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Highlights

— The greenery (shady trees and vegetation) and seating areas provide a good sense of going out in the city

— ‘Gardens and parks’ are one of the variables of the desirability of the urban night landscape

— The majority of nightlife consumers consider their perceived safety to be more due to ‘activities/people on the streets, 
etc.’

— The spatiotemporal flow of evening and night-time activities leads to more revenue and financial turnover for the city 
and municipality

Extended abstract
Introduction: Nightlife and night-time economic attractions are a proper way to expand a working day and the impetus 
for national growth and development. The present study sought to answer the basic question of how the city of Rasht, 
Iran could provide a suitable platform for the spatiotemporal flow of activities in the evening and at night by adopting an 
analytical framework of time geography and quantitative analysis of nightlife consumption practices in the city center.

Theoretical Framework: There have been many studies outside Iran on urban nightlife, most of which refer to a 
combination of social science studies on alcohol and the night leisure industry (Aresi & Pedersen, 2016; Pedrero-García, 
2018; Søgaard, 2017). Studies conducted in Iran on nightlife have addressed the topic differently from the research 
performed outside Iran; these studies have been focused on geography and tourism planning (Shaykh-Baygloo & Soltani, 
2019), urban vitality (Ghazanfarpor et al., 2019), cultural factors (Anizadeh, 2018), urban night leisure planning (Kashfi, 
2012), and urban night landscape with an emphasis on lighting (AkhavanSaraf et al., 2014). Against this background of 
research, the present study sought to complement the previous geographic research by adopting an analytical framework 
of time geography and a quantitative analysis of nightlife consumption practices at the center of Rasht. The innovative 
aspect of the present study, adopting an analytical framework of time geography, was the combination of two fields, 
namely nightlife consumption and perception of safety.
The perception of safety, that is, the experience of the subjective feeling of being secure (Tulumello & Falanga, 2015), 
has been known as a key component of a well-functioning city (Cozens & Tarca, 2016). It is influenced by many factors, 
including the built environment and activities (Bennetts et al., 2017; Piroozfar et al., 2019; van Nes et al., 2016) as an 
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attribute of safer places (Llewelyn-Davies & Partnership, 2004). The literature (Heshmati & Charehjoo, 2018; Park 
& Garcia, 2019; Piroozfar et al., 2019; Yaran et al., 2019) suggests that the activity factor alone cannot cause spatial 
differentiation, concentration and thus a greater sense of safety. The solution is to create a high-quality environment by 
providing different types of complementary opportunities and activities and thoughtfully designing spaces to minimize 
inconsistencies so as to host a variety of uses and users. This is doubly important in the discussion of nightlife.
Urban spaces attract a large number of people at night. The most easily distinguishable time-space layer is that of life and 
business in the evening and the early hours of the night (usually during 9-11 PM, but sometimes during 6-11 PM) (Rowe 
& Bavinton, 2011). After evening business, night-time business (11 PM to 2 AM) begins, and the number and diversity 
of nightlife users decreases dramatically, resulting in fewer services, especially public transportation. The expected 
outcomes of the present study were the urban nightlife ideals: to identify nightlife consumption practices and evaluate 
the spatiotemporal flow of activities in two layers of time-space, i.e., evening-downtown Rasht and night-downtown 
Rasht, in terms of perceived safety, diversity, and inclusivity.

Methodology: A questionnaire was used for the data collection. The participants were asked to provide information on 
the following:
(1) geographic locations of night-time activities in the city; (2) types of nightlife activity, including the movies, cafes/
restaurants, parks/green spaces, bazaars/shopping malls (commercial centers, hypermarkets, etc.), walking/running, 
gymnasiums, etc.; (3) arrival time and duration of the last night out; (4) companionship, involving group size and group 
composition in terms of gender and ethnicity.
In a part of the questionnaire, the respondents were asked to evaluate their feelings of safety/lack of safety at a specific 
(nightlife activity/entertainment) location and state the reason. In addition, the questionnaire included questions about 
the respondents’ more general patterns of going out and their demographic and socioeconomic statuses. The respondents 
were asked how often they went out on average and where they often went for nightlife. They were also asked about their 
genders, ages, lifestyles (living conditions, place of residence), social classes (academic degree, occupation, and type of 
work), and ethnicities. The data were analyzed with descriptive and inferential statistical methods (chi-squared test and 
two-step cluster analysis) using the SPSS 26 software.

Results and Discussion: The cluster analysis indicated significant differences in the types of nightlife consumption in 
downtown Rasht. Nevertheless, the heterogeneity in the space-time paths of nightlife downtown could be summarized 
in two distinct patterns: going to the park and shopping. These patterns are diverse in many ways, but could be identified 
at a part of the city center (Sabzeh Meydan Park). The key predictors included the following in descending order of 
significance: group ethnicity (1.00), group gender (1.00), group size (1.00), type of nightlife activity/entertainment (0.82), 
average duration (0.60), living conditions (0.48), ethnicity (0.42), location (0.33), gender (0.27), and academic degree 
(0.18). In this study, occupation and type of work, place of residence, and age played insignificant roles. The findings 
demonstrated that the majority of nightlife consumers in downtown Rasht felt safe, and this perceived safety could be 
accounted for mainly (78.2%) by the factor known as activities/people on the street, etc. In the study area, women had a 
pivotal role in the social production of space, which could be attributed to their perception of the feeling of safety in the 
nightlife of downtown Rasht.

Conclusion: According to the above findings, the average time of arrival at the first nightlife activity/entertainment 
(19:28) and the average time spent downtown (3.21 h), Rasht can be a suitable platform for the spatiotemporal flow of 
activities only in the evening and the initial hours of the night (during 6-11 PM). To conclude, three practical suggestions 
are made simultaneously for revision of the current procedure: to diversify the activities performed downtown, to manage 
the area by improving the quality of urban spaces and supporting longer hours of night-time activities, and to provide 
frequent late-night public transport.

Key words: Nightlife, Space-time route, Activity.
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نکات برجسته
گردش درون شهری را فراهم می کنند. گیاهی( و مکان های نشستن حس خوب یک  سرسبزی )درختان سایه انداز و پوشش   -

»باغ ها و پارک ها« به عنوان یکی از متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه شهر هستند.  -
ک شده خود را بیشتر ناشی از »فعالیت ها/ مردم در خیابان و...« می دانند. کثریت مصرف کنندگان حیات شبانه  امنیت ادرا ا  -

گردش مالی بیشتر برای شهر و شهرداری می انجامد. جریان فضایی_زمانی فعالیت های زمان غروب و شب به درآمد و   -

doi

چکیده
حیات شبانه راهی واقعی برای گسترش روِز کاری و نیروی محرکی برای رشد و توسعه ملی است. مطالعه حاضر با اتخاذ چارچوب 
کمی روال های مصرف حیات شبانه در مرکز شهر رشت می کوشد به این سئوال اصلی پاسخ  تحلیلی جغرافیای زمان و تحلیل 
دهد که چگونه شهر رشت می تواند بستر مناسبی را برای جریان فضایی_زمانی فعالیت های زمان غروب و شب فراهم سازد؟ برای 
جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی )آزمون 
خی دو و تحلیل خوشه ای دومرحله ای( به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. تفاوت های چشمگیری در نوع مصرف حیات شبانه 
در مرکز شهر با استفاده از تحلیل خوشه ای آشکار شد. با وجود این، عدم تجانس در مسیرهای فضا_زمان را می توان در دو الگوی 
کرد: »پارک گردی« و »خرید«. این الگوها از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوت بودند اما از نظر موقعیت در یک  مشخص خالصه 
بخش از مرکز شهر )سبزه میدان( دیده شدند. اهمیت پیش بین های اصلی به  ترتیب نزولی عبارت بودند از: قومیت گروه )1/00(، 
گروه )1/00(، نوع فعالیت/ تفریح شبانه )0/82(، متوسط زمان صرف شده )0/60(، شرایط زندگی  گروه )1/00(، اندازه  جنس 
کار، محل  )0/48(، قومیت )0/42(، مکان )0/33(، جنس )0/27( و سطح تحصیالت )0/18(. در مقابل، نقش حرفه و نوع 
کثریت مصرف کنندگان حیات شبانه  احساس امنیت می کردند و این امنیت  که ا کم بود. نتایج نشان داد  اقامت و سن بسیار 
ک شده را بیشتر )%78/2( ناشی از »فعالیت ها/ مردم در خیابان و...« می دانستند. در محدوده  مورد مطالعه، زنان نقش  ادرا
ک آنها از احساس امنیت در حیات  گسترده ای در تولید اجتماعی فضا داشتند و این نقش و حضور را می توان به ادرا و حضور 
شبانه  مرکز شهر نسبت داد. طبق نتایج باال و همچنین متوسط زمان رسیدن به نخستین فعالیت شبانه )19:28( و متوسط 
زمان صرف شده در مرکز شهر )3/21 ساعت(، رشت می تواند تنها بستر مناسبی برای جریان فضایی_زمانی فعالیت های زمان 
که عبارتند  غروب باشد )بین ساعات 18 تا 23(. سه پیشنهاد اثربخش به صورت توأمان برای تغییر رویه فعلی مطرح می شود 
کیفیت فضاهای شهری و حمایت از طوالنی شدن  از ایجاد تنوع فعالیتی بیشتر در مرکز شهر، مدیریت منطقه از طریق افزایش 

ساعات فعالیت شبانه و حمل ونقل عمومی همیشگی در اواخر شب.

