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چکیده
از زمان شکلگیری بلدیه بعنوان اصلی ترین نهاد متولی مدیریت شهری در ایران که بیش از صد سال از تاریخ
شکلگیری آن می گذرد ،همواره تامین نیازهای خدماتی و پاسخگویی بهینه به نیازهای شهروندان در هنگام
شب ،در قالب نقش و جایگاه های مختلفی تحت عناوین(عسس ،گزمه ،داروغه ،شبگرد و )....مدیریت شبانه
شهری ،مطرح بوده است.
در طول دو دهه گذشته در حوزه مدیریت شهری ،بازیگری جدید با نام (شهردار شب) به میان آمده است و
در بیش از  40شهر دنیا ،شهرداران شب یا افرادی که مسئولیت مدیریت شبانه را بر عهده دارند ،تعیین شدهاند.
این پژوهش بهطور خالصه نتایج یک مطالعه کیفی را نشان میدهد که اطالعاتی در مورد ریشهها ،روند ترویج،
ماهیت و قلمرو این نقش و پراکندگی جغرافیایی جایگاه شهردار شب را در قالب مدیریت شبانه شهری و در
مقیاس جهانی جمعآوری کرده است .دادهها نشان میدهد که اگرچه شهرها از نظر زیرساختی و مقررات تفاوت
زیادی دارند ،اما به نظر می رسد در مورد نیاز به ساختارهای دائمی و پایدار مدیریت شبانه ،اجماع فزایندهای
وجود دارد .درواقع هدف این تحقیق ،بررسی نقش و جایگاه شهردار شب در راستای مدیریت بهینه شهری در
شهرهای مختلف جهان است .روش انجام این پژوهش بهصورت توصیفی – تحلیلی است ،بدین گونه که با
بررسی متون و اسناد مربوط به مدیریت شبانه شهر در دنیا ،تالش شده است که این مفهوم و مشتقات آن در
قالب یک نوشتار علمی به مخاطبان ارائه شود .نتایج این تحقیق نشان میدهد که این پدیده جدید در مدیریت
شهری در حال اصالح نواقص عملکردی و آرمانی خود است و بهطور حتم در آینده بهعنوان یک امر کامالً
ضروری مورد پذیرش اکثر شهرهای دنیا خواهد شد.
کلیدواژهها  :مدیریت شبانه شهر ،زندگی شبانه ،شهردار شب.
شاپا الکترونیکی2645-3851 :
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مقدمه
شب شهری بهطور سنتی یک فضای تحت کنترل بوده است که با کنترل و نظارت دقیق و قهری مشخص
میشد .تحقیقات اولیه پیرامون اقتصاد شبانه ،ترویج زندگی شبانه را از محورهای راهبردی توسعه فرهنگی در
شهرهای پساصنعتی میداند ،که با ارائه یک سیستم حکومتیِ جامع ،برای مدیریت یکپارچه فعالیتهای شبانه،
همراه شده است.
در سالهای اخیر ،جهانیشدن و بروز اشکال جدید مشارکت سیاسی منجر به ایجاد تغییرات چشمگیری در
بازیگران حوزه مدیریت شهری شده است .مدیریت شهری فرآیندی است که از طریق آن ،منابع عمومی و
خصوصی توسط طیف گستردهای از بازیگران داخلی و خارجی برای دستیابی به منافع جمعی ،مشارکت
میکنند( .)Pierre, 2011با توجه به سیر تاریخی مدیریت شهری در جهان و متناسب با شرایط هر مقطع
زمانی و مکانی نظام مدیریت شهری تمام تالش خود را در راستای انطباق و کارآمدی حداکثری به کار میگیرد.
لذا در شرایط کنونی و حسب موارد ضروری ،بازیگران جدیدی در قالب بخش خصوصی ،بخش حاکمیتی و
نهادهای مدنی در راستای برنامهریزی شهری ایفای نقش میکنند .بنابراین اگرچه دولتهای محلی بازیگران
اصلیِ این فرآیند هستند اما به دلیل متغیر بودنِ این پارامتر ،و منطبق بر این شرایط ،بازیگران جدید از اهمیت
دوچندانی برخوردار میشوند.
روش تحقیق
این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است .درواقع برای بررسی و تحلیل جایگاه شهردار شب و
مدیریت شبانه شهری در اقصی نقاط دنیا ،اسناد و متون مربوطه مطالعه شد و در قالب یک نوشتار علمی مختصر
و مفید ارائه شد .تکنیک گردآوری اطالعات در این پژوهش بررسی منابع کتابخانهای و اسنادی بوده است.
درواقع با بررسی و ارزیابی دادهها و اطالعات  40شهر در نقاط مختلف جهان ،ابعاد گوناگون موضوع مدیریت
شبانه به ویژه نقش شهردار شب بررسی شد و در این راستا نتایج قابل توجهی احصا شد.
مبانی نظری
در راستای مدیریت شهری در جوامع و شهرهای مختلف ،گونهبندیهای متفاوتی تعریف شده است
( .)DiGaetano and Strom, 2003; Pierre, 2011این گزارش ،با تاکید بر گونه شناسی پییر)2011(1
به بررسی ریشهها و پیامدهای نقش جدید میپردازد که چگونه ترویج سریع آن بر نحوه مدیریت شهرها پس
Pierre
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از تاریکی(شب) تأثیرگذار است .برنامهریزی شبانه بهعنوان بستری نوظهور در حال بروز میباشد ،در واقع،
موضوعی است که در مطالعات شهری بهطور کافی مورد توجه قرار نگرفته است ( Van Liempt et al,
 .)2015لذا خواستگاه آن را میتوان اوایل دهه  1990دانست ،هنگامیکه تعداد کمی از نظریهپردازان فرهنگی
و شهری ،شروع به استفاده از یک رویکرد زمانی برای اندیشیدن در مورد ابعاد فیزیکی و اجتماعی برنامهریزی
شهر کردند ( .)Bonfiglioli,1997این نظریهپردازان ،ویژگیهای منحصربهفردی را که در مراکز شهری اروپا،
در شب وجود دارد ،شناسایی کردند همچنین موضوعات جدید را که خارج از حوزه مدیریت شهری در طی
روز مطرح میشوند را نیز تبیین نمودند .درنتیجه ،سیاستها و تحقیقات" "temps de villesبه پیامدهای
اقتصادی – اجتماعیِ گسترش ساعت کار و دسترسی به خدمات برای مردم در طول چرخه  24ساعته ،سوق
پیدا کرد (.)Boulin and Mückenberger, 1999
چارچوب مفیدی برای درک تحول مطالعات در مدیریت شبانه شهری توسط هادفیلد )2015(1ارائه شد که سه
موج تحقیقی در این حوزه جدید را شناسایی کرد .از نظر هادفیلد ،موج اول مطالعات به راهبردهای توسعه
فرهنگی و با هدف گسترش نشاط مراکز شهری در شهرهای پساصنعتی ،فراتر از چهارچوب زمانی  9صبح تا 5
غروب ،که اقتصاد شبانه ( )NTE2را نیز دیده است ،اشاره دارد .وی همچنین طرح و برنامه کلیدی برای تبدیل
انبارها و ساختمانهای متروکه به میکدهها ،کلوپها و فضاهای خالق ،برای بازگرداندن مردم به شهر را نیز
مطرح میکند (1991 ،Comedia Consultancy؛ 1995 ،Bianchini؛ 2004 ،Roberts؛ ،Shaw
2014؛  .)2015 ،Hadfieldدر رقابت شدید میان شهرها ،هدف از ارائه این راهبردها ،تدوین دستورالعمل و
تنظیم قوانین و مقررات ،مطرح نمودن محدودیتهای مدیریت شهری ،در نظر گرفتن الزامات قانونی و ارتقای
فرهنگ حیات شبانه در فضاهای شهری با رویکرد شهر  24ساعته بود .رها شدن نیروهای بازار از این محدودیت
و اجرایی شدنِ راهبردهای یاد شده منجر به گسترش و ترویج اوقات فراغت ،استعمال دخانیات و نوشیدن
مشروبات الکلی ،افزایش آلودگی صوتی ،ارتکاب جرم و بروز آسیبها و انحرافات اجتماعی به ویژه در مراکز
شهرها شد که به دنبال آن واکنش شدید شهروندان نهادها و سازمان های غیر دولتی را در پی داشتHobbs ( .
