهــای محیــط از جمله نکاتی اســت که میبایســت در
تمامــی طر حهای نورپردازی مــد نظر قرار گیرد .نورپردازی
بــد میتوانــد فضــا را ناراحتکننــدهو کاربر فضــا را عصبی و
مضطرب ســازد؛ فــرد احســاس میکند که گویــی عاملی در
میانه ،درست و به قاعده نیست (اعتمادیفر.)1388 ،

⚫ توجه به مقیاس سواره و پیاده  :سرعت حرکت
و عمق دید پیاده و ســواره با یکدیگر متفاوت است .بر این
اســاس در طر حهــای نورپردازی موفق به نــکات زیر توجه
شده است :
 تقویــت حس کشــش و دعوتکنندگــی ورودی مجموعهدر مقیاس پیاده
 نورپــردازی یــا طراحــی المــان نــوری بــر بدنــه بنــا یا کفپیادهرو و مبلمان شهری
 نورپــردازی تاج و خط آســمان بنا یا نشــانه مجتمع برایدید سواره
عــاوه بــر اصــول مشــترک ،در نورپــردازی مجتمعهــای
تجاری اصول زیر توصیه شده است (جدول: )2
⚫ رونق زندگی شبانه  :پرکردن فضاها به صورت نوری
یکدســت ممکن اســت محیط را برای کار مناســب سازد؛ اما
ً
لزومــا آن را مکانــی دلچســب و زیبــا نخواهــد کــرد (علوی،
 .)1364با توجه به ماهیت کاربری تجاری ،طرح نورپردازی
میبایست موجب رونق فضا و سرزندگی شهر شود .استفاده
از نورپــردازی در طوالنیکــردن زمان خرید در شــب و بازدهی
فــروش نقــش مهمــی دارد .نــور ،ابــزاری عالــی بــرای القــای
حاالت روحی اســت .طراحان میتوانند بــا انتخابهای زیر
جریان زندگی این نقاط را در شب رونق بخشند :
 استفاده از نورهای «رنگی ثابت» اســتفاده از نورهــای «رنگــی متحــرک» بــا مکانیابــیصحیــح ،محدودیــت ســطح و بــازه زمانــی ،بــدون ایجــاد
اغتشاش در محیط
 بکارگیــری نورهــای ســفید متحــرک و چشــمکزن بــامکانیابــی صحیــح و رعایت مالحظات فنی و بدون آســیب
به آرامش و خوانایی محیط
 روشــنایی مناســب بدنــه و ویترینهــا در تــراز همکــف ومقیاس پیاده بدون ایجاد خیرگی
 آفرینــش تصویــر جدیــدی از بنــا در شــب ،بــدون انطباقبــا چهــره روز آن در مــوارد محــدودی که هویت بســتر طرح

Specified Issue

جدول  : 2اصول نورپردازی مجتمعهای تجاری ،مأخذ  :نگارندگان.1394 ،
Table2: Lighting principals of commercial complexes, Source: authors, 2015.

ردیف

معیار

تعریف

1

رونق زندگی شبانه

نورپردازی جذاب ،پویا و سرزنده ضمن رعایت شأن بستر و مالحظات فنی

2

استفاده از زمان و بعد چهارم

طر حهای متغیر و برنامهپذیر نورپردازی متناسب با مقاطع مختلف زمانی
تصویر  : 2عدم تطابق منظر روز و شب مجتمع تجاری
مگامال ،مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic2: Non conformity of day and night
landscape in Mega Mall complex,
Source: Archive of Nazar research center, 2015.

ضعیف باشد.
⚫ اســتفاده از زمــان و بعــد چهــارم  :بــا اســتفاده از
فنآوریهــای روز ،طــرح نورپــردازی میتوانــد در مقاطــع
مختلــف زمانی (از جمله در طول شــبانهروز ،مناســبتهای
ســاالنه ،جشــنوارههای مناســبتی و حراجهــای فصلــی)
برنامهپذیــر و متغیــر باشــد .این تنوع میبایســت در خدمت
منظــر شــهر و بــا مالحظــات زیباییشناســی و فنــی باشــد،
بــه گون ـهای کــه موجــب اختــال در فهــم محیــط و کاهش
تحریکپذیری یا آزار مخاطب نشود .برای نمونه چراغهای
چشمکزن نشانه مشهوری چون برج ایفل رأس هر ساعت
یشــود و در
شــب تــا  1بامــداد به مدت چنــد دقیقه روشــن م 
برخی مناســبتها نیز تغییر چهره میدهــد (غفوری:1391 ،
 .)37دو روش رایج کنونی عبارت است از :
 .1استفاده از صفحات  LEDنورهای سفید یا رنگی متحرک
که طرح هنری یا تبلیغات شهری را بر نما شکل میدهد.
 .2اســتفاده از ویدئو پروجکشــن با فاصله از صفحه نما که
طرح هنری را بر آن تصویر میکند.
انتخاب صحیح ابعاد طرح متناسب با سطح بنا ،مکانیابی
صحیح صفحه و کنترل خیرگی ســواره و پیاده نیز از نکات
فنی استفاده از این روش است.