گان کلیدی: حیات شبانه، مسیرهای فضا_زمان، فعالیت ها. واژ
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زمانی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مقدمه
ک خوب  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فعالیت ها در فضا و زمان بر ادرا
امنیت و از این رهگذر، جریان دادوستد در زمان غروب و شب، به طور 
ذهن  به  اینجا  در  که  سئوالی  مــی پــردازد.  رشــت  شهر  بستر  در  خــاص 
کشور  که آیا ناشناخته ماندن حیات شبانه در  متبادر می شود این است 
در حال توسعه ای مانند ایران به معنای عدم وجود آن است؟ در زمره 
اعمال  به علت  ما  کشور  گرفته اند،  قرار  بررسی  مورد  کمتر  که  جوامعی 
کنشی به آب وهوا حیات شبانه فعالی دارد. این  مذهبی یا به عنوان وا
حیات شبانه به سرگرمی و تفریح منحصر نمی شود و مردم فعالیت های 
روزمره مختلفی را در شب انجام می دهند. حیات شبانه در ایران با غرب 
که تولید فضاهای حیات شبانه شهری تابع  تفاوت هایی دارد. از آنجا 
سیاست های  طبق  بر  اســت،  کشور  یک  فرهنگی  کالن  سیاست های 
کن عمومی  شهری و فرهنگی پس از انقالب اسالمی طبعًا برخی از اما
http://zibasazi.ir/( شدند  برچیده  بودند،  غیراسالمی  آشکارا  که 
 .)fa/2016-01-26-13-21-45/bookplc/, January 25, 2020
به عالوه، حیات شبانه در شهرهای ما خودبه خودی است، یعنی نیازی 
نیست فضایی ساخته شود تا مردم در آن حضور یابند، بلکه شهر خود 
کنانش را تولید می کند و مدیریت،  نقاط یا پهنه های مورد استفاده سا
تأثیری  شبانه  حیات های  این  ایجاد  در  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی 
کن  گر مدیریتی وجود داشته باشد، قانون اصناف و اما نداشته است. ا
مغازه ها  بسته شدن  برای  را  نیمه شب  تا  گاه  که ساعتی خاص،  است 
فضاهای  اســت  کافی  کند.  تغییر  باید  ــه  روی ایــن  البته  می گیرند.  پی 
http://zibasazi.( خودانگیخته برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شوند
 .)ir/fa/2016-01-26-13-21-45/bookplc/, January 29, 2020
کشوری  هر  در  شهری  شبانه  حیات  فضاهای  کنترل  گذشته،  اینها  از 
عمدتًا از طریق نیروی پلیس صورت می گیرد. حیات شبانه در جوامع 
از مصرف  ناشی  به ویژه بی نظمی های  با یک سری بی نظمی ها،  غربی 
و  شب  در  خصوصی  و  عمومی  امــوال  تخریب  الکلی،  نوشیدنی های 
آلودگی های صوتی همراه است. پلیس در آن جوامع بیشتر نگران وقوع 
که مداخله  خشونت و درگیری است و تنها در صورت بروز درگیری است 
می کند. در ایران، عالوه بر نگرانی از وقوع خشونت، نگرانی دیگری هم 
فضاهای  به  شبانه  حیات  عمومی  فضاهای  که  این   آن  و  دارد  وجــود 
کردن های شبانه برخی از  خصوصی تبدیل شوند )برای مثال، دور دور 
گونه های  کنترل این رفتارها از سوی پلیس به  جوانان اتومبیل سوار(. 
کشف پارتی های شبانه، دستگیری  دیگری نیز خود را نشان می دهد: 
عامالن توزیع و مصرف مواد مخدر، دستگیری رانندگان مست و غیره 
  http://zibasazi.ir/fa/2016-01-26-13-21-45/bookplc/,(

.)January 25, 2020
شهرها  شبانه  حیات  مــورد  در  ایـــران  از  ج  خــار در  بسیاری  مطالعات 
که بیشترشان به ترکیبی از مطالعات علوم اجتماعی درباره  وجود دارد 
 Pedrero-García,( مشروبات الکلی و صنعت فراغت شبانه اشاره دارند
 .)2018; Søgaard, 2017; Aresi & Pedersen, 2016;Wilkinson, 2015
متفاوت  به گونه ای  مطالعات  ما  کشور  در  شبانه،  حیات  با  ارتباط  در 
بر  مطالعات  این  پرداخته اند؛  موضوع  به  ایــران  از  ج  خــار تحقیقات  از 
 Shaykh-Baygloo & Soltani,( گردشگری  برنامه ریزی  و  جغرافیا 
2019(، سرزندگی شهری )Ghazanfarpor, et al., 2019(، عوامل فرهنگی 

 Kashfi,( برنامه ریزی اوقات فراغت شبانه شهری ،)Anizadeh, 2018(
 AkhavanSaraf, et( نورپردازی  بر  کید  تأ با  شهر  شبانه  منظر  و   )2012
al., 2014( تمرکز دارند. در برابر این پیشینه تحقیق، مطالعه حاضر با 
اتخاذ چارچوب تحلیلی جغرافیای زمان و تحلیل کمی روال های مصرف 
حیات شبانه در مرکز شهر رشت، می کوشد تحقیقات جغرافیایی گذشته 
را کامل کند. در این مطالعه، تکنیک های آماری داده های پرسشنامه ای 
که بتوان الگوهای تکرارشونده  گرفت؛ به این مقصود  مورد استفاده قرار 
کنشگران را مورد شناسایی  و مشخص روال های مصرف حیات شبانه 
کجا، برای چه مدت و  کدام نوع فعالیت ها را، چه هنگام،  قرار داد: آنها 
ک امنیت از  کسانی انجام می دهند و چقدر این فعالیت ها با ادرا با چه 
که تا چه حد انجام انواع  گذشته، بررسی شد  فضا ارتباط دارند. از این 
خاصی از فعالیت ها در حیات شبانه مرکز شهر در بین کنشگران بر اساس 
کار( و سبک  جنس، سن، قومیت، طبقه )سطح تحصیالت، حرفه و نوع 
این  تحلیل  با  می شوند.  متمایز  زندگی(  شرایط  اقامت،  )محل  زندگی 
از حاال به بعد به عنوان مسیرهای فضا_زمان حیات شبانه  که  الگوها 
نامیده می شود، می توان نابرابری ها را هم از نظر سن، قومیت، طبقه 
کز شهر مورد  و جنسیت، و هم از نظر فعالیت ها/ تفریحات شبانه در مرا
ک  بررسی قرار داد. تلفیق دو زمینه، یعنی مصرف حیات شبانه و ادرا
امنیت با اتخاذ چارچوب تحلیلی جغرافیای زمان جنبه نوآوری مطالعه 
می شود:  مطرح  مطالعه  اساسی  سئوال  اســاس،  این  بر  اســت.  حاضر 
چگونه شهر رشت می تواند بستر مناسبی را برای جریان فضایی_زمانی 
بر طبق  فعالیت ها در زمان غروب و شب فراهم سازد؟ مطالعه حاضر 
روال هــای  مــی پــردازد:  مسئله  ایــن  به  خــاص  سئواالت  از  مجموعه ای 
کدام نوع فعالیت ها مشخص  مصرف حیات شبانه در مرکز شهر رشت با 
ک خوب امنیت شبانه  می شود؟ این فعالیت ها چگونه می توانند به ادرا
کنند؟ افراد شرکت کننده در حیات شبانه مرکز  کمک  در مرکز شهر رشت 
شهر رشت معرف اجتماع گسترده تری از مصرف کنندگان هستند یا خیر 
و چرا؟ سهم فیزیکی زنان نسبت به مردان در حیات شبانه مرکز شهر 

رشت به چه میزان است؟

2. چارچوب نظری
ک امنیت 2.1. فعالیت ها و ادرا

 Tulumello &( ک امنیت، یعنی تجربه احساس ذهنی درامان بودن ادرا
کلیدی یک شهر با عملکرد خوب  Falanga, 2015: 56( به عنوان عنصر 
ک امنیت تحت  شناخته شده است )Cozens & Tarca, 2016: 3(. ادرا
 Piroozfar, et( تأثیر عوامل بسیاری، از جمله محیط مصنوع و فعالیت ها
 al., 2019; Alimardani, et al., 2017; Bennetts, et al., 2017; van Nes,
Llewelyn-( به عنوان یکی از ویژگی های مکان های امن تر )et al., 2016
Davies & Partnership, 2004: 13( قرار دارد. فعالیت ها اساس پویایی 
که در شبکه فضای عمومی شهری ایجاد  اجتماعی و اقتصادی هستند 
می شوند و بدون آنها ساختن یک قلمروی منسجم امکان پذیر نیست. 
کاربران در شبکه فضای عمومی  و حرکت  آورنــده جریان  به وجود  آنها 
شهری هستند )Pinto & Remesar, 2015: 15(. توجه به این نکته در 
که فعالیت به تنهایی معیار خوبی از ارزش های  اینجا بسیار مهم است 
از  عمومی وابسته به یک فضا نیست. هدف فضای عمومی باید فراتر 
فضایی  تا  یابد  گسترش  می شوند،  آن  وارد  که  افــرادی  تعداد  افزایش 
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 Németh( باشد  کــاربــران  و  کاربری ها  انــواع  میزبان  که  کند  فراهم  را 
بلکه  محلی،  مــردم  نه تنها  بتواند  به طوری که   )& Schmidt, 2011:44
 .)Ramlee, et al., 2018: 23( کند گردشگران را نیز به طور یکسان جلب 
رویــدادهــای  از  استفاده  و  فضاها  متفکرانه  طراحی  طریق  از  فعالیت 
کاربران مشروع  کاربری های زمین برای جذب  کارکردها و دیگر  محلی، 
حاصل می شود )Badiora & Odufuwa, 2019: 251(. استدالل می شود 

که سطوح باالتر »چشم های ناظر بر خیابان« مجرمان بالقوه را دور نگه 
می دارد. در نتیجه، عابران پیاده نیز می توانند احساس امنیت بیشتری 
از  خالصه ای   .)Cozens & Van der Linde, 2015: 76( باشند  داشته 
شده  آورده  شماره1  جــدول  در  گذشته  تحقیقات  کلیدی  یافته های 

است.

ک امنیت جدول شماره1: خالصه ای از یافته های کلیدی تحقیقات گذشته در باب تأثیر محیط مصنوع و فعالیت ها بر ادرا

یافته های اصلیمطالب مهم یاد شدهمحقق )محققان(/ مطالعه موردی

)Taghvaee, et al., 2011(
تهران، منطقه 17

کاربری زمین و کاهش جرم  رابطه بین مؤلفه های 
و ناامنی شهری

بیشتری  تنوع  و  ترکیب  از  آنها  پیرامونی  کاربری های  که  شهری  فضاهای  از  دسته  آن  در 
کاربران بیشتر است. از نظر زمانی،  برخوردارند، پتانسیل جرم زایی پایین و احساس امنیت 

خ می دهند. بیشتر جرم ها در زمان غروب و در فاصله زمانی آن با شب ر

)Alimardani, et al., 2017(
مرند، خیابان امام

ــا، نـــورپـــردازی  ــری ه ــارب ک ــررســی تــأثــیــر اخــتــالط  ب
کــالــبــدی فــضــاهــای شــهــری و  شــهــری، طــراحــی 
و  امنیت  ک  ادرا بر  بصری  و  فیزیکی  نفوذپذیری 

افزایش سرزندگی فضاها

افزایش  به  منجر  مناسب  نــورپــردازی  و  بصری  و  کالبدی  نفوذپذیری  کاربر ی ها،  اختالط 
کیفیت زندگی شهری، افزایش  ک شده از فضا و در نتیجه، بهبود  میزان احساس امنیت ادرا

سرزندگی فضاهای شهری و ارتقای حیات شبانه می شود.