 .)et al, 2003- Roberts and Eldridge, 2012این پیامدهای منفی پیشبینینشده ،نگرانی اصلی "موج
دوم" مطالعات شبانه شهر بود ،که بر ارزیابی توانایی ساختارهای حاکمیتی موجود برای مدیریت پیامدهای منفی
و "مشکلساز" این فعالیتهای شبانه متمرکز بود ( .)Hobbs et al, 2005این مطالعات غالبا بر «پیامد منفی»
مرتبط با فعالیتهای شبانه متمرکز شدهاند و سعی دارد میزان هزینههای عملیاتی برای مدیریت مؤثر آن را
Hadfield
Night-time economy
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ارزیابی و پیشبینی نماید ( .)TBR, 2016مطالعات نشان میدهد در این دوره برخی از اعمال و رفتارهای
شبانه ،بهویژه رفتارهای مربوط به مصرف الکل ،بیش از سایر موارد خطرساز بوده اند و درعینحال ،ادعاهای
اصلی ساکنان را برای تجربیات متنوعتر در اواخر شب تحتالشعاع قرار داد ( Eldridge and Roberts,
 .)2008درنتیجه ،اشکال جدید نظارت تصویری مانند دوربین مداربسته ،همراه با ظهور قوانین و مقررات جدید
منطقه بندی در این دوره گسترش یافت و طیف وسیعی از پیشنهادات برای پلیس محلی و حکومتهای شهری
مطرح شد( .)Hadfield et al, 2009سیستمهای شهری مدیریت شبانه در سطوح مختلف و از قوانین و
بازیگران دولتی (پلیس) و بازیگران غیردولتی (ناظران محلهای) در راستای توافقهای غیررسمی ،فعالیت
میکنند .گذشته از داشتن یک مأموریت مشترک برای نظارت بر اتفاقاتی که در یک منطقه پس از تاریکی رخ
میدهد ،بیشتر این سیستمها محدودیتی دارند؛ در واقع آنها غالباً نیاز به انعکاس یا تشدید سازوکارهای نظم
و کنترل موجود را دارند که در طول روز مشاهده میشود ،درحالیکه به ویژگیهای منحصربهفرد زندگی شهری
بعد از تاریکی بیتوجهی میکنند .شب بهطور سنتی بهعنوان بهانهای برای فعالیت سختگیرانه قهری و برای
حفظ ساختارهای طرد اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است .)Straw, 2018( .لذا همانگونه که زندگی
شهری در طول روز نیازمند رعایت قوانین و مقرارت خاص خود است زندگی شبانه نیر با توجه به ویژگی
های منحصر به فرد خود به مجموعه قوانین مدون و سازوکارهای کنترلی نیاز دارد .بنابراین ضروری است
توجه ویژهای به این مهم صورت گیرد .بیانچینی )1995(1از این ساختارها بهعنوان "تنظیمکننده رفتار" یاد میکند
که از مراجع صدور مجوز تا متخلفین در یک باشگاه شبانه ،را شامل میشود .از نظر هادفیلد (" ،)2015موج
سوم" مطالعات در شب شهری به بررسی نتایج طرد ناشی از این ساختارها که بر اساس نژاد ،قومیت ،طبقه
اجتماعی ،جنسیت ،سن و اولویتهای جنسی و ،...میپردازد .این موج شامل مطالعات جدیدی از اروپای غربی،
آمریکای شمالی و آسیای جنوب شرقی است که میتوانند این حوزه را تنوع بخشند ،درحالیکه پیش تر تنها
به تجربه انگلیس و استرالیا اشاره میشد .با دور شدن از خصایص بدبینانه مطالعات قبلی" ،موج سوم" تحقیق
در شب شهری ،بحثهای پیشگیرانهتری در مورد چگونگی ارائه اطالعات منسجم ،تهیه و تنظیم قوانین و
مقررات و در نظرر گرفتن سازو کارهای کنترلی برای مقابله با موضوعات خطر زا در اقتصاد شبانه ،را ترغیب
کرد.
در سال  ،2012رابرتز و الدریج؛ کتاب خود را با عنوان "برنامهریزی برای شهر شبانه" منتشر کردند ،و در سال
 2015مطالعات شهری؛ جلد کاملی را برای بررسی و تحقیق "جغرافیاهای شبانه شهر" اختصاص داد ( Van
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 .)Liempt et al, 2015این انتشارات همزمان برای کاهش مصرف مشروبات الکلی و ابتکار عمل برای
ترغیب متصدیان زندگی شبانه و ارتقاء استانداردهای ایمنی و کیفیت زندگی در شب ،تالش نمود .در این میان
می توان به نمونههای آن شامل طرحهای اعتبار سنجیِ  Purple Flagو  Best Bar Noneدر انگلستان ،که
خواستار گفتگو و همکاری بیشتر بین مدیریت شهر و فعالین زندگی شبانه اشاره کرد .این مشارکت و همکاریها
با ظهور شخص ثالث کنترلگر ( )TPP1در اقتصاد شبانه ،راه را برای اجماع بیشتر پیرامون مفهوم مدیریت
شبانه بهعنوان یک مسئولیت پیچیده که شامل ترکیبی از نمایندگیها ازجمله پلیس(مسئولین تامین امنیت)،
گروههای ساکن و مؤسسات بهداشت عمومی هموار کرد .این مفهوم گسترده بهجای تمرکز بر سازوکارهای
محدودکننده برای مقابله با جرائم شبانه و رفتارهای ضداجتماعی ،از یک پاسخ شبکهای حمایت میکند که به
شهرها اجازه میدهد بعد از تاریکی ،طیف گستردهتری از عوامل اجتماعی ،اقتصادی و محیطی زندگی را در
اختیار داشته باشند .سازو کار جدید با هدف ایجاد مشارکت و برای برقراری نظم ،اعمال نظارت و تسهیل
برنامهریزی در شب با استقبال رو به رو شده است ( )Roberts, 2004; Van Liempt, 2013و زمینه را
برای ظهور نقش جدید و بازیگر کلیدی درون سیستم مدیریت شبانه شهرها فراهم میکند که در واقع پیدایش
مفهومی تحت عنوان "شهردار شب" است .شهرداران شب که "مدیران" و "قیصرها" نیز نامیده میشوند ،افرادی
هستند که توسط شهرها انتخاب میشوند تا بهعنوان واسطه بین مؤسسات زندگی شبانه ،شهروندان و دولتهای
محلی ،عمل کنند .اگرچه پیشینه و روند انتخاب آنها بهطور چشمگیری متفاوت است ،اما مسئولیتهای
شهرداران شب را میتوان به سه نوع اساسی طبقهبندی کرد .اولین مورد به تقویت "سختافزاری شب" یا بهبود
فضای کالبدی اشاره دارد ،و روشی است که منجر به پویایی بیشتر و کیفیت زندگی پس از تاریکی میشود.
بهعنوانمثال ،برخی از شهرداران شب برای گسترش خدمات حملونقل شبانه در شهرهای خود یا افزایش
روشنایی و خدمات اساسی تالش نمودهاند .مورد دوم؛ به بهبود و بهروزرسانی "نرمافزاری شب" ،یعنی قوانین
و مقررات مربوط به تسهیل فعالیت و به حداقل رساندن مزاحمت در شب اشاره دارد .سرانجام ،مسئولیت سوم؛
به واسطهگری و ترویج اجماع میان طیف گستردهای از بازیگران حکمروایی شب اشاره دارد.
