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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و نهم / زمستان  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

الگوی بومی  از منظر آموزه های اسالمی: استنباط  زندگی شبانه شهری 
شهر24 ساعته و حیات شبانه متناسب با سبک زندگی اسالمی

رامین خورسند *

رضا خیرالدین **

مهران علی الحسابی ***

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشیار شهرسازی، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشیار شهرسازی، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ دریافت مقاله: 98/05/19          تاریخ پذیرش نهایی:99/06/20

تحقق مفهوم شهر 24 ساعته و زندگی شبانه شهری از همان ابتدای مطرح شدن حتی در خاستگاه اولیه یعنی شهرهای غربی با 
مناقشاتی مواجه بوده است. طرفداران شهر 24 ساعته، زندگی شبانه را به معنی افزایش رونق اقتصادی، حضورپذیری فضاهای 
شهری، ارتقای امنیت، برندسازی فضایی و غیره تلقی می کنند. در مقابل، مخالفان به دالیلی نظیر هدررفت انرژی، بروز رفتارهای 
ناهنجار اجتماعی، آسیب های زیست محیطی، افزایش فردگرایی و تنزل انسجام اجتماعی و غیره، زندگی شبانه در شهرها را توصیه 

نمی کنند. 
بررسی نمونه های تجربی زندگی شبانه در شهرهای مختلف حاکی از آن است که نمی توان الگویی واحد را برای زندگی شبانه متصور 
بود. در هر جامعه ای متناسب با اقتضائات و امکانات، فرهنگ عمومی و مناسبات اجتماعی و حتی سیاست های دولت ها و مدیران 

شهری، نمونه ای متفاوت محقق شده است.
ورود این مفهوم به جوامع اسالمی -از جمله کشور ایران- نیز مدیریت شهری و شهروندان را با چالش هایی در این زمینه مواجه 
ساخته است؛ از جمله این که آیا همان مفهوم غربی شهر 24 ساعته و زندگی شبانه امکان تحقق در ایران را دارد؟ چه میزان آن 
مفاهیم و اهداف با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی- اسالمی تطابق می یابد؟ و اساسًا نسبت بین مفهوم شهر 24 ساعته و زندگی 

شبانه با آموزه های اسالمی چیست؟ و لذا زندگی شبانه شهری موافقان و مخالفان جدی را در ایران درپی داشته است.
بازخوانی ادبیات نظری در زمینه شهر 24 ساعته با نگاه به آموزه های اسالمی و ظرفیت های بومی و درون فرهنگی، احتمااًل می تواند 
استنباطی از مفهوم شهر24 ساعته و زندگی شبانه شهری ارائه کند و الگویی بومی از آن را متناسب با شهرهای کشورهای اسالمی 
از جمله ایران ارائه دهد. پژوهش حاضر با روشی کیفی به دنبال پاسخ گویی به سؤاالت فوق و ارائه الگویی از شهرهای 24 ساعته 

و زندگی شبانه مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ظرفیت های سرزمینی- اعتقادی است.

واژه های کلیدی: شهر 24 ساعته، زندگی شبانه، سبک زندگی اسالمی، شهراسالمی، شهرهای زیارتی.

*Ramin_Khorsand@arch.iust.ac.ir         ** reza_kheyroddin@iust.ac.ir               *** alalhesabi@iust.ac.ir
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1. مقدمه و طرح موضوع
طبیعی  چرخه های  از  انسان ها  زندگی  چرخه های  امروزه 
زندگی  که  دارد  عقیده  زروباول  نمی کنند.  پیروی  زمانی 
روزانه ما بر اساس زمان مکانیکی تنظیم می شود. ما دیگر 
به  غروب  با  و  نمی خیزیم  بر  خواب  از  خورشید  طلوع  با 
رختخواب باز نمی گردیم. او بیان می کند که بشر در حال 
است  ارگانیک  و  طبیعی  زمان بندی های  از  گرفتن  فاصله 
می کند  جایگزین  را  مکانیکی  چرخه های  آن  جای  به  و 

.)386  ،1388 )کرمونا 
زندگی در شب در مقام یک مفهوم نخستین بار در نیمه های 
قرن نوزدهم پدیدار شد. در این سال ها به موازات تحوالت 
فنی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته در شهرها، زندگی 
در شب که تا پیش از آن بیشتر در فضای خصوصی خانه 
تجربه و زیست می شد؛ به واسطه حضور نور و روشنایی، 
)بادی- گندروت1 2011،  بربست  از خانه رخت  تدریج،  به 

.)1273-1272
اگر چه در نگاه اول واژه شهر 24 ساعته وجود تمام خدمات 
و فعالیت هاي شهري در تمام ساعات شبانه روز را تداعي 
صنعت  رشد  اثر  در  واقع  در  اصطالح  این  اما  مي نماید، 
اروپایي  شهرهاي  از  بسیاري  در  شب  آخر  سرگرمي هاي 
با  بیشتر  عبارت  این  گرفت.  شکل  انگلستان  به ویژه  و 
فعالیت هاي شبانه مرتبط با تفریح و سرگرمي، خرید و سایر 
فعالیت هاي اوقات فراغت در ساعات بیشتري از شبانه روز 
ارتباط دارد )رضوانی و سینی چی 1385، 2(. زندگی شبانه 
در نواحی شهری به معنای اجتماعی شدن و مصرف است. 
مردم به شب نشینی یا خرید غذا و نوشیدنی می پردازند و 
حضور گردشگران و به خصوص جوانان رونق بیشتری به 

می دهد. شب نشینی ها  این 
این شیوه از زندگی طرفداران و مخالفانی دارد که هرکدام 
حتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  ارزش های  براساس 
این مفهوم قضاوت و موضع گیری هایی  به  سیاسی نسبت 
 24 شهر  تحقق  در  نمی توان  را  واحد  شیوه ای  لذا  دارند. 
در  نمود.  مشاهده  شهرها  تمام  در  شبانه  زندگی  و  ساعته 
هر شهر متناسب با ارزش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
که  شده  دنبال  شبانه  زندگی  از  الگویی  غیره  و  اعتقادی 

الزامًا هم قابل تسری به سایر شهرها نیست و به فراخور آن 
امکانات و فضاهایی برای آن دیده شده است.

نیز  اسالمی  کشورهای  شهرهای  به  مفهوم  این  ورود 
واکنش هایی را برانگیخته است. ساختار اجتماعی مسلمانان 
آموزه های  و  اسالمی  زندگی  سبک  و  دارد  اقتضائاتی 
اسالمی شیوه هایی از زیست و رفتار را برای مسلمانان ارائه 
داده که متعاقب آن الگویی از رفتار روزمره قابل تصور است 
زندگی شبانه  بازنمون  به  نگاه غربی  با همان  نمی توان  و 
در شهرهای سرزمین های اسالمی پرداخت و باید الگویی 

یافت. برای آن  را  مناسب 
بررسی مفهوم شهر 24  ادامه تالش شده است ضمن  در 
ساعته و زندگی شبانه در ادبیات موجود با نگاه به آموزه های 
از  بازتبیینی  و  استنباط  اسالمی،  زندگی  سبک  و  اسالمی 
بر  مبتنی  شهری  شبانه  زندگی  و  ساعته   24 شهر  مفهوم 
ارائه  اعتقادی  و ظرفیت های سرزمینی-  اسالمی  فرهنگ 

گردد.
2. مسائل پژوهش و روش تحقیق   

راستا،  این  در  است.  کیفی  پژوهش  این  در  تحقیق  روش 
جهانی،  تجارب  برخی  بررسی  و  اسنادی  مطالعات  ضمن 
و  اسالمی  آموزه های  با  شبانه  زندگی  از  موجود  مفاهیم 
سبک زندگی اسالمی تطبیق داده شده؛ و با مدد از استدالل 
است: زیر  پاسخ پرسش های  دنبال  به  تفسیری  و  منطقی 

o آیا مفهوم غربی شهر 24 ساعته و زندگی شبانه امکان 
تحقق در جوامع اسالمی را دارد؟ 

o آموزه های اسالمی و سبک زندگی اسالمی چه نسبتی با 
حیات 24 ساعته و زندگی شبانه شهر برقرار می کند؟

و  زندگی  سبک  با  متناسب  شبانه  زندگی  بومی  الگوی   o
است؟ کدام  اسالمی  آموزه های 

3. مفهوم شهر 24 ساعته و زندگی شبانه در ادبیات نظری
ندارد-  خواب  هرگز  که  -شهري  ساعته   24 شهر  عبارت 
واژه  این  رفت.  به کار  نیویورك  براي شهر  دهه 1920  در 
تصویري از مکاني فریبنده و پرجنب وجوش را که همواره 
اتفاقي در خیابان هایش در حال وقوع است؛ مجسم مي کرد. 
در انگلستان این اصطالح در سال 1993 درموضوع کنفرانس 
به سوي شهر 24 ساعته مطرح شد که در منچستر برگزار  
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نمودار 1. الگوواره ها و سیر پژوهش در راستای بازتبیین مفهوم زندگی شبانه و شهر 24 ساعته در جامعه اسالمی

در آن زمان، مراکز شهري تبدیل به مکان هاي موقتی شده 
بودند که مردم طی ساعات 17-9 به کار و فعالیت و خرید 
پرداخته و پس از آن مرکز شهر را ترك می کردند. محدود 
بودن ساعات کار موجب مشکالت فراوانی براي شهرها شد که 
از آن جمله می توان به افزایش ترافیک و شلوغ شدن اماکن 
عمومی مانند مراکز تفریحی و فروشگاه ها درساعات مشخصی 

از شبانه روز اشاره نمود )چترتون2 و هوالندز3 2003، 19(.

منظم  و  احیا  راهبردهاي  به  موشکافانه اي  نگاه  و  گردید 
کردن مراکز شهري در زمان شب و شناخت ناسازگاري هاي 

ذاتي بین آن ها داشت )رضوانی و سینی چی 1385، 2(.

منطقه بندی  از  ناشی  مشکالت  محققان،  برخی  عقیده  به 
اتفاق  از دهه 1960  مراکز شهری -که  تخلیه  و  کاربری ها 
افتاده است- با رویکرد »شهر 24 ساعته« و توسعه و تقویت 
اقتصاد شبانه که از رویکردهای جدید به باززنده سازی مراکز 
شهری است، قابل حل است )کرمونا و همکاران 1388 390؛ 
بیانچینی4 1994، 308-310، مونتگمری5 1994، 307-302(.

