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 تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی
در معماری شبانه ساختمان ها*

محمدجواد مهدوی نژاد** ـ فهیمه نیکودل*** 

چکیده
تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی در معماری شبانه ساختمان ها یکی از نیازهای اساسی در معماری 
معاصر ایران محسوب می شود. مقوله نورپردازی نمای ساختمان ها، یکی از موضوعات مهمی است که امروزه در طراحی 
معماری مورد توجه قرار گرفته است. بهره گیری از نور روز و تأثیری که بر نمای ساختمان می گذارد، اختیاری نیست اما 
تأثیر نورپردازی بر زیبایی نما کاماًل در اختیار طراح می باشد. با توجه به این که نمای ساختمان اولین مشخصه ظاهری 
بناست، بسیاری از طراحان، زیبایی آن را فقط در روز مد نظر قرار داده و دید بنا در شب را نادیده می گیرند؛ در حالی 
که با توجه به حیات شبانه شهرها و تأثیری که نمای ساختمان ها و زیبایی ناشی از آن ها در این مقوله دارد، جلوه بنا در 
شب به اندازه روز اهمیت می یابد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی نظری موضوع، تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر زیبایی 
نما از طریق آزمونی عملی و بر اساس الگوی امتیازدهی به 20 نمونه بنای معمارِی داخلی و خارجی بررسی می شود. این 
دو گروه بنا در اختیار 3 گروه از پرسش شوندگان، به ترتیب 10 نفر از دانشجویان طراحی شهری، 15 نفر از دانشجویان 
معماری و 25 نفر از افراد عادی با سطح دانش متفاوت قرار گرفت. تحلیل های آماری نرم افزار SPSS نشان می دهد که 
نورپردازی نمای ساختمان در شب می تواند به نحو چشمگیری بر زیبایی آن نسبت به روز بیافزاید. این مسأله در نمونه های 
خارجی نسبت به نمونه های داخلی، نمود بیشتری دارد. در مقوله نورپردازی نما، مؤلفه های نورپردازی شامل شدت نور، 
تنوع رنگی نور، نحوه نورپردازی اعم از تأکیدی و یا گسترده بودن و حالت نورپردازی اعم از هماهنگی و یا تنوع، بر زیبایی 
حاصل از آن تأثیرگذارند. به گونه ای که افزایش شدت نور، استفاده از نورهای تک رنگ، تأکیدی و هماهنگ با ساختار، بر 
زیبایی نما می افزایند؛ در عین حال افزایش شدت نور و استفاده از نورهای تأکیدی نسبت به دو عامل دیگر تأثیر بیشتری 

بر زیبایی نمای ساختمان دارند.

واژگان کلیدی: نورپردازی، معماری شبانه، زیبایی بصری، فناوری های نوین، معماری معاصر ایران.  
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مقدمه
نور از مفاهیم کلیدی در فرهنگ اسالمی به شمار می رود؛ به همین دلیل در هنر اسالمی جایگاه ویژه ای به آن اختصاص 
 Mahdavinejad, 2004, p.( ؛ ضمن آن که بر اساس حکمت معماری اسالمی)Mahdavinejad, 2003, p. 30( یافته است
63( توجه به نور، مبنای توجه به معنا در طراحی معماری محسوب می شود. مطالعه منابع اصلی در حوزه معماری اسالمی 
ایرانی، به خصوص منابع موجود در حوزه هویت اسالمی ایرانی در معنای عام خود بر مفاهیمی تأکید دارد که نور یکی از 
مهم ترین آن هاست )Mahdavinejad et al., 2011(. معماری شبانه مفهومی است ناظر به آن چه مخاطب در شب هنگام از 
مواجه شدن با یک اثر معماری دریافت می کند. گرایش روز افزون به شهرنشینی و زندگی شبانه در شهرهای بزرگ باعث 
شده تا بیش از پیش روشن نمودن فضاهای شهری به هنگام تاریکی و ایجاد مناظر زیبا و چشم نواز توسط نورپردازی، 
ضرورت یابد. به طور قطع، حال و هواي شهر در شب و روز بسیار متفاوت است و نمي توان حال و هواي روز را در شب 
تقلید کرد. شب، حال و هواي مخصوص و اسرارگونه خود را دارد و بدیهي است بازتاب نمای شهر، بناها، اشیاء، مجسمه ها 
 Organization of Tehran Beautification,( با نورپردازی آن ها در شب می باشد ارتباط تنگاتنگی  و فضاهای سبز در 
2003(. نورپردازی بناها به خصوص نمای آن ها در شب، به عنوان بخشی از بدنه شهر، اغلب به منظور افزودن زیبایی و 
هویت بخشیدن به فضاهای شهری صورت می گیرد. مقوله های نوپدیدی چون بهره وری و مصرف هوشمندانه انرژی در این 
میان از اهمیت به سزایی برخوردار می باشند )Mahdavinejad & Javanrudi, 2012, p. 70(. مروری بر ادبیات تخصصی 
موضوع، نشان دهنده آن است که فناوری های نوین نورپردازی، نقش مؤثری در تغییر هندسه مفهومی نور، در سطوح 
مختلف ادراک بر عهده دارد )Mahdavinejad et al., 2013c, pp. 39-40(. با توجه به این که نمای ساختمان اولین مؤلفه 
ظاهری بنا و اولین فضای ارتباط دهنده آن با محیط اطراف است، می تواند تأثیر زیادی بر ساکنان ساختمان و حتی منطقه 
داشته باشد. بدین ترتیب از دید یک طراح، طراحی نمای ساختمان در روز مسأله مهمی است که می تواند بر ادراک زیبایی 
آن در بیننده تأثیرگذار باشد؛ اما نورپردازی بنا در شب به اندازه طراحی نما اهمیت دارد، چرا که نورپردازی می تواند 
جلوه منحصر به فردی از بنا در دید بیننده ایجاد کند، به گونه ای که نحوه و کیفیت نورپردازی می تواند یک ساختمان 
معمولی را بسیار جذاب و زیبا نموده و آن را به یک جاذبه توریستی در شب تبدیل کند و یا یک ساختمان بسیار زیبا را 

