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چکیـده| بـا رونـد گسـترش شـهرها و تغییـر نظـام شهرنشـینی، مدت زمـان فعالیت شـهروندان در 
شـهر افزایـش یافتـه و بخشـی از فعالیت هـای روز در شـب ادامـه خواهـد یافـت. از این حیث شـب 
فرصتـی بـرای تعریـف مجـدد منظر شـهر در بـازه ای از زمان اسـت که تعریفـی متفـاوت از اجتماع 
شـهری و گردشـگری شـهر را ارائـه می دهـد. اصطـاح »گردشـگری شـبانه«، بـه مـکان و زمانـی 
اشـاره دارد کـه گردشـگری در آن رخ می دهـد. بنابرایـن ایـن ارتبـاط گردشـگری نـه بـا ماهیـت 
فعالیت هـای گردشـگری و انگیزه هـای آن، بلکـه بـا زمانـی کـه ایـن اعمـال در آن انجـام می شـوند 
و حـدود مکانـی آن هـا، مطـرح می شـود. علی رغـم تدویـن »طـرح جامـع منظر شـبانه«، در اسـناد 
رسـمی و ادبیـات دانشـگاهی، هنـوز تعریـف درسـتی از اصطـاح »گردشـگری شـبانه« ارائه نشـده 
و تحلیلـی از دسـته بندی انـوع گردشـگری شـبانه از حیـث نـوع مخاطـب، گزینش مکان مناسـب و 
نـوع فعالیـت در بـازۀ زمانی شـب صورت نگرفته اسـت. در بسـیاری از شـهرهای جهان، گردشـگری 
شـبانه بـه عنصـر اصلـی رقابت پذیـری گردشـگری در شـهر تبدیل شـده و سـهم اقتصـادی مهمی را 
در اقتصـاد شـهری بـه خـود اختصاص داده  اسـت. مطالعـات موجود در طـرح جامع منظر شـبانه بر 
روی اقدامـات تزئینـی و فضاهـای خاصـی تمرکـز دارد، درحالی کـه رویکـردی بـه زمان بندی هـای 
متفاوتـی کـه شـب را می سـازند و تفسـیری واقع گـرا نسـبت بـه گردشـگری شـبانه و تأثیـرات آن 

ندارد.  وجـود 
واژگان کلیدی| منظر شـبانۀ شـهر، گردشگری شبانۀ شهر، نورپردازی شهری، مدیریت شهری.

مقدمـه و بیـان مسـئله | در راسـتای پویایـی شـبانه شـهر 
می توانـد  شـبانه،  منظـر  تزئینـی  و  نمایشـی  رویکردهـای  آیـا 
اقـدام مؤثـری برای آن باشـد؟ تا قبـل از دورۀ ناصرالدین شـاه 
قاجـار، منظـر شـب در شـهرهای ایرانـی مفهومی جز روشـنایی 
معابـر اصلـی بـا هـدف حفـظ امنیـت شـهر را در بـر نداشـته 
اسـت. در اواسـط دورۀ قاجـار بـا به کارگیـری چراغ هـای گازی 
شـهر  شـبانه  منظـر  آن،  اطـراف  خیابان هـای  و  مرکزشـهر  در 
مفهومـی جدیـد از هویت بخشـی بـه شـهر را تعریـف کـرد. بـا 
تغییـر نظـام شهرنشـینی و گسـترش شـهرهای امـروز بـه ویژه 
کانشـهرها، مدت زمـان فعالیـت شـهروندان در شـهر افزایـش 

خواهـد  ادامـه  شـب  در  روز  فعالیت هـای  از  بخشـی  و  یافتـه 
یافـت. از ایـن حیـث شـب فرصتـی بـرای تعریـف مجـدد منظر 
شـهر در بـازه ای از زمان اسـت کـه تعریفی متفـاوت از اجتماع 
شـهری و گردشـگری شـهر در آن وجـود دارد. منظـر شـبانه 
ایـن امـکان را فراهـم می کنـد کـه سلسـله مراتب عناصـر شـهر 
در بازه هـای مختلـف روز معنابخشـی شـود و نحـوۀ نمایش این 
موردتحقیـق  شـهر  شـبانۀ  گردشـگری  برنامه هـای  در  عناصـر 

