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 چکیده
بسیاری از مناطق تهران با چنین مسائلی رو .دهدهای ایران را تشکیل میبافت فرسوده شهری بخش بزرگی از شهر 

شود. لذا مفهومی به نام زندگی شبانه به وجود های شهری بیشتر بر ما آشکار میاست و لزوم ساماندهی این فضا روبه

روز توجه دارد. های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ساعات بیشتری از شبانهآید که به تشویق فعالیتمی

-کند؛ بلکه حضور و فعالیت مستمر شهروندان را بر آن اهمیتی میآن را مستهلک نمی تنهانهروزی از فضا استفاده شبانه

های گردند. در این مقاله با توجه به شاخصبخشد که چه مردم و چه مدیران شهری در حفظ و نگهداری آن کوشاتر می

به ارائه  زارههای محدوده تاریخی اللهای مختلف شهر تهران و ویژگیبر زندگی شبانه و نیز شناخت کلی از ویژگی مؤثر

های اجتماعی و کالبدی، جذب سرمایه و راهکارهایی در جهت ایجاد کاربری پیشین به منظور سرزندگی، کاهش آسیب

این مقاله، بنا بر ماهیت موضوع از دو روش کیفی و کمی، در است.  شدهپرداختهمحدوده  این اصلی هویت بازگرداندن

بندی و استخراج آوری شده و پس از دستهورد نیاز از جامعه آماری منتخب جمعهای ماست. در ادامه داده شده استفاده

های زندگی شبانه از آمده حاکی از آن است که شاخصدستبه است. نتایجِ مورد تحلیل قرار گرفته SPSSبا روش آماری 

ها و همچنین فعالیت جمله احساس امنیت، دسترسی به حمل و نقل عمومی، جذابیت و زیبایی فضا، افزایش ساعات

تواند موجب جذب مردم و پویایی این فضا باشد و نیز هویت اصلی این برگرداندن کاربری گذشته در ساعاتی از شب می

 خیابان را تا حدودی به آن باز گرداند.
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 مقدمه

همراه بوده است. حضور همیشگی و  هاییمؤلفهسری زندگی شهرهای مدرن همواره با یک

ها زندگی شهری است. به گفته باومن در واقع غریبه دائمی هایمؤلفهها یکی از این فراگیر غریبه

مانند، ابداعی مدرن هایی که مدت طوالنی حتی تا ابد، غریبه میغریبهولی ، ابداعی مدرن نیستند

نیاز به درک فضا، زمان و معماری دارد که بسیار برگرفته از امر  شهرهاکالنهستند. زیست شبانه در 

-های این تجربه زیسته میشبانه به مقوله آسیبفرهنگ است. بسیاری هنگام پرداختن به امر زیست

شبانه نیست. که البته این تنها وجه زیست دهنداین افق آن را مورد تحلیل قرار می پردازند و از

 کارتقسیم هوا و آلودگی ای چون جمعیت باال،امروزه کالنشهرها با مسایل بسیار گوناگون و پیچیده

رسد ضرورت وجود فضاهای ناپذیر زندگی معاصراست. به نظر میمواجه هستند که جزء جدایی

های گذاریشبانه در شهر، جز بایدهای سیاستهای زیستظرفیت مکملشهری فعال به عنوان 

های زندگی شهری خود توجه الزم مبذول نگردد، کنش هاآنای که اگر به شهری است. تا اندازه

به  همآنکه در جاییخودکار فراهم خواهند کرد؛  طوربههای چنین تجربه زیستی را فضاها و فرصت

 امر فراغت و هم اقتصاد توجه خواهد شد.

های جهانی بر بازسازی شهرها و بازیابی توان اقتصادی متمرکز بود، تا پیش از قرن نوزدهم، روند

زمان بیهوده تلقی  عنوانبهشد و زمان شب ترین زمان زندگی محسوب میزمان کار یا زمان روز، مهم

کارکردی اجتماعی زیادی  هایاختالل ایجادبندی رفتاری، موجب نوع زمانشد. در نتیجه این می

منتج به  نهایتا  بودند که  روروبهشد. مراکز شهری متناسب با نقش خود، با مشکالت متعددی می

 (.1831کارمونا، ) شد هاآنانحطاط تدریجی 

شبانه، جایی که افراد این در حالی است که در اکثر شهرهای جهان، فضاهای عمومی فعال 

ها بعد از غروب آفتاب یک دوره بتوانند اوقات فراغت خود را در آن سپری کنند، وجود ندارد و شهر

شوند. ایجاد سیمای شبانه در شهرها، مستلزم توجه اکید مرده و خالی از زندگی سرزنده و شاداب می

 جاذبه دارای که شهرهایی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص است. اغلب

در این  .باشندشب می در در فراهم آوردن فعالیت دارای اولویت هستند گردشگری و توریستی

شهرها تحلیل ابزارهای جذب سرمایه و تداوم رقابت سالم اقتصادی جهت تحقق اقتصاد شبانه و 

ی است. امروز جریان بررسی نقش بالقوه این عوامل در افزایش پیوند اجتماعی، امری مهم و ضرور

هنگام موجب شده است تا استفاده بیشتری از توریستی در شب ها و کشورهایایجاد فعالیت در شهر

 باشد.روز میساعات مرده شهری یعنی شب شود. این به معنای ایجاد حیات دائمی در طول شبانه

 سبک از عنوان عنصریهب شبانه نصیب نیست. زیستشهر تهران نیز از این حیث تغییرات بی

شناختی است. آور و دارای مضامین آسیبهای دلهرهتهران، بیشتر شبیه یادآور عرصه ساکنان زندگیِ 

 شدت دوگانه است، هم جاذبه دارد هم دافعه.ای بهطور کلی تجربهولی از آنجا که زندگی شهری به

وجودآمده از ساختار زمانیِ بههای زندگی و محدودیت کار، سبک هایالگو تغییر علت به امروزه
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مندی بیشتر از زمان، به حیات شبانه و تداوم زندگی منظور بهرهزندگی شهری در تهران، توجهات به

معتقد است با در اختیار  1جمعی در ساعات پس از کار روزانه معطوف ساخته است. لئون کریتزمن

زمانی که در اختیار داریم مؤثرتر بهره کنیم؛ بلکه از گرفتن زمان شب، ما زمان بیشتری خلق نمی

توان گفت شهر نمایشی در زمان است و بنابراین، می ؛شویمگیریم و از محدودیت زمانی خارج میمی

 (.1831شود )کارمونا، کیفیت حاصل از گذشت زمان باعث معنادارتر شدن فضا می

 بیان مسئله

زمان  سومیکوری بسیاری کمی همراه است و بیش از امروزه شهرنشینی کشور ما با بهره

 ،شودیم جمعیت از که خالی شب ساعاتی از و در است ماندهیباقاستفاده زندگی در شهرها کامال  بال

 در که است زارالله خیابان اهمیت و حائز مهم مناطق از یکی. دارد همراه به های اجتماعی راآسیب

و نمودی از گذر تاریخ و بازتاب زندگی اجتماعی و محل بروز  ایران هنر نوگرایی، مرکز گذشته

این فضا به  روینا، تبادالت فرهنگی و تفریح بوده ست. از وآمدرفتهای متنوع شهر از قبیل رویداد

امروزه با تبدیل ساز و محلی برای روابط اجتماعی بسیار حائز اهمیت هستند. عنوان فضاهای فرهنگ

های آن به دست ، بسیاری از ارزش(روشنایی و لوستر خرید مرکز)تجاری  هایکاربری این فضا به

 فراموشی سپرده شده است.

