
چکیده |  منظر شــهری، برآیند تصاویری از شــهر اســت که مخاطب به  واسطه آن 
شهر را درک می کند و پرسش درخصوص کیفیت آن، از مباحث روز مدیریت شهری 
کیفیت منظر شــهری  اســت. مداخالت زیباشناســانه از رایج ترین اقدامات در ارتقاء 
محســوب می شــود و نورپــردازی، جایگاه مهمی در این امر برعهــده دارد. از طرفی، 
کــه جــزء عناصــر اصلی منظر شــهری هســتند، از مداخــالت مهم  نورپــردازی پل هــا 
زیباشناســانه اســت که به دلیل قابل رؤیت بودن از فواصل مختلف در سرعت های 

متفاوت، نقش چشم گیری در ساختار منظر شبانه دارد.   
کنــده در نورپــردازی پل هــا نتایــج چندگانه ای را  در تهــران، اتخــاذ رویکردهــای پرا
کیفیت منظر شــهری منجر شــده اســت.  کــه بعضًا بــه ارتقاء یا تنزل  در پــی داشــته 
کیفــی مداخله  ایــن نوشــتار، نورپــردازی شــبانه پل هــای تهــران را با هدف بررســی 
زیباشناسانه در رویکردهای اتخاذ شده برای نورپردازی پل ها و با نگاهی منظرین 

مورد ارزیابی قرار می دهد.

واژگان کلیدی |  منظر شبانه، پل های شهری، مداخله زیباشناسانه، تهران.

ویژه نامه

نورپردازی یا روشنایی؟

pic1: Night landscape of Seyyed 
Khandan pedestrian bridge. Fading 
of pedestrian bridge at night and in 
conflict with the powerful roadway 
bridge lighting.
Photo by: Mahsa Kashi Fard, 2015.

تصویر۱ : منظر شبانه پل عابر پیاده 
گم شدن پل عابر پیاده در تاریکی  سید خندان. 
شب و در تضاد با نورپردازی قوی پل سواره.
کاشی فرد، ۱۳۹۴. عکس : مهسا 
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Specified Issue

مقدمــه |  نــور از جملــه عناصر تأثیرگــذار در طراحی فضای 
کــه درجلــوه بصــری و  شــهرِی مطلــوب محســوب می شــود 
کیفی عناصر منظر بسیار مؤثر است. امروزه با توجه به تغییر 
ســاختار زندگــی جوامع و جریان بخش بزرگــی از فعالیت ها و 
کارکردهای محیط های انســانی در ساعات شبانه، استفاده 
از نور مصنوعی در غیاب نور طبیعی روز، امری اجتناب ناپذیر 
اســت. البتــه که انســان بــرای جهت یابــی، تأمیــن امنیت و 
انجام امور روزمره نیازمند روشن کردن فضاست، اما موضوع 
مورد توجه آن اســت که در قرن 21،  نورپردازی نقشــی فراتر 
کــردن چنین نیازهــای اولیه ای را بر عهــده دارد.  از برطــرف 
در دنیــای امــروز، نورپــردازی یــک فن، علم و هنر اســت و با 
کردن برای دیده شدن تعریف می شود، فاصله  آنچه روشن 

زیــادی گرفته اســت؛ لــذا بهره گیری از آن با هــدف بازآفرینی 
هویت شــهر و توجه به ُبعد زیباشناسانه حیات مدنی شبانه 

ضرورتی غیرقابل انکار است.
اهمیــت نقش پــل به عنوان یکــی از اجزاء منظر شــهری در 
مداخالت زیباشناســانه، ســبب شــده تا این عناصر به یکی 
از اهــداف مهــم در نورپــردازی شــبانه شــهرها بــدل شــوند. 
کرد  گروه زیر دسته بندی  پل های تهران را می توان در ســه 
کــه ســاختار ســواره محور شــهر، نقــش آن ها را بــه عناصری 

عملکردی تنزل داده است : 
پــل عابر پیــاده : طراحی شــده به  مثابه فضــای عبور برای 
عابــر پیــاده جهــت اتصــال محله هــای بریده شــده توســط 

خیابان و بزرگراه )مقیاس محلی(.