به منظره ای زشت و هولناک مبدل نماید.

1. مبانی نظری پژوهش 

1ـ1ـ نور به عنوان عامل ادراک اثر معماری
نور به عنوان عاملی که فرآیند ادراک را عملی می سازد، نقشی محوری در ادراک بصری اشیاء و محیط بر عهده دارد؛ 
بنابراین نباید آن را صرفاً وسیله ای برای روشنایی تلقی کرد. اثر مرموز و ناپایدار نور به گونه ای است که در عین حال که 
امکان لمس آن وجود ندارد تنها می توان آثار آن را درک کرد. با این وجود هر کس درک متفاوتي از نور و آثارش خواهد 
داشت. نور، عالوه بر ضرورت فیزیکی دارای ارزش روانشناختی نیز می باشد. آن چه که باعث می شود اشکال بیشتر یا کمتر 
مورد توجه قرار بگیرند نحوه تظاهر آن ها در برابر نور است. نور طبیعی، با توجه به تغییر در رنگ و شدتش که ناشی از 
گردش روز و شب است، بهینه ترین کیفیت نوری برای انسان می باشد که نه تنها نور کافی برای دیدن را تأمین می کند 
بلکه تأثیرات مثبت فیزیکی و روحی نیز بر انسان می گذارد )Brandi, 2006(. نور یکدست آسمان، تمام اجسام را به صورت 
یکنواخت روشن می کند، به گونه ای که به تمام سطوح افقی و عمودی با شدتی ثابت و مشابه نور می بخشد و تنها انعکاس 
اجسام است که باعث روشنایی محیط می شود )Asra, 2009(. این شرایط در نورپردازی مصنوعی کاماًل متفاوت است و با 
نورپردازی و روشنایی این امکان وجود دارد که بخش هایی از اجسام برجسته تر شوند و حتی ممکن است شرایطی همگون 

یا غیرهمگون با ظاهر آن ها در روز ایجاد کند.

2ـ1ـ نقش زیبایی شناسی و نور در ادراک زیبایی
زیبایی شناسی شاخه ای از فلسفه است که بر مفاهیمی چون زیبایی، زشتی و واالیی داللت می کند. قابلیتی است برای 
درک بهتر اجسام و محیط اطراف که باعث تغییر در نگرش نسبت به آن ها نیز می شود. با وجود این که از آغاز، فالسفه و 
هنرمندان به زیبایی از دو دیدگاِه زیبایی طبیعی و زیبایي هندسي )آن چه به دست بشر ساخته مي شود( می پرداختند، 
این مفهوم از قرن هجدهم به بعد، بیشتر جنبه روانشناختی به خود گرفت و در ارتباط با ادراک دیده شد. اما اینکه چرا 
انسان به دنبال زیبایي است ناشی از دو دیدگاه قالب می باشد: یکی این که زیبایي به عنوان نوعي عامل آرامش بخش و 
تسکین دهنده تلقی می شود و دیگر آن که یک چیز زیبا، ادراکي غني را براي ما ممکن مي سازد و این زیبایي باعث رضایت 
ما مي شود )Organization of Tehran Beautification, 2003a(. ارزش زیبایی شناختی یک چیز هنگامی قابل ادراک 
است که بتواند خود را به عنوان یک موجود مستقل برای ناظر مطرح کند و ذهن او را به فعالیت وادارد و این در صورتی 
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است که نسبت به آن و عناصر آن شناخت حاصل شود. نور، ارتباط بصری ما را با محیط اطرافمان ممکن می سازد. در 
 Volf,( حقیقت وجود نور است که عناصر بصری را برای انسان نمایان می کند و او را قادر به ادراک عناصر و محیط می کند
2011(. ماهیت نورپردازی، خود از دو جنبه فنی و هنری برخوردار است. در کنار جنبه فنی، جنبه هنری دارای رویکرد 
طراحی در جهت خلق زیبایی است. بدین ترتیب در مبحث نورپردازي از منظر زیباشناسي دو نکته مطرح می شود، یکی 
زیبایي ادوات نورپردازي و هماهنگي با محیط از منظر روزانه و دیگری زیبایي نورپردازي از جنبه هاي روانشناسي و هنري 
 Organization of Tehran( از منظر شبانه و تأثیری که بر دید بهتر اجسام و نحوه جلوه آن ها در تاریکی شب می گذارد
Beautification, 2003(. مطالعات صورت گرفته در ادبیات تخصصی موضوع نشان می دهد که تأثیر نور بر ادراک فضاهای 
عمومی شهر )Mahdavinejad et al., 2013b, p. 70( عالوه بر جنبه های فیزیکی، از جنبه های زیبایی شناسانه موضوع نیز 

متأثر است. 