زار با پیشینه تاریخی خود و با توجه به ماهیت اصلی آن به عنوان فضای جمعی و خیابان الله

بسیاری را به دست فراموشی سپرده است. در  هایهای فرهنگی و تاریخی، امروزه ارزشحاوی ارزش

های افراد جهت بایست از طریق اتخاذ راهکارها و تصمیمات، عالوه بر رفع نیازاین منطقه می

های کارکردی اجتماعی که در این مراکز شهری گذراندن اوقات فراغت در هنگام شب، از اختالل

 پرجمعیت و پرترافیک روز ساعات زار درله، جلوگیری نمود. منطقه الگرددیمموجب زوال تدریجی 

و  شده جمعیت از خالی هنگام شب در و است بافت هویت و کالبد با دارای کمترین تناسب که است

پیش از آنکه این خیابان مانند  .کندزمینه را برای وقوع جرم و بزهکاری در سطح شهر فراهم می

-هویت تاریخی و فرهنگی آن از بین برود، می های جدی شده وهای تاریخی دچار آسیبسایر مکان

های توان با ایجاد اقتصاد شبانه در این خیابان مطابق با کاربری گذشته در هنگام شب سرمایه

 بیشتری را بدان جذب کرد.

های آن شده است تا توجه بسزایی به منطقه نامبرده شود و در احیای کاربری بنا این عواملی موجب

ز پیش ارائه گردد تا هویت اصلی این خیابان به آن بازگردد و بار دیگر محیطی های بیش اهمکاری

های اجتماعی و کالبدی را در آن دیده شود. این اتفاق در صورت موفق سرزنده و به دور از آسیب

 ینتأممند به گذراندن اوقات فراغت را به خود جذب کند. نتیجه بودن خواهد توانست افراد عالقه

حفظ  با احیای کاربری پیشین اجتماعی با تعامالت برقراری جهت مکانی و شبانه یشهر یفضا

                                                           
1-.Leon Kreitzman  
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 در پیشین کاربری مقاله با اهدافی چون جایگذاری ینا شهر خواهد بود. مرکز در اصلی هویت

 هنگام شب اجتماعی تعامالت بافت و نیز ایجاد به سرزندگی و بخشیدن هویت جهت شب از ساعاتی

 سؤاالتنگارش شده است. از این رو  بافت کالبدی هایآسیب و اجتماعی هایآسیب کاهش جهت

 مقاله به قرار زیر است:

 یو کالبد یاجتماع یهابیکاهش آسی و شبانه شهر یفضا تیتقودر  ییهاچه مؤلفه .1

 باشند؟یمؤثر م زارالله بافت

اصلی  تیهوکننده تواند احیا، میدر شب هنگام نیشیپ یبه کاربر کنونی یکاربر رییتغ اآی .1

 ؟باشدبافت 

 شبانه در دنیامروری بر زیست

-افق است از شدهانجام مختلف شهرهای در شبانهزیست مورد امر در که خارجی هایِ پژوهش

 شده است. در انجام شبانه اقتصاد ذیل هاپژوهش این پرداخته است. بیشتر به مسئله مختلفی های

 یدهندهنشان مسئله این که شده انجام اندکی هایپژوهشکشور  داخل در شبانه زیست یزمینه

 او همکاران و 1لیمپت ون مثال برای .است ایران معاصر در شبانه یستز مفهوم به توجهیبی

 اقتصادی مهمی و فرهنگی موضوع به اخیر هایدهه در شبانه حیات که دهندمی ( نشان1۱11)

 بر حاکم جدید منطق اساس بر جدید شهرهای بازطراحیِ و بازسازی بر یدتأک .است شدهیلتبد

 سرگرمی با آن پیوند و شبانه حیات در امنیت یمسئله محققان، نظر دارد. از یدتأک فضاهای شهری

 حیات در مواد و خشونت مصرف سوء جرایم، از باالیی حجم .است شبانه حیات ترین مسائلمهم از

را  امنیت برقراری هایمکانیسم محققان مشاهدات، و هامصاحبه اسناد، اساس بر .دهندمی رخ شبانه

 مردمی، نهادهای اند که نشان از همکاریکرده تحلیل و بررسی هلند اوترخت و روتردام شهرهای در

 فراغت در ایجاد حیات شبانه در هلند و تبدیل آن به و امنیت در دخیل نهادهای سایر و پلیس

 .ساعته دارد 12 شهرهای

 شدهشناختهای از عوامل به دامنه "ساعته 12جامعه "کریتزمن محقق علوم اجتماعی در کتاب لئون 

های کار، میل به خروج از زندگی و قابل قبول از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتی، تغییر در الگو

 باعث امروز کند که از شهرهایو افزایش درآمد اشاره می ترمتنوعروزمره و انجام امور بیشتر و 

 که است معتقد و کنند طلب روزشبانه از بیشتری در ساعات را خدماتی بیشتر هرچه مردم شوندیم

 بخش با را هاخواسته این ارتباط و بیشترین تأثیر است. او افزایش در حال روز به روز هاخواسته این

توضیحات و  برای ایفزاینده تقاضای او عقیده به داند،می فراغت اوقات گذران و سرگرمی و تفریحات

ها، فضاهای دارها، کلوپهای شبانه هر چه بیشتر در بیرون از خانه به ویژه در مورد رستورانسرگرمی

او همچنین در این موارد . در آخر هفته و ایام خاص وجود دارد خصوصبهها و.... گاهشهری، تفریح

                                                           
1-Van Liempt 
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ناپذیر تبدیل کنندگان سیرینوجوانان به مصرف های اخیر ساکنان برخی شهرها به ویژهکه در سال

در شهرهای اروپایی،  یژهوبهدهد. او بسیاری از مردم و جوانان را در شهرها، اند، نیز هشدار میشده

کند که داند و ذکر میانتخابی در تفریح و سرگرمی که بخواهند، می هر نوعدارای درآمد کافی برای 

کند، هرچه، هرکجا و هر وقت فریحات را در ساعات شب فراهم میها و مؤسساتی که انواع تشرکت

ساعته و ارتباط آن با  12و توجه به مفهوم واقعی و درست . اکنندکه مردم طلب کنند را مهیا می

 .دهدپویایی و بازسازی شهری را مورد توجه قرار می

 ها،موزه از بسیاری است. هشبانزیست در هاآن نقش و فرهنگی فضاهای به توجه دیگر مهم یمسئله

 اینکه به توجه با و کنندمی فعالیت اداری ساعت اساس بر تهران در هم هنوزو غیره ها گالری

 کار از فرهنگی فضاهای از بزرگی بخش عمل در اند،روزانه درگیر کار این ساعات در افراد از بسیاری

 که شب 11 ساعت از پس عمل در و است شب 11 ساعت تا سینماها نیز یاست. برنامه افتاده

 سبک این برای عمومی فضای پردازند هیچمی فیلم به تماشای خود هایخانه در جوانان از بسیاری

 بدون عمال  هاشب تهران در بسیاری دیگر فضاهای عبارت به ؛است نشده ایجاد جدید زندگیِ 

 ترپربازده تواندمی هاشب فضاهاییچنین  در اقتصادی هایفعالیت کهیدرحال مانند؛می استفاده

 باشد.