پل ســواره : طراحی شــده به  مثابه فضای عبور سریع برای 
اتومبیل جهت دسترسی صرف )مقیاس منطقه ای(.

پــل نظرگاهی : طراحی شــده بــه  مثابه فضــای مکث برای 
کردن )مقیاس شهری(. عابر پیاده جهت نظاره 

جدیــدی  سیاســت های  اخیــر،  ســال های  در  کــه  آنجــا  از 
در مدیریــت منظــر شــبانه تهــران اتخــاذ شــده و باتوجه به 
ک شــهروندان از  اینکه اهمیت منظر شــبانه در تطبیق ادرا
منظر روز و شــب شــهر است، این پرســش که »آیا مداخالت 
هــدف  بــه  تهــران، دســت یابی  در پل هــای  زیباشناســانه 

واحدی را دنبال می کنند؟« اهمیت یافته است. 

فرضیــه | مداخله زیباشناســانه در منظر شــبانه پل های 
تهــران در مقیــاس ســواره نســبت بــه پیــاده بــه معیارهای 

کیفیت منظر شهری نزدیک تر است.  اعتبار بخشی 

روش شناسی
این مقاله یک پژوهش توصیفیـ  تحلیلی است که از طریق 
ارائــه معیارهــای ســنجش منظــر شــبانه پل هــا بــه ارزیابی 
ســه نمونــه مــوردی می پردازد. بــرای اســتخراج معیارهای 
ســنجش، از طرفــی مفاهیم نظــری و از طــرف دیگر، روش 
که از راهبردهای عینیت گرا  »توصیــف پیمایش اجتماعی« 
و اســتقرایی توصیــف منظــر بــا ابــزار پرسشــنامه های بــاز و 
اســت،  نیمه ســازمان یافته  مصاحبــه  و  )جــدول1(  بســته 
گرفته شــده اند. جمعیت آماری پژوهش، شهروندان  به کار 
که در محــدوده نمونه  تهرانــی و جامعــه آمــاری صد نفرنــد 
انتخــاب  تصادفــی  به صــورت  و  داشــته  حضــور  مــوردی 
اســاتید رشــته منظــر و  بــا  شــده اند؛ همچنیــن مصاحبــه، 
گرفتــه اســت.  صاحب نظــران در زمینــه پژوهــش صــورت 
نمونه های ارائه شــده در مقاله برگرفته از چندین پل مورد 
گروه سواره، پیاده و  که از هر  بررسی در پژوهش اولیه بوده 

نظرگاهی یک نمونه ارزیابی شده اند.
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گزینه ها پرسش ردیف

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

تا چه اندازه پل های پیاده و سواره دارای شخصیت و حس مکان هستند؟ 1

تا چه اندازه پل ها دارای هویت تاریخی هستند؟ 2

آیا در نورپردازی پل ها پاسخگویی به عملکرد به درستی درنظر گرفته شده است؟ 3

از نظر شما پل ها از امنیت اجتماعی برخوردار هستند؟ ۴

آیا پل ها از لحاظ بصری، زیبایی و جذابیت دارند؟ ۵

از نظر شما پل ها آلودگی بصری و نوری ایجاد می کنند؟ ۶

از نظر شما در نورپردازی پل ها به خوانایی و معنا توجه شده است؟ 7

Table1: The questionnaire for evaluating 
night landscape criteria of bridges.

Source: Report of contemporary Landscape 
Architecture course, June 2015.

جدول۱ : پرسش نامه سنجش معیارهای منظر شبانه پل.