3ـ1ـ تعامل نور و رنگ 
زیبایي شناسي نقش مهمی در نورپردازی و منظر شبانه دارد. رنگ ها جزء مهمی از ادراک بصری با بار عاطفی و احساسی اند 
که داراي وزن ادراکي می باشند. رنگ نور در نورپردازي از عوامل تأثیرگذار بر ناظر است. اصطالح »رنگ نور« هم نور 
سفید و هم نورهای رنگی را شامل می شود. با توجه به این که اصلي ترین مسأله در ادراک هر چیز، مقوله نور و نورپردازی 
می باشد، رنگ را  نیز مي توان به عنوان عاملی براي پشتیباني از این مسأله به کار برد و با استفاده از آثار رواني رنگ ها 
مي توان مشخصات ادراکي عناصر و اجسام را تغییر داد و با برجسته نمودن زیبایي ها، عنصری آرامش بخش و تسکین دهنده 
ایجاد نمود. بدین ترتیب، استفاده از نورهاي رنگي ما را قادر مي سازد تا حاالت و تأثیرات مختلفي را در اجسام و عناصر 
 Organization of Tehran Beautification,( ایجاد کنیم  اینکه تغییراتی در ساختار فرمي آن ها  به وجود آوریم بدون 
 )Mahdavinejad & Mashayekhy, 2011, p. 66( بررسی معناشناختی آثار شاخص معماری نشان می دهد که .)2003
به طور کلی آن چه از مقوله زیبایی و زیبایی شناسی در حوزه مطالعات معماری مطرح می شود، تا حّد زیادی به رنگ و 

نور وابستگی دارد. 

4ـ1ـ فناوری های نوین نورپردازی 
نورپردازی می شوند؛ موضوعی اساسی در تحلیل  بناهایی که که  و  بر معماری  تأثیر آن  و  نورپردازی  نوین  فناوری های 
معماری شبانه آثار معماری محسوب می شود. مروری بر ادبیات تخصصی موضوع نشان دهنده آن است که فناوری های 
نوین نورپردازی و به خصوص روشنایی ساختمان ها در شب، عاملی فعال در معرفی فضا و اولین شرط برای ادراک آن از 
طریق بینایی است. معماری و نور به اندازه جسم و روح به یکدیگر وابسته اند؛ یکی برای زنده بودن و دیگری برای حضور 
مادی در این جهان به دیگری نیاز دارد و آن هنگام که نور بر جسم فضا جاری می شود هر دو در جهان مرئی »وجود« 
پیدا می کنند. ادراک معماری می تواند اغلب با نور، خواه طبیعی و خواه مصنوعی، تحت تأثیر قرار گیرد و حالت یا وضعیتی 
از معماری را به رخ بکشد، به گونه ای که به فضا شخصیت دهد و بر آن تأکید کند و به مکان ها هویتی خاص بخشد. در 
واقع، نور یک ابزار بیان معماریست؛ ایده ای که معمار برای نور مطلوب ساختمان در روز و شب در نظر می گیرد در پیدایش 
حال و هوای کلی حاکم بر بنا نقش دارد و باعث شکل گیری کالبد روحی بنا می شود. حضور پررنگ و معنادار فناوری های 
نوین نورپردازی در صنعت ساختمان بیان کننده اهمیت و نقش فناوری های نوین نورپردازی در معماری معاصر ایران است. 
نورپردازي مي تواند در خدمت توجیه یک فضا، المان یا ساختمان باشد و نقش تأییدکننده و یا تضعیف کننده حجم و فرم 
معماری را بر عهده گیرد. نورپردازی بناها اغلب به منظور افزودن زیبایی، هویت بخشیدن به فضاهای شهری و جهت یابی 
آسان در شهر از طریق بناهای شاخص و بلند صورت می گیرد. صفحات عمودی نماهای ساختمان نقش مهمی در ایجاد 
درک فضا در میدان ها و خیابان ها دارند. بدین ترتیب، روشن نمودن نمای ساختمان ها در شب حال و هوای شهر را تغییر 
داده و نقاطی جاذب توجه ایجاد می کند )Brandi, 2006(. خصوصیات ظاهري و عملکردی یک بنا در طراحي نورپردازي 
و حیات شبانه آن نیز بسیار مؤثر است. بناهایي با معماري پیچیده و تزئینات مفصل باید به گونه اي نورپردازي شوند 
که در عین حال که تضاد سایه و روشن نور، احجام ریز و درشت آن را به نحو مطلوب به نمایش می گذارد، قدرت منابع 
نوري انتخاب شده به حدی نباشد که بخش هایي در تاریکی مطلق قرار بگیرند و شدت سایه ها، جزئیات پرداخته شده 
نما را بپوشاند )Organization of Tehran Beautification, 2003b(. به عبارت دیگر، رابطه یک اثر معماری با زمینه اثر 
)Mahdavinejad et al., 2012a, pp. 21-25( در معنای عام خود، و با جامعه مخاطب در معنای خاص خود، متأثر از همین 
عوامل طراحانه ای است که با نور و رنگ ارتباط دارند )Mahdavinejad et al., 2012b, p. 40(. از این رو در تحلیل اغلب 
آثار معماری کهن، و همچنین آثار شاخص معماری معاصر ایران، نور و نورپردازی به عنوان عاملی کلیدی مورد عنایت 