 و محلی مردم یاوقات شبانه در تئاتر و سینما به رفتن گردی،موزه بر (1۱۱۲) ینیگاسپود 

 و هارستوران ها،کافه که است معتقد و کندمی تأکید یونان اقتصاد در هاتوریست نقش همچنین

 چون هاییافتد. فعالیتمی اتفاق هاآن در شبانهزیست که اندفضایی یگانه تفریحی فضاهای سایر

 از بسیاری یشبانه حیات هایعمده فعالیت از ها،نوشیدنی و غذا انواع خوردن کردن، خرید ورزش،

 .پردازندمی آن انجام به ترهای جواننسل ویژهبه اجتماعی مختلف اقشار که است جهان هایپایتخت

مهندسین مشاور کامران صفامنش و "توسط  1838زار در سال اللهطرح بهسازی و بازسازی خیابان 

های وضع موجود و پیشنهاد در سه جلد تهیه گردیده است که جلد اول شامل آلبوم نقشه "همکاران

باشد. بررسی و توجیهات این گزارش در بدنه غربی خیابان و جلد سوم گزارش توجیهی این طرح می

های اجرای های معماری، ضوابط ساختمانی و مکانیزمدی و شیوههای عملکرجلد سوم حاوی نقشه

های انجام شده از شناخت وضع موجود تدوین گردیده و به تجزیه تحلیل یهبر پاطرح است که 

های مشخصی در جهت بهسازی کالبدی و عملکردی خیابان در زمینه تعیین الگوهای حرکت اقدام

 است.های فیزیکی و معابر منجر گردیدهکالبدسواره و پیاده و بهسازی و اصالح 

ای است که تهیه و اجرای آن در های ویژهیکی از طرح "زارویژه ساماندهی و احیای الله"طرح 

طرح "طرح در قالب  ینا به تصویب رسیده است. 11چارچوب طرح تفضیلی جدید منطقه 

به ارائه  عمال  اما شود،مطرح می "زارساماندهی و تجدید ساختار محور تاریخی فرهنگی خیابان الله

پردازد. در این پروژه به اهداف، اقدامات و الگوی زار قدیم میساز محور اللهوضوابط مربوط به ساخت

به تفکیک امالک،  کند و در این راستا به ارائه ضوابط مربوطپیشنهادی کاربری و طبقات اشاره می
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-نا، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و تامین پارکینگ پرداختهموارد مجاز استفاده از زمین، احداث ب

 است.

 مبانی نظری

هایی در نیمه دوم قرن بیستم ساکنان شهرهای بزرگ آمریکایی دچار هراس ناگهانی از جنایت

مردم از مراکز « فرار هراسان»داد و این امر به شدند که مخفیانه در زوایای تاریک مرکز شهر رخ می

بودند که مایل به  شدهیلتبدشهری انجامید. مراکز شهرها به آهنرباهای نیرومندی برای انبوه مردم 

ای بودند که فقط مراکز شهرهای ها و تفریحات همگانیخوشگذرانی با انواع گوناگونی از سرگرمی

 (.1۸1:1832باومن، بودند )قادر به عرضه آن  ترتیجمعکمو نه دیگر نواحی شهری -بزرگ

دریافت که نزدیک به انتهای قرن بیستم گرایش معکوسی شروع شد. پس از سالیان  1جان هانیگان

شهرها، مشایخ شهرهای « متروک شدن»و در نتیجه « بیرون رفتن در شب»متمادی هراس از 

ای کوشیدند تا دوباره مراکز شهر را به محل تفریح و سرگرمی و جاذبه هاآنآمریکایی و حامیان 

 روزهیکمسافران »و « گرددسرگرمی به مرکز شهر باز می»انگیز تبدیل کنند. در نتیجه وسوسه

مهیج، امن و یافت »چیزی  آنجاآورند با این امید که در دوباره به مرکز شهر روی می« بیرون شهر

 (.1۸1:1832باومن، ) یابندب «هانشدنی در حومه

 انتقادی ایجاد نگاهی و نابرابری بازتولید برای » تمایز « با که چترتون و هوالندز چون محققانی

که  اندآن بر بدبینانه نگاهی با نگرند،می غرب در شبانه زیست تاریخی تحول فرودهای و فراز به

 در و تمایزیابی ابزار عنوانبه بتواند شبانهزیست اینکه مگر شدنمی میسر شبانهزیست شدن فراگیر

 .نماید عمل متعدد، اجتماعی هایگروه یفاصله نتیجه حفظ

 استاندارد وجه گیرد؛ یکیمی شکل بندیصورت دو در شبانه زیست وجوه تعامل از نظر چترتون

 در تفریحی شبانه مراکز یتجربه(است  یافته موضوعیت رسمی فضای در که است شده تنظیم و

 ترتیب فضای است. بدین شبانهزیست در رسمیغیر هایگروه و رسمیغیر فضاهای دیگری غرب( و

درآمدهای  دارای افراد و مختلف هایاقلیت از اعم(شدگانطرد اختیار در شبانه زیست رسمیِ غیر

، 1ینیانچیباست ) اجتماعی مشخص هایمنزلت دارای افراد اختیار در رسمی فضای پایین( و

1۲۲1.) 

هایی در های اجتماعی گوناگون، تفاوتاین عقیده هستند که میان گروه بر هوالندز و چترتون

 متخصصان نحوه بهره بردن از فضاهای شبانه شهری وجود دارد که بسیار ناموزون است. از نظر وی

 از توانندمی و هستند شبانه یوکارهاکسبو  شهری ریزانبرنامه هایعزیزکرده ،پردرآمد جوان

 جز ایچاره پایین به رو طبقات متوسط کهیدرحال شوند مندهبهر شبانه خدمات سطح بهترین

                                                           
1-John Hannigan 
2-Bianchini 
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مستمری  و بیکار درآمد،کم افراد یعنی پایین، طبقات ندارند و و تجاری متوسط فضاهای انتخاب

 با هاآن همگان به و ندارند شبانه هایفعالیت و هاریزیبرنامه در جایگاهی عمال  مستمند بگیران

 (.1۱۱8، 1،هوالندز و چترتوننگرند )می منفی نگاهی

 تیجذاب شیافزا یدر فضا برا «یبرندساز»پل چترتون و رابرت هوالندز در کتاب خود نوعی  

شبانه از  یشهر یدر فضاها یروند نیچن حیپل چترتون تشرکنند. پیشنهاد میشبانه  یفضاها

 یشهر طیمح کیدر ی جهان یابرنده نیاز مشهورتر یتجمع یمعنابه  "سمیمک دونالد" اصطالح

 یک به آن تبدیل و تفریح مفهوم تغییر و کار ساعات برابر در فراغت ساعات یشافزا .کندیاستفاده م

 سازیمفهوم یعرصه در جدیدی معنای و واجد وریبهره بر تأکید فراوان مصرفی، صرف مفهوم

 (.1۱۱8هوالندز،  و چترتوناست )از نظریات وی  اجتماعی

توان زیست گوید برای برگرداندن کارکرد سرگرمی به مراکز شهرها میهمچنان که هانیگان می

شبانه را در برخی از مراکز شهر طراحی کرد. چنین مرکزی باید دارای اهمیت بوده و فضای مهیج در 

