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چكيده

ــوده  ــهری ب ــی ش ــی طراح ــه اصل ــواره دغدغ ــت هم ــوع کیفی موض
و حرفــه منــدان متعــددی از ایــن حیــث بــه بیــان و تشــریح 
ــای  ــا از کیفیت ه ــد. دو ت ــه ان ــهری پرداخت ــی ش ــای طراح کیفیت ه
اصلــی کــه همــواره موضــوع طراحــان شــهری بــوده اســت، ایمنــی و 
ــه  ــهر ک ــی در شــب ش ــی و خوانای ــت ایمن ــند. اهمی ــی می باش خوانای
از یــك طــرف زمــان تاریکــی بــوده و از طــرف دیگــر زمــان حضــور 
ــد،  ــت می باش ــات فراغ ــذران اوق ــهری و گ ــای ش ــان ها در فضاه انس
پــر رنــگ تــر می شــود. از ایــن حیــث مقالــه حاضــر ابتــدا بــه تشــریح 
ایــن دو مولفــه پرداختــه و در ادامــه ی بحــث منظــر شــهری و عناصــر 
و اجــزائ تشــکیل دهنــده آن را معرفــی کــرده اســت. ســپس منظــر 
شــبانه شــهر بــا تعبیــر منظــر خــود نمایانــه تعریــف شــده و  مفاهیــم 
ــا از  ــوان دو ت ــه عن ــا ب ــبانه خوان ــر ش ــن و منظ ــبانه ایم ــر ش منظ
ــی  ــداف اصل ــی و اه ــهر معرف ــبانه ش ــر ش ــی منظ ــای اصل کیفیت ه
ــك از  ــر ی ــش ه ــن و نق ــی تبیی ــای کیف ــن مولفه ه ــك از ای ــر ی ه
ــده اســت.  ــا  تشــریح گردی ــن مولفه ه ــبانه شــهر در ای ــزاء منظرش اج
در نهایــت بــه عنــوان هــدف اصلــی پژوهــش، اهــداف اصلــی و نقــش 
هــر یــك از اجــزا و عناصــر تشــکیل دهنــده منظــر شــبانه شــهری در 
مولفه هــای ایمنــی و خوانایــی منظــر شــبانه در قالــب جداولــی جمــع 

بنــدی شــده اســت.  
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بوده كه در آن مطالعه مولفه های  ایمنی و خوانایی به عنوان دو تا از مولفه های منظر شبانه شهر معرفی گردیده شده اند.

Safety and Legibility Components of 
Urban Nightscape

Abstract 
The quality of  quality has always been the main 
concern for urban design has been proposed 
to describe the qualities of  urban design. 
Two of  the main qualities that have always 
been subject to urban designers are safety 
and readability. The importance of  safety and 
readability in the night of  the city, which is 
one side of  the dark time and the presence 
of  humans in urban spaces and leisure time, 
is more colorful. in this regard, the present 
paper outlines the two components and 
has introduced the urban landscape and its 
constituent elements and components. Then, 
the city’s nightlife is defined as two of  the 
principal qualities of  the city overnight, and the 
main objectives of  each of  these components 
are explained and the main objectives of 
each of  these components are explained 
and the role of  each of  these components 
is explained in these components. Finally, as 
the main purpose of  the research, the main 
objectives and the role of  each component 
and the elements of  the urban night landscape 
in the safety and elements of  the night aspect 
is summed up.

Keywords: city overnight, safety, security, 
readability, lighting
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مقدمه
امروزه در برنامه ریزی شهری به جنبه های انسانی و نياز به 
ارتقای كيفيت در عرصه ی عمومی شهرها، توجه بيشتری 
درحال  جهان  سراسر  در  شهرها  می شود.  قبل  به  نسبت 
عمومی  آگاهی  و  هستند  خود  عمومی  فضاهای  بازیابی 
شان  در  و  باال  محيطی  كيفيت  با  شهری  به  نياز  درباره 
دارند  تمایل  مردم  )گل، 1389(.  است  یافته  مردم، ظهور 
كه با شهرهایشان اُخت گرفته و شادی ها و یا ناراحتی های 
خود را با فضاهای شهری تقسيم نمایند. انسان هایی كه از 
تا غروب در فضاهای بسته محيط كار مشغول  صبح گاه 
اتمام زمان كار و  از  اند، پس  به فعاليت های روزانه بوده 
پيدا  حضور  شهری  فضاهای  در  شب  تاریکی  زمان  در 
گذران  به  را  روز  یک  از  باقی مانده  بخش  در  تا  می كنند 
آنجایی كه  از  بپردازند.  دیگران  با  تفریح  و  فراغت  اوقات 
موضوع كيفيت همواره از دغدغه های طراحی شهری بوده 
ابعاد مختلف در برهه های  از  است، حرفه مندان بسياری 
با توجه به مسائل و مشکالت وقت، به  مختلف تاریخی 
بررسی كيفيت های واجد ارزش در شهر و فضاهای شهری 
از  آن حس خوشایندی  تامين  كه  اند. موضوعی  پرداخته 
فضا را برای شهروندان همراه داشته و به دنبال آن محيط 
پاسخدهی را برای مردم به همراه دارد.  اهميت این كيفيت 
در رشته طراحی شهری تا آنجا پيش می رود كه این گونه 
بنا باشد تا طراحی شهری مفيد  بيان می گردد كه چنانچه 
»كيفيت  اعتالی  راه  از  تا  باشد  قادر  بایستی  گردد  واقع 
یاری  انسان  زندگی«  »كيفيت  اعتالی  به  كالبدی«  محيط 
فعاليت های  از  بسياری  طرفی  از   .)1379 )گلکار،  رساند 
انسان ها در زمان تاریکی شب و پس از انجام كار روزانه 
انجام می گيرد وخلق محيط های شهری واجد كيفيت های 
طراحی شهری در زمان تاریکی موضوع اساسی می باشد. 
كيفيت هایی كه ضامن حضور انسان ها در فضاهای شهری 
بيشتر  تعامالت  برای  مناسب  بستری  بتوانند  و  بوده 
شهروندان پدید آورند. دو مولفه كيفی »ایمنی و امنيت« و 
»خوانایی« همانطور كه همواره جزء اصلی ترین كيفيت های 
تاریکی  زمان  در  می باشند،  شده  مطرح  شهری  فضاهای 
شب بسيار پررنگ می گردند. از یک طرف شب به ذاته با 
جرم و جنایت همراه بوده و همين موضوع كافی می باشد 
تا موجب كاهش حضور انسان ها در فضاهای شهری شود 
ادراک  تاریکی،  بينایی در  ميزان  از طرفی دیگر كاهش  و 
محيطی را پائين آورده و به دنبال آن تصویر ذهنی افراد از 
شب شهر را تحت تاثير خود قرار داده و ميزان خوانایی 

