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 تكنولوژي  1.5

، تكنولوژي نقش تعیین كننده اي داشته است. از یک سو نورپردازي  در تغییر زمان پیک نیک از روز به شب

مكان هاي تفریحي عالوه بر جنبه ي زیبایي شناختي ، در ایجاد امنیت و افزایش احساا  امنیات نیاز ما  ر     

است. از سوي دیگر تكنولوژي حمل و نقل به شهروندان امكان مي دهد در زمان كوتاهي بین محل تفریح و 

 این دو شكل تكنولوژیک مي پردازیم.جا شوند. در این قسمت به توضیح بیشتر درباره ي خانه جابه 

تاریكي و شب در پیوندي معنادار با احسا  تر  و ناامني در ارتباط است. زماني كاه كاار باا     :نورپردازي

میهماني طلوع و غروب خورشید تعریف مي شد ، شب زمان استراحت بود. فعالیت هاي فراغتي شبانه مانند 

هاي خانوادگي و قصه گویي و انواع بازي ها رواج داشت اما به فضاي داخل خانه محدود مي شد . تفاریح  

شبانه در خارج از خانه مذموم بود و به افراد الابالي و خوشگذران نسبت داده ماي شاد. شاب صارفاا باراي      

 برخي گروه هاي خاص مانند پاسبانان و نگهبانان زمان كار بود. 

از تعریف كار پس از انقالب صنعتي ، مفهوم كار شبانه پدید آمد. شیفت هاي كاري شبانه در كناار رشاد   با ب

تكنولوژي و روشنایي معابر شهري تلقي جدیدي از شب به وجود آورد و گذران اوقات فراغت شبانه را باه  



انه ادامه یافت مانناد تغییار   بیرون از خانه تسري داد. به حدي كه فعالیت هاي فراغتي روزانه نیز به شكل شب

 زمان پیک نیک از روز به شب.

نور و تلقي از روشنایي یک مفهوم بنیادي در اساطیر ایراني است. در دین اسالم نیز جنبه ي تقد  ناور باه   

حدي است كه خداوند به نور تشبیه مي شود. فناوري به انساان امكاان داده اسات باا ناورپردازي و ایجااد       

لوه اي متفاوت به فضاي شبانه داده و كاربري هاي جدیدي ایجاد كند. استفاده از رنگ و روشنایي در شب ج

اشكال نوراني در شب ، جذابیت خاصي به فضاي ائل گ لي و به خصوص استخر بازر  آن ماي دهاد كاه     

 قطعاا در جلب گردشگران از لحاظ زیبایي شناختي بي تأ یر نیست. تركیب نور و آب از لحاظ معني شناساي 

حائز اهمیت است . حركت و نور در شهر بازي باا عامال صادا باه شاكل موسایقي و فریادهااي هیجااني         

 درآمیخته ، فضایي شاد و مهیج ایجاد مي كند. 

امكان دیدن و شاناختن را فاراهم ماي    در شب است و روشنایي  "دیدن  "اصلي ترین عامل كسب شناخت 

ي گیرد و ناشناخته ها باعث ایجاد تر  و دلهره مي شود. از این آورد. تاریكي توانایي شناسایي را از انسان م

و در نتیجه احسا  امنیات   رو مهمترین كاربرد نور در شب ایجاد روشنایي براي دیدن و شناسایي حجم ها

كنتارل   قرار مي دهد و به این ترتیب در معرض دید دیگرانایجاد روشنایي در شب رفتار انسان ها را ست. ا

انسان ها را درارتكاب رفتارهاي خاال   در معرض دید و داوري دیگران بودن  افزایش مي یابد. را اجتماعي

امنیات  عالوه بر احسا  امنیت، روشنایي در فضاي شبانه اخالق و قانون مردد مي سازد. در نتیجه،  عر  و

باید گفت به هماان  به وجود مي آورد. امنیت یكي از فاكتورهاي مهم در برپایي پیک نیک هاي شبانه است.  

اندازه كه وجود نور باعث احسا  امنیت مي شود ، خاموشي یكباره ایجااد تار  و در نتیجاه اغتشاا  و     

هیجان مي كند. مسئوالن ائل گ لي براي برقراري روشنایي دائمي از چندین ژنراتور اختصاصي اساتفاده ماي   

متاري در ساطح    03دكال روشانایي    1چارا  روشانایي و    2121طبق اعالم مسئوالن مجموعه حدود  كنند.

 مجموعه ي ائل گ لي تعبیه شده است.

در مكان یابي پیک نیک هاي شبانه عامل نور اولین فاكتور است. خانواده ها یا وسایل روشنایي باا خاود باه    

  همراه دارند و یا در مكان هایي اتراق مي كنند كه نور كافي داشته باشد.
 چه ائل گؤلي، نورپردازي دريا 55عكس شماره 



 
 ب.ظ.(51، ساعت 88مرداد55مأخذ: نگارنده ) 

ماي  مكان هاي تفریحي امروزه در داخل شاهرها یاا در حوماه هااي نزدیاک شاهري سااخته        : حمل و نقل

آن وسایل نقلیاه ي عماومي و   ه تا محل تفریح چندان زیاد نیست.عالوه بربه همین دلیل فاصله ي خانشوند.

 و كم هزینه در شهر را فراهم كرده است.  خصوصي امكان جابه جایي سریع

مجموعه ي ائل گلي پیش از رشد شهر ، در حومه ي تبریز واقع شده بود. امروزه با گستر  شاهر یكاي از   

مناطق شهري به شمار مي رود. حمل و نقل با اتوموبیل شخصي یا وسایل نقلیاه ي عماومي انجاام میشاود.     

و مسافربرهاي شخصي تا پاسي از نیماه شاب فعاال اسات.     ، تاكسي ي بخش خصوصي اتوبو  هاي شبانه

یكي از ایستگاه هاي متروي تبریز ایستگاه ائل گ لي است كه پس از بهره برداري مي تواند حجم وسایعي از  

حمل و نقل را پوشش دهد. گروه هاي مختلف گردشگران از وسایل حمل و نقلي متفاوتي استفاده مي كنند. 

بیشتر مي شود تنوع وسایل حمل و نقل كاهش مي یابد. خانواده ها باا توجاه باه    هرچه تعداد اعضاي گروه 

امكانات اقتصادي خود از اتوموبیل  شخصي یا وساایل نقلیاه ي عماومي اساتفاده ماي كنناد. گارو ههااي         

خویشاوندي به دلیل تعداد اعضا و لوازم و وسایل بیشتر ، چاره اي جز اساتفاده از چناد اتوموبیال شخصاي     

گروه هاي جوانان عالوه بر تاكسي و اتوبو  و اتوموبیل شخصي، از دوچرخه است كه در حالي این . ندارند

  استفاده مي نمایند.نیز یا موتو سیكلت 

حجم اتوموبیل هاي شخصي ورودي به مجموعه به حدي است كه با وجود سه محدوده ي پاركینگ، یاافتن  

. ایجاد ترافیک سنگین در خیابان هاي اطرا  باعاث  محل پارك یكي از مهمترین مشكالت گردشگران است

ایجاد نارضایتي شهرك نشینان كوي فردو  شده است. مسئوالن ائل گ لي لزوم اختصاص فضااي بیشاتري   

 براي پاركینگ را قبول دارند اما امیدوارند با احداث فاز دوم مجموعه این مشكل تا حدي رفع شود. 