گیرد.  قـرار 

بدنۀ نقد
در دهه های اخیر، وضعیت شـِب شـهری که از آن به منظر شبانه 
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یـاد می کنیـم، تغییر کرده اسـت. شـب در سیاسـت های شـهری 
کـه مدت هـا به عنـوان یـک موقعیـت حاشـیه ای در نظـر گرفتـه 
گردشـگری  توسـعۀ  یافته اسـت.  فزاینـده ای  اهمیـت  می شـد، 
شـبانه به عنـوان یکـی از محورهـای توسـعۀ گردشـگری شـهری 
بـا تغییـرات دامنـۀ مـکان و زمـان فعالیـت شـهری همراه اسـت 
سـال های  در   .(Giordano, Nofre Mateu & Crozat, 2018)
اخیـر در کشـورهای مختلف مانند فرانسـه اقدامـات متعددی در 
سـطح محلـی و ملـی برای برجسـته کردن بُعد گردشـگری شـب 
انجـام شده اسـت. در واقـع، شـب شـهری اکنـون بـا روش هـای 
جـذاب  عنصـری  بـه  و  می شـود  مشـخص  گردشـگری  متعـدد 
بـرای طیـف گسـترده ای از جمعیت هـای گردشـگر تبدیل شـده 
 اسـت (.ibid). امـروزه مدیریـت منظر شـبانه در شـهرها به یک 
مطالبـۀ شـهری و مدیریتـی تبدیل شـده و برنامه ریـزی شـبانه و 
جذابیـت شـهرها در شـب موضـوع مهم سیاسـت گذاری شـهری 
برخـی  در  آن  بـرای  تخصصـی  موضوعـی  قالـب  در  کـه  اسـت 
شـهرهای جهـان برنامـۀ »طـرح جامع منظر شـبانه« تهیه شـده 

ست.  ا
»بهنـاز امیـن زاده«، مدیـر برنامـه »طـرح جامـع شـبانۀ تهـران« 
در توضیـح برنامه هـای طـرح منظـر شـب، با بیـان اینکـه رویکرد 
طـرح را براسـاس نیـاز جامع شـهر تهـران تدوین کرده انـد اذعان 
مـی دارد کـه ایـن طـرح نه فقـط بـا تکیه بـر منظـر و ظاهر شـهر 
بلکـه براسـاس حیـات شـهر نیـز تدوین شـده اسـت. از همین رو 
الزامـات اجـراي ایـن طـرح شـامل الزامـات اجتماعـي و فرهنگي 
اسـت و همچنیـن جنبه هـاي زیبایي بصـري از جملـه نورپردازي 
موردتوجـه قـرار گرفته اسـت. از سـوي دیگـر الزامـات عملکردي 
نیـز بـه سـبب وجـود گردشـگران در شـهرها از دیگـر جنبه هـاي 
گرفته اسـت  قـرار  موردتوجـه  کـه  بـوده  طـرح  ایـن  الـزام آور 

 .)1397 )جمشـیدیان، 
همچـون  ُخـردی  فضاهـای  بـه  را  شـهر  جامـع  طـرح  برنامـۀ 
و  تفریحـي  مراکـز  فرهنگـي،  مراکـز  میادیـن،  خیابان هـا، 
چندمنظـوره تقسـیم کـرده اسـت. جهت پویایی شـهر در شـب، 
شـهر را بـر اسـاس پهنه هـای کارکـردی )مذهبـی، گردشـگری، 
تفریحـی( در مناطـق 1، 3، 6 و 12 مـورد توجـه قـرار داده و 
اقتصـاد شـبانه در  در راسـتای پویایـی پهنه هـای تعریف شـده، 
هـر پهنـه را به عنـوان عامـل مهـم حیـات شـبانه مطـرح کـرده 
اسـت. درحالی کـه برنامـه ای بـرای تحقـق آن ارائـه نکرده اسـت. 
اهـداف طـرح در دو دسـتۀ کلـی »منظـر« در قالـب کالبد شـهر 
و »حیـات شـهر« تعریـف و بـر ایـن مبنـا شـهر را بـه پهنه هـای 
مبتنی بـر  و  ُخردمقیـاس  برنامه هـای  و  تقسـیم  کارکـردی 
بازدهـی اقتصـادی بـرای آن هـا ارائـه شـده  اسـت. درحالی کـه 
منظـر می توانـد خوانـش واقع گرایـی از شـهر در بازه هـای زمانی 
مختلـف ارائـه دهـد، بـه ایـن وجـه از پویایـی منظر شـهر توجه 
ارزش هـای  از  سیسـتمی  جامـع  طـرح  دیـدگاه  اسـت.  نشـده 