این سه مسئولیت؛ بهبود سختافزار ،نرمافزار و ترویج میانجیگری ،چارچوب و اساسِ راهبردهای خصوصی و
عمومی برای مدیریت شهری پس از تاریکی (درشب) است .اگرچه شهرها رویکردهای متفاوتی نسبت به
زیرساختها و مقررات شبانه دارند ،اما به نظر میرسد در مورد نیاز به ساختارهای دائمی اداره شب ،که وظیفه
تهیه این راهبردها و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده دارند ،اجماع فزایندهای در حال رخ دادن است .این
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وفاق ایدهها در مورد حکمروایی شبانه؛ برآیند روندِ دگرگونی در سیاستهایی است که منجر به معرفی این
نقش(شهردار شب) در شهرهایی مانند آمستردام و برلین در اوایل سال  2000و انتشار سریع آن در سراسر
جهان شد .به طوری که تا دسامبر سال  ،2018بیش از  40شهر نقش شهردار شب و یا یک سازمان فعال مدافع
شب را در اختیار داشتند .با وجود اینکه حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری شبانه طی یک دهه گذشته رو به
رشد بوده است ،اما ظهور شهرداران شب و ارتباط آنها با مدیریت شهری در مطالعات شهری بررسی و ثبت
نشده است .با این حال ،شهرداران شب و جذابیت رسانهای آنها بهعنوان یک عامل مهم در شب بهعنوان یک
زمینه مطالعاتی مهم ،مطرح شده است ( .)Straw, 2018آنها همچنین بهعنوان یک مکانیسم با ارزش در نظر
گرفته شدهاند و در کنار فرامین شبانه و راهحلهای دیگر ،برای حل مسائل شهری پس از تاریکی ،میانجیگری
را بهجای مقررات ،ترویج میدهند ( .)Gwiazdzinski, 2018در میان گسترش سریع شهرداران شب در
سرتاسر جهان ،این مطالعه در نظر دارد نگاهی جامع برای ارزیابی ارتباط این نقش بهعنوان مکانیسمی برای
تسهیل پاسخهای پیشگیرانه و مشارکتی به جرم و رفتار ضداجتماعی و نابرابری پس از تاریکی (درشب) ارائه
دهد .به عالوه این مطالعه سعی دارد با توجه به دادههای نظرسنجی از  35شهردار شب و سازمانهای مدافع
شب و تصدیق  6کارشناس که در گسترش این نقش تأثیرگذار بودهاند ،ابتدا به بررسی پیشینه و ریشههای
شکلگیری شهرداران شب در حوزه مطالعاتی آن بپردازد .سپس ،با توجه به چهار مدل پییر ( )2011پیرامون
مدیریت شهری ،چگونگی تأثیرِ دگرگونی این نقش ،توسط سیستمهای مدیریت محلی را تحلیل خواهد کرد.
در نهایت ،پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی در بخشهای جدید مطالعات در شب شهری ارائه می دهد.
پیشینه و خاستگاه موضوع شهردار شب
اگرچه برلین اولین شهری است که یک تشکل رسمی حمایت از مدیریت شبانه را ایجاد کرد (Club
 )commission Berlinاما خاستگاه مفهوم "شهردار شب" از کشور هلند آغاز شده است .در دهه ،1970
نقش برجسته ژول دیلدر1در حیات فرهنگیِ شهر روتردام با نام مستعار( )nachtburgemeesterیا شهردار
شب ،قابل توجه بوده است .در مصاحبه اخیر درباره ظهور جهانی این نقش ،دیلدر اظهار داشت" :من تازه
آموختهام که شهرداران شب در اینجا و آنجا ظاهر میشوند ( )...آنها مثل سیاستمداران به نظر میرسند ،اما
اینطور نیست که من تصور کنم ،بهراستی این نقش چیست؟" ( .)Van Dommelen, 2018دیلدر هرگز
انتظار نداشت که شهرداران شب در برنامهریزی شهری صدایِ رسایی داشته باشند .اما در واقع شهرداران شب
افرادی هستند که قادرند ضمن کار در کنار مدیریت شهری ،هرجومرج و تضادهای تاریکی را هدایت کرده و
Jules Deelder
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فضای امنتر و فراگیرتری را ایجاد نمایند .با این کار ،آنها میانجیگر بین دو جهان میشوند(زندگی شبانه و
مدیریت شهری) که تاکنون سیستمهای کمی برای برقراری ارتباط بین آنها وجود داشته است .طی  10سال
گذشته ،شهرهای کشور هلند بیش از  20شهردار شب را تعیین کردهاند .آمستردام مهم ترین شهر هلند در حوزه
شهردار شب است به طوری که برای نخستین بار جایگاه و نقش شهردار شب در این شهر تعیین شد و در سال
 2003از طریق ایجاد( )Stichting N8BM A'DAMبهعنوان یک سازمان غیرانتفاعی مستقل ،به شهردار و
شورای شهر معرفی شد و در گام بعدی نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل هایی ببرای طراحی و اجرای
راهبرد و سیاستهای ترویج زندگی شبانه در ابعاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی و  ...اقدام شد ( Stichting
 .)N8BM A'DAM Amsterdam,2018شهردار شب آمستردام هم توسط فعاالن زندگی در شب و هم
حکومت تأمین میشود و برای یک دوره دوساله با یک رأیگیری سهجانبه انتخاب میشود :رأی آنالین ،رأی
شورا و شهردار و رأی هیئتمنصفه .شهردار شب ضمن شناسایی و احصا دقیق مسائل میبایست در جهت
تحقق منافع شهروندان و نه در جهت کسب منافع خویش گام بردارد .یکی از موفقترین ابتکاراتی که توسط
شهردار شب آمستردام به اجرا گذاشته شده است ،اجرای طرح شهر  24ساعته است ،یک طرح آزمایشی  5ساله
که در سال  2013راهاندازی شده است و امکان تمدید ساعات کاری مکانهای شبانه واقع در حومه شهر را
فراهم میکند که پس از اجرای موفقیتآمیز ،در سال  2017به یک سیاست دائمی تبدیل شد ( Van der
 .)2017 ،R. ،Groepدومین ابتکار عمل که در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است؛ پروژه
( )Hospitable Rembrandt Squareاست .این آزمایش سهساله در سال  2015با حمایت شهردار فقید
آمستردام ( )Eberhard van der Laanبهمنظور کاهش خشونت ناشی از الکل ،باال بردن کیفیت زندگی
شبانه و ایجاد امنیت برای ساکنان رمباندتپلین(1یک منطقه شهری مهم مخصوص زندگی شبانه) راهاندازی شد،
منطقهای که ساالنه بیش از  200واقعه خشونتآمیز و مزاحمت ،در آن بروز میکرد .نتیجه یک همکاری دولتی
و خصوصی ،در این پروژه؛ استخدام  20مهماندار یا ناظر در لباسهای قرمزِ روشن (مشابه آنچه در یک جشنواره
یا رویداد عمومی دیده میشود) برای حفاظت و تامین امنیت در این منطقه به ویژه در شبهای جمعه و شنبه
بهعنوان راهکار و ایدهای برای ایجاد یک فضای آرام در نظر گرفته شده بود .در پایان اجرایِ طرح آزمایشی
سهساله ،گزارشهای ناگوار و مخرب 40 ،درصد کاهش یافته و نیز گزارشهای خشونتآمیز  20درصد کاهش
یافته است (.)Broer et al, 2018
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عالوه بر هلند ،با تالش دانشمندانی همچون لوک گویاژدینسکی1این طرح در فرانسه نیز طنین انداز شد ،که
طرح "شهردار شب" را راهکاری برای بازیابی شب شهری و جلوگیری از "ابتذال" در این حوزه ،پیشبینی کرده
بود( .)Aghina and Gwiazdzinski, 1999از طریق رئیس سابق کمیسیون شبانه لندن( فیلیپ کلوین،)2
این ایده برای چند دهه در شهرهای انگلیس نیز گسترش یافت .با گسترش اقتصاد شبانه در دهه  ،1990مدیران
مراکز شهری مجبور بودند با تعدد میخانه و رستوران ها و همچنین با فعالیت و فضاهای تکمیلکننده آن این
موضوع مقابله کنند ،ضمن اینکه با ( .)Philip Kolvin, 2018در سال  ،2016صادق خان(شهردار لندن)،