 

 قتصاد ا 1.5



گي هاي فراغت در عصر حاضر به رابطه ي تنگاتنگ اقتصاد و فراغت پرداختیم. در پیشتر در بحث از ویژ

دنیاي معاصر فراغت به عنوان یک عرصه ي اقتصادي پررونق مطرح است. سودآوري صنعت فراغت باعث 

 روي آوردن سرمایه گذاران خصوصي و دولتي به این بخش شده است.

اسبي براي سرمایه گذاري در عرصه ي فراغت پدید آورده مجموعه ي ائل گ لي تبریز زمینه ي بسیار من

است. سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تبریز كه متولي نگهداري و توسعه ي این مجموعه است ، 

طي مناقصه هایي درصدد جلب همكاري شركت هاي خصوصي برآمده است. تصمیم شهرداري تبریز مبني 

هكتار، گواهي بر سوددهي درخور توجه ائل گ لي  133فعلي به هكتار  03بر گستر  ارضي مجموعه از 

است. به منظور سهولت بررسي، جنبه ي اقتصادي مجموعه ي ائل گ لي را در دو سطح خرد و كالن مورد 

مطالعه قرار مي دهیم. در سطح كالن به بررسي تأ یر ائل گ لي در اقتصاد شهري مي پردازیم و در سطح 

 ل مجموعه را مطرح مي نماییم.خرد، حوزه ي كاري داخ

عرصه هاي اقتصادي در كلیت خود رابطه اي متقابل و به هم پیوسته دارند. رشد یا ركود هر بخش در عرصه 

هاي دیگر اقتصادي تأ یرگذار است. به همین ترتیب رشد صنعت فراغت به رونق یافتن سایر بخش هاي 

ده در اقتصاد شهري تبریز داشته است. تحرك صنعت اقتصادي نیز مي انجامد. ائل گ لي نقشي تعیین كنن

فراغت در این شهر و بخصوص رونق تفریحات شبانه با مركزیت قطب هاي تفریحي چون ائل گ لي و 

باغالر باغي، به گونه اي چشمگیر در پویایي سایر بخش هاي اقتصادي مانند توریسم، حمل و نقل شهري، 

  مسكن و شهرسازي و ... م  ر بوده است.

هرچند صنعت توریسم را مي توان یكي از زیرمجموعه هاي صنعت فراغت به شمار صنعت گردشگري: 

آورد اما سوددهي بسیار باالي آن توجهي ویژه به این بخش اقتصادي جلب كرده است. تبریز به عنوان 

هاي به  شهري تاریخي همواره یكي از مقاصد توریستي به شمار آمده است. در سال هاي اخیر با كوشش

عمل آمده در جهت تقویت ویژگي هاي فرهنگي و فراغتي ، پتانسیل جذب توریست داخلي و خارجي 

 افزایش یافته است. 

تأسیس هتل هاي جدید با معیارهاي جهاني و تجهیز هتل هاي موجود، افزایش اعتبار ارگان هاي مختلف 

برگزاري همایش هاي ملي و بین المللي ، براي اسكان مسافران ، برپایي نمایشگاه هاي دائمي و موقت ، 

تورنمنت هاي ورزشي ، تأسیس مراكز خرید و ... باعث استقبال هرچه بیشتر توریست ها از تبریز شده 

است. نمي توان سهم ائل گ لي را در جلب توریست به شهر ناچیز انگاشت. باید اذعان داشت مهم ترین 

یمي تبریز است. در فصول سرد سال میزان بازدید از شهر مشكل موجود در عرصه ي توریسم، موقعیت اقل

به شدت كاهش مي یابد. به خطر افتادن امنیت شغلي شاغالن در این بخش نگراني هاي جدي برا ي صنعت 

 توریسم به وجود آورده است كه توجه بیشتر مسئولین امر را مي طلبد.



حمل و مند سیستم پیشرفته ي زمیلیون نفر نیا 2.1كالن شهر تبریز با جمعیتي در حدود  صنعت حمل و نقل:

. در این عرصه رشد سرمایه گذاري خصوصي قابل توجه بوده است. تبریز جزو اولین عمومي استنقل 

شهرهایي است كه شركت هاي اتوبوسراني درون شهري خصوصي و واحدهاي تاكسیراني بانوان در آن آغاز 

  به بهره برداري خواهد رسید. ه اي نزدیکدر آیندقطار شهري تبریز نیز . به كار كرد

اما در این میان سهم فعالیت هاي فراغتي در گستر  سیستم حمل و نقل عمومي شایان توجه است. 

گستر  زیر ساخت هاي شهري در جهت سهولت دسترسي شهروندان به قطب هاي فراغتي و تفریحي، 

كرده است. احداث بزرگراه ها و خیابان ها باعث  سرمایه گذاري در این زمینه را به فعالیت پرسودي تبدیل

كاهش حجم ترافیک و راه بندان در مسیرهاي منتهي به ائل گ لي شده است. بازدیدكنندگان مي توانند با 

كمترین اتال  وقت در مسیر، از امكانات تفریحي ائل گ لي استفاده كنند. ائل گ لي یكي از مهمترین 

و است. اتوبو  هاي شهري تا پاسي از شب در رفت و آمد هستند. تاكسي مسیرهاي اتوبو ، تاكسي و متر

ها در تمام مدت شبانه روز مشغول جابه جایي بازدیدكنندگان ائل گ لي مي باشند. به نظر مي رسد همچنان 

زمینه براي گستر  صنعت حمل و نقل موجود است زیرا در بحث از اشتغال غیر رسمي عنوان خواهد شد 

 ان شخصي حجم قابل توجهي از جابه جایي گردشگران را برعهده دارند. كه مسافربر

اما صنعت حمل و نقل صرفاٌ به حمل و نقل عمومي محدود نمي شود. سهولت دسترسي به اماكن تفریحي و 

گذران فراغت از انگیزه هاي مهم خانواده ها براي خرید اتوموبیل شخصي است. این مسئله باعث رونق در 

نقل مي شود. در كل مي توان گفت اتوموبیل خود به یک وسیله ي تفریحي تبدیل شده  صنعت حمل و

 است. 

ائل گ لي منطقه اي خو  آب و هوا و به دور از آلودگي هاي صوتي و تراكم مركز  مسكن و شهرسازي:

شهري است. از سوي دیگر یكي از مهم ترین مالك هاي خریداران مسكن ، سهولت دسترسي به اماكن 

ریحي و فضاهاي باز است. این ویژگي ها منطقه ي ائل گ لي را به یكي از محله هاي پرجاذبه و گران تف

رونق روزافزوني داشته و كارشناسان قیمت شهري تبدیل كرده است. شهرك سازي در اطرا  مجموعه 

ي شهرسازي آینده ي رو به رشدي براي آن پیش بیني كرده اند. شهرك یاغچیان، كوي فردو ، كو

دادگستري، كوي سهند و ... از جمله مناطق اطرا  مجموعه است كه قیمت زمین مسكوني نسبت به سایر 

مناطق شهري باالتر است. برج سازي در ارتفاعات ائل گ لي سیماي منطقه را تغییر داده و سرمایه هاي 

وعه ساكنان كالني در بخش مسكن و تجارت زمین شهري جلب كرده است. طبق اظهارات مسئوالن مجم

محله هاي اطرا  به خصوص كوي فردو  از ازدحام و ترافیک و سرو صدا شكایت دارند اما این مسئله 

باعث كاهش قیمت زمین در این محله ها نشده است. تراكم ساخت و ساز و تراكم جمعیت، تراكم  روت 

ده ي نقشه ي شهرك هاي ) براي مشاهدر پي داشته و نرخ رشد و توسعه ي منطقه را افزایش داده است. 

