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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.
 .2استادیار دانشکدۀ علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.
 .3استادیار دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت1399/04/22 :

تاریخ پذیرش1399/10/10 :

تاریخ قرارگیری روی سایت1399/11/01:

چکیـده| زیسـت شـبانۀ شـهری ،اگرچـه موضوعی اسـت که مدتهـا در بحـث مدیریت شـهری مطرح
بـوده و تحقیقـات متعـددی پیرامـون آن صـورت گرفتـه اسـت ،اما ایـن مفهوم بـه تازگی و در سـالهای
اخیـر ،توجـه برنامهریـزان و پژوهشـگران داخلـی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت .ایـن موضـوع در ایران،
نیازمنـد جلـب توجـه محققـان بـه انجـام مطالعـات عمیـق و تحقیقـات گسـترده جهـت آگاهیبخشـی
بیشـتر در ارتبـاط بـا پدیـدۀ زیسـت شـبانۀ شـهرها از منظـر اثرگـذاری بـر جنبههـای مختلـف زندگـی
شـهروندان اسـت .لـذا ایـن پژوهـش بـه دنبـال شناسـایی جنبههـای اجتماعی -فرهنگی زیسـت شـبانه
در شـهر تهـران از دیـدگاه ذینفعـان اسـت .در ایـن پژوهـش از مصاحبه اسـتفاده شـده و جامعۀ تحقیق
در قالـب سـه گـروه شـهروندان ،کسـبه و کارشناسـان تقسـیمبندی و مصاحبههـای نیمهسـاختاریافته
انجـام شـد .سـپس بـا اسـتفاده از روش تحلیـل تفسـیری ،متنهـا مـورد واکاوی و تحلیـل قـرار گرفـت.
در پایـان ،مقولههـا در ذیـل متغیرهایـی همچـون بهرهمنـدان ،جنبههـای مثبـت و منفـی ،ویژگیهـا،
جاذبههـا و دافعههـای فـردی و اجتماعـی آشـکار شـده و مـورد تبییـن قـرار گرفتند .جنبههـای مثبت و
منفی شناسـایی شـده و آشـکار شـد که شـهروندان و کسـبه نسـبت به پدیدۀ زیسـت شـبانه جاذبهها و
دافعههایـی دارنـد امـا در مجمـوع نسـبت بـه آن خوشبیـن هسـتند .همچنیـن بـا توجه بـه ویژگیهای
جمعیتشـناختی ،گروههـای مختلفـی از شـرکتکنندگان قابـل شناسـایی هسـتند.
واژگان کلیدی| زیستشبانه ،جنبههای اجتماعی -فرهنگی ،محیط شهری ،تهران.
مقدمـه| زیسـت شـبانۀ شـهری نـه تنهـا بـه عنـوان یـک پدیـدۀ
فضایی-زمانـی در بحـث فعالیتهای اقتصادی خالق اسـت ،بلکه به
عنـوان یک راهبـرد کلیدی در بازآفرینی مراکز شـهری در بسـیاری
از شـهرهای پسـتمدرن ،ظهـور پیـدا کـرده اسـت ).(Shaw, 2015
مفاهیمـی همچـون «شـهرهای  24سـاعته» و یـا «شـهرهای
* این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد مطالعات اوقات فراغت «معصومه
نیازخانی» با عنوان «شناسایی اثرات اجتماعی فرهنگی زیست شبانه در محیطهای
شهری :مورد مطالعه شهر تهران» است که به راهنمایی دکتر «زهرا نادعلیپور» و
مشاورۀ دکتر« ناصرالدین غراب» در دانشگاه علم و فرهنگ انجام شده است.
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فراغتـی» نشـان از اهمیـت زیسـت شـبانه شـهری در بسـیاری از
شـهرهای پسـاصنعتی دارد .از دهۀ 1990تاکنون ،مفهوم شـهرهای
 24سـاعته بـه طـور گسـترده مـورد اسـتقبال سیاسـتگذاران و
برنامهریـزان شـهری بـوده اسـت .بسـیاری از شـهرها ،بهویـژه در
اروپـا ،محلههـای زیسـت شـبانه را با هدف احیای شـهری ،توسـعۀ
گردشـگری ،افزایـش درآمدهای مالیاتی و توسـعۀ اقتصـاد فرهنگی
ایجـاد کردهانـد ) .(Chew, 2009امروزه شـهرهایی همچون «لندن»،
«نیویـورک»« ،آمسـتردام» و «بارسـلونا» ،دارای تجربیـات قابـل
توجهـی در زمینـۀ توسـعه زیسـت شـبانه هسـتند .قابل ذکر اسـت
کـه برخـی از ایـن شـهرها همچـون لنـدن و نیویـورک ،بـا توجه به
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شناسایی جنبههای اجتماعی -فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران| معصومه نیازخانی و همکاران
گـزارش مربوط به «شـاخص شـهرهای مقصد جهانی» که در سـال
 2019منتشـر شـده اسـت ،جزو  20مقصد جهانی برتر و به ترتیب
دارای رتبـۀ دوم و چهـارم بودهانـد.
از سـوی دیگـر ،همانطـور که گرازیـان ) (Grazian, 2008نیز اشـاره
داشـته اسـت ،اقتصـاد شـبانه نقشـی مهـم در شـکلگیری مجـدد
تجربیـات گردشـگران ،بازدیدکننـدگان و جوامع محلی از شـهرهای
امـروز داشـته اسـت .اقتصـاد شـبانه هماکنـون بـه عنـوان یکـی
از مؤلفههـای کلیـدی نوسـازی فرهنگـی و نیـز عامـل مهمـی در
جذابیـت مقصدهای شـهری برای بازدیدکننـدگان داخلی و خارجی
محسـوب میشـود .بسـیاری از شـهرها در حـال بررسـی ارزش و
اهمیـت فعالیتهای شـبانۀ خود هسـتند؛ چرا کـه تولید محصوالت
فرهنگـی و سـرگرمی شـبانه در ایجاد و ارتقـای رقابتپذیری مقصد
نقـش مؤثـری دارد .زیسـت شـبانۀ شـهری ،از منظـر اثرگـذاری و
نقشآفرینـی ،دارای ابعـاد و جنبههـای مختلفـی اعـم از اقتصـادی،
اجتماعـی ،فرهنگـی و زیسـتمحیطی اسـت .بدیهی اسـت که برای
آگاهـی از اثـرات توسـعۀ این پدیدۀ شـهری ،میبایسـت به بررسـی
جنبههای مختلف آن پرداخت .امروزه زیسـت شـبانه در بسـیاری از
نقـاط دنیـا به عنوان جزئی از زیسـتبوم شـهری ،پذیرفته شـده و از
آن به عنوان پدیدهای اجتنابناپذیر یاد میشـود .زیسـت شـبانه در
نتیجـۀ تحوالت سـاختار شـهرهای امروزیـن ،موضوعیت پیـدا کرده
اسـت .از سـوی دیگر ،زیسـت شـبانه میبایسـت در سـایۀ توجه به
مالحظات فرهنگی و سـبک زندگـی در فرهنگها و جوامع مختلف،
مـورد بررسـی قرار گیرد .امروزه شـهر تهـران بهدلیـل جمعیت زیاد
و گسـترش فضاهـای سـکونتی ،نیازمنـد توزیع بیشـتر فعالیتها به
ویـژه فعالیتهـای فراغتـی در طـول شـبانهروز اسـت .تنوع کسـب
و کارهـا و پیشـرفتهای تکنولوژیـک کـه ماهیـت کار و اشـتغال را
در ایـن کالنشـهر بـه ماننـد سـایر کالنشـهرهای دنیـا تحـت تأثیـر
قـرار داده اسـت ،تغییراتـی در الگوهای فراغتی شـهروندان نیز ایجاد
کـرده اسـت .بـه ویـژه ،از بینرفتـن بافـت قدیـم محلههـا ،کاهـش
فرصـت اجتماعـات محلـی و تبدیـل خانههـای بـزرگ بـه فضاهای
کوچـک آپارتمانـی ،باعـث شـده تـا پدیـدۀ زیسـت شـبانه خـود را
بیشـتر از قبـل نشـان دهد.
در ایـران ،بـه تازگـی موضـوع زیسـت شـبانه و توسـعۀ آن در
کالنشـهرها مطرح شـده اسـت .در سـال  ،1397کلیات الیحۀ «الزام
شـهرداری بـه برنامهریـزی و بسترسـازی و احیـای زیسـت شـبانه»
در صدوبیسـتودومین جلسـۀ شـورای شـهر تهران تصویب شد .در
تاریخ  ۲۴اردیبهشـت سـال  ،1398مقرر شـد تا این طرح به عنوان
آزمایشـی در برخـی از مناطـق تهران اجرا شـود .از آنجاییکه در ماه
مبـارک رمضـان به صـورت معمول در سـاعات بعد از افطار تا سـحر
بسـیاری از مـردم بـه دالیـل مختلف بیدار هسـتند و شـهر آمادگی
آن را دارد ،ایـن مـاه بـرای اجرای طرح زیسـت شـبانه انتخاب شـد.
اجـرای ایـن طرح از یکسـو با اسـتقبال و از سـوی دیگر بـا انتقاداتی
مواجـه شـد .منتقـدان دلیـل اصلـی نگرانـی خـود را آسـیبهای
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اجتماعـی -فرهنگی ناشـی از اجرای ایـن طرح عنـوان کردهاند .لذا،
تحقیـق حاضـر در نظـر دارد تـا بـا بررسـی دیـدگاه صاحبنظران و
مسـئوالن امر و نیز شـهروندان ،به شناسـایی جنبههـای اجتماعی-
فرهنگـی حاصـل از توسـعۀ زیسـت شـبانه بپـردازد .بر این اسـاس،
هـدف اصلـی پژوهـش «شناسـایی جنبههـای اجتماعـی -فرهنگی
زیسـت شـبانه در شـهر تهران» است.
و همچنین اهداف فرعی به شرح ذیل دنبال خواهد شد:
 آگاهـی از چیسـتی زیسـت شـبانه بـه عنـوان یـک پدیـدۀ نویـنشهری
 کسـب بینشـی دقیقتر نسـبت بـه جنبههای اجتماعـی فرهنگیپدیدۀ مورد بررسـی
 ارائـۀ نتایج و آگاهیبخشـی بـه برنامهریزان و مسـئوالن (حامی ومنتقـد) در تصمیمگیریهـای آتی
بـه همیـن ترتیب و براسـاس اهـداف ذکر شـده ،پژوهـش حاضر به
دنبال پاسـخگویی به سـؤاالت زیر اسـت:
 سـاکنین شـهر تهـران چـه نگرشهـا ،دافعههـا و جاذبههایـینسـبت بـه زیسـت شـبانه دارنـد؟
 جنبههای منفی اجتماعی -فرهنگی زیست شبانه کدام است؟ -جنبههای مثبت اجتماعی -فرهنگی زیست شبانه کدام است؟