ل دادن است. همچنین ها قابل شکآن شکل بگیرد؛ چراکه چنین فضاهایی به ندرت در حومه

زار کند که در این زمینه نیز اللهچترتون بر اهمیت برندسازی برای افزایش جذابیت پیشنهاد می

 شبانه در آن است.پتانسیل خوبی دارد و زمینه مناسبی برای تبدیل به فضای زیست

 روش تحقیق

میدانی را  -یمایشیهای پمرحله گردآوری اطالعات، آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته

پردازد. در روش میدانی محقق برای گردآوری کند و سپس به تجزیه و تحلیل میگردآوری می

اطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط 

-و غیره، اطالعات مورد نظر خود را گرد مؤسساتمستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، 

آوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطالعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، 

 (.1۸2، 1838حافظ نیا، ) یدنمارا تکمیل  هاآنمصاحبه، مشاهده و تصویربرداری 

نامه در در کیفی و تکنیک پرسشاین مقاله با استفاده از دو نوع کیفی و کمی، تکنیک مشاهده 

زار پرداخته است. استراتژی به کار گرفته شده، استراتژی نوع کمی، به مطالعه و بررسی منطقه الله

گیری بسیار دقیق و عینی و تحلیل دقیق و درست استقرایی است. طبق این دیدگاه، مشاهده و اندازه

فرض یکن علم را مبتنی بر مشاهده بدون پیشها برای نیل به اکتشافات علمی ضرورت دارد. بداده

موضوع( را با نگاهی تازه توان )ها و تعصبات میداوریدانست؛ با پاک کردن ذهن از همه پیشمی

قرائت کرد... این استراتژی متشکل از سه اصل انباشت، استقرا و اثبات است... منطق استقرایی برای 

های به دست آمده مورد استفاده ی قواعد موجود در دادههایی درباره الگوهابه عمل آوردن تعمیم

 (.1832 :183 بلیکی،) یردگقرار می

                                                           
1- Chatterton&Holland 
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شناختی و در پژوهش کیفی به کار مشاهده نیز مهارت روزمره دیگری است که به شکل روش

اند. مشخصه بارز این روش آن ها در مشاهده گرد هم آمدهگرفته شده است. در واقع تمامی حس

زمینه نظری مشاهده شود... پیشو تدارکی مستقیما  وارد میدان می محقق بی هیچ مقدمهاست که 

عبارت است از تحلیل تولید واقعیت اجتماعی از منظر بیرونی...روش مشاهده تالشی است برای 

 (.1833 :122 فلیک،شان )مشاهده رویدادها به همان شکل طبیعی

های تحقیق از رت مطالعات میدانی متکی بر روشتوصیفی و تحلیلی این نوشته به صو روش

 سؤاالتهمراه با تعدادی پرسشنامه توزیع شده است. پرسشنامه با  یبردارعکسطریق مشاهده و 

 نبود دلیل است. به شدهیطراحای با طیف لیکرت های چندگزینهها به صورت جواببسته و پاسخ

جهت  بودن، برزمان و زیاد وآمدرفت محدوده، این در افراد کافی وجود اطالعات عدم و قدیمی سکنه

 کسبه بین هاپرسشنامه است. شدهاستفاده پژوهش این در تصادفی روش از آماری دستیابی به جامعه

گشته است.  توزیع موضوع تحلیل و تجزیه جهت مختلف هایرشته در متخصص افراد و رهگذران و

است. پایایی این نوشته  استفاده شده پژوهش در آماری هایجهت تحلیل SPSSافزار در نهایت از نرم

 درصد سنجیده شده است و روایی آن صوری است. 3از طریق آلفای کرونباخ باالی 

شوندگان از جمله جنسیت، سن، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل و شغل اطالعات فردی پرسش

فعالیت شبانگاهی و زندگی شبانه  تنوع یرتأثمرتبط با  یسؤاالتمورد پرسش قرار گرفت. ضمن آنکه 

های تفریحی شبانه، بودن حمل و نقل عمومی در رونق گرفتن فعالیت مؤثرکنندگان فضا، در مصرف

و عوامل  گیری جهت رفتن به یک فضای شهری هنگام شبتصمیم احساس عدم امنیت در یرتأث

قیمت خدمات و  یرتأثامنی در محدوده بررسی شده است. در این میان به ایجادکننده احساس نا

های های شبانه، میزان حضور و کاهش آسیبگیری جهت شرکت در فعالیتکاالها بر تصمیم

اجتماعی، ساعات استفاده از تفریحات شبانه در خارج از منزل، افزایش ساعت فعالیت مراکز خرید، 

بوده  سؤالامل اثرگذار در ایجاد احساس امنیت در شب، مورد بحث و ها و عوها و رستورانسینما

شبانه در  است. تمایل به توصیه این مکان برای دوستان و تمایل به سپری کردن اوقات فراغت

 پرسش شده است. سؤاالتهای متنوع، نیز از میان زار در صورت وجود فعالیتخیابان الله

زار، زار، بیشترین زمینه اهمیت محور اللهمثبت محدوده اللههای ترین ویژگیبه لحاظ بیان مهم

کنندگان آن فضاها، معضالت اجتماعی محدوده وجود نیز از میان مشکالت موجود از منظر مصرف

پرسیده شده است. در زمینه اطالعات مربوط به زندگی شبانه، میزان توافق جهت احیای  سؤاالت

کاربری پیشین در استفاده فضا در شب توسط  یرتأثزان کاربری پیشین در ساعاتی از شب، می

 توان نام برد.شهروندان را می

های تاریخی، میزان ارزش تاریخی و فرهنگی این فضا، از منظر متخصصین حوزه مرمت بافت

از منظر زیبایی و جذابیت مکانی، اقدامات الزم جهت جلوگیری از رفتارهای ناهنجار و  هاآنارزیابی 

و احیای  هویت بافت با احیای کاربری پیشین در شب ضداجتماعی در شب، امکان بازگردانده شدن
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پرسیده شده است. همچنین در راستای  سؤاالتزار از میان ساماندهی جداره خیابان الله آن با

های ایجاد فعالیت شبانه در جلوگیری از آسیب یرتأثمربوط به زندگی شبانه، میزان اطالعات 

 اجتماعی و کالبدی، بررسی شد.

