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  چکیده

ترین نهاد متولی مدیریت شهری در ایران که بیش از صد سال از تاریخ گیری بلدیه بعنوان اصلیاز زمان شکل

در هنگام گذرد، همواره تامین نیازهای خدماتی و پاسخگویی بهینه به نیازهای شهروندان گیری آن میشکل

شبانه های مختلفی تحت عناوین)عسس، گزمه، داروغه، شبگرد و....( مدیریت شب، در قالب نقش و جایگاه

 شهری، مطرح بوده است. 

در طول دو دهه گذشته در حوزه مدیریت شهری، بازیگری جدید با نام )شهردار شب( به میان آمده است و 

اند. شدهدارند، تعیین رادی که مسئولیت مدیریت شبانه را بر عهده شهر دنیا، شهرداران شب یا اف 40در بیش از 

روند ترویج، ها، ریشهدهد که اطالعاتی در مورد طور خالصه نتایج یک مطالعه کیفی را نشان میاین پژوهش به

در قالب مدیریت شبانه شهری و در  جایگاه شهردار شب را ییایجغراف پراکندگیو  ماهیت و قلمرو این نقش

دهد که اگرچه شهرها از نظر زیرساختی و مقررات تفاوت نشان میها داده آوری کرده است.جمعجهانی مقیاس 

ای رسد در مورد نیاز به ساختارهای دائمی و پایدار مدیریت شبانه، اجماع فزایندهزیادی دارند، اما به نظر می

در در راستای مدیریت بهینه شهری تحقیق، بررسی نقش و جایگاه شهردار شب  هدف ایندرواقع وجود دارد. 

بدین گونه که با  ،تحلیلی است –توصیفی  صورتبهشهرهای مختلف جهان است. روش انجام این پژوهش 

بررسی متون و اسناد مربوط به مدیریت شبانه شهر در دنیا، تالش شده است که این مفهوم و مشتقات آن در 

که این پدیده جدید در مدیریت  دهدیمنتایج این تحقیق نشان یک نوشتار علمی به مخاطبان ارائه شود. قالب 

 کامالًیک امر  عنوانبهدر آینده  حتم طوربهشهری در حال اصالح نواقص عملکردی و آرمانی خود است و 

 ضروری مورد پذیرش اکثر شهرهای دنیا خواهد شد.

 .شبانه، شهردار شب ی، زندگشهرشبانه  تیریمد:  هادواژهیکل
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 مقدمه 

شخص مو قهری  قیو نظارت دق کنترلبوده است که با  تحت کنترل یفضا کی یطور سنتبه یشهر شب

در  یوسعه فرهنگت راهبردی هایمحوراز شبانه را  یزندگ ترویج ،اقتصاد شبانه پیرامون هیاول قاتیتحق شد.می

های شبانه، فعالیت یکپارچه تیریمد یبرا جامع، یِحکومت سیستم کی ارائه ابکه ، داندمی پساصنعتی یشهرها

  .همراه شده است

در  یریچشمگ اترییتغ جادیمنجر به ا یاسیمشارکت س دیاشکال جد بروزو  شدن، جهانیریهای اخدر سال

 و یمنابع عموم ،آن قیکه از طر ی فرآیندی استشهر تیریشده است. مد یشهر تیریمد حوزه گرانیباز

ی، مشارکت به منافع جمع یابیدست برای یو خارج یداخل گرانیای از بازگسترده فیتوسط ط یخصوص

هر مقطع  با توجه به سیر تاریخی مدیریت شهری در جهان و متناسب با شرایط(. Pierre, 2011)کنندمی

گیرد. کار می و کارآمدی حداکثری به زمانی و مکانی نظام مدیریت شهری تمام تالش خود را در راستای انطباق

 لذا در شرایط کنونی و حسب موارد ضروری، بازیگران جدیدی در قالب بخش خصوصی، بخش حاکمیتی و

 انگریباز یهای محلاگرچه دولتکنند. بنابراین ریزی شهری ایفای نقش مینهادهای مدنی در راستای برنامه

از اهمیت یگران جدید این شرایط، باز منطبق برو یر بودنِ این پارامتر، اما به دلیل متغ هستند یِ این فرآینداصل

 شوند. دوچندانی برخوردار می

 روش تحقیق 

م شده است. درواقع برای بررسی و تحلیل جایگاه شهردار شب و تحلیلی انجا -این پژوهش با روش توصیفی

ر علمی مختصر مطالعه شد و در قالب یک نوشتاسناد و متون مربوطه ا ،مدیریت شبانه شهری در اقصی نقاط دنیا

وده است. بای و اسنادی منابع کتابخانهبررسی  در این پژوهش و مفید ارائه شد. تکنیک گردآوری اطالعات

شهر در نقاط مختلف جهان، ابعاد گوناگون موضوع مدیریت  40ها و اطالعات با بررسی و ارزیابی دادهدرواقع 

 ار شب بررسی شد و در این راستا نتایج قابل توجهی احصا شد.شبانه به ویژه نقش شهرد

 مبانی نظری

 های متفاوتی تعریف شده است بندیدر راستای مدیریت شهری در جوامع و شهرهای مختلف، گونه

(2011; Pierre, 2003DiGaetano and Strom, .)  ،(2011) 1رییپ یشناس گونه تاکید بربا این گزارش 

شهرها پس  تیریآن بر نحوه مد عیسر ترویج چگونه پردازد کهمی دیجد نقش یامدهایها و پریشه یبه بررس

                                                           
1  Pierre 
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 باشد، در واقع،در حال بروز مینوظهور  عنوان بستریبهریزی شبانه برنامه .گذار استریتأث ی)شب(کیاز تار

 ,Van Liempt et alتوجه قرار نگرفته است ) مورد یطور کافبه یاست که در مطالعات شهر موضوعی

ی پردازان فرهنگاز نظریه یتعداد کم کهی، هنگامدانست 1990دهه  لیاوا توانیآن را م لذا خواستگاه(. 2015

ریزی برنامه یو اجتماعفیزیکی در مورد ابعاد  دنیشیاند یبرا یزمان کردیرو کیشروع به استفاده از  ی،شهر و

، اروپا یفردی را که در مراکز شهرهای منحصربهویژگی پردازان،نظریه نیا (.Bonfiglioli,1997شهر کردند )

همچنین موضوعات جدید را که خارج از حوزه مدیریت شهری در طی  کردند ییشناسا، وجود دارد در شب

 یامدهایبه پ "temps de villes"قاتیها و تحق، سیاستدرنتیجه شوند را نیز تبیین نمودند.روز مطرح  می

سوق  ،ساعته 24مردم در طول چرخه  یبه خدمات برا یگسترش ساعت کار و دسترس یِاجتماع – یاقتصاد

 (. Boulin and Mückenberger, 1999) پیدا کرد

سه  که( ارائه شد 2015)1هادفیلدتوسط  مدیریت شبانه شهریمطالعات در  تحولدرک  یبرا یدیچارچوب مف

های توسعه راهبرد ه، موج اول مطالعات بلدیهادف از نظر .کردشناسایی را  جدید حوزه نیدر ا یقیموج تحق

 5تا  صبح 9 یفراتر از چهارچوب زمان ،پساصنعتی یشهرهاشهری در با هدف گسترش نشاط مراکز و  یفرهنگ

 لیتبد یبرا یدیکل وی همچنین طرح و برنامهدارد.  اشاره، ه استدیدنیز ( را 2NTEکه اقتصاد شبانه ) ،غروب

را نیز  بازگرداندن مردم به شهر یخالق، برا یها و فضاها، کلوپهاکدهیمتروکه به م یهاانبارها و ساختمان

، Shaw؛ Roberts ،2004؛ Bianchini ،1995؛ Comedia Consultancy ،1991) کندمطرح می

تدوین دستورالعمل و  ،راهبردها نیاارائه شهرها، هدف از  انیم دیدر رقابت شد (.Hadfield ،2015؛ 2014

و ارتقای  های مدیریت شهری، در نظر گرفتن الزامات قانونیتنظیم قوانین و مقررات، مطرح نمودن محدودیت

این محدودیت بازار از  یروهاین ساعته بود. رها شدن 24فرهنگ حیات شبانه در فضاهای شهری با رویکرد شهر 

، استعمال دخانیات و نوشیدن اوقات فراغتو ترویج رش گستمنجر به   و اجرایی شدنِ راهبردهای یاد شده

ها و انحرافات اجتماعی به ویژه در مراکز ارتکاب جرم و بروز آسیب، ی، افزایش آلودگی صوتیمشروبات الکل

 Hobbs) های غیر دولتی را در پی داشت. شهرها شد که به دنبال آن واکنش شدید شهروندان نهادها و سازمان

et al, 2003- Roberts and Eldridge, 2012موج " یاصل ینگران ،نشدهینیبشیپ یمنف یامدهایپ نی(. ا