مروری بر ادبیات و پیشینۀ پژوهش

دربارة شـهر  24سـاعته مباحث نظری فراوانی وجود دارد و گسـترة
موضوعـی آن بسـیار متنـوع اسـت .مهمتریـن صاحبنظـران ایـن
حـوزه عبارتنـد از« :کارمونا»«،1پاول چترتون»2و «رابـرت هالندز»،3
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«لئـون کریتزمن»« ،4چپمـن»« ،5هیت اسـتریکلند»« ،6بیانکین»
و «مونتگمـری» 8و «کویـن لینـج» .9همۀ نظریههـای صاحبنظران
دربـارة شـهرهای  24سـاعته را در  8رویکـرد میتـوان طبقهبنـدی
کـرد :رویکردهـای مختلـف نظریهپـردازان دربـارة فضـا ،رویکـرد
زیسـتمحیطی و پایـدار ،رویکـرد ادراک فضایـی و بصـری ،رویکـرد
تعاملات اجتماعـی ،رویکـرد حرکت و پیادهمـداری ،رویکـرد ایجاد
امنیت ،رویکرد انسـانمداری ،و رویکرد محیطی (حسـینی و غیبی،
 1393نقـل از آنـیزاده .)1395 ،محققـان درطـی دهههـا مطالعات
اجتماعـی خـود ،از جنبههـای مختلفـی بـه موضوع زیسـت شـبانه
پرداختهانـد .امـا تا دهـۀ 1990حوزۀ قابـل مشـاهدهای از تحقیقات
دانشـگاهی کـه بهطـور نظاممند فرهنگ و اقتصاد زیسـت شـبانه را
مـورد مطالعـه قـرار دهـد ،ظهور پیـدا نکرد .زمـان ایجاد ایـن حوزه
مقـارن بـود با بـروز اثرات اجتماعی چشـمگیر فرهنـگ مهمانیهای
پرسـر و صدا ) (rave-partyدر اروپا ،پذیرش اقتصاد شـبانه از سـوی
سیاسـتگذاران و اثـرات چشـمگیر آن بـر برنامهریـزی شـهر و نیـز
آگاهـی جهانـی از اهمیـت اقتصادی صنایـع فرهنگی.
از نقطهنظـر تحلیل ،میتوان دو زیرحـوزه را در این زمینه از یکدیگر
تفکیـک کـرد :مطالعـات فرهنگهـای زیسـت شـبانه  10و مطالعات
اقتصاد شـبانه .اولی با مصرف فرهنگی زیسـت شـبانه سر و کار دارد
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و دومـی بـا موضوعاتـی کـه به تولید شـبانه مربوط میشـود .این دو
زیرحوزه در وهلۀ اول با هم همپوشـانی ندارند ،اما برخی از مطالعات
دیدگاههایـی اتخـاذ کردهانـد که هردو زیرحـوزه را مـورد توجه قرار
میدهـد ) .(Grazian, 2006; Lee, 2008; Talbot, 2004هـردو
زیرحـوزه در اوایـل دهـۀ  1990ظهـور کردنـد اما زیرحـوزۀ فرهنگ
زیسـت شبانه با سرعت بیشـتری توسعه یافت و اخیرا ً زیرمجموعهها
و رشـتههای متمایـزی کـه بـا موضوعـات بسـیار مسـئلهمحور و
تجربـی سـر و کار دارد ،ایجاد کرده اسـت .قـوت و ویژگی عمدۀ این
مطالعـات ،اتخـاذ دیدگاههـای انتقادی اجتماعی آنان اسـت .در عین
حـال ،مطالعـات پیرامون فرهنگهـای شـبانه دارای ضعفهایی نیز
هسـت .بـه عبارتی ،تأکید نسـبتاً ضعیـف آن بر جنبههـای فضایی-
شـهری ،اجتماعی-سـاختاری و سیاسـی-اقتصادی زیسـت شـبانه
است ).(Chew, 2009
در حـوزۀ مطالعات فرهنگهای زیسـت شـبانه ،بخـش قابل توجهی
از مطالعـات بـه فرهنگ موسـیقی جاز و الکترونیـک اختصاص دارد.
برخـی محققـان بر جنبههـای نوآورانـۀ فرهنگی محتوای موسـیقی
تمرکـز دارنـد ).(Reynolds, 1999; Gilbert & Pearson, 1999
سـایرین بـه بررسـی پیامدهـای اجتماعـی فرهنـگ موسـیقی
الکترونیک پرداختهاند ) .(Hill, 2002; McKay, 1998مطالعۀ شـکل
مهمانیهـای پرسـر و صـدا ( )rave-partyیکـی دیگر از رشـتهها در
زیرحـوزۀ مطالعـات فرهنگهای زیسـت شـبانه را تشـکیل میدهد.
مهمانیهـای پرسـر و صـدا و کلوپهـای مختـص آن ،از نظـر
خردهفرهنگهـای جوانـان و مقاومـت اجتماعـی  -فرهنگـی ،مـورد
تفسـیر قـرار گرفته اسـت ،و یا به عنوان فضایـی اجتماعی -فرهنگی
کـه توسـط گروههـای بـه حاشـیه رانـده شـده اسـتفاده میشـود.
بررسـی فرهنـگ چنیـن مهمانیهایـی در چارچـوب مذهـب نیـز
تبدیـل بـه یـک رشـته از زیرحوزههـای مطالعـات فرهنگی زیسـت
شـبانه شـده اسـت ) .(Guathier, 2004; St. John, 2006موضوعات
مربـوط بـه جنسـیت هم مـورد بررسـی قرار گرفتـه ولـی آنگونه که
شایسـته بوده بـدان پرداخته نشـده اسـت.
زیرحـوزۀ مطالعـات اقتصـاد شـبانه تـا اوایـل دهـۀ  2000جهشـی
نداشـته اسـت و هنـوز تـا آن زمـان نتوانسـته بـود ماننـد مطالعات
فرهنگهـای زیسـت شـبانه ،زیرحوزههـا و رشـتههای مطالعاتـی
خـود را ایجـاد کنـد .گرایش فکری مطالعـات اقتصاد شـبانه ،از نظر
فرهنگـی بـه انـدازۀ زیرحـوزۀ مطالعات فرهنگهای زیسـت شـبانه،
انتقـادی نبـود .در عیـن حـال ،بسـیاری از مطالعـات اقتصاد شـبانه
حضـور فعالی در جنبههای شـهری-فضایی ،اجتماعی-سـاختاری و
سیاسـی -اقتصـادی زیسـت شـبانه داشـتهاند .تضاد دیگر آن اسـت
کـه اگرچـه تمامـی محققـان در زمینـۀ فرهنگهای زیسـت شـبانه
خـود شـخصاً بـا کارکردهـا و ماهیت زیسـت شـبانه آشـنا هسـتند،
امـا یـک اقلیت مهـم از محققـان در زیرحـوزۀ اقتصاد شـبانه ،با این
پدیـده شـخصاً آشـنا نبـوده و یـا دغدغـه و دلسـوزی نسـبت به آن
ندارنـد ) .(Chew, 2009تحقیـق اولیـۀ چترتون و هوالنـدز ()2003

نشـاندهندۀ اقتصـاد سیاسـی صنایع زیسـت شـبانه ،تجاریسـازی
و از دسـترفتن پویایـی فرهنگـی در صحنـۀ کلوپهـای معاصـر
اسـت .تعـداد زیـادی از محققـان از دیدگاههـای برنامهریـزی
شـهری و حکومتهـای محلـی بـه بحث زیسـت شـبانه پرداختهاند
).(Jayne, Holloway & Valentine, 2006; Ocejo, 2007
یکـی دیگـر از مباحـث ،بررسـی ایـن موضـوع اسـت کـه بـا در
نظرگرفتـن هزینههـای اجتماعـی ،آیا توسـعۀ زیسـت شـبانه از نظر
اجتماعـی -اقتصـادی با صرفـه اسـت ()Measham & Brain, 2005
دیگـر موضـوع ،اثـرات منفی شـهری در نتیجـۀ عملکـرد محلههای
زیسـت شـبانه اسـت ،اثراتـی کـه ایـدۀ شـهر  24سـاعته را بـه
چالـش میکشـد .تـا سـال  2003تنهـا تعـداد اندکـی از محققـان
بـر اثـرات مثبـت اقتصـاد شـبانه تأکیـد داشـتهاند .از سـوی دیگـر،
کارکنـان شـب نیز توسـط محققـان نادیـده گرفتـه شـدهاند و تنها
تعـداد اندکـی مطالعـات به ایـن گـروه پرداختهانـد ).(Chew, 2009
میتـوان زیرحـوزۀ مطالعاتی سـومی را هـم معرفی کرد کـه الزاماً با
دو دسـتۀ قبلـی یعنی مطالعات اقتصاد شـبانه و مطالعـات فرهنگی
زیسـت شـبانه تناسـب ندارد؛ به عبارتی ،مطالعات سلامت عمومی،
جرمشناسـی و پلیس پیرامون زیسـت شـبانه به عنـوان یک معضل
اجتماعـی اسـت .ایـن زیـر حـوزه در دهـۀ  1990هم وجود داشـت
امـا در دهـۀ  2000شـاهد رشـد سـریعی بـوده اسـت .مطالعـات در
ایـن زیرحـوزه ،بـه زیسـت شـبانه بـه عنـوان یـک پدیـدۀ انحرافی،
آلـوده بـه مـواد مخـدر و خطـرزا کـه منجر بـه معضلات اجتماعی
میشـود ،مینگـرد (Anderson & Kavanaugh, 2007; Berkley
;.)& Thayer, 2000
چیـو ) (Chew, 2009بـر ایـن بـاور اسـت کـه مسـئلۀ اصلـی ایـن
زیرحـوزه آن اسـت کـه تحقیقـات آن بیشـتر تحقیقـات سیاسـتی
پراگماتیـک اسـت تـا تحقیقات دانشـگاهی .علاوه بر آن ،بیشـتر بر
دامنـۀ بسـیار ظریفی از موضوعات در زیسـت شـبانه (مصـرف مواد،
انحـراف جوانـان ،و جرایم خشـونتآمیز) تمرکـز دارد و به طور کلی
ارزشهـای اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگـی اقتصاد شـبانه را نادیده
میگیـرد.
اخیـرا ً نوفری و همکاران ) (Nofre, et al., 2017در تحقیقی پیرامون
گردشـگری ،زیسـت شـبانه و برنامهریزی ،اشـارهای به اثرات توسعۀ
زیسـت شـبانه در بارسـلونا داشـتهاند .نتایج تحقیق آنان نشـان داد
کـه سیاسـت و برنامهریـزی کنونـی این شـهر بـرای مقابله بـا اثرات
منفـی اجتماعـی کافـی نیسـت و نیـاز هسـت تـا یـک برنامهریـزی
شـهری جامعهمحـور جدیـد بـرای تضمیـن سـرزندگی اجتماعـی
و همزیسـتی مسـالمتآمیز بیـن تمامـی گروههـا اجتماعـی در
بارسـلونا ،تدوین شـود.
در خصـوص تحقیقاتـی کـه در داخـل کشـور انجـام شـده اسـت،
مرکـز مطالعـات و برنامهریـزی شـهر تهـران ( ،)1395در طرحـی با
عنوان «زیسـت شـبانه در تهران ،چالشهـا و ضرورتها»  ،11مطالعۀ
جامعـی بـا اهـداف کالن از جملـه شـناخت شـیوههای معنادهـی
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کنشـگران عرصۀ شـب و سیاسـتگذاران زیسـت شـبانه ،شـناخت
سنخشناسـی فعالیتهـای شـبانه ،سیاسـتهای متناسـب با منطق
حیـات شـهری در زمینۀ زیسـت شـبانه و اهداف جزئیتـر ذیل این
اهـداف کالن ،بـه موضـوع زیسـت شـبانه در تهـران پرداخته اسـت.
حبیـب و ساشـورپور )  (Habib & Sashourpour, 2012در تحقیقی
بـه بررسـی عوامـل مؤثر بـر کیفیت فضاهای شـهری در روز و شـب
در دو شـهر «زنجـان» و «آبـادان» پرداختنـد .نتایج تحقیق ایشـان
نشـان داد کـه ابعـاد اجتماعی ،کارکـردی و ادراکـی ،مهمترین ابعاد
در توسـعۀ کیفیـت فضـا در شـب هسـتند .همچنین آنـان دریافتند
تصویر و برداشـتی که سـاکنین از شـهر دارند ،در شـب و روز تفاوت
زیـادی دارد .بـه عنـوان مثال نقشـههای ذهنی شـهروندان از شـهر،
نشـان داد کـه نقـش همسـایگی و نقش مسـیر ،تقلیل یافته اسـت.
قدیمی و کرامتی ( )1396به مطالعۀ زیسـت شـبانه در کالن شهر با
تأکیـد بر تأثیـر عوامل فرهنگی بر فضای شـهری پرداختنـد .آنان با
توجـه به نقـش عملكـردي مركز فعاليتهـاي نوين تهـران در طرح
جامـع بـه عنوان قطـب فناوري و پژوهشـي شـهر تهـران ،در جهت
تعريف زیسـت شـبانه در كالنشـهر ،سـه مؤلفۀ اصلي فضای شـهری
(کالبـد ،عملکـرد و معنـا) را در ارتباط با سـه عامل اصلی و سـازندۀ
مکانهـای فرهنگـی شـبانه (مردم ،زمـان و خالقیت) مورد بررسـی
قـرار دادنـد .آنچنـان کـه ایـن دو نویسـنده بیـان داشـتهاند ،مركـز
فعاليتهـاي نويـن تهـران میتوانـد به عنـوان قطب توسـعه اقتصاد
شـبانه بـا اسـتفاده از عملكردهـا و فعاليتهـاي مناسـب موجـود و
بـه عنـوان يـك برنـد در شـهر تهران ،مـكان مناسـبي بـراي جذب
گردشـگران داخلـی و خارجـی باشـد .قدیمـی و کرامتـی (همـان)
بـر ایـن باورنـد کـه «فعاليـت و پويايـي در شـب بـه خـودي خـود
امنيـت و ايمنـي را بـه همـراه خواهـد آورد» نهاونـدی ( )1396نیز
زیسـت شـبانه در چند شـهر ایران را مورد بررسـی قرار داده است و
بـا توجـه بـه ویژگیهـا ،پتانسـیل و کاسـتیهای موجود آنهـا ،چهار
عامـل کلیـدی پیادهمـداری ،تنـوع کاربری ،امنیـت و نورپـردازی را
بـه عنـوان عوامل اثرگذار در زیسـت شـبانه در شـهرهای ایران مؤثر
دانسـته اسـت .وی در وهلـۀ نخسـت نظـارت پلیـس ،حمـل و نقـل
ایمـن ،سـاماندهی فضاهـای گـم شـده و در وهلۀ بعد تشـویق مردم
بـه حضـور و مکـث در فضـا را با اهمیت دانسـته اسـت.
براسـاس واکاوی ادبیـات موضـوع ،بـه نظـر میرسـد کـه زیسـت
شـبانه شـهری ،از منظـر اثـرات اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و
زیسـت محیطـی آن ،تأثیراتی بر محیطهای شـهری داشـته باشـد.
ایـن تحقیـق تنهـا بر جنبـۀ اجتماعی -فرهنگـی این پدیـده تمرکز
داشـته و درصدد اسـت تا به شناسـایی جنبههای اجتماعی فرهنگی
زیسـت شـبانه بپردازد .کشـورهای در حال توسـعه عمدتاً نسبت به
اثـرات اجتماعـی فرهنگـی پدیدههـای نویـن حساسـیت بیشـتری
دارنـد .اگـر در بحث توسـعۀ زیسـت شـبانه تنها به جنبـۀ اقتصادی
آن توجـه شـود و سـایر جنبهها از جمله جنبـۀ اجتماعی -فرهنگی،
مـورد غفلـت واقع شـود ،به طـور یقیـن در آینده مشـکالت فراوانی
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پیـش خواهـد آمد .تاکنـون تحقیق جامعـی در خصوص شناسـایی
و تبییـن اثـرات و ابعـاد اجتماعـی فرهنگی زیسـت شـبانه در داخل
کشـور انجام نشـده اسـت .لذا تحقیـق حاضر تالش دارد تـا از منظر
اجتماعـی -فرهنگی ،ابعـاد و زوایای مختلف تأثیرگـذاری این پدیده
را بـر محیطهـای شـهری ،شناسـایی و تبیین کند.

