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چکیـده | بـا رونـد گسـترش شـهرها و تغییـر نظـام شهرنشـینی ،مد تزمـان فعالیت شـهروندان در
شـهر افزایـش یافتـه و بخشـی از فعالیتهـای روز در شـب ادامـه خواهـد یافـت .از این حیث شـب
فرصتـی بـرای تعریـف مجـدد منظر شـهر در بـاز های از زمان اسـت که تعریفـی متفـاوت از اجتماع
شـهری و گردشـگری شـهر را ارائـه میدهـد .اصطلاح «گردشـگری شـبانه» ،بـه مـکان و زمانـی
اشـاره دارد کـه گردشـگری در آن رخ میدهـد .بنابرایـن ایـن ارتبـاط گردشـگری نـه بـا ماهیـت
فعالیتهـای گردشـگری و انگیز ههـای آن ،بلکـه بـا زمانـی کـه ایـن اعمـال در آن انجـام میشـوند
و حـدود مکانـی آنهـا ،مطـرح میشـود .علیرغـم تدویـن «طـرح جامـع منظر شـبانه» ،در اسـناد
رسـمی و ادبیـات دانشـگاهی ،هنـوز تعریـف درسـتی از اصطلاح «گردشـگری شـبانه» ارائه نشـده
و تحلیلـی از دسـتهبندی انـوع گردشـگری شـبانه از حیـث نـوع مخاطـب ،گزینش مکان مناسـب و
نـوع فعالیـت در بـازۀ زمانی شـب صورت نگرفتهاسـت .در بسـیاری از شـهرهای جهان ،گردشـگری
شـبانه بـه عنصـر اصلـی رقابتپذیـری گردشـگری در شـهر تبدیلشـده و سـهم اقتصـادی مهمی را
در اقتصـاد شـهری بـه خـود اختصاص دادهاسـت .مطالعـات موجود در طـرح جامع منظر شـبانه بر
روی اقدامـات تزئینـی و فضاهـای خاصـی تمرکـز دارد ،درحالیکـه رویکـردی بـه زمانبند یهـای
متفاوتـی کـه شـب را میسـازند و تفسـیری واقعگـرا نسـبت بـه گردشـگری شـبانه و تأثیـرات آن
وجـود ندارد.
واژگان کلیدی| منظر شـبانۀ شـهر ،گردشگری شبانۀ شهر ،نورپردازی شهری ،مدیریت شهری.

مقدمـه و بیـان مسـئله | در راسـتای پویایـی شـبانه شـهر
آیـا رویکردهـای نمایشـی و تزئینـی منظـر شـبانه ،میتوانـد
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 بهکارگیـری چرا غهـای گازی
در مرکزشـهر و خیابانهـای اطـراف آن ،منظـر شـبانه شـهر
مفهومـی جدیـد از هویتبخشـی بـه شـهر را تعریـف کـرد .بـا
تغییـر نظـام شهرنشـینی و گسـترش شـهرهای امـروز بـه ویژه
کالنشـهرها ،مد تزمـان فعالیـت شـهروندان در شـهر افزایـش
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یافتـه و بخشـی از فعالیتهـای روز در شـب ادامـه خواهـد
یافـت .از ایـن حیـث شـب فرصتـی بـرای تعریـف مجـدد منظر
شـهر در بـاز های از زمان اسـت کـه تعریفی متفـاوت از اجتماع
شـهری و گردشـگری شـهر در آن وجـود دارد .منظـر شـبانه
ایـن امـکان را فراهـم میکنـد کـه سلسـلهمراتب عناصـر شـهر
در باز ههـای مختلـف روز معنابخشـی شـود و نحـوۀ نمایش این
عناصـر در برنامههـای گردشـگری شـبانۀ شـهر موردتحقیـق
قـرار گیرد.