)Heshmati & Charehjoo, 2018(
سنندج، محالت بافت فرسوده شهر

امنیت  بــر  محیطی  کیفیت های  تأثیر  بــررســی 
فرسوده  بافت  محالت  در  کنان  سا ک شـــده  ادرا

CPTED کید بر مؤلفه های شهر با تأ
ک شده دارد. حمایت از فعالیت ها و نظارت طبیعی بیشترین میزان اثرگذاری را بر امنیت ادرا

)Yaran, et al., 2019(
تهران، خیابان سی تیر

نورپردازی مناسب،  و  کیفیت معابر  تأثیر  بررسی 
و  فعالیتی  تنوع  شهری،  مبلمان  و  پیاده مداری 
خوانایی فضا بر احساس امنیت زنان در فضاهای 

باز خیابان

افزایش تنوع فعالیتی و ایجاد نورپردازی مناسب در طول شب منجر به احساس امنیت زنان 
می شود. ویژگی های یادشده خیابان را به یک فضای عمومی گردشگری بدل ساخته است.

)Bwalya, 2012(
Manitoba, University of Manitoba 

Fort Garry campus

که منجر به احساس امنیت  شناسایی مناطقی 
می شوند  دانشگاه  کالبدی  محیط  در  ناامنی  یا 

کاربران فضا و شناسایی تغییرات محیط از نگاه 

کم ]برای  کاربران دائمی، نظارت طبیعی، چشم انداز زیاد و پناهگاه  کاربری های مختلط، 
کالبدی  محیط های  در  جــرم  از  تــرس  کاهش  بــرای  طراحی  اصلی  ویژگی های  از  بزهکار[ 

دانشگاهی هستند.

)Tiwari, 2015(
Bangalore, Indira Nagar Metro 

Station

بررسی نگرانی های مربوط به امنیت افراد هنگام 
دسترسی به ایستگاه های مترو

ک امنیت مردم اثر می گذارند: )1( بافت شهری ریزدانه برای بهبود  پنج پارامتر طراحی بر ادرا
اقتصادی فروشندگان  کم، )2( متعادل سازی فضای  الگوهای حرکت مترا اتصال بصری و 
افزایش نظارت منفعل، )3( نماهای فعال، نسبت متعادل  برای  غیررسمی در خیابان ها 
توده به فضای خالی، انواع مسیرها و پارکینگ خیابانی برای افزایش نظارت منفعل، )4( 
کاربری های مسکونی برای افزایش احساس مالکیت و تمایل به نگهداری بهتر محدوده و 
)5( پیاده راه هایی با نورپردازی مناسب و اتصال بیشتر این پیاده راه ها به مناطق اجتماعی_

اقتصادی پایین تر برای کمک به یکپارچگی مناطق اجتماعی_اقتصادی مختلف

)Bennetts, et al., 2017(
Adelaide, South Australia

و  )ویژگی ها   CPTED اصــول  بین  ارتباط  بررسی 
بر  ناظر  چشم های  مصنوع،  فرم  ذهنی،  تصویر 
خیابان، وجود فعالیت عابران پیاده( و احساس 

امنیت

فضاهای  و  محیط  با  آشنایی  پیاده،  مسیرهای  بین  اتصال  خیابان،  سطح  در  فعالیت 
با  ساختمان های  شدند.  شناخته  عوامل  مهم ترین  به عنوان  نگهداری شده  به خوبی 
مقیاس کوچک تر با نماهای متنوع و همچنین خط دید روشن از دیگر عوامل مهم در ایجاد 

احساس امنیت هستند.

)Jiang, et al., 2018(
Hong Kong, Yau Tsim Mong 

District

پـــنـــجـــره هـــای شــکــســتــه و  نــظــریــه  بـــررســـی دو 
ک امنیت از  فعالیت های روزمره برای تبیین ادرا

محیط های شهری

گیاهی(  پوشش  و  نظافت کاری  در  )مداخله  شکسته  پنجره های  نظریه  براساس  مداخله 
ک امنیت نشان داد. درحالی که مداخله بر اساس نظریه فعالیت های  افزایش اندکی را در ادرا

ک امنیت شد. روزمره )مداخله در عملکردهای شهری( منجر به میزان باالتری از ادرا

)Piroozfar, et al., 2019(
London, Brixton Town Centre 

)BTC(

قلمروگرایی،  یعنی   ،CPTED اصول  تأثیر  بررسی 
فعالیت،  از  حمایت  دسترسی،  کنترل  نظارت، 
ــداف  اه مــدیــریــت تصویر ذهــنــی و دشـــوارکـــردن 
کاهش فعالیت های مجرمانه و ترس  مجرمانه بر 
مداخله ای  اقدامات  برخی  انجام  از  پس  جرم  از 

طراحی شهری در مرکز شهر با سابقه خشونت

کرده است.  کاهش در میزان جرم و جنایت را تجربه  از زمان اقدامات مداخله ای، مرکز شهر 
ک امنیت از اهمیت حیاتی برخوردار است. همچنین نقش نورپردازی در ادرا

)Park & Garcia, 2019(
USA, Auburn Alabama

ک  ادرا و  خــیــابــان  کیفیت  بین  ــبــاط  ارت بــررســی 
امنیت عابران پیاده

که بعد از  نورپردازی مناسب خیابان عامل اصلی افزایش احساس امنیت در خیابان هاست 
آن پیچیدگی مورفولوژیکی خیابان ها، یعنی انواع مختلف پیشه ها، غذاخوردن در فضای باز، 

نوازندگان خیابانی و سایر فعالیت های عابر پیاده قرار دارند.
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که  از آن اســت  کی  آشــکــارا حا بــاال  گذاشته شــده در  ادبــیــات به بحث 
تمرکز  ایجاد  فضایی،  تمایز  سبب  نمی تواند  به تنهایی  فعالیت  عامل 
با  ایجاد محیطی  راه حل،  گــردد.  امنیت بیشتر  و در نتیجه، احساس 
کردن انواع مختلف فرصت ها و فعالیت های  کیفیت باال از طریق مهیا
به حداقل رساندن  بــرای  فضاها  متفکرانه  طراحی  و  مکمل  و  متفاوت 
کاربران باشد.  کاربری ها و  انواع  ناسازگاری هاست؛ به طوری که میزبان 
اهمیت این موضوع در بحث حیات شبانه دوچندان می گردد. بر این 
اساس و به فراخور بستر مطالعه حاضر، فعالیت ها در این تحقیق شامل 
مکان های  خــرد،  کسب وکارهای  مانند  کاربری ها  از  گسترده ای  تنوع 
گردشگرپذیر در شب که زمینه را برای حضورپذیری شهروندان نیز فراهم 

می کنند و گردشگری فرهنگی مانند سینماهاست.

2.2. حیات شبانه یا امتداد دیگرگون دادوستد و اجتماع روز در شب
در  هستند.  شب  در  مــردم  از  ــادی  زی تعداد  جــاذب  شهری  فضاهای 
چارچوب توسعه سبک زندگی اقتصادی شهر و شهروندان، بیشتر افراد 
در طول روز مشغول کار هستند و شب به اوقات فراغت اصلی آنها تبدیل 
کالن مدیریت شهری در عصر  می شود )Mohamed, 2017: 1(. راهبرد 
که یکی از مهم ترین  کارآمد شهری است  حاضر بازآفرینی فضاهای باز نا
طریق  از  شبانه  فعالیت های  از  حمایت  ضرورتی  چنین  مؤلفه های 
فعالیت  زمانی_فضایی  توزیع  و  کار واحدهای صنفی  افزایش ساعات 
 Ghadimi & Keramati,( آنهاست  مطلوب  مدیریت  و  واحدها  این 
راهی  شب هنگام  اقتصادی  جاذبه های  و  شبانه  حیات   .)2017: 30
کاری است. حیات و دادوستد شبانه نیروی  گسترش روز  واقعی برای 
 Agbaje,( می کند  ایجاد  ملی  توسعه  و  رشد  برای  را  بیشتری  محرک 
12-11 :2017(. حیات شبانه را به عنوان بخشی از فعالیت های مربوط 
این  کرده اند.  تعریف  شهرها  در  خرید  کز  مرا و  شبانه  سرگرمی های  به 
کلوب ها،  فعالیت ها ممکن است شامل خرید، موسیقی زنده، بارها و 
موزه ها  تئاترها،  هنری،  نمایشگاه های  کافه،  فرهنگ  رستوران ها، 
این  با   .)Pinke-Sziva, et al., 2019: 4; Ibid: 11( باشند رویدادها  و 
ارائــه داده است.  از حیات شبانه  غــرب  که  اســت  تعریفی  ایــن  حــال، 
کشور ما به علت عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی  حیات شبانه در 
متفاوت از ادبیات موجود است. در ایران، به دلیل مقررات مذهبی، 
کلوب وجود ندارد. با این حال، شهرها  کازینو یا  مشروب فروشی، بار، 
در شب با تداوم فعالیت های روز خود )مذهبی، اجتماعی، تفریحی، 

کار می کنند. کاروکسبی یا تجاری( 
قابل تشخیص ترین الیه زمان_فضا، حیات و دادوستد در زمان غروب 
گاهی  و ساعات اولیه شب است )که معمواًل بین ساعات 21 تا 23، اما 
 Rowe & Bavinton,( می شود(  تعریف   23 تا   18 ساعات  بین  اوقــات 
ساعات  و  غــروب  زمــان  در  دادوســتــد  و  حیات  توسعه   .)2011: 818
گسترش  و  کاربری ها  به  تنوع بخشیدن  برای  خوبی  روش  شب  اولیه 
گی های  فعالیت ها در طول روز و شب است. با این حال، باید به ویژ
و  حیات  برسد.  حداقل  به  آن  از  ناشی  جرم  خطر  تا  شود  توجه  دیگر 
که هم از نظر اقتصادی  دادوستد در زمان غروب و ساعات اولیه شب 
و هم از نظر امنیت عملکرد خوبی داشته باشد، شامل انواع مختلف 
مغازه ها.  و  گالری ها  رستوران ها،  سینماها،  تئاترها،  کاربری هاست: 
برای  تصمیمات  مجموعه  از  بخشی  اراضی  کاربری  کنترل  همچنین 