یکی از مسائل مهمی که شهرها در پایان قرن بیستم با آن 
مواجه شدند؛ نحوه استفاده مردم از مرکز شهر بود. 
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شامل  ساعته   24 شهر  رویکرد  یکپارچه  چهارچوب 
اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  زیربنایی،  برنامه ریزی 
محور  سه  از  مراکز شهری،  توسعه  در جهت  که  می باشد 
اصلی به هم پیوسته تبعیت می کند: مردم، مکان، خالقیت 

.)31  ،2008 دیگران  و  )رووه8 
الکساندر چهار نکته اساسی را برای ترغیب زندگی شبانه و 
مدیریت منسجم آن ذکر می کند: توزیع متناسب فضاهای 
فضاهای  به  مناسب  فعالیت های  تخصیص  شبانه،  فعال 
تأمین  مناسب،  خدمات  به  شبانه  فضاهای  تجهیز  شبانه، 
امنیت فضا )بصیری مژدهی و محملی ابیانه 1391، 36-

از  غالبًا  آن چه  بیان شد؛  مقدمه  در  اما همانگونه که   .)37
جهت  در  تالش  یا  و  یافته  وقوع  ساعته   24 شهر  مفهوم 
اروپایی  شهرهای  ویژه  به  مختلف  شهرهای  در  آن  بروز 
و  خدمات  تمام  بر  ناظر  پذیرفته  صورت  آمریکایی  و 
فعالیت های شهری و برای تمام افراد و گروه های اجتماعی 
و در تمام شهر نیست؛ بلکه بیشتر دربرگیرنده فعالیت های 
با تفریح و سرگرمی، ترویج مصرف و خرید  شبانه مرتبط 
در  و  جوانان  گروه  به خصوص  آن  مخاطب  و  است؛  و... 
بخش های مشخصی از شهر است. چاترتون و هلندز درباره 
به  یا  زندگی شبانه چنین توضیح می دهند که مرکز شهر 
خصوص جنوب شهر به گونه ای فزاینده به مکانی شبانه، 
شده  تبدیل  جوانان  برای  خوشگذرانی  و  بازی  مصرفی، 

ــح  ــه واســطه حضــور و تفری ــز شــهری ب ــر 1. باززنده ســازی مراک تصوی
مــردم در فضاهــای شــهری شــبانه

نمــودار 2. رویکــرد جامعــه 24 ســاعته در پیشــگامی انگلســتان بــر پایــه 
ســه اصــل مطــرح شــده )هــس 1997( 

به جای مراکز تجاری و اداری 9 صبح تا 5 عصر، مفهوم 
کلیت  بر  همه جانبه  و  کامل تر  توجهی  ساعته،  شهر24 
مراکز شهری را بر می انگیزد. این مسئله ابعادی اجتماعی 
که  دارد  الهام بخش  بعدی  هم چنین  و  دارد؛  فرهنگی  و 
کند.  تهییج  را  کارآفرینانه  فعالیت های  و  ایده ها  می خواهد 
برای حل  راه های جدید و خالقانه  به  نیاز  درباره شناخت 
بیان   )1995( بیانچینی  و  لندری  مراکز شهری،  مشکالت 
می کنند که رویکردها باید در نیروهای فرهنگی و اجتماعی 

.)194  ،1997 )هس6  کنند  سرمایه گذاری  شهرها 
انگلستان به سمت یک جامعه 24  به نظرکریتزمن کشور 
ساعته در حال تغییر است. توجه به اقدامت انگلستان نشان 
می دهد که سه اصل اولیه، مفهوم شهرهای 24 ساعته را 

تشکیل می دهند:
o فراهم کردن مرکز شهر امن تر برای طیف گسترده ای از 
مردم برای لذت بردن از مکان، بدون داشتن احساس ترس

o توسعه اقتصاد شبانه شهر
داخلی  سرمایه های  جذب  برای  شهر  سیمای  بهبود   o

 )1999 )کریتزمن7 
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موسسات  هم  و  ناکافی  بودجه  با  شهری  دولت های  هم 
حقوقی جهانی تشنه سود، دریافته اند انبوه قابل توجهی از 
جوانان، حریص مهمانی های شبانه هستند. نیز محصوالت 
متمایز  عادی  نوشیدنی های  از  فزاینده ای  طرز  به  الکلی 
شده، نوشیدنی های خنک برای این بازار تولید می شوند و 
مراکز تجمع »شیک« برای فروش آن ها ساخته می شوند. 
موسسات  توسط  فضاها  این  هم  و  محصوالت  این  هم 
حقوقی جهانی ساخته می شوند که این عملیات را آزاد اعالم 
بوده اند  پرسود  آن قدر  جوانان  مصرف  نوین  بازار  می کنند. 
شمای  از  بخشی  مثابه  به  را  آن  تغذیه  اکنون  شهرها  که 
توسعه دوباره نواحی شهری رو به افول می دانند. بسیاری 
از مکان های شهری این محدوده های نسبتًا منحصربه فرد، 

تصویــر 2. گریزگاه هــای شــبانه مکانــی بــرای مصــرف، رقــص و 
خوشــگذرانی

تصویر 3. حضور جوانان و مردم در دیسکوهای بزرگ شهری شبانه 

است. به همین سرعت مکان های جدید مصرفی نیز ساخته 
شده که این فعالیت را تسهیل می کند. این فضاها که مردم 
در آن ها برای نوشیدن، رقص و ارتباطات جمع می شوند به 
نام »گریزگاه های شبانه« خوانده می شوند و اکنون سیمای 

هستند.  بزرگ  شهرهای  مشترك 

جوان محور و سرزنده را در خود دارند )چترتون و هوالندز 
2003، 3-5 ؛ 70-69(. 

بنابراین بر مبنای ادبیات موجود و بسیاری نمونه های عینی، 
شهر 24 ساعته »به یک شهر جذاب با قابلیت بازاریابی و 
برخوردار از عرصه ها یی فریبنده اطالق می شود که بیانگر 
عزم و آرمان آن شهر به منظور معرفی خود به عنوان یک 
مکان سرزنده و پویا است؛ که هدف آن عرضه فعالیت های 
گذران  فعالیت های  سایر  و  مد  خرید،  فرهنگی،  تفریحی، 
اوقات فراغت، در ساعات بیشتری از شبانه روز و به خصوص 

شب است«.
1-3. مطلوبیت های مورد نظر از زندگی شبانه و شهر 

24 ساعته در ادبیات نظری 
زمان  از  بهینه  استفاده  رویکرد  این  موافق  اندیشمندان 
معرفی  شبانه  زندگی  از  طرفداری  مهم  دالیل  از  یکی  را 
می کنند. کریتزمن معتقد است با در اختیار گرفتن زمان شب 
در یک جامعه 24 ساعته، ما زمان بیشتری خلق نمی کنیم 
بلکه از زمانی که در اختیار داریم مؤثرتر بهره می گیریم؛ و 
عالوه بر  می شویم.  خارج  زمانی  محدودیت های  چنگال  از 
این، سیستم جامعه 24 ساعته برای افراد این امکان را به 
وجود می آورد که از رفت و آمد در ساعات پرتردد خودداری 
کنند و از این طریق از ازدحام و ترافیک می کاهد )کرمونا 

.)387  ،1388
امنیت،  حضورپذیری،  شهری،  شبانه  زندگی  موافقان 
آن  دستاوردهای  مهم ترین  از  را  اقتصادی  بهره وری  و 
دنیا،  شهرهای  در  موضوع  ادبیات  بر  مروری  با  می دانند. 
تجربه  حال  در  شبانه شهری  زندگی  که  دریافت  می توان 
نوعی »برندسازی« در فضا برای افزایش جذابیت فضاهای 
شبانه است. پل چترتون و رابرت هوالندز برای تشریح چنین 
روندی در فضاهای شهری از اصطالح »مکدونالدیزیشن9« 
به معنای تجمعی از مشهورترین برندهای جهانی در یک 
محیط شهری استفاده می کنند )چترتون و هوالندز 2003، 

 .)i
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تصویر 4. برندسازی در زندگی شبانه شهری

ــاختمان های  ــور س ــطه ن ــه واس ــا ب ــت خیابان ه ــای امنی ــر 5. ارتق تصوی
لبــه خیابــان

در عصر جهانی شدن و رقابت جهانی که به عنوان پدیده ای 
همگانی، به شدت تمام عرصه های زندگی انسان را تحت الشعاع 
فراگیر  داده، نقش خرده فرهنگ ها کمرنگ شده است؛ و  قرار 
شدن الگوهای فرهنگی و اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی 
قومی  و  فرهنگی  پتانسیل های  آزادسازی  مانع  در کل جهان، 
شهرهای در حال توسعه می باشد. مونتگمری با توجه خاصی که 
به فرهنگ شهری دارد، بیان می کند که اهمیت زیرساخت های 
مانند  گوناگون  مراسم  و  فعالیت ها  برنامه ها،  یعنی  »نرم« 
زیرساخت های »سخت« همچون طراحی فضاها و ساختمان ها، 
بسیار زیاد است. دایر بودن خدمات اجتماعی شامل موزه ها و 
کتابخانه ها در طول شب و بسط ساعات کاری رستوران ها و 

در یک نگاه کلی مطلوبیت های مورد انتظار از شهر 24 ساعته 
و  کرد؛  جدول 1 خالصه  قالب  در  می توان  را  شبانه  زندگی  و 
بهره وران ، نمودهای رفتاری و مکانی مورد انتظار از آن را برشمرد. 

محیط های تفریحی و گردشگری در اوقات عصر و شب، بسته 
همین  جمله  از  می تواند  امکانات،  و  نیازها  زندگانی،  شیوه  به 

قلمداد گردد. زیرساخت ها 
فضاهای  از  استفاده  برای  مردم  تشویق  است،  معتقد  کرمونا 
انجام  آن ها  نیاز  مورد  خدمات  ارائه  طریق  از  صرفًا  عمومی 
پذیرد  صورت  جذاب  و  امن  محیطی  در  باید  بلکه  نمی گیرد؛ 
)کرمونا 1388، 390(. هنگام تاریک شدن هوا، حضور بهره وران 
لبه   ساختمان های  نور  و  خیابان«  »چشم های  عنوان  به  فضا 
خیابان های شهر می تواند سهم مهمی در احساس امنیت داشته 

 .)97  ،1392 )یان گل  باشد 

جدول 1. مطلوبیت ها، بهره وران و نمودهای رفتاری- مکانی مورد انتظار از شهر 24 ساعته و زندگی شبانه در ادبیات نظری

نمودهای مکانی مورد انتظار نمودهای رفتاری مورد انتظار بهره وران مورد انتظار مطلوبیت های مورد انتظار از 
شهر 24 ساعته و زندگی شبانه