ارزیابی نمونههای منتخب
4
مجتمع تجاری چارسو

تصویر2

یشــود مجتمع چارســو در تقاطع خیابانهای
پیشبینی م 
جمهــوری و حافــظ – نقطــه عطــف شــهری -بــا حجــم و
نمــای خــاق خود و بــا عملکردهای داخــل مجموعه نظیر
فروشگاهها ،رســتورانها و سالنهای سینما ،باعث تعادل
اختــاط کاربریها و مکمل رونق روزانه بورسهای کاال در
این محدوده و نشــانهای قابل توجه در منظر شبانه باشد.
طبــق مصاحبــه بــا تیــم طراحــی ،بــه کنتــرل خیرگــی برای
حرکــت ســواره روی پــل در انتخــاب شــدت و جهــت تابش
توجــه کافی شــده و نیــز کیفیت رنــگ ســفید پانلهای نما

Pic2
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ویژه نامه

در روز ،حفظ شده است .پیشنهاد طراحان برای نورپردازی محوطه و طرح مدیای نما به
دلیل کمبود زمان و هزینه از سوی کارفرما حذف شده است.
در این طراحی مالحظات فنی و زیباییشناســی به خوبی رعایت شــده اســت .اما به دلیل
اجــرای ناقــص طــرح اولیــه و حذف نمای مدیــا ،نورپــردازی مالیم و تکرنگ بنا ،ســایه-
روشــن رمزآلودی را به فضا القا میکند که بیشــتر مناســب فضاهای مذهبی یا میراثی است
و هویت فضاهای فرهنگی بنا بر سرزندگی عملکرد تجاری آن غالب شده است .همچنین
حــذف نورپــردازی محوطــه ،توجــه بــه مقیــاس پیــاده در طــرح را تضعیــف کــرده اســت.
مکانیابی صحیح بنا در این نقطه عطف میتواند با افزودن یک طرح نورپردازی ســرزنده
و زمانی کامل شود (تصویر.)1

مجتمع تجاری مگامال

5

این مجتمع در شــهرک ا کباتان و در منطقه پنج شــهرداری قرار دارد .اتصال این نقطه به
بزرگراههــای تهــران به عنوان ورودی شــهرک و فاصله کوتاه از ایســتگا ه مترو آن را به یک
نقطه عطف در مقیاس ناحیهای تبدیل کرده اســت .اســتفاده از نور رنگی و نمای مدیای
متغیر و برنامهپذیر ،انتخابی صحیح برای رونق زندگی شبانه این مجتمع است .همچنین
در نمــای جنوبــی ،نورپردازی ســتونهای ورودی و لوگوی مجموعه انطباق منظر شــب و
روز را تقویــت کــرده اســت .اما اعمال نظــر کارفرما موجب تغییر محل نصــب نمای مدیا به
وجه بزرگ و قوســی بنا شده است .شــدت روشنایی نامطلوب صفحات  LEDباعث ایجاد
خیرگی برای ســواره در فلکه عبوری و کنتراســت غیر اســتاندارد بخش تاریک و روشــن نما
و در نهایت عدم انطباق منظر شــب و روز بنا شــده اســت .اجرای دائمی نورپردازی متغیر،
فضا را مغشوش کرده و تأثیر آن را کاهش داده است .همچنین کنتراست شدید رنگ نورها
با جنس و رنگ نما ،از دیگر نقاط ضعف طرح است.
علیرغــم صــرف هزینــه و اســتفاده از فنآوریهــای روز ،بیتوجهــی بــه مالحظــات فنــی
نورپردازی کیفیت طرح را کاهش داده است .در این نمونه نیز بخشی از نظرات کارشناسان
به خواست کارفرما و غیرهمسو با منافع کلی حذف شده است (تصویر.)2