 یمنف یامدهایپ تیریمد یموجود برا یتیحاکم یساختارها ییتوانا یابیارز مطالعات شبانه شهر بود، که بر "دوم

 «یمنف پیامد»بر  امطالعات غالب نی(. اHobbs et al, 2005)های شبانه متمرکز بود این فعالیت "سازمشکل"و 

را مؤثر آن  تیریمد یبرا یاتیعمل یهانهیهز دارد میزان یاند و سعمتمرکز شده شبانههای مرتبط با فعالیت

                                                           
1  Hadfield 
2  Night-time economy 
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 یاز اعمال و رفتارها یدوره برخ نیادهد در مطالعات نشان می(. TBR, 2016) بینی نمایدارزیابی و پیش

 یادعاها ،حالنیو درعسایر موارد خطرساز بوده اند  بیش از ،مربوط به مصرف الکل یرفتارها ژهیوبه، شبانه

 ,Eldridge and Roberts) الشعاع قرار دادتحتتر در اواخر شب متنوع اتیتجرب یساکنان را برا یاصل

 دیررات جدو مق نیهمراه با ظهور قوان، مداربسته نیمانند دورب یرینظارت تصو دی(. درنتیجه، اشکال جد2008

 یشهر یهاحکومتو  یمحل سیپل یبراپیشنهادات از  وسیعی فیط و افتی دوره گسترش نیدر ا یبند منطقه

و  نیشبانه در سطوح مختلف و از قوان مدیریت یهای شهرسیستم (.Hadfield et al, 2009)مطرح شد

ی، فعالیت ررسمیغ یهاتوافق راستایی( در امحله )ناظران غیردولتی گرانیو باز (سیپل) یدولت گرانیباز

رخ  یکیمنطقه پس از تار کیکه در  ینظارت بر اتفاقات یمشترک برا تیمأمور کیگذشته از داشتن  .کنندمی

نظم  یهاسازوکار دیتشد ای انعکاسبه  ازیها غالباً نآن ؛ در واقعدارند یتیمحدود هاستمیس نیا شتریدهد، بمی

 یشهر یفرد زندگهای منحصربهکه به ویژگی، درحالیشودکه در طول روز مشاهده می و کنترل موجود را دارند

 یو برا قهری رانهیگسخت فعالیت یبرا یاعنوان بهانهبه یطور سنت. شب بهکنندی میتوجهیبی کیبعد از تار

همانگونه که زندگی لذا  (.Straw, 2018). استفاده قرار گرفته است مورد یطرد اجتماع یحفظ ساختارها

شهری در طول روز نیازمند رعایت قوانین و مقرارت خاص خود است زندگی شبانه نیر با توجه به ویژگی 

ضروری است  بنابراین. ن و سازوکارهای کنترلی نیاز داردهای منحصر به فرد خود به مجموعه قوانین مدو

 کندیم ادی "رفتار کنندهمیتنظ"عنوان ساختارها به نیا( از 1995)1بیانچینی ای به این مهم صورت گیرد.توجه ویژه

موج "(، 2015) لدیهادف از نظر .شودیم ، را شاملباشگاه شبانه کیدر  تخلفینمراجع صدور مجوز تا ماز که 

، طبقه تیقوم ،بر اساس نژادکه ساختارها  نیاز ا یناشطرد  جینتا بررسیبه  یمطالعات در شب شهر "سوم

، یغرب یاز اروپا یدیموج شامل مطالعات جد نیا .پردازدو...، می یجنس یهاتی، سن و اولوتی، جنسیاجتماع

تنها  پیش ترکه درحالی ،را تنوع بخشند این حوزه توانندیاست که م یجنوب شرق یایو آس یشمال یکایآمر

 قیتحق "مموج سو"، یقبلمطالعات  نانهیبدب خصایص. با دور شدن از شداشاره می ایو استرال سیبه تجربه انگل

ارائه اطالعات منسجم، تهیه و تنظیم قوانین و  یدر مورد چگونگ یتررانهیشگیپ یها، بحثیدر شب شهر

 بیترغرا  ،اقتصاد شبانهدر خطر زا  مقابله با موضوعات یبرا مقررات و در نظرر گرفتن سازو کارهای کنترلی

 کرد.

منتشر کردند، و در سال  "شهر شبانه یریزی برابرنامه"کتاب خود را با عنوان  ؛جی، رابرتز و الدر2012در سال 

 Vanاختصاص داد ) "شبانه شهر هایایجغراف" بررسی و تحقیق یرا برا جلد کاملی ی؛مطالعات شهر 2015

                                                           
1 Bianchini 
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Liempt et al, 2015.) یو ابتکار عمل برا یکاهش مصرف مشروبات الکل یزمان براانتشارات هم نیا 

در این میان . زندگی در شب، تالش نمود تیفیو ک یمنیا یارتقاء استانداردها وشبانه  یزندگ متصدیان بیترغ

که ، در انگلستان Best Bar Noneو  Purple Flag یِاعتبار سنج یهاشامل طرح ی آنهانمونهمی توان به 

 هایو همکار مشارکت نیا .اشاره کردشبانه  یزندگ فعالینشهر و  مدیریت نیب شتریب یخواستار گفتگو و همکار

 مدیریتمفهوم  رامونیپ شتریاجماع ب یراه را برا ،( در اقتصاد شبانه1TPPگر )کنترل با ظهور شخص ثالث

، )مسئولین تامین امنیت(سیازجمله پل هایندگیاز نما یبیکه شامل ترک دهیچیپ تیمسئول کیعنوان شبانه به

 یتمرکز بر سازوکارها یجامفهوم گسترده به نی. اهموار کرد یو مؤسسات بهداشت عموم ساکن یهاگروه

که به  کندیم تیحما یاپاسخ شبکه کیضداجتماعی، از  یمقابله با جرائم شبانه و رفتارها یمحدودکننده برا

در را  یندگز یطیو مح ی، اقتصادیاز عوامل اجتماع یترگسترده فی، طیکیدهد بعد از تارشهرها اجازه می

سازو کار جدید با هدف ایجاد مشارکت و برای برقراری نظم، اعمال نظارت و تسهیل  .اختیار داشته باشند

را  نهی( و زمRoberts, 2004; Van Liempt, 2013) شده استرو به رو ریزی در شب با استقبال برنامه

که در واقع پیدایش  کندیمفراهم  شبانه شهرها تیریمد ستمیدرون س یدیکل گریو باز دیظهور نقش جد یبرا

 یافراد ،شوندیم دهینام زین "قیصرها" و "رانیمد". شهرداران شب که است "شهردار شب" مفهومی تحت عنوان

های شبانه، شهروندان و دولت یمؤسسات زندگ نیعنوان واسطه بتا به شوندیهستند که توسط شهرها انتخاب م

 یهاتیمتفاوت است، اما مسئول یریطور چشمگها بهو روند انتخاب آن نهیشیچه پعمل کنند. اگر ی،محل

بهبود  ای "شب یافزارسخت" تیمورد به تقو نیکرد. اول یبندطبقه یبه سه نوع اساس توانیشهرداران شب را م

شود. می یکیپس از تار یزندگ تیفیو ک شتریب پویاییاست که منجر به  یروشو  فضای کالبدی اشاره دارد،

 شیافزا ایخود  یونقل شبانه در شهرهاگسترش خدمات حمل یاز شهرداران شب برا یمثال، برخعنوانبه

 نیقوان یعنی ،"شب یافزارنرم" یروزرسانبه وبه بهبود  ؛دوممورد . اندتالش نموده یو خدمات اساس ییروشنا

 ؛سوم تیسرانجام، مسئول و به حداقل رساندن مزاحمت در شب اشاره دارد. تیفعال لیو مقررات مربوط به تسه

 شب اشاره دارد.  واییحکمر گرانیای از بازگسترده فیط انیاجماع م جیگری و تروواسطه به

و  یخصوص یراهبردها چارچوب و اساسِی، گریانجیم جیافزار و ترونرم ،افزاربهبود سخت ؛تیسه مسئول نیا

نسبت به  رویکردهای متفاوتی اگرچه شهرها است. ی )درشب(کیپس از تار یشهر تیریمد یبرا یعموم

 فهیکه وظ ،شب اداره یدائم یبه ساختارها ازیدر مورد ن رسدیبه نظر ماما شبانه دارند،  مقرراتها و زیرساخت

 نی. ادادن استرخ در حال  یاندهیدارند، اجماع فزا ها را بر عهدهآن یبر اجرا نظارتو  هاراهبرد نیا هیته

                                                           
1 Third-Party Policing 
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این  منجر به معرفیاست که  ییهااستیسدگرگونی در  برآیند روندِ ؛شبانه واییدر مورد حکمر هادهیا وفاق

آن در سراسر  عیو انتشار سر 2000در اوایل سال  نیمانند آمستردام و برل ییدر شهرها )شهردار شب(نقش

سازمان فعال مدافع  کی ایشهر نقش شهردار شب و  40از  شی، ب2018تا دسامبر سال به طوری که جهان شد. 