قرار می گیرد. 
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5ـ1ـ معماری شبانه
نورپردازی نما معرف معماری شبانه است. از آنجا که معماری و کاربری ساختمان ها متفاوت است، نمی توان یک روش 
نورپردازی را برای همه آن ها به کار برد، لذا با توجه به سبک معماری بنا و خصوصیات بصری ویژه آن از روش های متفاوتی 
جهت نورپردازی استفاده می شود. هر ساختمان هویت مستقل خود را دارد و هدف طراح می تواند از طریق یک نورپردازی 
 Urban( خوب و صحیح بیان شود. بدین ترتیب باعث می شود تا کل بنا در یک هماهنگی با محیط اطرافش قرار گیرد
Image Lighting, n.d(. روش ها و طرح های گوناگونی جهت نورپردازی بناها استفاده می شود؛ یکی از این روش ها، تاباندن 
نور به نمای ساختمان است که متناسب با نوع نماها، صلب و شیشه ای، نحوه نورپردازی و اثرات حاصل از آن تغییر می کند. 
فرم نماها نه تنها با مواد و شکل شان، بلکه توسط نور، جهت و رنگ آن تعیین می شود. ظاهر نما در طول دوره روز به سبب 
تغییر جهت نور و پرتوهای مختلفی از نور به صورت پراکنده و مستقیم تغییر می کند. بدین ترتیب در نما متناسب با تغییر 
موقعیت خورشید در آسمان و نور طبیعی در طول روز، رنگ ادراکی اش مرتباً تغییر می کند که این خود جلوه متفاوتی 
به نما بخشیده و زیبایی طبیعی در نما ایجاد می کند، اما در شب به واسطه نورپردازی مصنوعی، ممکن است ظاهر نما 
به گونه ای دیگر نمود پیدا کند. بدین صورت که با استفاده از نحوه نورپردازی و تأکید بر اجزا و نواحی از نما و همچنین 
تغییر در رنگ نور که ناشی از طیف رنگی منتشر شده از منبع نور خواهد بود، نما جلوه ای متفاوت به خود بگیرد. بر اساس 
 )Organization of Tehran Beautification, 2003( مطالعات صورت گرفته، سه روش عمده در ایجاد طرح نورپردازی نما

متناسب با نوع اجرای نما و جزئیات به کار رفته در آن مطرح می باشد: 
الف( روشن نمودن یکدست سطوح بنا؛ 

ب( تأکید و نمایان ساختن المان های شاخص بنا؛
پ( ایجاد جذابیت و تنوع بصری.

روشن نمودن یکدست سطوح بنا ویژگی های خاصی را ایجاد می کند؛ این سطوح می توانند افقی، عمودی، مایل، منحنی و 
یا سطوح دارای تحدب مانند سطوح گنبدها باشند. انتخاب این که کدام یک از سطوح به طور یکدست روشن شود با توجه 
به معماری بنا و محیط اطراف آن و اهداف طرح مشخص می شود. نماهایی که با نورپردازی گسترده به صورت یکدست 
و بدون ایجاد کنتراست بین سطوح، روشن می شوند به نظر تخت و دو بعدی می آیند. تاباندن نور با زاویه باز از فاصله 
دور باعث پخش نور یکدست و یکنواخت بر روی سطح نما می شود. روشنایی یکنواخت بر روی سطوح بنا کل حجم آن 
را قابل رؤیت می نماید. در شکل 1 نورپردازی گسترده و یکدست بر روی نماها با جزئیات مختلف نشان داده شده است.

شکل 1: نورپردازی یکدست بر روی نماها با جزئیات متفاوت

 URL 01: )www.ERCO.com( )2014-11-01(

المان ها می توانند  این  دارد.  بر عهده  اصولی  نورپردازی  بنا، نقش مهمی در  المان های شاخص  نمایان ساختن  و  تأکید 
المان های عمودی یا افقی بنا، عناصر خاص و ویژه طرح معماری مانند بافت، مصالح، سازه و یا پنجره، ساعت، مجسمه، 
تزئینات نما و غیره باشند. تاباندن نور از فاصله نزدیک به موضوع و ایجاد کنتراست نوری آن با پس زمینه باعث تأکید بر 
آن می شود. البته تأکید یا نمایان ساختن یک موضوع تنها با تاباندن نور به آن به دست نمی آید، بلکه در مواردی طراح 
تصمیم می گیرد تا با روشن نمودن پس زمینه موضوع خطوط دور آن را نمایان سازد و آن را متمایز گرداند. جدول 1 انواع 