نخستین "شهردار شب" را برای تسهیل در تعامل بین شهروندان ،مقامات محلی و اماکن زندگی شبانه ،تعیین
کرد .به عبارت دیگر این نقش جدید ،برخی از چالشهای پیشروی خود را از مدیران مرکز شهر به ارث برده
است ،و وظیفه شهردار شب ،این بود که بهجای یک منظره پررونق شهری در شب ،یک شرایط در حال زوال
را مدیریت کند ( .)Campkin and Marshall, 2017یکی از اصلیترین دستاوردهای شهردار شب در
طول اولین سال حضور ،نفوذ کالم شهردار شب است که به این مکانها اجازه گشوده شدن ،داده است
(.)Mayor of London, 2017
در شهرهای دیگری مانند نیویورک ،ظهور طرح شهردار شب ،نتیجه سالها فعالیت و طرفداری از زندگی شبانه
است ( .)Hae, 2012به دنبال یک دهه سیاست تحمیلی و سرکوب شدید زندگی شبانه ،در اوایل دهه 2000
میالدی و در زمان دولت رودولف جویلیانی 3،فعاالن شهر نیویورک برای به رسمیت شناختن حقوق افراد شاغل
در نوبت شب ،ازجمله پرستاران ،رانندگان تاکسی ،کسانی که در حوزه فعالیت میهمانداری و صنایع خالق
5

هستند و  ...شروع به مبارزه کردند .در نهایت در تابستان سال  ،2017رافائل اسپینال4عضو شورای بروکلین،
الیحه ایجاد هیئت مشورتی شبانه و دفتر زندگی شبانه را تصویب کرد ( The New York City Council,
 .)2017هیئت مشورتی شبانه متشکل از  14عضو است که وظیفه آن ارزیابی قوانین شهر و ارائه نظراتی برای

رسیدگی به مسائل مشترک در فعالیت زندگی شبانه بود .دفتر زندگی شبانه از اوایل سال  ،2018بهعنوان واسطه
بین مؤسسات زندگی شبانه ،ساکنان و دولت ،فعالیت میکند .گرچه این اداره بر رسیدگی به شکایات و تخلفات
متمرکز است ،اما این دفتر میتواند توصیه و پیشنهادهای سیاسی را نیز به شهردار و آژانسهای مختلف شهری
ارائه دهد ( .)City of New York, 2019برخالف مدل شهر آمستردام ،این موقعیت از طریق حکومت
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تأمین میشود و تنها توسط شهردار تحت نظارت است .برای اسپینال ،اولین چالش اصلی"متقاعد کردن مردم
است که نقش شهردار شب نهتنها برای کسبوکار نیست بلکه در خدمت جامعه است" ( Rafael Espinal,
.)2018
ماهیت و قلمرو نقش شهردار شب
سه سؤال وجود دارد که بهمنظور موفقیت نقش شهردار شب باید پاسخ داده شود (.)Philip Kolvin, 2018
سؤال اول این است که این نقش در کجا قرار خواهد گرفت؟ در داخل یا خارج از ساختار شهرداری .چراکه
افرادی که برای حکومتهای محلی کار میکنند باید با منافع سیاسی و چرخه انتخاباتی همسویی داشته باشند
در غیر این صورت و افراد مستقل یا تعیینشده توسط انجمنهای اجتماعی برای تأمین بودجه که در ارتباط با
مقامات رسمی شهرداری است با مشکالتی روبرو میشوند .سؤال دوم این است که آیا شهردار شب یک وظیفه
وکالتی است یا یک نقش قانونی و نظارتی؟ و سؤال سوم این است که آیا شهر پذیرای ایجاد چنین جایگاهی
هست یا خیر؟  75درصد از شرکتکنندگان ،امنیت را بهعنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود بیان کردند
و همه آنها میانجیگری و حلوفصل اختالفات را بخشی از شرح وظایف شغلی خود ذکر کردند .بااینحال،
هیچیک از این افراد ،حق تغییر قوانین یا مقررات محلی را ندارند ،و این نشان میدهد که شهردار شب نقشی
کامالً مشورتی و صوری است.
از نظر ویل استراو 1،استاد مطالعات رسانه شهری در دانشگاه مکگیل و مجری چندین پروژه در مورد فرهنگ
شبانه در سطح بینالمللی ،عنوان "شهردار شب" حاکی از "یک شهر جایگزین" است که به ایجاد ظرفیت
جدیدی ،نیاز دارد ( .)Straw, 2018در واقع ،این دروغ بزرگ آشکار شد که نقش شهردار شب ،ماهیت پوچ
و تجاوزگرانهای دارد و کارشناسان ،این افزایش آگاهی از موقعیت شبانه شهری را بهعنوان زمینهای مناسب
برای تحقیق و عمل میدانند .بااینحال ،برخی از شهرها ،در استفاده از این نقش تردید کردهاند ،زیرا همیشه به
یک مقام منتخب مرتبط نیست و این شبیه یک "کابوس" است ( City of Toronto, 2018; Will Straw,
 .)2018در این راستا شهردار شب با عناوین مختلفی از قبیل؛ "مدیر اقتصاد شبانه"" ،نماینده شبانه"" ،مدافع
زندگی شبانه" و "سفیر شب" همراه میشود .این تفاوت لفظی ،نخست به تفاوت جغرافیایی در جایگاه و قلمرو
این نقش اشاره دارد .درحالیکه شهرداران شب اروپایی؛ افراد مستقلی هستند که بین متصدیان زندگی شبانه و
شهروندان میانجیگری میکنند ،همتایان آمریکایی آنها که معموالً مدیر یا ریس نامیده میشوند؛ نمایندگان

Will Straw

65

1

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار ،1400دوره 3شماره4

تعیینشده دولتی هستند که وظیفه نظارت بر نحوه کارکرد اقتصاد شبانه را بر عهده دارند ( Philip Kolvin,
.)2018
خلق جایگاه و نقش شهردار شب
اکثر شهرداران شبانه ( )73٪در مقیاس شهری کار میکنند ،و تنها  ٪19آنها در سطح محله یا بلوک شهری
مشغول به کار هستند .گرچه بسیاری از آنها از الگوی مستقل شهر آمستردام الهام گرفتهاند ،اما تقریباً ()40٪
از آنها کامالً از دولت محلی تأمین میشوند ،و این درحالی است که  ٪23به یک سازمان جامعه مدنی و ٪3
آنها به حوزه زندگی شبانه مرتبطاند .با این حال ،این بررسی نشان داد که شهرداران شب ،منابع بسیار محدودی
دارند ٪56 :آنها با بودجه  20،000دالری یا کمتر کار میکنند و تقریباً  ٪40آنها به طور مستقل یا با حمایت
داوطلبانه ،کار میکنند .تقریباً نیمی از پاسخدهندگان گزارش دادند که آنها فقط بهصورت پارهوقت کار میکنند،
که این قلمرو و تأثیر نقش را محدود میکند .هنگامیکه در مورد نحوه دستیابی به این جایگاه از آنها سؤال
شد ٪42 ،از شرکتکنندگان شهردار یا شورای شهر ٪26 ،سازمان جامعه مدنی و  ٪13فعالین زندگی شبانه را
عنوان نمودهاند .از میان کسانی که مورد تأیید دولت محلی بودهاند ٪16 ،به صورت تماموقت برای ایفای این
نقش استخدام شدهاند .پاسخ به این سؤال ،دومین تفاوت مهم جغرافیایی را نشان میدهد؛ بیشتر شهرداران
شب اروپا برای این جایگاه موقتاً تعیین شدهاند و همتایان آمریکایی آنها بهعنوان کارمند تماموقت در شهرداری
استخدام شدهاند .دو شهر آمریکایی (نیویورک و واشنگتن  )D.Cبا معرفی قوانین جدید در این حوزه ،مواضع
خود را بیان نموده اند .به عالوه نتایج نظرسنجی همچنین اختالف در انتخاب نقش را نشان داد .شهرداران شبی
که در دولت محلی مستقر هستند در یک فرایند رقابتی ،که در آن نقش و مسئولیتهای آنان بهوضوح تعریف
شده ،شرکت کردند و این موضوع ،فراخوان شده یا در قانون جدید گنجانده شده است .اما افرادی که در خارج
از بدنه دولت محلی قرار دارند ،روند انتخاب سختتری را دنبال میکنند ،بیش از ( )53٪از شرکتکنندگان در
سنین  35تا  45سال هستند ٪38 ،از آنها  45سال یا باالتر دارند .تقریباً نیمی از این افراد ( )45٪دارای مدرک
کارشناسی ارشد هستند که این امر وجود گروهی از افراد میانسال و دارای تحصیالت عالی را برای یک حرفه
در راستای مدیریت خدمات عمومی ،نشان میدهد.