مکان های شهری كاهش می دهد.
بودن،  خطر  معرض  در  امنيت،  كمبود  كه  آنجایی  از 
ترس از قربانی شدن، استفاده از قلمرو فضای عمومی و 
خلق فضاهای شهری موفق را مورد تهدید قرار می دهد، 
نيازی اساسی برای طراحی  حس اطمينان و امنيت، پيش 
شهری موفق محسوب می شود )كارمونا، 1388، ص 238(. 
مردم از خطر بيذارند، راهکارهایی به منظور احتياط به كار 
می برند تا كمتر در معرض خطر قرار گيرند. روزنامه ها از 
جنایت خبر می دهند، این خبر می تواند به شکل غلط و یا 
برابر ترس  بماند. در  باقی  نيمه حقيقی در تخيل عمومی 
برای  احتياطی  از مردم عمل های  قربانی شدن بسياری  از 
كارهایی  به  حداقل  یا  و  می دهند  انجام  خطر  از  اجتناب 
دست می زنند تا كمتر در معرض خطر قرار گيرند. بنابراین، 
ترس از قربانی شدن می تواند موجب جدایی از برخی از 
فضاها شود و انسان را از قلمرو فضاهای عمومی دور سازد 
)كارمونا، 1388، ص 241(. از طرفی دیگر موضوع ادراک 
تصویر  ثبت  آن  دنبال  به  و  تاریکی شب  زمان  در  محيط 
قابل بحث در  از موضوعات  از شب شهر  ماندگار  ذهنی 
منظر شبانه شهر می باشد. آگاهی نسبت به جنبه های ادراک 
مکان  تجربه  و  ادراک  باالخص  و  آن  به  توجه  و  محيط 
یکی از ابعاد مهم و احساسی در طراحی شهری بوده و از 
اوایل دهه 60 موضوع ادراک محيط به عنوان مبحث ميان 
رشته ای مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف توسعه 
یافته است )كارمونا، 1388، ص 167(. انسان ها در زمان 
منظر  و  داشته  حضور  شهری  فضاهای  در  شب  تاریکی 
به كمک نور و نورپردازی شرایطی  شبانه خوانا می تواند 
را بوجود آورد كه نه تنها تصویر ذهنی افراد شهر تضعيف 
نگردید، بلکه در جهت تثبيت آن نيز قدم بردارد. در مطالعه 
پيشرو مولفه های كيفی ایمنی و امنيت و خوانایی به عنوان 
دو مولفه كيفی از مولفه های اصلی منظر شبانه شهر معرفی 
شده و اهداف هر یک از مولفه ها و نقش هر یک از عناصر 
و اجزای منظر شبانه شهر كه به كمک نور و نورپردازی 
می توانند تامين كننده كيفيت های ذكر شده می باشند، بيان 

می گردد.

روش تحقيق
در این مطالعه روش توصيفی ـ تحليلی جهت تدوین مقاله 
سازی  شفاف  جهت  منظور  بدین  است.  گردیده  استفاده 
متون و رسيدن به هدف اصلی مطالعه، معيارهای مولفه های 
با  ارتباط  در  منابع  »خوانایی«  و  امنيت«  و  »ایمنی  كيفی 
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منظر شهر و جایگاه آن در فرآیند طراحی شهری مطالعه 
تاليف  به  نيل  جهت  آن  دنبال  به  است.  شده  بررسی  و 
متون  شهر،  شبانه  منظر  در  خوانایی  و  امنيت  مولفه های 
تخصصی پيرامون منظر شبانه شهر و نورپردازی فضاهای 
شهری مطالعه و نمونه های موفق جهانی در ارتباط با این 
موضوع، دستاوردها و اصول اصلی آن ها مورد بررسی قرار 
گرفته است. در نهایت هدف اصلی این مطالعه كه تدوین 
معيارهای مولفه های كيفی ایمنی وامنيت و خوانایی منظر 
شبانه و نقش هر یک از عناصر و اجزای منظر می باشد، در 

قالب جداولی جمع بندی و ارائه شده است.

ايمنی و امنيت
اصطالح امنيت یا Security از واژه Secure گرفته شده  
و تعاریف لغوی این واژه عبارتست از حفاظت در مقابل 
خطر )امنيت عينی(، احساس ایمنی )امنيت ذهنی(، رهایی 
از تردید، آزادی از اضطراب و بيمناكی، و داشتن اعتماد و 
اطمينان موجه و مستند. )زرقانی، 1393، ص 7 به نقل از 
ابعاد ذهنی ویژه ای  ربيعی( امنيت واژه ای با شاخصه ها و 
است كه به آرامش و سکينه درون و احساس رضایت از 
آرامش و آسایش موجود در ساخت محيط اشاره دارد. در 
واقع سخن در این است كه هرآنچه امن متصور می شود، 
این  به  كند،  فراهم  را  ذهن  فراغت  و  آرامش  بتواند  باید 
به  را  او  كه  باشد  انسان  در  احساسی  پدیدآور  كه  معنی 
سوی رهایی از بيم و هراس رهنمون سازد. بر این اساس 
مفهوم  در  را  ایمنی  و  آسایش  و  آرامش  معنای  می توان 
بندی  طبقه  برمبنای   .)1345 )عميد،  شد  متصور  امنيت 
به  امنيت  و  ایمنی  به  نياز  مازلو  توسط  انسانی  نيازهای 
عنوان دومين نياز انسان، پس از نيازهای فيزیولوژیک قرار 
نيازهای فيزیولوژیک  از  گرفته است. بدین معنی كه پس 
انسانی، دستيابی به این كيفيت جهت بهره مندی و احساس 
رضایت از زندگی، بسيار ضروری و حياتی می باشد.)لنگ، 
زندگی  در  انسان  نيازهای  ترین  اساسی  از  امنيت   )1381
انسان ها  برای  بزرگ  آن چالشی  نبود  كه  به طوری  است 
 David,1995;( می باشد.  زندگی  از  آن ها  بردن  لذت  و 
اطمينان  و  آرامش  احساس  امنيت،  دیگر  طرفی  از   (36

انسان است.  به جان، مال و سایر حقوق  از عدم تعرض 
فردی  زندگی  ضروریات  از  یکی  انحصاری،  ارزش  این 
مهمترین   .)33 ص   ،1379 )كاميار،  می باشد  اجتماعی  و 
نيازی كه از نظر روحی به عنوان مهمترین هدف زندگی 
و جوهر سالمت روانی فرد تلقی می شود )فروم، 1360، 

ص 11(. امنيت، شرط الزم برای حيات و زندگی شهری 
محسوب شده و هرچه شهرها ضریب ایمنی باالتری داشته 
باشند، ميزان تعامالت و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و 
اقتصادی بيشتر خواهد بود و بالعکس هرچه ضریب ایمنی 
شهرها كمتر باشد، افراد در فضای رعب و وحشت قرار 
گرفته و سطح مراودات و مبادالت كاهش یافته و از نظر 
كيفی آسيب می بيند. )كامران و شعاع برآبادی، 1389؛55( 
احساس امنيت پدیده ای روانشناختی ـ اجتماعی است و 
دارای ابعاد گوناگون می باشد. این احساس ناشی از تجربه 
پيرامون  اوضاع  و  شرایط  از  افراد  مستقيم  غير  و  مستقيم 
را تجربه  آن  به صورت گوناگون  افراد مختلف  كه  است 
نياز  مهمترین  امنيت  تامين   .)1391 )پوراحمد،  می كنند 
است.  محيط  مواهب  از  استفاده  و  شناخت  درک،  برای 
این نياز از عدم احساس خطر شروع می شود )محمدی ده 
چشمه، 1394(. ناامنی مکان ها و فضاهای شهری، نشاط و 
سالمتی را در زندگی روزمره مختل كرده و با ایجاد مانع 
بر سر راه رشد فرهنگی و مشاركت عمومی، هزینه زیادی 
آبادی،  بر  و شعاع  )كامران  می نماید  تحميل  بر جامعه  را 
امنيت، در معرض خطر بودن و  1389، ص 25(. كمبود 
ترس از قربانی شدن، استفاده از قلمرو فضای عمومی و 
می دهد  قرار  تهدید  مورد  را  موفق  فضاهای شهری  خلق 
)كارمونا، 1388(. امنيت در فضاهای جغرافيایی محصول 
مجموع عوامل كالبدی و غيركالبدی در كنار ویژگی های 
امنيت در هر فضا  افراد است. در واقع احساس  شخصی 
عوامل  ميزان  و  است  عوامل  مجموعه  كنش  برهم  نتيجه 
تاثيرگذار در شرایط گوناگون متفاوت است به طور كلی 
برای امنيت دو بعد وجود دارد: 1ـ بعد عينی كه با عوامل 
عينی محيطی و رفتاری ارزیابی می شود؛ 2ـ بعد ذهنی كه 
)سازمان  می شود  درک  جمع  از  امنيت  احساس  براساس 

جهانی بهداشت، 1998؛297(. 