 اطرا  مجموعه به بخش ضمایم رجوع شود.( 



 ، برج سازي در اطراف ائل گؤلي 55عكس شماره

 
 ب.ظ(5، ساعت  88آبان  55مأخذ: نگارنده ) 

حوزه ي فراغت یک حوزه ي مصر  است و آنچه به مصر  بیشتر مي انجامد تبلیغات  صنعت تبليغات:

ئل گ لي مانند دیگر عرصه هاي فراغتي پتانسیل باالیي براي تبلیغات كاالها و خدمات است.مجموعه ي ا

تجاري دارد. اما در حال حاضر به این توانایي بالقوه توجه چنداني نشده است. به نظر مي رسد بخشي از این 

بي توجهي ناشي از مدیریت ناصحیح و بخشي دیگر ناشي از نرخ رشد نازل عرصه ي تبلیغات تجاري در 

ست كه هنوز به صورت كامل به صنعت تبدیل نشده است. در ائل گ لي جز چند بیلبورد تبلیغاتي ایران ا

فعالیت دیگري به چشم نمي خورد. به احتمال زیاد در صورت توسعه ي پیش بیني شده براي این مجموعه 

 ي فراغتي ، استفاده از توان تبلیغاتي آن نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

غال زایي در صنعت فراغت به سبب گستردگي آن مي تواند بسیار سودآور باشد و الزم است اشت اشتغال:

مسئوالن و سیاستگذاران اقتصادي به این عرصه بیشتر توجه كنند. مجموعه ي فراغتي ائل گ لي نیز از این 

تغال نیز قاعده مستثني نیست و در عین فراهم ساختن فضاي تفریحي براي بازدیدكندگان، یک حوزه ي اش

 محسوب مي شود. 

مالكان یا سرمایه گذاران خصوصي مانند شركت هاي برنده در مناقصات عمراني ، تجاري یا فراغتي و ارگان 

هاي دولتي مانند شهرداري و نیروي انتظامي و ... كارفرمایان این مجموعه هستند. نگهداري و توسعه 

غلي  ابت یا موقتي ایجاد كرده است. تكنسین هاي مجموعه و مدیریت فعالیت هاي فراغتي ، ردیف هاي ش

فني، طراحان فضاي سبز، كارمندان دفتري، مدیران و كاركنان هتل، مأموران انتظامي، كارگران و پاركبانان، در 

كنار شاغلین شهربازي ، سالن هاي نمایش، رستوران ها و بوفه ها و ... مستخدمین رسمي مجموعه ي ائل 

هند. گستر  فضایي مجموعه، گستر  فعالیت هاي تفریحي و در نتیجه افزایش گ لي را تشكیل مي د

 شمار كاركنان را در پي خواهد داشت. 



 ، کارگران مشغول کار 55عكس شماره 

 
 ق.ظ( 8ساعت ،88مرداد5مأخذ:نگارنده)

 ، مصاحبه با مسئولين مجموعه ائل گؤلي ) قسمت نخست( 5قاب شماره

  88اسفند21تاریخ مصاحبه: 

 ق.ظ 22زمان مصاحبه: 

 مكان مصاحبه: مجموعه فراغتي و تفریحي ائل گ لي، دفتر مجموعه

 مصاحبه كننده: نگارنده

 مصاحبه شونده: مهند  كاظم قرباني از سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تبریز

 ساعت  2.1طول مدت مصاحبه: 

 

 مشروح مصاحبه: 

 شود.() این مصاحبه با تلخیص و ترجمه گزار  مي 

... 

 نگارنده: جناب مهند  لطفاا توضیح بدین تو این مجموعه چند نفر و در چه مشاغلي كار مي كنند؟ 

مهند  قرباني: اساساا كارمندان این مجموعه به دو قسمت تقسیم مي شن. یک عده كارمندان دائم هستند كه 

گران فصلي هستن كه كارشون از اسفند كارمندان سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري هستند. یک عده هم كار

هكتار  83شروع مي شه و تا اواخر آبان ادامه داره.  در كل براي نگهداري و احداث فضاي سبز ائل گ لي كه حدود 

 نفر كار مي كنن.  233تا 83است، 

 شیفت كار مي كنن.  0نفر در  21براي نظافت و رفت و روب معابر در فصل هاي پرتراكم 

نفر تو قسمت  1نفر برقكار داریم،  1غیره مشغول هستند مثالا  ین هم براي نگهداري تأسیسات وتعدادي تكنس

 نگهداري تأسیسات هستن.

نفر هم نگهبان پارك داریم كه براي تأمین امنیت الزمه. البته با توجه به مساحت پارك این تعداد نگهبان  12حدوداا 

 دم و خانواده ها تأمین میشه. كمه ولي خوب امنیت اینجا بیشتر توسط خود مر

 نگارنده: به نظر مي رسه بخش هایي از مجموعه به بخش خصوصي واگذار شده، درسته؟

م.قرباني: بله كامالا درسته. این مجموعه تركیبي است از بخش هاي خصوصي و دولتي. مثالا همین اقامتگاه تحت 



ي مشاركتي بخش خصوصي واگذار شده. ما هر سال نظارت سازمان جهانگردیه. لونا پارك كامالا به سازمان ها

مناقصه مي ذاریم و بوفه ها و رستوران ها و ... را به بخش خصوصي مي دیم. فقط نظارتش به عهده ي سازمان 

 پارك هاست. 

نگارنده: به جز شاغالن این بخش ها، مشاغل غیر رسمي هم در مجموعه وجود دارند؟ مثل دست فروشي یا تكدي 

 گري 

رباني: درباره ي گدایي باید بگم كه اصوالا این شهر چندان گداپرور نیست اما شغل هاي كاذب مثل فروشندگان م. ق

دوره گرد یا كودكان بادكنک فرو  و ... وجود داره. هرچند براي رفاه مسافران و گردشگران ما اجازه نمي دیم كه 

 وارد محدوده ي پارك بشن.  