روش های نورپردازی تأکیدی را بر روی المان های نما نشان می دهد.
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جدول 1: نورپردازی تأکیدی و نمایان ساختن المان های شاخص بنا

URL 01: )www.ERCO.com( )2014-11-01(

جذابیت و تنوع بصري در نورپردازی و معماری شبانه آثار شاخص معماری از اهمیت به سزایی برخوردار است. جذابیت و 
تنوع بصري، می تواند با استفاده از نورهای رنگی، متحرک و یا ایجاد نقوش نوری بر روی سطوح بناها و طراحی خاص با 
نور فراهم شود. طرح نورپردازی با استفاده از نورهای رنگی تأثیرات شدیدتری در مقایسه با نور سفید دارد. نورهای رنگی 
از سایه های خفیف رنگی گرفته تا رنگ های اصلی قوی و رنگ های مکمل مورد استفاده قرار می گیرند تا تأثیرات مهیج و 
نمایشی به وجود آورند و جلب توجه کنند )Mahdavinejad et al., 2013a, p. 86(. به عبارت دقیق تر، مقوله جذابیت و 

تنوع بصري تا حد زیادی به جامعه آماری و نمونه های مورد بررسی بستگی دارد. 

2. روش شناسی پژوهش  

1ـ2ـ سؤاالت پژوهش
با عنایت به مبانی نظری پژوهش، سواالت تحقیق عبارتند از: 

1ـ تأثیر نور )نور طبیعي ـ نور مصنوعي( در ادراک زیبایی نماي بنا چگونه است؟ نمای ساختمان در روز زیبایی بیشتری 
دارد یا در شب به واسطه نورپردازی؟ 

2ـ مؤلفه های ناشی از نورپردازی )شدت نور، تنوع رنگ نور، نحوه نورپردازی و حالت نورپردازی( تأثیری بر میزان زیبایی 
نما دارد؟ میزان این تأثیر چگونه است؟

2ـ2ـ روش انجام پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش، بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی با رویکرد تحلیل تأثیر نور طبیعی و نورپردازی 
در شب بر زیبایی نمای بناها می باشد. برای بررسی سؤاالت مطرح شده در ابتدا به بررسی ادبیات موضوعی مربوط به مقوله 
نور و نورپردازی و زیبایی ناشی از آن پرداخته شد. سپس آزمونی عملی برای بررسی این تأثیرگذاری طراحی شد که در 
طی آن پرسشنامه ای شامل چند بنای انتخابی به طور هدفمند شکل گرفت و در اختیار گروه های پرسش شونده با سواد 
بصری متفاوت گذاشته شد تا با استفاده از روش افتراق معنایی و توصیف صفت های دوقطبی بتوان از الگوی امتیازدهی 
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به صورت کیفی بهره برد. در انتها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به تحلیل داده های کیفی و تبدیل آن ها به داده های 
کمی برای سنجش میزان تأثیرگذاری نور طبیعی و نورپردازی بر زیبایی نمای ساختمان پرداخته شد. برای بررسی تأثیر 
نور طبیعی و نورپردازی در شب بر زیبایی نمای ساختمان ها، جامعه آماری 50 نفره متشکل از 10 نفر از دانشجویان 
طراحی شهری، 15 نفر از دانشجویان معماری و 25 نفر از افراد عادی با سطح دانش متفاوت انتخاب شد. باتوجه به این که 
این 3 گروه انتخابی دارای سواد بصری متفاوت بوده و هر گروه مالک متفاوتی در بیان زیبایی دارند، بنابراین انتخاب این 
جامعه آماری می تواند زمینه سنجش میزان تأثیرگذاری نور )طبیعی و مصنوعی( بر زیبایی و حتی عدم زیبایی نماها را 
فراهم آورد. بر اساس روش شناسی پژوهش )Mahdavinejad & Nagahani, 2011, p. 25( هرگاه نمونه ها از گروه های 
متنوع انتخاب شوند، نتیجه از جامعیت الزم برای تسری به کّل جامعه برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر، بر اساس 
میسر  زمانی  معماری،  از سبک  مستقل  نمونه ها،  در  تنوع   )Mahdavinejad, 2005, pp. 72-75( پژوهش  روش شناسی 
خواهد بود که جامعه آماری چندسطحی طراحی شود، به گونه ای که نتایج را بتوان مستقل از پرسش شوندگان معرفی 

نمود. 

3ـ2ـ جامعه آماری و انتخاب نمونه ها
برای تهیه پرسشنامه و به منظور دریافت نظر پرسش شوندگان 20 نمونه بنا به صورت تصادفی از میان بناهای شاخص 
معماری با روش های متنوع نورپردازی در نما در دو گروه بناهای داخلی و خارجی انتخاب شد و نمای آن ها در روز و 
در شب، به واسطه نورپردازی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بناهای داخلی شامل 10 نمونه بنایی است که به دلیل 
توسط آن ها  بارها  و  بوده  برخوردار  میان مردم  از شهرت عمومی  تبلیغات محیطی  از  بهره مندی  و  ارزش های معمارانه 
مورد توجه قرار گرفته اند. 10 نمونه بنای خارجی شامل بناهایی هستند که بیشتر توسط گروه های تخصصی معماری و 
شهرسازی مورد توجه قرار گرفته اند و سعی شده سبک نورپردازی در آن ها نیز مد نظر قرار گیرد. در جدول 2 اسامی 

بناهای منتخب برای شکل گیری پرسشنامه بیان شده است.