دهه گذشته رو به  کی یشبانه ط یگذاراستیریزی و سبرنامه با وجود اینکه حوزهداشتند.  را در اختیار شب

 بررسی و ثبت یدر مطالعات شهر یشهر مدیریت باها رشد بوده است، اما ظهور شهرداران شب و ارتباط آن

 کیعنوان عامل مهم در شب به کیعنوان ها بهآن ایرسانه تی، شهرداران شب و جذابحال نیا با نشده است.

در نظر  با ارزش سمیمکان کی عنوانبه نیها همچن(. آنStraw, 2018) است شده مطرح زمینه مطالعاتی مهم،

 میانجیگری، یکیپس از تار یحل مسائل شهر ی، براگرید یهاحلشبانه و راه فرامیندر کنار  و اندشده گرفته

شهرداران شب در  عیسر گسترش انی(. در مGwiazdzinski, 2018) دهندیم جیترو ،مقررات یجارا به

 یبرا یسمیعنوان مکانبه این نقشارتباط  یابیارز یبرا نگاهی جامعدر نظر دارد  مطالعه نیسرتاسر جهان، ا

ارائه  ی )درشب(کیپس از تار یرفتار ضداجتماعی و نابرابر و به جرم یو مشارکت رانهیشگیپ یهاپاسخ لیتسه

های مدافع و سازمان شهردار شب 35از  یهای نظرسنجبا توجه به دادهبه عالوه این مطالعه سعی دارد دهد. 

ی هاو ریشه نهیشیپ یاند، ابتدا به بررسبوده رگذارینقش تأثاین  گسترش کارشناس که در 6 تصدیقشب و 

 رامونی( پ2011) ریی، با توجه به چهار مدل پسپس ردازد.بپ ی آنمطالعات حوزه رداران شب درشه گیریشکل

کرد.  دخواه لیرا تحل یمحل تیریهای مدتوسط سیستم ،نقش نیا دگرگونی رِیتأث ی، چگونگیشهر تیریمد

  .می دهدارائه  یمطالعات در شب شهر دیجد یهادر بخش آتی قاتیتحق یبرا پیشنهادهایی، در نهایت

 خاستگاه موضوع شهردار شبو  نهیشیپ

Club) کرد جادیا را شبانهمدیریت از  حمایت یتشکل رسم کیکه  است یشهر نیاول نیگرچه برلا

commission Berlin)  1970در دهه  .آغاز شده استهلند کشور  از "شهردار شب" مفهوم اما خاستگاه ،

شهردار  ا( یnachtburgemeester)نام مستعار با روتردامشهر  یِفرهنگ ر حیاتد 1لدرینقش برجسته ژول د

من تازه "اظهار داشت:  رلدینقش، داین  یدرباره ظهور جهان ری. در مصاحبه اخقابل توجه بوده است ،شب

، اما رسندیبه نظر م استمدارانیها مثل س)...( آن شوندیظاهر م آنجا و نجایام که شهرداران شب در اآموخته

هرگز  دیلدر(. Van Dommelen, 2018) "؟ستینقش چ نیا راستی، بهکه من تصور کنم ستین طورنیا

شهرداران شب  صدایِ رسایی داشته باشند. اما در واقع یریزی شهرانتظار نداشت که شهرداران شب در برنامه

را هدایت کرده و  یکیتار یومرج و تضادها، هرجیشهر تیریهستند که قادرند ضمن کار در کنار مد یافراد

                                                           
1  Jules Deelder 
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شبانه و  یزندگ)شوندیجهان م دو نیب گریانجیها مکار، آن نی. با ای را ایجاد نمایندرتریتر و فراگامن یفضا

سال  10 ی. طه استوجود داشت هابین آن ارتباط یبرقرار یبرا یکم یهاکنون سیستمکه تای( شهر مدیریت

آمستردام مهم ترین شهر هلند در حوزه اند. کرده نییرا تع شب شهردار 20از  شیهلند بکشور  یگذشته، شهرها

شهردار شب است به طوری که برای نخستین بار جایگاه و نقش شهردار شب در این شهر تعیین شد و در سال 

 به شهردار و ،مستقل یرانتفاعیسازمان غ کعنوان یبه (Stichting N8BM A'DAM)جادیا قیاز طر 2003

معرفی شد و در گام بعدی نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل هایی ببرای طراحی و اجرای  شهر شورای

 Stichting) ، اجتماعی و ... اقدام شددگی شبانه در ابعاد مختلف فرهنگیهای ترویج زنراهبرد و سیاست

N8BM A'DAM Amsterdam,2018.)  در شب و هم  یزندگ فعاالنهم توسط  آمستردامشهردار شب

 ی، رأنیآنال یشود: رأجانبه انتخاب میسه یریگیرأ کیدوره دوساله با  کی یشود و برامی نیتأم ومتحک

بایست در جهت شهردار شب ضمن شناسایی و احصا دقیق مسائل می .منصفهئتیه یو رأشورا و شهردار 

که توسط  یابتکارات نیتراز موفق یکی گام بردارد.و نه در جهت کسب منافع خویش تحقق منافع شهروندان 

ساله  5طرح آزمایشی  کی، ساعته است 24اجرای طرح شهر شده است،  آمستردام به اجرا گذاشتهشهردار شب 

شبانه واقع در حومه شهر را  هایمکان کاری ساعات دیشده است و امکان تمد یاندازراه 2013که در سال 

 Van derشد ) لیتبد یدائم استیس کیبه  2017، در سال زیآمتیموفق یپس از اجراکه  کندیفراهم م

Groep ،R. ،2017.) پروژه  ؛شده است شناخته تیابتکار عمل که در سراسر جهان به رسم نیدوم

(Hospitable Rembrandt Squareاست. ا )دیشهردار فق تیبا حما 2015ساله در سال سه شیآزما نی 

 یزندگ تیفیاز الکل، باال بردن ک یکاهش خشونت ناشمنظور به ( Eberhard van der Laan) آمستردام

 ،شد یاندازراه (شبانه یزندگ مخصوص مهمشهری منطقه  ک)ی1نیساکنان رمباندتپل یبرا تیامن جادیشبانه و ا

 یدولت یهمکار کی جهینت .کردبروز میدر آن  ،و مزاحمت زیآمواقعه خشونت 200از  شیب ساالنهکه  ایمنطقه

جشنواره  کیمشابه آنچه در )روشن قرمزِ  یهادر لباس ناظر ای مهماندار 20استخدام  ؛پروژه نیادر ، یو خصوص

جمعه و شنبه  یهاشب به ویژه درمنطقه  نیدر ا حفاظت و تامین امنیت یبرا (شودمی دیده یعمومرویداد  ای

 آزمایشیاجرایِ طرح  انیدر پا. در نظر گرفته شده بود آرام یفضا کی جادیا یبرا ایراهکار و ایدهعنوان به

 درصد کاهش 20آمیز های خشونتگزارشنیز و  افتهی درصد کاهش 40 ناگوار و مخرب،های ساله، گزارشسه

  (.Broer et al, 2018یافته است )

                                                           
1 Rembrandtplein 



 4شماره 3، دوره1400بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

64 

 

انداز شد، که  نیطن نیز در فرانسهاین طرح  1ینسکیاژدیهمچون لوک گو یبا تالش دانشمندان هلند، عالوه بر

ه کرد ینیبشیپدر این حوزه،  "ابتذال"از  یریو جلوگ یشب شهر یابیباز یبرا راهکاریرا  "شهردار شب" طرح

، (2نیکلو پیلیف )شبانه لندن ونیسیسابق کم سیرئاز طریق (.  ,1999Aghina and Gwiazdzinski)بود

 رانی، مد1990شبانه در دهه . با گسترش اقتصاد یافت گسترش زین سیانگل یچند دهه در شهرها یبرا دهیا نیا

کننده آن این ها و همچنین با فعالیت و فضاهای تکمیل و رستوران میخانه با تعددمجبور بودند  یشهر مراکز

، (شهردار لندن)، صادق خان2016در سال  (.Philip Kolvin, 2018با ) نکهیکنند، ضمن امقابله  موضوع

 تعیین ،شبانه یو اماکن زندگ یشهروندان، مقامات محل نیب در تعامل لیتسه یرا برا "شب شهردار" نینخست

ه مرکز شهر به ارث برد رانیمدخود را از  یروشیپ یهااز چالش ی، برخدینقش جد نیا به عبارت دیگر کرد.