زیست شبانه در تهران

چنانکـه آنیزاده ( )1395بیان داشـته اسـت ،شبنشـینی به عنوان
یکـی از سـنتهای پسـندیدة ایرانیـان ،سرشـار از آداب و آیینهایی
اسـت کـه میتـوان از آن بـه سـبک زندگـی ایرانیـان در شـب پـی
بـرد .وی در مطالعـهای پیرامـون زندگـی شـبانه در فرهنـگ مـردم
ایـران ،چنیـن نتیجـه میگیرد کـه شـب در فرهنگ ایرانـی همواره
فرصـت مغتنمـی بـرای رمزگشـایی و معنویـت و نیز محملـی برای
دورهمیهـای خانوادگـی بـوده اسـت .جلیلـی ( )1396بر ایـن باور
اسـت کـه تهـران بـه دلیـل اضافه بـار جمعیتـی عالوه بر گسـترش
جغرافیایـی نیازمنـد گسـترش زمـان هم هسـت .امـروزه دیگر همه
مـردم تهـران ،کارمندهـا و بازاریهایـی که صبـح زود از خانه بیرون
برونـد و  10شـب چراغهـا را خامـوش کننـد نیسـتند [ ]...تهـران
دچـار فشـردگی بیـش از تـوان خود اسـت و بـرای همین اسـت که
مـردم تهران برای دسـتیافتن به فضای شـهری نیازمنـد زندهبودن
شـهر بـرای سـاعات بیشـتری هسـتند .پیـش از ایـن خانههـای
بـزرگ و محلههـا و مسـاجد ،جایـی بـرای گفتوگـوی شـهروندان
پدیـد مـیآورد ،امـا امـروز بـا از بیـن رفتـن خانههـای حیـاطدار و
آپارتمانیشـدن زیسـت شـهری از یـک سـو و مـرگ محلههـا و
جماعتهـای پیرامـون آن از سـوی دیگـر ،امکان گفتوگـو از مردم
تهران گرفته شـده اسـت.12
در سـال  1394موضوعـی در مدیریـت شـهری تحـت عنـوان پروژه
«نجـات شـهر از شـبمردگی» مطـرح شـد .در قالـب ایـن ایـده
بنـا بـود مناطـق مرکـزی شـهر کـه عمـدۀ کاربریهای سـاختمانی
مسـتقر در آنهـا اداری -تجـاری اسـت و از ابتـدای غـروب خالـی از
حرکـت و حضـور شـهروندان میشـوند بـا اسـتقرار برخـی مراکـز
سـیار خدماتی-تفریحـی از شـبمردگی نجـات پیدا کننـد .در دورۀ
جدیـد مدیریت شـهری نیز بـا اتکاء به ایـن ایده ،افـزون بر محدودۀ
مرکـزی شـهر ،شـهرداری تهـران را ظـرف سـه مـاه موظف بـه ارائۀ
طرحـی جهـت «احیای زیسـت شـبانه» در محدودههای مشـخصی
از شـهر کردنـد .مطابـق بـا مصوبـۀ زمسـتان  1397شـورای شـهر
قـرار شـد از ابتـدای اردیبهشـت مـاه سـال  1398در پنـج خیابـان
معروف شـهر تهران ،شـرایط بـرای تفریـح ،گذراندن اوقـات فراغت،
گردشـگری و در عیـن حـال خریدهـای خرد فراهم شـود تـا به این
ترتیـب بخشـی از ترافیـک خیابانهایـی از شـهر که در سـاعات روز
بـا تراکـم فوقالعادهای نسـبت به سـایر محالت شـهر بـرای خرید و
تفریـح مواجه هسـتند به سـاعات پایانی شـب منتقل شـود .13طرح
زیسـت شـبانه از سـوی شـهرداری تهـران بـه صـورت آزمایشـی در
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چنـد منطقـه بـه اجـرا درآمـد .در منطقۀ یـک از میـدان تجریش تا
میـدان قـدس ،در منطقۀ بیسـت واقـع در خیابان حـرم عبدالعظیم،
در منطقـۀ دو از فلکـۀ اول صادقیـه تا فلکـۀ دوم صادقیه ،در منطقۀ
شـش از میـدان ولیعصر(عـج) تـا خیابـان فاطمـی و همچنیـن در
منطقـۀ هشـت خیابان جانبـازان شـرقی محورهایی بودنـد که برای
اسـتفادۀ زیسـت شـبانه مدنظر قرار داده شـدند .این طرح در سـال
 98و در ایـام مـاه مبـارک رمضـان بـه صـورت آزمایشـی بـه اجـرا
درآمد.14

روششناسی پژوهش

پژوهـش حاضـر ،از نقطهنظـر هـدف ،پژوهشـی کاربـردی و از نظـر
گـردآوری دادههـا از نـوع توصیفـی اسـت .بـا توجـه بـه ماهیـت
دادههـا ،ایـن پژوهش کیفی بوده و با اسـتفاده از مصاحبه به عنوان
یکـی از مهمتریـن ابزارهـای گـردآوری دادهها ،انجام شـده اسـت.
دادههـای جمـعآوری شـده بـا اسـتفاده از روش تحلیل تفسـیری،
مـورد تحلیـل و تفسـیر قرار گرفتنـد .جامعۀ موردنظـر پژوهش به
 3گـروه قابل تقسـیم اسـت .گـروه اول ،شـامل تمامی شـهروندان
و سـاکنین شـهر تهران که در پدیدۀ زیسـت شـبانه شـرکت دارند
و چنیـن پدیـدهای را تجربـه میکننـد .گـروه دوم ،شـامل تمامـی
ذینفعـان اقتصـادی بـه ویـژه کسـبه و فعـاالن اقتصـادی شـهر
تهـران هسـتند کـه از پدیـدۀ زیسـت شـبانه متأثـر شـده و در آن
دخیلانـد .و نهایتـاً گروه سـوم ،خبـرگان و کارشناسـان حوزههای
مرتبـط کـه در زمینـۀ موردنظـر ،صاحبنظـر هسـتند .در گـروه
اول و دوم ،از شـیوۀ نمونهگیـری آسـان و در دسـترس 15اسـتفاده
شـد .در ایـن روش فـرض بـر ایـن اسـت کـه شـرکتکنندگان در
زمـان و مـکان درسـتی قـرار گرفتهانـد .بنابراین از بین شـهروندان
درگیـر در پدیـدۀ زیسـت شـبانه تعـداد  23نفـر و از بین کسـبه و
فعـاالن اقتصـادی تعـداد  10نفر مـورد مصاحبـه قـرار گرفتند .در
گـروه سـوم ،نمونهگیـری به شـیوۀ هدفمند16کـه گاه به آن شـیوۀ
قضاوتـی 17نیز گفته میشـود ،انجـام گرفت .در این شـیوه ،افراد از
سـوی محقـق بـه نوعـی دسـتچین شـدند .از آنجا کـه این بخش
نیازمنـد مصاحبـه بـا کارشناسـان ،خبـرگان و دسـتاندرکاران امر
بـود ،بنابرایـن از این شـیوه برای نمونهگیری اسـتفاده شـد .به این
ترتیـب در مجمـوع تعـداد  13نفر انتخاب شـد .برخالف روشهای
نمونهگیـری احتمالـی کـه در آنهـا هـدف بسـط و تعمیـم نتایج از
یـک نمونـۀ انتخابـی بـه کل جامعـه مـورد مطالعـه اسـت ،لیکـن
در پژوهشهـای کیفـی هـدف توصیـف و تبییـن یـک پدیـده بـه
شـکلی مفصـل و مشـروح اسـت .از ایـنرو ،نقطـۀ پایـان مصاحبـه
بـا افـراد ،دسـتیابی به حداکثـر دادههـا و اطالعات پیرامـون پدیدۀ
مـورد بررسـی اسـت .بـر همین اسـاس ،در پژوهش حاضـر مبنای
انتخـاب تعـداد نمونـه در هریـک از دسـتههای موردنظر ،رسـیدن
بـه اشـباع از نقطهنظـر پاسـخهای دریافتـی بـود ،بهگونـهای کـه
پاسـخهای مصاحبهشـوندگان پایانـی در حـال همگرایـی بـه

پاسـخهای قبلـی بـوده و مصاحبههـای بیشـتر ،اطالعـات جدیـدی
بـه محققـان منتقـل نمیکرد.
در خصـوص اعتبارپذیـری پژوهـش حاضر نیز ،شـرکتکنندگان در
مصاحبه را شـامل کسـبه ،سـاکنین و افرادی هسـتند که مسـتقیماً
درگیـر مـورد بررسـی و نیـز مدیـران ،فعـاالن و کارشناسـان حـوزۀ
مربوطـه بـا دانـش و تجربیـات الزم و کافـی در زمینۀموردنظـر،
بودهانـد .همچنیـن ،اختصـاص زمان کافـی و دقت در انجـام فرایند
مصاحبههـا و نیـز اسـتفاده از راهبرد مـرور همتـا 18از جمله مواردی
اسـت کـه در افزایـش اعتبارپذیری ایـن پژوهش مؤثر بوده اسـت .از
سـوی دیگـر ،تمامـی مصاحبهها توسـط یـک مصاحبهکننـده انجام
شـده اسـت که با توجه بـه نیمهسـاختاریافتهبودن پرسشـنامه ،این
امـر در افزایـش اعتبار پژوهش بیتأثیر نبوده اسـت .از سـوی دیگر،
در خصـوص انتقالپذیـری پژوهـش ،بـا توجـه بـه آنچـه لینکلـن و
گوبـا )1985( 19بیـان داشـتهاند ،از آنجـا کـه مراحـل و جزئیـات
فراینـد پژوهـش حاضـر به تفصیـل بیان شـده اسـت ،انتقالپذیری
آن امکانپذیـر اسـت.
در پژوهـش حاضـر از مصاحبـۀ نیمـه سـاختاریافته اسـتفاده شـد.
بـه عبارتـی ،بـا توجه بـه اهـداف تحقیق ،سـؤاالت مصاحبـه از قبل
مشـخص بـود و از تمـام پاسـخدهندگان در هریـک از گروههـای
موردنظر پرسـشهای یکسـانی پرسـیده شـد ،اما آنهـا آزاد بودند تا
هرطـور که مایل هسـتند به سـؤاالت پاسـخ دهنـد .در برخی مواقع
نیـز الزم بـود تـا بـرای کسـب پاسـخهای کاملتـر و بهتـر ،سـؤاالت
اضافی در راسـتای برخی سـؤاالت مصاحبه پرسـیده شـود .پاسـخها
براسـاس هریـک از گروههـای سـهگانه ،کدگـذاری و دسـتهبندی
شدند.
ابتـدا دادههـا کدگـذاری اولیـه شـدند کـه از متـن مصاحبههـا قابل
اسـتخراج اسـت .در ایـن مرحلـه دادههـا بـه شـیوهای نظاممنـد
کدگـذاری و دادههـای مربـوط بـه هریـک از کدها شناسـایی شـد.
همچنیـن یـک حرکـت رفـت و برگشـتی بیـن کدهـای مسـتخرج
شـده از مصاحبههـای قبلـی و مصاحبههـای جدیـد انجـام شـد .در
جـدول  1نمونـهای از دادههـا به همراه کدهای اسـتخراج شـده ارائه
شـده است.
جـداول  2تـا  4بـه طور خالصـه اطالعاتـی پیرامـون نمونههـا ارائه
میدهـد.