ترویج و گسترش نقش شهردار شب
با توجه به پوشش و پشتیبانی گستردهای که شهرداران شب از رسانههای بینالمللی دریافت کردهاند ،این نقش
بهسرعت در سراسر جهان گسترش یافته است(2016 ،Delgadillo,2017؛ 2017 ،Henley؛
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 .)O’Sullivanاز نظر استراو ،شهرداران شب عنصری از "شهرسازی جدید" هستند که در سه مرحله گسترش
یافته است .مرحله اول؛ به تالشهایی که برای به رسمیت شناختن جایگاه مهم این نقش جدید در شهر اشاره
دارد ،که از حدود سال  2012میالدی و با رواج این اصطالح توسط رسانهها آغاز شد .مرحله دوم و فعلی؛ به
تالشهای جهانی برای نجات بقایای زندگی شبانه در بستر نوسازی مراکز شهری و تعطیلی گسترده مکانهای
موسیقی اشاره دارد که شهردار شب را به یک چهره تقریباً ضروری برای اصالح این امور ،تبدیل کرده است.
و سوم؛ به تالشهایی برای افزایش آگاهی در مورد موضوعات خاصِ گروهی ،ازجمله امنیت زنان ،بهویژه در
مکانهایی مانند آمریکای التین اشاره دارد (.)Will Straw, 2018
ظهور شهرداران شب اغلب در قالب یک جنبش جهانی تعبیر میشود که به اهمیت روزافزون اقتصادی و مدنی
زندگی فرهنگی در نواحی شهری ،گره خورده است ( .)Mount, 2015مدتها است که محققان به سرپرستی
فلوریدا )2002(1برآنند تا ضمن ایجاد فرصتی برای مالقات و معاشرت شهروندان با هم ،فرصتهایی را که
زندگی شبانه میتواند برای تغییر فضای شهری و جذب طبقه خالق2فراهم نماید مهیا کنند و در راستای تحقق
چشمانداز مطلوب و پویایی محلی گام بردارند .بر این اساس ،راهبردهای توسعه شهری ،رونق اقتصاد شبانه را
بهعنوان نوعی نوشدارو و عالج برای رونق گردشگری و رشد اقتصادی مورد حمایت قرار داده اما از تأثیر
دگرگونیها و تغییرات بر هویت و فرهنگ محلی مغفول ماندهاند (2009 ،Glaeser,2004؛ .)Evans
گسترش فعالیت شبانه میتواند درک افراد از امنیت پس از تاریکی را بهبود ببخشد ،ازسوی دیگر تالشهایی
در جهت احیای مجدد با محوریت تقویت اقتصاد شبانه نیز میتواند امواجی از تسهیالت را برای تغییر بسیاری
از مکانهای زندگی شبانه که قبالً بسته و یا معلق شدهاند ،ارسال نماید و درنهایت موجب کارآمدی آنها
شود(.)Hae, 2012
از نظر جیم پیترز 3،مدیر مؤسسه مهمانداری ( ،)RHI4شهرها به دنبال شهرداران شب بهعنوان شخصی برای
نجات زندگی شبانه از اینهمه فشار ،هستند(.)Jim Peters, 2018
درحالیکه شب شهری در سالهای اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده است ،همچنان بهعنوان یک فضای
کامالً مرتب و منظم(تحت کنترلی) که سیاستهای محدود کنندهای از قبیل ممنوعیت نوشیدن الکل برای
"برقراری تعادل مناسب" بین یک اقتصاد شکوفا و متنوع شب و افزایش جمعیت ساکن ،به کار گرفته است،
ادامه میدهد( .)Jones, 2018بنابراین ،اعمال این سیاستها باعث از بین رفتن اماکن سنتی مانند کلوپ های
1
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شبانه در شهرهایی مانند لندن شد که در نهایت منجر به از دست رفتن نیمی از آنها در سال های  2005تا 2015
گردید )Wilson, 2019( .سیدنی شهری است که در سال  2014میالدی 176 ،کلوپ شبانه خود را درنتیجه
ی اجرای قوانین ممنوعیت ،بست( .)Taylor, 2018مطابق نظر ها ی ،)2012(1سرکوب و ناپدید شدن
فعالیتهای شهری و فضاهای آنها می بایست جدی گرفته شود زیرا "اینها در ایجاد آرمان هنجاری شهرها
بسیار ارزشمند هستند" .این موضوع ،شهرها را به تعیین شهرداران شب برای حفظ و احیای زندگی شبانه
ترغیب نموده که در تالش برای محافظت از مناظر کمتوجه شبانه خود هستند .عالوه بر مشارکتهای فرهنگی
و اقتصادی ،شب شهری یکی از عوامل کلیدی برای تعامل اجتماعی و همچنین ایجاد اعتماد و هویت است.
همچنین این یک فضای بسیار بحثبرانگیز است ،که توسط گروههای خاصی برای احقاق حقوق خود در شهر
مورد استفاده قرارگرفته است ( .)May, 2014; Williams, 2008شب شهری برای جوامع لذتجو که
ازلحاظ تاریخی در نشاط و شخصیت منحصربهفردشان در محالت و کل شهرها شناخته شدهاند ،از اهمیت
ویژهای برخوردار بوده است .بنابراین در این راستا شهرداران شب بهعنوان منادیان کلیدی برای این اجتماعات،
بهویژه در شهرهایی مانند نیویورک و لندن ،جایی که آنها جشنهای  World Prideرا رهبری کرده و
تالشهای آگاهی بخشی در تابستان سال  ،2019انجام دادهاند ،قلمداد می شوند( ;Abadsidis, 2019
 .)Broadgate, 2019علیرغم مشارکت بیشتر زنان در احیای رویکرد زندگی شبانه ،این مطالعه نشان داد که
حدود  73درصد شهردارن شب را مردان تشکیل می دهند.
بااینحال ،برخی از شهرهای بسیار بزرگ ازجمله نیویورک ،سیدنی و لندن نمایندگان زن را برگزیدهاند .تا جایی
که برخی از این شهرداران ،به جهت اهمیت دادن به قشر زنان مکانها و سازمانهای مربوط به زندگی شبانه را
به ایجاد محیطهای امنتر برای آن ها ترغیب میکنند ،هنوز هم باید تأثیر این مشارکتها در کاهش جرائم علیه
زنان بهدقت ارزیابی شود.
داده مربوط به زمانی که جایگاههای شهردار شب و سازمانهای مدافع شبانه ایجاد شدهاند ،رشد نمایی این
جنبش را نشان میدهد .اگرچه تا سال  2013تنها  6شهردار شب تعیین شده بودند 10 ،مقام یا سازمان جدید
به ترتیب در سال  2017و  2018ایجاد شدهاند و این سالها بیشترین رشد در این جنبش صورت گرفته است.
زمانی که این گزارش منتشر شد 6 ،شهر جدید به این لیست پیوستند؛ بلومینگتو ن ،2مانهای م ،3پراگ،4
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لسآنجلس ،1تورنتو ،2واشنگتن 3D.Cو شهرهای دیگر مانند ادینبورگ ،4هلسینک ی ،5شانگها ی 6و وی ن 7ابراز
عالقه خود را برای ایجاد این جایگاه ،اعالم کردند .بهاستثنای کال ی8و والپارایزو  9،تمام شهرداران شبانه و
سازمانهای مدافع شب که در این مطالعه شرکت کرده بودند ،امروز فعال هستند.
دستاوردهای شهردار شب در مقیاس جهانی
نتایج بررسی نشان میدهد که دستاوردهای شهرداران شب را میتوان در چهار حوزه زیر طبقهبندی کرد؛
 .1آگاهی
 .2سیاست
 .3میانجیگری
 .4زیرساخت.