کالس معماری منظر معاصر. خرداد ۱۳۹۴. گزارش  مأخذ : 
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ویژه نامه

زیباشناسی منظر شبانه 
کاســتی ها،  جوامــع بشــری در محیط زندگی خود همواره با 
بــه  نیــل  بــرای  و  بــوده  روبــرو  نارضایتی هایــی  و  نیازهــا 
وضعیــت مطلــوب از طریــق بــه کار بســتن توانمندی هــا و 
امکانــات موجــود در تــالش دائمنــد. نتیجــه ایــن فرآینــد 
را »جــان دیوئــی«، فیلســوف آمریکایــی، »اعتباربخشــی« 
Dewey, 2011: 29-( می دانــد  ارزش  تولیــد  به معنــای 

30(. برگــردان اعتباربخشــی در شــهر را می تــوان در فرآینــد 
مداخله زیباشناســانه جستجو نمود )Mansouri, 2015a(؛ 
کــه محصــول نهایــی ایــن مداخلــه، ارتقــاء  بدین صــورت 
گاه ســازی  ک مخاطــب از فضــای تجربه شــده بــا ابزار آ ادرا
او نســبت بــه معنــای فضــا و اجــزای آن اســت )منصــوری، 
13۹۴(. مفهوم زیباشناســی از  ابتــدای پیدایش در دنیای 
کــه به ســال 173۵ بازمی گــردد و مفهومی صرفًا  کادمیــک  آ
که به پارادایم  فلسفی بود )Baumgarten, 1986(، تا امروز 
شــهری مهمــی بــدل شــده، دســتخوش تغییرات بســیاری 
بوده است. فیلسوف هایی چون »افالطون«، »بومگارتن«، 
»کانت«، »نیچــه«، »هگل«، »هایدگر« و »دیوئی« و پس از 
آن نظریه پــردازان شــهری چون »کالــن«، »لینچ«، »بیکن« 
و »الســوس« نیــز در تبییــن وجــوه مختلــف ایــن مفهــوم با 

کوشیده اند.  دیدگاه های تخصصی 
در اروپــا، مداخلــه زیباشناســانه در شــهر در قالــب تندیس، 
آب نمــا، هنــر زمینــه ای، هنــر در محل، اجــرای رقص روی 
بام هــا، برنامه هــای فرهنگی مانند جشــن موســیقی، شــعر 
کارنــاوال، همچنیــن در مقیــاس سیاســت های شــهری  و 
به شکل محله های خالق یا پایتخت های اروپایی فرهنگ 
حالی کــه  در   .)Bouchier, 2015: 66( می کنــد  پیــدا  بــروز 
شــرایط طبیعــی شــهر تهــران در ترکیــب بــا بســتر فرهنگی و 
گونــه ای منحصر  تاریخــی تمدن ایــران، موجــب پیدایش 
کــه می تــوان آن را  به فــرد از مداخــالت زیباشناســانه شــده 
»منظرســازی« به معنــای شــخصیت دهی به فضــا از طریق 

کردن معنای آن نزد مخاطب دانست.  برجسته 

بین منظر شهری روزانه و شبانه تفاوت بسیار است : فرم ها، 
و  شــده  ک  ادرا فاصله هــای  ســایه ها،  ســاختمان ها،  رنــگ 
ک بصــری از شــهر در شــب را تغییر می دهــد. باتوجه  ... ادرا
بــه آنکــه در تاریکــی شــب، تنها آنچــه به صــورت مصنوع در 
گرفته، مشــاهده می شــود، بنابراین  معــرض روشــنایی قــرار 
انتخــاب موضــوع و چگونگــی نمایــش شــبانه آن به لحــاظ 
انتقال معنا به بیننده اهمیت ویژه می یابد. عناصرمنتخب، 
نمادهایــی را در ذهن مخاطب ثبت می کند که تنها محدود 
کالبــدی آن نیســت بلکه مولد یــک معنای  بــه ویژگی هــای 
شــاخص از کلیت شــهر نیز هســت. به همین ترتیــب با تعدد 
کــردن ایــن مــوارد، منظر شــبانه شــهر بــه تدریــج پدید  پیــدا 
کــه می توانــد بــا ایجــاد هویت هــای مســتقل، یــک  می آیــد 
گرچــه نورپردازی شــهری و  ویژگــی شــاخص از شــهر باشــد. ا
عملکردهــای چندگانــه آن در فرآیند تغییر شــکل یک مکان 
دخیل است )Valère, 2003: 53(، اما این اقدام، به خودی 
کــه منتج  خــود یــک نتیجه نیســت بلکــه فرآینــد تحقق آن 
به تجربه شــهری جامع نزد مخاطب می شــود، اســت که به 

معنای شهر اعتبار می بخشد.