 

 

ئل گ لي عالوه بر مشاغل رسمي تعریف شده، مشاغل غیر رسمي نیز دیده در مجموعه ي تفریحي بزر  ا

مي شود. كاركنان این مشاغل به هیچ نهاد یا ارگان خاصي وابسته نیستند و از هیچ گونه بیمه اي برخوردار 

نمي باشند. دست فروشان، عكاسان دوره گرد، مسافربران شخصي و ... از جمله افرادي هستند كه در این 

 ل فعالیت مي كنند. نكته ي جالب توجه عدم وجود متكدیان در مجموعه ي ائل گ لي است.مشاغ

دست فروشان در ساعات شب و آخر هفته بیشتر دیده مي شوند. به عبارتي تعداد آن ها با میزان تراكم 

ین آنها گردشگران در ارتباط است. دست فروشان افرادي از سنین مختلف هستند و زنان و دختراني نیز در ب

مشاهده مي شوند. كاالهاي مورد فرو  اغلب وسایل مورد نیاز براي پیک نیک مانند سفره ، چاقو ، چادر 

مسافرتي ، لیوان ، زیرانداز، پتو و ... است و یا مواد خوراكي و نوشیدني. وسایل بازي و سرگرمي مانند توپ 

. در فصل تابستان و با افزایش جمعیت و بادكنک و بادبادك نیز جزو اقالم كاالهاي دست فروشان است

بازدیدكننده ، بر تعداد دست فروشان غیر بومي نیز افزوده مي شود. این دست فروشان از استان هاي غربي ) 

آذربایجان غربي و كردستان ( براي كار به تبریز مي آیند و اجنا  گوناگوني چون عطر و لوازم آرایشي، 

اسباب بازي و ... مي فروشند. این كاالها از بازارهاي مرزي چون  وسایل آشپزخانه، ساعت مچي، چاي،

 2سردشت و بانه تأمین شده است. مصاحبه اي با یكي از دست فروشان انجام شده كه در قاب شماره 

 گزارشي از آن ارائه شده است.

صي مسافربري شخصي نیز جزو مشاغل غیر رسمي دسته بندي مي شود چرا كه تحت نظارت سازمان خا

مانند دیگر كالن شهرهاي ایران، در تبریز نیز یكي از مشاغل غیررسمي رایج  قرار ندارند. مسافربري شخصي

رانندگان خودروهاي  است. به خصوص در ساعات شب درب هاي ورودي و خروجي مجموعه مملو از

و رانندگان  شخصي است كه درصدد جلب مشتریان هستند. از آنجا كه احتمال درگیري و تنش میان آنان

تاكسي ها وجود دارد، انتظامات مجموعه محل را تحت نظارت دقیق قرار داده است. گفتگو با برخي از این 

 رانندگان حاكي از آنست كه علیرغم دشواري كار درآمد خوبي بدست مي آورند. 



افران عكس چند عكا  دوره گرد هنوز هم در ائل گ لي دیده مي شوند كه بنابر سنت سالهاي دور از مس

هاي یادگاري مي گیرند. عكاسان دوره گرد احساسي نوستالژیک در بینندگان ایجاد مي كنند اما باید گفت 

تعداد آنان روز به روز كمتر مي شود. گستر  تكنولوژي و تجهیزات مدرن مانند دوربین هاي دیجیتال و 

ا از بین برده است. آنان به رغم تكنولوژي امكانات عكاسي با گوشي هاي تلفن همراه، عمالا بازار كار آنان ر

پیشرفته در صنعت عكاسي همچنان از دوربین هاي قدیمي استفاده مي كنند. عكاسان دوره گرد تنها در فصل 

 هاي پرازدحام در ائل گ لي دیده مي شوند.

 قدرت   1.5
یم. در این بخش در فصول پیشین درباره ي رابطه ي نزدیک قدرت و صنعت فراغت مطالبي عنوان نمود

رابطه ي میان قدرت و فراغت را در مورد خاص مجموعه ي ائل گ لي بررسي مي كنیم. منظور از قدرت در 

اینجا امر سیاسي به معناي عام آن است. براي سهولت مطالعه دو سطح قدرت را از هم جدا نموده ایم. در 

یم و در سطح خرد قدرت را در میان سطح كالن به سیستم دولت و رابطه ي آن با ائل گ لي مي پرداز

 كنشگران پیک نیک شبانه تحلیل مي نماییم.

عرصه ي فراغت موقعیتي را فراهم مي آورد كه در آن انسان ها فار  از الزامات  قدرت در سطح کالن:

دشوار  محیط كار مي توانند اوقات خود را به دلخواه سپري نمایند. رها شدن از الزام اعمال كنترل بر افراد را

مي سازد. از آن جا كه هرگونه فعالیت فراغتي مورد تأیید و تصویب دولت ها نیست، قدرت سعي مي كند 

در حوزه ي فراغت نفوذ خود را گستر  دهد و از این طریق فراغت انسان ها را همسو با ارز  ها و 

غت به خصوص در هنجارهاي تعریف شده جهت دهد. از منظر اقتصادي نیز دخالت دولت در صنعت فرا

كشورهایي با اقتصاد سیاسي بسیار محتمل به نظر مي رسد. در این صنعت روبه رشد، سرمایه گذاري هاي 

عظیمي صورت مي گیرد. دولت ها براي نظارت بر سرمایه هاي در گرد  صنعت فراغت، به شكل مستقیم 

وزه مي شوند. در دنیاي معاصر مردم یا غیر مستقیم و صرفاا به وسیله ي تدوین قوانین اقتصادي وارد این ح

نیز از دولت ها انتظار دارند براي فراغت آنان برنامه ریزي كند و تسهیالت و اعتبارات ویژه اي به این منظور 

 اختصاص دهد. از آنجا كه مردم دولت ها را متولي امر فراغت مي دانند، دخالت دولت را الزم مي شمارند. 

دولت ها وظایف و اهدافي در عرصه ي فراغت دارند. مهمترین وظیفه ي دولت با توجه به آنچه گفته شد، 

ها تأمین زیرساخت ها و امكانات فراغتي و حفظ امنیت شهروندان است. اما اهدافي كه دستگاه قدرت دنبال 

مي كند، كسب مشروعیت و اعتماد سازي و تقویت وحدت ملي است. در ادامه به توضیح هریک از وظایف 

 ه ي ائل گ لي مي پردازیم.عمجمو  دولت در و اهدا

مردم، از حكومت انتظار دارند زمینه ي فراغت را ایجاد كند. دستگاه سیاسي موظف است با تدوین، تصویب 

و اجراي قوانین كار، اوقاتي را براي كاركنان به عنوان زمان آزاد تعریف كند. به عبارتي ساعات كار را 



به ارائه ي تسهیالتي براي گذران اوقات آزاد كارگران نماید. این  جبورم محدود سازد و كارفرمایان را

  روزهاي تعطیل هفتگي و ساالنه ، مرخصي و ... نمود مي یابد.تعریف اقدامات در قالب 

از سوي دیگر دولت ها تال  مي كنند با سرمایه گذاري مستقیم یا جلب سرمایه هاي خصوصي امكانات 

مهیا سازند. شهرداري تبریز و سازمان میراث فرهنگي آذربایجان شرقي نهادهاي فراغتي براي شهروندان 

دولتي متولي نگهداري و توسعه ي مجموعه ي ائل گ لي هستند. اما در واقع این نهادها وظیفه ي نظارت بر 

توسعه را بر عهده دارند. سرمایه گذاران خصوصي در قالب شركت هاي مختلف عمراني و فراغتي طي 

 صه هایي امتیاز فعالیت در ائل گ لي را به دست مي آورند. مناق

توسعه ي امكاناتي چون حمل و نقل، روشنایي ، همكاري نهادهاي دولتي و شركت هاي خصوصي در 

دسترسي به آب سالم آشامیدني و سرویس هاي بهداشتي، تجهیز وسایل تفریحي و ورزشي، مسطح سازي 

زمین و ایجاد فضاي سبز مناسب و ... ائل گ لي را به گزینه اي بي بدیل براي تفریح و گذران اوقات فراغت 

 تبدیل كرده است. بویژه پیک نیک شبانه ي گردشگران 

در مقوله ي امنیت با دخالت صریح قدرت سیاسي به شكل نیروي انتظامي روبه رو مي شویم. شهروندان در 

صورتي مایل به گذران اوقات فراغت خود در خارج از منزل خواهند بود كه هم به امنیت اماكن تفریحي و 

حث پیک نیک شبانه اهمیت حفظ امنیت هم به امنیت شهر و معابر شهري اطمینان داشته باشند. در ب

 شهروندان بیشتر احسا  مي شود.