 در حال زوال شرایط کی، شهری در شب پررونق یک منظره یجابود که بهاین  شهردار شب، فهیوظو ، است

شب در شهردار  یدستاوردها نیتریاز اصل یکی(. Campkin and Marshall, 2017)مدیریت کند  را

 داده است گشوده شدن،اجازه  هامکان نیکه به ا کالم شهردار شب است ، نفوذسال حضور نیطول اول

(Mayor of London, 2017.) 

شبانه  یزندگ ی ازطرفدار و تیفعال هاسال جهینت ،شهردار شب طرح، ظهور ورکیویمانند ن یگرید یدر شهرها

 2000دهه  لیدر اوا ،شبانه یزندگ دیو سرکوب شدی لیتحم استیدهه س کی(. به دنبال Hae, 2012است )

شناختن حقوق افراد شاغل  تیبه رسم یبرا ورکیویفعاالن شهر ن ،3یانیلیدر زمان دولت رودولف جو ی والدیم

خالق  عیو صنا یدارهمانیم حوزه فعالیتدر  هک یکسان ی،در نوبت شب، ازجمله پرستاران، رانندگان تاکس

 ،5نیبروکل یعضو شورا 4نالی، رافائل اسپ2017در تابستان سال در نهایت  د.و ... شروع به مبارزه کردن هستند

 ,The New York City Councilکرد ) بیشبانه را تصو یشبانه و دفتر زندگ یمشورت ئتیه جادیا حهیال

 یبرا ارائه نظراتیشهر و  نیقوان یابیارز وظیفه آنعضو است که  14شبانه متشکل از  یتمشور ئتیه. (2017

عنوان واسطه ، به2018سال  لیاوا از زندگی شبانه . دفتربودشبانه  یزندگ فعالیتبه مسائل مشترک در  یدگیرس

و تخلفات  اتیبه شکا یدگیرس براداره  نی. گرچه اکندیم، فعالیت شبانه، ساکنان و دولت یمؤسسات زندگ نیب

 یمختلف شهر یهابه شهردار و آژانس نیز را یاسیس و پیشنهادهای هیتوص تواندیدفتر م نیا امامتمرکز است، 

 حکومت از طریق تیموقع نیآمستردام، اشهر  (. برخالف مدل City of New York, 2019ارائه دهد )

                                                           
1  Luc Gwiazdzinski 
2 Philip Kolvin 
3 Rudolph Giuliani 
4 Rafael Espinal 
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متقاعد کردن مردم "یچالش اصل نی، اولی اسپینالبرا توسط شهردار تحت نظارت است.تنها شود و می نیتأم

 ,Rafael Espinal) "استجامعه خدمت بلکه در  نیست وکارکسبرای تنها بشهردار شب نهنقش است که 

2018.) 

 قلمرو نقش شهردار شبو  ماهیت

(. Philip Kolvin, 2018پاسخ داده شود )باید نقش شهردار شب  تیمنظور موفقسه سؤال وجود دارد که به

 چراکه .داریشهر ساختارخارج از  ایدر داخل  ؟نقش در کجا قرار خواهد گرفتاین است که  نیسؤال اول ا

 داشته باشند ییهمسو چرخه انتخاباتیو  یاسیبا منافع س دیبا کنندیکار م یمحل یهاحکومت یکه برا افرادی

 با که در ارتباط ه بودج نیتأم یبرا اجتماعی یهاتوسط انجمن شدهنییتع ایافراد مستقل در غیر این صورت و 

 فهیوظ یکشهردار شب  ایاست که آ نی. سؤال دوم اشوندیروبرو م یمشکالتمقامات رسمی شهرداری است با 

 جایگاهی ایجاد چنین  پذیرایشهر  آیا است که نیسؤال سوم او  قانونی و نظارتی؟نقش یک  ای وکالتی است

کردند  بیاندر دستور کار خود  اولویت نیترعنوان مهمرا به امنیت ،کنندگاندرصد از شرکت 75؟ ریخ ای هست

، حالنیباا خود ذکر کردند. یشغل وظایف از شرح  یوفصل اختالفات را بخشو حل یگریانجیها مو همه آن

 نقشی که شهردار شب دهدیمنشان  نی، و ارا ندارند یمقررات محل ای نیقوان رییتغ حق ،افراد نیاز ا کیچیه

  است. ی و صوریکامالً مشورت

پروژه در مورد فرهنگ  نیچند مجریو  لیگدر دانشگاه مک ی، استاد مطالعات رسانه شهر1استراو لیو از نظر

ایجاد ظرفیت است که به  "نیگزیشهر جا کی"از  یحاک "شهردار شب"، عنوان یالمللنیشبانه در سطح ب

پوچ  تیماه شد که نقش شهردار شب، آشکار(. در واقع، این دروغ بزرگ Straw, 2018دارد ) ازین جدیدی،

مناسب  یانهیعنوان زمبه ی راشبانه شهرموقعیت از  یآگاه شیافزا این ،کارشناسان ی دارد واو تجاوزگرانه

به  شهیهم رایاند، زکرده نقش تردید نیاستفاده از ا، در از شهرها ی، برخحالنی. باادانندیو عمل م قیتحق یبرا

 ,City of Toronto, 2018; Will Straw) است "کابوس"یک  هیشباین و  ستیمقام منتخب مرتبط ن کی

مدافع "، "شبانه ندهینما"، "اقتصاد شبانه ریمد" با عناوین مختلفی از قبیل؛شهردار شب . در این راستا (2018

و قلمرو  جایگاهتفاوت جغرافیایی در  نخست به ،تفاوت لفظیاین . شودهمراه می "شب ریسف"و  "شبانه یزندگ

شبانه و  یزندگ متصدیان نیهستند که ب یمستقل افراد یی؛شهرداران شب اروپا کهیدرحال اشاره دارد. نقشاین 

 ندگانینما ؛شوندیم دهینام ریس ای ریها که معموالً مدآن ییکایآمر انی، همتاکنندیممیانجیگری شهروندان 

                                                           
1 Will Straw 
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 ,Philip Kolvinدارند ) نظارت بر نحوه کارکرد اقتصاد شبانه را بر عهده فهیهستند که وظ یدولت شدهنییتع

2018.)  

 جایگاه و نقش شهردار شب خلق 

 بلوک شهری ای محله سطح ها درآن ٪19تنها و ، کنندیم کار یشهر مقیاس در( ٪73اکثر شهرداران شبانه )

 (٪40) باًیتقر اما اند،آمستردام الهام گرفته شهر مستقل یها از الگواز آن یاریگرچه بس مشغول به کار هستند.

  ٪3ی و سازمان جامعه مدن کیبه  ٪23 کهاست  یدرحال این و، شوندیم نیتأم یکامالً از دولت محل هااز آن

 یمحدود اریمنابع بس ،نشان داد که شهرداران شب یبررس نی، ابا این حال اند.مرتبط بانهش یزندگ حوزهبه ها آن

 تیبا حما ای به طور مستقل هاآن ٪40 باًیو تقر کنندیکمتر کار م ای دالری 20،000 بودجه ها باآن ٪56دارند: 

 ،کنندیوقت کار مصورت پارهها فقط بهدهندگان گزارش دادند که آناز پاسخ یمین باًیتقر .کنندیکار م ه،داوطلبان

 سؤالها جایگاه از آن نیبه ا یابدستی نحوه در مورد کهیهنگام .کندینقش را محدود م ریو تأث قلمرو که این

را شبانه  زندگی فعالین ٪13و  یسازمان جامعه مدن ٪26، شهر یشورا ایکنندگان شهردار شرکت از ٪42 شد،

 نیا یفایا برایوقت تمامبه صورت  ٪16اند، بوده یدولت محل دییکه مورد تأ یکسان انیاز م .اندعنوان نموده

شهرداران  شتریب  ؛دهدیرا نشان م ییایتفاوت مهم جغراف نیدوم ،سؤال نیپاسخ به ا اند.شده نقش استخدام

 داریوقت در شهرعنوان کارمند تمامها بهآن ییکایآمر انیهمتا و اندشده نییموقتاً تع این جایگاه یشب اروپا برا

مواضع  در این حوزه، دیجد نیقوان یبا معرف (D.Cو واشنگتن  ورکیوین) ییکایدو شهر آمر اند.شده خداماست

ی شهرداران شب در انتخاب نقش را نشان داد. اختالف نیهمچن ینظرسنج جینتابه عالوه  .بیان نموده اندخود را 

 فیوضوح تعربه انآن یهاتیکه در آن نقش و مسئول ی،رقابت ندیفرا کیدر ی مستقر هستند در دولت محل که

که در خارج  یافراداما  شده است. گنجانده دیدر قانون جد ایشده  و این موضوع، فراخوانشرکت کردند  ،شده

 درکنندگان شرکت از( ٪53از ) شیب ،کنندیرا دنبال م یترقرار دارند، روند انتخاب سخت یدولت محلبدنه از 