غــروب  زمــان  در  دادوســتــد  و  حیات  جــریــان  نتیجه  در  مــزایــا  ترسیم 
مجرمانه  فعالیت  فرصت های  از  جلوگیری  و  شــب  اولــیــه  ســاعــات  و 
فراهم سازی  مثال،  بــرای  باشد.  ارتباط  در  آن  با  می تواند  که  اســت 
نــورپــردازی  و  عمومی  حمل ونقل  امکانات  امــن،  اتومبیل  پارکینگ 
قــرار  حمایت  ــورد  م ــن  روش راهــبــرد  یــک  از  بخشی  به عنوان  می تواند 
بــرای   .)Llewelyn-Davies & Partnership, 2004: 38-39( گیرد 
غروب  زمــان  در  دادوستد  و  حیات  از  بهره  بیشترین  بــه دســت آوردن 
کم  ترا یا  کنش  پرا  )1( است:  ح  مطر راهبردهایی  شب  اولیه  ساعات  و 
اولــیــه شــب در سراسر  حیات و دادوســتــد در زمــان غــروب و ســاعــات 
ایجاد  از  کنش  پرا باشد:  محلی  بستر  با  ســازگــار  منطقه  یا  شهر  یک 
»ازدحام بحرانی« مجرمان بالقوه جلوگیری می کند و منافع اقتصادی 
می کند  تضمین  فعالیت ها  کم  ترا که  حالی  در  می دهد.  گسترش  را 
کــه حیات و دادوســتــد در زمــان غــروب و ســاعــات اولــیــه شــب وجــود 
و  کند  خــودداری  مسکونی  مناطق  با  ناسازگار  کاربری های  از  تا  دارد 
تنوع بخشیدن   )2( سازد،  آسان تر  نیز  پلیس  برای  را  کار  است  ممکن 
به حیات و دادوستد در زمان غروب و ساعات اولیه شب: حمایت از 
گالری ها،  کافه ها،  ایجاد و تا دیروقت باز ماندن رستوران ها، مغازه ها، 
تکلیف  روشن کردن   )3( فرهنگی،  کن  اما سایر  و  موزه ها  کتابخانه ها، 
ایستگاه های  عمومی،  حمل ونقل  هماهنگی  حمل ونقل:  خطوط 
شب،  اواخر  در  همیشگی  عمومی  حمل ونقل  و  پارکینگ ها  و  کسی  تا
که بخواهند به خانه بروند و )4( هماهنگی  کاربران بتوانند هر موقع  تا 
که  منطقه«  مدیریت  »رویــکــرد  از  حمایت  مدیریت:  و  برنامه ریزی 
هماهنگی  و  مداربسته  دوربــیــن هــای  و  ــورپــردازی  ن شامل  می تواند 
 Basiri mozhdehi( باشد  ]فعالیت[  مجوز  عملکردهای  و  برنامه ریزی 
در  دادوســتــد  و  حیات  از  پس   .)& Mahmeli Abyaneh, 2013: 37
)11 شب  و دادوستد شبانه  اولیه شب، حیات  زمان غروب و ساعات 
کاربران حیات شبانه به طرز  تا 2 بامداد( آغاز می شود و تعداد و تنوع 
کاهش می یابد و به تبع آن، خدمات، به ویژه حمل ونقل  چشمگیری 
کمتر می شود. از حدود ساعت 2 بامداد به بعد حیات شبانه  عمومی 
به عنوان حیات و دادوستد آخِر شب )2 تا 5 بامداد( توصیف می شود 

.)Rowe & Bavinton, 2011: 818(
متفاوت  به گونه ای  مطالعات  ما  کشور  در  شبانه،  حیات  با  ارتباط  در 
قباًل  همان طورکه  پرداخته اند.  موضوع  به  ایــران  از  ج  خار تحقیقات  از 
گردشگری، سرزندگی  اشاره شد، این مطالعات بر جغرافیا و برنامه ریزی 
و  شهری  شبانه  فراغت  اوقــات  برنامه ریزی  فرهنگی،  عوامل  شهری، 
کید بر نورپردازی تمرکز دارند. این در حالی است  منظر شبانه شهر با تأ
از  ایــران به ترکیبی  از  ج  که بیشتر مطالعات فعلی حیات شبانه در خار
مطالعات علوم اجتماعی درباره مشروبات الکلی و صنعت فراغت شبانه 
اشاره دارند. خالصه ای از یافته های کلیدی تحقیقات گذشته در جدول 

شماره2 آورده شده است.
در تحقیق حاضر، شناسایی روال هــای مصرف حیات شبانه و ارزیابی 
جریان فضایی_زمانی فعالیت ها در دو الیه زمان_فضا، یعنی زمان غروب 
ک امنیت، تنوع  و ساعات اولیه شب _ مرکز شهر رشت و شب _ از نظر ادرا
مورد  نتایج  شهری  شبانه  حیات  ایده آل های  به عنوان  گیربودن  فرا و 

انتظار ما خواهند بود.
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3. روش
3.1. محدوده مورد مطالعه

حاشیه  استان  سه  بین  در  ایــران  شمال  شهر  پرجمعیت ترین  رشــت، 
شهرستان  مرکز  و  گیالن  استان  سیاسی_اداری  مرکز  کاسپین،  دریــای 
رشت است. مساحت این شهر بر طبق محدوده مشخص شده از سوی 
 Aghaeizadeh,( شهرداری رشت در سال 1395، 10163/65 هکتار است
et al., 2016: 20(. بر طبق نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و 
کن در این شهر 748 هزار و 711 نفر  مسکن در سال 1395، جمعیت سا
 Detailed results of population and housing censuses, 2016:( است
تعطیالت  در  گردشگران  از  زیــادی  شمار  نتیجه  در  جمعیت  این   .)82
شهر  جمعیت  به عالوه،  است.  فصلی  تغییرات  دارای  تابستان،  و  بهار 
در طول روز حدود 30 درصد بیشتر از جمعیت آن در طول شب است 

)Rahmani, et al., 2019: 445(. رشت از دیرباز به عنوان یک شهر پویا 
که مردم تا  کمتر شهری در ایران وجود دارد  و زنده مطرح بوده است. 
پاسی از شب در خیابان ها حضور داشته باشند. افزون بر این، این شهر 
کولوژیکی، انسانی و طبیعی  به سبب تداخل فضاهای متنوع و متعدد ا
مانند تاالب، چشمه آب شور، دریاچه، پارک جنگلی، پارک ها همراه با 
کی ها  امکانات رفاهی، موزه ها و بناهای تاریخی و همچنین تنوع خورا
و صنایع دستی به عنوان عناصر مقّوم تولید فضا و تداوم بخش پویایی 
شبانه  حیات  دربــاره  بحث  برای  مناسبی  بستر  به نظرمی رسد  فضاها، 
باشد، زیرا این پتانسیل ها می تواند درآمدهای قابل توجهی را جذب 

نماید و اقتصاد شهر را رقم زند.
زمان  در  فعالیت ها  فضایی_زمانی  جریان  بررسی  به  تحقیق،  این  در 
غروب و شب پرداخته می شود و معطوف به مرکز شهر رشت است. در 

جدول شماره2: خالصه ای از یافته های کلیدی تحقیقات گذشته در باب حیات شبانه

یافته های اصلیمطالب مهم یاد شدهمحقق )محققان(/ مطالعه موردی

)AkhavanSaraf, et al., 2014(
مشهد

ــه عــنــوان یــکــی از  ــور ب ــود نـ ــر ضــــرورت وجــ کــیــد ب تــأ
اصلی ترین عناصر منظر شبانه شهری

تــداوم حیات شهر در شب  نتیجه  و در  و فضاهای شهری  کیفی خیابان ها  روشنایی 
فضاهای  همه شمول کردن  شهری،  فضاهای  بهره وری  و  اجتماعی  تبادالت  می تواند 

گردشگری شهری را به ارمغان آورد. جمعی، ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری و 

)sheikhbeglo & Tabrizi, 2017(
اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد و یزد

تبریز،  اصــفــهــان،  شهرهای  مقایسه ای  ــی  ــاب ارزی
گردشگری شبانه  شیراز، مشهد و یزد برای توسعه 
کارشناسان و خبرگان دانشگاهی  شهری از دیدگاه 

بر اساس معیارهای ذیل:
جــاذبــه هــا و خــدمــات، وضــع مــوجــود شهر شب، 

مطلوبیت محیطی و وضعیت حمل ونقل شبانه

گردشگری شبانه دانسته شد، به  گزینه ترجیحی نسبی برای توسعه  اصفهان به عنوان 
دالیل ذیل:

دارابودن جاذبه های گردشگری متنوع، امکان فعالیت شبانه در بیشتر فضاهای جاذب 
شهرت  روز،  زمان  با  مقایسه  در  شب  در  جاذبه ها  برخی  بیشتر  جذابیت  آن،  گردشگر 

جهانی

)Ghadimi & Keramati, 2017(
تهران، مرکز فعالیت های نوین

فرهنگ عاملی مؤثر در ایجاد حیات شبانه؛ بررسی 
کالبد،  )یعنی  شــهــری  فــضــای  اصــلــی  مؤلفه  ســه 
اصلی  عــامــل  ســه  بــا  ــبــاط  ارت در  معنا(  و  عملکرد 
مکان های فرهنگی شبانه )مردم، زمان و خالقیت(

کالبد و معنا  در تعریف حیات شبانه با فعالیت فرهنگی محور، مردم به ترتیب به عملکرد، 
وزن بیشتری می دهند و پس از آنها به ترتیب خالقیت و زمان قرار دارند.