 تحلیل کالبدی از منظر معماری

تواند در امور بعد زمان به ویژه زمان روزمره که انسان در طول شبانه روز با آن سروکار دارد، می

های شهری بسیار مفید قرار گیرد. نقش زمان و در نظر داشتن برنامه برای زندگی مربوط به محیط

 از ابطال زمان جلوگیری شود. شودیمشهری شهروندان باعث 

ترین راهکار افزایش زمان استفاده از فضاهای همگانی، تقویت زندگی اجتماعی و فعالیت مهم

است « کاربری مختلط»ترین سیاست در دستیابی به این راهبرد، همگانی در آن است و مهم

بندی فضا»به اندازه « بندی فعالیتیزمان»(. لینچ در این باره معتقد است 11: 18۲8محمودی،)

اهمیت دارد. وی کاربرد اصطالحاتی مانند تعطیالت آخر هفته، ساعات کاری و ساعت اوج « فعالیتی

نظران، چنین استفاده انقطاعی از فضا داند. از دیدگاه برخی صاحبمی ترافیک را گواهی بر این مدعا

-کنیم، برای زمان هم برنامهریزی میکه برای استفاده از فضا برنامه گونههمانکامال  اتالف است. اگر 

 یمدهجویی بیشتری از منابع ادامه توانیم زندگی خود را با صرفهریزی کنیم، در این صورت می

های (. با توجه به چنین تفاسیری، زمان یک پدیده ذهنی است که به شکل11: 18۲8محمودی،)

های مختلف های شهری استفاده از محیط در زمانکند. در سیاستآفرینی میگوناگون در شهر نقش

 های گوناگون است.ها با پتانسیلموجب قابل استفاده شدن آن از طریق تعریف فعالیت

 
 

 متقابل فعالیت، زمان و فضاارتباط  :1تصویر 

 

توانند که میشوند؛ درحالیمی تلقی تهدید تهران در شبانهزیست الگوهای و بسیاری از عناصر

های زندگی مختلف و سبک هایبه فرصتی مناسب برای بازآرایی شهر تبدیل گردند. وجود ذائقه

شده است که تنها شکل  بسیار متنوع و تکثر الگوهای زیست در چرخه فرهنگی تهران موجب آن

فعالیت

زمانفضا
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متعارف زیست، زیست روزانه نباشد و حیات شهری شبانه نیز به میان آید. از این رو است که 

 هایییاستسهراسانه، تقویت و پرورش احساسات آمیزش یجابهتوانند معماران و شهرسازان می

هری با قابلیت نواز دست بزنند. فضاهای شچون ترویج فضاهای عمومی گشوده، پذیرا و مهمان

 مؤثر هاآنشبانه که متعلق به تمامی طبقات شهرنشینی است و در حضور منظم و مشتاقانه زیست

های کند؛ بلکه در جریان انباشت تجربهاست که نه تنها به پویایی شهر و رشد اقتصاد آن کمک می

ودن در فضاهای گردد و این انفاق ممکن نیست مگر در شریک بزندگی، منجر به فهم متقابل می

 مشترک. برای فهم بهتر از زیست شبانه در تهران، به بررسی مفهوم فضا پرداخته شده است.

 جوامع است؛ مادی و جغرافیایی عام هایویژگی تنها حاوی نه که است مصنوعی فضا محیطی 

 فضا حالت این دهد. درمی نشان نیز را جامعه یک تاریخی هایو ارزش فرهنگی هایآرمان بلکه

 از که شودمی گرفته نظر در خاصی هایویژگی و هاارزش واجد معناها، اجتماعی، امری یمثابهبه

 در جدید هایعرصه و هاکنش یبرسازنده دیگر طرف از اجتماعی و کنش محصول خود طرف یک

 (.1۲۲3 هاروی،(است معین ساختاری شرایط یک

زمان است. زمان به طور خاص در شهرهای  دیگر عنصر قابل مالحظه در بازآفرینی فضا، بعد

 ( اساسا 1۲۲۲لوفور ) هانری همچون برخی به شکلی که کند.مدرن نقش و اهمیت بسزاتری پیدا می

نوع  دو با بندیتقسیم این پرتو کنند. درمی تقسیم« فضاهای شبانه»و  روزانه فضاهای انواع به را فضا

 جغرافیایی حتی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، هایویژگی واجد که رو هستیمروبه شهری فضای

-می یشپبه خود با را مدرن جوامع شهریزیست ساحت دو این تقابل که هایهگونمعینی است، به

 ایجامعه یک در است ممکن گیرد.می خود به مختلفی اشکال مختلف در جوامع نسبت این اما برند؛

 .باشد آن مقابل در کامال   یا و روزانه زندگی موازات در فضاهای شهری در شبانهزیست

به  فرهنگی و اهداف اقتصادی برای پربازده ایعرصه مرده، همانند زمان یک ساحت در شب 

 اینکه از اکنون بیش شبانه هایغربی، گریزگاه ویژه به و گوناگون کشورهای در شود.می گرفته کار

 هاآندر  که اندتبدیل شده معمولی و عادی هاییمکان به باشند، ناسالم فضایی یا ایحاشیه محلی

نوعی  با توانندمی شهر ساکنان و جریان است حال در دیگری هر جای مانند فروش و خرید تجارت

 (.18۲1گوتدینز،( کنند صحبت خود "یساعته 12 " شهر درباره غرور
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 برداری کشور، سازمان نقشه1335-زار: عکس هوایی خیابان الله2تصویر

 

-شدن فعالیت یتک فرهنگ و عملکردی تک شب، در مراکز شهری از بسیاری اصلی مشکالت از

-های شکلاگر شاخصه توان آن را سامان داد.های صحیح میها در آن است که با اتخاذ سیاست

توان زار به سه دسته عوامل طبیعی، مصنوعی و نشانی تفکیک شوند، میدهنده به هویت خیابان الله

دهی به هویت فضایی این خیابان را به شکل زیر مطرح کرد. این عوامل در شکل یرگذاریتأثمیزان 

گیری فضای کم در شکل هرچندرا  یراتیتأثبدیهی است وضعیت خاص آب و هوایی این منطقه 

به  وانتیمزار در هویت فضایی خیابان الله مؤثرهای طبیعی زار داشته است. از شاخصهمنطقه الله

 های بستر طبیعی همچون شیب و جنس زمین و نیز پوشش گیاهی آن اشاره داشت.ویژگی

های تداوم یافته فوق که باعث تقویت و استمرار هویت غالب اگر به کارکردها، رفتارها و فعالیت

کالبدی ای از کیفیت و خصوصیت اند به عنوان بعد ماهیتی بنگریم، دستهزار شدهبرای خیابان الله

ها نیز مبین هویت فضایی نیز نظیر فرم، معماری، ریتم و تناسبات بازشوها و ارتفاع هماهنگ جداره

تواند مدنظر قرار گیرد، خمیر مایه به شخصیت فضای شهری می یدهشکلآن بوده است. آنچه در 

بیعی های هویتی شامل مواردی همچون استقرار خصوصیات طاصلی هویت فضایی آن است. شاخصه
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های کالبدی مشخص در آن های خاص و یا استمرار خصوصیتها و کارکردمکان، استمرار فعالیت

 است.

ای به بعد زار، کارکرد غالب تفریحی و گردشگری این محور از دورهدر خصوص خیابان الله

مرار تهی از ماهیت و محتوای تاریخی است. است یبا تقرکمرنگ شده است تا جایی که فضای امروزی 

تواند به تبیین هویت های مستمر تاریخی میهای هویتی امروز با مولفهیا افزایش میزان انطباق مولفه

 مطلوب آن در وضعیت حال منجر شود.

های دستی از بناها و هایی شامل عکسبرداری، اسکیسگیری از تکنیکدر مقاله حاضر با بهره 

-های دسترسی، جدارهها و شبکهراهون عرض پیادهخیابان، جهت بررسی عوامل کالبدی و معماری چ

های سیمای کالبدی و همچنین فرم، تناسبات و معماری و آشفتگی -های ارزشمند به لحاظ هنری

ها از نوع فرهنگی و متروکه، رنگ و بافت منطقه انجام شده است. عناصر شهری از بررسی کاربری

احجام نسبت به یکدیگر، خط آسمان، بررسی نماها ها، پیوستگی سازیهای شهری، کفجمله مبلمان

-می مؤثرها است که در غایت منظر تاریخی بافت ها و نورپردازیبه لحاظ ناموزونی و یا ناهنجاری

 باشند.