مدرک  دارای( ٪45افراد ) نیاز ا یمین باًیتقر .دارندباالتر  ای سال 45ها از آن ٪38سال هستند،   45تا  35 نسنی

 حرفهیک  یرا برا یعال التیتحص یو دارا سالانیاز افراد م یگروهکه این امر وجود  ارشد هستند یکارشناس

 .دهدینشان م ی،عموم در راستای مدیریت خدمات

 نقش شهردار شب و گسترشترویج 

نقش  نیاند، اکرده افتیدر یالمللنیب یهاکه شهرداران شب از رسانه یاگسترده یبانیبا توجه به پوشش و پشت

؛ Henley ،2017؛ Delgadillo,2017 ،2016است) افتهی سرعت در سراسر جهان گسترشبه
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O’Sullivan)هستند که در سه مرحله گسترش "دیجد یشهرساز"از  ی، شهرداران شب عنصر. از نظر استراو 

در شهر اشاره  دینقش جد نیمهم ا جایگاهشناختن  تیبه رسم یبرا یی کههابه تالش ؛مرحله اول است. افتهی

به  ی؛مرحله دوم و فعل ها آغاز شد.اصطالح توسط رسانه نیا رواجو با  یالدیم 2012دارد، که از حدود سال 

های گسترده مکان یلیو تعط بستر نوسازی مراکز شهریشبانه در  یدگزن یاینجات بقا یبرا یجهان یهاتالش

 .کرده است لیتبد ی برای اصالح این امور،ضرور باًیچهره تقر کیکه شهردار شب را به  ی اشاره داردقیموس

در  ژهیوزنان، به امنیتازجمله  ی،گروه در مورد موضوعات خاصِ یآگاه شیافزا یبرا ییهابه تالش ؛و سوم

  (.Will Straw, 2018) اشاره دارد نیالت یکایمانند آمر ییهامکان

 یو مدن یروزافزون اقتصاد تیکه به اهم شودیم تعبیر یجنبش جهان کی در قالباغلب  ظهور شهرداران شب

 یها است که محققان به سرپرستمدت (.Mount, 2015خورده است ) گره ی،شهر نواحیدر  یفرهنگ یزندگ

که  یی راهافرصت ضمن ایجاد فرصتی برای مالقات و معاشرت شهروندان با هم،تا  برآنند (2002)1دایفلور

کنند و در راستای تحقق  فراهم نماید مهیا 2قو جذب طبقه خال یشهر تغییر فضای یبرا تواندمی شبانه یزندگ

اقتصاد شبانه را  رونق ،یتوسعه شهر ی، راهبردهابر این اساس .گام بردارند یمحلمطلوب و پویایی انداز چشم

 ریاما از تأث قرار داده تیحما مورد یو رشد اقتصاد یگردشگرنوشدارو و عالج برای رونق  یعنوان نوعبه

  (.Evans؛ Glaeser,2004 ،2009) اندمغفول مانده یو فرهنگ محل تیبر هو ها و تغییراتدگرگونی

یی هاتالش ازسوی دیگررا بهبود ببخشد،  یکیپس از تار امنیتدرک افراد از  تواندیشبانه م تیگسترش فعال

 یاریبس غییرتت را برای الیتسه ی ازامواج تواندیم زیاقتصاد شبانه ن تیتقو تیمجدد با محور یایاح در جهت

ها آمدی آنموجب کار تینهادرارسال نماید و اند، شده معلق ایقبالً بسته و که شبانه  یهای زندگاز مکان

  (.Hae, 2012شود)

 یبرا یشخص عنوانبهشهرداران شب  دنبال (، شهرها به4RHI)مهمانداری مؤسسه  ری، مد3ترزیپ میج از نظر

 (.Jim Peters, 2018)هستندفشار،  همهنیشبانه از ا ینجات زندگ

 یفضایک عنوان به برخوردار شده است، همچنان یشتریب تیاز اهم ریاخ یهادر سال یشب شهر کهیدرحال

 یبرا نوشیدن الکل تیممنوع لیاز قب یاکننده محدود یهااستیکه سمرتب و منظم)تحت کنترلی( کامالً 

ساکن، به کار گرفته است،  افزایش جمعیتاقتصاد شکوفا و متنوع شب و  کی نیب "تعادل مناسب یبرقرار"

مانند کلوپ های  یاماکن سنت از بین رفتن باعث هااستیس نیااعمال ، بنابراین (.Jones, 2018)دهدیمادامه 
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 2015تا  2005ها در سال های آنشد که در نهایت منجر به از دست رفتن نیمی از مانند لندن  ییدر شهرهاشبانه 

 جهیدرنت خود را کلوپ شبانه 176میالدی،  2014در سال  کهشهری است  یدنی( سWilson, 2019) گردید.

شدن  دی(، سرکوب و ناپد2012) 1یها مطابق نظر (. ,2018Taylor)بست ممنوعیت، ی قوانیناجرا ی

شهرها  یآرمان هنجار جادیدر ا هانیا" رایگرفته شود ز یجدمی بایست ها آن یو فضاها یشهر یهاتیفعال

 برای حفظ و احیای زندگی شبانهشهرداران شب  تعیینشهرها را به  موضوع، نیا ."ارزشمند هستند اریبس

 یفرهنگ یهامشارکتعالوه بر  .خود هستند توجه شبانهکممناظر محافظت از  یتالش برا ترغیب نموده که در

 است. تیاعتماد و هو جادیا نیو همچن یتعامل اجتماع یبرا کلیدی یکی از عوامل ی، شب شهریو اقتصاد

خود در شهر  حقوقاحقاق  یبرا یخاص یهااست، که توسط گروه زیبرانگبحث اریبس یفضا کی نیا نیهمچن

که  جولذتجوامع  یبرا یشب شهر (.May, 2014; Williams, 2008استفاده قرارگرفته است ) مورد

 تیاند، از اهمشده محالت و کل شهرها شناختهدر  فردشانمنحصربه تیدر نشاط و شخص یخیازلحاظ تار

، این اجتماعات یبرا یدیکل منادیانعنوان ن شب بهشهردارا در این راستا نیبنابرا برخوردار بوده است. یاژهیو

کرده و  یرهبررا  World Pride یهاها جشنکه آن ییو لندن، جا ورکیویمانند ن ییدر شهرها ژهیوبه

 ;Abadsidis, 2019، قلمداد می شوند)اندداده، انجام 2019در تابستان سال  یبخش یآگاه یهاتالش

Broadgate, 2019). مطالعه نشان داد که  نی، ااحیای رویکرد زندگی شبانهزنان در  شتریمشارکت ب رغمیعل

  درصد شهردارن شب را مردان تشکیل می دهند. 73حدود 

تا جایی  .انددهیرگززن را ب ندگانیو لندن نما یدنی، سورکیویازجمله ن ی بسیار بزرگاز شهرها ی، برخحالنیباا

شبانه را  یمربوط به زندگ یهاها و سازمانمکانبه جهت اهمیت دادن به قشر زنان  ،شهرداران نیاز ا یبرخ که

 هیها در کاهش جرائم علکتمشار نیا ریتأث دی، هنوز هم باکنندیم بیترغ آن ها یتر براامن یهاطیمح جادیبه ا

  شود. یابیدقت ارزبه زنان

 نیا یی، رشد نمااندشده جادیمدافع شبانه ا یهاشهردار شب و سازمان یهاگاهیکه جا زمانیمربوط به  داده

 دیسازمان جد ایمقام  10شده بودند،  تعیینشهردار شب  6تنها  2013اگرچه تا سال . دهدیجنبش را نشان م

 است. صورت گرفتهجنبش این رشد در  نیشتریها بسال نیو ا اندشده جادیا 2018و  2017در سال  بیبه ترت

، 4، پراگ3می، مانها2نگتونیبلوم ؛وستندیپ ستیل نیبه ا دیشهر جد 6منتشر شد،  گزارش نیا زمانی که
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ابراز  7نیو و 6ی، شانگها5ینکی، هلس4نبورگیمانند اد گرید یو شهرهاD.C3واشنگتن ،2، تورنتو1آنجلسلس

، تمام شهرداران شبانه و 9زویو والپارا 8یکال یاستثنابه اعالم کردند. این جایگاه، جادیا یعالقه خود را برا

 ، امروز فعال هستند.بودندمطالعه شرکت کرده  نیمدافع شب که در ا یهاسازمان

 دستاوردهای شهردار شب در مقیاس جهانی

 ؛کرد یبندطبقه زیر در چهار حوزه توانیشهرداران شب را م یکه دستاوردها دهدمینشان  یبررس جینتا

 یآگاه. 1 

 استیس. 2 

 یگریانجیم .3

 .رساختیز .4

موفق ی محل یهاشبانه در برنامه زندگی عموضو با در نظر گرفتندهندگان اظهار داشتند که درصد از پاسخ 15٪ 