نورپردازي در ایجاد امنیت سهم به سزایي داشته است. روشن شدن فضا، عالوه بر افزایش احساا  امنیات   

گردشگران، كنترل اجتماعي را نیز افزایش مي دهد و از میازان جارایم ماي كاهاد. نیروهااي پلایس نیاز در        

ت نقش مهمي بر عهده دارند. در فضاي متراكم پیک نیک امكاان باه وجاود آمادن تانش میاان       برقراري امنی

كنشگران افزایش مي یابد. پیشتر گفتیم كه خانواده ها پسران جوان را خطري بالقوه به شمار مي آورند از این 

 رو تنش میان خانواده ها و گروه هاي جوانان دور از انتظار نیست.

یک نیروي بازدارنده، مانع از ارتكاب اعمال غیر قانوني چون استعمال مشروبات الكلي  وجود پلیس به عنوان

و ایجاد مزاحمت براي خانواده ها مي شود. احسا  امنیت، خانواده ها را به پیک نیاک شابانه تشاویق ماي     

 نماید.
 ، حفظ امنيت توسط نيروي پليس51عكس شماره 



 
 ب.ظ( 8، ساعت  88مرداد 55مأخذ: نگارنده ) 

 

زماني كه دولت به تعهدات و وظایف خود عمل كند مردم نسبت به قدرت اعتماد پیدا خواهند كرد. 

مشروعیت یک نظام سیاسي به میزان توجه مسئوالن به خواست هاي مردم بستگي دارد. در نظام هاي 

یاسي دمكراتیک اعتماد به حكومت سنگ بناي مشاركت سیاسي مردم و كسب مشروعیت براي سیستم س

است. گفتیم كه مردم دولت را متولي برنامه رزي و فراهم آوردن امكانات گذران اوقات فراغت مي داند در 

 نتیجه تال  دولت ها در برآوردن این چشمداشت به محبوبیت دولت در بین مردم مي انجامد.

یز ني این مجموعه و تجهتوسعه و عمران ائل گ لي به عنوان نماد تبریز براي مردم داراي اهمیت است. آبادا

محبوبیت مسئوالن استان و شهر و مشروعیت مسئوالن تلقي مي شود.  "خدمت"آن معیاري براي سنجش

نهادهاي دولتي زیربط مانند سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تبریز و میراث فرهنگي استان 

یجاد امكانات فراغتي به ویژه تجهیز حدي در گرو بذل توجه آنان به عرصه ي فراغت و اآذربایجان شرقي، تا

 مجموعه ي ائل گ لي است. 

برابر مساحت كنوني اقدامي است كه از هم اكنون مورد  1تصمیم مسئوالن مبني بر گستر  مجموعه به 

 استقبال شهروندان قرار گرفته است.

و قومیت هاي مختلف فضاي فراغتي انسان هاي مختلفي را در كنار یكدیگر قرار مي دهد. افرادي از شهرها 

با فرهنگ و زبان متفاوت. تأكید بر اشتراكات فرهنگي و نمادهاي ملي براي ایجاد انسجام و یكپارچگي یكي 

از اهدا  دولت ها در عرصه ي فراغت است.سیستم سیاسي سعي مي كند در عین گذران فراغت، ارز  ها 

ارتباط قدرت و فراغت جنبه اي فرهنگي و و هنجارهاي جامعه را در افراد دروني كند. در این راستا، 

 اجتماعي پیدا مي كند. 



رشد توریسم داخلي باعث ایجاد تعامل میان قومیت هاي گوناگون كشور مي شود. آشنایي با فرهنگ هاي 

 دیگر زمینه ي اتحاد و همبستگي ملي را فراهم مي سازد. 

سبت هاي ملي و مذهبي است. تجمع ائل گ لي محل برگزاري جشن ها و گردهمایي هاي مختلف در منا

 انسان ها در چنین موقعیت هایي امكان تبلیغ و تحكیم پایه هاي اتحاد ملي را فراهم مي كند. 

باید توجه داشت چنانچه به نام تقویت وحدت ملي به ارز  هاي قومي كم توجهي شود زمینه ي نارضایتي 

رفاا به زبان رسمي موجبات نارضایتي شهروندان شهروندان فراهم مي شود. به عنوان مثال پخش برنامه ص

بومي را فراهم كرده است. مردم تبریز به همان میزان كه به اتحاد ملي اهمیت مي دهند خواستار توجه به 

ارز  ها و فرهنگ قومي خود نیز مي باشند. در سالن تئاتر مجموعه، نمایش هایي به زبان تركي توسط 

 ین نمایش ها مورد استقبال وسیع مردم قرار مي گیرد.هنرمندان بومي اجرا مي شود. ا

مهمترین اقدام سیاسي ، برافراشتن پرچم جمهوري اسالمي ایران بر فراز بلندترین تپه ي ائل گ لي است كه 

 به تپه ي پرچم معرو  شده است و از فاصله ي بسیار دور قابل رؤیت است.  
 ، تپه ي پرچم51عكس شماره 

 
 ب.ظ( 5، ساعت  88مرداد  51مأخذ: نگارنده ) 

 ، مصاحبه با مسئوالن مجموعه ) قسمت دوم(5قاب شماره 

... 

نگارنده: آقاي قرباني میشه لطفاا توضیح بدید كه وظیفه ي اصلي شهرداري به عنوان یک نهاد دولتي مسئول در ائل 

 گ لي چیه؟

خش هایي تحت نظارت سازمان جهانگردیه، م.قرباني: خوب باید بگم شهرداري تنها نهاد مسئول نیست. اینجا یه ب

یه قسمت هایي مثل لونا پارك به بخش خصوصي واگذار شده. ولي در كل شهرداري مهمترین نهاد مسئوله. چون ما 

هستیم كه زمینه ي فعالیت رو براي نهادهاي دیگه فراهم مي كنیم. شهروندان شاید دقیقاا مطلع نباشن كه چه 

و مستقیماا شهرداري را مسئول مي دانند. از اون گذشته اگر شهروندان از ما در ائل گ لي  نهادهایي اینجا نقش دارند

راضي باشند میشه روي همكاري مردم در جاهاي دیگه هم حساب كرد. وظایف شهرداري را میشه دو دسته 



شه و یكي دونست ، یكي فعالیت هاي به اصطالح سخت افزاري كه به حفظ و مرمت فضاي ائل گ لي مربوط مي 

 هم فعالیت هاي نرم افزاري كه به تدارك فعالیت هاي گذران اوقات فراغت مربوطه.