خوانايی 
خوانایی كيفيتی از محيط است كه به فضای شهری وضوح 
ذهن  به  بهتر  شهر  سيمای  كه  می گردد  سبب  و  بخشيده 
)بی نياز و حنایی، 1395، ص 17(. همچنين  سپرده شود 
خوانایی، كيفيتی كه موجبات قابل درک شدن یک مکان 
و  كالبدی  »فرم  سطح  دو  در  امر  این  می آورد،  فراهم  را 
در  توجه  قابل  نکته  و  می یابد  اهميت  فعاليتی«  الگوهای 
فضایی خوانا این است كه بتوان یک مفهوم روشن و دقيق 
از ویژگی های مربوطه را در تصویر ذهنی مردم شکل داد 
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و یا مالحظه نمود )بنتلی، 1391، صص 113-117(. همان 
گونه كه شکل در خوانایی واجد اهميت می باشد، آگاهی 
از فعاليت می تواند گاهی مستقل از شکل نيز باشد چرا كه 
بعضی از فعاليت های مهم عليرغم پایين بودن ميزان نمایی 
شکل آنها، قابل تصویر، شناخت و توضيح هستند و الگوی 
كالبدی،  از عناصر  موارد می تواند مستقل  این  در  فعاليتی 
كلی  به طور    )1385 آورد.)حبيب،  بوجود  را  خوانایی 
خوانایی  نمایانی  كيفيت  با  ارتباط  در  لينچ  كوین  دیدگاه 
از كامل ترین نظریات در این حوزه می باشد. وی معتقد 
است كه می بایست به آساني اجزاء شهری را شناخت و  
با یکدیگر  پيوسته و منسجم  به هم  قالبي  درون ذهن در 
ادامه  نظریات  سایر  و  12(؛  )لينچ 1390، ص  داد  ارتباط 
خوانایی  كه  بود  معتقد  لينچ  می باشند.  نظریه  این  دهنده 
بر  موثر  عوامل  و  بوده  گانه   پنج  عناصر  از  متأثر  شهری 
خوانایی و وضوح بصری سيمای شهر: راه، لبه، گره، نشانه 
لينچ در كنار مفهوم خوانایي،  و محله می باشند. همچنين 
مفهوم نمایاني را نيز مطرح مي نماید كه می گوید: كيفيتي 
است در شيء كه به احتمال بسيار قوی تصویری روشن 
در ذهن هر ناظر بوجود آورد. در واقع هنگام قرارگيری در 
محيط خوانا، تصویرذهنی افراد درقالب نقشه های شناختی 
از محيط، به سهولت شکل می گيرد و بر این اساس افراد 
به هنگام حركت درفضا به آسانی مسيریابی نموده و حس 
سردرگمی نخواهند داشت.  همچنين آرایدن نيز خوانایی 
گوناگونی،  پيچيدگی،  براساس  را  محيط  ذهنی  تصویر  و 
می نماید  بررسی  یکپارچگی  و  مراتب  سلسله  پيوستگی، 

 .(Eraydin, 2007)

از جمله تعاریف دیگر ارائه شده برای خوانایی، تعریف 
تيبالدز به عنوان »ایجاد وضوح در مکان ها« می باشد. او 
معتقد است كه از نياز های توسعه جدید آن است كه در 
محيط كيفيت خوانایی وجود داشته و فضاهای پی در پی 
به وسيله نشانه های خاصی كه در آنها وجود دارد به هم 
كمک می كنند. پس از تيبالدز، دانلد اپليارد و گوردون كالن 
نيز از حيث نشانه شناسی و بررسی های منظر عينی و ذهنی 
تاكيد  و  اند  نموده  بيان  را  شاخص هایی  باره  این  در  نيز 
هر یک بر ادراكات فضایی و بصری در فضاهای شهری 
موضوع  كه   داشت  توجه  می بایست  طرفی  از  می باشد. 
خوانایی به تعبير شفافيت نبوده )نقی زاده،1386( و مفهوم 
شناختن  باز  و  بودن  درک  قابل  متضمن  خوانایی  كيفيت 
اجزا و عناصر شهر و حتی فضای شهری از یکدیگر در 
مجموعه و كليتی منسجم و به هم پيوسته بوده  به صورتی 

كه فرد در آن گم و سردر گم نشود. در تمامی این تعاریف 
خوانایی در پی ارتباطی دو جانبه بين انسان و محيط بوده  
محرک  فيزیکی  خصوصيات  بررسی  شامل  طرفی  از  كه 
از  و  است  آن  بر  گذار  تاثير  عوامل  نيز  و  فرستنده  یا 
و  تجربه ها  یادگيری ها،  روانی،  دیگر، خصوصيات  طرف 
موقعيت های  در  ذهنی(  معانی  و  گيرنده  فرد)  انگيزه های 
به  كه  مفهومی  می شود.  شامل  را  او  برداشت  اجتماعی، 
دنبال درک واضح ناظر از محيط پيرامون موجب موجب 

ثبت نقشه تصویر ذهنی  برای افراد می گردد.

منظر شهری
منظر شهری هنر یکپارچگی بخشيدن بصری و ساختاری 
كه  است  مکان هایی  و  خيابان ها  ساختمانها،  مجموعه  به 
محيط شهری را می سازند. مفاهيم منظر شهری اولين بار به 
وسيله گوردون كالن در مجله آرشيتکتورال ری ویو عنوان 
شد. دورنمای شهر )منظرشهر( را هر روز می بينيم و لذت 
بصری ما از شهر در گروی وجود یک منظر شهری خوب 
می باشد. از یک منظر خوب شهری وقتی آگاه می شویم كه 
آنرا به چشم ببينيم ـ شکل، مقياس و زیبائی ساختمانهائی 
قرار  تمجيد  مورد  منظر هستند،  این  ایجاد  در  كه شریک 
از تغييرات غير منظره در آن پرهيز می كنيم و  می دهيم ـ 
در مقابل از دست دادن ساختمانهای آشنا و ارزشمند در 
شهر مقاومت می كنيم و خطر ناشی از ترافيک كه ما را از 
خيابان ها و كوچه ها به انزوا   می كشاند، جائی كه زمانی 
به  و  می كنيم  درک  می زدیم،  قدم  كامل  امنيت  در  آن  در 
دليل این درک و حساسيت در حفظ فضای شهری در فکر 
به یک وضعيت  از وضعيت موجود  اعتالی منظر شهری 
و  نبوده  كامل  هيچوقت  منظر شهری  گرچه  هستيم.  برتر 
آن،  سازنده  اجزاء  گذاری  هم  پهلوی  ولی  بود،  نخواهد 
ساختمانها، خيابان ها و فضاهایی كه در فرم و شکل فضائی 
آن موثر هستند، به مثابه جمله ای است كه دارای ساخت 
می شود  استنتاج  آن  از  وقتی  كامل  معنی  و  بوده،  علمی 
باشد  شده  مراعات  كلمات  بين  الزم  ارتباط  و  قواعد  كه 
)طبيبيان، 1377، مقدمه( در واقع منظر شهری، مجموعه ای 
از هماهنگی و تناسبات فيزیکی اشياء و ساختمانها در یک 
بررسی  را  انسان  بر روی حواس  آن  تاثير بصری  و  شهر 
می كند. در تركيب یک منظر شهری عوامل مختلفی دخالت 
كف،  رو،  پياده  راههای  به  می توان  آنها  جمله  از  دارند، 
درختان،  كشی(،  نرده  سطح،  تغيير  درختان،  )آب،  موانع 
حصارها،  كشی ها،  نرده  تبليغات،  دیوارها،  روی  خطاطی 
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بازدارنده ها،  دیوار،  خيابان ها،  روشنایی  جاده،  پله ها، 
و  اشکال  چينش  كرد.  اشاره  سطح  تغيير  آب،  نشانه ها، 
شهری  منظر  در  موثر  عوامل  و  ساختمانها  شهر،  عناصر 
فضاها و احساسهای مختلفی را در بيننده بوجود می آورد. 
فضاهایی مثل: فضاهای نيم محصور، بسته، فضای برون، 
فضاهای بسته تودرتو، فضاهای غيرواقعی )واهی(، فضای 
تعریف شده، فضاهای محصور و احساس هایی نظير: بی 
پایانی، اسرار آميز بودن، انتظار، اینجا و آنجا بودن، مالکيت، 