فقدان مدیریت و برنامهریزی درخصوص
نورپردازی مجتمعهای تجاری به عنوان
جزئی از کلیت چهره شهر ،نه تنها توجیه
اقتصادی نخواهد داشت که تأثیرات
منفی آن بر فهم هنری عمومی و اتالف
سرمایه ملی صدمات جبرانناپذیری را وارد
میسازد .از این رو تهیه و اجرای سند جامع
نورپردازی تهران ،سازوکار مناسبی برای
دستیابی به منظر شبانه مطلوب است.
مجتمع تجاری ارگ

6

ب از ســه جهــت میدان تجریــش -نقطه عطف شــهری -در
مرکــز خریــد ارگ ،با دید مناس ـ 
خیابــان ســعدآباد قــرار دارد .ایــن مجتمع بــا تخریب بحثبرانگیــز بــاغ 10هزارمترمربعی در
جوار کاخ ســعدآباد ،ابتدا به بهان ه پارکینگ طبقاتی و ســپس پروژ ه فرهنگی -تجاری و در
نهایت پروژ ه عظیم تجاری احداث شد (پایگاه خبری بولتن نیوز .)1393 ،ابعاد و فرم بنا
و نیز گشــودگی پیشــخان مجموعه ،ظرفیت مناسبی برای تبدیل آن به یک نشانه شهری
در یک نقطه عطف تاریخی دارد .اســتفاده از نورهای رنگی با هویت و عملکرد بنا ســازگار
بوده و موجب سرزندگی و جذابیت زندگی شبانه آن است .همچنین بکارگیری نورپردازی
تـ مناســبتها ،فصلها و حتی آب
غیرمســتقیم و برنامهپذیر در واکنش به شــرایط متفاو 
و هــواـ و امــکان اجرای نورپردازی تعاملی 7از نقاط قوت طرح اســت .روشــنایی یکدســت و
بدون خیرگی بنا تا خط آســمان ،تصویر شــب و روز آن را برهم منطبق میکند .اما افراط در
استفاده از نورهای متغیر ،فرصت اثرگذاری آن را به تهدیدی برای آرامش محدوده میدان
بدل کرده اســت .این خودنمایی بنا در شــب ،بیتوجه به هویت و تاریخ بســتر ،مهمترین
بنای میدان تجریش (امامزاده صالح) را به رقابت میخواند .تراز همکف و سطح پیادهرو
نیــز بــه نفع ســطح کلی نما ،بــدون طرح باقی مانده اســت .صــرف هزینه برای اســتفاده از
فنآوریهای روز با رعایت مالحظات فنی از نقاط قوت این طرح اســت ،اما بیتوجهی به
بستر و افراط در جلوهگری ،رونق شبانه را به تهدید هویتی و اغتشاش بصری تبدیل کرده
است (تصویر.)3

جدول  : 3مقایسه تطابق نورپردازی مجتمعها با معیارها ،مأخذ  :نگارندگان.1394 ،
Table3: Comparison of Lighting conformity of complexes with the criteria, Source: authors, 2015.

نام
مجتمع

90

35

انطباق منظر شب و روز

خوانایی هویت و عملکرد بنا

احترام به بستر طرح

چهارسو

+

نورپردازی پانلها با
شدت نور مناسب سفید

+

تعریف و خوانایی
یک ضلع از تقاطع
در شب بدون
خدشه به دیگر
بناها

-

مگامال

-

نورپردازی نامتوازن
و کنتراست شدید بین
نقاط تاریک و روشن نما

+

مکمل بار فعالیتی
نقطه عطف حرکتی

+

ارگ

+

تداعی کامل فرم بنا
در شب

-

تضعیف جایگاه
مهمترین بنای
میدان تجریش
(امامزاده صالح)

+

شماره  ۳۱تابستان ۱۳۹۴

مالحظات فنی

القای حس پررمز و راز
فضاهای مذهبی یا میراثی با
سایه روشن پانلها به جای
هیجان و جذابیت

+

خوانایی ورودی و نشانه
مجتمع

-

استفاده از نور رنگی

+

رونق زندگی شبانه

حذف خیرگی سواره با
نور مالیم و یکنواخت
رو به باال با استفاده از
لنزهای پشت نما

+

ایجاد خیرگی و
چشمزدگی پانل مدیا
برای سواره و پیاده

+

نور مالیم و فیلترشده با
سطح شیشهای مجتمع

-

استفاده از بعد چهارم
(برنامهپذیری زمانی)