 نگارنده : اگر ممكنه بیشتر در این باره توضیح بدین؟

م. قرباني: مثالا ما وظیفه داریم آب دریاچه رو كنترل كنیم. آب دریاچه مدام به دلیل تبخیر و نشت كم مي شه و ما 

دخانه به دریاچه را كنترل كنیم. یا مثالا باید امكانات پاركینگ یا فضاي سبز را فراهم كنیم. اینها باید ورودي هاي رو

وظایف سخت افزاریه. اما چیزهایي مثل تأمین امنیت جاني و مالي، كارگاه هاي فرهنگي و آموزشي یا تبلیغات یا 

 حتي رادیو پارك فعالیت هاي نرم افزاري محسوب مي شه. 

ه تأمین امنیت اشاره كردید. لطفاا بفرمایید چه مسائلي امنیت مجموعه را به هم مي زنه و براي تأمین امنیت نگارنده: ب

 چه كارهایي صورت گرفته؟

م. قرباني: ناامني به اون شكل كه ایجاد بحران كنه معموالا اتفاق نمي افته. اینجا خانواده میاد. ممكنه دسته هاي 

ها ایجاد كنن یا دعوایي پیش بیاد كه اونم توسط مأمورهاي ما مهار مي شه. ما سعي پسرها مزاحمت براي خانواده 

كردیم همه جاي پارك روشن باشه تا جایي براي ارتكاب اعمال خال  نباشه. ما به شكل هاي مختلف به چادرها 

یت جاني هم اینه كه هم سركشي مي كنیم. در كل مي تونم بگم اتفاق امنیتي حادي پیش نمیاد. منظور از تأمین امن

نقاط حاد ه خیز شناسایي بشه و تا حد امكان ایمن سازي بشه. ما یه مركز اورژانس هم راه اندازي كردیم كه اگر 

 اتفاقي افتاد آمادگي داشته باشیم.

 نگارنده: ایده ي تپه ي پرچم از كجا بود؟

هاي تبریزه و از همه جاي ایران مسافر داره. ما م . قرباني: این ایده توسط سازمان ارائه شد. ائل گ لي یكي از نماد

متر طول داره و باالي بلندترین  13فكر كردیم فرصت مناسبیه كه همبستگي ملي رو نشون بدیم. این پرچم  نزدیک 

 تپه ي ائل گ لي نصب شده. خواستیم نشون بدیم كه تبریز جزئي از ایرانه و به این افتخار مي كنه. 

... 

اقدامات دولتي در ائل گ لي برپایي مركز اورژانس در محل است. توجه به بعد بیولوژیک  یكي از مهمترین

در تحقیقات انسان شناسي داراي اهمیت ویژه اي است. در پیک نیک غذا یک م لفه ي اساسي است و 

شده در ائل گ لي براي حفظ سالمتي افراد تمهیداتي اندیشیده  اهمیت توجه به بیولوژي را نشان مي دهد.

است. از جمله نظارت بر رستوران ها و بوفه ها، ایمن سازي نقاط حاد ه خیز مانند ایجاد حائل در اطرا  

موقعیت پیک نیک از  دریاچه و نصب عالئم هشدار دهنده، همچنین توجه به نظافت سرویس هاي بهداشتي.

جاني باشد. مجموعه ي ائل  مي تواند زمینه ساز انواع صدماتكه موقعیتي بي نظم محسوب مي شود، آنجا 

گ لي با آنكه داخل شهر قرار دارد، اما به دلیل امكان ترافیک سنگین وجود یک مركز اورژانس در داخل 

 مجموعه بسیار مفید مي باشد. 
 ، مرکز فوريت پزشكي51عكس شماره 



 
 ق.ظ(55، ساعت 88مرداد51مأخذ: نگارنده ) 

د، سازو كارهاي برتري جویانه و نابرابري در میان هد  از قدرت در سطح خر قدرت در سطح خرد:

گروههاي گردشگران است. گردشگران در درون گروه و در ارتباط با سایر گروه ها شیوه هاي رفتار مبتني 

بر كلیشه هاي قدرت نشان مي دهند. درباره ي نمایش قدرت در مقابل گروه هاي دیگر، در بحث مربوط به 

 میان آمده است. روابط انساني نیز سخن به 

بارزترین شكل اعمال قدرت، استیالي مردان بر زنان و مردان دیگر است. در پیک نیک شبانه امكان برخورد 

به یک گروه زنانه تقریباا ناممكن است. گروه ها حتماا توسط مردان همراهي مي شوند. زمان و مكان پیک 

در گروه هاي خویشاوندي مردان خود را حافظ نیک غالباا پس از مشورت با مردان گروه تعیین مي شود. 

امنیت گروه مي دانند. اقتدار مردان از سوي زنان پذیرفته مي شود. زنان باور دارند كه در محیط پیک نیک 

خطرات بالقوه اي آن ها را تهدید مي كند و الزم است مردان براي دفع خطرات احتمالي در گروه حضور 

واده نیز از رفتار پدران خود الگوبرداري مي كنند. نگر  سنتي مبتني بر در داشته باشند. فرزندان پسر خان

معرض تهدید بودن زنان و لزوم محافظت مردان از خانواده در رفتار پیک نیكي بازتولید مي شود. تغییر زمان 

ت پیک نیک به شب احسا  عدم امنیت را افزایش داده و حساسیت و مراقبت مردان را برمي انگیزد. قدر

مردانه در ارتباط با گروه هاي دیگر نمود پیدا مي كند ولي در درون گروه زنان مدیریت امور را بر عهده 

دارند. به عبارتي اقتدار مردان در جهت تسلط بر اعضاي درون گروه نیست بلكه نمایش قدرت براي 

دي عمل برخوردارند و بازداشتن دیگران از نقض حریم خصوصي گروه است. در اغلب گروه ها زنان از آزا

مي توان در محیط پیک نیک آنان را بدون محدودیت در حین بازي هاي پرتحرك و پرسروصدا دید. در 

جامعه ي تبریز كه تا حد بسیار زیادي ارز  هاي سنتي بر آن حاكم است، اینگونه رفتار دختران صرفاا در 

براي مردان وجود ندارد. پسران جوان مي موقعیتي چون پیک نیک پذیرفته مي شود. اما چنین محدودیتي 



توانند با گروه هاي دوستان به گرد  و تفریح در ائل گ لي بپردازند اما دختران باید توسط مردي از اعضاي 

 گروه همراهي شوند. 
 ، يک گروه خويشاوندي58عكس شماره 

 
 بعد از ظهر( 1، ساعت 88مرداد  55مأخذ: نگارنده ) 

خانوادگي را نشان مي دهد كه براي پیک نیک شبانه وارد ائل گ لي شده اند.  یک گروه 28عكس شماره 

مشاهده مي شود كه مردان گروه پشت سر زنان حركت مي كنند تا كامالا بر محیط تسلط داشته باشند و در 

یز قبال هرگونه خطري از آنان محافظت كنند. این رفتار كامالا در میان مردان رایج است. در محل اتراق ن

رفتارهاي مردان گروه مانند طرز نشستن، نگاه كردن به اطرا  ، صحت كردن با صداي بلند و ... به مردان 

 گروه هاي دیگر این پیام را منتقل مي كند كه حریم خانواده را نقض ننمایند.