 یاز زندگ تیحما یبرا یمقررات محل یروزرسانبه در خود مثبت مشارکت از ٪29. آگاهی( -)وکالتاندبوده

 همکاری تقاءار و شبانه زندگی متصدیان ساماندهی مسئول خود که کردند عنوان ٪44 (.استی)سکردند ادیشبانه 

بودجه  یآورجمع نهیدر زمرا خود  دستاوردهای ٪12 و(. میانجیگری)بودند محلی دولت و همسایگان با بیشتر

ونقل در شب و ، حملیصوت قیبهبود عا به منظور ی خوددولتی و خصوص شرکای قیتشو ای یعموم

 ذکر کردند. ،گرید ی(هارساختیز)

 درکنندگان شرکت از ٪50، ارداهمیت د شانشهر برایها نقش آناز  یزیها سؤال شد که چه چاز آن یوقت

، هاپاسخ نیاز ا یمین .بسیار مهم است مثبت، ریتصو کی جادیها در اآن سهمعنوان کردند که معتقدند  نظرسنجی

، "ترهر شادابساخت ش"مانند  یشامل عبارات گرید یمیبود و ن "از شب یدرک منف رییتغ" لیاز قبشامل اظهاراتی 

 یبرا دینقش جد نیا رید تأثدر مور نانهیبخوش اریانداز بسچشم کی انگریب نیا. بود "تریرقابت"و  "زیست پذیر"

  است. ی در شبزندگ تیفیو ک یاز نشاط شهر تیحما
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 زیربرنامه و سندهینو 1یچارلز لندر از نظر بود. نانهیببه همان اندازه خوش نیز در این باره نظرات کارشناسان

مقوله ، اما وجود دارد ناامنیو  )آلودگی صوتی( شبانه مانند سروصداهای حل چالش یبرا راهکارهاییشهر 

این  برای حل را یمحل گرانیباز جایگاه و نقش می تواند، نیدارند که ا تیاهم جهت نیا شهردار شب از

عنوان آن را به توانی، مگریدعبارتبه. (Charles Landry, 2018) کندیم بیبه مذاکره ترغ موضوعات

اداره  فعالیت بیشتر،مشارکت و  اشبانه را ب تیفعال توانندیآن شهرها م قیکه از طرقلمداد کرد،  یدیبستر جد

مقابله با مسائل  یبرا "ثمریبی هایساالروانید قطع "آن در  یینقش از توانا نیا اهمیتاز نظر استراو،  کنند.

شبانه پر  یزندگ کیداشتن  یایاز مزا یآگاهافزایش با  (.Will Straw,2018) شودیم یناش یشهر

 جادیرا ا "موقعبهمناسب و  اداره"از  یدیشکل جد این نقش )شهردار شب(، منیوجوش، در دسترس و اجنب

های صرفاً واکنشی دور کرده و به تحرک و تمرکز آن به ویژه در ارائه راه حلو مدیریت شهری را از  کندیم

 ,Gwiazdzinski, 2018, Peters) کند.مقوله ایمنی و امنیت و تصمیم گیری راهبردی در این باره کمک می

2018) . 

 شهردار شب  ندهیآ یاندازهاچشم

ادامه  روپا( به گسترش خوداجغرافیایی)آمریکا و  در دو منطقهنقش این اند که موافقن ، کارشناسایطورکلبه

اما ار می آید، یک مزیت به شم رندیپذیماین نقش را  راًیاخداد که این موضوع برای اکثر شهرهایی که خواهد 

 از ٪78گرچه  ست.انامشخص  نسبی طوراند، بهکه از قبل وجود داشته ییدر شهرها این نقش استمرار

نگران  ٪22 اما ،ابدی ادامه ونی،شرایط و موقعیت کن از فراتر ها، حتیآن نقش که ودندنم اظهارکنندگان شرکت

که  یاتهبرجس ریتأث .از دست دهند مدیریتی)سیاسی( اترییتغ قالبخود را در نقش شهرداران شب که  هستند

 ژهیو، بهیبخش خصوص شتریخواستار مشارکت ب این است که نقش داشته نیبر وجود ا یمحل حکومت

  .هنداز دست دممکن است منافع خود را  ،نقش این از بین رفتندر صورت  که شبانه است یزندگ متصدیان

 شب شهرداران از ٪60 شان در زمینه زندگی شبانه سوال شدسال تجربه کاری 5ها در رابطه با نظر آن کهیهنگام

به  نییپا"مانند  یها از اصطالحاتآن .دانندیم رتریفراگ یشهر جادیا یبرا ینقش را ابزار نای که نمودند اظهار

 نیا خود استفاده کردند. یدر شهرهاخود ابتکارات  فیتوص یبرا "باز"و  "صرفهبهمقرون"، "تنوعم"، "باال

 اجتماعساختن که  دندانیاست، و م ی بیشترو همکار بردباری یبرا یروشن یهاآرمان انگریاصطالحات ب

 عنوان کردند ینظرسنج در کنندگان و کارشناسانشرکت سالم است. انهاقتصاد شب مهم از یژگیویک   منسجم

و نه صرفاً جایگاهی فردی  و  باشد و گستردهی ساختار کاربرد کیاز  یجزئ می بایستکه نقش شهردار شب 
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، Kolvin,2018کند ) لیمختلف را تسه ینهادها یهماهنگ چرا که در آن صورت است که می تواند تک نفره

2018 ،Peter  .) 

 جادیشبانه ا ونیسیکم 2017اند. لندن در سال انجام داده یاقدامات مثبت ی،هماهنگ نیا لیتسه یشهر برا نیچند

 Greater Manchester)کردند خلقرا  یمشابه ینهادها نیز ورکیویو ن یدنیکرد و منچستر، س

Combined Authority ،2018 ؛Joyce ،2018 ؛Litvak ،2018.) ساختارها  نیاز ا ی، برخوجودنیباا

در سابقه ها آنکمتر  ای ٪5تنها  وشبانه هستند،  یزندگفعالین  ندهیها نماآن یاعضا شتریهستند و ب یموقت

 دارند. یشهر یگذاراستیس ای یزیربرنامه

  ندهیآ قاتیتحق یبرا ییهاهیتوص

 در راستایشبانه  یگسترش زندگمستلزم ، (Hadfield, 2015)یدر شب شهر سه موج اول مطالعات

کاهش  آن هدف ، است دیجد یِحکومت یک سیستم یمعرف و، یپساصنعت یتوسعه مجدد در شهرها یهاراهبرد

 جادیرا ا ییاز ساختارها یامجموعه اما، بوده گسترش نیاز ا یناش یضداجتماع یو رفتارها اتیجنا آمارروند 

صدور مجوز ی برای ریگ، سختیسیپل رویکرد شیافزا .کندیم تیرا تقو یاجتماعو طرد  تیکه محروم کرده

، ظهور حالنیباا .کندیم ی تضمینکیپس از تار ی رانظم اجتماع قاعدههاست که مدت ،و کاهش ساعت کار

که خواستار  یو فرهنگ یاقتصاد ی،از موضوعات اجتماع یدیشهرداران شب با آشکار کردن مجموعه جد

در طول دو دهه گذشته،  شبانه را گسترش داده است. مدیریتهستند، مفهوم  یشتریب یو همکار یگریانجیم

 هیدییتأو  هاگسترده رسانه تی. شهرداران شب با حمااندتعیین کردهرا  خود شهردار شب ،شهر 40از  شیب

 یاسیس رانگیبه باز شدنلیسرعت در حال تبد، بهورکیویلندن و ن یهایمانند شهردار هیشهرداران بلندپا رسمی

بخش از روز )بعد  نیا رگذاریتا در مورد موضوعات تأث است یمرز فرا شبکه در حال رشدِ ک یو نمادِ یمحل

از گسترش  یانقشهترسیم گذشته از  .داشته باشند نظر تبادلبودند،  شده فراموش زیادی مدت از تاریکی( که

 ایدر داخل جایگاه این نقش، و  قلمرودر  را مهمی ییایجغراف یهاتفاوت ی؛نظرسنج یهاجنبش، داده نیا

ها تفاوت نیاز ا یبرخ توانی(، م2011) رییپیِ شهر تیریبا توجه به مدل مد .کرد آشکار ی،خارج دولت محل

هستند که  یقهرمانان مستقل (اکثر شهرداران شب اروپا) آمستردام مثال، به دنبال مدلِعنوانکرد. به لیرا تحل

 یاگسترده فیط و گنجاندنِ یگریانجیم حامیرا که  یجامعه مدن یهاسازمان ی،موارد موقت شتریداوطلبانه و در ب

، شهرداران شب نیالت یکایو در اکثر مناطق آمر متحدهاالتیدر ا .کنندیم تیها و منافع هستند، هدااز گروه

و  ییکه بر کارآ کنندیم یرویپ یتیریمدل مد کیو از  شوندیاستخدام م یوقت دولتعنوان کارمندان تمامبه