-تکنیک عکسبرداری، فهم اثر هنری و محتوای معماری را به واسطه عنصر فیزیکی عکس، فراهم می

-ها، میهای معماری فراتر از سایر زبانمعانی نهفته در عکس کند. دانستن زبان تصویری برای درک

ها تر رویداد، نسبت به سایر تکنیکهای دستی جهت نشان دادن واضحتواند کارگشا باشد. اسکیس

به واسطه مطالعات با تکنیک اسکیس مهیا  کند. قدرت درک بصری و حافظه بصریتر عمل میقوی

یک  کهیطوربهاره روش خوبی برای تبادل اطالعات است شده است. همچنین اسکیس سریع همو

تواند در طرح به اندازه هزار کلمه ارزش دارد. مبلمان شهری به عنوان زبان ناطق هویت انسان، می

های فیزیکی و هندسی زیرا منظر شهری نیز آمیزه؛ راستای هویت شهری و سیمای آن قدم بردارد

 کند.می یجادها ارنگشناسی و تناسب اصول زیباییطبیعی در فضاهای شهری را بر اساس 

جدول سوات که ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیط پیرامونی است جهت ارزیابی 

را  درونی و بیرون عاملاستراتژی دو که در نتیجه آن هر  شودبه کار گرفته می های استراتژیکبرنامه

های منطقه، ها، امکانات، نقاط فرصت و تهدیدبه محدودیت یگذارارزشاز این رو با  .شودشامل می

دنبال  1هایی جهت پیشنهادات صحیح ارائه داد. این کار در قالب تهیه جدول سواتتوان استراتژیمی

زار و عکسبرداری از آن محیط ضمن ها در خیابان اللهشده است. در این نوشته، با حضور ساعت

از محل، به بررسی منابع تاریخ معماری منطقه پرداخته شده است. هایی انجام ترسیمات و کروکی

اند و در ها کنار یکدیگر ترکیب شدهداد این اطالعات است که از طریق آن دادهجدول سوات برون

ها و تهدیدات زار دارای محدودیتشود. با توجه به جدول سوات، خیابان اللهادامه به آن اشاره می

                                                           
1- SWOT(Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) 
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رنگ و یا های حاضر در محدوده، چنین مسایلی را کمتوان با امکانات و فرصتبسیاری است که می

 و راهکارهایی جهت رسیدن به هدف نهایی ارائه داد. حتی از میان برداشت
 

 زاراللهو امکانات خیابان  هایتمحدود :1جدول 

 امکانات هامحدودیت

 عمومی ونقلحملمجاورت با خطوط  زارکم خیابان الله عرض

 های فعال در محدودهوجود پارکینگ های تجاریمشکالت بارگیری واحد

 مجاورت با شبکه پیاده مرکز تاریخی تهران ها در حاشیهها و پارک آنتعدد موتور سیکلت

 وجود کاربری اقامتی محیطی ناشی از تردد خودروآلودگی زیست

 فروشیلوستر-های تزیینی الکتریکیوجود کاربری های فرهنگی متروکه در طول خیابانکاربری

 های کارگاهی و انباری در بافت مسکونیتعریض فعالیت
بازارچه پوشاک کوچه برلن که موجب سرزندگی این 

 شودخیابان می

پایین بودن تراکم فعالیت  تراکم شدید فعالیت در روز و

 در شب
 های ارزشمند در طول خیابانجداره

مقررات  ه دلیل فقدانآشفتگی در سیمای کالبدی ب

 نماسازی

 تئاترهاوجود مراکز فرهنگی ارزشمند همچون سینما و 

 گذشته از

 یوسازهاساخت واسطهبهمخدوش شدن حس زمان 

 جدید ناهماهنگ با هویت محدوده
 کاربری مسکونی در پشت الیه اصلی

نماهای موجود به دلیل وجود الحاقات و  ناهنجاری

 تابلوهای نامناسب
 ساز کم در محدوده بافتوساخت

 

 زارها در خیابان اللهها و تهدیدفرصت :2 جدول
 

هافرصت هاتهدید   

نقل جانشینوهای حملوجود سیستم نقل عمومی مرکز شهروتوجهی به ضعف حملکم   

اده زار به عنوان محور پیامکان در نظر گرفتن خیابان الله

 ارتباطی

به  زاربا خیابان اللههای مرتبط اشغال فضای کوچه

هاعنوان فضای پارک خودرو  

برداری از مراکز اقامتی در مسیر جهت امنیت امکان بهره

 بیشتر در شب

وجه های فرهنگی با تاحتمال از بین رفتن کاربری

هاآنبه متروکه شدن   

اتر( و های فرهنگی )سینما و تئبازگرداندن وضعیت کاربری

هااحیاء آن  

هویت اجتماعی به دلیل گرایش از بین رفتن 

ر ساکنین اصیل به گریز از منطقه و سکونت د

 منطقه جدید

 اتتأسیسبرگرداندن منظر تاریخی بافت با سامان دادن 

 جدید
تفریحی خیابان -کاهش هویت فرهنگی  
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 کنندگانفضا از منظر مصرف

کنندگان این منطقه، به اختصار به بررسی نتایج حاصل از گری متخصصانه از مصرفبا پرسش

زار و شود. موارد مورد بحث در این بخش مربوط به خیابان اللهپرسشنامه پرداخته می سؤاالت

 باشد.های مورد نیاز زندگی شبانه میشاخص

از مردم خواسته شده تا به این  سؤالدر این  تنوع فعالیت شبانگاهی و زندگی شبانه-

-گیری شما برای شرکت در فعالیتهای شبانگاهی در تصمیمموضوع پاسخ بدهند که تنوع فعالیت

 است؟ مؤثرهای شبانه تا چه حد 

 شبانه هاییتفعالتنوع  :3جدول 
درصد فراوانی نسبی  درصد فراوانی نسبی فراوانی 

 معتبر

فراوانی 

 تجمعی

 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 بسیارزیاد 

 3۱/۱ ۸۱/۱ ۸۱/۱ 11 زیاد

 31/۱ 11/۱ 11/۱ 8 متوسط

 ۲۱/۱ 1/۱ 1/۱ 1 کم

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 بسیار کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

های شبانه در شوندگان تنوع فعالیتدرصد از پرسش ۸۱ آمدهدستبهطبق جدول فراوانی 

 .دبسیار کم داراهمیت  هاآنها برای درصد تنوع فعالیت 1۱ و باشدمهم می "زیاد" شانگیرییمتصم

است تا نظرشان را  شدهخواستهاز مردم  سؤالدر این حمل و نقل عمومی و زندگی شبانه -

 های تفریحی شبانه اعالم کنند.بودن حمل و نقل عمومی در رونق گرفتن فعالیت مؤثردرباره 

 و نقل عمومی در زندگی شبانه حمل :0جدول 
درصد فراوانی  فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر

 فراوانی تجمعی

 11/۱ 11/۱ 11/۱ 8 بسیار زیاد 

 31/۱ ۸۱/۱ ۸۱/۱ 11 زیاد

 ۲۱/۱ 11/۱ 11/۱ 8 متوسط

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع
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نقل عمومی ومعتقدند که حمل شوندگانپرسشدرصد از  ۸۱آمده  بدست فراوانی جدول طبق