- میدان های شهری
- پارك ها و مراکز تفریحی

- رستوران ها و کافه ها
- بازارها و مغازه ها

- کتابخانه ها
- موزه ها

- فروشگاه ها
- ایستگاه های حمل و نقل 

عمومی
- سینماها
- تئاترها

- مصرف خوراکی و نوشیدنی
- خرید و فروش
- جشن و شادی

- حرکت و جابه جایی
- بازدید از اماکن تاریخی- 

فرهنگی
- کارناوال ها و نمایش های 

خیابانی
- نمایش و تماشا فیلم

- حضور خانواده ها
- حضور جوانان

- حضور میانساالن و افراد 
کهنسال

- حضورگردشگران
-  حضور زنان

- استفاده بهینه از زمان
- حضورپذیری و سرزندگی

- همبستگی اجتماعی و ارتقای 
روابط اجتماعی
- ارتقای امنیت

- بهره وری اقتصادی و ایجاد اشتغال
- برندسازی فضایی

- ایجاد فضای مثبت شهری
- باززنده سازی مراکز شهری

- توسعه گردشگری
- افزایش حس تعلق

- کاهش ازدحام و رفت وآمد
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4. زندگی شبانه و شهر 24 ساعته در عمل و واقعیت 
کرمونا در عین برشمردن مزایای جامعه و شهر 24 ساعته مضراتی 
نیز برای آن قائل است. نکته منفی جامعه 24 ساعته این است 
که از هم زمانی و ارتباط مردم در زمان و مکان می کاهد. این امر 
فردگرایی را در جامعه توسعه می دهد؛ و ارتباطات اجتماعی را که 
غالبا به دنبال حضور در مناسبت های جمعی شکل می گیرد؛ و 
از  می دهد.  کاهش  می شود  اجتماعی  اشتراکات  ایجاد  باعث 
بین رفتن این هم زمانی ها و عادی شدن زمان و عدم توجه به 
زمان های خاص سبب کاهش هم افزایی جمعی و تنزل استحکام 
اجتماعی می گردد. عالوه بر این باز بودن مغازه ها و رستوران ها به 
صورت 24 ساعته متضمن این معنا نیست که کارکنان آن به این 

کار عالقه مندند.
بعضی عقیده دارند که سیاست شهر 24 ساعته جهت گیری مردانه 
دارد و باعث افزایش مصرف الکل نیز می شود. چنین فضاهایی، 
چیزی برای عرضه کردن به کسانی که مسئولیت نگهداری و 
مراقبت افراد خانواده را دارند نخواهد داشت؛ کسانی که وقت 
شب زنده داری های این چنینی را ندارند؛ و پس از پایان ساعات 
اداری باید به خانه برگردند؛ و به کارهای شیفت دوم یعنی آشپزی، 
کار در خانه و مراقبت از بچه ها مشغول شوند. به بیانی دیگر 
پرداختن به نوع خاص فعالیت های مورد نظر سیاست اقتصاد شبانه 
با انجام وظایف خانوادگی و استحکام خانواده می تواند در تعارض 
قرار گیرد. باید شرایطی فراهم آید که تمام گروه های اجتماعی در 
سنین مختلف بتوانند از این فضاها استفاده کنند )کرمونا 1388،

391-388(. به این معنی که نوع فعالیت ها و فضاهای مطلوب در 
این سیاست به گونه ای است که در بسیاری موارد با بایسته های 
فرهنگی و اخالقی تضاد دارد و لذا حضور همه اقشار جامعه به 
خصوص کودکان، نوجوانان و زنان در این گونه فضاها مطلوب 

نیست.
لئون کریتزمن هشدار می دهد که در سال های اخیر ساکنان 
برخی شهرها به ویژه نوجوانان به مصرف کنندگان سیری ناپذیر 
تبدیل شده اند. او بسیاری از مردم و جوانان را در شهرها، به ویژه 
در شهرهای اروپایی، دارای درآمد کافی برای هرنوع انتخابی در 
تفریح و سرگرمی که بخواهند، می داند و ذکر می کند که شرکت ها 
و مؤسساتی که انواع تفریحات را در ساعات شب فراهم می کنند؛ 
هرچه، هرکجا و هر وقت که مردم طلب کنند را مهیا می کنند. او 
در همین رابطه به شکاف و تقسیم بندی جامعه نیز اشاره می کند: 
جوانان در برابر مسن ترها، شاغلین در برابر بیکاران، خانواده ها در 

برابر مجردها و غیره. 
از سوی دیگر، مشکالت مدیریتی نیز در این باره وجود دارد، از جمله 
ناسازگاری بین کاربری های پر سر و صدا )مثل کافه ها، رستوران ها 
و گروه های اجرای موسیقی( و فعالیت هایی که به صدا حساس 
هستند )مانند منازل مسکونی در مراکز شهری( )شجاعی مهر 

.)35 ،1391
رفتارهاي ضداجتماعي مانند آشغال ریختن در خیابان ها و تخریب 
وسایل و احیاناً خشونت که نه تنها ناخوشایند و ترساننده است؛ 
بلکه باعث صرف هزینه و کار زیاد براي مقابله با آن ها مي شود 
و نیز بروز جرم و بزه، مانند پخش مواد مخدر و سرقت، از دیگر 
مشکالت فعالیت های شبانه است )رضوانی و سینی چی 1385، 3(.

مشکالت زیست محیطی مانند عدم کنترل آلودگی های نوری 
از  بسیاری  اذیت  و  آزار  باعث  روشنایی خیابان ها در شب که 
گونه های جانوری می شود از دیگر مشکالت شهر 24 ساعته است. 
روشنایی، چرخه فیزیولوژیکی و سوخت و ساز بدن موجودات زنده 

را تغییر می دهد )عطیه غفوری 1391، 42(.
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جدول 2. مطلوبیت ها، معایب، بهره وران و نمودهای رفتاری-مکانی شهر 24 ساعته و زندگی شبانه که در عمل رخ داده

نمودهای رفتاری بالفعل نمودهای مکانی بالفعل بهره وران بالفعل معایب شهر 24 ساعته و 
زندگی شبانه که در عمل 

رخ داده

مطلوبیت های شهر 24 
ساعته و زندگی شبانه که 

در عمل رخ داده
- انزوا و رفتارهای فردی
-مصرف زیاد خوراکی و 

نوشیدنی 
- جشن و پارتی

- بازی
- مصرف زیاد الکل

- بازدید حداقلی از اماکن 
تاریخی- فرهنگی
-کارناوال ها و 

نمایش های خیابانی
- نمایش و تماشا فیلم
- وقوع مزاحمت ها و 

نزاع های خیابانی 
- ایجاد مزاحمت های 

صوتی و نوری
- ایجاد آلودگی های 

زیست محیطی 
- افزایش مصرف سوخت

- میدان های شهری
- پارك ها و مراکز 

تفریحی
- رستوران ها و کافه ها
- بارها، دیسکوها و 

کازینوها
- فروشگاه ها
- سینماها
- تئاترها

- حضور افراد مجرد
- حضور جوانان

- حضور متوسط 
گردشگران

- حضور حداقلی زنان

- کاهش هم زمانی و 
ارتباط مردم

- افزایش فردگرایی و 
تنزل انسجام اجتماعی
- جهت گیری مردانه 

فضاها
- افزایش مصرف الکل
- تضعیف استحکام 

خانواده
- تقسیم بندی اجتماعی
- همه شمول نبودن  و 
نامناسب بودن برای 

کودکان
- مشکالت مدیریتی
- تزاحم فعالیت ها

-بروز رفتارهای ناهنجار 
اجتماعی

- بروز جرم و بزه
- آسیب های زیست 

محیطی

- حضورپذیری
- بهره وری اقتصادی و 

ایجاد اشتغال
- برندسازی فضایی

- ایجاد برخی فضاهای 
مثبت شهری

-رونق اقتصاد گردشگری

و  برنامه ریزی  در  جهانی  تجارب  برخی    .4-1
شبانه زندگی  مدیریت 

مسئله مهم و قابل توجه درباره مفهوم شهر 24 ساعته و 
زندگی شبانه آن است که شهرهای مختلف جهان رویکرد 
در  را  یکسانی  سیاست  و  نداشته اند  آن  به  نسبت  ثابتی 
برخی شهرهای  مطالعه  از  نکرده اند،  اتخاذ  آن  پیاده سازی 
نمونه  می توان اینگونه برداشت کرد که کشورها و شهرهای 
مختلف هرکدام برمبنای پایه ها و اصول اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی خود شکلی خاص از شهر 24 ساعته و زندگی 
شبانه را محقق کرده اند و هرکدام شخصیتی ویژه از زندگی 
شبانه را رقم زده اند. این گونه نبوده که الگویی واحد و قالبی 
یکسان در تمام شهرها پیاده شود و همه به دنبال استاندارد 
سازی این مفهوم باشند، بلکه با توجه به اقتضائات زمینه ای، 

هرکدام تالش کرده اند یک یا چند مطلوبیت خاص از زندگی 
شبانه که تطابق بیشتری با سیاست ها و اهداف باالدستی و 
فرهنگی آن ها داشته را محقق نمایند. در ادامه برخی از این 

تجارب جهانی مورد بررسی قرار می گیرد.
هویت  با  شبانه  زیست  پکن:   تجربه   .4-1-1

حکومتی سیاسی- 
پکن پایتخت و مرکز سیاسی- حکومتی کشور چین است. 
فضاهای شهری در پکن، غالبًا متأثر از نقش حکومتی آن 
فضاهایی،  چنین  با  متناسب  نیز  شهروندان  رفتار  و  بوده 
تعریف مشخصی دارد. انتظار می رود منظر شبانه در شهری 
کشورهای  متمدن ترین  و  وسیع ترین  از  یکی  پایتخت  که 
حالی  در  باشد؛  منحصربه فرد  و  خوانا  بسیار  است؛  جهان 
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که هویت سیاسی- حکومتی پکن، آنچنان بر روی شهر، 
سایه گسترده است که عماًل فضاهای جمعی سرزنده ای در 
منظر  نمی شود.  دیده  شهروندان  حضور  برای  شهر  سطح 
شبانه در شهر پکن،  محدود است به نورپردازی المان های 

شهری  ویژة 
و  ممنوعه-  شهر  جنوبی  دروازه  بنای  نورپردازی  -مانند 
فشار  تحت  که  منفعل  شهری  فضاهای  در  حضور  نیز 
فعالیت های شهروندان در طول شب، جلب توجه می کند؛ 

صبحگاهی. و  شبانگاهی  رقص  میدان های  مانند 
فضاهای شهری  بودن  مردم پذیر  و  خوانایی  عدم  بی شک 
هر چند شاخص و مشهور مانند میدان »تیان آن من« در 
از  طول ساعات شب، سبب می شود که حجم گسترده ای 

گردشگران و  شهروندان 
-که در انتظار بهره برداری شبانه از چنین فضاهایی هستند- 
به فضاهای جایگزینی مانند پیاده روهای اطراف این میدان، 

سرازیر شوند )مردانی، 1389(.