بدنۀ نقد

شـب شـهری که از آن به منظر شبانه
در دهههای اخیر ،وضعیت
ِ
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یـاد میکنیـم ،تغییر کرده اسـت .شـب در سیاسـتهای شـهری
کـه مدتهـا بهعنـوان یـک موقعیـت حاشـیهای در نظـر گرفتـه
میشـد ،اهمیـت فزاینـدهای یافتهاسـت .توسـعۀ گردشـگری
شـبانه بهعنـوان یکـی از محورهـای توسـعۀ گردشـگری شـهری
بـا تغییـرات دامنـۀ مـکان و زمـان فعالیـت شـهری همراه اسـت
) .(Giordano, Nofre Mateu & Crozat, 2018در سـالهای
اخیـر در کشـورهای مختلف مانند فرانسـه اقدامـات متعددی در
سـطح محلـی و ملـی برای برجسـتهکردن بُعد گردشـگری شـب
انجـام شدهاسـت .در واقـع ،شـب شـهری اکنـون بـا روشهـای
متعـدد گردشـگری مشـخص میشـود و بـه عنصـری جـذاب
بـرای طیـف گسـتردهای از جمعیتهـای گردشـگر تبدیل شـده
اسـت ) .(ibid.امـروزه مدیریـت منظر شـبانه در شـهرها به یک
مطالبـۀ شـهری و مدیریتـی تبدیلشـده و برنامهریـزی شـبانه و
جذابیـت شـهرها در شـب موضـوع مهم سیاسـتگذاری شـهری
اسـت کـه در قالـب موضوعـی تخصصـی بـرای آن در برخـی
شـهرهای جهـان برنامـۀ «طـرح جامع منظر شـبانه» تهیه شـده
ا ست .
«بهنـاز امیـنزاده» ،مدیـر برنامـه «طـرح جامـع شـبانۀ تهـران»
در توضیـح برنامههـای طـرح منظـر شـب ،با بيـان اينكـه رويكرد
طـرح را براسـاس نيـاز جامع شـهر تهـران تدوين كردهانـد اذعان
مـیدارد کـه ايـن طـرح نهفقـط بـا تكيه بـر منظـر و ظاهر شـهر
بلكـه براسـاس حيـات شـهر نيـز تدوين شـده اسـت .از همين رو
الزامـات اجـراي ايـن طـرح شـامل الزامـات اجتماعـي و فرهنگي
اسـت و همچنيـن جنبههـاي زيبايي بصـري از جملـه نورپردازي
موردتوجـه قـرار گرفته اسـت .از سـوي ديگـر الزامـات عملكردي
نيـز بـه سـبب وجـود گردشـگران در شـهرها از ديگـر جنبههـاي
الـزامآور ايـن طـرح بـوده كـه موردتوجـه قـرار گرفتهاسـت
(جمشـیدیان.)1397 ،
برنامـۀ طـرح جامـع شـهر را بـه فضاهـای ُخـردی همچـون
خيابانهـا ،مياديـن ،مراكـز فرهنگـي ،مراكـز تفريحـي و
چندمنظـوره تقسـيم کـرده اسـت .جهت پویایی شـهر در شـب،
شـهر را بـر اسـاس پهنههـای کارکـردی (مذهبـی ،گردشـگری،
تفریحـی) در مناطـق  6 ،3 ،1و  12مـورد توجـه قـرار داده و
در راسـتای پویایـی پهنههـای تعریفشـده ،اقتصـاد شـبانه در
هـر پهنـه را بهعنـوان عامـل مهـم حیـات شـبانه مطـرح کـرده
اسـت .درحالیکـه برنامـهای بـرای تحقـق آن ارائـه نکردهاسـت.
اهـداف طـرح در دو دسـتۀ کلـی «منظـر» در قالـب کالبد شـهر
و «حیـات شـهر» تعریـف و بـر ایـن مبنـا شـهر را بـه پهنههـای
کارکـردی تقسـیم و برنامههـای ُخردمقیـاس و مبتنیبـر
بازدهـی اقتصـادی بـرای آنهـا ارائـه شـده اسـت .درحالیکـه
منظـر میتوانـد خوانـش واقعگرایـی از شـهر در بازههـای زمانی
مختلـف ارائـه دهـد ،بـه ایـن وجـه از پویایـی منظر شـهر توجه
نشـده اسـت .دیـدگاه طـرح جامـع سیسـتمی از ارزشهـای
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طـراح اسـت کـه صالحیـت اظهارنظـر دربـارۀ ابعـاد اجتماعـی
و فرهنگـی فضـای ادراکـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
درحالیکـه حیـات شـهر وابسـته بـه منظـر آن اسـت و امـری
کالبدمبنـا نیسـت (تصویـر .)1
در بحـث روشـنایی شـبانۀ شـهر ،میتـوان بـا توجـه بـه
پهنههـای کارکـردی و معابـر ،جهـت تأمیـن روشـنایی و ارتقـاء