 ٪15درصد از پاسخدهندگان اظهار داشتند که با در نظر گرفتن موضوع زندگی شبانه در برنامههای محلی موفق
بودهاند(وکالت -آگاهی) 29٪ .از مشارکت مثبت خود در بهروزرسانی مقررات محلی برای حمایت از زندگی
شبانه یاد کردند(سیاست) 44٪ .عنوان کردند که خود مسئول ساماندهی متصدیان زندگی شبانه و ارتقاء همکاری
بیشتر با همسایگان و دولت محلی بودند(میانجیگری) .و  ٪12دستاوردهای خود را در زمینه جمعآوری بودجه
عمومی یا تشویق شرکای خصوصی و دولتی خود به منظور بهبود عایق صوتی ،حملونقل در شب و
(زیرساختهای) دیگر ،ذکر کردند.
وقتی از آنها سؤال شد که چه چیزی از نقش آنها برای شهرشان اهمیت دارد ٪50 ،از شرکتکنندگان در
نظرسنجی عنوان کردند که معتقدند سهم آنها در ایجاد یک تصویر مثبت ،بسیار مهم است .نیمی از این پاسخها،
شامل اظهاراتی از قبیل "تغییر درک منفی از شب" بود و نیمی دیگر شامل عباراتی مانند "ساخت شهر شادابتر"،
"زیست پذیر" و "رقابتیتر" بود .این بیانگر یک چشمانداز بسیار خوشبینانه در مورد تأثیر این نقش جدید برای
حمایت از نشاط شهری و کیفیت زندگی در شب است.
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نظرات کارشناسان نیز در این باره به همان اندازه خوشبینانه بود .از نظر چارلز لندری1نویسنده و برنامهریز
شهر راهکارهایی برای حل چالشهای شبانه مانند سروصدا (آلودگی صوتی) و ناامنی وجود دارد ،اما مقوله
شهردار شب از این جهت اهمیت دارند که این جایگاه و نقش می تواند ،بازیگران محلی را برای حل این
موضوعات به مذاکره ترغیب میکند ( .)Charles Landry, 2018بهعبارتدیگر ،میتوان آن را بهعنوان
بستر جدیدی قلمداد کرد ،که از طریق آن شهرها میتوانند فعالیت شبانه را با مشارکت و فعالیت بیشتر ،اداره
کنند .از نظر استراو ،اهمیت این نقش از توانایی آن در " قطع دیوانساالریهای بیثمر" برای مقابله با مسائل
شهری ناشی میشود ( .)Will Straw,2018با افزایش آگاهی از مزایای داشتن یک زندگی شبانه پر
جنبوجوش ،در دسترس و ایمن ،این نقش (شهردار شب) شکل جدیدی از "اداره مناسب و بهموقع" را ایجاد
میکند و مدیریت شهری را از ارائه راه حل های صرفاً واکنشی دور کرده و به تحرک و تمرکز آن به ویژه در
مقوله ایمنی و امنیت و تصمیم گیری راهبردی در این باره کمک میکند(Gwiazdzinski, 2018, Peters, .
).2018
چشماندازهای آینده شهردار شب
بهطورکلی ،کارشناسان موافقاند که این نقش در دو منطقه جغرافیایی(آمریکا و اروپا) به گسترش خود ادامه
خواهد داد که این موضوع برای اکثر شهرهایی که اخیراً این نقش را میپذیرند یک مزیت به شمار می آید ،اما
استمرار این نقش در شهرهایی که از قبل وجود داشتهاند ،بهطور نسبی نامشخص است .گرچه  ٪78از
شرکتکنندگان اظهار نمودند که نقش آنها ،حتی فراتر از شرایط و موقعیت کنونی ،ادامه یابد ،اما  ٪22نگران
هستند که شهرداران شب نقش خود را در قالب تغییرات مدیریتی(سیاسی) از دست دهند .تأثیر برجستهای که
حکومت محلی بر وجود این نقش داشته این است که خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی ،بهویژه
متصدیان زندگی شبانه است که در صورت از بین رفتن این نقش ،ممکن است منافع خود را از دست دهند.
هنگامیکه نظر آنها در رابطه با  5سال تجربه کاریشان در زمینه زندگی شبانه سوال شد  ٪60از شهرداران شب
اظهار نمودند که این نقش را ابزاری برای ایجاد شهری فراگیرتر میدانند .آنها از اصطالحاتی مانند "پایین به
باال"" ،متنوع"" ،مقرونبهصرفه" و "باز" برای توصیف ابتکارات خود در شهرهای خود استفاده کردند .این
اصطالحات بیانگر آرمانهای روشنی برای بردباری و همکاری بیشتر است ،و میدانند که ساختن اجتماع
منسجم یک ویژگی مهم از اقتصاد شبانه سالم است .شرکتکنندگان و کارشناسان در نظرسنجی عنوان کردند
که نقش شهردار شب می بایست جزئی از یک ساختار کاربردی و گسترده باشد و نه صرفاً جایگاهی فردی و
Charles Landry
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تک نفره چرا که در آن صورت است که می تواند هماهنگی نهادهای مختلف را تسهیل کند (،Kolvin,2018
.) Peter ،2018
چندین شهر برای تسهیل این هماهنگی ،اقدامات مثبتی انجام دادهاند .لندن در سال  2017کمیسیون شبانه ایجاد
کرد و منچستر ،سیدنی و نیویورک نیز نهادهای مشابهی را خلق کردند( Greater Manchester
2018 ،Combined Authority؛ 2018 ،Joyce؛  .)2018 ،Litvakبااینوجود ،برخی از این ساختارها
موقتی هستند و بیشتر اعضای آنها نماینده فعالین زندگی شبانه هستند ،و تنها  ٪5یا کمتر آنها سابقه در
برنامهریزی یا سیاستگذاری شهری دارند.
توصیههایی برای تحقیقات آینده
سه موج اول مطالعات در شب شهری( ،)Hadfield, 2015مستلزم گسترش زندگی شبانه در راستای
راهبردهای توسعه مجدد در شهرهای پساصنعتی ،و معرفی یک سیستم حکومتیِ جدید است ،هدف آن کاهش
روند آمار جنایات و رفتارهای ضداجتماعی ناشی از این گسترش بوده ،اما مجموعهای از ساختارهایی را ایجاد
کرده که محرومیت و طرد اجتماعی را تقویت میکند .افزایش رویکرد پلیسی ،سختگیری برای صدور مجوز
و کاهش ساعت کار ،مدتهاست که قاعده نظم اجتماعی را پس از تاریکی تضمین میکند .بااینحال ،ظهور
شهرداران شب با آشکار کردن مجموعه جدیدی از موضوعات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی که خواستار
میانجیگری و همکاری بیشتری هستند ،مفهوم مدیریت شبانه را گسترش داده است .در طول دو دهه گذشته،
بیش از  40شهر ،شهردار شب خود را تعیین کردهاند .شهرداران شب با حمایت گسترده رسانهها و تأییدیه
رسمی شهرداران بلندپایه مانند شهرداریهای لندن و نیویورک ،بهسرعت در حال تبدیلشدن به بازیگران سیاسی
محلی و نمادِ یک شبکه در حال رشدِ فرا مرزی است تا در مورد موضوعات تأثیرگذار این بخش از روز (بعد
از تاریکی) که مدت زیادی فراموش شده بودند ،تبادل نظر داشته باشند .گذشته از ترسیم نقشهای از گسترش
این جنبش ،دادههای نظرسنجی؛ تفاوتهای جغرافیایی مهمی را در قلمرو و جایگاه این نقش ،در داخل یا
خارج دولت محلی ،آشکار کرد .با توجه به مدل مدیریت شهریِ پییر ( ،)2011میتوان برخی از این تفاوتها
را تحلیل کرد .بهعنوانمثال ،به دنبال مدلِ آمستردام (اکثر شهرداران شب اروپا) قهرمانان مستقلی هستند که
داوطلبانه و در بیشتر موارد موقتی ،سازمانهای جامعه مدنی را که حامی میانجیگری و گنجاندنِ طیف گستردهای
از گروهها و منافع هستند ،هدایت میکنند .در ایاالتمتحده و در اکثر مناطق آمریکای التین ،شهرداران شب
بهعنوان کارمندان تماموقت دولتی استخدام میشوند و از یک مدل مدیریتی پیروی میکنند که بر کارآیی و
هماهنگی چندبخشی ،متمرکز است .گرچه مدلهای مدیریت شهری نمایشهای ایستایی هستند که فقط به
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تعداد معدودی از شهرها در جهان توسعهیافته ،متمرکز میشوند ،اما مدل پییر و سایر گونهبندیها میتوانند
برای توضیح برخی از تغییراتِ این حوزه ،هنگام انتقال به نقش جدید ،مفید باشند.