جدول 2 : اسامی نمونه بناهای انتخاب شده برای پرسشنامه

نام بنا شماره بنا نام بنا شماره بنا
هتل قصر طالیی در مشهد 11 آسمانخراش GE در امریکا 1

هتل استقالل در تهران 12 ساختمان کرایسلر در امریکا 2
هتل الله در تهران 13 برج های دوقلوی پتروناس در مالزی 3

مجتمع تجاری آبرسان 14 هتل Habtoor در امارات متحده عربی 4
هتلی در مشهد 15 بانک جان در بانکوک 5

عمارت شازده ماهان 16 ساختمان دولت باکو 6
شمس العماره در تهران 17 هتل Shetaton Sofia در بالکان 7

میدان میرچخماق در یزد 18 ساختمان سازمان ملل متحد در امریکا 8
برج آزادی در تهران 19 Blackhead خانه 9
عمارت عالی قاپو 20 Place of Culture and Science در لهستان 10

4ـ2ـ پرسشنامه 
پرسشنامه شامل تصاویری از نمای20 اثر معماری خارجی و داخلی در روز و شب، به همراه صفت های دو قطبی مرتبط با 
زیبایی بنا )در روز و شب( و مؤلفه های نورپردازی هر بنا می باشد که در اختیار هر یک از پرسش شوندگان قرار گرفت. از 
آن ها خواسته شد با توجه به تصاویر هر بنا و با در نظر گرفتن صفت انتخابی غالب، میزان هر یک از صفت های مشخص 
شده را بر اساس دسته بندی طیف لیکرت )کم، خیلی کم، تا حدودی، زیاد، خیلی زیاد( در قسمت مربوطه با عالمت 
مشخص کنند )جدول 3(. بدین ترتیب اطالعات کیفی مربوط به مقوله زیبایی هر بنا در روز و شب و مؤلفه های نورپردازی 

آن جمع آوری شد و با استفاده از برنامه تحلیل آماری SPSS داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت.
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جدول 3: نمونه پرسشنامه
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3. تحلیل نتایج تحقیق 

1ـ3ـ روایی و اعتبار نتایج  
در مرحله اول برای تحلیل داده ها، باید میزان اعتماد یا پایائی1 تحقیق بررسی شود. اعتماد یا پایائی مسأله ای کمی و 
تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه گیری )مثاًل پرسشنامه( با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت 
مورد نظر را اندازه گیری می کند. یکی از مهم ترین روش ها برای مشخص کردن حدود اعتماد یا پایائی ابزارهای اندازه گیری، 
آزمون آلفای کرونباخ2 می باشد. اصوالً این روش برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه گیری یا مقیاس ها، به خصوص 
زمانی که مقیاس از نوع لیکرت باشد، به کار می رود. اگر شاخص آلفای به دست آمده از این آزمون برای آیتم های تعریف 
از 0/7 باشد می توان به معتبر بودن پرسشنامه و اطالعات جمع آوری شده اطمینان حاصل  شده در پرسشنامه بیشتر 
کرد. همان گونه که در پرسشنامه ها مشاهده شد، برای هر ساختمان 6 آیتم در نظر گرفته شده است که در مجموِع 20 
ساختمان، 120 آیتم خواهد شد. با توجه به جدول 4 که آلفای حاصل از این آزمون 0/816 می باشد می توان پرسشنامه 

مورد استفاده را معتبر دانست.

جدول 4: شاخص آلفای کرونباخ برای سنجش اعتبار پرسشنامه ها

آلفای کرونباخ تعداد آیتم های پرسشنامه

0/816 120

2ـ3ـ مقایسه تطبیقی نمای ساختمان ها در روز و شب
برای تحلیِل زیبایی ساختمان ها در روز و شب و استخراج نتایج معنی دار از داده های جمع آوری شده جامعه آماری از 
آزمون ویلکاکسون3 بهره گرفته شده است؛ آزمون ویلکاکسون تست مناسبی برای پژوهش هایی است که نمونه ها به صورت 
جفت شده و همبسته بوده و محقق قصد دارد تا هم جهت تغییر و هم میزان تغییر را مورد بررسی قرار دهد. در این آزمون 
داده های مورد استفاده باید حداقل در سطح ترتیبی باشند. با استفاده از این آزمون ابتدا درستی یا نادرستی این فرضیه 
که آیا زیبایی نمای ساختمان ها در روز و شب یکسان می باشد را بررسی می کنیم. بدین منظور آزمون مورد نظر در مورد 
هر یک از 20 نمونه ساختمان با استفاده از داده های جمع آوری شده از جامعه آماری 50 نفره اعمال شد و سپس درصد 
ساختمان هایی که در آن ها فرضیه عدم برابری زیبایی نمای ساختمان ها در روز و شب در سطح معنی دارِی مشخصی تایید 

شد، محاسبه شد. نتایج این آزمون در شکل 2 برای سطوح معنی داری مختلف نشان داده شده است. 