طـراح اسـت کـه صاحیـت اظهارنظـر دربـارۀ ابعـاد اجتماعـی 
و فرهنگـی فضـای ادراکـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
درحالی کـه حیـات شـهر وابسـته بـه منظـر آن اسـت و امـری 

.)1 )تصویـر  نیسـت  کالبدمبنـا 
بـه  توجـه  بـا  می تـوان  شـهر،  شـبانۀ  روشـنایی  بحـث  در 
پهنه هـای کارکـردی و معابـر، جهـت تأمیـن روشـنایی و ارتقـاء 
امنیـت در سیاسـت های تفکیکـی، روشـنایی شـهر را در کالبـد 
شـناخت  شـبانه،  منظـر  خصـوص  در  امـا  کـرد.  مدیریـت  آن 
صحیـح  مکانیابـی  و  شـبانه  زندگـی  اختصاصـی  ویژگی هـای 
بـود.  خواهـد  طـرح  اولیـۀ  و  مهـم  اصـول  از  آن هـا،  مدیریـت 
برخـی از فعالیت هـای روز و شـب برهـم انطبـاق دارنـد. امـا در 
از  و فضاهـای مکـث،  فعالیت هـا  به دلیـل محدودترشـدن  شـب 
نظـر ادراکـی رابطـۀ متمرکزتـری بیـن قلمـرو فعالیتـی و فضای 
ادراکـی مخاطـب نسـبت بـه بـازۀ زمانـی روز پدیـد می آیـد. در 
شـب، تمرکـز بیشـتری بـر فضاهای مکـث صورت می گیـرد و از 
نقـاط عطـف پویایـی منظر شـبانه هسـتند. در ایـن فضاها روابط 
صمیمانه تـر میـان انسـان و فضـای شـهر نمـود پیـدا می کنـد، 
چـون فاکتورهـای مداخله کننـدۀ دیگـر محو می شـوند و انسـان 
بـا فضـای بافصـل در ارتباط قـرار می گیـرد. این فضا در شـب، 
منظـری متفـاوت از روز را بـرای گردشـگر بـه نمایـش خواهـد 
گذاشـت. منظـر شـبانه فرصتـی را بـرای تجدیدنظـر در کیفیـت 
بصـری و ادراکـی منظر شـهری بـا ایجـاد ارتباط معنایـی جدید 
بایـد  منظـر  ایـن  در  آنچـه  می کنـد.  ایجـاد  شـبانه  قلمـرو  در 
روشـنایی  جهـت  اقدامـات  و  فضـا  تاریکـی  باشـد،  موردتوجـه 
نیسـت بلکـه تغییـرات ادراکـی فضـا و تعییـن قلمـرو فعالیتـی و 