هستند که فقط به  ییستایا یهاشینما یشهر تیریمد یهاگرچه مدل متمرکز است. ی،چندبخش یهماهنگ
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 توانندیم هایبندگونه ریو سا رییپ، اما مدل شوندیمتمرکز م ،افتهیدر جهان توسعه از شهرها یتعداد معدود

 . باشند دیمف جدید، نقش انتقال بههنگام  حوزه،  اینراتِییاز تغ یبرخ حیتوض یبرا

 یهاشهرداران شب و سازمانولین ا کهیدرحال .دهدمینقش را نشان این تکامل در دامنه  نیز،مطالعه  جینتا

 یرویپ ،تمرکز داشت یکیو فرهنگ شبانه پس از تار یکه بر حفظ زندگ و آمستردام نیبرل یاز الگو آن، مدافع

، 2019و  2017سال  نیب مستقر است: ساختمان شهرداریعمدتاً در  ؛جنبشاین  یبعد یها، افزودهکردندیم

 نهینهاد شده است. واقع یها در دولت محلشد، که دوسوم آن جادیشهردار شب ا دیجد جایگاه وسهستیب

ارتقاء  یبرا یاقدامات ابتکار ریدرگی اندهیطور فزانقش به شهرداران شب اجازه داده است که به نیکردن ا

ی افزارنرم یروزرسانبه یبرا ییندهایدر فرآ و نیز ساخت در شب شوند،انسان طیمح ایشبانه  "یافزارسخت"

 و منابع تیحما کهیدرحال کنند. ی، همکار"کندیم میتنظ یکیرا پس از تار یشهر یکه زندگ ینیقوان ای"شبانه

ممکن است  طور کل،. بهبپردازند هارساختیو ز استیبه س شتریتا ب دهدیها امکان متر به آنگسترده ینهادها

 توانایی آن ها برای حمایت و یا تغییر در مدیریت و رهبری شهر محدود شود.

آن در  تیدرک اهمبلکه ، نبوده آن اثرات یابیصرفاً ارز مطالعه نی، هدف از ااین جایگاهبودن  دیبا توجه به جد

شهرداران  سهم ریتأث ارزیابی یبرا است. یشبانه و مطالعات مربوط به شب شهر مدیریتاز  یترعیوس خیتار کی

ها مسئول آنانجام شود. ازآنجاکه  یشتریب قاتیتحق الزم است و کاهش مزاحمت، یمنیشب جهت بهبود ا

این  جی، نتاحالنیباا، کنندیمایت ی حمشهر نواحی فرهنگی تیهو ، از سرزندگی وهستنداین بخش نظارت 

 نقش نسبت داد: نیبه ا توانیکه م دهدیرا نشان م یچهار سهم اصل مطالعات،

از  ی: گرچه اشکال مختلفیشهرشب بحث و گفتگو در مورد  یبرا سازمانی یفضایک  جادیا .1

کردن به  ، اما شهرداران شب در حال کمکداردمختلف جهان وجود  یشبانه در شهرها یهاتیفعال

و  یچه ماد مازادنفوذ منابع اعمالاز  با استفاده یشهر یهاموضوع در برنامه نیا موضعی برای ایجاد

 ،کندیم رتأثم یکیرا بعد از تار یشهر یکه زندگ موضوعات بیشماریمقابله با  یبراچه معنوی، 

 تحقق یبرا" بود شده جادیا ورکیویدر ن راًیکه اخشب شهری  جدید، دفتر 2018سال  زییدر پا هستند.

وجوش و پرجنب منیشبانه ا اندازهایایجاد چشماز  نانیاطم یبلندمدت برا یهاحلو راه هاهیتوص

 گردشی در پنج شهر نمود در غالبشروع به تبلیغات و سخنرانی  "کار کند هاورکیویهمه ن یکه برا

(Office of  Nightlife.2019.)  استیو به ر تئاترو  نمایش یهادر سالن این گردش،جلسات 

برگزار ، ونقلو ادارات حمل سیمانند پل یشهر یهاآژانس ندگانیهمراه نما وشبانه  یدفتر زندگ

 جادیو ا دیدفتر جدامور این  نسبت به یآگاه شیافزا به منظور 2019عالوه بر آن در سال  .شدیم
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موضوعات  نیتردر مورد مهمتا  ی قوت گرفتسازمان نیب یاجلسات دوره ،شهروندان یبرا ییفضا

 (.Ariel Palitz,2019شب در شهر بحث کنند ) یمربوط به زندگ

: گیری از تجربیاتهای سیمای شهری در شب از طریق بهرهتحقق چشم انداز مطلوب با دگرگونی  .2

از جمله انجام فعالیت های متنوع  آوردیشهرها به وجود م یرا برا یرینظیبزیستی  یهاشب فرصت

و در نظر گرفتن الزامات قانونی  یشیآزما یهابرنامه ترویجبا  .، حمل و نقل عمومی در دسترس  و ... 

 ؛، شهرداران شببا همه ذینفعان یهمکار لیتسه ینوآورانه برا یو سازوکارها برای زیست شبانه

شبانه،  یهاتیفعال میتنظ یاختصاص منابع برا وهیتا در ش کنندیم بیرا ترغ یمحل یهاحکومت

 الگویِ ؛مانند یابتکارات نیچننیا .و در راستای تحقق چشم انداز مطلوب اقدام نمایند تر باشندخالق

شهر آمستردام  سرکردگیبه  یشیعنوان مداخله آزمارامبراند است که به نادیساعته و پروژه م 24مجوز 

 شد. دهگنجان یبرنامه دائم کیعنوان شده و بعداً به آغاز شهردار شب از تیبا حما

 یاصل یهایژگیاز و سرزندگیو  یاز فرهنگ: نشاط فرهنگ یعنوان شکلشبانه به یاز زندگ حفاظت .3

ی دگرکونی و بازیابی هویت ندهایفرآدر  تواندیم ،هاآن ترویج یهابردشهر پررونق است، اما راه کی

های از لزوم محافظت از فرهنگ شبانه، شهرداران شب به  مکان یآگاه شیبا افزا .شهر موثر باشد

در ، 2017 در سال شناخته شوند. یمحل تیتا با سنت و هو کنندیشبانه کمک م یقیموس ی وزندگ

متعهد شد  نیشهر برل ی،در محالت مسکون پیرامون وجود آلودگی صوتی اتیشکا شیافزا انیم

 های شبانهی در مکانقیو موس یزندگ یبرا یصوت قیبودجه عا نیتأم ی راهبردهایبرا وروی ونیلیمکی

 (.Hawthorn,2017) آن معضالت بودشدن  دیمحافظت از ناپد یتالش برا، این یک درک نیتأم

زیست از  یسازمان مستقل طرفدار کی عنوانبه) نیکالب برل تهیکار وکالت کماز طریق پاسخ  نیا

و  ی، فرهنگیاجتماع یهادر مورد کمک یآگاه 2001که از سال  ادامه داشت، دو دهه باًیتقر ،(شبانه

 ;Goldhammer, 2019داده است) شیآلمان را افزا تختیپا درشبانه  یزندگ ی مثبتاقتصاد

Wilson, 2019.) 

 یتوسط شوراها یاندهیطور فزا: شهرداران شب بهی )در شب(کیپس از تار همه شمول یفضاها جادیا .4

هاست ها مدتکه منافع آن ییهااز گروه تیدر حما یاصل نیعنوان متحدبه اجتماعی یهائتیشهر و ه

جوامع  اصلیعنوان قهرمانان ها به، آنریاخ یهادر سال .شوندی، شناخته ماست شده مورد غفلت واقع

نوان عبه .کنندیم تالش ،زنان و حقوق کارگران در شب تیارتقاء امن یو برا اندشده لیتبد  جولذت

ها  را ارائه مکاناین ساالنه  حسابرسی، لندن متعهد شده است تا یفرهنگ رساختیاز برنامه ز یبخش

کرده  جادیا گرانیدهندگان، صاحبان امالک و د، توسعهمتصدیان یرا برا یازیپنج امت یهادهد و وعده
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 ,Mayor of London)دنکن حمایتگر یهای دها و مکانکلوپ ی این اقشار،هاخانهیاست تا از م

2019.) 