خاطره برانگيز بودن، صميميت.
عمومی، شکل  در عرصه های  انسان  زمان حضور  در 
اجزاء  و  ویژگی ها  تمام  با  ناظر  از  مستقل  واقعيتی  شهر 
و  اجزا  می گيرد.  قرار  وی  با  ارتباط  در  خود  ملموس 
ویژگی هایی كه از طریق حواس پنجگانه انسان قابل درک 
بوده و بر اساس نظریه اطالعات، محيط، واقعيتی مستقل از 
ناظر، فرستنده اطالعات می باشد. انسان به عنوان مخاطب 
از  بخشی  خود  پنجگانه  حواس  طریق  از  شهری  فضای 
این اطالعات را دریافت كرده و اطالعات ارسال شده از 
انسان  و  شکل شهر شامل عناصر طبيعی، عناصر مصنوع 
و فعاليتهایش می باشند )حبيب، 1391، ص 119(. عناصر 
كه  می باشند  كالبدی  اقدامات  شامل  شهر  شکل  مصنوع 
نيازهای  تامين  برای  انسان ها در دوره های زمانی مختلف 
خود در بستر طبيعی انجام داده اند و عناصر طبيعی شکل 
وجه  و  بوده  شهرها  منظر  به  بخش  هویت  عامل  شهر 
و  انسان  می باشند.  یکدیگر  به  نسبت  شهرها  منظر  تمایز 
شهر ها  منظر  به  بخشيدن  روح  اصلی  وجه  فعاليتهایش 
فرهنگ های  در  انسانها  رفتاری  تفاوت  براساس  كه  بوده 
مختلف، متفاوت می باشد. انسان با توجه به موقعيت، زمان 
و توانایی های فيزیولوژیکی خود بخشی از این اطالعات 
این  می كند.  ادراک  را  شهر  شکل  اجزای  از  شده  ارسال 
پيام ها كه توسط حواس انسان دریافت می گردند چنانچه 
شده،  درک  باشند،  داشته  انسان  ذهن  در  مشترک  معنای 
عينيت یافته و الیه منظر شهر را تشکيل می دهند. در این 
الیه بخشی از اطالعات محيط به كيفيتی مستقيما محسوس 

تبدیل می شود )پاكزاد، 1385، ص 101(. حس بينایی به 
را  اطالعات  بيشترین  مرحله  این  در  غالب  حس  عنوان 
دریافت كرده و تقریبًا هشتاد درصد اطالعات دریافتی از 

(Bartenbach,2009) .طریق این حواس انجام می گيرد

منظر شبانه شهر منظر خودنمايانه
نور یک دست روز شرایطی را برای ناظر بوجود می آورد 
كه تمامی گوشه ها و زوایای شهر در نظر مخاطب نمایان 
باشد و این مخاطب است كه با حركت در فضا، واقعيت 
عينيت  به  منظر  الیه  در  را  شهر  شکل  اجزای  از  موجود 
تبدیل می كند. در زمان تاریکی شب در انتقال پيام هایی كه 
از طریق حس بينایی دریافت می گردید، اختالل به وجود 
آمده و الیه منظر شهر به كمک نور قابل ادراک می گردد. در 
این زمان فيزیک نور مشخص می كند كه منظر شبانه شهر 
و  به چه شکلی  ای،  فاصله  از چه  برای چه موضوعاتی، 
برای چه افرادی عينيت یافته و الیه منظر شهری با اهداف 
مشخص را متفاوت و یا مشابه با روز خود نمایان می سازد. 
با  تاریکی  زمان  در  خودنمایانه«  »منظر  دیگر  عبارتی  به 
كه  می گردد  مبدل  تئاتری  صحنه  به  مختلف  سناریوهای 
اجزای و شخصيت های آن از طریق نور به ایفای نقش خود 
می پردازند. تئاتری كه می تواند با سناریوهای مختلف و با 
نقش آفرینی متفاوت اجزای و عناصر تشکيل دهنده منظر، 
در شب جلوه های متفاوتی از خود نمایان سازد. در زمان 
تاریکی شب در انتقال پيام هایی كه از طریق حس بينایی 
دریافت می گردید، اختالل به وجود آمده و الیه منظر شهر 
به كمک نور قابل ادراک می گردد. در مرحله بعد اطالعات 
دریافت شده از محيط در ذهن مورد تجزیه و تحليل قرار 
گرفته و انسان براساس ماهيت وجودی خود كه متشکل از 
تجارب، آموخته ها، خاطرات و طرح واره های ذهنی اش 
می باشد بخشی از این اطالعات را در ذهن خود ثبت كرده، 
معنای معينی برای آنها به وجود می آورد و تصویر ذهنی 
خود را تشکيل می دهد. این تصویر ذهنی می تواند در منظر 
شبانه خودنمایانه شهر به كمک نور نسبت به تصویر روز 

نمودار1. نقش اجزای منظر شهر؛ ماخذ: حبيب، 1394
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خود، قوی تر شده و ذهنيت منسجم تری را برای افراد از 
شکل شهر تشکيل دهد )حبيب، 1394(.

زمانی  در  كه  شهر  منظر  تشکيل دهنده  اصلی  اجزای 
روشنایی روز تمامًا قابل رویت بوده و موقعيت ناظر نسبت 
به این عناصر الیه منظر را به وجود می آورد، در تاریکی 
شب كه قوه بينایی قادر به رویت واضح آنها نبوده از الیه 
منظر حذف شده و منظر خودنمایانه مشخص می كند كدام 
یک از این موضوعات منظر، به چه ميزان و از چه فاصله ای 
نسبت به ناظر قابل رویت باشند و تصویرهای متفاوتی را 

از خود به وجود آورند. 

منظر شبانه ايمن
شهرها  شبانه  منظر  ایمنی  موضوع  اهميت  موجب  آنچه 
آن  بدنبال  و  بوده  شب  با  روز  ماهيت  تفاوت  می باشد، 
مجموعه ای قدرتمند از هنجارهای فرهنگی و نظریات كه 
پيرامون شهر در شب مطرح می گردد. نيازی كه مازلو در 
سطوح پایين هرم خود آن را بيان كرده و تامين نيازهای 
برای  نياز  این  حداقل  تامين  گروی  در  را  باالتر  سطوح 
انسان ها می داند.  یکی از حس هایی كه درباره شب وجود 
دارد آن است كه شهر در شب هنگام فی ذاته بد می باشد 
پيدا می كند كه شب محلی  اهميت  این موضوع زمانی  و 
برای تفریح و همچنين مامنی تاریک برای خشونت است. 
بی   ) جوامع  از  بعضی  در   ( شاید  كه  این حس  بنابراین 
منطق نيز باشد، فضاهای شهری در شب را برای گروه های 
خاص مانند خانواده ها، بانوان، سالمندان و كودكان غيرقابل 
استفاده می كند )Jarvis, 2012(. مهمترین عامل محيطی 
موثر در كاهش احساس امنيت و ایمنی در فضای شهری 
مساله نور است؛ در حقيقت، عدم اطالع از محيط همواره 
انسان  یکی از مهمترین منابع توليد نگرانی و ترس برای 
محسوب می شود. نمونه بارز این امر را می توان در حس 
از كودكان  از تاریکی مشاهده نمود كه  ناخودآگاه  ترس 
تا بزرگساالن كم و زیاد وجود دارد )اعتمادی فر، 1388(.

