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هفتم ــرداد89شماره خ

در شــبانه، سيماي
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با همزمان طور به بايد شــهر شبانه ســيماي مقوله
مورد شــهري برنامه ريزيهاي و اوليه طراحيهاي
شناختويژگيهايشهروسيماي قرارگيرد. مطالعه
تكنيكها محيط، در آن اثرات و نور مطالعة آن، شبانه
شامل شــهري منظر طراحي و نورپردازي اهداف و
هويتبخشــي و زيباييشناســانه عملكردي، اهداف
در آنها تأثيــر و شــهروندان جمعي فعاليتهــاي و
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شب سيماى
را شهر از متفاوتي چهره شبانهروز، طول در امروز بزرگ شهرهاي منظر
منظر اين از بخشي ميدهد. قرار شهري فضاهاي كاربران ديد معرض در
را ديگر بخش و ميدهد شكل شب طول در شهري جمعي فعاليتهاي را
از تاريكي پرده زير شب هنگام در كه ــهري؛ ش فضاهاي بصري جنبههاي
نمايش به است، رؤيت قابل مصنوعي نورپردازي با تنها و شده پنهان نظرها
فعاليتهاي بستر عنوان به شهري فضاهاي يعني جنبه، دو اين مىگذارد.
تصور هم، به كمك ــب ش در ــهر ش مناظر و تصاوير و ــهروندان ش جمعي
شبانه «سيماي به آن از كه ــازد ميس شب هنگام در را ــهر ش از مخاطب

ميشود. تعبير شهر»
فعاليتهاي تداخل و ــاد زي جمعيت حضور دليل ــه ب ــهرها كالنش در
جريان آن در زندگي و ــت اس پويا ــبانهروز ش طول در شهر ــهروندان، ش
پذيرش منظور به شهري فضاهاي در ظرفيت ايجاد ــرايط ش اين در دارد.
و برنامهريزي نيازمند كه است مهمي امر ــهروندان، ش شبانه فعاليتهاي

است. مديريت
شهر شبانه زندگي

به كه ديدگاهي است، بررسي قابل ديدگاه دو از شب در شهرها سيماي
كه ديگر ديدگاه و ميپردازد شهروندان فعاليتهاي و شبانه زندگي تحليل

ميكند. توجه شب طول در آن نورپردازي و بصري جنبههاي به
سيماي عوامل از يكي عنوان به شب طول در ــهروندان ش فعاليتهاي
فضاهاي مديريت و مسئولين ــتگذاريهاي سياس از متأثر خود شهري،
شهر، مكاني و تاريخي زمينههاي اساس بر اگر كه است آنها توسط شهري

باورهاي و فرهنگي ــاي جنبهه نظرگرفتن در با و جمعيتي بافت ــرايط ش
و كارايي زيبايي، ــاي ارتق به منجر ميتواند پذيرد، ــورت ص آنها ــادي اعتق
مخاطب ذهني تصوير غناي باعث فرايند اين شود. شهري فضاهاي هويت
ميشود. شهر از شهروندان جمعي خاطره موجد و شده شهري فضاهاي از
بصري سيماي ميگذارد، تأثير شهرها شبانه سيماي بر كه ديگري عامل
نور است. متفاوت ميآيد، نظر به روز در آنچه با شب طول در كه است شهر
ميسازد؛ نمايان مخاطبان نظر در را شهر زواياي و گوشهها تمام روز يكدست
تنها نماياندن با كه ميآيد پديد طراحان براي امكان اين شب در حاليكه در
عملكرد با مطابق تصويري آنها انگاشتن ناديده يا تأكيد و فضاها از ــي بخش
ميدارد نگه پويا و زنده شب در را شهر آنچه دهند. ارائه مخاطب به را مطلوب
همخواني تطابقو بردارد، شهروندانگام درجهتنياز تا بهكمكآنميآيد و

است. شبانهروز در جريانعملكرديشهر و مقولهسيمايشبانه دو
شهري نورپردازي

فضاهاي ــردازي نورپ به ــته وابس ــهر ش هويت درك از عمدهاي ــش بخ
شهر در كرد، شهر كمك خوانايي به ميتوان آن طريق از كه است شهري
و داد تعلق رنگ شهر به افزود، شهري فضاهاي ايمني به كرد، نمادپردازي