معیارهای ارزیابی منظر شبانه ُپل
کلی، قادر  کمیت هــای موجود در شــهر، در مقیاس جزئی یا 
بــه تأثیرگــذاری بر ماهیت منظر شــهری اســت. پل ها نیز از 
ع مداخله در  که هر نــو کالبدی شــهر هســتند  جملــه عناصر 
آن هــا اقدامــی منظرین محســوب می شــود. تجربه  نشــان 
کــه اســتفاده از نور برای روشــنایی در فضاهای ناامن  داده 
امنیــت  افزایــش  و  بزهــکاری  کاهــش  موجــب  بی دفــاع  و 
شــهروندان شــده اســت. عواملی چون امنیت، ســرزندگی، 
هویــت مکانــی، حفــظ کیفیت بصــری جداره هــا، احجام و 
محیــط طبیعی در ســاعات مختلــف شــبانه روز و همچنین 
نورپــردازی  ع  تنــو طریــق  از  کــه  متفــاوت  اتمســفر  ایجــاد 
امکان پذیــر شــده )منشــی زاده، 13۹1 : ۴۵(، نورپــردازی 
پل ها را به یکی از موضوعات مهم در پروژه های زیباسازی 

کرده است.  شهری بدل 
خوانش شهر در شب، کشف دوباره خطوط قدرت، جغرافیا 
کلیدی آن اســت )Narboni, 1995: 15(. لذا  و مکان هــای 
منظر شبانه ُپل نمی تواند نتیجه یک فرآیند تصادفی باشد 
که  کامــاًل مشــخص برنامه ریزی می شــود  بلکــه بــا اهــداف 
عــالوه  بــر تأمین امنیت و دید، ســه معیار اصلــی ارزیابی آن 

عبارتند از تمایز، خوانایی و چشم نوازی. 
کــه بــه بیننده  تمایــز : نــور، مولــد احساســات روانــی اســت 
ک مخاطب  امــکان ســنجش کیفــی فضــا را می دهد تــا ادرا
از فضــا بــه شــکل پایــدار در ذهــن باقــی بماند. نورپــردازی 
کارکتــر دراماتیک می دهد؛   همــراه با عمق میــدان، به فضا 
نورپــردازی نقطه ای در فضا حس ترس یا غیرواقعی بودن 
تولیــد می کنــد و نورپــردازی پخــش شــده، بــه فضــا حالــت 
 .)Ibid: 46( بی زمانــی داده و آنــرا غمگیــن جلــوه می دهــد
نــور همچنیــن می تواند از طریــق انتقال مفاهیم اســتعاری 
در مناســبت های فرهنگی، فضاهای بازی و تفریح، حالت 
نمایشگاهی یا موضوعات جشنواره ای، نمادهای مختلف 

را به ذهن مخاطب انتقال دهد.
خوانایی : غرض از خوانایی، روشی جهت تسهیل شناخت 
آن هــا  از  به هم پیوســته  ارتباطــی  ایجــاد  و  شــهری  اجــزاء 
در ذهــن مخاطــب اســت )لینــچ، 137۴ : 12(. به عبــارت 
دیگــر، خوانایــی نتیجه شــکل گیری تصویــر واضح محیط 
کــه  اســت  ارتباطــی  از عناصــر  نــور  اســت.  ناظــر  در ذهــن 
شاخص کننده محورهاست و به شهروندان سواره و پیاده، 
امکان جهت یابی و تعیین مســیر می دهد. شــدت و ضعف 
نورپردازی شــبکه معابر شــهری تعیین کننده درجه اهمیت 
گروه های مختلف خیابان است. نورپردازی شهری از چهار 
کردن  طریق، خوانایی شــهر را تقویت می کند : 1. یکپارچه  
کــردن نقاط نشــانه، 3.  محیط هــای بی نظــم، 2. پررنــگ 
کلیــدی ماننــد ورودی شــهر یــا  ک مکان هــای  تســهیل ادرا
کردن چشــم اندازهای  گره هــای ترافیکــی، ۴. قابل رؤیــت 