2-1-4. تجربه شانگهای:  زیست شبانه با تکیه بر 
کارکرد تجاری و اقتصادی

شانگهای، مرکز تجاری و اداری کشور چین است. موقعیت 
از شهرهای  به یکی  را  پراهمیت، آن  بندر  این  جغرافیایی 
مدرن و توسعه یافته چین امروز تبدیل کرده است. سهولت 
ارتباط دریایی چین با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام و نیز 
تمام جهان، از طریق چند کانون مهم، امکان پذیر بوده؛ و 
ارتباطات  این  بنادر است. گسترش  این  از  شانگهای یکی 
تاریخی،  بندر  این  از  بسیاری  گردشگران  تا  شده  باعث 
بازدید کنند. به عالوه نقش پررنگ اقتصادی آن می تواند 
عامل مهم دیگری در گسترش حضور گردشگران در این 
شهر باشد. به موازات هویت غالب تجاری و اقتصادی در 
شانگهای، بیشتر فضاهای شهری برای حضور شبانه روزی 
از  رودخانه  و گردشگران، طراحی شده اند. گذر  شهروندان 
و  تجاری  بخش های  احداث  نیز  و  شانگهای  شهر  میان 
منظر  تقویت  در  رودخانه،  این  سمت  دو  در  مدرن  اداری 
اداری  بخش ها-  این  است.  بوده  مؤثر  بسیار  شهر،  شبانه 
باز  نیازمند فضاهای جمعی ویژه ای در سطوح  و تجاری- 
و  روز  تا شاغلین در طول  است  بلند  مابین ساختمان های 
بخش های  در  اغلب  و  شبانه روز  طول  در  گردشگران  نیز 
تجاری شهر حاضر شوند. حجم فعالیت های شبانه روزی در 
این شهر، به ویژه در بخش های تجاری، طراحی فضاهای 
پویایی  که  آنجا  تا  است،   داده  قرار  تأثیر  تحت  را  شهری 
منظر شبانه در تمام نقاط شانگهای، به وضوح دیده می شود 

.)1389 )مردانی، 

تصویــر 6. میــدان حکومتــی تیــان ان مــن در پکــن بــا نورپــردازی انــدك 
و بــدون امــکان حضــور مــردم

تصویر 7. جریان زندگی شبانه در منطقه تجاری پکن 
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ــد  ــانگهای و تولی ــهری ش ــای ش ــا و نماده ــردازی بناه ــر 8. نورپ تصوی
ــرزنده ــبانه س ــای ش فضاه

ــد بــا  ــگ و بان ــهری پودون ــی شــبانه در منطقــه ش ــر 9. زندگ تصوی
نورپــردازی ویــژه

تصویــر 10. منظــر شــبانه خیابــان شــانزه لیزه، نورپــردازی 
درختــان در جهــت تقویــت کریــدور بصــری

تصویــر 11. منظــر شــبانه شــهر پاریــس و جایــگاه عنصــر 
ــل ــرج  ایف ــن ب نمادی

با  نورپردازی  جامع  طرح  پاریس:   تجربه   .4-1-3
گردشگری بر  تکیه 

در سه قرن اخیر، بسیاری از مردم دنیا، پاریس را به عنوان 
شهر نور می شناسند. این شهر در ابتدا به دلیل آنکه در عصر 
روشنگری مهم ترین مرکز آموزشی اروپا به شمار می رفت؛ 

و بعدها به دلیل نورپردازی شبانه خیابان های آن به این نام 
مشهور شد. شب های پاریس روشن و زیباست. این زیبایی 
که برآمده از توجه به شدت نور و رنگ آن و انتخاب های 
نورپردازی  و  معابر  روشنایی  برای  حساب شده  و  دقیق 
المان های تاریخی و بناهای مهم است، تصویری رویاگونه 

از شهر در ذهن مخاطبان بر جای می گذارد.
مصرف  مسئله  به  فرانسه  دولت  توجه  اخیر،  سال های  در 
جهانی  برنامه  راستای  در  زیست  محیط  حفظ  و  انرژی 
سال2020  تا  کربن  دی اکسید  تولید  درصدی   20 کاهش 
بناهای  و  معابر  روشنایی  در  محدودیت هایی  میالدی، 
عمومی و خصوصی اعمال کرده است. عده ای معتقدند این 
افسانه ای خود را  پاریس لقب  محدودیت ها سبب می شود 

بدهد. دست  از 
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را دنبال می کند:
- کاهش تولید گرما و مصرف انرژی:  برنامه ی جامع آب 
و هوا که در سال 2007 تدوین شده، بهینه سازی سیستم 
درصدی   30 دست کم  کاهش  جهت  را  شهر  روشنایی 
مصرف انرژی تا سال 2020 مد نظر قرار داده است. در این 
برنامه قرار است المپ های ال.ای.دی جایگزین المپ های 
رشته ای شود؛ و زمان روشنایی از طریق نصب و راه اندازی 
روشنایی محیط  میزان  با  انطباق  برای  فتومتریک  سنسور 
کاهش پیدا کند. از دیگر راهکارهای ارائه شده می توان به 
از مناطق شهر ساعات مختلف  برخی  نور در  تغییر میزان 
فروشگاه ها،   خارج  و  داخل  چراغ های  برق  قطع  و  شب 
اداره ها وساختمان های عمومی در نیمه شب فصول معمولی 

و در ساعت 1 بامداد فصول توریستی اشاره کرد.
نوری:  آلودگی های  کنترل  و  زیست  محیط  به  توجه   -
روشنایی خیابان ها در شب در صورتی که در جای درست 
از گونه های  اذیت بسیاری  آزار و  باعث  باشد؛  تعبیه نشده 
و  فیزیولوژیکی  چرخه ی  روشنایی  می شود.  جانوری 
سوخت وساز بدن موجودات زنده را تغییر می دهد و موقعیت 
نادرست المپ ها،  پرندگانی که در مهاجرت خود از ستارگان 
به عنوان راهنما استفاده می کنند؛ از مسیر منحرف می کند 

.)40-42  ،1391 )غفوری 
4-1-4. تجربه الس وگاس: زیست شبانه با تکیه بر 

سرگرمی، مصرف و قمار
واقع  نوادا  ایالت  در  شهر  پرجمعیت ترین  الس وگاس 
داشتن  سبب  به  شهر  این  آمریکاست.  متحده  ایاالت  در 
معروف،  هتل های  و  میخانه ها  قمارخانه ها،  مشهورترین 
یکی از بزرگ ترین مراکز سرگرمی در جهان به شمار می آید. 
از همه به سرگرمی ،  این شهر بیش  در شصت سال اخیر 
بازی، قمار و تفریح پرداخته است. هرچند سرمایه  این شهر 
در این سال  ها کم و زیاد شده اما الس وگاس کنونی قلب 

به شمار می رود. آمریکا  متحده  ایاالت  قمار  صنعت 
یک چهارم درآمد مهم این شهر در درجه اول از راه مالیات 
کازینوها و سه چهارم بقیه از درآمد برنامه های نمایشی به 
زبان دیگر شوها، رستوران ها و فروش کاالهای توریستی و 

اجناس لوکس تأمین می شود.

راه ها  »اداره  عهده ی  بر  پاریس  شهر  روشنایی  مدیریت 
اساس،  این  بر  است.  پاریس  شهرداری  نقل«  و  حمل  و 
و  برنامه ریزی  و  است  تأسیسات  تمامی  مالک  شهرداری 
را  آن ها  تقویت  یا  و  تعویض  تعمیر،   برای  بودجه  تأمین 
عمومی،   و  خصوصی  اموال  و  افراد  امنیت  دارد.  عهده  بر 
محیط  با  نورپردازی  تأسیسات  هماهنگی  کاربران،  راحتی 
به  بخشیدن  ارزش  و  متریال(  و  ظاهری  شکل  نظر  )از 
زندگی شبانه شهر اهداف مدون نورپردازی پاریس به شمار 
می رود. شهرداری پاریس برای دست یابی به این اهداف، بر 
اساس یک منشور نورپردازی و تعدادی طرح جامع محلی، 
تعیین  را  شهر  مختلف  مناطق  نورپردازی  مشی های  خط 
می کند. این دستورالعمل ها بر اساس توصیه های »انجمن 
تدوین شده  اروپایی  استانداردهای  یا  و  فرانسه«   روشنایی 
در  ایفل  برج  نور  طراحی  برای  مسابقه ای  چه  اگر  است. 
یک  طراحی  آن  اصلی  هدف  که  شد  برگزار   2011 سال 
سیستم خالقانه،  تخیلی و سازگار با محیط زیست بود؛  اما 
336 پروژکتور مجهز به المپ سدیم که در سال 1990 بر 
باقی  بود؛  انتخاب شده  برج  از  تاریخی  نقاشی های  اساس 
برج مخدوش نشود.  از  تا تصویر ذهنی مردم  ماند  خواهد 
مدیران معتقدند هویت برج باید به هر قیمتی حفظ شود و 
از نورپردازی جدید تنها برای مناسبت ها و جشن ها استفاده 

شود.
حال  در  پاریس  شهری  نشانه های  نورپردازی  و  روشنایی 
تغییر است. این تغییر که بر اساس برنامه جامع آب و هوا 
و برنامه ی تنوع زیستی پاریس صورت می گیرد اهداف زیر 

تصویــر 12. برنامه ریــزی بــرای تبلیــغ زندگــی شــبانه ی پاریــس 
ــپز ــوش سرآش ــون م ــا- بخشــی از کارت ــا و کارتون ه در فیلم ه
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عنوان  به  خود  تبلیغ  سال  چندین  از  پس  وگاس  الس 
قطع  تدبیر  به   2003 سال  در  خانوادگی«،  »مقصد  یک 
این  که  آورد  روی  مطلب  این  اعالم  و  دهی  جهت  این 
کاماًل  کنونی  تبلیغات  است.  جوانان«  بازی  ناحیه، »محل 
جسورانه اظهار می کنند »آن چه در این شهر رخ می دهد؛ 
از  بسیاری  توسط  بزرگ  دیسکوهای  می ماند«.  جا  همین 
تغذیه  را  جوانان  شبانه  بازار  که  شدند  ساخته  کازینوهایی 

 .)2003 هوالندز  و  )چترتون  می کنند 
نورپردازی های  با  الس وگاس  شبانه  زندگی  برنامه ریزی 
تبلیغات  با  و... همراه  با آب نماها،  زیاد و مهیج در ترکیب 
فراوان در خدمت تفریح و سرگرمی های آخر شب، مصرف 
مخاطب  که  است  پارتی  و  رقص،  قمار،  نوشیدنی،  و  غذا 

هستند.  ثروتمندان  و  جوانان  آن ها  اصلی 

می گردد؛  آشکار  باال  نمونه های  بررسی  از  که  همان گونه 
عالوه بر اینکه الگوهای متعدد از مفهوم شهر 24 ساعته و 
زندگی شبانه قابل احصا است؛ نکته مهم و قابل توجه آن 
است که غالب این نمونه ها به گونه ای تصنعی و نه خودبنیاد 
هستند و مدیریتی مشخص و با استفاده از قدرت مدیریتی 
شبانه  زندگی  است.  نموده  تعریف  و  داده  شکل  را  آن ها 
درونی  اقتضائات  و  جامعه  خود  از  برآمده  نمونه ها  این  در 

رویکــرد  بــا  وگاس  در الس  شــبانه شــهری  زندگــی   .13 تصویــر 
خوشــگذارنی، مصــرف و قمــار، بــا حداکثــر نورپــردازی و تبلیغــات