)Shaykh-Baygloo & Soltani, 2019(
شیراز

گردشگری شبانه شهری  بررسی میزان مطلوبیت 
گردشگری براساس عوامل محیطی و جاذبه های 

از:  عبارتند  به ترتیب  گردشگران  دیدگاه  از  شهر  شبانه  محیط  مطلوبیت  متغیرهای 
آب وهوا، زیبایی منظر شبانه، مطلوبیت شبانه آثار تاریخی، مطلوبیت شبانه جاذبه های 

فرهنگی، باغ ها و پارک ها، فضاهای تفریحی و جاذبه های مذهبی

)Blecher, 2014(
Cape Town, Long Street

بررسی ایده آل های شهر 24 ساعته

ایده آل های شهر 24 ساعته: عابرسازی موقتی، افزایش ساعات تجارت خرده فروشی، 
حد اشباع برای جواز مشروبات الکلی در یک منطقه مشخص، بررسی امکان تحقق بازار 
کافی  شب، حمایت از رویدادهای فرهنگی بدون محوریت مشروب خواری و نورپردازی 

در شب

)Brands, et al., 2014(
Utrecht and Rotterdam, city-centres

تحلیل مقایسه ای روال های مصرف حیات شبانه 
دانشجویان در مرکز دو شهر هلندی با استفاده از 

تحلیل خوشه ای و تحلیل تشخیص

بارها/  سمت  به  بیشتر  جهت گیری  با  اوترخت  شهر  مرکز  در  شبانه  حیات  روال هــای 
قومی  همگنی  با  روتـــردام  در  و  الکلی  مشروبات  بیشتر  مصرف  و  مشروب فروشی ها 
)برخالف برخی گفتمان های عمومی درباره حیات شبانه( مشخص می شود. همچنین، 

تحصیالت به شدت با نوع مصرف حیات شبانه مرتبط است.
)Duff & Moore, 2015(

Melbourne
بررسی جو عاطفی فضاهای تحرک در حیات شبانه 

)سرعت، احساس، مسیرها و ریتم های تحرک(
کنترل جو عاطفی در فضاهای تحرک حیات شبانه می تواند یکی از مؤثرترین راه های 

کاهش مشکالت شهر در شب )از جمله مشکالت مرتبط با مشروبات الکلی( باشد.

)Kolioulis, 2018(
London

کلوب های شبانه به عنوان بخش اصلی بازآفرینی 
شهری

نهادهای دولتی باید اقدامات مؤثری را برای حمایت از مردم و مشاغل در معرض خطر 
درنظرگرفتن  با  باید  شبانه  حیات  مدافعان  همچنین،  دهند.  انجام  جایگزینی  بزرگ 
قوانین راحت تر برای صدور مجوز، درباره نگرش نسبت به امنیت، رفتار ضد اجتماعی 

کنند. و سر و صدا تجدید نظر 

)Velikova & Dimitrova, 2019(
Bulgaria

بر  غلبه  بــرای  فرصتی  به عنوان  رویــدادهــا  بررسی 
)مشروبات  شبانه  گردشگری  منفی  جنبه های 

الکلی، مواد مخدر، فحشا، قمار، خشونت و...(

کید بر سواحل و طبیعت زیبا( به عنوان عاملی اساسی در غلبه بر تصویر  رویدادها )با تأ
این  هستند.  آن  تبلیغ  بــرای  بازاریابی  ــزار  اب یک  و  گردشگری  مقصد  از  منفی  ذهنی 
که از سویی فرصت هایی را برای حیات  رویدادها روال هــای ]فضایی[ مثبتی هستند 
شبانه مهیا می سازند و از سوی دیگر باعث ارتقای آموزش، فرهنگ، تاریخ و ماهیت 

کشور می شوند.
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بخش مرکزی رشت که سهم بزرگی از هسته تاریخی و نیز بازار اصلی شهر _ 
نمادی ارزشمند از فرهنگ و فولکلور مردم استان گیالن _ را دربرمی گیرد، 
طرح  در  باالست.  بسیار  فرهنگی  و  اداری  تجاری،  عملکردهای  تمرکز 
وسیله  به   )1394( شمسی   90 دهــه   در  که  رشــت  شهر  مرکز  بازآفرینی 
شهرداری اجرا شد، بخش قابل توجهی از فضاهای عمومی مرکز شهر 
گردید  متحول  محدوده  این  عملکرد  نتیجه  در  و  پیاده راه  به  تبدیل 

.)Zanganeh, et al., 2019: 874(
رشت دارای پنج منطقه شهری، 15 ناحیه و 55 محله است. محدوده 
معلم،  یعنی  شهری،  محله  پنج  شامل  تحقیق  این  در  مطالعه  مــورد 
باقرآباد، بازار، چله خانه و پیرسرا، با مساحت حدود 413 هکتار )4/06 
 Ibid:( و جمعیت 47 هزار و 830 نفر است )کل مساحت شهر درصد از 

881(. دلیل انتخاب این محله ها به عنوان محدوده مطالعاتی، پیشینه 
فرهنگی_ تجاری، وجود بناهایی ارزشمند و با قدمت تاریخی )میدان 
ساختمان  پــســت،  اداره  قــدیــم،  اســتــانــداری  ساختمان  شـــهـــرداری، 
کتابخانه،  شهرداری، موزه(، تمرکز شدید فعالیت های فرهنگی )سینما، 
کز  )مرا متعدد  تجاری  کز  مرا وجود  فرهنگی(،  مجتمع های  و  نگارخانه 
نیز فضاهای  کاروانسراهای قدیمی( و  با  بازار سنتی  خرید، مغازه ها، و 
پارک  و  شهر(  قلب  در  قدیمی  )میدانی  میدان  سبزه  همچون  سبزی 
که چسبیده به لبه جنوبی  شهر/ باغ محتشم )قدیمی ترین پارک رشت 
که قابلیت های باالیی برای جذب شهروندان  محدوده قرار دارد( است 
و گردشگران دارند. تصویر شماره1 موقعیت این محله ها را در شهر نشان 

می دهند.

3.2. نمونه گیری
فضاهای  یعنی  مکث  فضاهای  در  مشارکت کنندگان  از  نمونه گیری 
پــیــاده راه  مــیــدان،  مــردم گــرا _ سبزه  پاتوق و فضاهای  پــذیــرای دیـــدار، 
علم الهدی، میدان شهرداری، پیاده راه امام خمینی، پیاده راه سعدی 
کاهش سوگیری در انتخاب افراد و  _ در شهریور 1399 انجام شد. برای 
در نتیجه انتخاب تصادفی مشارکت کنندگان، پرسشنامه ها در قالب یک 
تیم پرسشگری چهارنفره در هر یک از فضاهای یاد شده در باال اجرا شد. 
کردند )ده درصد  در مجموع، 422 شرکت کننده پرسشنامه ها را تکمیل 
کوکران( و 385 )91%(  بیشتر از مقدار محاسبه شده با استفاده از فرمول 
سن  سال   18 حداقل  پاسخ دهندگان  بــود.  قابل استفاده  پرسشنامه 
گفتن درآمد خود امتناع می کنند، به جای  که افراد از  داشتند. از آنجایی 

کار آنها سئوال شد )جدول شماره3(. درآمد از حرفه و نوع 

3.3. پرسشنامه کاغذی
شرکت کنندگان  شبگردی  آخرین  به  مربوط  اطالعات  جمع آوری  برای 
انواع  از  یکی  حداقل  که  پیش(  ماه  سه  ظرف  در  کثر  )حدا مطالعه  در 
از ساعت شش  بعد  را  زیر  در  لیست شده  تفریحات شبانه  فعالیت ها/ 
کاغذی استفاده شد. بدین ترتیب،  عصر انجام داده اند، از پرسشنامه 
مورد  تحلیل  در  نیز  نمی روند  بیرون  اوقــات  غالب  که  شرکت کنندگانی 
گرفتند. از مشارکت کنندگان خواسته شد تا اطالعات زیر را  بررسی قرار 

در اختیار بگذارند:
)1( موقعیت جغرافیایی فعالیت ها/ تفریحات شبانه انجام شده در شهر، 
)2( نوع فعالیت های حیات شبانه: سینما، کافه/ رستوران، پارک/ فضای 
کز خرید )پاساژ، هایپرمارکت و غیره(، پیاده روی/  سبز، بازار )سنتی(/ مرا
دویدن، باشگاه، سایر، )3( زمان رسیدن و مدت زمان آخرین شبگردی و 

گروه از نظر جنس و قومیت. گروه، ترکیب  )4( همراهان: اندازه 

تصویر شماره1: موقعیت محله های مورد مطالعه در شهر
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جدول شماره3: مشخصات مشارکت کنندگان
N%N%

جنس
زن
مرد

206
179

53/5
46/5

کار** حرفه و نوع 

امور آموزشی، فرهنگی و هنری )1(
اداری و مالی )2(

رشته امور اجتماعی )3(
بهداشتی و درمانی )4(

کشاورزی و محیط زیست )5(
فنی و مهندسی )6(

خدمات )7(
کارگر )8(

دانشجو )9(
خانه دار )10(

بیکار )11(

52
45
7
9
11

34
109
31
28
44
15

13/5
11/7
1/8
2/3
2/9
8/8

28/3
8/1
7/3
11/4
3/9

قومیت

گیل
فارس
ترک

تالش
سایر*

258
59
32
16
20

67
15/3
8/3
4/2
5/2

سن
18-35
36-59

60+

239
109
37

62/1
28/3
9/6

سطح تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم

فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس
دکتری و باالتر

40
76
55

153
44
17

10/4
19/7
14/3
39/7
11/4
4/4

کرد، لر، عرب، تات، طبری بودند. * شامل 

** به ترتیب، )1( معلمی، تدریس، تولید ادبی و هنری، مطبوعات و رسانه ها و غیره، )2( حسابداری، حسابرسی، بانکداری و غیره، )3( روان شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی و غیره، 

کامپیوتر )سخت افزار و نرم افزار(، معماری،  کشاورزی، مهندسی علوم دامی، دامپزشکی و غیره، )6(  )4( پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، مامایی، پرستاری و غیره، )5( مهندسی 
کاال و خدمات، ورزش، توریسم، ساخت وساز بنا، حرفه های اصالح و تعمیر و غیره. عمران و غیره و )7( فروشندگی، توزیع 