امنیـت در سیاسـتهای تفکیکـی ،روشـنایی شـهر را در کالبـد
آن مدیریـت کـرد .امـا در خصـوص منظـر شـبانه ،شـناخت
ویژگیهـای اختصاصـی زندگـی شـبانه و مکانیابـی صحیـح
مدیریـت آنهـا ،از اصـول مهـم و اولیـۀ طـرح خواهـد بـود.
برخـی از فعالیتهـای روز و شـب برهـم انطبـاق دارنـد .امـا در
شـب بهدلیـل محدودترشـدن فعالیتهـا و فضاهـای مکـث ،از
نظـر ادراکـی رابطـۀ متمرکزتـری بیـن قلمـرو فعالیتـی و فضای
ادراکـی مخاطـب نسـبت بـه بـازۀ زمانـی روز پدیـد میآیـد .در
شـب ،تمرکـز بیشـتری بـر فضاهای مکـث صورت میگیـرد و از
نقـاط عطـف پویایـی منظر شـبانه هسـتند .در ایـن فضاها روابط
صمیمانهتـر میـان انسـان و فضـای شـهر نمـود پیـدا میکنـد،
چـون فاکتورهـای مداخلهکننـدۀ دیگـر محو میشـوند و انسـان
بـا فضـای بالفصـل در ارتباط قـرار میگیـرد .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
در قلمـرو شـبانه ایجـاد میکنـد .آنچـه در ایـن منظـر بایـد
موردتوجـه باشـد ،تاریکـی فضـا و اقدامـات جهـت روشـنایی
نیسـت بلکـه تغییـرات ادراکـی فضـا و تعییـن قلمـرو فعالیتـی و
گردشـگری در شـب هنـگام اسـت.
از ایـن حیـث سیاسـتهای شـهری در منظـر شـبانه را میتوان
بـه دو دسـته تقسـیم کـرد :مـواردی که بر شـهر در شـب تأکید
دارنـد و مـواردی کـه زندگـی شـبانۀ شـهر را تحریـک میکنند.
آنچـه از اجتمـاع شـبانه یـاد میشـود ،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 پهنههـای فعالیـت اجتماعی و گردشـگری تفاوت
دارنـد .کنشهـای شـهر در شـب ،نشـاندهندۀ پهنـۀ منظـر
شـهری محدودتـری نسـبت به حیات روز اسـت که دسـتهبندی
فضایـی گزینششـده و متمرکزتـری را ارائـه میدهـد .نمیتوان
بـه تبعیـت از طـرح جامـع شـهری ،فضاهـای شـبانه را نیـز بـر
مبنـای پهنههـای کارکـردی تقسـیمبندی و پـس از آن بـا
اقدامـات تزئینـی بـه دنبـال پویایی گردشـگری شـبانه در شـهر
بـود .بنابرایـن گزینـش مـکان بـر اسـاس هویـت آن در فراینـد
ادراک اجتماعـی ،سـاختارهای مفهومـی و کارکـردی شـهر از
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اقدامـات مهـم و راهبـردی در پویایـی گردشـگری شـبانۀ شـهر
خواهـد بـود .تنهـا در مکانهـای خاصـی از شـهر ماننـد مرکـز
شـهر فعالیتهـای شـب و روز برهـم انطبـاق دارند و ایـن مکان
نقطـۀ عطـف برنامههـای راهبـردی منظـر شـبانه خواهـد بـود.
انطبـاق کامـل مفهومی-فعالیتـی در طـول شـبانهروز بهعنـوان
شـروط الزم و کافـی بـرای پویایـی محیـط از نظـر جامعـۀ
مخاطـب الزامـی اسـت .همچنیـن حضـور مخاطـب در مرکـز
بهعنـوان مـکان خـاص شـهر ،برآمـده از سـاختارهای اجتماعـی
هسـتند کـه بـا گذشـت زمـان بهتبـع فعالیتهـای جـاری مانند
فعالیتهـای اقتصـادی توسـعه یافتهانـد .براسـاس اسـتراتژی
اقتصـاد شـبانه ،نبایـد هـدف نـوآوری فرهنگـی و یـا فعالیتی در
منظـر شـب در اولویـت سیاسـتگذاری قـرار بگیـرد .شناسـایی
گروهـی از مخاطبـان منظـر شـبانه و تقویـت پتانسـیلهای
فعالیتـی وابسـته بـه گردشـگری در قلمـرو قابلادراک در شـب،
خـود عامـل محـرک در پویایـی منظر شـبانۀ شـهر خواهـد بود.
طـرح جامـع منظـر شـبانه ،برنامـهای راهبـردی محسـوب
نمیشـود .تهیـۀ برنامه راهبردی منظر شـب از الزامـات مدیریت
شـهری اسـت که تاکنـون بـه آن نپرداختهاند .در بیـان مفاهیم،