گردشـگری در شـب هنـگام اسـت. 
از ایـن حیـث سیاسـت های شـهری در منظـر شـبانه را می توان 
بـه دو دسـته تقسـیم کـرد: مـواردی که بر شـهر در شـب تأکید 
دارنـد و مـواردی کـه زندگـی شـبانۀ شـهر را تحریـک می کنند. 
آنچـه از اجتمـاع شـبانه یـاد می شـود، از مـواردی اسـت کـه بر 
شـهر در شـب تأکیـد دارد و از شـروط الزم بـرای منظـر اسـت. 
شـرط اقتصاد شـبانه از شـروط کافی و از عوامـل محرک زندگی 
شـبانه خواهـد بـود. در تحلیـل ایـن دو سیاسـت توجـه بـه این 
نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه گسـتردگی حیـات روز و شـب 
شـهر از حیـث پهنه هـای فعالیـت اجتماعی و گردشـگری تفاوت 
منظـر  پهنـۀ  نشـان دهندۀ  شـب،  در  شـهر  کنش هـای  دارنـد. 
شـهری محدودتـری نسـبت به حیات روز اسـت که دسـته بندی 
فضایـی گزینش شـده و متمرکزتـری را ارائـه می دهـد. نمی توان 
بـه تبعیـت از طـرح جامـع شـهری، فضاهـای شـبانه را نیـز بـر 
بـا  آن  از  پـس  و  تقسـیم بندی  کارکـردی  پهنه هـای  مبنـای 
اقدامـات تزئینـی بـه دنبـال پویایی گردشـگری شـبانه در شـهر 
بـود. بنابرایـن گزینـش مـکان بـر اسـاس هویـت آن در فراینـد 
از  کارکـردی شـهر  و  مفهومـی  اجتماعـی، سـاختارهای  ادراک 
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اقدامـات مهـم و راهبـردی در پویایـی گردشـگری شـبانۀ شـهر 
خواهـد بـود. تنهـا در مکان هـای خاصـی از شـهر ماننـد مرکـز 
شـهر فعالیت هـای شـب و روز برهـم انطبـاق دارند و ایـن مکان 
نقطـۀ عطـف برنامه هـای راهبـردی منظـر شـبانه خواهـد بـود. 
انطبـاق کامـل مفهومی-فعالیتـی در طـول شـبانه روز به عنـوان 
جامعـۀ  نظـر  از  محیـط  پویایـی  بـرای  کافـی  و  الزم  شـروط 
مرکـز  در  مخاطـب  همچنیـن حضـور  اسـت.  الزامـی  مخاطـب 
به عنـوان مـکان خـاص شـهر، برآمـده از سـاختارهای اجتماعـی 
هسـتند کـه بـا گذشـت زمـان به تبـع فعالیت هـای جـاری مانند 
اسـتراتژی  براسـاس  یافته انـد.  توسـعه  اقتصـادی  فعالیت هـای 
اقتصـاد شـبانه، نبایـد هـدف نـوآوری فرهنگـی و یـا فعالیتی در 
منظـر شـب در اولویـت سیاسـت گذاری قـرار بگیـرد. شناسـایی 
پتانسـیل های  تقویـت  و  شـبانه  منظـر  مخاطبـان  از  گروهـی 
فعالیتـی وابسـته بـه گردشـگری در قلمـرو قابل ادراک در شـب، 
خـود عامـل محـرک در پویایـی منظر شـبانۀ شـهر خواهـد بود.

محسـوب  راهبـردی  برنامـه ای  شـبانه،  منظـر  جامـع  طـرح 
نمی شـود. تهیـۀ برنامه راهبردی منظر شـب از الزامـات مدیریت 
شـهری اسـت که تاکنـون بـه آن نپرداخته اند. در بیـان مفاهیم، 

میـان مسـئوالن ذی ربط از نظـر فهم و ادراک موضوع، اشـتراک 
مفهومـی وجـود نـدارد. طـرح مذکـور تمایـل دارد تصویـر یـک 
شـهر غیرپویـا در شـب را بـه چالـش بکشـد و منجـر بـه ظهـور 
و بهبـود برخـی مناطـق شـبانه شـود. سیاسـت های انتخابـی در 
طـرح، بـه دنبـال پویایـی شـب هماننـد منظـر روز اسـت. امـا 
منظـر  شـب،  و  روز  فعالیت هـای  از  پـاره ای  انطبـاق  علی رغـم 
شـب مکملـی مفهومـی از منظـر روز اسـت نـه هماننـد آن. بـا 
مدیریـت شـهری  اقدامـات  و  مطالعـات  بـه  واقع بینانـه  نگاهـی 
در خصـوص منظـر شـبانه، عـدم انسـجام اقدامـات و مطالعـات 
در حـوزۀ  مراجـع مداخله گـر و عـدم شـناخت کامـل و درسـت 
از ایـن منظـر مهم شـهری، منشـاء برخـی اقدامـات تحقق ناپذیر 
برنامه هـای  و  اقدامـات  بـود.  خواهـد  شـهر  شـبانۀ  حیـات  در 
از  زیرمجموعـه ای  و  شـهر  زیباسـازی  متکی بـر  ارائه شـده 
برنامه هایـی  می شـود.  محسـوب  شـبانه  تزئینـی  برنامه هـای 
کـه در هدف گـذاری و مدیریـت اقدامـات، رویکـردی نمایشـی و 
تزئینـی داشـته و متکـی بـر سـاختار مکانیسـتی و خطـی طـرح 
جامـع شـهری هسـتند و اتکایـی بـر بحـث گردشـگری شـبانه 

به عنـوان پویاتریـن فعالیـت شـهر در شـب نـدارد. 

تصویر 1. طرح تونل نوری میدان تجریش که در راستای اقدامات طرح منظر شبانه شهر انجام شده است. بر اساس طرح جامع شبانه، میدان تجریش یکی از محورهای 
منظر شبانه شناخته شده است. اقدامی که منظر شبانه را تا حد نورپردازی و روشنایی معابر تقلیل داده و بیشتر اقدامی تزئینی با بازی رنگ و نور است تا حیات بخش 
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