یافتههای پژوهش

براسـاس اهـداف و سـؤاالت پژوهش و نیز براسـاس رمزگشـاییها و
نتایج حاصل از مرور پاسـخها ،متغیرهایی همچون شرکتکنندگان،
بهرهمنـدان ،نگرش شـهروندان ،نگرش کسـبه و فعـاالن اقتصادی و
جنبههـای اجتماعـی فرهنگـی پدیـده ،بـه عنـوان متغیرهـا و ابعاد
اصلـی موضـوع مـورد توجه قـرار گرفتند .بـر آن اسـاس ،مقولههای
شناسـایی شـده از متنهـا ،تعییـن و دسـتهبندی شـدند .در ادامـه
ذیـل هریـک از متغیرهـای ذکـر شـده ،توضیحـات و یافتههـا بـه
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جدول  .1نمونهای از استخراج کدهای اولیه برای «دافعههای فردی» .مأخذ :نگارندگان.
کدهای اولیه

دادهها (متن مصاحبه)
میترسم صبح خواب بمانم (ش .)1افرادی که شغل اداری ندارند اختیارشان با خودشان است (ش.)6

ماهیت شغلی ،محدودیت شغلی

شب فقط به خواب اختصاص دارد (ش .)11خواب را ترجیح میدهم.

نیاز به استراحت ،کاهش بازدهی روز

«اگر هم گردش شبانه رفتهام فردایش سخت گذشته است چون انرژی نداشتم (ش.)2
اگــر قــرار اســت فردایــش بچههــا بــه مدرســه برونــد ســخت اســت (ش .)10آدم را از زندگــی روزانــه میانــدازد .اخالل در برنامۀ زندگی ،تناقض با برنامه
روزمره
چــون شــب خوابــش کامــل نبــوده (ش.)4

طـور کامـل ارائه میشـود .همچنین جـدول  5فراوانی پاسـخها در
ارتبـاط بـا هریک از متغیرهـای موردنظر تحقیق را نشـان میدهد.

••بهرهمندان

در سـطح شـهروندان ،بهرهمنـدان از پدیـدۀ زیسـت شـبانه در دو
گـروه «شـرکتکنندگان» در فعالیتهـای تفریحـی و فراغتـی بـه
عنـوان گیرنـدگان خدمـات و محصـوالت شـبانه ،و «کسـبه» بـه
عنـوان عرضهکننـدگان ایـن خدمـات و محصوالت ،در نظـر گرفته
شد ند .
 --شرکتکنندگان

شـرکتکنندگان از سـه بعـد ویژگیهـا ،جاذبههـا و دافعههـا مورد
بررسـی قـرار گرفتنـد .در ادامـه به طـور جداگانـه به ارائـه یافتهها
در هـر بخـش پرداخته میشـود.
الف .ویژگیها
آنچـه در ارتبـاط بـا شـرکتکنندگان در فعالیتهـای زیسـت
شـبانه حائز اهمیت اسـت ،کسـب اطالعاتـی پیرامـون ویژگیهای
جمعیتشـناختی و فـردی اسـت ،چـرا کـه هرگونـه برنامهریـزی
در ایـن خصـوص ،مسـتلزم نیازسـنجی و بازارشناسـی بـه منظـور
تطبیـق برنامههـا و فعالیتهـا بـا نیازهـا و خواسـتههای گروههای
مخاطب اسـت .لذا اطالعاتی در زمینۀ سـن ،جنسـیت ،نوع شـغل،
طبقـۀ اجتماعـی ،ترکیـب خانـواده و باورهای فرهنگـی و اعتقادی
حائـز اهمیـت اسـت تـا ماهیـت افـراد شـرکتکنندگان بالقـوه در
فعالیتهـای زیسـت شـبانه بیشـتر آشـکار شـود .آنچـه در اینجـا
اهمیـت دوچندان دارد ،دیدگاه شـهروندان نسـبت بـه این موضوع
اسـت ،زیـرا با کشـف دیـدگاه ایشـان ،به نوعـی میتوان بـه الگوی
ذهنـی ایشـان بـرای مشـارکت ،پـی بـرد .البته باید اشـاره داشـت
کـه ایـن موضـوع الزامـاً در تمـام شـرایط صـادق نیسـت و نظرات
افـراد در پـارهای مواقـع نمیتوانـد بازتاب واقعـی رفتار آنها باشـد.
از نقطهنظـر سـن ،بیشـتر پاسـخدهندگان ( 70درصـد) بـر ایـن
بـاور بودنـد کـه افـراد در تمامـی سـنین میتواننـد از مخاطبـان
زیسـت شـبانه باشـند .بـا ایـن وجـود برخـی نیـز بـه تفاوتهایـی
اشـاره داشـته و فعالیتهـای شـبانه را بـرای افراد جـوان معمولتر
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و مناسـبتر دیدهانـد .بـه عنوان مثـال ش  5که خود یک دانشـجوی
جـوان و مجـرد اسـت چنین بیان داشـته اسـت:
به نظر من جوانها بیشتر شب زندهدار هستند (ش.)5
برخـی دیگـر( 20درصـد) نیز بر ایـن باور بودنـد که امـروزه احتمال
بیکاری در بین جوانان بیشـتر اسـت ،بنابراین جوانان امکان بیشـتری
بـرای گردشهـای شـبانه و شـرکت در فعالیتهای مرتبط با زیسـت
شبانه دارند.
موضـوع چالشبرانگیز دیگر ،بحث جنسـیت شـرکتکنندگان اسـت.
بـا وجـود اینکه تعـدادی از پاسـخدهندگان بـه برابری و عـدم تفاوت
حضور زن و مرد در زیسـت شـبانه اشـاره داشـتهاند ،اما عدۀ بیشتری
ن دو تأکید داشـتند .به عنـوان مثال:
( 75درصـد) بـر تفـاوت ای 
بیشـتر آقایـان می توانند اسـتفاده کنند چون جامعۀ مـا هنوز امنیت
کافی را نتوانسـته اسـت برقرار کند (ش.)21
و یا:
از نظـر جنسـیتی زن و مـرد فـرق میکنـد چـون در گـردش شـبانه
ممکـن اسـت زنـان در معـرض آسـیب باشـند (ش .)12
از دیگـر موضوعـات مطـرح ،نوع شـغل افراد اسـت .از آنجا کـه امروزه
بخـش عمـدهای از زمان افراد بـه کار در بیرون از منزل اختصاص دارد
و از سـوی دیگـر ،نـوع کار افـراد الگوهـای فراغتـی و تفریحی ایشـان
را شـکل میدهـد ،بنابرایـن از این منظر تفـاوت معناداری بیـن افراد
وجـود دارد ( 80درصد):
کارمندهـا کـه روز کار میکنند نمیتوانند شـرکت کننـد .فقط برای
کسـانی که کسـب و کار شبانه دارند و کسـبه و فروشندگان کاال (ش
 ،4کارمند).
متأسـفانه در زندگـی کارمنـدی نمیتـوان انتظـار شـب بیـداری و
گـردش شـبانه داشـت (ش ،16کارمنـد).
برخـی نیـز بر این باور بودند شـبگردی تنهـا برای افـرادی که دارای
مشـاغل آزاد هسـتند و یـا شـغل آنها به لحـاظ زمانـی دارای انعطاف
اسـت ،مناسـب اسـت .این در حالی است که پاسـخدهندۀ دیگری که
شـغل وی کارگری اسـت نظری متفاوت دارد:
کارگـر بـرای امرار معـاش نمیتوانـد از کار روزانهاش بزند ،پس شـاید
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جدول  .2اطالعات جمعیتشناختی مربوط به نمونۀ شهروندان شرکتکننده در فعالیتهای فراغتی زیست شبانه .مأخذ :نگارندگان.
کد

جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

وضعیت تأهل

ش1

زن

54

کارشناسی ارشد

کارمند

متأهل

ش2

مرد

43

کارشناسی

کارمند

متأهل

ششم ابتدایی

کارگر

مجرد

کارشناسی

کارمند

مجرد

کارشناسی ارشد

دانشجو

متأهل

دیپلم

کارمند

متأهل

کارشناسی

بازنشسته

متأهل

فوق دیپلم

آزاد

متأهل

کارشناسی

بازنشسته

متأهل

کارشناسی

خانه دار

متأهل

کارشناسی

کارمند

متأهل

فوق دیپلم

ماما

متأهل

کارشناسی

کارمند

مجرد

کارشناسی

کارمند

متأهل

دکتری

استاد دانشگاه

متأهل

کارشناسی

کارمند

متأهل

کارشناسی

کارمند

متأهل

کارشناسی ارشد

کارمند

متأهل

کارشناسی

آزاد

مجرد

کارشناسی

آزاد

متأهل

دیپلم

کارمند

متأهل

کارشناسی

آزاد

متأهل

کارشناسی ارشد

کارمند

متأهل

ش3
ش4
ش5
ش6
ش7
ش8
ش9
ش10
ش11
ش12
ش13
ش14
ش15
ش16
ش17
ش18
ش19
ش20
ش21
ش22
ش23

مرد
زن
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن
زن
مرد
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن

36
42
25
51
52
54
62
44
44
48
34
29
41
40
40
39
24
40
45
37
43

بهتـر اسـت کـه شـب اگـر امنیـت باشـد بـا خانـوادهاش بـه پارک
برود (ش.)3
از نقطهنظـر ترکیـب افـراد شـرکتکننده بـه لحـاظ مجـرد یـا
متأهلبـودن ،پاسـخدهندگان ( 85درصـد) ماهیـت تفریحـات
شـبانه را بیشـتر متناسـب بـا روحیـات و ویژگیهـای مجردهـا و
جوانـان میداننـد و معتقدنـد کـه هنـوز زیرسـاختهای الزم برای
تبدیـل و متناسبسـازی آن بـرای تفریحـات خانوادگـی ،مهیـا
نشـده است:
تفریحـات شـبانه بیشـتر مخصـوص مجردهاسـت و هنـوز خیلـی
خانوادگـی نشـده اسـت (ش.)18
از نقطهنظـر افـراد واجـد شـرایط بـرای فعالیتهـای شـبانه،
بیشـتر پاسـخدهندگان جوانـان را از مخاطبـان اصلـی زیسـت
شـبانه برشـمردند .در دیگـر جوامـع نیـز برداشـتها در ایـن

خصـوص مشـابه اسـت .همانگونـه کـه محققـان پیشـین
نیـز بیـان داشـتهاند ،در برخـی از شـهرهای اروپایـی توسـعه و
کاالسـازی زیسـت شـبانه بـا محوریـت جوانـان در مراکز شـهری،
بـا قوتبخشـیدن بـه موضوعات نـژادی ،قومی ،طبقاتـی و نابرابری
نیـروی کار همـراه بـوده اسـت .همچنین در بسـیاری از شـهرهای
بـزرگ اروپـای جنوبـی ،توسـعۀ زیسـت شـبانۀ جوانگـرا در مرکـز
شـهر ،بـا ظهور مسـائل اجتماعی برای سـاکنین همراه بوده اسـت
و همزیسـتی پایـدار بیـن گروههـای اجتماعـی مختلـف شـهر را
تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت .از سـوی دیگـر ،در جامعـۀ سـنتی
ایـران ،نظـام خانـواده از جایگاه ویـژهای برخوردار اسـت .همانگونه
کـه الگـوی مسـافرتهای داخلـی ایرانیـان بهویـژه در ایـام نـوروز
نشـان میدهـد ،خانوادههـای ایرانـی تـا حـد امـکان مایـل بـه
انجـام تفریحـات دسـتهجمعی و تقویـت هرچـه بیشـتر پیوندهای
20