موضوع  دو  هر  شب  در  ایمن  شهری  منظر  مولفه 
می گيرد.  بر  در  را   )Safety( امنيت  و   )Security(ایمنی
منظر شبانه شهر باید شرایط را فراهم آورد كه انسانها در 
مزاحمت های  برابر  در  عمومی  عرصه  در  حضور  زمان 
دیگران امنيت داشته باشند و از طرفی دیگر فضا شرایطی 
را برای استفاده كنندگان خود به وجود آورد كه ویژگی های 
بيولوژیکی انسان، فعاليتهایش را تحت تاثير تاریکی شب 
قرار نداده و انسانها بدون حس استرس و ترس در فضا 

حضور پيدا كنند. 
در  انسان ها  پرنگ  حضور  موجب  ایمن  شبانه  منظر 
فضاهای شهری شده و به دنبال آن ميزان ایمنی و  امنيت 
عمومی،  فضاهای  و  مکان ها  ناامنی  می كند.  پيدا  افزایش 
نشاط و سالمتی را در زندگی روزمره مختل می كند و ایجاد 
مانع برسرراه رشد فرهنگی و مشاركت عمومی، هزینه های 
زیادی را بر جامعه تحميل می كند )افتخاری، 1381، ص 
8(. هزینه هایی كه در منظر شبانه ایمن نه تنها از بين رفته 
بلکه حضور بيشتر انسان ها موجب رونق اقتصادی بيشتر 
می شود. الپيدوس بيان می كند انسانها مانند پشه هستند  و 
هر كجا كه نوری باشد به سمت آن هجوم می برند بدون 
به سمت  نخواهيم  چه  و  بخواهيم  چه  چرا!  بدانند  اینکه 
روشنایی می رویم و نور ما را به خود جذب می كند )علوی 
به نقل از الپيدوس(. حضور انسانها در فضا و بدنبال آن 
امکان نظارت بر رفتار یکدیگر بواسطه نورپردازی مناسب 
و  كرده  فراهم  فعاليت های شامگاهی  انجام  برای  را  بستر 
می شود.  شهری  فضاهای  سرزندگی  موجب  آن  بدنبال 
منظر شبانه ایمن امکان قرائت واضح فضا را برای استفاده 
در  افراد  آن حضور  دنبال  به  و  آورده  فراهم  آن  كنندگان 
عرصه عمومی افزایش می یابد. نورپردازی مناسب فضاها 
تصادفات،  مانند  حوادثی  و  جرایم  كاهش  در  شب  در 
سرقت، تجاوزهای جنسی، زورگيری، آسيب های جسمی 
و سایر جرم هایی كه در تاریکی اتفاق می افتد بسيار موثر 
نورپردازی  ایمن  شبانه  منظر  در   .(Licht, 2002) می باشد 

نمودار2. نقش اجزای منظر شهر؛ ماخذ: حبيب، 1394
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تمامی  برای  را  شهر  از  آزاد  استفاده  و  برابری  می بایست 
شرایط  یا  و  اجتماعی  جایگاه  از  نظر  صرف  شهروندان 
پيشرفت   .)Luci,2007( نماید  تضمين  آنها  فيزیکی 
تکنولوژی و اختراع انواع المپ ها شرایطی را بوجود آورده 
انسانها  و  رفته  ميان  از  گذشته  زمانی  محدودیت های  كه 
حيات  ادامه  شب  تاریکی  در  نور  ی  بوسيله  می توانند 
اجتماعی خود را داشته باشند. ولی این موضوع به معنی 
پر نور كردن فضا جهت استفاده ایمن افراد از محيط نمی 
باشد. اشتباهی كه در بسياری از طرح های شهری گریبانگير 
فضاهای شهری شده و نتوانسته اند جوابگو نياز افراد در 
زمان تاریکی باشد. در منظر شبانه ایمن كيفيت نور مدنظر 
می باشد نه كميت آن. استفاده بيش از حد از نور می تواند 
كه  باشد  داشته  دید  در  اختالل  و  خيرگی  مانند  تاثيراتی 
خود موجب باالرفتن امکان حادثه شده و همچنين موجب 
تاریک به نظر رسيدن فضاهای مجاور آن و بوجود آوردن 

امکانی برای انجام جرم می شود.

عناصر مصنوع در منظر شبانه ايمن
تامين  واسطه  به  مسيرها  در  انسان  امکان حضور  اهميت 
از  بسياری  كه  می باشد  آنجا  تا  امنيت   و  ایمنی  حس 
با نور روز  حرفه مندان از روشنایی در زمان شب مشابه 
و محاسبه دقيق كمی نور در این فضاها صحبت كرده اند. 
كالن امکان تامين ایمنی را بوسيله روشنایی كامل مسيرها 
و نبودن نقطه كور در شب و تقليد از نور روز می داند و 
بيان می كند كه این ویژگی نيازمند مهندسين برق و محاسبه 
نياز می باشد )كالن، 1377(. عناصر  ميزان روشنایی مورد 
ایمن شرایطی را بوجود می آورند  مصنوع در منظر شبانه 
به  رانندگان  و  پياده  عابرین  برای  بصری  اطالعات  كه 
كنندگان  استفاده  آن  دنبال  به  و  باشد  قرائت  قابل  راحتی 
فضا بتوانند استفاده لذت بخش و ایمن از فضا داشته باشند 
را  نقش  مهم ترین  مسيرها   .(William.M.C.Lam, 1965)

بایستی  راه ها  دارند.  عهده  بر  ایمن  شبانه  منظر  تامين  در 
شرایطی را بوجود آورند كه همانطور كه حركت سواره ها 
در  ایمن  حركت  نيز  پياده  عابرین  می پذیرد،  انجام  ایمن 
كنار یکدیگر و همچنين ایمنی حركت درمقابل سواره ها را 
داشته باشند. نقش پياده راه ها در ایجاد منظر شبانه ایمن در 
ساختار شهرها بسيار واجد ارزش می باشد. پياده را ها نقش 
اساسی در شکل گيری خاطره جمعی افراد در شب دارند.
)حبيبی، 1388( لذا چنانچه منظر شبانه پياده راه ها ایمن 
حيات  موجب  و  كرده  پيدا  آنها حضور  در  انسانها  باشد 

از  جمعی  خاطره  آن  دنبال  به  و  مدنی  زندگی  و  شهری 
حضور در فضا می گردند.

شهرها  در  همگانی  فضاهای  ساختار  پردازی  نور 
می بایست منظر ایمن و یکپارچه ای را در اختيار استفاده 
كنندگان از فضا قرار دهد. منظری كه حركت در توالی 
و  پذیرد  انجام  ایمنی  حس  با  همواره  آن  سکانس های 
امنيت  ميزان  در  خدشه ای  بين  این  در  سکانسی  هيچ 
كوتاه  چند  هر  سکانس  یک  كه  چرا  نکند.  وارد  افراد 
مشکل  با  را  شبانه  منظر  كل  ساختار  در  ایمنی  می تواند 
شبانه  منظر  در  شهری   شده  روشن  محيط  كند.  مواجه 
ایمن پيوستگی و تداوم مشخص را نشان داده و در این 
ساختار، فضاهایی كه به وسيله ریز فضاهای جزیره ای و  
جدا از هم روشن شده اند در معرض خطر قرار دارند. 
چرا كه در غير این صورت حركت چشم از نقطه ای به 
نقطه ای دیگر از قلم افتاده و مسير دید بيننده هيچ نقطه 
 Bartenbach,) داشت  نخواهد  سکون  برای  آسایشی 
نقش  راستا  این  اهميت دیگر در  2009). موضوع مورد 