خوانایی و امنیت تراز
همکف

-

عدم استفاده از
نورپردازی متغیر
زمانی

استفاده از نور رنگی در
صفحه مدیا

-

استفاده غیرفنی از
نورپردازی مدیا و
کنتراست نامناسب
رنگی و محل و
ابعاد نامناسب پانل

اخالل در آرامش محیط
و کاهش حساسیت
ناظر با استفاده دائمی از
نورهای رنگی متغیر

+

امکان تغییر طرح
نورپردازی و اجرای
نورپردازی تعاملی

Specified Issue

جمعبنــدی | اهمیــت رعایت اصول نامبرده هنگامی روشــن میشــود که بــار دیگر تأثیر
نقــش ایــن نشــانههای نقــاط عطف را در اذهــان عمومی به خاطــر آوریم .بــه گفتۀ «حامد
کاملنیا» « :ا گر ســواد بصری شــهروندان را از طریق نورپردازی ،به عناصر زیباییشناســی
در فضای شــهری باال ببریم ،هوش بصری را باال بردهایم .آنگاه ،دیگر مردم ســاختمانها
و نمادهــای زشــت را نمیپســندند ،زیــرا هوش بصریشــان یــا یادگیری بصریشــان تقویت و
خالقیتشان بیشتر شدهاست» (سعیدی.)7 :1389 ،
به اســتناد نمونههای بررســی شده ،در شــرایط کنونی و با فقدان ساز و کار قانونی حامی حق
عمومــی در منظر شــبانه ،ادامه روند عقبنشــینی حــوزه تخصصی در برابر ثروت و خواســت

مالکان نگرانکننده است .راه حل این نابسامانی نیز همچون غالب مسایل شهر ،حاکمیت
قانون و احترام به نظر کارشناسی است .تهیه سند جامع نورپردازی از سه دهه پیش در دنیا
در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته و از آن به عنوان قانونی جامع استفاده میشود .در این
طرح به عواملی نظیر استانداردهای فنی ،اصول زیباییشناسی و مصرف بهینه انرژی توجه
میشــود و در تحقــق کامل این ســند ،بخــش خصوصی نیز نقــش دارد .در بخش مالحظات
نورپردازی ،زمینه مشارکت عمومی در نقاط مداخله برای فعالیت نوری موقت یا دائم تعیین
میشــود .نورپــردازی بناهای بزرگ تجاری نیز در این دســته قرار میگیــرد (اخوت.)1387 ،
جمعبندی مقایسه ارزیابی نمونهها براساس معیارهای منتخب در جدول  3آمده است.

نتیجهگیری | ابتدا به نظر میرسید فاصله کیفی منظر شبانه تهران از معیارهای اولیه،
حاصل غیاب کار کارشناسی و عدم مشارکت طراحان نور و معماران منظر در پروژههاست.
اما با مصاحبه با گروههای طراحی و اجرا نتایج زیر حاصل شد :
در نبــود ضوابــط نورپــردازی ،مجموعــه طــراح و کارفرما ،حق عمومی در داشــتن شــهری
خوانــا را فــدای منافع و حــق خصوصی میکنند .وجــود مجموعه ضوابطــی برای هدایت
طر حهــای نورپــردازی -در مرحله طراحی ،صدور پروانه و نظارت بر اجرای طر ح و صدور
پایان کار  -الزامی است.
در شرایط موجود و با فقدان ضوابط ،چنانچه طراحان نور و معماران به اصول کلی طراحی
پایبنــد باشــند ،باز هــم میتوان انتظار درســتی از نتایــج پروژههای نورپردازی داشــت ،اما
عدم همکاری معمار و طراح نور گاه محصول نهایی را تضعیف میکند .مهمتر از آن اعمال
نظر کارفرما با تلقی نادرســت از حق مالکیت خود اســت که مشابه نمونههای این پژوهش
در مرحلــه اجــرا ،کیفیت طرح را تغییر میدهد .به عبــارت دیگر ،در غیاب ضوابط یا هیأت
داورانــی کــه از نظر کارشناســی حمایت کنند ،باید همچنان شــاهد حکمرانــی مطلق حوزه