11

شناسایی جنبههای اجتماعی -فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران| معصومه نیازخانی و همکاران
جدول  .3اطالعات جمعیتشناختی مربوط به نمونه کسبه و فعاالن اقتصادی .مأخذ :نگارندگان.
کد

ک1
ک2
ک3
ک4
ک5
ک6
ک7
ک8
ک9
ک10

جنسیت
مرد

سن
20
50

مرد

50

مرد

24

مرد

35

مرد

25

مرد

29

مرد

30

زن

42

زن

30

مرد

سابقه فعالیت (سال)

تحصیالت

شغل

دیپلم

فروشنده

کارشناسی

فروشنده در سوپرمارکت

کارشناسی

گلفروش

فوق دیپلم

ساندویچفروش

دوم راهنمایی

آبمیوهفروش

فوق دیپلم

فروشنده در سوپرمارکت

ابتدایی

شیرینیفروش

فوق دیپلم

فروشنده ونفود

دیپلم

فروشنده کافیشاپ

کارشناسی

تنقالتفروش

4

16

متوسط درآمد (میلیون)
3

اظهارنشده

25

6

5

3

15

اظهارنشده

3
11
5
10
5

اظهارنشده
اظهارنشده
اظهارنشده
اظهارنشده
3

جدول  .4اطالعات جمعیتشناختی مربوط به نمونه خبرگان .مأخذ :نگارندگان.
کد

جنسیت

تخصص

تحصیالت

شغل

خ1

زن

مشاوره خانواده

دکتری

مدیر اجتماعی

18

شهرداری

خ2

زن

منابع انسانی

دکتری

استاد دانشگاه

15

شهرداری

خ3

مرد

عمران

کارشناسی ارشد

مدیر عمران

12

شهرداری

خ4

مرد

عمران

کارشناسی ارشد

مدیر شهرداری

29

شهرداری

خ5

مرد

برنامهریزی شهری

کارشناسی ارشد

مدیر

20

شهرداری

خ6

زن

روابط عمومی

کارشناسی ارشد

مدیر

25

وزارت صنایع

خ7

مرد

افسر نیروی انتظامی

کارشناسی

افسر اجرائیات

20

نیروی انتظامی

خ8

مرد

مدیریت گردشگری

دکتری

استاد دانشگاه

15

پژوهشکده نظر

خ9

مرد

مدیریت

دکتری

شهردار

15

شهرداری

خ10

مرد

شهرسازی

دکتری

مدیر شهرسازی

10

شهرداری

خ11

مرد

برنامهریزی شهری

کارشناسی ارشد

کارشناس

12

دانشگاه آزاد

خ12

زن

مدیریت گردشگری

دکتری

استاد دانشگاه

23

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

زن

برنامهریزی گردشگری

دکتری

استاد دانشگاه

خ13

خانوادگـی هسـتند .بنابرایـن بـه نظـر میرسـد کـه در مواجهـه با
پدیدۀ زیسـت شـبانه نیز ،کمـاکان از همـان الگوهـای جمعگرایی
و بـه عبارتـی تمایل بـه تفریحات جمعی و خانوادگی تبعیت شـود.
البتـه نبایـد فرامـوش کرد که امروزه بخشـی از نوجوانـان و جوانان
ایرانـی نیـز تحـت تأثیـر الگوهـای جهانی بـه ویـژه مصرفگرایی و
جهانیشـدن فرهنـگ قـرار گرفتهانـد و احتمـال بـروز تعارضاتـی
بیـن جوانـان و والدیـن در درون خانوادههـا وجـود دارد.
باورهـای فرهنگـی و اعتقـادی افـراد نیـز تأثیـر بسـزایی در

12

سابقه (سال)

سازمان

11

دانشگاه علم و فرهنگ

تصمیمگیـری و نگـرش ایشـان نسـبت بـه پدیـدۀ زیسـت شـبانه
دارد ( 85درصـد):
اگـر شـب بیـدار باشـم دوسـت دارم دعـا ،قـرآن و مطالعـه کنـم
(ش.)4
ترجیـح میدهـم از سـاعت  2 -3بـه بعـد نمـاز ،ذکـر و عبـادت
داشـته باشـم مگـر اینکـه زیـارت عالیـات ،امامزادههـا و اماکـن
زیارتـی تفریحـی مثـل امامـزاده حمیـده خاتـون  ...مـن موافقم به
شـرطی کـه حرکات مـوزون در تفریحگاههـا و اسـتراحتگاهها رواج

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 20-5 ،)3(1 ،زمستان 1399
جدول  . 5درصد فراوانی پاسخها .مأخذ :نگارندگان.
متغیرها
تناسب زیست شبانه با سنین مختلف
گرایش بیشتر جوانان به زیست شبانه
تأثیر تفاوت جنسیت
تأثیر شغل در گرایش به زیست شبانه
ترکیــب شــرکتکنندگان در زیســت شــبانه بــه لحــاظ
مجــرد یــا متأهلبــودن
جوانان به عنوان مخاطبان اصلی زیست شبانه
تأثیر باورهای فرهنگی و اعتقادی
سطح درآمد و وضعیت مالی
زیست شبانه به مثابه فرصتی برای کار و درآمد

درصد
70
85
75
80
85
85
85
30
95

شب بهترین زمان برای جبران مشغلهها و ازدحام روز

95

شب به مثابه فرصتی برای اندیشه و تعمق

20

سرزندگی شهر
کاهش ازدحام و تنش
احساس آزادی و انعطاف بیشتر
بودن در کنار خانواده
محدودیتهای شغلی
نیاز به استراحت در شب
عدم احساس امنیت
اخالل در برنامۀ زندگی
اعمال مجرمانه
منافات با فرهنگ و اعتقادات
مشتری و درآمد بیشتر
آرامش بیشتر مشتری
ترس از استمرار و عادت به شبکاری کسبه
محدودبودن عرضه به محصوالت خاص
دورشدن کسبه از خانواده
توسعۀ کسب و کارهای فرهنگی
توسعۀ صنعت گردشگری
افزایش همبستگی اجتماعی
افزایش سرزندگی و پویایی شهر
کمک به ایجاد امنیت عمومی در شهر
تحکیم خانواده
افزایش ساعات بازدید از اماکن فرهنگی و اجتماعی
افزایش نشاط شهروندان
ایجاد مزاحمت برای خواب و استراحت دیگران
شوک فرهنگی در مراحل اولیه
احتمال بروز تعارضات در خانواده
کاهش بازده روزانه

85
65
35
45
75
25
85
30
40
30
95
80
70
30
45
95
100
65
80
75
65
45
70
30

پیـدا نکنـد .بـه طـور کلـی هرجـا که شـرع و مقدسـات کشـورمان
حفـظ شـود (ش.)9
سـطح درآمـد و وضعیـت مالـی افـراد نیـز از جملـه ویژگیهایـی
اسـت کـه میتوانـد بر رفتـار و الگوهـای مشـارکت افـراد تأثیرگذار
باشـد .برخی به پدیدۀ زیسـت شـبانه به عنوان یـک کاالی مصرفی
لوکـس مینگرنـد که تنهـا مختص طبقـات خاصی از جامعه اسـت
( 30درصد):
زیسـت شـبانه بـرای پولدارهاسـت .چـون کسـانی کـه در قشـر
متوسـط و ضعیـف هسـتند اینقـدر مشـغله دارند که حـس و حال
ندارنـد بـرای تفریـح شـبانه (ش.)1
برعکـس ،برخـی نیـز شـبگردی را کاالیـی معمولـی و نـه لوکـس
میداننـد کـه میتوانـد برای تمامـی اقشـار جامعه قابل دسترسـی
باشـد ( 70درصد):
از نظـر درآمـد بـه نظـرم فرقـی نمیکنـد پولـدار باشـد یـا ضعیف،
چـون گـردش شـبانه زیـاد هزینه خاصـی نـدارد (ش.)14
امـروزه عمـوم ،گـذران اوقـات فراغت و تفریحـات شـبانه را کاالیی
لوکـس میپندارنـد کـه تنهـا مختـص قشـر مرفـه جامعـه اسـت.
صحبت از پدیدهای موسـوم به «دور دور کردن» در بین شـهروندان
رایج شـده اسـت که اشـاره به مسـابقات و شـرطبندیهای جوانان
مرفه و رانندگی دیوانهوار در نیمههای شـب و در سـطح شـهر دارد.
ایـن پدیـدۀ نابهنجار ،محصول سـوء اسـتفاده ایـن افراد از سـاعات
خلوتـی شـب اسـت و بـه نظـر میرسـد در صورت توسـعۀ زیسـت
شـبانه و افزایـش نظـارت عمومـی ،باقـی شـهروندان میتواننـد بـا
مطالبـه حـق شـهروندی خـود مبنـی بـر برخـورداری از فضاهـا و
مکانهـای عمومـی شـهری در امنتریـن و ایمنتریـن حالـت
ممکـن ،نقـش بسـزایی در کاهـش و حـذف ایـن نابهنجاریهـای
مدنی داشـته باشـند.
یکـی از پاسـخدهندگان دیدگاه سـومی دارد و به زیسـت شـبانه به
عنـوان فرصتـی بـرای اقشـار کمدرآمد اشـاره میکند:
پولدارهـا پولشـان را خـرج میکننـد و کمدرآمدهـا درآمـد و پـول
کسـب میکننـد (ش.)3
از دیدگاه کسـبه ،زیسـت شـبانه فرصت بسیار مناسـبی برای کار و
افزایـش درآمـد اسـت و تقریباً اکثـر پاسـخدهندگان ( 95درصد) از
ایـن پدیـده اسـتقبال کـرده و با توجـه بـه تجربیات پیشـین خود،
بـه بهرهمندی از زیسـت شـبانه اذعان داشـتند:
در مـاه رمضـان تـا  5صبـح در مغازه بـودم ،دخلمان تقریبـاً دوبرابر
شـده بود (ک.)6
ب .جاذبهها

نگـرش شـهروندان در قالـب جاذبههـا و دافعههـای موجود نسـبت
به پدیدۀ زیسـت شـبانه قابل بررسـی اسـت .از این منظر دو مقوله
جاذبههـا و دافعههـای فـردی و اجتماعـی شناسـایی و ذیل هریک
زیرمقولههایـی به شـرح ذیل اسـتخراج شـد:

40

•• جاذبههای فردی

50

پاسـخدهندگان ( 90درصـد) بـر ایـن باورنـد که بهدلیـل ازدحام،

70

 -کاهش فشار روانی
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شناسایی جنبههای اجتماعی -فرهنگی زیست شبانه در شهر تهران| معصومه نیازخانی و همکاران
شـلوغی و مشـغلههای موجـود در طـی روز ،فـرد از نظـر روانـی
احسـاس آسـایش ندارد .همچنیـن فعالیتهای روزانه با اسـترس
و فشـار روانـی همـراه اسـت کـه در سـاعات پایانـی روز منجر به
افسـردگی و اضطـراب افـراد میشـود .بـه همیـن دلیـل شـب را
بهتریـن زمـان بـرای بهرهمنـدی از آرامـش و سـکوت میداننـد:
روحیهبخـش ،انرژیبخـش و آرامشبخـش اسـت .چـون روز ایـن
آرامـش را نـدارد  ...افسـردگی بـه سـراغ آدم نمیآیـد .امـواج
منفـی از بـدن دور میشـود (ش .)8تفریحـات متناسـب بـا شـب
بگذارنـد .پارکـی مخصوص شـب باشـد همـراه با موسـیقی .چون
االن آدمهـا خیلـی افسـردهاند و نیـاز بـه تجدیـد روحیه و نشـاط
دارنـد (ش.)13
 -تأمل و اندیشه

برخـی فراتـر رفتـه و به جنبههای فلسـفیتر اشـاره کرده و شـب
را فرصتـی بـرای اندیشـه و تعمق دانسـتهاند ( 20درصد):
احسـاس میکنـم در شـب زیباییهایـی را میبینـم کـه در روز
نمیبینـم .احسـاس میکنـم بـه خـدا نزدیکتـرم (ش.)1
سـکوت خاصـی همراه با تفکـر دارد .روح آدمها در شـب لطیفتر
اسـت .بـه اعمـال خودش کـه در روز انجـام داده کمی بـا تأمل و
فکـر نگاه میکنـد (ش.)21
• جاذبههای اجتماعی
 -سرزندگی شهر