است.  پياده  عابرین  حركت  امنيت  در  شهری  بدنه های 
مورد  موضوع  پردازی  نور  طرح های  در  كه  آنجایی  از 
توجه عمومًا با اولویت حركت ایمن سواره در ساعات 
تاریکی می باشد، در خيابان های شهری در ساعات پس 
از تعطيلی مغازه ها، بدنه های فعال و ویترین های روشن 
خاموش شده و این موضوع موجب كاهش ایمنی برای 
زمان  در  آن  از  گل  یان  كه  موضوعی  می گردد.  پياده 
غيرجذاب«  »تونل های  عنوان  با  فلزی  كركره های  بستن 
یاد می كند )گل، 1378(. پارک ها و لکه های سبز شکل 
موضوعات  از  انسان ها  توسط  شده  آراسته  و  گرفته 
این  می باشد.  ایمن  شبانه  منظر  در  توجه  مورد  دیگر 
یا پارک های  فضاها كه به صورت پارک های تجمعی و 
خطی شکل گرفته اند، باید شرایطی را در زمان تاریکی 
به وجود آورند تا انسان ها بتوانند ایمن و بدون هراس 
بيشتر  زمانی  فضاها  این  اهميت  كنند.  گذر  آنها  از 
می شود كه این گونه پارک ها در ساختار استخوان بندی 
هنگام  در  انسان ها  و  گرفته  قرار  همگانی   فضاهای 
فضاها  این  از  عبور  نيازمند  شبانگاهی  زدن های  پرسه 
فضاها  این  در  آمده  وجود  به  تاریک  عمق های  هستند. 
موجب حس ترس در انسان شده و حضور افراد را در 
موجب  بعضًا  یا  و  كرده  مواجه  مشکل  با  ساختار  كل 
آن  دنبال  به  و  راه  شدن  طوالنی  و  حركت  مسير  تغيير 

پياده می گردد.  افراد  از حضور  جلوگيری 
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عناصر طبيعی در منظر شبانه ايمن
تامين منظر شبانه ایمن برای عناصر طبيعی و غير مصنوع 
در شهرها می تواند شرایطی را به وجود آورد كه همانطور 
و  درک  انسانها  توسط  راحتی  به  روز  در  عناصر  این  كه 
مورد استفاده قرار می گيرند در شب و در زمان تاریکی نيز 
با حضور ایمن انسان ها درک شده و وجه تمایز یک شهر با 
سایر شهرها و عامل شکل گيری  نقش ویژه برای آن شهر 
در ذهن افراد شوند. در نقطه مقابل آن عدم وجود ایمنی و 
امنيت برای حضور افراد در كنار این عناصر و یا در بستر 
آنها می تواند تصویر ذهنی شکل گرفته از روز آنها را در 
ذهن افراد تضعيف نماید. تامين منظر شبانه ایمن در كنار 
توجه  مورد  موضوعات  از  یکی  شهرها  در  آبی  توده های 
می باشد. فضاهایی كه با  موقعيتی مانند شهرهای ساحلی 
و یا در كنار مسيرهای آبی شکل گرفته و نيازمند حضور 
ایمن و بدون ترس انسان ها در زمان تاریکی هستند. این 
گونه فضاها می توانند از نوع پل ها و یا اسکله ها و یا حتی 
در  گرفته  پارک های خطی شکل  یا  و  تفریحی  مسيرهای 
كنار آب باشند. در بعضی از شهرها شاهد قرارگيری عوامل 
غير مصنوع متمایزی در داخل بافت شهری هستيم. تپه ها یا 
دره ها و یا حتی جنگل هایی كه در بطن شهرها وجود داشته 
داده  اختصاص  به خود  را  از شکل شهر  متفاوتی  پهنه  و 
اند. همان طور كه این فضاها در روز، بستری ایمن برای 
حضور افراد را به وجود آورده اند چنانچه نيازمند حضور 
افراد در شب باشند می بایست در زمان تاریکی نيز واجد 
می یابد  اهميت  زمانی  موضوع  این  باشند.  ایمن  منظری، 
فضاهای  بندی  ساختاراستخوان  در  فضاها  گونه  این  كه 
همگانی شهر قرار گرفته و ضامن حيات قسمتی از شهر 

می باشند. 

فعاليت های انسانی در منظر شبانه ايمن
 a-24-hour)ساعته  24 شهر  از  خود  تعریف  در  گل  یان 
شرط   (evening activity)شامگاهی فعاليت های  و   (city

اساسی برای سرزندگی و حضور افراد در فضاهای شهری 
را ادراک ایمنی توسط مردم می داند )گل، 1389(. امتداد 
شبانه  منظر  خلق  طریق  از  شب  در  انسانها  روز  فعاليت 
ایمن تامين شده و نورپردازی مناسب امکانی را به وجود 
كنند  مشاهده  را  یکدیگر  بتوانند  انسان ها  كه  می آورد 
صورت  شدن  دیده  امکان  بایستی  مناسب  ونورپردازی 
 Bartenbach,) سازد  ميسر  را  متری   4 فاصله  از  انسانها 
اجتماعی در شب  تعامالت  امکان  آن  دنبال  به  و   .(2009

و در زمان تاریکی ميسر می گردد. نيازی كه بخشی از آنها 
در روشنایی روز تامين شده و در مرحله گذر به تاریکی 
نيز تشویق و ترغيب می گردد. منظر شبانه ایمن  موجب 
طوالنی شدن روشنایی روز و توالی زمانی فعاليت ها شده 
مهيا  را  شهری  فضاهای  در  انسان  حضور  ادامه  وامکان 
بر  عالوه  شهری  فضاهای  مناسب  پردازی  نور  می سازد. 
افزایش  موجب  دارند  تاكيد  محيط  تزئينی  جنبه  به  آنکه 
حيات زندگی شهری شده و به دنبال آن حضور انسانها در 
فضا را افزایش داده و امکان طراحی رویداد و خاطره ساز 
شدن فضا را دارا می باشند. از طرفی دیگر به شهروندان و 
سایر استفاده كنندگان  فضا امکان می دهد كه نظارت غير 
آن  دنبال  به  و  باشند  داشته  یکدیگر  رفتارهای  بر  رسمی 
امنيت فضا افزایش می یابد. این توالی زمانی در كنار توالی 
قضایی موجب سرزندگی فضاهای شهری می گردد )علوی، 
1389(. نور پردازی مناسب فضاهای شهری، امکان انجام 
فعاليت های ویژه برای شهرهای خاص را تشویق می نماید. 
شهرهایی كه به دليل كاركرد ویژه خود نيازمند حضور افراد  

نمودار2. نقش اجزای منظر شهر؛ ماخذ: حبيب، 1394

تصویر 2. حضور انسانها دركنارعناصرطبيعی شهر در منظرشبانه 
)URL2(  ایمن
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با فعاليت های متفاوتی در زمان شب نسبت به سایر شهرها 
هستند. منظر شبانه ایمن می تواند حضور افراد و پرسه زدن 
شبانه توریست ها را در شهرهای توریستی افزایش داده و 
یا در نقطه مقابل آن با عدم تامين ایمنی و امنيت، از حضور 
افراد در ساعات تاریکی جلوگيری كند. منظر شبانه ایمن 
می تواند امکان حضور و رفت و آمد انسانها را برای انجام 
شهرهای  در  روز  شبانه  از  ساعت  هر  در  مذهبی  مراسم 
زیارتی باال برده و یا بالعکس حضور آنها و انجام مراسم 
مذهبی را فقط در ساعات محدود و روشنایی روز امکان 
پذیر سازد.  در كنارحضور افراد در عرصه های همگانی در 
شب رونق اقتصادی افزایش یافته و ميزان جلب توریست 
نيز باال می رود كه این موضوع پيوستگی اجتماعی را ارتقاء 
 Jarvis,) داده و موجب پيشرفت اقتصادی شهرها می شود

 .(2012

منظر شبانه خوانا
اهميت خوانایی شهر زمانی در شب پر رنگ می شود كه 
حس  طریق  از  انسان  ارتباط  قدرت  شب  تاریکی  بدانيم 
و  بوده  پایين  ادراک  ميزان  آن  بدنبال  و  كاهش  را  بينایی 
موضوع  این  می یابد.  تقليل  شهری  مکان های  خوانایی 
خصوصًا برای افراد غریبه مسئله ساز بوده و امکان جهت 
یابی آنها را در شب سخت می كند. انسانها در زمان تاریکی 
پرسه  با  عمومی  عرصه های  از  را  خود  دوم  تجربه  شب 
زدن و حضور در فضا شروع می كنند. همان طور كه افراد 
در نور روشن روز محيط خود را درک می كنند، تاریکی 
شب نيز نبایستی تجربه دوم آنها از محيط های شهری را 
با ادراک نا مناسب و ناخوانا از شهر همراه كند. خوانایی 
موجب می گردد كه امکان جهت یابی و توان تعيين مسير و 
هدف فراهم شده و درک مکان حضور و رابطه و موقعيت 
آن مکان با سایر مکان ها و با كل شهر بوجود آمده و بدنبال 

آن آشنایی با محيط و احساس امنيت در آن فراهم گردد 
)نقی زاده، 1386(.