احساس  تا  شد  خواسته  پاسخ دهندگان  از  پرسشنامه  از  بخشی  در 
امنیت و یا عدم احساس آن را در مکان )فعالیت/ تفریح شبانه( نامبرده 
کنند. به عالوه، این پرسشنامه شامل  را بیان  کرده و علت آن  ارزیابی 
و  پاسخ دهندگان  تفریح  و  گــردش  کلی تر  الگوهای  دربـــاره  سئواالتی 
همچنین وضعیت جمعیت شناختی و اجتماعی اقتصادی آنها بود. از 
که به طور متوسط چند وقت به چند وقت  پاسخ دهندگان پرسیده شد 
گردش و تفریح بیرون می روند و اغلب برای شبگردی و تفریحات  برای 
دربــاره جنس، سن، سبک  پاسخ دهندگان  از  کجا می روند.  به  شبانه 
زندگی )شرایط زندگی، محل اقامت(، طبقه )سطح تحصیالت، حرفه و 

کار( و قومیت آنها نیز سئوال شد. نوع 

3.4. روش های تحلیل داده ها
گرفت. در مرحله نخست،  تجزیه و تحلیل داده ها در مراحل زیر انجام 
از آمار توصیفی برای نشان دادن روال های مصرف حیات شبانه در مرکز 
شهر رشت استفاده شد. تحلیل دومتغیره داده ها با استفاده از آزمون 
خی دو انجام شد. مرحله دوم شامل تحلیل خوشه ای مسیرهای فضا_
زمان حیات شبانه شرکت کنندگان در آخرین شبگردی شان در مرکز شهر 
که ناهمگنی زیاد  رشت بود. تحلیل خوشه ای به این دلیل استفاده شد 
کجا، چه  در فعالیت های مربوط به حیات شبانه شرکت کنندگان )یعنی 
کسی و غیره( را به تعداد محدودی از الگوهای شاخص  هنگام، با چه 
کاهش می دهد و به بیان دیگر، آنها را در قالب زیرگروه های مشابه به 
گروه بندی می کند. در واقع، این روش  هم و بر اساس یک یا چند ویژگی 
چگونگی  و  شبانه  حیات  فضا_زمان  مسیرهای  از  را  عمیق تری  درک 

شکل گیری آن در بستر مورد مطالعه میسر می سازد.

این پژوهش از جغرافیای زمان بهره می گیرد زیرا این چارچوب تحلیلی 
و شکل گیری  روزمــره  روال هــای  پدیدارشدن  نــشــان دادن چگونگی  در 
آنها از طریق بسترهای اجتماعی، نهادی و فیزیکی بسیار مؤثر است و 
 Neutens, et al.,( کمی به کارگرفت را در تحقیقات  که می توان آن  این 
2 :2011(. بر این اساس و با توجه به بستر مورد مطالعه، معیارهای مورد 
 Brands, et al.,( استفاده در مطالعه پیشین درباره مصرف حیات شبانه
که برگرفته از ادبیات جغرافیای زمان است، با کمی تغییرات برای   )2014
تلخیص و بررسی مسیرهای فضا_زمان روال هــای حیات شبانه در دو 
الیه، یعنی حیات و دادوستد در زمان غروب و ساعات اولیه شب )6 عصر 
تا 11 شب( و حیات و دادوستد شبانه )11 شب تا 2 بامداد( در مرکز شهر 
گرفته  شدند و بنابراین به عنوان ورودی برای خوشه بندی  رشت در نظر 

گرفتند: مورد استفاده قرار 
)1( تعداد فعالیت ها/ تفریحات انجام شده در طی یک مسیر فضا_زمان 
که در این مسیر مقدار  حیات شبانه، )2( نوع فعالیت/ تفریح شبانه ای 
وقت بیشتری برای آن صرف شد، )3( زمان رسیدن به مکان نخستین 
کل  زمــان   )4( مسیر،  ایــن  از  بخشی  به عنوان  شبانه  تفریح  فعالیت/ 
مرکز  از  منطقه ای  )بخشی/  مکان  نــام   )5( مسیر،  ایــن  در  صــرف شــده 
گروه )تعداد  که در آنجا مقدار وقت بیشتری صرف شد(، )6( اندازه  شهر 
که  مکانی  به  مراجعه  هنگام  فرد  همراه  آشنایان  و  بستگان  دوستان، 
گروه و )8( قومیت  در آن مقدار وقت بیشتری صرف شد(، )7( جنس 
کار،  گروه. عالوه بر اینها، متغیرهای جنس، سن، قومیت، حرفه و نوع 
سطح تحصیالت، محل اقامت و شرایط زندگی نیز به عنوان ورودی برای 
خوشه بندی استفاده شدند تا خوشه های موجود در بین مصرف کنندگان 

حیات شبانه بر اساس اطالعات دموگرافیک به دست  آید.
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گرفته شد، زیرا این روش در مورد  تحلیل خوشه ای دومرحله ای به کار 
کاربرد  داده های بزرگ و استفاده توأم از داده های دسته ای و پیوسته 
را در محاسبه  انواع متغیرها  از  که ترکیبی  الگوریتمی است  دارد و تنها 
گام نخست، مشاهدات در قالب خوشه های اولیه قرار  وارد می کند. در 
می گیرند و این پیش خوشه ها به عنوان یک هسته اولیه و به عنوان یک 
برای  سلسله مراتبی  روش  از  دوم،  گام  در  می شوند.  قلمداد  مشاهده 
مشاهدات  و  هستند  قبل  گام  خروجی  که  هسته ها  این  طبقه بندی 
مشابه را در یک هسته قرار داده اند، استفاده می شود و یا این که می توان 
کرد )Yucer, et al., 2016: 3(. در این مطالعه،  تعداد خوشه ها را تعیین 
گرفته شد؛ زیرا این تعداد بیشترین  تعداد خوشه ها دو خوشه در نظر 
تمایز را از نظر متغیرهای موجود در هر خوشه به دست می داد )جدول 

شماره7(.
معیار درست نمایی لگاریتمی1 برای میزان فاصله2 )عدم شباهت( بین 

گرفت. ضریب نیمرخ3 برای تعیین تعداد  خوشه ها مورد استفاده قرار 
 0/2 از  کمتر  نیمرخ  ضریب  میزان  شــد.  گرفته  به کار  خوشه ها  بهینه 
ضعیف، بین 0/2 و 0/5 متوسط و بیشتر از 0/5 خوب ارزیابی می شود 
خوشه بندی  باشد،  بیشتر  و   0/2-0/5 ضریب  این  میزان  چنانچه  و 
 Clemmow, et al., 2020: 5, 8; Carbone,( قابل قبول محسوب می شود
و  تجزیه  کلیه   .)et al., 2019: 106; Sarstedt & Mooi, 2014: 299
شد.  انجام   IBM SPSS Statistics 26 نرم افزار  از  استفاده  با  تحلیل ها 

نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel 2013 رسم شدند.

4. بحث و یافته ها
و  گردش  برای  پاسخ دهندگان )%74/5( حداقل یک بار در هفته  کثر  ا
که دورتر از رشت زندگی  کسانی  تفریح بیرون می روند )جدول شماره4(. 

کمتر است )p< 0/05؛ آزمون خی دو(. می کنند، دفعات بیرون رفتن آنها 

)Cramer’s V= 0/137 ؛p< 0/05 ؛χ²= 14/4( جدول شماره4: دفعات بیرون رفتن بر اساس محل اقامت

Nیک بار در هفته یا بیشتردو هفته یک بارتقریبًا یک بار در ماهکمتر از یک بار در ماه
245%80/4%10/6%4/9%4/1رشت

40%60/0%20/0%10/0%10/0حومه رشت
100%66/0%15/0%12/0%7/0جای دیگر

385%74/5%12/7%7/3%5/5کل

)Cramer’s V= 0/435 ؛p< 0/001 ؛χ²= 146( جدول شماره5: محل شبگردی یا تفریحات شبانه بر اساس محل اقامت

Nجای دیگرحومه رشترشت، دورتر از مرکز شهررشت، مرکز شهر
245%10/6%23/7%6/1%59/6رشت

40%17/5%52/5%2/5%27/5حومه رشت
100%68/0%15/0%4/0%13/0جای دیگر

385%26/2%24/4%5/2%44/2کل

گی های محیط جدول شماره6: احساس امنیت و عدم احساس آن در مرکز شهر رشت بر اساس ویژ

)N= 50( خیر)N= 335( بله

ویژگی های مکان های 
امن

)Cramer’s V= 0/564 ؛p< 0/001 ؛χ²= 122/4( ...78/2-فعالیت ها/ مردم در خیابان و%
)Cramer’s V= 0/122 ؛p< 0/05 ؛χ²= 5/7( گشت های انتظامی %10/4-حضور نگهبانان محله و 

)Cramer’s V= 0/163 ؛p≤ 0/001 ؛χ²= 10/2( گذران اوقات فراغت %17/3پاتوقی برای جمع شدن و 

ویژگی های مکان های 
ناامن

)Cramer’s V= 0/503 ؛p< 0/001 ؛χ²= 97/3( کنده -%28/0زباله های پرا
)Cramer’s V= 0/682 ؛p< 0/001 ؛χ²= 179/1( ...گوشی همراه و کالمی یا فیزیکی/ سرقت  -%50/0نگرانی از تجاوز 

)Cramer’s V= 0/444 ؛p< 0/001 ؛χ²= 75/9( 22/0حضور معتادان%-

3 Silhouette measure of cohesion and separation1 Log-likelihood
2 Distance measure

و  متمرکز  نسبتًا  شبانه  حیات  صحنه  نشان دهنده  شــمــاره5  جــدول 
رابطه  همچنین  اســت.  رشــت  شهر  مرکز  به  معطوف  فضایی  کم  مترا
که آنها برای  مشخصی بین محل اقامت پاسخ دهندگان و مکان هایی 
که در فاصله  کسانی  گردش و تفریح بیشتر به آنجا می روند، وجود دارد؛ 
کمتری به مرکز شهر دارند  بیشتری از مرکز شهر زندگی می کنند، تمایل 

)p< 0/001؛ آزمون خی دو(.
در جدول شماره6، ویژگی های مکان های امن و ناامن، عوامل مشخصی 
که پاسخ دهندگان برای احساس امنیت و عدم احساس آن در  هستند 

گذراندند، بیان  که در آنجا مقدار وقت بیشتری را  قسمتی از مرکز شهر 
که بین ویژگی های مکان های امن  کردند. این جدول نشان می دهد 
و احساس امنیت و همچنین بین ویژگی های مکان های ناامن و عدم 
این  بر طبق  رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین  امنیت  احساس 
ک شــده در مرکز شهر رشت  که میزان امنیت ادرا گفت  جدول می توان 
ک امنیت در بیش از 78درصد موارد ناشی  )N= 335( باالست. این ادرا

از ویژگی »فعالیت ها/ مردم در خیابان و...« است.