نتایج مطالعه نیز ،تکامل در دامنه این نقش را نشان میدهد .درحالیکه اولین شهرداران شب و سازمانهای
مدافع آن ،از الگوی برلین و آمستردام که بر حفظ زندگی و فرهنگ شبانه پس از تاریکی تمرکز داشت ،پیروی
میکردند ،افزودههای بعدی این جنبش؛ عمدتاً در ساختمان شهرداری مستقر است :بین سال  2017و ،2019
بیستوسه جایگاه جدید شهردار شب ایجاد شد ،که دوسوم آنها در دولت محلی واقع شده است .نهادینه
کردن این نقش به شهرداران شب اجازه داده است که بهطور فزایندهای درگیر اقدامات ابتکاری برای ارتقاء
"سختافزاری" شبانه یا محیط انسانساخت در شب شوند ،و نیز در فرآیندهایی برای بهروزرسانی نرمافزاری
شبانه"یا قوانینی که زندگی شهری را پس از تاریکی تنظیم میکند" ،همکاری کنند .درحالیکه حمایت و منابع
نهادهای گستردهتر به آنها امکان میدهد تا بیشتر به سیاست و زیرساختها بپردازند .بهطور کل ،ممکن است
توانایی آن ها برای حمایت و یا تغییر در مدیریت و رهبری شهر محدود شود.
با توجه به جدید بودن این جایگاه ،هدف از این مطالعه صرفاً ارزیابی اثرات آن نبوده ،بلکه درک اهمیت آن در
یک تاریخ وسیعتری از مدیریت شبانه و مطالعات مربوط به شب شهری است .برای ارزیابی تأثیر سهم شهرداران
شب جهت بهبود ایمنی و کاهش مزاحمت ،الزم است تحقیقات بیشتری انجام شود .ازآنجاکه آنها مسئول
نظارت این بخش هستند ،از سرزندگی و هویت فرهنگی نواحی شهری حمایت میکنند ،بااینحال ،نتایج این
مطالعات ،چهار سهم اصلی را نشان میدهد که میتوان به این نقش نسبت داد:
 .1ایجاد یک فضای سازمانی برای بحث و گفتگو در مورد شب شهری :گرچه اشکال مختلفی از
فعالیتهای شبانه در شهرهای مختلف جهان وجود دارد ،اما شهرداران شب در حال کمک کردن به
موضعی برای ایجاد این موضوع در برنامههای شهری با استفاده از اعمالنفوذ منابع مازاد چه مادی و
چه معنوی ،برای مقابله با موضوعات بیشماری که زندگی شهری را بعد از تاریکی متأثر میکند،
هستند .در پاییز سال  ،2018دفتر جدید شب شهری که اخیراً در نیویورک ایجاد شده بود "برای تحقق
توصیهها و راهحلهای بلندمدت برای اطمینان از ایجاد چشماندازهای شبانه ایمن و پرجنبوجوش
که برای همه نیویورکها کار کند" شروع به تبلیغات و سخنرانی در غالب گردشی در پنج شهر نمود
( .)Office of Nightlife.2019جلسات این گردش ،در سالنهای نمایش و تئاتر و به ریاست
دفتر زندگی شبانه و همراه نمایندگان آژانسهای شهری مانند پلیس و ادارات حملونقل ،برگزار
میشد .عالوه بر آن در سال  2019به منظور افزایش آگاهی نسبت به امور این دفتر جدید و ایجاد
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فضایی برای شهروندان ،جلسات دورهای بین سازمانی قوت گرفت تا در مورد مهمترین موضوعات
مربوط به زندگی شب در شهر بحث کنند (.)Ariel Palitz,2019
 .2تحقق چشم انداز مطلوب با دگرگونیهای سیمای شهری در شب از طریق بهرهگیری از تجربیات:
شب فرصتهای زیستی بینظیری را برای شهرها به وجود میآورد از جمله انجام فعالیت های متنوع
 ،حمل و نقل عمومی در دسترس و  . ...با ترویج برنامههای آزمایشی و در نظر گرفتن الزامات قانونی
برای زیست شبانه و سازوکارهای نوآورانه برای تسهیل همکاری با همه ذینفعان ،شهرداران شب؛
حکومتهای محلی را ترغیب میکنند تا در شیوه اختصاص منابع برای تنظیم فعالیتهای شبانه،
خالقتر باشند و در راستای تحقق چشم انداز مطلوب اقدام نمایند .اینچنین ابتکاراتی مانند؛ الگویِ
مجوز  24ساعته و پروژه میدان رامبراند است که بهعنوان مداخله آزمایشی به سرکردگی شهر آمستردام
با حمایت از شهردار شب آغاز شده و بعداً بهعنوان یک برنامه دائمی گنجانده شد.
 .3حفاظت از زندگی شبانه بهعنوان شکلی از فرهنگ :نشاط فرهنگی و سرزندگی از ویژگیهای اصلی
یک شهر پررونق است ،اما راهبردهای ترویج آنها ،میتواند در فرآیندهای دگرکونی و بازیابی هویت
شهر موثر باشد .با افزایش آگاهی از لزوم محافظت از فرهنگ شبانه ،شهرداران شب به مکانهای
زندگی و موسیقی شبانه کمک میکنند تا با سنت و هویت محلی شناخته شوند .در سال  ،2017در
میان افزایش شکایات پیرامون وجود آلودگی صوتی در محالت مسکونی ،شهر برلین متعهد شد
یکمیلیون یورو برای راهبردهای تأمین بودجه عایق صوتی برای زندگی و موسیقی در مکانهای شبانه
تأمین کرد ،این یک تالش برای محافظت از ناپدید شدن آن معضالت بود (.)Hawthorn,2017
این پاسخ از طریق کار وکالت کمیته کالب برلین( بهعنوان یک سازمان مستقل طرفداری از زیست
شبانه) ،تقریباً دو دهه ادامه داشت ،که از سال  2001آگاهی در مورد کمکهای اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی مثبت زندگی شبانه در پایتخت آلمان را افزایش داده است( ;Goldhammer, 2019
.)Wilson, 2019
 .4ایجاد فضاهای همه شمول پس از تاریکی (در شب) :شهرداران شب بهطور فزایندهای توسط شوراهای
شهر و هیئتهای اجتماعی بهعنوان متحدین اصلی در حمایت از گروههایی که منافع آنها مدتهاست
مورد غفلت واقع شده است ،شناخته میشوند .در سالهای اخیر ،آنها بهعنوان قهرمانان اصلی جوامع
لذتجو تبدیل شدهاند و برای ارتقاء امنیت زنان و حقوق کارگران در شب ،تالش میکنند .بهعنوان
بخشی از برنامه زیرساخت فرهنگی ،لندن متعهد شده است تا حسابرسی ساالنه این مکانها را ارائه
دهد و وعدههای پنج امتیازی را برای متصدیان ،توسعهدهندگان ،صاحبان امالک و دیگران ایجاد کرده
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است تا از میخانههای این اقشار ،کلوپها و مکانهای دیگر حمایت کنند( Mayor of London,
.)2019
تمامی این موارد ،هنوز هم برخی از بخشها ،در شناخت و پذیرش این شکل جدید از بوروکراسی که بهطور
بالقوه میتواند برخی از کارکردهای برنامهریزی شهری را تکثیر کند ،مردد هستند .اگرچه تنظیم زندگی شبانه
به مدت طوالنی ،بخشی از وظایف حاکمیت شهری بوده است ،اما ایجاد دفاتر مدیریت شبانه در ادارات شهری
میتواند بهعنوان کنترل مدنی بیشتر ،بر فضاهای خصوصی تفریحی و سرگرمی تعبیر شود ،بهطوریکه بهجای
شکستن ساختارهای موجودِ نابرابر و از بین بردن محرومیت های اجتماعی اقدام کند .برخی از افراد در این