.)Major, 2003: 37-38( شهری
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Pic2: Night landscape of Hafez 
Bridge, lighting according to 
the materials and the use of 

complementary colors.
Photo: Minoo Assari, 2015.

تصویر2 : منظر شبانه پل سواره حافظ. 
نورپردازی متناسب با مصالح و استفاده 

از رنگ های مکمل.
عکس : مینو عصاری، ۱۳۹۴.
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جمع بنــدی | زیباشناســی منظر شــبانه پل های تهران اغلب به واســطه اســتفاده از منابع نوری قوی صــورت می گیرد و 
ح نورپردازی مشــخص؛ منظر شــبانه  تمایز آن ها نیز به دلیل تضاد زیاد با زمینه تاریک شــب اســت و نه به خاطر وجود طر
پل های تهران مجموعه ای از اقدامات هماهنگ نیســت. به عبارت دیگر، این عناصر در شــهر یک هویت واحد نداشــته و 
هر کدام بســته به مقیاس یا عملکرد، شــخصیتی مستقل ارائه می دهند )جدول2(. بر همین اساس، مداخله زیباشناسانه 

کرده است.  کتفا  در منظر شبانه تهران از معیارهای اعتباربخش به آن فاصله داشته و به تک مداخالت موضعی ا
منظر پل هایی که با مقیاس سواره ارتباط عملکردی یا بصری دارند، نسبت به پل های صرفًا پیاده، مورد توجه عمیق تری 

از سوی مدیریت شهری بوده است: 
کیفی هستند و تنها به حداقل ها بسنده شده است.  کمی و  ح نورپردازی  پل های عابر پیاده دارای سطحی ترین طر

که ابعاد زیباشناسی شبانه را تحت تاثیر قرار می دهد. کمی بوده  کثری از نظر  پل های سواره دارای نورپردازی حدا
ح نورپردازی آن  پل هــای نظرگاهی دارای نورپردازی مشــابه پل های ســواره هســتند که معماری و ســازه تعیین کننده طــر

ح باشد. است. در حالی که می بایست شخصیت پل های نظرگاهی منبع الهام طر

منابــع   فهرســت 

کوین. )137۴(. سیمای شهر، ترجمه : منوچهر مزینی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.  ⚫ لینچ، 
منشی زاده، آرزو. )13۹1(. مروری بر جشن نور لیون، مجله منظر، ۴ )21( : ۴7ـ ۴۴. ⚫
منصوری، مریم السادات. )13۹۴(. زیباشناسی فضای جمعی؛ ارزیابی زیبایی در سه فضای شهر تهران، مجله منظر، 7 )30( : ۶۹ ـ ۶2. ⚫

خوانش شهر در شب، کشف دوباره 
خطوط قدرت، جغرافیا و مکان های 

کلیدی آن است. لذا منظر شبانه ُپل 
نمی تواند نتیجه یک فرآیند تصادفی 

باشد بلکه با اهداف کاماًل مشخص 
برنامه ریزی می شود.