و پیک نیک براي گروه هاي خویشاوندي و دوستان عالوه بر تقویت روابط عاطفي موقعیتي براي كشمكش 

رقابت نیز به وجود مي آورد.رقابت در درون گروه در اشكال مختلفي دیده مي شود. افراد گروه با اعضاي 

 هم سنخ خود یعني همجنسان و همساالن بیشتر در رقابت هستند. 

زنان و مردان در مسائل متفاوتي به دنبال برتري جویي و كسب تأیید دیگران هستند. آشپزي یكي از 

اي نمایش توانایي و مهارت براي زنان است. زناني كه تهیه ي غذاي پیک نیک را برعهده مهمترین عرصه ه

مي گیرند سعي در ارائه ي بهترین غذا و كسب تمجید و تأیید دیگران به ویژه زنان گروه دارند. مدیریت 

ي رقابت زنان پیک نیک و همراه داشتن وسایل ضروري، میزان نفوذ بر همسر و فرزندان و ... دیگر زمینه ها

هم سنخ در گروه است. در عین حال رقابت میان مردان بر عرصه هاي اقتصادي متمركز است. نوع اتوموبیل، 

میزان هزینه براي پیک نیک، توانایي در برآوردن نیازهاي گروه و ... در كنار اقتدار و تسلط بر خانواده از 

ختران جوان رقابت بر سر میزان جذابیت و جلب جمله زمینه هاي رقابت مردان است. در میان پسران و د

 توجه دیگران است. 



رقابت مردان و زنان در گروه هاي خویشاوندي با همجنسان خود از بستگان همسر بیشتر است. به عبارت 

دیگر زنان با خواهر شوهران و جاري هاي خود بیشتر رقابت مي كنند تا بستگان خود و مردان به برتري 

 ق ها و برادر زن خود حساسترند تا بستگان خویش. نسبت به باجنا
 

 روابط انساني 1.5
در این مبحث صرفاا بر پیک نیک شبانه متمركز مي شویم و روابط متقابل انسان ها را  روابط درون گروهي:

با دیگر اعضاي گروه  و نیز با گروه هاي دیگر مورد بررسي قرار مي دهیم. یكي از روشنگرترین نظریه هاي 

وجود در زمینه ي كنش متقابل نمادین، نظریه نمایشي گافمن است. در درك نحوه ي ارتباط انسان ها با م

یكدیگر این نظریه همواره مد نظر بوده است. گافمن زندگي اجتماعي را یک رشته اجراي نقش هاي 

الیت اجتماعي نمایشي همانند اجراي نقش در صحنه ي نمایش دانسته است. پیک نیک نیز به عنوان یک فع

صحنه ي نمایش كنشگران به شمار مي آید. افراد سعي مي كنند به گونه اي رفتار كنند كه از آنان انتظار مي 

رود. البته موقعیت پیک نیک شرایطي فراهم مي آورد كه انسان ها صرفنظر از موقعیت و منزلت اجتماعي 

د از خود نشان دهند. قطعاا تاریكي شب نیز با خود، رفتارهایي آزادانه و هماهنگ با جو مفرح و شاد موجو

كاهش دید ناظران و صحنه پردازان و تخریب آشنایي، در ایجاد تهور براي خروج از كلیشه هاي رفتاري بي 

 تأ یر نیست. 

اعضاي گروه یا با هم دوست هستند یا پیوند خویشاوندي دارند و یا هردو. به عبارتي یكدیگر را كامالا ماي  

وابط میان آن ها در جوي از شناخت و اعتماد متقابل شكل مي گیرد. اعضاي گروه مي كوشاند از  شناسند. ر

فرصت پیک نیک براي تداوم دوستي ها و تحكیم پیوند هاي خویشاوندي استفاده كنند. به رغم رقابت هایي 

طفي بسایار مهام   كه در میان اعضا وجود دارد، تأ یر فعالیت هاي فراغتي مشترك در اساتمرار پیونادهاي عاا   

قلمداد شده است. زندگي شهري باعث شده است دوستان و خویشاوندان مدت زمان كمتري باراي باا هام    

بودن در اختیار داشته باشند. فعالیت هاي مشترك اوقات فراغت مانند پیک نیک كیفیت زمان با هم باودن را  

بیشتر یک گردهمایي خانوادگي است و  پیک نیک در ائل گ لي صرفنظر از زمان انجام آن ،افزایش مي دهد. 

گروه هاي دوستان در مقایسه با گروه هاي خویشاوندي درصد بسیار كوچكي را تشكیل مي دهند. خاانواده  

ها به صورت هسته اي یا در قالب گروه هاي خویشاوندي براي پیک نیک در ائل گ لي گرد مي آیند. شاغل 

علل سوق یافتن فراغت به سمت تفریحات شبانه اسات. زناان   بودن زنان در جامعه ي شهري تبریز یكي از 

مهمترین نقش را در ساماندهي و برنامه ریزي پیک نیک و تهیه لوازم مورد نیااز دارناد. شااغل باودن زناان      

باعث مي شود اوقات فراغت آنان در روز محدود باشد. از سوي دیگر همسر و فرزندان نیاز غالبااا در طاول    

حصیل هستند. چنانچه چند خانواده در قالب گروه هاي خویشاوندي باراي پیاک نیاک    روز مشغول كار یا ت



برنامه ریزي نموده باشند، ساعات شب بهترین زمان براي اجراي برنامه است. شب زماني است كه اكثر افراد 

 وقت آزاد دارندو مي توانند در كنار خانواده و خویشاوندان به پیک نیک بپردازند.

دالیل تغییر زمان پیک نیک از روز به شب، تمایل به حفظ پیوندهاي عاطفي علیرغم جبر كار  اساساا یكي از

روزانه در شهر مدرن است. از سویي انسان ها زماني جز شب براي فعالیت هاي فراغتي ندارند و از سوي 

ن امر روي دیگر همچنان مایل به استمرار پیوندهاي عاطفي دوستانه یا خویشاوندي هستند. نتیجه ي ای

 آوردن به فعالیت هاي مشتركي چون پیک نیک شبانه است.

تشابهات   در طول پیک نیک در درون گروه ها دسته بندي هاي جدیدي شكل مي گیرد.اسا  دسته بندي ،

سالیق، سن و جنس است. دختران و پسران جوان گروه هاي همجنس یا مختلط تشكیل مي دهند و در 

گرد  مي پردازند. در عین حال اعضاي دیگر نیز به فراخور سن و جنسیت  فضاي پیک نیک به بازي یا

خود و با در نظر گرفتن اشتراك سلیقه اي، زیر گروه هایي را شكل مي دهند. در هنگام صر  شام است كه 

 همه ي اعضاي گروه گرد هم مي آیند. 