برای حصول كيفيت خوانایی در منظر شبانه شهرها 
ادراک  افزایش  جهت  بستری  آوردن  بوجود  بر  عالوه 
نورپردازی  مناسب  كيفيت  واسطه  با  محيط  از  انسان 
پتانسيل  امکان  از  استفاده  با  زیاد(،  كميت  معنی  به  )نه 
ساختار  عناصر  كانون  نقاط  درخشندگی  و  نورپردازی 
فضاهای  در  افراد  هدایت  موجب  می توان  منظر شهری 
غریبه  اقراد  تا  آورد  بوجود  امکانی  و  شده  شهری 
خود  مسيرهای  انتخاب  در  مناسبی  یابی  جهت  بتوانند 
این  درک  و  شناسایی   .(Casciani,2012) باشند  داشته 
آنها  ارتباط  و  پيوستگی  آن  دنبال  به  و  كانونی  نقاط 
كلی  ذهنی  تصویر  گيری  شکل  موجب  ناظر  توسط 
شهر  شبانه  منظر  خوانایی  و  شده  محدوده  ساختار  از 
می گردد (Bartenbach,2009). و یا به تعبير لينچ شهری 
باشد،  كامل  وضوح  با  و  آشکار  نمادهایی  دارای  كه 
چنين  می رسد،  متشخص  و  خوانا  نظر  به  تعبير  بدین 
بيشتر دعوت می كند  به توجه  شهری چشم و گوش را 
و افراد را به جانب خود می خواند. )عليمردانی به نقل 
تضاد  ایجاد  آن  مقابل  نقطه  در   )1395 دینداری،  از 
سردرگمی  موجب  منظرشهری  عناصر  روشنایی  در 
شبانه  منظر  خلق  می شود.  خوانایی  كاهش  و  فضا  در 
ارتباط  و  بوده  موفق  نورپردازی  شهری خوانا محصول 
را  لينچ  كوین  شهر  سيمای  تئوری  با  موجود  عناصر 
به   .(Licht, 2002) می باشد  موفق  نورپردازی  محصول 
عبارتی عناصری از شهر كه افراد آن را در نور روز به 
ذهنی  تصویر  تشکيل  موجب  و  می كنند  درک  خوبی 
منظر  در  نوری  تاكيدات  با  می بایست  می شوند  شهر  از 
تصویر  بر  محکمی  مهر  و  شده  درک  نيز  خودنمایانه 

ذهنی افراد از شهر زنند.  

 3 URLتصاویر  3 و 4. رویت فعاليت ها در منظر شبانه ایمن و نظارت افراد بر یکدیگر
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عناصر مصنوع در منظر شبانه خوانا
درک  كه  مکان هایی  اولين  فضا،  در  حضور  زمان  در 
می شوند ورودی ها می باشند. ورودی ها امکان نفوذ پذیری 
به شهرها و مکان های شهری را بوجود آورده و به دليل 
می باشند  نظر  مورد  فضای  با  انسان  برخورد  اولين  اینکه 
می توانند تصویر ذهنی مطلوبی را از خود شکل داده و به 
تعبيری نمایانگر نقش ویژه )كاراكتر( از شهر یا مکان هایش 
باشند. به همين منظور نورپردازی مناسب ورودی های شهر 
بسيار با اهميت بوده و چنانچه راه های ورودی به شهر به 
شکل مناسبی نورپردازی شوند می توانند در عين سادگی 
همچون دروازه ای برای ورود به شهر نقش مهمی در ذهن 
تشخيص   .(Licht, 2010) كنند  ایفا  شهر  بازدیدكنندگان 
بندی فضاهای همگانی و نقش و جایگاه آن ها  استخوان 
می باشد.  دیگر  توجه  مورد  موضوع  شهر  شبانه  منظر  در 
زندگی  و  دارند  برای شهرها  نقش حياتی  كه  فضاها  این 
اجتماعی شهر در آنها رونق دارد در ذهن افراد ساختاری 
منسجم را ثبت كرده و موجب خوانایی در مقياس كالن 
شهری می گردند. این مسيرها كه در تصویر ذهنی افراد در 
ساختاری  شبانه  منظر  در  می گيرند،  قرار  رده ها  نخستين 
هماهنگ داشته و تصویری منسجم را بوجود می آورند. در 
كنار این فضاها مسيرهای ثانویه)secondary(  در ساختار 
شهر مورد توجه می باشند. نوع نورپردازی این خيابان ها كه 
ميزان روشنایی آنها كمتر از استخوان بندی اصلی می باشد، 
كانونی  و  خاص  مکان های  نورپردازی  محوریت  با  باید 
نقاط  پيوستگی  و  گرفته  انجام  محلی  هویت  بر  تاكيد  با 
Bar-)  كانونی و تعامل آنها در منظر شبانه قابل ادراک باشد

.(tenbach,2009

در  شهر  عملکردی  و  كالبدی  نشانه های  بر  تًاكيد 

می باشد.  منظر شبانه خوانا  ملزومات  از  منظر خودنمایانه 
نورپردازی خاص برای ساختمان ها و اجزاء كالبدی شاخص 
شهر در منظر شبانه خوانا در كریدور های بصری و خطوط 
اصلی دید موجب خوانایی فضا های شهری می شود. نمایان 
ساختن كامل ميراث فرهنگی و تاریخی محصول این مرحله 
بوده و راه رسيدن به مقصد می باشد. از طرفی دیگر وضوح 
در  دیگر خوانایی  عامل  فعاليت های شهر  برای  كاركردی 
منظر شبانه شهرها هستند. كاربری هایی كه در روز نقش 
كاركردی داشته و در شب نقش آرایه های تزیينی را دارند 
به  روز  در  كه  همانطور  كاربری ها  این   .)1388 )حبيبی، 
خوانایی  عامل  می باشند  دارا  كه  خاصی  فعاليت  واسطه 
هستند درشب و زمان خاموش شدن فعاليتشان، به كمک 
نور نمایان گشته و با تًاكيدات آرایشی – تزیينی، تصویر 
ذهنی روز خود را تثبيت می نمایند. وضوح كاركردی روز 
این ساختمان ها با شب آن نيز هماهنگ بوده و استفاده از 
نورپردازی نباید جلوه دیگری از فعاليت، مغایر با فعاليتی 
كه در روز دارا می باشند  را رقم زند. انتخاب رنگ مناسب 
نور وابسطه به فرهنگ هاو عملکردهای مختلف متاثر از 
این موضوع بوده و استفاده از رنگی كه در فرهنگ مردم 
باشد می تواند  تعریف خاص برای فعاليت ویژه ای داشته 
باشد.  موثر  آن  كاركردی  وضوح  و  فعاليت  آن  نقش  بر 
عناصر مصنوع كه نقش لبه را در شهر ایفا می كنند موضوع 
دیگر نورپردازی در منظر شبانه خوانا هستند. عناصری كه 
موجب تقسيم و وجود مرز در شهرها می شوند. نورپردازی 
پل ها به عنوان لبه های قوی شهری توصيه شده و استفاده از 
نورهای ال ای دی LED  انقالبی در نورپردازی این نوع 