زیباشناسی
منظر شبانه

چشم نوازی خوانایی تمایز معیار

ضعیف ضعیف متوسط ضعیف سید خندان

متوسط متوسط متوسط قوی حافظ

نسبتًا قوی متوسط قوی قوی طبیعت

کــه از طریــق  چشــم نوازی : صورتــی از منظــر شــهر اســت 
کــردن نماهــا  ارزش افزایــی بــه رنگ هــا، محــو یــا برجســته 
یــا مصالــح و تأثیــر در مقیاس فضا در تزئین شــهر مشــارکت 
دارد و حتــی می توانــد نقــاط نازیبــا و منظرهــای مغشــوش 
ک کردن  کنــد. نقــش نورپردازی در این جــا، پا روز را پنهــان 

که به دو شیوه اعمال می شود :  خطاهاست 
شــهری:  دکــور  به مثابــه  نورپــردازی  ابــزار  از  اســتفاده   .1
در ایــن حالــت نقــاط یــا ســطوح نورپــردازی شــده بــه فضــا 
ســاختار بخشیده و نگاه بیننده را از طریق تولید پرسپکتیو 
جهت دهــی می کند. این اقدام خطــوط خوانا در پالن و نما 
کــرده و یک الیه شــبانه مجــازی را به تصویــر روزانه  تولیــد 

.)Narboni, 1995: 44( مکان می افزاید
2. جهات و حالت های نورپردازی به مثابه پاِلتی از تأثیرات 
تزئینــی : نورپــردازی همــراه بــا عمــق میــدان، بــه مقیــاس 
ع نورپــردازی شــده اهمیــت می بخشــد؛  نورپردازی  موضــو
از پاییــن، ُبعــد مونومانتالیتــه را افزایش می دهــد؛ از روبرو، 
کنــار، برجســتگی ها را  برجســتگی ها را از بیــن می بــرد و از 

 .)Ibid: 45( افزایش می دهد

اقــدام  یــک  به مثابــه  پل هــا  نورپــردازی 
منظرین در تهران؟

در آغاز دهه 1310، تهران از یک شهر سنتی و محصور میان 
باروهــا در پی ایجاد چهره ای نو از جامعه به شــهری مدرن 
تبدیل شــد. تعریــض و احداث خیابان ها با هدف تســهیل 
گردید. این امر باعث شــد تا نقش  تردد وســایل نقلیه آغــاز 

عملکردی پل به مثابه پیوند دهنده دو نقطه شــهر نســبت 
کــه این عنصر از یک   به ســایر وجــوه آن برتری یابد تا آنجا 
معمــاری به یک ســازه صرف تنزل یافــت. در تهران، تعدد 
پل ها )180 پل ســاخته شــده و ۶0 پل در دســت احداث( و 
مسائل اجتماعی و فرهنگی مربوط به فضاهای وابسته به 
آن، مدیریت شــهری را بر آن داشــته تا از طریق مداخله در 
منظــر شــبانه پل ها، آن هــا را از اجزایی رها شــده به عناصر 

اصلی منظر شبانه ارتقاء دهد.
پل حافظ )ســواره(، پل ســیدخندان )پیاده( و پل طبیعت 
)نظرگاهــی( براســاس عملکــرد و نورپردازی شاخصشــان از 
کارفرما  میان ســایر نمونه ها برای تحلیل انتخاب شده اند. 
نورپــردازی  شــرکت  و  تهــران(  شــهر  زیباســازی  )ســازمان 

)شرکت نورپردازان( این پل ها مشترک است.

پل سید خندان
کرده  ایــن نمونــه در ارتباط با پل ســواره ســیدخندان عمل 
کمرنگ اســت )تصویر 1(.  کنار پل ســواره،  و جایگاه آن در 
ویژگی های منظر شبانه پل پیاده سیدخندان عبارت است از : 
تمایز : نورپردازی حداقلی عملکردی، مسدود شدن دید عابر 
پیاده از روی پل به شهر توسط تابلوهای تبلیغاتی نصب شده.
کسی های  خوانایی : عملکرد نشــانه ای به مثابه ایستگاه تا

کافی بودن روشنایی در پله ها و پایه های پل. خطی، نا
چشــم نوازی: ایجاد آلودگی نوری و آشفتگی بصری توسط 
کنار پل، نورپردازی نقطه ای در ســقف  تابلوهای تبلیغاتی 

جهت هدایت دید و سهولت حرکت در شب.