اکثـر پاسـخدهندگان ( 85درصـد) بـر ایـن بـاور بودنـد کـه
در صـورت توسـعۀ زیسـت شـبانه در تهـران ،شـهر از پدیـده
شـبمردگی رها شـده و پویایی و نشـاط پیدا خواهد کرد .امروزه
یکـی از معیارهـای مؤثر در انتخاب محله برای سـکونت در شـهر،
امنیـت محلـه اسـت کـه در این میـان پویایی و شـبزندگی تأثیر
بسـزایی در بـرآورد افـراد از امنیـت و یـا حداقـل امنیـت ذهنـی
ایشـان دارد:
بـرای برخـی ملاک بـرای خریـد منـزل در یـک محـدوده ایـن
اسـت کـه آن منطقـه تـا چـه حـد در شـب زنـده اسـت و خلوت
نباشـد (ش.)1
 -کاهش ازدحام و تنش

پاسـخدهندگان بـه مزیـت تفریحـات شـبانه بهدلیـل کاهـش
ازدحـام و تنـش در شـبهنگام اشـاره میکننـد ( 65درصـد):
مـردم در شـب آرامتر برخـورد میکنند تـا روز ،خوشاخالقترند.
همچنیـن کاسـبها هـم همینطـور آرامـش دارنـد و میخندنـد،
شـوخی میکننـد ولـی در روز همـه خشـک و خشـن و عجـول
هسـتند (ش .)14مـن اصـوالً تمایـل به تفریـح شـبانه دارم چون
روز خیلـی شـلوغ اسـت ،سرسـامآور اسـت .حتی اماکـن تفریحی
مملـو از جمعیـت فضـا را خیلی غیرقابل تحمـل میکند (ش.)10
 -احساس آزادی و انعطاف بیشتر

برخـی شـهروندان ( 35درصـد) بـه دلیـل تاریکـی شـب ،و نیـز
فارغشـدن از الزامـات کاری روز و عـدم نیـاز بـه حضـور در
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فضاهـای رسـمی ،شـب را فرصتی بـرای رهایی از قیدهـای روزانه و
البتـه در چارچـوب عـرف و هنجارهـای اجتماعـی میداننـد.
شـب انسـانها انـگار از قفـس آزاد میشـوند ،احسـاس آزادی
میکننـد و راحـت میتواننـد بـا هم بخندند و کسـی جلـوی آنها را
نمیگیـرد (خ.)1

 -بودن در کنار خانواده

اگرچـه برخـی تصـورات و عقایـد رایـج در جامعـه پیرامون زیسـت
شـبانه ،بـر ایـن موضـوع تأکیـد دارنـد کـه رواج تفریحـات شـبانه
ممکـن اسـت بـه تضعیـف پایههـای خانـواده بیانجامد ،ولـی برخی
از پاسـخدهندگان ( 45درصـد) بـه نقش زیسـت شـبانه در انسـجام
بیشـتر خانـواده اشـاره داشـتهاند:
زیسـت شـبانه باعـث میشـود کـه افـراد خانـواده خیلـی بـه هـم
نزدیـک شـوند (ش.)23
 -افزایش همبستگی اجتماعی

یکی از پاسـخدهندگان در بیان تجربیات خود از شـرکت در زیسـت
شـبانه چنین عنوان کرد:
مـردم بـا لـذت خریـد میکردنـد ،تـا پاسـی از شـب بیـرون بودند،
انـگار همبسـتگی بیـن مـردم خیلـی زیادتـر بود.
دیگـران ( 40درصـد) نیـز بـه وجـود نوعـی تعامـل مثبـت بیـن
شـرکتکنندگان و نیـز بیـن شـرکتکنندگان و ارائهدهنـدگان
خدمـات در شـب اشـاره داشـتند.

ج .دافعهها

• دافعههای فردی
مـواردی کـه در اثنـای مـرور متن مصاحبههـا ،به عنـوان موضوعات
بازدارنده از شـرکت در فعالیتهای شـبانه آشـکار شـد ،بـه قرار زیر
است:
 -محدودیتهای شغلی

محدودیتهایـی کـه به دلیل نوع شـغل و زمان الزامـی برای حضور
در محـل وجـود دارد ،از جملـه مـواردی اسـت کـه در برخـی افراد،
نسـبت بـه شـرکت در فعالیتهـای مرتبـط با زیسـت شـبانه دافعه
ایجـاد میکند.
میترسـم صبـح خـواب بمانـم (ش ،1کارمنـد) .افـرادی کـه شـغل
اداری ندارنـد اختیارشـان بـا خودشـان اسـت (ش.)6
برخـی ( 75درصـد) ،محدودیتهـای شـغلی افـراد را بـه عنـوان
عامـل بازدارنـده از شـرکت در فعالیتهـای زیسـت شـبانه عنـوان
میکننـد .اگرچـه ایـن موضـوع بـرای افـرادی کـه دارای مشـاغل
اداری و حسـاس بـه زمـان هسـتند ،صادق اسـت ولی توجـه به این
موضـوع نیـز ضـروری اسـت که این دسـته از شـاغلین نیز بـه دلیل
وجـود تعطیلات آخـر هفتـه ،تعطیلات رسـمی ،مرخصی و سـایر
فرصتهـای فراهمآمـده دیگـر ،میتواننـد زیسـت شـبانه را تجربـه
کننـد .بنابرایـن بخشهـای زیـادی از جامعـه متناوبـاً میتواننـد در
فعالیتهـای شـبانه مشـارکت داشـته باشـند.
 -نیاز به استراحت در شب
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برخـی ( 25درصـد) بـر ایـن باورند کـه از نظر فیزیولوژیکی ،شـب
بهتریـن زمـان بـرای خـواب و اسـتراحت اسـت و اگـر تغییری در
کاربـری ایـن بـازه زمانی از شـب صـورت گیـرد ،تبعـات منفی در
پـی خواهد داشـت:
شـب فقـط بـه خـواب اختصـاص دارد (ش .)11خـواب را ترجیـح
میدهـم .اگـر هـم گردش شـبانه رفتهام فردایش سـخت گذشـته
اسـت چون انـرژی نداشـتم (ش.)2

 -عدم احساس امنیت

بـا وجـود تمایـل به گـردش شـبانه و بهرهمنـدی از پدیدۀ زیسـت
شـبانه ،امـا اکثـر پاسـخ دهنـدگان ( 85درصد) نسـبت بـه امنیت
شـهر در شـب بدبیـن بـوده و به احسـاس ناامنـی به عنـوان یکی
از عوامـل بازدارنـده اشـاره کردنـد .به عنـوان مثال:
در شـب از وجـود اراذل و اوبـاش و ناامنـی جامعـه میترسـم
(ش .)12

 -اخالل در برنامۀ زندگی

الگوهـای زمانـی رایـج کار ،اسـتراحت و فراغـت در جامعـه ،تأثیـر
بسـزایی بـر نگـرش افراد نسـبت بـه فعالیتهای روزانه و یا شـبانه
دارد .سـاعات فعالیـت ادارات ،مـدارس ،دانشـگاهها و دیگر الزامات
شـغلی و محدودیتهـای اجتماعـی ،میتوانـد در رغبـت افـراد به
شـرکت در زیسـت شـبانه تأثیرگذار باشد:
اگـر قـرار اسـت فردایـش بچههـا بـه مدرسـه بروند سـخت اسـت
(ش .)10آدم را از زندگـی روزانـه میانـدازد .چـون شـب خوابـش
کامل نبـوده (ش.)4
از سـوی دیگـر ،یکـی از پاسـخدهندگان نظـر متفاوتـی دارد و بـه
موضـوع برنامهریـزی اشـاره کـرده اسـت .از ایـن منظـر ،افـراد و
خانـواده در درازمـدت میتواننـد الگوهـای تفریح و فراغت شـبانه
خـود را شـکل دهنـد به گونـهای که در تناسـب بـا برنامـه روزانه
ایشـان باشـد و بدیهی اسـت که شـکلگیری این الگوهـا فرایندی
زمانبـر و مسـتلزم آزمون و خطـا ،تجربه و تطابق با شـرایط جدید
است:
شـاید کسـانی کـه بـرای اولیـن بـار میرونـد یـک مقـدار دچـار
اختلال شـوند در زندگیشـان ،ولـی در درازمـدت میتواننـد
برنامهریـزی خوبـی داشـته باشـند (ش.)1
• دافعههای اجتماعی
 -اعمال مجرمانه

رد و بدلکـردن مـواد مخـدر ،دزدی و کیفقاپـی ،مزاحمـت برای
خانوادههـا و بهویـژه خانمهـا ،بـروز رفتارهـای ناهنجـار از جملـه
مـواردی اسـت کـه پاسـخدهندگان ( 40درصـد) پیرامـون آنهـا
ابـراز نگرانـی کردند.
از سـوی دیگـر ،برخـی محققـان از جمله دورکیـم ( )1387بر این
باورنـد تعامالتـی کـه در زیسـت شـبانه شـکل میگیـرد میتواند
بـه کاهـش ناامنـی کمـک کنـد .به بـاور وی ،وجـود تعاملات در
درون فضاهـای شـهری مهمتریـن ابـزار نظارتی و کنترلی اسـت که

میتوانـد موجـب کاهـش بسـیاری از جرائـم و بزهکاریهـا شـود.
وی معتقـد اسـت اگـر جامعـهای همبسـتگی اجتماعـی قـوی
داشـته باشـد ،اعضـای آن همنوایی بیشـتری با ارزشهـای جامعه
خواهند داشـت.
 -منافات با فرهنگ و اعتقادات

یکـی از برجسـتهترین مـواردی کـه بـه عنـوان عامـل بازدارنده از
سـوی برخـی پاسـخدهندگان ( 30درصـد) ذکر شـد ،بـه باورهای
فرهنگـی و اعتقـادی جامعه اشـاره دارد:
دختـر مـن برخی شـبها دلـش میخواهد کـه برویم بیـرون مثالً
بسـتنی بخوریـم .دختـرم را تنهـا نمیگـذارم بـرود .جوانهـا باید
با خانـواده بروند (ش.)1
بـه نظـرم در جوامع اسلامی نمیشـود و مـا نمیتوانیـم خودمان
را بـا جوامع مـدرن مقایسـه کنیم (ش.)2
کسبه و فعاالن اقتصادی

الف .جاذبهها
مـواردی کـه افـراد بـه طـور تلویحـی در مصاحبههـا بـه عنـوان
جاذبههـای زیسـت شـبانه بـرای کسـب و کار ،عنـوان کردنـد بـه
قـرار زیر اسـت:
 -مشتری و درآمد بیشتر

اکثـر قریـب بـه اتفـاق پاسـخدهندگان ( 95درصـد) که از کسـبۀ
شـهر تهـران بودنـد ،به مزیـت و رونق کار شـبانه از منظـر فراوانی
مشـتری و کسـب درآمد بیشـتر اذعان داشـتند:
کاسـبی شـب بهتـر از روز اسـت ،درآمـد بیشـتر اسـت (ک،6
سـوپرمارکت) .مراجعهکننده شـبها بیشـتر اسـت ،حدود سـاعت
 12تـا  3شـب ... .در مـاه رمضـان بعضی وقتها تا سـاعت  4صبح
سـر کار بودم .خواهشـاً بسـته نشـود .درآمد زیادی داشـتم (ک،5
آبمیوهفـروش) .کسـب و کار مـا خیلـی در این شـبها رونق دارد.
مـردم خیلـی خریـد میکننـد (ک  4سـاندویچفروش).
 -آرامش بیشتر مشتری

اکثـر مصاحبهشـوندگان ( 80درصـد) معتقد بودند که مشـتریها
در شـب آرامـش بیشـتری دارنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه
شـهروندان نیـز در طـی مصاحبههـا به این موضوع اشـاره داشـته
و بـر ایـن بـاور بودنـد کـه کسـبه و فروشـندگان در شـب آرامتـر
بـوده و برخـورد بهتـری دارنـد:
خیلـی عالـی اسـت .مـردم (مشـتریان) آرامـش بیشـتری دارنـد.
پرخاشـگر یـا عجـول نیسـتند (ک ،8فروشـندۀ ونفـود).
ب .دافعهها
 -عدم امنیت

بـا وجـود اسـتقبال اغلـب پاسـخدهندگان و تأکیـد بـر منافـع
اقتصـادی زیسـت شـبانه کـه بعضـاً خـود تجربـه کردهانـد ،برخی
نیـز از ناامنـی گالیـه داشـتند:
شـبانه دو نفـر حدود سـاعت  10حملـه کردند و دخلـم و صندوق
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را خالـی کردنـد (ک ،2شـغل) .ک ً
ال تا سـاعت  11شـب باز هسـتیم.
چون امنیت نـدارد (ک ،7شـیرینیفروش).
 -ترس از استمرار و عادت به شبکاری

کاسـبان و فروشـندگان نیـز همانند شـهروندانی که بـه قصد تفریح
در فعالیتهـای شـبانه شـرکت میکننـد ،تابـع الگوهـای زمانـی
هسـتند کـه بسـیار پیشتـر از ایـن شـکل گرفتـه اسـت .بنابرایـن
جابهجایـی شـب و روز بـرای کاسـبی را امـری موقتی و نـه معمول
میداننـد:
میترسم دیگر نتوانم روزها کار کنم (ک ،10تنقالت فروش).