است. بازتولید نقش ها ناظر  نیک بازتولید نقش ها در پیکنكته اي كه توجه به آن ضروري به نظر مي رسد 

بر روابط درون گروهي است. در پیک نیک شبانه گاهي با موارد خروج از نقش مرسوم روبه رو مي شویم 

مانند مرداني كه غذا آماده مي كنند یا دختراني كه فوتبال بازي مي كنند. اما باید توجه داشت این رفتارها 

ک است و به عنوان یک نقش موقعیتي پذیرفته شده است. مي توان منطبق بر نقش افراد در موقعیت پیک نی

 از این پدیده به عنوان تعلیق هویتي یاد نمود كه در این صورت ادعاي جشن بودن پیک نیک قوت مي یابد.
 ، خروج از نقش هاي مرسوم5قاب شماره 

  88مرداد  21تاریخ مصاحبه: 

 ب.ظ 1زمان مصاحبه: 

 ل گ لي تبریز، تپه هاي اتراقمكان مصاحبه: مجموعه ي ائ

 مصاحبه كننده: نگارنده

 مصاحبه شونده: یک دختر جوان

 موضوع مصاحبه: خروج از نقش هاي مرسوم، بازي فوتبال دختران

 دقیقه 1طول مدت مصاحبه: 

 

 مشروح مصاحبه:

 )این مصاحبه با اندكي تلخیص و ترجمه گزار  مي شود.(

اري با آقایون فوتبال بازي مي كني. برام جالب بود. مي شه به چند تا سوالم نگارنده: سالم، من از دور دیدم كه د

 جواب بدي ؟ من دارم یه كار تحقیقي انجام مي دم.

 دختر جوان: باشه جواب مي دم ولي اسممو ننویسیا !

 از كجا اومدین؟ نگارنده: باشه اسمتو اصالا نمي پرسم. خوب مي شه بگي چند سالته؟

 سالمه. امشب با خانواده اومدیم شاه گ لي. از خود تبریز اومدیم. 10دختر جوان: من 



 نگارنده: معموالا ورز  مي كني؟

 دختر جوان: نه بابا ورز  نمي كنم. االن هم فقط براي خوشي داریم بازي مي كنیم نه ورز . 

 نگارنده: این آقایون چه نسبتي با شما دارن؟!

 ه اي مفتشان اخالقي است. و عمداا با همان لحن ادا شده است.( ) همه مي خندیم. این سوال یک سوال كلیش

 دختر جوان: ) با لحن ملتمسانه ي ساختگي( به خدا برادرام هستن خانوم !

 نگارنده: خوبه برادراتون با فوتبال بازي كردنت مشكلي ندارن؟ تو كوچه هم بازي مي كنین؟

 مدیم تفریح. همه بازي مي كنن ایرادي نداره. دختر جوان: واي نه تو كوچه نمي شه ! اینجا آخه او

 ... 

در كل مي توان گفت نقش هاي جنسیتي و سني در پیک نیک تكرار مي شود. زنان مراقبت عاطفي و 

بیولوژیكي گروه را بر عهده مي گیرند و مردان تأمین اقتصادي و حفاظت از گروه در برابر تهدیدات بالقوه و 

زنان غالباا در حوزه ي درون گروهي متبلور مي شود در حالیكه مردان روابط با  خطرات بالفعل را. نقش هاي

خارج از گروه و استراتژي برخورد مناسب با گروه هاي دیگر را تنظیم مي كنند. جوانان گروه به ضرورت 

هاي نقش هاي خود آگاهند و هماهنگ با سایر اعضاي گروه خانواده یا دوستان به برگزاري پیک نیک و 

 تفریح گروه همت مي ورزند.

محل اتراق گروه ها انحصاري و كامالا ایزوله نیست. گروه ها فضاي مشترك براي  روابط برون گروهي:

پیک نیک در اختیار دارند. استفاده از فضاي مشترك رابطه میان گروه ها را اجتناب ناپذیر مي سازد. برقراري 

محدود استراتژي رفتاري مشخصي مي طلبد. این  رابطه با گروه هاي ناشنا  در یک فضاي مشترك

استراتژي تركیبي هدفمند از هماهنگي و رقابت است. گروه ها از طرفي باید چنان رفتار كنند كه از سوي 

دیگران به عنوان همسایگاني مورد اعتماد پذیرفته شوند و از سوي دیگر مایل به نشان دادن درجه اي از 

افراد در پي برقراري روابط كنترل شده با یكدیگر هستند. قوانین و هنجارهاي تمایز و تعیین حدود هستند. 

 نانوشته اي بر این روابط حاكم است.

محلي كه گردشگران براي اتراق انتخاب مي كنند صرفنظر از چشم انداز، نور و دسترسي به امكانات 

یده مي شود. گروه ها بیشتر تفریحي و بهداشتي ، از جهت فاصله نسبت به گروه هاي همجوار نیز سنج

مایلند در جوار گروه هایي ساكن شوند كه از حیث تركیب گروهي مشابهت هایي بین آن ها وجود داشته 

 باشد.

هر گروهي مرزي براي خود و دیگري در نظر مي گیرد. زیر انداز یا قالیچه مساحتي از زمین را كامالا در 

بندي هاي دیگر تقویت مي شود. استفاده از چادر در كنار قالیچه، اختیار گروه قرار مي دهد. این مرز با مرز

پارك نمودن خودرو در جوار محل اتراق، پراكنده كردن وسایل پیک نیک در فاصله اي معین ،بازي كودكان 

در اطرا  محل اتراق، طرز نشستن اعضاي گروه ) حلقه وار، پشت به بیرون و رو به داخل فضاي گروهي(، 

 یا صحبت با صداي بلند و ... نمونه هایي از اعمال مرزبندي سخت و نرم است. پخش موسیقي 



واكنش در برابر تجاوز به حریم گروه در تناسب با تراكم جمعیت و شخص متجاوز متفاوت است.در شبها و 

روزهایي كه جمعیت بیشتري از فضاي مشترك پیک نیک استفاده مي كنند مانند آخر هفته ها یا روزهاي 

یل، واكنش اعضاي گروه در برابر نقض حریم مالیمتر است. چنانچه متجاوز فرد یا افرادي از مردان تعط

جوان باشند و اعضاي گروه خویشاوندي تشخیص دهند كه نقض حریم آگاهانه صورت گرفته است، 

 واكنش بسیار شدیدي از خود نشان مي دهند.

آنان نیست. كمک به یكدیگر و همكاري همدالنه و  مرزبندي در میان گروه ها مانع هماهنگي و یكپارچگي

شركت در فعالیت هاي جانبي مشترك مانند بازي ها به وفور در میان گروه هاي همجوار دیده مي شود 

بویژه زماني كه گروه ها از نظر تركیب سني وجنسي همگوني داشته باشند. اما آشنایي و همدلي میان گروهها 

ام مي یابد. آشنایي موقت و زودگذر در فضاي پیک نیک بازنمود یک رفتار رایج صرفاا تا پایان پیک نیک دو

شهري است. انسان ها در شهر همواره در مرزي از آشنایي و ناشناسي جابه جا مي شوند. مرز میان فضاي 

 عمومي و خصوصي در پیک نیک نیز همانند شهر حالتي سیال و انعطا  پذیر به خود مي گیرد. 

 
 