كرد. ايجاد شهروندان براي را سكونت قابل و جذاب شهري نهايت، در
از متفاوت ويژگيهاي و كيفيات داراي ــهر ش ــيماي س طراحي در نور
مراكز، هويتي بار افزايش محالت، و مناطق شناساندن اطالعرساني، قبيل
پيادهراهها همچون شهري فضاهاي و فرهنگي ميراث نشانهها، نمايانكردن

است. ميادين و
شب تاريكي در ــهري ش منظر ويژگيهاي بازخواني نورپردازي، از هدف
با نوري منابع جديد ــل نس از ــتفاده اس آنها. تغيير و پاككردن نه ــت؛ اس
را امكان اين دقيقتر نوردهي و كمتر انرژي مصرف ميزان كوچكتر، ابعاد
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درك به كند عمل موفق نورپردازي طرح يك اينكه براي ميآورد. فراهم
بازگو را ما تصرف تحت شهري فضاي ويژگيهاي كه ــت اس نياز ــي روش
خواناسازي هويتبخشي، ويژگيهاي داراي بايد خوب طراحي يك كند.

باشد. زيباسازي و
تهران شبانه سيماي

شب  در شهري عملكردهاي تسهيل و ــبي نس امنيت ايجاد تهران در
مقابل، در ميگيرد. ــورت ص متعارف نوري منابع ــري بهكارگي ــق طري از
بر كه فرهنگي و زيباشناسانه اهداف با ــت اس اقدامي ــهري ش نورپردازي
جمعي خاطره تثبيت براي شهر از خاصي محدودههاي و نقاط آن اساس

ميشود. نمايان خاص تجهيزات بهكارگيري با شهروندان
رؤيت براي تهران شهري خيابانهاي متداول نورپردازي ــو، س يك از
است، تضاد در محيط عناصر بقيه با كه است شده طراحي نقليه وسايل
داراي پياده، ــير مس و ــاختمانها س نماي موارد، ــتر بيش در طورىكه به
فضاهاي به نيز ــي چندان توجه ديگر ــوي س از ــت. اس ضعيف نورپردازي
جنبة از تنها فضاها، اين نميشود. شب در آنها مدني ظرفيت و ــهري ش
از بهرهگيري امكان جهت همين به ميگيرد. قرار توجه مورد ــنايي روش
نمونه ميرود. بين از شهروندان به خدماترساني براي فضا ظرفيت تمام

از ــياري بس و خيابانها ميادين، تفرجگاهها، در ميتوان را رويكردها ــن اي
نمود. مشاهده شب طول در شهر فضاهاي

و ــربند س دربند، ميدانهاي در ــد دربن ــدوده مح ــتاني كوهس مبادي
خيابانهاي و قدس ــش، تجري ميادين جمله از آن به اتصالي ــاي محوره
روزهايآخر در مكانهايپررونقشميراناتهستندكه از جعفرآباد دربندو
روبرو تهراني شهروندان سوي از فراواني ــتقبال اس با تعطيل ايام يا و هفته
... گردشگريو فرهنگي، واقعمحيطهايتفريحي، در اينمحيطها هستند.

است. عمومي هنجارهاي و اجتماعي رفتارهاي وقوع محل كه هستند
نگاه هرگونه از فارغ شكلميگيرد فضاها اين نورپردازيدر عنوان به آنچه
بستريبرايفعاليتهاي نهتنها عملكرديوهويتبخشيبهمحدودهاستو
روشنايي به تنها بلكه نميآورد؛ پديد برنامهريزيشده صورت به شهروندان

روشناييموضعيبرخيعناصرشهريميپردازد. و عموميفضا
در اخير دوره در ــهري ش عناصر و بناها نورپردازي از ديگري ــاي نمونهه
آزادي بناي نورپردازي است. آزادي ميدان آن نمونه كه گرفته ــكل ش تهران
به تنها و گرفته ــكل ش آن تاريخي هويت و فرهنگي ــتر بس به توجه بدون
ناهمخوانگاهي رنگهايتندو از استفاده آنيمخاطبميپردازد. جلبنظر
ميكند. مخدوش را آن هندسي فرم و ميگيرد ناديده را برج معمارانه هويت
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است. كاسته شب در شهري فضاهاي كاركرد و خوانايي از نهايت در و گرفته
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