نقل را بسیار وحمل تأثیردرصد  11است و  مؤثر "زیاد"های تفریحی شبانه در رونق گرفتن فعالیت

 دانند.زیاد می

 سؤالجداگانه، احساس امنیت مردم سنجیده شده است. در  یسوال در :احساس عدم امنیت-

برای رفتن  هاآنگیری ه میزان برای تصمیماول از مردم پرسیده شده است احساس عدم امنیت تا چ

دوم اینکه چه عواملی باعث ایجاد احساس  سؤالاست؟ و در  مؤثربه یک فضای شهری هنگام شب 

 شود؟می هاآنامنی در نا

 : احساس امنیت و رفتن به فضای شهری5 جدول
درصد فراوانی  فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر

 فراوانی تجمعی

 2۱/۱ 2۱/۱ 2۱/۱ 3 بسیار زیاد 

 ۲۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱ زیاد

 ۲1/۱ 1/۱ 1/۱ 1 متوسط

 1۱۱/۱ 1/۱ 1/۱ 1 کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

 شوندگانپرسشدرصد از  1۱ آمدهدستبهاول این بخش با توجه به جدول فراوانی  سؤالدر 

مهم است و  "زیاد"هنگام شب  برای رفتن به فضای شهری احساس عدم امنیت در تصمیم گیریشان

 اند.درصد این اهمیت را کم دیده 1

 های اجتماعیعوامل ناهنجاری: 6 جدول

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر

فراوانی 

 تجمعی

 

11/۱ 1 خلوتی معابر  11/۱  11/۱  

81/۱ 3 رفتارهای ناهنجار اجتماعی  81/۱  ۸۱/۱  

های تاریکخیابان  2 1۱/۱  1۱/۱  3۱/۱  

نقل عمومی نامناسبوحمل  1 1/۱  1/۱  31/۱  

هاساعت کم فعالیت مغازه  1 1/۱  1/۱  ۲۱/۱  

1۱/۱ 1 همه موارد  1۱/۱  1۱۱/۱  

1۱۱/۱ 1۱ جمع  1۱۱/۱   
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درصد از افراد، رفتارهای ناهنجار اجتماعی را عامل  81دوم، طبق جدول فراوانی  سؤالدر 

 دانند.های تاریک میدرصد خیابان 1۱نقل عمومی نامناسب و وحمل درصد 1۱دانند، ناامنی می

پرسیده شده است که قیمت خدمات و کاالها تا چه میزان بر  سؤالدر این  قیمت خدمات-

 است؟ مؤثرهای شبانه برای شرکت در فعالیت هاآنگیری تصمیم

 خدمات متیق تأثیر :7 جدول
 

 فراوانی
درصد فراوانی 

 نسبی

فراوانی نسبی درصد 

 معتبر
 فراوانی تجمعی

 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 بسیار زیاد 

 ۸1/۱ 21/۱ 21/۱ ۲ زیاد

 ۲1/۱ 8۱/۱ 8۱/۱ ۸ متوسط

 1۱۱/۱ 1/۱ 1/۱ 1 کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 "زیاد" هاآنگیری درصد از افراد قیمت خدمات و کاال در تصمیم 21با توجه به جدول فراوانی 

 مهم است. "بسیار زیاد"درصد  1۱مهم است و 
 

تا اعالم کنند تا چه میزان  شدهخواستهاز مردم  سؤالدر این های اجتماعی کاهش آسیب-

 گردد؟های اجتماعی میحضور افراد باعث کاهش آسیب

های اجتماعیکاهش آسیب: 8 جدول  
 

 فراوانی
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی نسبی 

 معتبر
 فراوانی تجمعی

 11/۱ 11/۱ 11/۱ 11 بسیار زیاد 

 31/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 زیاد

 31/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 متوسط

 ۲1/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 کم

 1۱۱/۱ 1/۱ 1/۱ 1 بسیار کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

های شوندگان حضور افراد را برای کاهش آسیبدرصد از پرسش 11با توجه به جدول فراوانی 

 بینند.درصد بسیار کم می 1دانند و می مؤثر "بسیار زیاد"اجتماعی 

 سؤالساعت فعالیت از افراد  تأثیراتنسبت به  مختلف سؤالدر دو افزایش ساعت فعالیت -

اول پرسیده شد تا چه ساعتی امکان استفاده از تفریحات شبانه در خارج از  سؤالپرسیده شد. در 
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ها و دوم اینکه به نظر شما افزایش ساعت فعالیت مراکز خرید، سینما سؤالمنزل را دارید؟ و در 

 ها تا چه ساعتی مناسب است؟رستوران

 شبانه حاتیتفر از استفاده ساعت :1 جدول

درصد فراوانی  فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی نسبی 

 معتبر

 فراوانی تجمعی

 8۱/۱ 8۱/۱ 8۱/۱ ۸ شب 14 

 2۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 شب 11

 31/۱ 21/۱ 21/۱ ۲ شب 12

 1۱۱/۱ 11/۱ 11/۱ 8 بامداد 1 

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

شب امکان استفاده از تفریحات شبانه در خارج از  11تا ساعت  سؤالدرصد در پاسخ به این  21

 بامداد. 1درصد تا  11منزل را اعالم کردند و 

 یزمان چه تا دیخر مراکز تیفعال ساعت شیافزا :14 جدول
 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی
درصد فراوانی نسبی 

 معتبر
 فراوانی تجمعی

 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1 شب 11تا  

 81/۱ 8۱/۱ 8۱/۱ ۸ شب 12تا 

 31/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱ بامداد 1تا 

 1۱۱/۱ 11/۱ 11/۱ 8 بامداد 2تا 

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

شبانه تا  تفریحاتها و سایر رستوران درصد مردم تمایل دارند تا ساعت فعالیت مراکز خرید، 1۱

 بامداد افزایش یابد. 1ساعت 

موارد در ایجاد احساس امنیت  از یککداماز مردم پرسیده شد  سؤالدر این احساس امنیت -

 است؟ مؤثردر شب 

 تیامن احساس در موثر موارد :11 جدول
 

 فراوانی
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد 

فراوانی 

 نسبی معتبر

 تجمعیفراوانی 

 11/۱ 11/۱ 11/۱ 8 نورپردازی 

حضور و نظارت اجتماعی 

 مردم
8 11/۱ 11/۱ 8۱/۱ 
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 2۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 نقل عمومیوحمل

 1۱۱/۱ ۸۱/۱ ۸۱/۱ 11 همه موارد

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

نقل عمومی و ودرصد مردم نورپردازی، حضور مستمر پلیس، حمل ۸۱طبق جدول فراوانی 

نقل ودرصد تنها حمل 1۱ و ؛دانندمی مؤثرحضور و نظارت مردم برای ایجاد امنیت در شب را 

 اند.یافته مؤثرعمومی را در این زمینه 

مختلف از مردم پرسیده شده است  سؤالدر دو زار تمایل مردم برای حضور در خیابان الله-

 سؤالکنید؟ و در مکانی برای دیدن دوستان خود انتخاب میزار را به عنوان که آیا شما فضای الله

های متنوع، اوقات فراغت خود را هنگام شب در دوم اینکه آیا تمایل دارید در صورت وجود فعالیت