شکل 2: درصد نمونه بناهایی که فرضیه نابرابری زیبایی نمای روز و شب در آن ها در سطح معینی محقق شده است.

مشاهده می شود که در سطح معنی داری 99 درصد برای کمی کمتر از نیمی از کل نمونه ها )خارجی و داخلی(، در سطح 
95 درصد برای کمی بیش از نیمی از کّل نمونه ها و در سطح 90 درصد برای 70 درصد کل نمونه ها زیبایی نما در روز و 
شب با هم تفاوت دارد؛ عالوه بر این، در تمام سطوح 90 درصد، 95 درصد و 99 درصد زیبایی نمای بناها در روز و شب 

برای نمونه های خارجی به میزان قابل توجهی متفاوت تر از نمونه های داخلی است.
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شکل 3: درصد فراوانی برتری و یا برابری زیبایی نما در روز و شب برای تک تک نمونه بناها

برای درک این موضوع که در مورد نمونه های مختلف زیبایی نما در روز بوده و یا در شب، درصد فراوانی برتری و یا 
برابری زیبایی نما در روز و شب برای تک تک نمونه ها در شکل 3 و میانگین آن ها در شکل 4 نمایش داده شده است. این 
نمودارها بیانگر آن هستند که برای هر ساختمان چند درصد از پرسش شوندگان به زیباتر بودن نما در شب و یا در روز 
اعتقاد داشته اند. نتایج نشان می دهد که نورپردازی نما در اکثر نمونه های مورد بررسی باعث زیباتر شدن نمای بنا در شب 
می شود. در عین حال این امر در بین نمونه های خارجی به نحو قابل توجهی بیشتر از نمونه های داخلی است. شکل 5 که 

بیانگر متوسط زیبایی برای هر یک از ساختمان ها می باشد نیز مؤید این موضوع می باشد.

شکل 4: میانگین درصد فراوانی برتری و یا برابری زیبایی نما در روز و شب برای نمونه بناهای مورد بررسی
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شکل 5: میانگین نمرات داده شده به زیبایی نمای هربنا

مقایسه میانگین زیبایی نمای روز و شب تمامی نمونه ها در شکل 6 نیز بیانگر آن است که میانگین کل زیبایی نما در 
روز در نمونه های داخلی بیشتر از نمونه های خارجی می باشد؛ این در حالیست که میانگین کل زیبایی نما در شب در 

نمونه های خارجی بیشتر از نمونه های داخلی است.

شکل 6: مقایسه میانگین زیبایی نمای روز و شب در نمونه های خارجی و داخلی

جدول 5: ضرایب همبستگی مؤلفه های نورپردازی با زیبایی نما در شب

شماره 
گستردگی نورپردازی تنوع رنگ و زیبایی در شبشدت نور و زیبایی در شبساختمان

و زیبایی در شب
تنوع )عدم هماهنگی( 

نورپردازی و زیبایی در شب
10/2650/240
20/2410/317
30/283
40/262
50/296
60/369
70/453
8
90/241
100/315
110/346
12
130/4550/286
140/292
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150/440
160/2690/405
170/3030/425
180/5840/461
19
20

میانگین 
ضرایب 

همبستگی 
موجود

0/2600/2570/2190/290

3ـ3ـ بررسی رابطه مؤلفه های نورپردازی با زیبایی نما در شب
در این بخش رابطه بین زیبایی در شب با مؤلفه های نورپردازی که شامل شدت نور، تنوع رنگ نور، نحوه و حالت نورپردازی 
می باشند، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور وجود رابطه معنادار در سطح 90 درصد بین زیبایی در شب و هر 
یک از مؤلفه های نورپردازی با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن برای هر یک از نمونه بناها محاسبه می شود. ضریب 
همبستگی اسپیرمن مقداری بین 1- و 1+ می باشد. مقدار 1+ برای این ضریب مبین یک رابطه مستقیم خطی و مقدار 
1- مبین یک رابطه معکوس خطی بین دو متغییر مورد بررسی است. چنانچه ضریب همبستگی مقدار صفر را به خود 
بگیرد آن دو متغیر همبسته نمی باشد. نتایج این آزمون برای نمونه بناهای مختلف در جدول 6 نمایش داده شده است. 
همانطور که در جدول مشاهده می شود، وجود و میزان ضریب همبستگی بین زیبایی در شب و مؤلفه های نورپردازی از 
بنایی به بنای دیگر متفاوت است. در عین حال با توجه به تعدد روابط همبستگی میان بعضی از مؤلفه ها و زیبایی در شب 
برای ساختمان های مختلف می توان نتیجه گرفت که شدت نور و نحوه نورپردازی )تأکیدی و یا گستردگی( تأثیر بیشتری 
بر زیبایی نمای ساختمان در شب نسبت به تنوع رنگ نور و حالت نورپردازی )هماهنگی ویا تنوع( دارد؛ این استنباط از 