نقش بهمنظور جلوگیری از ایجاد وعدههای دروغین ،مبتنی بر آنچه میتوانند از منظر اجرای قانون انجام دهند،
از عنوان "شهردار شب" استفاده نکردند چرا که باور داشتند علی رغم بهره مندی از این نقش دارای اختیارات
محدود هستند که این امر برنامهریزی حول این موضوع را دچار پیچیدگی میکند .این مطالعه همچنین نشان
داد که همه شهرها اولویتهای یکسانی ندارند یا در مدیریت زندگی شبانه در یک مرحله مشابه قرار ندارند،
که این امر پیشبینیهای مربوط به پایداری این جایگاه را پیچیده میکند ،بخصوص در صورت عدم پشتوانه
قانونی ،جذابیت و شناخت فعالیت زندگی شبانه ،از جمله عوامل مهم برای اجرای این نقش هستند ،بهویژه
برای کسانی که خارج از چارچوب حکومت شهر ،واقع شدهاند .وضعیت این نقش در داخل یا خارج از دولت
محلی و در خالقیت و حقانیتی که به این جایگاه نسبت داده میشود ،بسیار تعیین کننده است .اگرچه تأثیر این
شرایط بر عملکرد شهرداران شب هنوز نیازمند ارزیابی دقیق است اما با این حال اکثر دستاوردهای شهرداران
شب در حوزه وساطت و میانجیگری قرار دارند ،توانایی آنها برای مشارکت دائمی بیشتر در سیاستگذاری و
زیرساختهای شهری ،بستگی به حمایت دیگر دفاتر و مؤسسات ذینفع مانند گروهها و هیئتمدیره زندگی
شبانه از آنها دارد .وجود نمایندگانی از بخشهای فرهنگ و میهمانداری ،برنامهریزی و سیاستگذاری شهری
در دستیابی به تغییراتِ اثربخش در پیکربندی فضایی شهرها در شب ،توان این گروهها بهتر و مناسبتر خواهد
کرد .همانطور که های( )2012پیشنهاد کرده است ،درک چگونگی تحوالت زندگی شبانه و پاسخگویی به
شرایطی که زندگی شبانه یک شهر را تهدید میکند ،فرصت بینظیری برای شهرها محسوب میشود تا با
برنامهریزی منسجمتر به سمت مدیریت شبانه حرکت کنند و روشهای جدیدی را برای مقابله با مسائل تحمیلی
مانند دگرگونی فرهنگی و تخریب و نوسازی فیزیکی ،کشف کنند.
شهرداران شب؛ با قرار گرفتن در بخشی از فرایند تصمیمگیری ،این امکان را دارند با در نظر گرفتن الزامات
قانونی و رعایت مقررات پهنهبندی که مستقیماً بر زندگی مؤسسات شبانه تأثیر میگذارند ،اعمال نظر کنند و
برای پاسخگویی به نیازها و اولویتهای در حال تغییر آنها ،با اجتماع همکاری داشته باشند و این یک فرایندی
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است که برای ایجاد اعتماد و انسجام طوالنیمدت اجتماعی بسیار مهم است .ایجاد جایگاهی برای این بازیگران
جدید در درازمدت نهتنها در دستیابی به شناخت محلی بهعنوان مکانیسم حل مسئله ،بسیار ضروری است بلکه
باید به بستری برای ارتقاء آگاهی اجتماعی و زیستمحیطی در برنامه زندگی شبانه ،تبدیل شود .به تعبیر
بیانچینی( ،)1995این امر مستلزم پیوند دادن "سبز" و "تاریک" یا ایجاد مفهوم شهر  24ساعته در مباحث جاریِ
پایداری شهری است .تا به امروز ،چندین شهر مانند لندن 1،مادرید 2،سائوپائولو3و بوگوتا4برای تعیین اهداف
محلی و هدایت برنامهریزی شبانه در این راستا "بیانیهای" را تدارک دیدهاند که میتواند افقهای جدیدی را در
این حوزه بگشاید(2017 ،Kolvin,2016؛ 2014 ،NIX؛ 2019 ،Colaboratorio؛ .)Seijas
هدف از این گزارش؛ ارائه تحلیل مقایسهای در مورد نقش شهردار شب برای نخستین بار ،بهعنوان سازوکاری
جدید برای مدیریت شهری پس از تاریکی است .با تبادالت نظری و بهره گیری از تجربیات نو در این حوزه
 ،جنبش شهردار شب ،رویکردهای سنتیِ مدیریت شبانه را به چالش میکشد و بر ایمنی و کنترل(پلیسی)
متمرکز می شود و شکل جدیدی از مدیریت شهری را که شهرها قبالً تجربه نکردهاند ،خلق میکند .انتشار
سریع این نقش ،زمینه را برای موج جدیدی از مطالعات در رابطه با ارزیابی پیامدهای (مثبت و منفی) در
گسترش مفهوم حاکمیت شبانه فراهم میکند که فراتر از اختیار قانونی و کنترل پلیسی است .برای این امر،
اتحاد بازیگران جدید با پشتیبانی قدرتمند فعالین شب و تمرکز بروی میانجیگری بین آنها ،ضروری است .این
مطالعات نهتنها بستری برای مشارکت شهرداران شب در بین فرهنگها و سیستمهای مختلف سیاسی ،ایجاد
می کند بلکه باید زمینه را برای مقایسههای ملی(داخلی) بر اساس جنسیت ،قومیت ،گرایش جنسی و سایر
جنبههای پیشینه و هویت شهرداران شب نیز ،فراهم می کند .این رویکرد سعی دارد امیدواریم این بینشها،
شهرهای جدیدی را که عالقهمند به پیوستن به این جنبش هستند راهنمایی کرده و آنها را به اتخاذ رویکرد
مشارکتی برای برنامهریزی زندگی شهری پس از تاریکی ترغیب کند.
نتیجه گیری
با بررسی و ارزیابی دادهها و اطالعات  40شهر در نقاط مختلف جهان ،ابعاد گوناگون موضوع مدیریت شبانه
به ویژه نقش شهردار شب در شهرهای مختلف بررسی شد و در این راستا نتایج قابل توجهی احصا شد.
همانطور که مطرح شد ریشه شکلگیر ی جایگاه شهردار شب در نظام مدیریت شهری در جهان به دو دهه
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گذشته برمیگردد ،در واقع از آغاز قرن بیست و یکم ،شهرداری شهرهای آمستردام و برلین نخستین بار این
نقش را در نظام مدیریت شهری خود تعریف نموده و اجرایی نمودند .با گذشت این بیست سال از تجربه این
نقش ،تحوالت مختلفی در جهتگیریها از نظر حوزه عملکردی تا اهداف و نحوه انتخاب این جایگاه در
نظامهای مدیریت شهری مختلف ،رخداده است .با توجه به این روند تکاملی ،روزبهروز نقش شهردار شب در
حال اصالح و تکمیل ظرفیتها ی خود در راستای پاسخگویی حداکثری به شهروندان و مدیران محلی و ملی
میباشد.

در راستای انطباق این موضوع با مدیریت شبانه شهری در کشورمان باید اشاره داشت که از زمان
شکلگیری بلدیه بهعنوان اصلیترین نهاد متولی مدیریت شهری در ایران که بیش از صد سال از تاریخ
شکلگیری آن میگذرد ،همواره تأمین نیازهای خدماتی و پاسخگویی بهینه به نیازهای شهروندان در
هنگام شب ،در قالب نقش و جایگاههای مختلفی تحت عناوین(عسس ،گزمه ،داروغه ،شبگرد و،)....
مطرح بوده است .امید است که نظام مدیریت شهری ایران ،از تجربیات نقش شهردار شب در دنیا غفلت
نکند و در راستای مدیریت شبانه شهری که در این دوران از اهمیت خاصی برخوردار است نهایت
استفاده را ببرد.
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