قابلیت های  با  فضاهایی  بلکه  نیست  رفتاری  و  فرهنگی 
رفتاری خاص طراحی و برنامه ریزی شده؛ آن گاه مردم از 

نموده اند.  استفاده  آن 
آموزه های  مبنای  بر  شب  کیفیات  و  ویژگی ها   .5

می  سال ا
معادل واژه »شب« در فرهنگ اسالمی »لیل« است. لیل، 
است  سیاهی  و  تاریکی  معنای  به  )روز(،  نهار  مقابل  در 
طلوع  تا  خورشید  غروب  از  و  363(؛   ،1410 )فراهیدی 
 ،1360 )مصطفوی  می گویند  شب  را  صبح(  فجر)سپیده  
274(. در قرآن کریم 91 بار واژه ی لیل و مشتقات آن به 
از شب،  آیات قرآن  از  کار رفته است. خداوند در بسیاری 
ویژگی ها، آثار، حاالت و برکات آن سخن گفته است که 
در ادامه سعی می گردد تبیینی از این ویژگی ها و کیفیات 

پذیرد. صورت 
- نشانه الهی: خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َوَجَعلَْنا 
اللَّْیَل َوالنََّهاَر آَیَتْیِن َفَمَحْونَا آَیَة اللَّْیِل َوَجَعلَْنا آَیَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة 
نِیَن َوالِْحَساَب َوُکلَّ  بُِّکْم َولَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ َِّتْبَتُغوا َفْضاًل مِّن رَّ ل
لَْناُه تَْفِصیاًل: ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم؛  َشْيٍء َفصَّ
سپس نشانه شب را محو کرده و نشانه روز را روشنی بخش 
ساختیم تا )در پرتو آن( فضل پروردگارتان را بطلبید )و به 
تالش زندگی برخیزید(؛ و عدد سال ها و حساب را بدانید، 
بیان کردیم«  را به طور مشخص )و آشکار(  و هر چیزی 

)سوره اسراء/ آیه 12(.
دو واژه  لیل و نهار، به معنای ظلمت و نوری است که پشت 
غروب  و  طلوع  با  زمین  بودن  مواجه  خاطر  به  و  هم  سر 
آفتاب در زمین پدید می آیند و این دو مانند سایر موجودات  
عالم و همچنین احوال آن موجودات، دو آیت از آیات خدای 
سبحان هستند که داللت بر یکتایی خدا در ربوبیت می کند 

)طباطبایی 1417، ج13، 51(.
تدریجی  تغییرات  دقیق  نظام  و  روز  و  آمدوشد شب  پس 
مهمترین  از  بنابراین  است.  خدا  نشانه های  از  یکی  آنها، 
در  باید  آن  از  درك  و  نمود  با شب،  ارتباط  در  که  نکاتی 
نظر گرفته شود آن است که آمدوشد شب و روز باید کاماًل 
محسوس باشد تا قدرت و عظمت خلقت حکیمانه خداوند و 
آثار و برکات آن  درك گردد. بر مبنای این کیفیت یکی از 
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رفتارهای مناسب برای شب تفکر و تدبر در خلقت و جهان 
است. هستی 

- سکون و آرامش: خداوند در قرآن بیان می دارد که 
شب مایه سکونت و آرامش قرار داده شده؛ »... َوَجَعَل اللَّْیَل 
َسَکًنا...: و شب را مایه آرامش قرار داده است« )سوره انعام/ 
آیه 96(. همچنین در جایی دیگر برای تأکید بر این نعمت و 
ُ َعلَْیُکُم النََّهاَر  اهمیت آن می فرماید: »ُقْل أََرأَْیُتْم إِن َجَعَل اللَّ
ِ َیْأتِیُکم بِلَْیٍل تَْسُکُنوَن  َسْرَمًدا إِلَی َیْوِم الِْقَیاَمِة َمْن إِلٌَه َغْیُر اللَّ
ِفیِه  أََفاَل ُتْبِصُروَن: بگو: به من خبر دهید اگر خداوند روز 
خدا  از  غیر  معبودی  آیا  کند،  جاودان  شما  بر  قیامت  تا  را 
می تواند شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ آیا 

نمی بینید؟!« )سوره قصص/ آیه 72(.
از امام علی)ع( نقل شده که به یکی از دوستان خود دستور 
داد »در آغاز شب هرگز به سیر خود ادامه مده؛ زیرا خداوند 
اقامت  را وقت  آن  و  است  داده  قرار  آرامش  برای  را  شب 
-نه کوچ کردن- قرار داده؛ در شب بدن خود را آرام بدار 
امام   .)14  ،2 ج   ،1415 کاشانی  )فیض  کن«  استراحت  و 
سجاد)ع( به خدمتکاران دستور می داد: هرگز به هنگام شب 
می فرمود:  و  نکنند  ذبح  را  حیوانات  فجر،  طلوع  از  قبل  و 
»خداوند شب را برای همه چیز مایه آرامش قرار داده است« 

)الکلینی 1365، ج 6، 236(.
و  استراحت  نگاه اسالمی شب زمان سکونت،  بنابراین در 
آرامش است؛ نه حرکت و هیجان و اضطراب و هرآن چیز 
که آرامش شب را برهم بزند و سبب اضطراب گردد با ذات 

شب و هدف استقرار آن تعارض دارد. 
پرده ای  تاریکی اش  به وسیله   را  - پوشش: خداوند شب 
با  تا  پوشانده  ما  بر  را  آن  و  داده  قرار  اشیا  پوشیدن  برای 
و  بگیریم  آرام  روزانه،  کارهای  سختی  از  آن،  از  استفاده 
می پوشاند  را  انسان  بدن  لباس،  چنانچه  کنیم؛  استراحت 

.)270 ج7:   ،1372 )طبرسی 
»َوُهَو الَِّذي َجَعَل لَُکُم اللَّْیَل لَِباًسا...: او کسی است که شب 
...« )سوره فرقان/ آیه 47(.  را برای شما پوشش قرار داد 
این پرده ظلمانی، نه تنها انسان ها، که تمام موجودات روی 
زمین را در خود مستور می سازد و آن ها را همچون لباس، 
هنگام  به  انسان  که  پوششی  همچون  و  می دارد  محفوظ 

خواب برای ایجاد تاریکی و استراحت از آن استفاده می کند، 
او را در برمی گیرد )مکارم شیرازی 1387، ج15، 132(.

محرمیت  و  پوشانندگی  خصلت  که  هراقدامی  بنابراین 
شب را که سکون، آرامش و استراحت موجودات- اعم از 
انسان ها و حیوانات- در گرو آن است را خدشه دار کند از 
جمله نورپردازی های بیش از حد، ایجاد صداهای ناهنجار، 

است. نکوهیده  اسالمی  نگاه  از  و... 
آموزه های  مبنای  بر  شب  مناسب  رفتارهای   .6

می سال ا
- معاشرت با خانواده  و همسر

به شب و  َوَسَق: و سوگند  َوَما  خداوند می فرماید: »َواللَّْیِل 
آنچه را جمع آوری می کند« )سوره انشقاق/ آیه 17(، تعبیر 
به »ما َوَسَق« با توجه به این که »َوَسق« به معنی جمع 
و  حیوانات  انواع  بازگشت  به  اشاره  پراکنده هاست.  کردن 
به  خود  النه های  و  خانه ها  به  انسان ها  حتی  و  پرندگان 
هنگام شب است که نتیجه آن آرامش و آسایش عمومی 

.)327 ج26،   ،1387 )مکارم شیرازی  می باشد  جانداران 
است.  خانواده  واحد  اسالم  در  اجتماعی  واحد  بنیادی ترین 
به  برای معاش و رسیدگی  روز  به هنگام  اعضای خانواده 
کارهای مختلف پراکنده می شوند. شب، هنگام جمع نمودن 
بنیادی  جامعه  این  اعضای  گرد هم آمدن  و  پراکندگی  این 
نیز  دیگر  ظریف  تعبیر  چند  دادن  قرار  هم  کنار  از  است. 
می توان مطلوبیت خانواده محوری در شب را استنباط نمود.

- مسکن )بیت(
و »مسکن«  تعابیر »بیت«  با  خانه  اسالمی  آموزه های  در 
ُ َجَعَل لَُکم مِّن بُُیوتُِکْم  بیان می شود. خداوند می فرماید: »َواللَّ
َسَکًنا...: خداوند خانه هایتان را جایگاه آرامش و سکون قرار 
»بُُیوت« جمع  کلمه  آیه 80(؛  نحل/  )سوره  است...«  داده 
»بیت« به معنی اطاق یا خانه است؛ و ماده »بیتوته« که 
این کلمه از آن گرفته شده است در اصل، به معنی توقف 
خود،  خانه  و  اطاق  از  انسان  که  آنجا  از  و  می باشد  شبانه 
بیشتر برای آرامش در شب استفاده می کند، کلمه »بیت« 
به آن اطالق شده است )مکارم شیرازی 1387، ج11، 374(.

معناي  به  مفعل  وزن  بر  است  مکان  اسم  واژه »مسکن« 
محل آرامش و سکونت و در اصطالح به مکاني مي گویند 
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استفاده  تعابیر  این  از  مي کند.  زندگي  آن  در  انسان  که 
می شود که بهترین محل و مکان آرامش برای انسان بیت 
و خانه اوست. اگر شب زمان آرامش و سکونت است، خانه 

محل آن سکونت و آرامش است.
- همسر

مِّْن  لَُکم  َخلََق  أَْن  آَیاتِِه  »َوِمْن  است:  آمده  قرآن کریم  در 
این که  او  از نشانه های  إِلَْیَها...: و  َِّتْسُکُنوا  ل أَْزَواًجا  أَنُفِسُکْم 
همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان 
آرامش یابید ...« )سوره روم/ آیه 21(. خداوند در این آیه 
خلقت همسر برای انسان را به عنوان یکی از آیات خویش 
آرامش  مایه  را  همسران  بودن  هم  کنار  در  و  برشمرده 

است.  دانسته 
و  می داند  یکدیگر  پوشاننده  و  لباس  را  همسران  خداوند 
...: آن ها  لَُّهنَّ  لَِباٌس  َوأَنُتْم  لَُّکْم  لَِباٌس  می فرماید: »... ُهنَّ 
هم  زینت  دو  )هر  آنها؛  لباس  شما  و  هستند؛  شما  لباس 
طبق   .)187 آیه  بقره/  )سوره  یکدیگرید(«  حفظ  سبب  و 
روایاتی که از رسول گرامی اسالم)ص( رسیده است یکی 
از مجوزهای بیداری شب معاشرت با همسر است )مجلسی 

.)405  ،1391
کنار هم قرار دادن صفات برشمرده شده برای شب، بیت 
برای  زمان  بهترین  که شب  است  آن  گویای  همسران  و 
در خانه بودن و تعامل با همسر و اعضای خانواده است به 
در مکان  آن هم  است  زمان خانواده محوری  عبارتی شب 