آنجا ناشی می شود که همبستگی میان شدت نور و نحوه نورپردازی در ساختمان های بیشتری مالحظه شده است.
از طرف دیگر میانگین ضرایب همبستگی موجود برای ساختمان های مختلف نشان می دهد که زیبایی نمای ساختمان در 
شب با مؤلفه شدت نور ناشی از نورپردازی رابطه مستقیم داشته و با افزایش میزان شدت نور، بر زیبایی نمای ساختمان در 
شب افزوده می شود؛ این در حالی است که زیبایی نمای ساختمان در شب با مؤلفه های تنوع رنگ، گستردگی نورپردازی و 
تنوع )عدم هماهنگی( نورپردازی رابطه عکس دارد، بدین صورت که با افزایش تنوع رنگ در نورپردازی ساختمان، زیبایی 
نمای بنا در شب کاهش می یابد. به عبارت دیگر، استفاده از نور تک رنگ بر زیبایی نمای ساختمان می افزاید. در مورد 
مؤلفه نحوه نورپردازی، چنانچه نورپردازی به حالت تأکیدی انجام شود زیبایی نما افزایش می یابد و نورپردازی به صورت 
گسترده از زیبایی آن در شب می کاهد. همچنین در ارتباط با حالت نورپردازی، تنوع )عدم هماهنگی( نورپردازی با ساختار 

نما از زیبایی آن در شب کاهش می دهد.

4. نتیجه گیری
پژوهش با رویکردی پهنانگر، تعامل و تقابل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی و جایگاه آن ها در معماری شبانه 
ساختمان ها را مورد بررسی قرار داده است؛ از این رو می توان دستاوردهای آن را تا حدود زیادی منطبق با اصول نورپردازی 
و معماری شبانه دانست. در این پژوهش اثر نورپردازی و مؤلفه های مؤثر در آن بر زیبایی نمای ساختمان ها مورد بررسی 
قرار گرفت. این مؤلفه ها عبارتند از شدت نور، تنوع رنگی نور، نحوه نورپردازی )تأکیدی و یا گسترده بودن نورپردازی( و 
حالت نورپردازی )هماهنگی و یا عدم هماهنگی )تنوع( نورپردازی با ساختار نما(. بدین منظور از 50 پرسش شونده )10 
دانشجوی شهرسازی، 15 دانشجوی معماری و 25 فرد عادی با سطح دانش متفاوت( در مورد زیبایی نمای روز و شب 10 
نمونه بنای خارجی و 10 نمونه بنای داخلی و همچنین اثر این مؤلفه ها بر زیبایی ساختمان در شب نظرسنجی شد. این 
جامعیت به پژوهش امکان می دهد که ضرورت تعامل اصول زیبایی شناسانه با کاربرد فناوری های نوین نورپردازی را مورد 
تأکید قرار دهد. به عبارت دیگر، مباحث مطرح شده را می توان این گونه جمع بندی کرد که به کارگیری فناوری های نوین 
نورپردازی زمانی سودمند و اثربخش خواهد بود که فرآیند طراحی معماری بر اساس اصول زیبایی شناسانه بنا شده باشد. 
در بررسی تأثیر نور طبیعی و نورپردازی بر زیبایی نمای ساختمان مشاهده شد که نورپردازی نما منجر به زیباتر شدن 
بنا در شب می شود. این موضوع در نمونه های خارجی نسبت به نمونه های داخلی ملموس تر است. عالوه بر این، مشاهده 
شد که زیبایی نمای نمونه های خارجی و نمونه های داخلی در شب به طور متوسط یکسان است، در حالی که نمونه های 
داخلی در روز از نمونه های خارجی زیباتر به نظر می رسند. همچنین نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می دهد که با افزایش 
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شدت نور و استفاده از نورهای تک رنگ نسبت به نورهای رنگی میزان زیبایی افزایش می یابد. عالوه بر این، نورپردازی 
با نورهای تأکیدی و هماهنگ با ساختار نما که بر المان ها و قسمت های خاصی از آن تأکید می کند نسبت به نورپردازی 
گسترده که سطح نما را به طور کامل و یکنواخت روشن می سازد ساختمان را زیباتر جلوه می دهد. در عین حال شدت 
نور و نحوه نورپردازی )تأکیدی و یا گسترده بودن( نسبت به دو عامل دیگر بر زیبایی بنا تأثیرگذارترند. نتایج این پژوهش 
بیانگر اهمیت نورپردازی مناسب در طراحی نمای ساختمان ها می باشد. همانگونه که نما و زیبا جلوه دادن آن در روز برای 
طراح اهمیت دارد، نحوه نمایش آن در شب نیز مهم است که این مستلزم انتخاب شیوه درست و علمی نحوه نورپردازی 
است. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که تعامل زیبایی بصری و فناوری های نوین نورپردازی، نقش مهمی در 

دستیابی به نتیجه مطلوب در معماری شبانه دارد. 
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پی نوشت
1. Reliability
2. Cronbach’s Alpha
3. Wilcoxon Test 
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