 مطالعات شهری، 1400، 10 )40(، 88-73 | 81

زمانی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر  بیشتر  رشــت  شهر  مرکز  در  شبانه  حیات  شــمــاره7،  جــدول  طبق  بر 
گروه هایی  کز خرید« تمرکز دارد. در بین  »پارک/ فضای سبز« و »بازار/ مرا
کم  مختلف  قومیت های  ترکیب  می کنند،  شرکت  شبانه  حیات  در  که 
حداقل  شبگردی  طــول  در  پاسخ دهندگان  ــوارد،  مـ بیشتر  در  اســت. 
میزان  نشان دهنده  که  می دهند  انجام  را  شبانه  تفریح  فعالیت/  دو 
باالی پویایی و تحرک در حیات شبانه مرکز شهر رشت است. به عالوه، 
متوسط زمان رسیدن به مناطق حیات شبانه مرکز شهر ساعت 19:28 
نشان دهنده  این  که  است  ساعت  شده 3/21  صرف  زمان  متوسط  و 
در  شبانه  حیات  بــرای  ضابطه مند  و  سختگیرانه  بسته شدن  زمــان 

رشت است. به عالوه، بر طبق جدول شماره7 و تصویر شماره2، قطع 
که چسبیده به لبه جنوبی محدوده قرار دارد، از نظر  نظر از پارک شهر 
فضایی، مسیرهای فضا_زمان حیات شبانه در منطقه محدودی از مرکز 
شهر متمرکز شده اند؛ بیش از 72 درصد این مسیرها در منطقه نسبتًا 
که از سبزه میدان به سمت شهرداری، بازار بزرگ رشت  کوچکی قرار دارد 
و خیابان مطهری گسترش می یابد. در این میان، سبزه میدان به سبب 
این ویژگی  تفوق دارد. اهمیت  و  بقیه تسلط  بر  »کاربری فضای سبز« 
که پارک شهر در آن قرار  )یعنی فضای سبز( به وضوح در خیابان حافظ 

دارد، دیده می شود.

جدول شماره7: مسیرهای فضا_زمان حیات شبانه در مرکز شهر رشت

N= 385

تعداد فعالیت ها/ تفریحات شبانه انجام شده
یک

دو یا بیشتر
36/6%
63/4%

نوع فعالیت/تفریح شبانه*

سینما
کافه/ رستوران

پارک/ فضای سبز
کز خرید )پاساژ، هایپرمارکت و غیره( بازار )سنتی(/ مرا

پیاده روی/ دویدن
باشگاه

قدم زدن
بازی سرا )گیم نت(

1/3%
16/4%
29/9%
29/9%

9/1%
3/6%
7/5%
2/3%

19:28متوسط زمان رسیدن به نخستین فعالیت/ تفریح شبانه
3/21 ساعتمتوسط زمان صرف شده

گروه* اندازه 

یک نفر دیگر
دو تا پنج نفر دیگر

بیشتر از پنج نفر دیگر
تنها

36/9%
39/2%

7/0%
16/9%

گروه* جنس 

)عمدتًا( یکسان
توزیع متعادل

)عمدتًا( جنس دیگر
تنها

49/1%
3/6%

30/4%
16/9%

قومیت گروه*

)عمدتًا( یکسان
توزیع متعادل

)عمدتًا( قوم دیگر
تنها

69/4%
1/3%

12/5%
16/9%

مکان*

بازار بزرگ رشت
خیابان بیستون

خیابان حافظ- پارک شهر
چهارراه گلسار

خیابان خمینی
سبزه میدان

خیابان سعدی
شهرداری )میدان شهرداری و محدوده های پیاده(

فلکه صیقالن
کانی خیابان ال

خیابان مطهری
خیابان معلم

11/9%
1/6%

11/2%
0/2%
1/3%

28/8%
2/1%

17/1%
0/8%

6%
14/3%
4/7%

گرفته  که برای آن بیشترین زمان صرف شده، به کار  گر مسیر فضا_زمان حیات شبانه شامل حداقل دو فعالیت/ تفریح شبانه باشد، اطالعات مربوط به فعالیت/ تفریح شبانه ای  * ا
شده است.
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که مسیرهای فضا_زمان حیات شبانه در مرکز  کلیدی این است  تفاوت 
شهر رشت در بین زنان نسبت به مردان، بیشتر به خرید معطوف است 
کز خرید )پاساژ، هایپرمارکت و غیره(؛ از هر چهار  یعنی بازار )سنتی(/ مرا
زن )88/385( یک نفر بیشترین زمان را در خرید صرف می کند. این 
نسبت برای مردان، یک از هر 14 نفر است )27/385(. در مقابل، مردان 
بیشتر در فعالیت های فضای باز )یعنی پارک/ فضای سبز، پیاده روی/ 
دویدن و قدم زدن( شرکت می کنند؛ از هر چهار مرد )110/385( یک نفر 
بیشترین زمان را در فعالیت های فضای باز صرف می کند. این نسبت 

برای زنان یک از هر شش نفر است )69/385( )نمودار شماره1(.

نمودار شماره1: مقایسه سهم فیزیکی زنان و مردان در مسیرهای فضا_زمان حیات 
شبانه در مرکز شهر رشت

حیات  مصرف  نوع  در  آشکاری  تفاوت های  شماره8،  جــدول  طبق  بر 
)نــوع( مصرف حیات  شبانه در مرکز شهر رشت وجود دارد. دو خوشه 

شبانه به شرح زیر برای مرکز شهر رشت قابل تشخیص است:
خوشه  ایــن  در  شبانه  حــیــات  مصرف کنندگان   –)17%( پــارک گــردی 
گرایش دارند. این مسیرهای فضا_زمان  به شدت به پارک/ فضای سبز 
کمی قبل از ساعت 19:30 شروع می شود  حیات شبانه به طور متوسط 
این خوشه،  ادامــه دارد. مصرف کنندگان در  نیم  و  و حدود دو ساعت 

آنها به سبزه  از نظر فضایی،  به تنهایی به پارک/ فضای سبز می روند. 
گیاهی(  که سرسبزی )درخت و پوشش  میدان تمایل نشان می دهند 

و همچنین نیمکت یا مکان های نشستن وجود دارد.
بازارگردی و خرید )%83(– مصرف کنندگان حیات شبانه در این خوشه 
کز خرید )پاساژ،  در سبزه میدان و دور و اطراف آن جمع می شوند و به مرا
که  نــدارد  تعجب  جای  بنابراین،  ــد.  دارن گرایش  غیره(  و  هایپرمارکت 
یا  گیاهی( و نیمکت ها  نیز سرسبزی )درخت و پوشش  در این خوشه 
مکان های نشستن در سبزه میدان نقشی مهم داشته باشند. به طور 
کلی، این مصرف کنندگان حیات شبانه در بیش از یک فعالیت یا تفریح 
حضور دارند. آنها به طور متوسط حدود ساعت 19:30 به این قسمت از 
مرکز شهر می رسند و فعالیت های حیات شبانه شان نسبت به خوشه 
گروه ها در این  قبلی طوالنی تر است )حدود سه ساعت و 40 دقیقه(. 
خوشه با انــدازه متوسط )5-2 نفر( و از نظر قومی و جنسیت )عمدتًا( 

یکسان هستند.
درصد   30/8 در  می شود.  انجام  مــردان  وسیله  به  بیشتر  پــارک گــردی 
این خوشه  مــوارد، سطح تحصیالت مصرف کنندگان حیات شبانه در 
دیپلم است. به عالوه، پارک گردی در بین کسانی که تنها زندگی می کنند، 
بیشتر دیده می شود. مسیرهای فضا_زمان در خوشه بازارگردی و خرید 
در  خوشه،  این  مصرف کنندگان  می شود.  انجام  زنان  وسیله  به  اغلب 
42/8 درصد موارد، سطح تحصیالت شان لیسانس است. همچنین، 
که با والدین شان زندگی  کسانی  این نوع مصرف حیات شبانه در بین 

می کنند، بیشتر دیده می شود.
و   4/92 خوشه ها  بین  شباهت(  )عدم  فاصله  میزان  مطالعه،  این  در 
ضریب نیمرخ 0/3 بود. اهمیت پیش بین های اصلی به  ترتیب نزولی 
گروه  انــدازه   ،)1/00( گروه  )1/00(، جنس  گروه  از: قومیت  بودند  عبارت 
)1/00(، نوع فعالیت/ تفریح شبانه )0/82(، متوسط زمان صرف شده 
)0/60(، شرایط زندگی )0/48(، قومیت )0/42(، مکان )0/33(، جنس 

)0/27( و سطح تحصیالت )0/18(.

تصویر شماره2: انواع فعالیت های حیات شبانه بر اساس موقعیت جغرافیایی آنها در مرکز شهر رشت
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5. نتیجه گیری
در مطالعه حاضر، با اتخاذ چارچوب تحلیلی جغرافیای زمان و تحلیل 
کمی روال های مصرف حیات شبانه در مرکز شهر رشت نتایج زیر به دست 
شهر  مرکز  در  شبانه  حیات  مصرف  در  چشمگیری  تفاوت های  آمــد. 
رشت وجود دارد. با وجود این، ناهمگنی و عدم تجانس در مسیرهای 
فضا_زمان حیات شبانه در مرکز شهر را می توان در دو الگوی مشخص 
کرد: »پارک گردی« و »بازارگردی و خرید«. این الگوها از بسیاری  خالصه 
جهات با یکدیگر متفاوت هستند اما از نظر موقعیت در یک بخش از مرکز 
که سرسبزی  شهر )سبزه میدان( دیده می شوند. این بدین دلیل است 
گیاهی( و نیمکت ها یا مکان های نشستن  )درختان تنومند و پوشش 
گردش درون شهری را در یک  در سبزه میدان رشت، حس خوب یک 
میدان قدیمی فراهم می کند. افزون بر این، در محدوده سبزه میدان 
کز خرید و فروشگاه های زیادی وجود  و خیابان های منتهی به آن، مرا
کز اصلی خرید در شهر رشت تبدیل  که این منطقه را به یکی از مرا دارد 
کرده است. این میدان توأمان به اقتصاد شهری و تنفس شهروندان در 
مرکز شهر کمک می کند. شیخ بیگلو و سلطانی در پژوهش خود از »باغ ها 
و پارک ها« به عنوان یکی از متغیرهای مطلوبیت محیط شبانه شهر یاد 

