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دى    88شماره سوم

گفتگوى تخصصى درباره طراحى روشنايى در معمارى، 
ــت  ــهرى، تنها عرصه اى نيس معمارى منظر و طراحى ش
ــتراك لفظ در ميان  ــه با كمبود واژگان تخصصى و اش ك
مفاهيم مختلف روبروست. كلمة «روشن» در اصيل ترين 
ــاره دارد كه در معرض پرتوهاى  ــى اى اش معناى آن به ش
نور قرار گرفته باشد. با اين وجود امروز همين كلمه براى 
هرآن چه در مفهوم آشكار است نيز به كار مى رود. گفتگو 
از آن جا پيچيده تر مى شود كه باز همين كلمه در تقابل با 
«خاموش» براى توصيف هر دستگاه فعالى، خصوصاً منابع نور، به كار برده مى شود. 
الجرم هربار صحبت از روشنايى به ميان مى آيد، مكان روشن و منابع نور همزمان 
در ذهن مخاطب تصوير مى شوند. همين تصور مختلط گاه باعث شده است كه 
طراحان و مجريان نيز رويت منابع نور متعدد يا قوى را معيار موفقيت و مقبوليت 

يك منظر در شب فرض كنند.
 بدون شك حضور هر منبع نور، فارغ از شدت و گسترة نفوذ پرتوهاى آن، حسى 
ــيرهايى كه  از ايمنى و امنيت را در مخاطب ايجاد مى كند. اين امر در طراحى مس
امنيت و ايمنى مهم ترين نياز كاربران باشد و سرعت باال و عملكرد محدود، چهره 
يكنواختى را براى محيط ايجاد كند، مى تواند اهميت بسيار داشته باشد. به همين 
سبب، روش هاى طراحى منبع محور بيشترين موفقيت را در طراحى مسيرهاى تردد 
سواره داشته اند. با وجود آن كه روشنايى منابع خيابانى تقريباً ثابت است و اين امر 
كارآيى آن ها را در شرايط مختلف جوى و ترافيكى دچار نوسان مى كند، اما اثر حضور 

پايه هاى روشنايى در فواصل معين به هرحال حس ايمنى را به كاربران سواره و پياده 
اين مسيرها  القا مى كند.

ــتند كه يك محيط را به سطح مطلوبى از  اما ايمنى و امنيت تنها احوالى نيس
خوشايندى مى رسانند. در خلق احوال ديگر در محيط زندگى، آن چه در پرتو منابع 
ــدازه و گاه بيش از خود منبع در ارزيابى مخاطب از  ــور به ديد مى آيد به همان ان ن
مكان تأثيرگذار است. در اين جاست كه شايد سطوح روشن بيش از منابع روشن بايد 
مورد توجه طراحان باشند. (تصاوير 1 و 2)1 اين مفهوم و روش هاى توجه به آن در 
طراحى روشنايى مقوله ناشناخته اى نيست. در كشورهايى كه نزديك به يك قرن 
سابقه  طراحى روشنايى دارند، همين نكته مبناى ارتباط ميان معماران و متخصصان 
روشنايى بوده  است. در پيچيده ترين اين روش ها، معمار تضاد درخشندگى برخى 
عناصر يا سطوح خاص را نسبت به ديگر اجزاء محيط به طور نسبى معلوم مى كند، 
و متخصص روشنايى با محاسباتى نسبتاً طوالنى و با در نظر گرفتن منبع مناسب، 
جلوه نهايى را به دست مى آورد. اين روش ها هنوز هم در برخى كشورها براى روشنايى 
اماكن مذهبى كه احوال عاطفى خاصى دارد، مورد استفاده قرار مى گيرد. اما اساس 
مشترك اين روش ها، اهميت سطوح دريافت كننده نور است. متخصصينى كه در 
مقياس معمارى، معمارى منظر و طراحى شهرى با خلق محيط سر و كار دارند، 
با توجه به نوع حياتى كه اثرشـان در ساعات تاريك خواهد داشت، بايد نقاط و 
سـطوح مهم وكليدى را از پيش مورد مداقه قرار دهند. هدف، شدت و وسعت 
نورفشانى براين نقاط، يا به تعبير ساده تر «منظور» روشنايى تنها در هماهنگى با 

شخصيت و حيات محيط مى تواند از صورت تصادفى خارج شود.
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با اين اوصاف در طراحى روشنايى منظر، متخصصين با دوگانگى ذاتى سطوح در محيطى 
مواجه هستند كه نورفشانى شبانه در آن، عناصر طبيعى را در كنار دست ساخته هاى بشر 
روشن خواهد كرد. عالوه بر اين پيچيدگى فرايند تطابق چشم در فضاى باز و تغيير بازتاب هاى 
محيط در شرايط مختلف جوى بر دشوارى پيش بينى جلوه نهايى مى افزايد. دقت به فرم و 
آشكار شدن عملكرد دست ساخته هاى بشر يا عناصر اصطالحاً سخت فراتر از مقوله هاى 
امنيت و ايمنى كه پيشتر نيز بررسى شد، ارزش هاى زيبايى شناختى و تأثير روانى «منظر 
شبانه» را تعريف مى كنند. اما آن چه بعضاً فراموش مى شود، پويايى و انعطاف عناصر طبيعى يا 
نرم منظر است كه مى تواند موفقيت طرح كلى روشنايى را با چالش مواجه كند. خصوصيات 
ظاهرى عناصر طبيعى (مانند فرم زمين، شكل و رنگ پوشش گياهى، سطح آب هاى راكد يا 
جارى در محيط و...)، شدت جذب نور توسط اين عناصر و تغيير اين خصوصيات در شرايط 
مختلف جوى و فصول گوناگون از مواردى هستند كه گاه از فرط تعدد از ديد طراحان مخفى 
مى مانند. ليكن در مواردى كه ظرافت طرح روشنايى برهمين خصوصيات استوار شده است، 
با مناظرى بديع، ماندگار و زنده روبرو مى شويم. (تصوير 3) 2به طور خالصه شايد بتوان گفت 
در طراحى روشنايى منظر، آن چه به ديد مى آيد و به دل مى نشيند، «منظور روشن» است.
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