خانه.
- عبادت

»َوِمَن  می فرماید:  پیامبر)ص(  به  خطاب  قرآن  در  خداوند 
ْد بِِه نَاِفلًَة ...: و پاسی از شب را از خواب برخیز،  اللَّْیِل َفَتَهجَّ
در  و   )79 آیه  اسراء/  )سوره   »... بخوان  نماز(  )و  قرآن  و 
جایی دیگر می-فرماید: »ُقِم اللَّْیَل إاِلَّ َقلِیاًل ... َوَرتِِّل الُْقْرآَن 
تَْرتِیاًل: شب را، جز کمی، به پا خیز ... و قرآن را با تاّمل و 
دقت بخوان« )سوره مزمل/ آیات 2 و 4(. آیت الل مکارم 
اسراء می فرماید: غوغای  آیه 79 سوره  تفسیر  شیرازی در 
خود  به  را  انسان  توجه  مختلف،  جهات  از  روزانه،  زندگی 
جلب می کند و فکر آدمی را به وادی های گوناگون می-

کشاند؛ به طوری که جمعیت خاطر، و حضور قلب کامل، در 

آن بسیار مشکل است؛ اما در دل شب، و به هنگام سحر، 
فرو نشستن غوغای زندگی مادی، و آرامش روح و جسم 
انسان در پرتو مقداری خواب، حالت توجه و نشاط خاّصی 
همین  به   ... است  بی نظیر  که  دهد  می  دست  انسان  به 
از عبادت های آخر شب، برای  دلیل، دوستان خدا همیشه 
اخالص،  تکمیل  و  اراده  تقویت  قلب،  حیات  روح،  تصفیه 
نیرو می گرفته اند )مکارم شیرازی 1387، ج12، 253-254(. 
تأکیدات زیادی از ائمه اطهار)ع( به عبادت در شب و خواندن 
قرآن شده است و آن مایه رسیدن به مقامات عالیه دانسته 
شده است. پیامبر اکرم)ص( فرمود: »هرکس شبی ده آیه از 
قرآن بخواند از بی خبران شمرده نمی شود« )الکلینی 1407، 
ج 2، 612(. قرآن دلیل سفارش به عبادت شبانگاهی را نیز 
اینگونه بیان می کند: »إِنَّ نَاِشَئَة اللَّْیِل ِهَي أََشدُّ َوْطًئا َوأَْقَوُم 
ِقیاًل: به یقین نماز و عبادت شبانه گامی استوارتر و گفتاری 
پایدارتر است« )سوره مزمل/ آیه 6( و آن را مقدمه رسیدن 
به مقامات معنوی همچون »مقام محمود« می داند )سوره 

اسراء/ آیه 79(.
به واسطه اهمیت عبادت شبانگاهی در آموزه های اسالمی 
حتی به احیاء برخی شب ها با مناسک و آداب خاص مانند 
... تأکید شده و  نیمه شعبان و  شب جمعه، شب  قدر، شب 
برای احیا و عبادت در آن شب ها فضایلی واال و تأثیراتی 
شبانگاهی  عبادت  محل  شده  است.  برشمرده  فراوان 
می تواند خانه، مساجد، زیارتگاه ها، و... باشد که در روایات 
متعدد به عبادت در آن  مکان ها توصیه و سفارش گردیده 

.)1381 )قمی،  است 
- علم آموزی

است.  علم  در تحصیل  زنده داری  از مجوزهای شب  یکی 
نبّی اکرم)ص( فرمود: »شب زنده داری درست نیست مگر در 
سه چیز: طلب علم، تهجد و قرائت قرآن، بردن عروس به 
خانه ی شوهر« )شیخ صدوق 1377، ج 1، 127(. البته که 
این تأکیدات به واسطه ویژگی های خاص شب در برقراری 
تأمل  و  تفکر  الزمه  که  است  و سکوت  و سکون  آرامش 
می باشد؛ لذا یکی از بهترین زمان ها برای علم آموزی -که 
است.  شب  دارد-  روحی  تمرکز  و  فکری  آرامش  به  نیاز 
مکان هایی  حتی  یا  و  خانه  در  می تواند  نیز  علم آموزی 
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مدارس،  مانند  می شوند؛  ساخته  علم آموزی  مختص  که 
پذیرد. علمی، صورت  مراکز  سایر  و  کتابخانه ها 

- خواب و استراحت متعادل
همانطور که پیش از این در باب کیفیات شب اشاره شد؛ شب 
زمان آرامش و استراحت است. از جمله اموری که بیشترین 
آرامش را به همراه دارد؛ خواب است و بهترین موقع برای 
خواب، شب؛ چنان چه خدای متعال در کالم خود می فرماید: 
»َوُهَو الَِّذي َجَعَل لَُکُم اللَّْیَل لَِباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل النََّهاَر 
نُُشوًرا: و او کسی است که شب را برای شما پوشش قرار داد؛ 
و خواب را مایه استراحت، و روز را وسیله حیات )و حرکت(« 
)سوره فرقان/ آیه 47(. از حضرت رسول)ص( روایت شده 
نماز عشاء  از  بعد  داشتن  و مصاحبت  گفتن  است: »سخن 

مکروه است« )مجلسی 1391، 405(.
طبق تأکیدات روایات، بیداری بسیار و افراطی، ناپسند است 
و در غیر شب هایی که روایاتی در خصوص احیای آن وارد 
از  روایتی  در  دارد.  کراهت  بودن،  بیدار  را  تمام شب  شده، 
که  دارند  حقی  انسان  بر  »دیدگان  است:  آمده  معصوم)ع( 
)مجلسی  می کند«  ضایع  را  آن ها  حق  بودن،  بیدار  بسیار 

.)405  ،1391

البته زیاد خوابیدن و تمام شب خوابیدن نیز از نظر اسالم 
صادق)ع(  امام  است.  شده  نهی  آن  از  و  است  مکروه 
می فرماید: »خداوند مخالف پرخوابی و بیکاری زیاد است؛ 
و فرمود خواب بسیار، دنیا و آخرت انسان را تباه می کند« 
به  و  تمام شب  روایات خواب  در  )مجلسی 1391، 405(. 
بامداد موجب فساد تن است و روزی را کاهش  خصوص 
می دهد. امام صادق)ع( می فرماید: »خواب بامداد شوم است 
و روزی را منع و رنگ را زرد و چهره را زشت می کند و 
این خواب شومی است. به درستی که خداوند متعال روزی 
بندگان را بین طلوع صبح  تا طلوع آفتاب قسمت می کند؛ 
 ،1391 )مجلسی  بخوابید«  زمان  این  در  که  مبادا  پس 
بدن  سالمتی  موجب  نیمه شب  از  بعد  بیداری  و  367(؛ 
نماز شب  و  است: »زنده داری شب  آمده  روایت  در  است؛ 
موجب سالمتی بدن است« )البرقی 1371، ج 1، 53 (. از 
مجموع روایات استفاده می شود انسان بعد از نیمه  شب بهتر 
است بیدار باشد و آن زمان را به عبادت و مناجات بگذراند. 
و  استراحت  به  را  شب  باید  انسان  اینکه  ضمن  بنابراین 
خواب بگذراند؛ الزم است حد اعتدال را هم در میزان خواب 

از پرخوابی اجتناب نماید. رعایت کند و 

رفتارها و اقدامات مذموم 
برای شب از نظر اسالم

نمودهای مکانی نمودهای رفتاری مطلوب بهره وران کیفیات شب از نظر اسالم

- هیجان رفتاری و 
جنب وجوش زیاد

- مسافرت و گردش
- مزاحمت برای حیوانات 

و گیاهان
- خرید و فروش و کسب 

معاش به شدت روز 
- روشن نگه داشتن بیش 

از حد محیط 
- ایجاد صداهای بلند و 

ناهنجار
- پرخوابی و خوابیدن 
تمام شب، به خصوص 

بامداد

- مسکن )بیت(
- مساجد

- زیارتگاه ها
- مدارس و مراکز علمی

- کتابخانه ها

- تفکر و تدبر
- اقامت

- ازدواج و معاشرت با 
همسر

- معاشرت با خانواده و 
خانواده محوری

- عبادت و مناجات
- تالوت قرآن
- علم آموزی

- خواب و استراحت

- همه مردم
- خانواده

- نشانه الهی
- سکون و آرامش 
- پوشش و محرمیت

جدول 3. کیفیات، بهره وران، نمودهای رفتاری- مکانی مطلوب و رفتارهای نامطلوب برای شب بر مبنای آموزه های اسالمی
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دیدگاه  از  شبانه  زندگی  کیفیات  نسبت  تبیین   .7
و  نظری  ادبیات  با  مقایسه  و  تطبیق  در  اسالم 

عملی تجربه های 
شهرهای  نظری  ادبیات  در  که  بررسی هایی  به  توجه  با   
نمودهای  و  پذیرفت؛  صورت  شبانه  زندگی  و  ساعته   24
آنچه  با  اولیه اش و مقایسه آن  عینی آن در خاستگاه های 
در آموزه های اسالمی در مورد ویژگی های شب، رفتارهای 
مطلوب در آن و مکان های مناسب آن رفتارها ارائه گردید؛ 
می توان برداشت زیر را در تبیین چگونگی مواجهه با زمان 

شب در فرهنگ غربی و فرهنگ اسالمی ارائه نمود:
 در سبک زندگی غربی و بر مبنای نمودهای عینی زندگی 

شبانه 
اولیه  اهداف  و  نظری  ادبیات  با  حتی  زیادی  حد  تا  -که 
از  آن چه  دارد-  فاصله  نیز  شبانه  زندگی  برای  لحاظ شده 
زندگی شبانه مورد انتظار است؛ در واقع امتداد فعالیت های 
است؛  جنب و جوش  شدت  همان  با  تقریبًا  و  شب  در  روز 
بدون آن که اساسًا بین شب و روز و ماهیت وجودی آن ها 
تفاوت معناداری لحاظ گردد. طرفداران زندگی شبانه بدون 
توجه به ویژگی های ماهوی شب سعی دارند آن را به سمت 
بروز رفتارهای خاصی که خود می پسندند سوق دهند. عمده 
حول  شبانه  فعالیت  سبک  این  از  طرفداری ها  و  تأکیدات 
افزایش بهره وری اقتصادی و درآمد بیشتر برای شهر تمرکز 
دارد؛ اما نکته حائز توجه آن است که این رونق اقتصادی 
بر مصرف  بلکه متکی  تولید مولد و سازنده نیست  نوع  از 
نیازهای  ایجاد  و  فراوان  تبلیغات  مبنای  بر  حد  از  بیش 
کاذب در مخاطبین توسط سرمایه داران و سوداگران است. 
مخاطبینی که تا حد زیادی تحت تأثیر هجم انبوه تبلیغات 
قرار می گیرند و بر مبنای هیجانات محیطی رفتار می کنند. 
این مسئله را می توان از نوع کاربری ها و فعالیت هایی که 
در شب فعال نگه داشته می شوند و محصوالت و کاالهایی 