.(Licht, 2002) سازه ها می باشد
ایجاد  در  لينچ  دیگر  موضوعات  از  شهری  گره های 

(URL4) تصویر شماره6: پيوستگی در استخوانبندی فضا های همگانی در تصير شماره5: تاكيد بر نشانه های شهری در منظر شبانه خوانا
(URL5( منظر شبانه خوانا
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تصویر ذهنی خوانا از شهر می باشد. مکان هایی كه طيف 
می گيرند  بر  در  تقاطع ها  و   ميادین  تا  فلکه ها  از  وسيعی 
)بنتلی، 1382(. این فضاها كه گاه نقش ترافيکی آنها باالتر 
بوده و گاه نقش اجتماعی، در ساختار ذهنی مردم جایگاه 
خوانا  شبانه  منظر  اصلی  موضوعات  از  و  داشته  ویژه ای 
می باشند. ميادین شهری بسته به كاركردی كه دارند منظر 
متفاوتی را در شب به خود اختصاص می دهند. یک ميدان 
می تواند محلی برای مالقات و كپ زدن بوده و یا اینکه 
رویدادهای  برای  محلی  یا  و  كار  و  كسب  برای  مکانی 
ملت  یک  تاریخ  نمایش  برای  صحنه ای  یا  و  فرهنگی 
مانند  ارتباطی  قطب  یک  می تواند  ميدان  طرفی  از  باشد. 
فلکه ها باشد. هركدام از این فضاها نيازمند نوع خاصی از 
نورپردازی و منظر شهر است و نوع نورپردازی هركدام از 
 ,Licht( این ها وابسته به نقش وكاركرد خود ميدان است
است  ملت  یک  تارخ  نمایش  برای  كه  ميدانی   .)2002
و  بوده  آن  تاریخی  جداره های  بر  نورپردازی  تاكيدات 
است  اجتماعی  فعاليت های  آن  اصلی  كاركرد  كه  ميدانی 
می باشد.  رفتاری  قرارگاه های  محل  بر  پردازی  نور  تاكيد 
از طرفی دیگر ميدانی كه نقش ترافيکی در شهر دارد در 
زمان تاریکی نيز نقش مفصلی خود را حفظ كرده و فارغ 
از جداره های گره، تاكيد نور پردازی بر وضوح عملکردی 

و حركت بی خطر باشد. 
پهنه )محله( و نقش آن در تصویر ذهنی افراد از شهر 
منظر شبانه خوانا می باشد.  در  توجه  مورد  دیگر  موضوع 
و  )كاراكتر(  ویژه  نقش  كه  شهر  داخل  محدوده هایی 
شهری  مناطق  سایر  به  نسبت  به فردی  منحصر  شخصيت 
داشته و به طور جداگانه مورد ادراک قرار می گيرند. این 
پهنه ها همان طور كه در زمان روز، منظر شهری متفاوتی را 
دارا می باشند در منظر شبانه نيز حافظ هویت متمایز و نقش 
ویژه خود بوده و نورپردازی آنها باید با تاكيد بر نقش ویژه 
 ,Bartenbach( باشد  آنها  اصلی  عملکرد  و  فضاها  این 

.)2009

عناصر طبيعی در منظر شبانه خوانا
همانطور كه منظر شبانه خوانا به ميراث فرهنگی و تاریخی 
خود احترام می گذارد، برای ایجاد تصویر ذهنی خوانا از 
به ميراث طبيعی خود   نيز می باید  شهر، منظر خودنمایانه 
فرهنگی  و  تاریخی  ميراث  از  را جزئی  آن  و  بوده  پایبند 
شهر بداند. عناصر طبيعی شهر كه عامل اصلی شکل گيری 
شهرها و یا بستر و عامل جهت دهنده به رشد شهر بوده، از 

ابتدای تولد شهر حضور داشته و نسل به نسل بدون تغيير 
مکانی، شاهد تغييرات شهر بوده اند. این عناصر می توانند 
در هر پنج موضوع لينچ نمود پيدا كرده و موجب خوانایی 
شهر شوند. یک توپوگرافی خاص در یک شهر می تواند 
نقش نشانه ای برای شهر داشته باشد و در بطن منظر شبانه 
بوسيله نورپردازی عينيت یابد. یک رودخانه و مسير آب 
در یک شهر و یا یک دره با بستری برای فعاليت انسانها در 
داخل شهر نيز نقش لبه داشته و هر كدام از این فضاها یا 
مکان های پيرامون آنها مسيرهای خوانا در ذهن شهروندان 
می باشند. یک پهنه از شهر می تواند با یک ویژگی طبيعی 
خاص مثل پارک جنگل ها و یا توپوگرافی های داخل شهر، 
پهنه )حوزه( مستقل را به خود اختصاص دهد و هر كدام 
فعاليت های  انجام  بر  بستری  این موضوعات می توانند  از 
اجتماعی و پاتوق هایی برای حضور افراد و گپ زدن بوده 

و به عنوان گره های شهری نقش ایفا كنند.

انسان و فعاليت هايش در منظر شبانه خوانا
موجب  شهری  فضاهای  در  خود  بواسطه حضور  انسانها 
حضور سایرین و باال رفتن غنای محيط می گردند. انسانها 
به ذاته دوست دارند اجتماعی زندگی كنند و این اجتماعی 
زندگی كردن آنها ضامن حيات شهری آنها نيز شده است 
)پاكزاد، 1388(. دیدن حضور انسانها و انجام فعاليت های 
مختلف جذب سایرین را به همراه داشته و حتی موجب 
گروهی  بصورت  سایرین  فعاليت های  انجام  در  ترغيب 
می شود. تاریکی زمان شب نباید شرایطی را بوجود آورد 
مالحظه  مانند.  باز  هم  فعاليت های  دیدن  از  انسانها  كه 
مشاركت  و  جذب  موجب  افراد  اجتماعی  فعاليت های 
شهروندان  در آن فعاليت ها شده و بدنبال آن تصویر ذهنی 
قوی از آن فضا شکل گرفته و تضمين كيفيت خوانایی از 
می تواند  فعاليت ها  این  انجام  می گردد.  شهری  مکان های 
هميشگی برای مکان خاص باشد و یا اینکه به یکباره و 
خودجوشانه انجام گيرد و شركت در این فعاليت می تواند 
منظر  افتد.  اتفاق  فيزیکی  یا بصورت  و  ذهنی  به صورت 
شبانه خوانا شرایطی را بوجود می آورد تا عالوه بر اینکه 
این فعاليت ها قابل رویت هستند، امکان پيوستن به آنها نيز 
مهيا بوده و بدنبال آن تصویر ذهنی قوی برای فرد نقش 
می بندد. دیده شدن این فعاليت ها به معنی پرنور كردن فضا 
جهت انجام فعاليت نبودهو  كيفيت نور در فضا است كه 
می تواند نوع فعاليت را در طيف های مختلف آن سازمان 
تاریکی  زمان  در  انسانها  از  خالی  شهری  فضاهای  دهد. 
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جدول 1. جمع بندی اهداف و معيارهای منظرشبانه ایمن و نقش اجزای آن؛ ماخذ: نگارندگان

جدول 2. جمع بندی اهداف و معيارهای منظرشبانه خوانا و نقش اجزای آن؛ ماخذ: نگارندگان
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شب، هر چقدر هم كه معيارهای طراحانه و معمارانه دارا 
باشند، جایگاه قوی در تصویر ذهنی افراد نخواهند داشت.

نتيجه گيری و جمع بندی
منظر  اصلی  كيفی  مولفه های  از  دوتا  خوانایی  و  ایمنی 
شبانه شهر می باشند. عناصر و اجزاء تشکيل دهنده منظر 
شبانه شهر شامل عناصر مصنوع، عناصر طبيعی و انسان و 
فعاليت هایش هركدام می توانند به كمک نور و نورپردازی 
شرایطی را بوجود آورند كه از یک طرف امنيت و ایمنی 
انسان ها در زمان تاریکی شب و پرسه های شبانگاهه تامين 
و  فضا  مناسب  قرائت  امکان  با  دیگر  طرفی  از  و  گردد 
تامين خوانایی برای شهر تصویر ذهنی مطلوبی را از شب 
شهر در ذهن افراد ثبت نمایند. در جدول ذیل اهداف و 
معيارهای اصلی مولفه های كيفی ایمنی و خوانایی و نقش 
هر یک از اجزاء و عناصر تشکيل دهنده منظر شبانه در این 

مولفه ها به صورت خالصه بيان گردیده است. 
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