میـان مسـئوالن ذیربط 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 .سیاسـتهای انتخابـی در
طـرح ،بـه دنبـال پویایـی شـب هماننـد منظـر روز اسـت .امـا
علیرغـم انطبـاق پـارهای از فعالیتهـای روز و شـب ،منظـر
شـب مکملـی مفهومـی از منظـر روز اسـت نـه هماننـد آن .بـا
نگاهـی واقعبینانـه بـه مطالعـات و اقدامـات مدیریـت شـهری
در خصـوص منظـر شـبانه ،عـدم انسـجام اقدامـات و مطالعـات
در حـوزۀ مراجـع مداخلهگـر و عـدم شـناخت کامـل و درسـت
از ایـن منظـر مهم شـهری ،منشـاء برخـی اقدامـات تحققناپذیر
در حیـات شـبانۀ شـهر خواهـد بـود .اقدامـات و برنامههـای
ارائهشـده متکیبـر زیباسـازی شـهر و زیرمجموعـهای از
برنامههـای تزئینـی شـبانه محسـوب میشـود .برنامههایـی
کـه در هدفگـذاری 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
بهعنـوان پویاتریـن فعالیـت شـهر در شـب نـدارد.

تصویر  .1طرح 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 حیاتبخش
زندگی شهری .مأخذhttps://seeiran.ir/ :
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touristification de la vie nocturne : une nouvelle frontière pour
la recherche sur la nuit urbaine». Cybergeo: European Journal of
Geography [Online], Political, Cultural and Cognitive Geography,
document 866, Online since 15 October 2018, connection on 19
October 2022. URL: http://journals.openedition.org/cybergeo/29473.

فهرست منابع

 نه یک، حیات شبانه در شهر تهران یک مطالبه است.)1397( . حسین،••جمشیدیان
 ادارۀ كل. گزارشی از پنجمین نشست از سلسله نشستهای پژوهش شهری،انتخاب
.1399/04/28 : تاریخ مراجعه. 83054173 : کد خبر.)اخبار چند رسانهاي (ايرناپالس
URL: https://www.irna.ir/news/83054173/:قابل دسترس در
• Emanuele, E., Giordano, Nofre Mateu, J. & Crozat, D. (2018). «La

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Tourism
of Culture journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوۀ ارجاع به این مقاله
.58-55 ،)10(3 ، گردشگری فرهنگ.  گردشگری شبانه؛ اقدامی راهبردی یا نمایشی در مدیریت شهری؟.)1401( .  فرنوش،مخلص
DOI: 10.22034/toc.2022.366416.1096
URL: http://www.toc-sj.com/article_159419.html

1401  پاییز10 شمارۀ

58