که عرضه می کنند برداشت نمود.  
عمده فعالیت ها و محتواها، جهتگیری مادی دارند و ناظر 
بر تأمین نیازهای صرفًا مادی مخاطبین هستند؛ و ساحت 
معنوی و فطری ایشان را در نظر نمی گیرند. همه شمولی، 
انسجام اجتماعی و خانوادگی در این سبک از حیات شبانه 

در درجه اهمیت پایینی قرار دارد و اساسا در جهت عکس 
آن عمل می کند. بیشتر جوانان، گروه های دوستانه مجردی 
و  می کنند  استقبال  فضاها  این گونه  از  مردان  و  پسران  و 

حضور خانواده ها در حداقل حالت ممکن قرار دارد.
مبنای  بر  روز هرکدام  و  اسالمی شب  نگاه  در  آنکه  حال 
فلسفه وجودیشان و ویژگی های خاصشان، رفتارهای متناظر 
و  بیشترین  رفتارها  آن  بروز  که  می طلبند  را  هماهنگی  و 
مناسب ترین بهره وری را متناسب با فطرت انسانی و نظام 

آفرینش در پی خواهد داشت.
تأکیداتی که ائمه شیعه)ع( بر تقسیم اوقات شبانه روز جهت 
مناسب  زمانی  اینکه هر  و  نموده اند؛  فعالیت های گوناگون 
انجام رفتار خاصی است، ناظر بر همین نگاه جامع اسالمی 
و در راستای بهره وری بهینه از اوقات مختلف شبانه روز و 
رفع نیازهای مختلف ساحات وجودی انسان اعم از ساحت 
مادی و معنوی او، در هماهنگی با نظام طبیعت، است. این 
رفتار  انتخاب  جهت  الزم  رهنمودهای  خوبی  به  تأکیدات 
مناسب در هر زمان را در اختیار قرار می دهد.امام علی)ع( 
می فرماید: »وقت هر انسان مؤمن سه قسمت است: یک 
است.  عبادت  و  دعا  و  مناجات  برای  که  ساعتی  و  وقت 
یک وقت و ساعتی که برای کسب معاش و در آمد است. 
یک وقت و ساعتی که برای تفریح و استفاده از لذت های 
حالل است. و انسان عاقل جز در این سه مورد، وقت نمی 
گذراند؛ یا کسب معاش، یا قدم نهادن برای معاد و آخرت، 
و یا لذت بردن در غیرحرام« )نهج البالغه، حکمت 390(. 
در  را  خود  شبانه روز  »بکوشید  می فرماید:  کاظم)ع(  امام 
چهاربخش تنظیم کنید: بخشی برای مناجات با خدا، بخشی 
برای تأمین هزینه زندگی، بخشی برای همنشینی با برادران 
و دوستان مورد اعتمادی که با صفای باطن در عیب زدایی 
از حالل«  لذت جویی  برای  نیز  بخشی  و  دارند  شما سهم 
)جوادی آملی 1391، 202(.  شاید برخی افراد لذت جویی 
از حالل و تفریحی که در روایات مورد تأکید قرار گرفته 
را دلیلی بر جواز حضور شبانه در فضاهای شهری و جنب 
و جوش فراوان و در جمع های غیر خانوادگی تلقی نمایند. 
حال آن که این برداشت صحیح نیست. اگر به سایر روایات 
و تأکیدات ائمه)ع( توجه شود مصداق برخی تفریحات سالم 
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است  گرفته  قرار  اشاره  مورد  نیز  حالل  سرگرمی های  و 
فرمود:  باقر)ع(  امام  می کند.  نامعتبر  را  فوق  برداشت  که 
همسر،  از  بهره وری  است:  چیز  سه  در  مؤمن  »سرگرمی 
شوخی با دوستان و نماز شب« )جوادی آملی 1391، 205(، 
که هرکدام از این ها باید در زمان مناسب خود صورت پذیرد.

ویژگی های  تبیین  در  این  از  پیش  که  همانگونه  بنابراین 
رفتارهای  گرفت؛  قرار  اشاره  مورد  اسالمی  منظر  از  شب 
از نگاه اسالمی بیشتر ناظر بر وجوه معنوی  مطلوب شب 
با  تقابل  در  زیادی  بسیار  حد  تا  و  است  انسان  فطری  و 
مطلوبیت های رفتاری از زندگی شبانه در ادبیات نظری و 
نمونه های عملی غربی قرار می گیرد. در نگاه اسالمی روز 
و  گسترده  تعامالت  معاش،  کسب  حرکت،  جنبش،  زمان 
هیجانات  و  تنش ها  از  فراغت  زمان  شب  و  است  بیرونی 
بیرونی و آرامش، تأمل و تدبر درونی و تعامل و ارتباطات 
در بستر خانواده. اما این مسئله به معنای نفی کلی زیست 
شبانه شهری در محیط های بیرون از خانه نیست؛ بلکه باید 
در  اسالمی  اهداف  با  هماهنگ  که  بود  الگویی  دنبال  به 
مورد شب و هم نوا با فلسفه وجودی و ویژگی های خاص 
ارائه گردید؛ برخی  باشد. همان گونه که در جدول 3  شب 
وقوع  و  نمود  امکان  و  هستند  زمان شب  مناسب  رفتارها 
خاصی  مکان های  می توان  و  دارند؛  نیز  را  خانه  از  خارج 
برای آن ها تعبیه و برنامه ریزی نمود. از جمله آن ها، برخی 
رفتارهای عبادی- آیینی هستند که توصیه به انجام آن ها 
جمعه،  اعمال شب  مانند  است؛  شده  خاصی  در شب های 
لیله الرغائب، شب نیمه شعبان، شب های قدر، شب های ماه 
مبارك رمضان، و بسیاری دیگر از ایام که ذکر تمام آن ها 
الجنان آمده است. همچنین آیین های جشن و  در مفاتیح 
نیز  و  ائمه شیعه)ع(  به والدت و شهادت  عزاداری مربوط 
مناسکی که با عنوان زیارت و در محل زیارتگاه های امامان 
روی  زیارتی،  شهرهای  در  به خصوص  امامزادگان)ع(،  و 
می دهند و همواره محملی برای حضور و گردهمایی افراد 

بوده اند. جهت عبادات و اعمال فردی و جمعی 
8. شهرهای زیارتی الگویی از شهرهای 24 ساعته 

واقعی
ایران، شهرهایی  جمله  از  و  اسالمی  برخی کشورهای  در 

وجود دارد که از آن ها با عنوان شهرهای زیارتی و مقدس 
این  توسعه  یا  و  شکل گیری  منشأ  می شود.  برده  نام 
امامزادگان  و  شیعه)ع(  ائمه  مقدس  آرامگاه های  شهرها 
آن  در  وفات  یا  شهادت  از  پس  که  است  جلیل القدر)ع( 
این  که  معنوی  اهمیت  جهت  به  و  شده اند  دفن  محل 
مکان ها در باورهای مسلمانان داشته اند طیف وسیعی از 
مسلمانان به سوی این مکان ها جذب شده اند و شهرهای 
بزرگ و پر رونقی را شکل داده اند. شهرهایی مانند مشهد، 
قم، شیراز در ایران، کربال، نجف، و... در عراق،  از این 
اماکن  این  زیارت  بر  اسالمی  آموزه های  هستند.  دست 
امام  دارند.  تصریح  آن  در  نهفته  بسیار  فضیلت های  و 
صادق)ع( می فرماید: »کسی که ما را در زمان مرگ ما 
زیارت کند مانند آن است که ما را در زمان حیاتمان زیارت 
کرده باشد« )مجلسی بی تا، ج97، 124(. همین امر سبب 
شده روزانه جمعیت زیادی و در مناسبت های مختلف به 

متبرکه مشرف شوند.  اماکن  این  زیارت 
پیدایش  ابتدای  از  زیارتگاه ها  و  مذهبی  مکان های  این 
به  مکان ها  این  بوده اند.  شهری  فضای  مفهوم  دارای 
تعلق ها  احساسات، عواطف،  تا  انسان ها فرصت می دهند 
و پیوندهای آدمیان در مقیاس فردی و جمعی به ژرفا برده 
با  به صورت رمزی  انسان ها  ارتباط  این فضاها  شود. در 
جهان دیگر به گونه ای آیینی امکان پذیر می شود. این گونه 
و  فرهنگی  اجتماعی،  هویت  از  نمایشی  همواره  فضاها 

.)52  ،1395 )کلیدری  بوده اند  شهرها  تاریخی 
الزم به ذکر و جالب توجه آن است که بسیاری از اوقات 
آموزه های  در  عبادی  اعمال  و  زیارت  برای  شده  تأکید 
)قمی 1381(؛  برمی گیرد  در  را  زمانی شب  بازه  اسالمی 
و بسیاری از آیین ها شب هنگام انجام می پذیرد. به همین 
خاطر اساسًا مجموعه حرم های شریف و فضاهای اطراف 
بدون  و  طبیعی  صورت  به  آن  پشتیبان  فعالیت های  و 
آن که قوه قاهره ای سبب آن گردد کارکردی 24 ساعته 
می یابند و در تمام طول شبانه روز به ارائه خدمات به زوار 

مشغولند.  شهروندان  و 
اسالم  آموزه های  نظر  مد  زیارت،  از  که  کیفیاتی  به  اگر 
است )کلیدری 1395(؛ و نمودهای رفتاری و مکانی آن و 
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اقتضاعات و نیازهای محیطی هرکدام از اعمال و آیین های 
توصیه شده دقت شود -که خالصه ای از آن ها در جدول 4 
نیز آمده است- و این جدول با کیفیات، رفتارها و نمودهای 
طبیعی  دلیل  گردد؛  مقایسه  اسالم  دیدگاه  از  شب  مکانی 
بودن فعالیت 24 ساعته و به خصوص شبانه این مکان ها 

کاماًل روشن می شود. 