 -محدودبودن عرضه به محصوالت خاص

برخـی کسـبه ( 30درصـد) بـر ایـن بـاور بودنـد کـه الزامـاً تمامـی
مشـاغل و اصنـاف نمیتواننـد از توسـعۀ زیسـت شـبانه بهرهمنـد
شـوند و تنهـا آن دسـته از عرضهکننـدگان کـه محصـوالت مرتبـط
بـا نیازهـای فراغتـی و تفریحـی ارائه میدهنـد ،از ایـن فرصت بهره
خواهنـد برد:
گلفروشـی ،بوتیـک ،لـوازم خانگـی و  ...بعضـی از مشـاغل در شـب
رونقـی نـدارد (ک ،3گلفروش).
از سـوی دیگـر ،بـه دلیـل تنـوع بیشـتر خدمـات و کاالهـای ارائـه
شـده در روز ،مشـتریها نیز ممکن اسـت خرید روزانه را به شـبانه
ترجیـح دهنـد .همچنـان که یکـی از شـهروندان اظهار کرده اسـت:
در روز از لحـاظ خریـد میتوانـم انتخـاب بیشـتری داشـته باشـم
(ش.)6
 -دورشدن از خانواده

کسـبه نیـز هماننـد دیگر شـهروندان به فراغـت و تفریح شـبانه نیاز
دارنـد .برخـی ( 45درصـد) بـر این باورنـد که بهدلیل عدم تناسـب
برنامـه زمانـی آنـان با سـایر افـراد خانواده ،کار شـبانه ممکن اسـت
آنهـا را از خانوادههـا دور کند.
دوسـت دارم در کنـار خانـوادهام باشـم و بـه تفریحـات آنها برسـم و
فقـط روز کار کنـم (ک ،3گلفـروش).
• جنبههای اجتماعی فرهنگی زیست شبانه

بـا توجـه بـه مصاحبههـای صـورت گرفتـه ،جنبههـای اجتماعـی
فرهنگـی زیسـت شـبانه در قالـب دو بعـد مثبـت و منفـی به شـرح
ذیل شناسـایی شـد»:
• جنبههای مثبت اجتماعی فرهنگی
 -توسعۀ کسب و کارهای فرهنگی

خبـرگان مصاحبهشـونده ( 95درصـد) بـر این باور بودنـد که طیفی
از کسـب و کارهـای فرهنگـی در زیسـت شـبانه فرصـت فعالیـت و
رشـد دارنـد .سـینما ،تئاتـر ،بازدیـد از موزههـا و مراکـز فرهنگـی،
کتابخانههـا و سـایر بخشهـا و فعالیتهـای فرهنگـی از جملـه
مـواردی بود که شـهروندان به عنـوان فعالیتهای محبـوب خود در
شـبهنگام از آن یـاد کردنـد.
 -توسعۀ صنعت گردشگری

توسـعۀ گردشـگری شـهری و ایجاد ظرفیتهایی بـرای تهرانگردی
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بهویـژه بـرای اقشـاری کـه در روز فرصتی برای گشـتهای شـهری
ندارنـد ،از جمله مواردی اسـت کـه کارشناسـان ( 100درصد) بدان
اشـاره داشـتهاند .امـروزه شـهر تهران بـا دارابودن اماکـن تاریخی،
تفریحگاههـا ،موزههـا و جاذبههـای خرید ،پتانسـیل قابـل توجهی
برای گردشگری شـهری دارد.

 -افزایش همبستگی اجتماعی

برخـی کارشناسـان ( 65درصـد) بـر ایـن بـاور بودنـد کـه بهدلیل
ماهیـت فضـای شـبانه و بهویـژه در صـورت توسـعه فعالیتهـای
فرهنگـی ،میتوان شـاهد افزایش همبسـتگی و انسـجام اجتماعی
بـود .یکـی از مصاحبهشـوندگان بـا ذکـر یـک مثـال بـه تجربیات
گذشـته در ایـن خصـوص اشـاره داشـته و از پایگاههـای بسـیج
مردمـی یـاد میکند که در گذشـته مراکـزی برای تجمـع جوانان
بودنـد و بـا انجـام فعالیتهـای فرهنگـی در تربیـت و پـرورش
جوانان نقشـی بسـزا داشـتند.
همانگونـه کـه دورکیـم ( )1387نیـز بیـان داشـته اسـت ،وجود
تعاملات و همبسـتگی در درون فضاهـای زیسـتی بـه عنـوان
مهمتریـن ابـزار نظارتـی و کنترلـی ،میتواند از بسـیاری از جرائم
و بزهکاریهـا بکاهـد .بـه بـاور وی ،اگـر جامعـهای همبسـتگی
اجتماعـی قوی باشـد ،اعضـای آن همنوایی بیشـتری با ارزشهای
جامعـه خواهند داشـت.
 -افزایش سرزندگی و پویایی شهر

توسـعۀ زیسـت شـبانه میتوانـد از پدیـدۀ شـبمردگی شـهر
جلوگیـری کـرده و موجـب نشـاط و سـرزندگی شـهر شـود .ایـن
موضـوع در درازمـدت میتوانـد سـبب کاهـش اعمـال مجرمانهای
شـود کـه در خلوتـی شـب انجـام میگیـرد.

 -کمک به ایجاد امنیت عمومی در شب

برخـی مصاحبهشـوندگان ( 75درصـد) بـر ایـن بـاور بودنـد کـه
برخلاف تصـور عمـوم از ناامنـی شـبانه ،وجـود زیسـت شـبانه
میتوانـد موجـد امنیـت باشـد:
در زیسـت شـبانه الهیجان احسـاس خوبی داشـتم .دستفروشان
فعالیـت عـادی داشـتند .بـرای مـردم عـادی بـود .رسـتورانها
فعالیـت داشـتند و احسـاس امنیـت بـاال داشـتم (ش.)1
 تحکیـم خانـواده بـا انجـام فعالیتهـای فراغتـی خانوادگیدر شب

برخـی مصاحبهشـوندگان بـه دلیـل مشـغله و فعالیتهـای کاری
روزانـه ،تفریحـات شـبانه را فرصتـی برای بـودن در کنـار خانواده
و قـوی نگهداشـتن ارتباطـات خانوادگـی میداننـد .یکـی از
فروشـندگان نیـز بـا توجه به مشـاهدات خود چنین بیـان میکند:
اینجـا سـاعتها خانوادههـا در کنـار هم تـا دیروقت مینشـینند و
گـپ میزنند (ک ،9کافیشـاپ).
 -افزایش ساعات بازدید از اماکن فرهنگی و اجتماعی

یکـی از موضوعاتـی کـه در حـال حاضـر مطـرح اسـت ،سـاعات
کار برخـی اماکـن فرهنگـی و تفریحـی اسـت که بهدلیل سـاعات
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کاری ادارات ،بعضـاً امـکان بازدیـد از آنهـا بـرای بخشـی از جامعه
وجـود نـدارد .یکـی از شـهروندان بـر ایـن باور اسـت:
اگـر اماکنـی ماننـد موزهها و کتابخانهها و  ...در شـب فعال باشـند
بینـش فرهنگی مردم هم بـاال میرود (ش.)9
 -ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمدزایی

کارشناسـان ( 100درصـد) بـر ایـن بـاور بودند که زیسـت شـبانه
میتوانـد فرصتهایـی بـرای ایجـاد اشـتغال ،کارآفرینـی و کسـب
درآمـد فراهـم آورد .نتایـج مصاحبه با کسـبه نیـز ،چنانکه پیشتر
اشـاره شـد ،این موضـوع را تأییـد میکند.
 -افزایش نشاط شهروندان

سـرزندگی و پویایـی شـبانه شـهر و ایجـاد فرصـت تفریـح بـرای
افـرادی کـه بهدلیـل مشـغلههای روزانـه قادر بـه انجـام تفریحات
روزانـه نیسـتند ،در درازمـدت میتوانـد بـر نشـاط شـهروندان
اثرگذار باشـد.
• جنبههای منفی اجتماعی فرهنگی

اگرچـه مصاحبهشـوندگان بـه جنبههـا و اثـرات مثبـت زیسـت
شـبانه اشـاره داشـتند ،امـا در ایـن بیـن از ذکـر اثـرات منفـی
غافـل نشـده و دغدغههایـی را بیـان داشـتند کـه در ذیـل بدانها
پرداختـه میشـود:

 ایجـاد مزاحمـت بـرای افـرادی کـه مایـل بـه اسـتراحت درشب هسـتند

افـراد بیمـار بـه ویـژه آنـان کـه در بیمارسـتانها بسـتری بـوده و
نیـاز بـه اسـتراحت دارنـد ،افـراد سـالخورده ،کـودکان و افـرادی
کـه ترجیـح میدهنـد شـب را بـه خـواب و اسـتراحت در منـزل
اختصـاص دهنـد ،میتواننـد تحت تأثیـر ازدحـام و آلودگی صوتی
قـرار گیرنـد کـه ممکـن اسـت در صـورت توسـعه زیسـت شـبانه
ایجـاد شـود .بنابرایـن نیـاز هسـت تـا بـرای انتخـاب مکانهـای
موردنظر در شـهر جهت توسـعه زیسـت شـبانه ،معیارهای ویژهای
درنظـر گرفته شـود.
 -شوک فرهنگی در مراحل اولیه

بهدلیـل بـاور موجود مبنی بر عدم سـنخیت پدیده زیسـت شـبانه
بـا ارزشهـای فرهنگـی جامعـه ،و نیـز مخالفتهای بالقـوهای که
هماکنـون از سـوی بخشـی از جامعـه و برخی نهادها و دسـتگاهها
وجـود دارد ،ممکـن اسـت شـوکهای فرهنگـی و تعارضاتی ایجاد
شـود ،کـه بـرای مدیریت و کنتـرل آن میبایسـت تدابیـر ویژهای
اتخـاذ کرد و برنامهریزی مناسـبی داشـت.
 -احتمال بروز تعارضات در خانواده

پدیـدۀ زیسـت شـبانه هماننـد هـر پدیـدۀ نوظهـور اجتماعـی-
فرهنگـی دیگـری ،میتوانـد تأثیـرات عمـدهای بـر ارزشهـا و
هنجارهـای اجتماعـی بهویـژه در جوامـع سـنتی داشـته باشـد.
الگـوی فراغـت خانوادههـای ایرانـی و نحـوۀ بهرهگیـری و
اختصـاص زمـان بـه فعالیتهـای کاری و فراغتـی ،همگـی متأثـر
از باورهـا و الگوهـای سـنتی و فرهنگـی بـوده کـه بـرای سـالیان

متمـادی در جامعـۀ ایرانـی رواج داشـته اسـت .بهدلیـل اهمیت و
ارزش تاریخـی کار و سـحرخیزبودن بـه منظـور آغاز تلاش روزانه
در نـزد ایرانیـان ،شـب از جایگاه ویـژهای برای اسـتراحت و تجدید
قـوا و نیـز سلامت جسـمی برخـوردار بوده اسـت:
کـم کـم فرهنـگ مـردم تغییـر کـرده و سـاعت خـواب بـه تعویـق
میافتـد .ایـن بـرای سلامت شـهروندان مضر اسـت (ش ،15اسـتاد
دانشگاه).
اگرچـه امـروزه روحیـۀ خسـتگیناپذیری و تالش مضاعـف بهویژه در
جوانـان بـه قـوت قبـل نیسـت و بـا نسـلهای گذشـته تفاوتهایـی
دارد ،لیکـن هنـوز چارچوبهای سـنتی پابرجاسـت و سـبک زندگی
و الگوهـای رفتـاری بخش قابـل توجهـی از جامعه ،بهویـژه والدین را
تشـکیل میدهد:
 ...دختـرم را تنهـا نمیگـذارم بـرود ،جوانهـا بایـد بـا خانـواده بروند
(ش.)1
اگـر باشـد دوسـت دارم پـارک بـروم ،سـینما بـروم ،منتهـا همسـرم
مخالفـت میکنـد .میگویـد امنیـت نیسـت (ش.)21
کاهش بازدۀ روزانه در صورت عدم برنامهریزی افراد و خانوادههاآنچه مسـلم اسـت ،بخش عمدهای از فعالیتهای اجتماعی در جوامع
شـهری ،در طـول روز اتفـاق میافتد .از سـوی دیگـر ،فعالیت و تالش
روزانـه مسـتلزم داشـتن انـرژی و تجدیـد قواسـت .بـه همیـن جهت
برخـی ( 50درصـد) کاهش بازده فـرد برای دنبالکـردن فعالیتهای
روزانـه را بـه عنـوان یکی از جنبههـای منفی شـرکت در فعالیتهای
زیسـت شـبانه عنوان کردهاند:
باعـث کمبـود خـواب و رخـوت در بـدن و افسـردگی و بدخلقـی و
کاهـش کار در طـول روز میشـود (ش ،15اسـتاد دانشـگاه).
جمعبندی یافتهها

تصویـر  1ابعـاد موضوعـی زیسـت شـبانه را بـه همـراه متغیرهـا و
مقولههای مربوطه که در واکاوی متن مصاحبهها آشـکار شـد ،نشـان
میدهـد .بـا توجه به اهـداف پژوهـش حاضر ،تنها جنبـه اجتماعی -
فرهنگـی پدیـده ،مورد توجـه قرار گرفته اسـت.