.)Shaykh-Baygloo & Soltani, 2019( کرده اند
تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که در هر یک از الگوهای مشخص حیات 
بیشتر دیده  زیر  اجتماعی خاص  گروه های  شبانه در مرکز شهر رشت، 

که سطح تحصیالت  کسانی  مــردان،  پارک گردی:  می شوند؛ در خوشه 
بــازار گــردی و  و در خوشه  زندگی می کنند  تنها  که  آنانی  و  دیپلم دارنــد 
که با  آنانی  که سطح تحصیالت لیسانس دارند و  کسانی  خرید: زنان، 
کار، محل  والدین زندگی می کنند. در این مطالعه، نقش حرفه و نوع 
که بیشترین تأثیر را داشتند عبارت  کم بود. عواملی  اقامت و سن بسیار 
گروه. این نتایج نشان دهنده  گروه و اندازه  گروه، جنس  بودند از قومیت 
که افراد شرکت کننده در حیات شبانه مرکز شهر رشت معرف  این است 
در  دیگر،  بیان  به  نیستند.  مصرف کنندگان  از  گسترده تری  اجتماع 
کاربران«_ یکی از ایده آل های حیات شبانه  مطالعه حاضر، ویژگی »تنوع 
که بلچر در پژوهش خود از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی  شهری _ 
کیپ تاون مورد استفاده قرار داده بود  حیات شبانه النگ استریت در 
)Blecher, 2014: 3(، در حیات شبانه مرکز شهر رشت وجود ندارد. به نظر 
می رسد که این نتیجه ناشی از شرایط پیش آمده ناشی از شیوع ویروس 

کرونا در محدوده زمانی مطالعه حاضر باشد.
شهر  مرکز  شبانه  حیات  مصرف کنندگان  کثریت  ا که  داد  نشان  نتایج 
ک شده را بیشتر ناشی  رشت احساس امنیت می کنند و این امنیت ادرا
از »فعالیت ها/ مردم در خیابان و...« می دانند. حشمتی و چاره جو در 
که حمایت از فعالیت ها و نظارت طبیعی  کردند  گزارش  پژوهش خود 
 Heshmati( ک شده داشته اند بیشترین میزان اثرگذاری را بر امنیت ادرا
که تنوع فعالیتی  کردند  Charehjoo, 2018 &(. یاران و همکاران اظهار 

جدول شماره8: انواع متمایز مصرف حیات شبانه در مرکز شهر رشت

بازارگردی و خریدپارک گردی

ته
دس

ن 
تری

ان 
راو

/ ف
ن

ش بی
پی

تعداد فعالیت ها/ تفریحات شبانه انجام شده
یک

دو یا بیشتر
52/3%

-
-

66/6%

نوع فعالیت/تفریح شبانه*
پارک/ فضای سبز

کز خرید )پاساژ، هایپرمارکت و غیره( بازار )سنتی(/ مرا
43/1%

-
32/5%

-

19:1919:29متوسط زمان رسیدن به نخستین فعالیت/ تفریح شبانه
3/39 ساعت2/29 ساعتمتوسط زمان صرف شده

گروه* اندازه 
دو تا پنج نفر دیگر

تنها
-

100%
47/2%

-

گروه* جنس 
)عمدتًا( یکسان

تنها
-

100%
59/1%

-

قومیت گروه*
)عمدتًا( یکسان

تنها
-

100%
83/4%

-
%27/8%33/8سبزه میدانمکان*

جنس
زن

مرد
-

76/9%
59/7%

-
%63/7%3553/8-18سن

%69/1%56/9گیلقومیت
کار %25/6%41/5خدماتحرفه و نوع 

سطح تحصیالت
دیپلم

لیسانس
30/8%

-
-

42/8%
%64/7%58/5رشتمحل اقامت

شرایط زندگی
با والدین

تنها
-

41/5%
46/6%

-

گرفته  که برای آن بیشترین زمان صرف شده، به کار  گر مسیر فضا_زمان حیات شبانه شامل حداقل دو فعالیت/ تفریح شبانه باشد، اطالعات مربوط به فعالیت/ تفریح شبانه ای  * ا
شده است.
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تصویر شماره3: عوامل مؤثر بر جریان فضایی_زمانی فعالیت ها در زمان غروب و شب در مرکز شهر

)کاربری ها( در حیات شبانه به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر بر احساس 
جذب  به  و  است  تهران  تیر  سی  خیابان  باز  فضاهای  در  زنــان  امنیت 
 Yaran,( کمک می کند گردشگران داخلی و خارجی به این مکان  بیشتر 
 Bennetts, et( و بنت و همکاران )Tiwari, 2015( تیواری .)et al., 2019
al., 2017( نیز در پژوهش خود از نماهای فعال متنوع به عنوان یکی از 
و  پارک  برده اند. همچنین،  نام  امنیت  ایجاد احساس  عوامل مهم در 
انواع مختلف پیشه ها، غذاخوردن در فضای  گارسیا در مطالعه خود، 
باز، نوازندگان خیابانی و سایر فعالیت های عابر پیاده را به عنوان عوامل 
 Park( رساندند  اثبات  به  خیابان ها  در  امنیت  احساس  افزایش  اصلی 
)یعنی  محقق  دو  این  مطالعه  در  شده  یاد  عوامل   .)& Garcia, 2019
تنوع فعالیتی( به وفور در بستر مطالعه حاضر در طول روز و شب یافت 

می شوند.
یکی از ابعاد اختصاص دهی فضا به خود از طریق شیوه های حضوری، 
از  استفاده  در  فضایی  و  زمانی  محدودیت  ایجاد  است.  فیزیکی  سهم 
به  عمومی  فضاهای  خصوصی سازی  یعنی  شهری،  خدمات  و  فضا 
مانع  و  شهروندان  بهره مندی  مانع  فضا،  به  مسلط  نیروهای  وسیله 
اختصاص دهی شهر به خود است. در واقع، اختصاص یافتن زمان ها و 
گروه اجتماعی خاص، چه  مکان های خاص شهری به یک جنسیت و 
به طور رسمی و چه به طور غیررسمی، مانع شکل گیری حضور عادالنه 
در   .)Yazdanian & Dadashpoor, 2016: 80( می شود  فضا  در  افــراد 
گرفت.  مطالعه حاضر، سهم فیزیکی بر اساس جنسیت مورد بررسی قرار 
کی از سهم فیزیکی باالی زنان در حیات شبانه مرکز شهر رشت  نتایج حا
بیشتر معطوف به حضور  زنان  بین  این سهم در  این،  با وجود  است. 
مانند  فعالیت هایی  در  بیشتر  مردان  مقابل،  در  است.  خرید  کز  مرا در 
البته،  قـــدم زدن شرکت می کنند.  و  ــدن  پــیــاده روی/ دوی پــارک گــردی، 
حضور زنان در این فعالیت ها نیز چشمگیر است؛ یک زن از هر شش زن 
در مقابل یک مرد از هر چهار مرد. به عالوه، زنان در فعالیت های فضای 
به  نسبت  توجه تری  قابل  حضور  نیز  رستوران  کافه/  جمله  از  بسته، 
که در محدوده مورد مطالعه زنان  گفت  مردان دارند. در نتیجه می توان 
گسترده ای در تولید اجتماعی فضا دارند و این نقش و  نقش و حضور 

ک آنها از احساس امنیت در حیات شبانه مرکز  حضور را می توان به ادرا
شهر رشت نسبت داد.

با توجه به نتایج یاد شده در باال و همچنین متوسط زمان رسیدن به 
مرکز  در  شده  صرف  زمان  متوسط  و  شبانه  تفریح  فعالیت/  نخستین 
فضایی_زمانی  جریان  بــرای  مناسبی  بستر  تنها  می تواند  رشت  شهر، 
ساعات  )بین  باشد  شب  اولیه  ساعات  و  غــروب  زمــان  در  فعالیت ها 
زمان  که  تا Rowe & Bavinton, 2011: 818( )23(. علت آن است   18
بسته شدن سختگیرانه و ضابطه مند برای حیات شبانه در رشت مانند 
http://zibasazi.ir/fa/2016-01-( دارد  وجود  کشور  شهرهای  دیگر 
bookplc/, January 29, 2020/45-21-13-26(؛ البته به استثنای شهر 

.)Amid, 2013( که شهری 24 ساعته است زیارتگاهی مشهد 
و  انسانی  کولوژیکی  ا متعدد  و  متنوع  فضاهای  تداخل  دلیل  به  رشت 
میزبان  همواره  و  تابستان  و  بهار  در  گردشگران  مقصد  اغلب  طبیعی، 
کمتر شهری مانند رشت  کرج است. افزون بر این،  گردشگران از تهران و 
که مردم تا پاسی از شب در خیابان ها حضور داشته  در ایران وجود دارد 
کی از میزان باالی پویایی و تحرک در  باشند. نتایج این مطالعه نیز حا
حیات شبانه مرکز شهر رشت است. در واقع، حیات شبانه بخش مهمی 
از زندگی اجتماعی و اصالت آن است. بنابراین توجه به دو الیه زمان_
اولیه شب )6  فضا، یعنی حیات و دادوستد در زمان غروب و ساعات 
عصر تا 11 شب( و حیات و دادوستد شبانه )11 شب تا 2 بامداد( در مرکز 
کثری از فرصت ها به نفع اقتصاد شهر منتهی  شهر رشت به استفاده حدا
این هدف، عوامل مطرح شده در تصویر  به  برای دستیابی  می شود. 
شماره 3 پیشنهاد می شود. این عوامل به عنوان حلقه های یک زنجیر 
گسستن زنجیر می شود.  عمل می کنند. شکستن یک حلقه، منجر به 
بنابراین، بدون هریک از این عوامل دستیابی به هدف غیرممکن به نظر 
عرصه های  در  مردم  بیشتر  حضور  به  می تواند  اقدامات  این  می رسد؛ 
ک مردم از احساس امنیت و در نهایت،  عمومی شبانه، سرزندگی، ادرا
جریان فضایی_ زمانی فعالیت ها در زمان غروب و شب در مرکز شهر رشت 

گردش مالی بیشتر برای شهر و شهرداری بینجامد. و در نتیجه درآمد و 
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