ثروت بر شهر از جمله در حوزه نورپردازی باشیم.
بــه تبــع دو مــورد باال ،برآینــد پروژههای نورپردازی درش ـتمقیاس و نوظهور شــهر که توان
فنــاوری و قــدرت ثروت خود را به رخ شــهر میکشــد ،پیام نادرســتی به شــهروندان ارســال
میکند  :نشانههایی مهم اما به غلط آذینبندی شده در نقاط مهم شهر که الگوی زیبایی
یشــوند .خطر تداوم این فهم نادرســت بیش از
و معیار پیشــرو بودن در دنیای روز تلقی م 
دو مورد پیشین است؛ چرا که وقتی سلیق ه عمومی یک جامعه به ابتذال کشیده میشود،
هزینهای دوچندان برای اصالح و ارتقای آن نیاز است .رواج فهم نادرست مردم از «آنچه
خوب است» را میتوان در نورپردازی رنگی و گاه متغیر بناهای مسکونی پرتجمل یافت.
تهیــه و اجرای ســند جامــع نورپردازی تهران ،ســازوکار مناســبی را برای دســتیابی به منظر
شــبانه مطلــوب ارائــه میدهد .اما تــا زمان تصویب و اجــرای این قانــون ،طراحی و اجرای
نورپردازی بناها به ویژه مجتمعهای تجاری ،بدون مدیریت و برنامهریزی چهره شهر به
عنــوان یــک کل واحد ،صــرف هزینه با تصور توجیه اقتصادی امــا در واقع غفلت از تأثیر بر
فهم هنری عمومی و اتالف سرمایه ملی است.
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، تطابق منظر روز و شب مجتمع تجاری ارگ: 3 تصویر
.1394 ، آرشیو پژوهشکده نظر: مأخذ
Pic3: Conformity of day and night landscape
in Arg commercial complex,
Source: Archive of Nazar research center, 2015.

3تصویر
Pic3

provide an appropriate mechanism to achieve the desired night landscape. Meanwhile,
lighting design and implementation of buildings especially commercial ones, without
management of a city as a whole, targets costs and economic feasibility while neglects its
impact on the understanding of public art and the national loss.
Keywords | Lighting, Milestone, Commercial complexes, Night landscape, Legibility.
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Abstract | Milestones as thriving and communal living spaces are considered evocative
places and fundamental elements of every city. Today, the role and position of the
milestones in the lives of the citizens of the city at night, has turned them to the main
elements of city cognition. Therefore, milestones are decisive in creating the identity of the
city which connects citizens’ image of day and night landscape. Due to the importance of
milestones in legibility of mind patterns, management of night landscape for enhancement
of people’s satisfaction from city spaces and guidance of public desirability is doubled in
significance. Currently, night landscape of Tehran is still intricate and illegible despite the
temporary lighting programs by urban managers and expenditure in the private sector. In
many cases, building lighting does not match the significant milestones and their identity.
This article with focusing on commercial complex commercials as coarse milestones,
evaluates some new projects dealing with lighting.
Initially, lighting objectives and the most important principles as an indicator to assess the
current situation were summarized and three commercial complexes (sign) in milestones
(on mid-scale) of Tehran were evaluated in the following. Based on the findings of this
article, it firstly appeared that the qualitative distance of Tehran night landscape from basic
criteria is resulted from the absence of expertise and lighting designers and landscape
architects involved in the projects while interviews with design and implementation teams
revealed the following results:
1. In the absence of lighting principals, designers and the employers, sacrifice the public’s
right to have a legible city read for the sake of private interests and rights. Setting criteria for
guiding the designers -in stage of lighting design, licensing and supervising of the project to
the end- is necessarily required.
2. In the current circumstances and in lack of regulations, if the lighting designers and
architects consider themselves as committed to the general principles of design, positive
outcomes can be expected from lighting projects while inconformity of designer and
architect can undermine the results. More importantly, the employer interference can
reduce the quality of design. In other words, in the absence of standards or a jury for
expertise support, the absolute rule of wealth over the city, including lighting continues.
3. As a result of the above, the result of large-scale projects and the emerging technologies
that manifest the power and strength of his wealth to the city can send wrong message to
the citizens: Significant but wrongly ornamented signs in important areas of the city whose
beautiful pattern and decoration in the world is considered the leading standard. The
hazards of this perpetual misunderstanding are over the previous two problems; because
when the public taste is drawn into banality, double efforts are required to pay for its
improvement. Prevalence of false understanding of “what is good” can be found in lighting
colors and sometimes in various prodigal lightings of residential buildings.
Preparation and implementation of a comprehensive document for lighting in Tehran can