بحث و نتیجهگیری

پدیدۀ زیسـت شـبانه ،به مثابۀ یک پدیدۀ نوظهـور اجتماعی فرهنگی
میتوانـد تأثیـرات چشـمگیری بـر فرهنـگ و ارزشهـای فرهنگـی
جوامـع داشـته باشـد کـه این تأثیـر ب هویژه در جوامع سـنتی بیشـتر
محسـوس اسـت .امروزه زیسـت شـبانه در بسـیاری از نقاط جهان به
جنبـۀ غالبـی از فرهنـگ و سـبک زندگـی افـراد تبدیـل شـده و از
ایـن منظـر شـرکتکنندگان و ذینفعـان اصلـی این فراینـد ،به طور
همزمـان هـم تولیدکننـده و هـم مصرفکننده محصـوالت فرهنگی
زیسـت شـبانه هسـتند .از سـوی دیگـر ،پدیدۀ زمانـی شـب و روز ،از
دیربـاز در فرهنـگ و سـبک زندگـی ایرانیـان از معانـی و کارکردهای
ویـژهای برخـوردار بـوده اسـت؛ بـا اینحـال ،تغییـرات و جریانـات
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ایجاد امنیت عمومی در شب
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بروز تعارض در خانواده
مزاحمت برای افراد نیازمند استراحت
شبانه
شوک فرهنگی
کاهش بازدهی کار روزانه

مثبت

منفی
ابعاد اجتماعیفرهنگی

زیست شبانه

بهرهمندان

شرکتکنندگان

ویژگیها

کسبه

دافعهها

جاذبهها

جاذبهها
 -ﺟﻨﺴﯿﺖ

 ﺳﻦ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ -ﻓﺮدي/ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

 ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽو اعتقادی

ﻓﺮدي:
 -ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ

 ﺗﺎﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:ﮐﺎﻫﺶ ازدﺣﺎم و ﺗﻨﺶﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮ

 اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺣﺴﺎس آزادي و
اﻧﻌﻄﺎف ﯾﺸﺘﺮﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر
ﺧﺎﻧﻮاده

دافعهها

ﻓﺮدي:

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ -ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در

ﺷﺐ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ

اﺧﻼل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

 اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎتﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدات

 آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮي -ﻣﺸﺘﺮي و درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

 ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖﺗﺮس از اﺳﺘﻤﺮار ﺷﺒﮑﺎري ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت-ﺧﺎص دورﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻮاده

تصویر  .1متغیرها و مقولههای زیست شبانه از جنبۀ اجتماعی فرهنگی .مأخذ :نگارندگان.

فرهنگـی کـه حاصـل پدیدههـای فراگیـری همچـون جهانیشـدن،
همگرایـی فرهنگـی ،کمرنگشـدن مرزهـا و موانـع زبانـی ،فرهنگی
و ملیتـی اسـت ،خـواه ناخـواه جامعـه ایرانـی را نیز از منظـر تولید و
مصـرف فرهنگـی ،دسـتخوش تغییراتی خواهـد کـرد؛ تغییراتی که
مدتهاسـت آغـاز شـده و نمـود آن روز بـه روز نمایانتـر میشـود.
شـهر تهـران ،به عنوان یکی از کالنشـهرهای کشـور که مرکـز اداری
و سیاسـی کشـور نیـز محسـوب میشـود و شـاهد بیشـترین حجم
مهاجرپذیری در بین شـهرهای کشـور بوده اسـت ،همگام با گسترش
قلمـرو فرهنگـی و جغرافیایی خود ،نیازمند بازتوزیع زمان نیز هسـت.
ازدحام و ترافیک شـهر در روز ،شـب را به زمانی مناسـب برای تفریح،
آرامـش و فاصلهگرفتن از دغدغههای خیابانهای شـلوغ تبدیل کرده
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اسـت .یافتههـای پژوهـش گویـای این مسـئله اسـت که شـهروندان
نسـبت بـه شـرکت در فعالیتهـای مرتبـط بـا زیسـت شـبانه نگرش
مثبتـی دارنـد .امـا از سـوی دیگـر ،بهدلیل ابهاماتـی که پیرامـون این
پدیـده نوظهـور وجود دارد ،و تحت تأثیر باورهای سـنتی و اجتماعی و
نیـز نگرشـی که بر اسـاس برداشـتها و یـا بعضاً تجربیـات قبلی خود
نسـبت بـه وضعیت امنیت شـبهای تهـران دارند ،دچـار نوعی تردید
و بازدارندگـی هسـتند کـه اکثـر ایـن دغدغههـا در قالـب موضوعاتی
همچـون احسـاس عـدم امنیـت ،بیـم از ایجـاد اختلال در زندگـی
روزمـره ،نگرانـی والدیـن از تغییر سـبک زندگی فرزنـدان و مثالهایی
از ایـن دسـت ،قابل ذکر اسـت .همچنین در خالل گفتههـا و اظهارات
ایشـان ،ایـن موضـوع آشـکار شـد که بیشـتر مصاحبـه شـوندگان در
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تصویرسـازی ذهنـی خـود از زیسـت شـبانه ،تنها در محـدودۀ عصر تا
 12شـب جـوالن دارنـد و وقتـی صحبت از نیمههای شـب میشـود،
دغدغـۀ ایشـان پیرامـون موضوعات امنیتی نیز بیشـتر میشـود.
از سـوی دیگـر ،برخی احتمـال بروز تعارضاتـی بین جوانـان و والدین
در درون خانوادههـا را از نتایـج احتمالـی زیسـت شـبانه میداننـد.
تفریحگاههـای زیسـت شـبانه ممکن اسـت بـرای نوجوانـان و جوانان
تبدیـل بـه آنچه گافمن ( )1963فضاهای پشـت صحنـه ()back places
نـام برده اسـت شـود که در آنها افـراد میتوانند خـود را از دید والدین،
معلمـان و سیسـتم قضایـی مخفـی کنند و یـا حداقل چنین حسـی
را بـه آنهـا القـاء کنـد  .19در ایـن راسـتا ،نهادهایی همچـون آموزش و
پرورش و نیز رسـانهها نقش بسـزایی در شـکلگیری فرهنگ زیسـت
شـبانه و بومیسـازی ایـن پدیـده در سـطح جامعـه دارند ،بـه گونهای
کـه بـا باورهـای فرهنگـی و مذهبـی جامعـۀ ایرانی سـنخیت داشـته
باشـد .در ارتبـاط بـا وضعیت کنونی جامعـه ایران ،برخی کارشناسـان
برایـن باورنـد کـه در حال حاضر زیسـت شـبانه به صورت زیرپوسـتی
و مخفیانـه در بیـن جوانـان وجـود دارد و نشـانههای آن را میتوان در
خانههـا و مکانهـای زیرزمینـی و مخفی پیـدا کرد .آنها بـر این باورند
که با مشـروعیتدادن به زیسـت شبانه و تسـلط و نظارت عمومی هم
میتـوان ایـن فعالیتهـا را در مسـیر درسـت جهـت داد و هم امنیت
عمومـی و اجتماعـی را افزایش داد.
اخلال در برنامـۀ زندگـی افـراد از دیگـر دغدغههای موجـود پیرامون
توسـعۀ زیسـت شـبانه اسـت .همانگونه که پیشـتر نیز اشاره شـد ،در
درازمـدت شـهروندان میتوانند الگوهـای تفریح و فراغت شـبانه خود
را شـکل دهند به گونهای که در تناسـب با برنامه روزانه ایشـان باشـد.
البتـه شـکلگیری ایـن الگوهـا فراینـدی زمانبـر و مسـتلزم آزمـون و
خطـا ،تجربـه و تطابق با شـرایط جدید اسـت.
در پایـان ،بایـد خاطرنشـان سـاخت کـه بـا تغییـرات تکنولوژیـک
روزافزون و تغییرات سـریع در سـبک کار و زندگی در سراسـر جهان،
اکثر جوامع از این تغییرات متأثر خواهند شـد .همانگونه که اسـتفاده
از اینترنت و سـایر وسـایل ارتباط جمعی ،تحوالت بسـیاری در شـیوۀ
کار ،سـاختارهای سـازمانی و مناسـبات تجـاری مـا در داخـل کشـور
ایجـاد کـرده ،در آینـده نیـز پیشبینی میشـود کـه شـاهد تغییرات
و تحـوالت بیشـتری بـه ویـژه در کالنشـهری ماننـد تهران باشـیم .به
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عنـوان مثـال ،مشـاغل آینـده ماهیتاً تفـاوت زیادی با مشـاغل کنونی
خواهنـد داشـت به گونهای که شـاید شـاهد دورکاری بیشـتر ،کار در
منـزل و سـایر شـیوههای مجازی کسـب و کار باشـیم .بدیـن ترتیب،
الگوهـای فراغتی و سـبک زندگی افراد در جوامع شـهری ،تحت تأثیر
الگوهـای جدیـد کار قرار خواهد گرفت و شـاهد تعابیر و برداشـتهای
متفاوتـی از کارکـرد شـب و روز در بیـن جوامـع خواهیم بـود .در این
میـان ،آنچه بسـیار حائز اهمیت اسـت و بایـد درنظر داشـت ،در وهلۀ
نخسـت عدم سـنخیت با ارزشهـای فرهنگی و اعتقـادی جامعه و در
وهلۀ دوم ،راضی نگهداشـتن و پاسـخ به نیاز سـه دسـته از شـهروندان
بـه طـور همزمـان اسـت :یـک دسـته آنان کـه مایلانـد تا شـبها به
تفریحات سـالم بپردازند ،دسـتۀ دوم صاحبان کسـب و کارها و فعاالن
اقتصـادی که مایلاند تا از اقتصاد شـبانه کسـب درآمد کننـد و نهایتاً
دسـته سـوم ،آنـان که شـب را فرصتی برای خـواب و اسـتراحت دیده
و یـا بنـا بـه هر دلیلـی ترجیـح میدهند کـه بـه اسـتراحت بپردازند.
بدیهـی اسـت کـه هرگونـه برنامهریـزی در خصـوص توسـعه زیسـت
شـبانه در صورتی موفق اسـت که بتواند توازن مناسـب بین این سـه
دسـته را برقـرار و حفـظ کنـد .در ادامه با توجه به کسـب نقطهنظرات
کارشناسـان ،راهکارهایی در جهت حداکثرکـردن آثار مثبت و کاهش
اثرات منفی توسـعه زیسـت شـبانه ارائه شـده اسـت:
 حمایـت دسـتگاههای اجرایی اعم از نیروی انتظامی ،صدا و سـیما وسـایر نهادهای ذینفوذ و تصمیمگیرنده
 همـکاری و هماهنگـی ارگانهـا و نهادهـای آموزشـی و فرهنگی درراسـتای ایجاد و شـکلدهی فرهنگ مناسـب زیسـت شـبانه
 پیونـدزدن خانوادههـا بـا جامعـه از طریـق شـرکت در پایگاههـایمردمـی و فرهنگـی
 افزایـش برنامههـای اجتماعی-فرهنگی شـبانه و عدم تمرکز محضبـر گردشـگری با هدف صـرف غذا
 توجـه و الگوبـرداری از تجربیـات و سـنتهای فرهنگـی و عقیدتـیجامعۀ ایرانی در طراحی و پیادهسـازی هرچه بهتر فعالیتهای شـبانه
 درنظرگرفتـن مکانهایـی کـه نسـبت بـه محلـهای مسـکونی،بیمارسـتانها و سـایر اماکـن ویـژه ،ایزولـه باشـد
 برنامهریـزی جهـت اختصـاص برنامههـای مفیـد ،ویـژۀ گروههـایسـنی مختلف
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