ــه ای از حرم هــای مطهــر ائمــه)ع( و امامــزادگان)ع( در  ــر 14. نمون تصوی
شــهرهای زیارتــی، بــه ترتیــب

 1. حرم مطهر امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( در کربال؛
 2. حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد

 3. حرم مطهر امامزاده صالح)ع( در تجریش تهران

ــن  ــره وران اماک ــی و به ــاری- مکان ــف رفت ــای مختل ــر 15. نموده تصوی
ــی و فضاهــای شــهری اطــراف آن هــا  زیارت

بین ظرف  نوعی هماهنگی ذاتی  این مقایسه نشان دهنده 
حرم های  است.  رفتاری  محتوای  و  مکانی  ظرف  زمانی، 
آرامش روحی  ایجاد می کنند که مناسب  را  مطهر فضایی 
عالم هستی، عبادت خداوند و  در  تدبر  و  تفکر  و جسمی، 
اتصال به عالم معنوی به واسطه مقام ولی خدا، است. در 
مساجد  و  مدارس  پیوند  دلیل  به  گذشته  از  مکان ها،  این 
است.  بوده  فراهم  نیز  علم آموزی  امکان  زیارتی  فضای  با 
در  اعمال فردی، خانوادگی و جمعی  و  رفتارها  از  ترکیبی 
حرم های مقدس و فضاهای پیرامونی آن ها در جریان است 
وحدت  و  انسجام  به  شخصی  حریم های  حفظ  ضمن  که 
باعث  این ها  همه  می کند.  کمک  نیز  هویتی  و  اجتماعی 
شده است بسیاری افراد ترجیح دهند شب ها در این اماکن 
فردی  آیین های  و  عبادات  بسیاری  و  یابند  مقدس حضور 
معنوی  و  مادی  محیط  از  و  دهند  انجام  را  خود  و جمعی 
آن بهره ببرند. لذا بدون آن که به صورت مصنوعی تزریق 
رفتار یا فعالیت صورت پذیرد تا بخشی از شهر حیات شبانه 

بیابد؛ این امر به صورت درون زا در شهرهای مقدس و به 
جریان  این  دارد.  جریان  مطهر  اطراف حرم های  خصوص 
دارای تداوم زمانی و تاریخی است و جزئی از هویت رفتاری 
محسوب  درونی  و  انتخاب صحیح  یک  از  برآمده  و  شهر 

می شود.
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نمودهای مکانی 
مورد انتظار

نمودهای رفتاری و 
فعالیتی مورد انتظار

بهره وران مورد انتظار کیفیات رفتاری 
زیارت از نگاه اسالم

کیفیات اجتماعی 
زیارت از نگاه اسالم

کیفیات معنایی 
زیارت از نگاه اسالم

- حرم های مقدس
- مساجد و مدارس 

متصل به حرم
- بازارها و مغازه های 

پیرامون حرم
- مکان های فعالیتی 

پشتیبان حرم

- تفکر و تدبر
- عبادت و زیارت 

فردی
- عبادت و زیارت 
جمعی و با خانواده

- معاشرت با خانواده
- تالوت قرآن
- علم آموزی

- خرید و فروش 
سوغاتی

- خوردن و آشامیدن
-شرکت در مراسم 

آیینی
- بازدید از اماکن 
تاریخی- مذهبی

- جوانان
- سالمندان

- کودکان و 
نوجوانان
- زنان

- خانواده ها

- پاکیزگی و 
آراستگی ظاهری

- پرهیز از کارهای 
لغو و بیهوده

- تفکر و تدبر
- پیاده مداری

- همگرایی و 
سازگاری فعالیتی
- آیین مداری

- انسجام اجتماعی
- همه شمولی
- حضورپذیری

- محرمیت

- طهارت
- آرامش
- هدایت
- تواضع
- معنویت

- تسبیح و تذکر

9. جمع بندی
زندگی شبانه  نظری مفهوم  ادبیات  در  طبق مطالعاتی که 
آن چه  با  آن  مقایسه  و  گرفت  صورت  ساعته   24 شهر  و 
که  کرد  برداشت  اینگونه  می توان  است؛  شده  محقق  که 
مورد  مطلوبیت های  از  بخشی  فقط  شده  محقق  آن چه 
با ترویج  نظر -آن هم غالبًا در زمینه سودآوری اقتصادی 
نتایج  مصرف گرایی- را تأمین نموده و در بسیاری جهات 

است. داشته  درپی  را  معکوسی 
لذا در یک جمع بندی می توان این گونه اذعان داشت که 
تحقق زندگی شبانه و شهر 24 ساعته با همان معیارها و 
مطلوبیت های رخ داده در شهرهای غربی نمی تواند سازگار 
سرزمین های  مناسب  و  اسالمی  زندگی  و سبک  مبانی  با 
غربی،  مفهوم  به  شبانه  زندگی  در  که  چرا  باشد؛  اسالمی 
و  اقتضائات  نظرگیری  در  بدون  روز  فعالیت های  امتداد 
هدف ها  و  غایت  است؛  نظر  مد  شب  خاص  ویژگی های 
سنجیده  مادی  آن هدف  با  هرعمل  و  است؛  مادی  صرفًا 
هم  غالبًا  که  مادی،  نیازهای  به  پاسخ گویی  و  می شود؛ 
به واسطه تبلیغات نیازهایی کاذب هستند؛ در دستور کار قرار 

می گیرد. 
خاص  گروه های  بهره وری  سمت  به  فضاها  سوگیری 
اجتماعی و جنسیتی است و اقشار مختلف را دربر نمی گیرد. 
که  استراحت  و  فعالیت  و  کار  طبیعی  چرخه  اینکه  ضمن 
هماهنگ با فیزیولوژی بدن انسان و فطرت اوست را برهم 

می زند.
روز،  و  خلقت شب  هدف  با  متناسب  اسالمی  نگاه  در  اما 
اصلی  هدف  می شود.  تبیین  هرکدام  مناسب  فعالیت های 
تأمین نیازهای معنوی است و در این مسیر از ابزار مادی 
نگاه اسالمی روز زمان حرکت و  بهره گرفته می شود. در 
خلقت  نظام  که  همان گونه  است؛  معاش  کسب  و  تالش 
در تکاپو و جنب و جوش است و شب زمان آرامش، تعمق 
درونی و رعایت حریم، باز هم هماهنگ با جهان خلقت که 

آرام می گیرد.    در آن زمان 
دنبال  به  نباید  آنکه  و توصیف، نخست  تبیین  این  با  پس 
تحقق تام و تمام الگوی غربی زندگی شبانه در شهرهای 
برای  خاص،  صورت  به  باید  آنکه  دوم  و  بود؛  مسلمانان 
برای  اسالمی  آموزه های  در  که  نیازهای خاص  و  رفتارها 

جدول 4: کیفیات معنایی، اجتماعی، رفتاری زیارت از نگاه اسالم و نموده های رفتاری- مکانی و مخاطبین مورد انتظار آن
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شب مطلوب دانسته شده و برآمده از سبک زندگی اسالمی 
مکان های  در  است،  اسالمی  اهداف  تحقق  مسیر  در  و 
مشخص به صورت برنامه ریزی شده وجهی از زندگی شبانه 

را که نمود بیرونی و عمومی دارد عینیت بخشید.
بنابراین اگر بخواهیم استنباط و بازتبیینی از زندگی شبانه 
در جامعه اسالمی داشته باشیم میتوان اینگونه بیان کرد که 
»در شهر مسلمانان شب زمان آرامش، حفظ محرمیت، تدبر 
نافع است؛ کانون اجتماعی  الهی و علوم  آیات  و تفکر در 
اصلی در ظرف زمانی شب خانواده و بستر مکانی آن خانه 
است؛ مگر در رفتارها و اعمالی مانند علم اندوزی و عبادت 
مساجد،  مانند  آن ها  مناسب  مکانی  ظرف  می توان  که 
آن ها  پشتیبان  فضاهای  و  علمی  مراکز  برخی  زیارتگاه ها، 
را نیز جزء مکان های فعال در شب محسوب نمود« )نمودار 

 .)3
تمام  تا در  بود  این  دنبال  به  نیست  اول الزم  نگاه  این  با 
شهرها فضاهایی مصنوعی برای فعالیت شبانه غیرضروری 
ایجاد نمود؛ و دوم اگر شهرهایی ظرفیت بروز فعالیت های 
باز  داشتند؛  را  اسالمی  مطلوبیت های  با  هماهنگ  شبانه 
الزم نیست تمام شهر را برای آن برنامه ریزی نمود؛ بلکه 
برای  و  شناسایی  را  آن  خاص  و  مناسب  کانون های  باید 

نمود. اقدام  آن  ساماندهی 
نمونه مهم و بارز شهرهایی که امکان برقراری حیات شبانه 

با نگاه اسالمی را دارند شهرهای زیارتی هستند؛ آن هم در 
بافت مرکزی و با محوریت حرم شریف. حرم ها و فضاهای 
با فعالیت ها و  پشتیبان پیرامونی آن ها -که در سازگاری 
اهداف حرم قرار دارند- مساعد فعالیت 24 ساعته و زندگی 
شبانه هستند و این در واقع می تواند الگویی عملی و بومی 
از حیات شبانه مناسب سبک زندگی اسالمی باشد )نمودار 

 .)4
در این مکان ها جهت بهره وری بیشتر مخاطبان الزم است 
نسبت به ساماندهی فضا جهت بروز رفتارهای هماهنگ با 
زیارت و عبادت و پشتیبان آن ها مبادرت نمود و زمینه را 
برای حضور حداکثری اقشار مختلف و با محوریت خانواده 
فراهم کرد. این ساماندهی ابعاد مختلف کالبدی، حمل و 
نقلی، کاربری، منظری، زیست محیطی، امنیتی و غیره را 

شامل می شود. 

نمــودار 3. چهارچــوب و مفهــوم زندگــی شــبانه شــهری از منظــر 
اســالمی آموزه هــای 
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ــه شــهرهای  ــر پای ــا ســبک زندگــی اســالمی ب ــات شــبانه متناســب ب نمــودار 4. الگــوی بومــی شــهر24 ســاعته و حی
ــر ــای مطه ــی و حرم ه زیارت

پی نوشت
Body-gendrot .1

Chatterton .2
Hollands .3

Bianchini .4
Montgomery .5

Heath .6
Kreitzman .7

Rowe .8
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City Nightlife from Islamic viewpoints: Inference of 
native pattern of 24-Hour city and city nightlife in 
accordance with the Islamic lifestyle

Abstract

The realization of the concept of 24-hour city and urban nightlife has been controversial from the 
very beginning, even in the original source, the western cities. Adherents of the 24-hour city believe 
that the nightlife increases economic prosperity, presence of urban spaces, security enhancement, 
space branding, and etc. In contrast, opponents do not recommend the nightlife in cities for reasons 
such as energy wastage, occurrence of crime and offensive behaviors, environmental damage, 
increasing individuality and reducing social cohesion, and etc.
Survey on existing examples of the nightlife in different cities suggests that a single pattern for 
nightlife cannot be imagined. In each society, according to requirements and facilities, general 
culture and social relations, and even the policies of the governments and the urban managers, 
different examples of the urban nightlife have been obtained.
The introduction of this concept into the Islamic societies - including Iran - has also posed 
challenges to the urban management and citizens, including whether the same western concept 
of the 24-hour city and the nightlife can be realized in Iran? To what extent do those concepts 
and goals conform to Iranian-Islamic culture and lifestyle? And basically, what is the relationship 
between the concept of the 24-hour city and the nightlife with the Islamic instructions? And so the 
urban nightlife has had serious proponents and opponents in Iran.
A review of theoretical literature of the 24-hour city, based on the Islamic instructions and the 
local and the cultural capacities, can probably provide inference of the 24-hour city and the urban 
nightlife in accordance with the Islamic lifestyle and cities of the Islamic countries, including Iran. 
The present study seeks to answer the above questions with qualitative method and to provide a 
pattern of the 24-hour cities and the nightlife based on the Islamic culture and the local capacities.
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