پل حافظ
این نمونه در مرکز تهران و در بستری اجتماعی قرار دارد که 
تاریخ ســاخت آن به دوره حکومت پهلوی دوم بازمی گردد 
)تصویر2(. ویژگی های منظر شبانه پل حافظ عبارت است از : 
تمایز : ایجاد فضای مکث در زیر پل، نورپردازی متضاد با 

کردن ُابژه پل. زمینه در راستای شاخص 
خوانایــی : ایجــاد فضــای ریتمیــک و روشــن در زیــر پــل، 

نورپردازی هماهنگ با سازه و فرم.
چشم نوازی : استفاده از طیف نوری واقع گرا و هماهنگ با 
حضــور مخاطب پیاده، عدم ایجــاد خیرگی در منابع نوری 

برای خودروها.

پل طبیعت
ایــن نمونــه در قلــب بزرگراهی شــهر واقع شــده و دو فضای 
ســبز تفریحــی را پیونــد می دهــد )تصویــر3(. ویژگی هــای 

منظر شبانه پل طبیعت عبارت است از : 
تمایز : طراحی فضای مکث روی پل، نورپردازی متضاد با 

کردن اُ بژه پل. زمینه در راستای شاخص 
خوانایی : نورپردازی مؤکد بر سازه و فرم، عملکرد نشانه ای 

در مقیاس شهری سواره.
چشم نوازی : عدم وجود هویت ثابت رنگی در نورپردازی، 

استفاده از رنگ های نامأنوس و بی ارتباط با زمینه شهر.

Table2: Aesthetic evaluation of Tehran 
bridges’ night landscape.

Source: Maryam Al-Sadat Mansouri, 
September 2015.

جدول2 : ارزیابی زیباشناسی منظر شبانه پل های تهران.
مأخذ : مریم السادات منصوری، ۱۳۹۴.
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Abstract | Urban landscape is the resultant of images of the city that are perceived by 
the audience and querying about the quality of the city is considered and updated urban 
management debate. Aesthetic interventions in the urban landscape are the most common 
measures to improve the quality and lighting contributes to its significance. On the one 
hand, bridge lighting which is one of the core elements of the urban landscape is considered 
an aesthetic intervention. On the other hand, they are important due to their visibility 
from distances at different speeds especially at night and in terms of structure. In Tehran, 
different approaches toward bridge lighting have led to some upgrade or degrade of the 
quality of the urban landscape.
Night landscape aesthetics of Tehran bridges are obtained through powerful sources of 
energy and there are distinct at night owing to the copious contrast to the dark context 
rather than having a vivid pattern; night landscape of Tehran bridges is not a coordinated 
procedure. In other words, these elements do not demonstrate a single entity, and they 
offer various personalities depending on the size or function each. Accordingly, aesthetic 
intervention in night landscape does not follow a standard credit and limited to single local 
intervention.
Landscape of bridges that are functionally or visually linked to transportation, have been 
taken into deeper consideration rather than pedestrian bridges by urban managers:
Pedestrian bridge with the lowest quantitative and qualitative lighting design are only 
limited to the minimum.
Lighting of roadway bridges has been maximum quantitatively which affects the aesthetics 
of the night.
Viewing bridges has similar lighting to roadway bridges in which the architecture and 
structure are determines of the lighting while the characteristics of the bridge should be the 
source of inspiration.
This paper aims to investigate Tehran’s bridge night lighting with a goal to discuss and 
evaluate aesthetic intervention quality in the approach adopted for bridge lighting in terms 
of landscape.

Keywords | Night landscape, City bridges, Aesthetical interference, Tehran.

pic3: Night landscape of 
Nature bride, statuesque 

presence of light and structure 
in dark area of highway.

Photo: Minoo Assari, 2015.

تصویر۳ : منظر شبانه پل نظرگاهی 
طبیعت. حضور مجسمه وار نور و سازه 

در محیط تاریک بزرگراهی.
عکس : مینو عصاری، ۱۳۹۴.
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