طور که به یاز بوروکراس دیشکل جد، در شناخت و پذیرش این هااز بخش یبرخهنوز هم ، تمامی این موارد

 شبانه یزندگ میاگرچه تنظ کند، مردد هستند. تکثیررا  یشهر یزیربرنامه یاز کارکردها یبرخ تواندیبالقوه م

 یشبانه در ادارات شهر تیریدفاتر مد جادیبوده است، اما ا یشهر تیحاکموظایف از  یبخش به مدت طوالنی،

 یجابه کهیطورشود، به ریتعب یو سرگرم یحیتفر یخصوص یبر فضاها ،شتریب یعنوان کنترل مدنبه تواندیم

 نیاز افراد در ا یبرخ .از بین بردن محرومیت های اجتماعی اقدام کندنابرابر و  موجودِ یشکستن ساختارها

قانون انجام دهند،  یاز منظر اجرا توانندیآنچه ممبتنی بر  ،نیدروغ یهاوعدهایجاد از  یریمنظور جلوگش بهنق

چرا که باور داشتند علی رغم بهره مندی از این نقش دارای اختیارات  استفاده نکردند "شهردار شب"از عنوان 

نشان  نیمطالعه همچن نیا .کندپیچیدگی می ریزی حول این موضوع را دچارمحدود هستند که این امر برنامه

دارند، نقرار  مشابه مرحله کیدر  شبانه یزندگ تیریدر مد ایندارند  یکسانی یهاتیشهرها اولو همهداد که 

در صورت عدم پشتوانه ، بخصوص کندیم دهیچیرا پاین جایگاه  پایداریمربوط به  یهاینیبشیپ این امر که

 ژهیو، بههستندنقش این  یاجرا یبرا، از جمله عوامل مهم شبانه یزندگ فعالیتو شناخت  جذابیت، یقانون

خارج از دولت  اینقش در داخل این  تیوضع اند.شده واقع ،شهر چارچوب حکومتکه خارج از  یکسان یبرا

 نیا ریاگرچه تأث است. کننده نییتعبسیار ، شودینسبت داده م جایگاه نیکه به ا حقانیتیو  خالقیت ی و درمحل

شهرداران  یاکثر دستاوردهانیازمند ارزیابی دقیق است اما با این حال بر عملکرد شهرداران شب هنوز  طیشرا

و  یگذاراستیدر س شتریب یمشارکت دائم یها براآن ییقرار دارند، توانا و میانجیگری شب در حوزه وساطت

 یزندگ رهیمدئتیهو ها مانند گروه ذینفعو مؤسسات  اتردف گرید تیبه حما یبستگ ی،شهر یهارساختیز

ی شهر یگذاراستیو س یزیر، برنامهیدارهمانیفرهنگ و م یهااز بخشوجود نمایندگانی  دارد. هاآناز شبانه 

تر خواهد مناسبها بهتر و توان این گروه ،شهرها در شب ییفضا یکربندیدر پ  اثربخشراتِییبه تغ یابیدر دست

به  ییشبانه و پاسخگو یتحوالت زندگ یکرده است، درک چگونگ شنهادی( پ2012)یطور که هاهمان .کرد

تا با  شودیشهرها محسوب م یبرا یرینظی، فرصت بکندیم دیشهر را تهد کیشبانه  یکه زندگ یطیشرا

 تحمیلیبا مسائل  ابلهمق یبرا ی رادیجد یهاشبانه حرکت کنند و روش مدیریتتر به سمت منسجم یزیربرنامه

  کشف کنند. تخریب و نوسازی فیزیکی،و  یفرهنگ دگرگونیمانند 

با در نظر گرفتن الزامات  امکان را دارند نی، ایریگمیتصم ندیاز فرابخشی  قرار گرفتن دربا  ؛شهرداران شب

اعمال نظر کنند و  ،گذارندیم ریمؤسسات شبانه تأث یبر زندگ ماًیکه مستق یبندمقررات پهنهقانونی و رعایت 

ی ندیفرایک  داشته باشند و این یهمکار اجتماعبا  ،هاآن رییدر حال تغ یهاتیو اولو ازهایبه ن ییپاسخگوبرای 
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 گرانیباز نیا یبرا یگاهیجا جادیا .اجتماعی بسیار مهم است مدتیاعتماد و انسجام طوالن جادیابرای که  است

بلکه  ، بسیار ضروری استحل مسئله سمیعنوان مکانبه یبه شناخت محل یابیدست درتنها در درازمدت نه دیجد

 ریبه تعب .، تبدیل شودشبانه یبرنامه زندگ ی درطیمحستیو ز یاجتماع یارتقاء آگاه یبرا یبه بسترباید 

 یِساعته در مباحث جار 24مفهوم شهر  جادیا ای "کیتار"و  "سبز"دادن  وندیامر مستلزم پ نی(، ا1995)بیانچینی

اهداف  نییتع یبرا 4و بوگوتا 3، سائوپائولو2دی، مادر1شهر مانند لندن نیتا به امروز، چند است. یشهر یداریپا

های جدیدی را در تواند افقکه می انددهیدتدارک را  "یاهیانیب"راستا  نیشبانه در ا یزیربرنامه تیو هدا یمحل

 .(Seijas؛ Colaboratorio ،2019؛ NIX ،2014؛ Kolvin,2016 ،2017)این حوزه بگشاید

 سازوکاریعنوان به برای نخستین بار، در مورد نقش شهردار شب یاسهیمقا لیارائه تحل گزارش؛ نیهدف از ا

ین حوزه اتبادالت نظری و بهره گیری از تجربیات نو در با  است. یکیپس از تار یشهر تیریمد یبرا دیجد

 یسی()پلو کنترل یمنیبر ا و کشدیبه چالش م شبانه را تیریمد یِسنت یکردهایرو ،، جنبش شهردار شب

انتشار  .کندیماند، خلق تجربه نکردهکه شهرها قبالً  مدیریت شهری رااز  یدیو شکل جد می شودمتمرکز 

( در ینفم)مثبت و  یامدهایپ یابیاز مطالعات در رابطه با ارز یدیموج جد یرا برا نهینقش، زم نیا عیسر

ی این امر، برا ی است.سیپلکنترل و  اختیار قانونیفراتر از  که کندیمفراهم  شبانه تیمفهوم حاکمگسترش 

 نیا، ضروری است. هاآنی بین گریانجیم یروبتمرکز فعالین شب و  درتمندق یبانیبا پشت دیجد گرانیباز اتحاد

ی، ایجاد اسیمختلف س یهاستمیها و سفرهنگ نیمشارکت شهرداران شب در ببرای  بستریتنها مطالعات نه

 ریو سا یجنس شی، گراتی، قومتیبر اساس جنس ی)داخلی(مل یهاسهیمقا یرا برا نهیزم دیبلکه با می کند

 ،هانشیب نیا میدواریام این رویکرد سعی دارد .نیز، فراهم می کند شهرداران شب تیو هو نهیشیپ یهاجنبه

 کردیه اتخاذ روبها را کرده و آن ییجنبش هستند راهنما نیبه ا وستنیمند به پرا که عالقه یدیجد یشهرها

 کند.ترغیب  یکیپس از تار یشهر یزندگ یزیربرنامه یبرا یمشارکت

 نتیجه گیری

شهر در نقاط مختلف جهان، ابعاد گوناگون موضوع مدیریت شبانه  40ها و اطالعات با بررسی و ارزیابی داده

شهرهای مختلف بررسی شد و در این راستا نتایج قابل توجهی احصا شد. به ویژه نقش شهردار شب در 

ی جایگاه شهردار شب در نظام مدیریت شهری در جهان به دو دهه ریگشکلکه مطرح شد ریشه  طورهمان

                                                           
1 London 
2 Madrid 
3 Sao Paulo 
4 Bogota  
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بار این  نینخستو برلین  آمستردامقرن بیست و یکم، شهرداری شهرهای  آغازاز  واقع در، گرددیبرمگذشته 

نقش را در نظام مدیریت شهری خود تعریف نموده و اجرایی نمودند. با گذشت این بیست سال از تجربه این 

از نظر حوزه عملکردی تا اهداف و نحوه انتخاب این جایگاه در  هایریگجهتنقش، تحوالت مختلفی در 

روز نقش شهردار شب در بهکاملی، روزاست. با توجه به این روند ت دادهرخی مدیریت شهری مختلف، هانظام

ی خود در راستای پاسخگویی حداکثری به شهروندان و مدیران محلی و ملی هاتیظرفحال اصالح و تکمیل 

 .باشدیم

این موضوع با مدیریت شبانه شهری در کشورمان باید اشاره داشت که از زمان  انطباقدر راستای 

از تاریخ  سال صدهاد متولی مدیریت شهری در ایران که بیش از ترین ناصلی عنوانبهگیری بلدیه شکل

نیازهای خدماتی و پاسخگویی بهینه به نیازهای شهروندان در  نیتأمهمواره ، گذردگیری آن میشکل

، عسس، گزمه، داروغه، شبگرد و....(های مختلفی تحت عناوین)هنگام شب، در قالب نقش و جایگاه

مطرح بوده است. امید است که نظام مدیریت شهری ایران، از تجربیات نقش شهردار شب در دنیا غفلت 

از اهمیت خاصی برخوردار است نهایت  دورانو در راستای مدیریت شبانه شهری که در این  نکند

 استفاده را ببرد. 
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