 زار سپری کنید؟خیابان الله

 کنید؟زار را برای دیدن دوستان خود انتخاب میآیا الله: 12 جدول
 

 فراوانی
درصد فراوانی 

 نسبی

 درصد فراوانی نسبی

 معتبر
 فراوانی تجمعی

2۱/۱ 3 بله   2۱/۱  2۱/۱  

۸۱/۱ 11 خیر  ۸۱/۱  1۱۱/۱  

1۱۱/۱ 1۱ جمع  1۱۱/۱   

 

درصد مردم این فضا را برای دیدن دوستان انتخاب  ۸۱اول با توجه به جدول فراوانی  سؤالدر 

 کنند.درصد آنجا را انتخاب می 2۱کنند و تنها نمی

 

های متنوعفعالیت باوجودزار اوقات فراغت شبانه در خیابان الله: 13جدول   

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر
 فراوانی تجمعی

 

۸1/۱ 18 بله  ۸1/۱  ۸1/۱  

1/۱ 1 خیر  1/۱  3۱/۱  

8۱/۱ ۸ گاهی اوقات  8۱/۱  1۱۱/۱  

1۱۱/۱ 1۱ جمع  1۱۱/۱   
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 ۸1زار مطرح شد، های متنوع در خیابان اللهدوم این بخش، زمانی که وجود فعالیت سؤالدر 

درصد کماکان  1درصد از افراد حاضر بودند تا در هنگام شب در این خیابان حضور داشته باشند و 

 تمایلی به حضور در این خیابان نداشتند.

است تا  شدهخواستهاز افراد  سؤالزار طرح شد. در این مرتبط با محدوده الله سؤاالتیدر ادامه 

  زار را بیان کنند.های مثبت محدوده اللهترین ویژگیمهم

 

زارهای مثبت محدوده اللهویژگی: 10 جدول  

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر

فراوانی 

 تجمعی

 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1 دسترسی آسان 

 یهنقلدسترسی به وسایل 

 یعموم
1 11/۱ 11/۱ 8۱/۱ 

 11/۱ 11/۱ 11/۱ 1 قرار گرفتن در مرکز شهر

 1۱۱/۱ 21/۱ 21/۱ ۲ پاساژهای جدید و قدیم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

های ترین ویژگیهای جدید و قدیم را مهمافراد وجود پاساژ از درصد 21طبق جدول فراوانی 

 دانند.درصد دسترسی آسان را عامل مهم می 1دانند و این محدوده می

 

پرسیده شد به نظر شما بیشترین اهمیت محور  از افراد سؤالدر این  زاراللهاهمیت محور -

 ای است؟زار در چه زمینهالله

 زارالله محور تیاهم: 15 جدول

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر
 فراوانی تجمعی

 

 11/۱ 11/۱ 11/۱ 1 تاریخینقش 

 ۲۱/۱ ۸1/۱ ۸1/۱ 18 نقش تجاری

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 نقش تفریحی

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع
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 1۱درصد( نقش تجاری و کمترین درصد جامعه آماری ) ۸1)بیشترین درصد جامعه آماری 

 اند.زار اعالم کردهدرصد( نقش تاریخی را به عنوان بیشترین اهمیت محور الله
 

خواسته شد که افراد نظر خود را درباره مشکالت موجود در  سؤالدر این مشکالت محدوده -

  این محدوده از دید خود بیان کنند.

 

 «زارمشکالت موجود در الله» 16جدول شماره 

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر

فراوانی 

 تجمعی

 

 2۱/۱ 2۱/۱ 2۱/۱ 3 فرسودگی بافت محدوده

 3۱/۱ 8۱/۱ 8۱/۱ ۸ معضالت اجتماعی

 ۲۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 مشکالت ترافیکی سواره

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 مشکالت تردد پیاده

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

درصد از جامعه آماری فرسودگی بافت محدوده را مشکل این  2۱طبق این جدول فراوانی 

 اند.جزء مشکالت محدوده بیان کرده معضالت اجتماعی رادرصد نیز  8۱اند و محدوده اعالم کرده

از افراد پرسیده شده که به نظر شما کدامیک از  سؤالدر این معضالت اجتماعی محدوده -

 معضالت اجتماعی در این محدوده وجود دارد؟

 

 محدوده یاجتماع معضالت :17 جدول

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر

فراوانی 

 تجمعی

 21/۱ 21/۱ 21/۱ ۲ معتادان 

 ۸1/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 تکدی گری

 31/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 ارازل و اوباش

 ۲1/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 دزدی

 1۱۱/۱ 1/۱ 1/۱ 1 نزاع و پرخاشگری

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع
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ارازل و گری و وجود درصد تکدی 1۱معتادان و نیز  درصد 21با توجه به آمار بدست آمده 

 اند.زار عنوان کردهاوباش را جزء معضالت محدوده الله

در این سوال از افراد پرسیده شد که تا چه میزان با ایجاد کاربری پیشین در محدوده -

  کاربری پیشین در ساعاتی از شب موافق هستید؟

 

 شب در نیشیپ یکاربر جادیا :18 جدول

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

 درصد فراوانی

 نسبی معتبر
 فراوانی تجمعی

 

 11/۱ 11/۱ 11/۱ 8 بسیار زیاد

 3۱/۱ ۸1/۱ ۸1/۱ 18 زیاد

 ۲۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 متوسط

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

درصد از جامعه آماری با ایجاد کاربری پیشین در ساعاتی از شب به میزان  ۸1طبق این جدول 

درصد به میزان کم یا بسیار مک با  1۱میزان بسیار زیاد موافق هستند. تنها  درصد با 11و   "زیاد"

 این موضوع توافق دارند.

از افراد پرسیده شد که تا چه میزان احیای  سؤالدر این کاربری پیشین و حضور افراد -

 است؟ مؤثرکاربری پیشین در استفاده شدن فضا در شب توسط شهروندان 
 

 کاربری پیشین و استفاده از فضا: احیای 11 جدول

 
 فراوانی

درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی نسبی 

 معتبر
 فراوانی تجمعی

 11/۱ 11/۱ 11/۱ 8 بسیار زیاد 

 3۱/۱ ۸1/۱ ۸1/۱ 18 زیاد

 ۲۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 متوسط

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

درصد از افراد کاربری پیشین را در استفاده شدن فضا در شب  ۸1با توجه به جدول فراوانی 

درصد افراد به میزان بسیار زیاد  11دانند. می تأثیر "کم"درصد آن را  1۱دانند و می مؤثر "زیاد"

 موافق هستند.
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پرسیده شد که به نظر شما فضای  سؤالدر این زار ارزش تاریخی و فرهنگی محدوده الله-

  باشد؟زار تا چه میزان دارای ارزش تاریخی و فرهنگی میشهری الله

 
 زارمیزان ارزش تاریخی فرهنگی فضای شهری الله: 24 جدول

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی نسبی 

 معتبر
 فراوانی تجمعی

 8۱/۱ 8۱/۱ 8۱/۱ ۸ بسیار زیاد 

 ۲۱/۱ ۸۱/۱ ۸۱/۱ 11 زیاد

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 متوسط

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 
درصد در حد  1۱و  "زیاد"درصد از افراد این فضای شهری را  ۸۱با توجه به جدول فراوانی 

 دانند.دارای ارزش تاریخی و فرهنگی می "متوسط"

پرسیده شد که از نظر زیبایی و جذابیت، مکان  سؤالدر این  زیبایی و جذابیت محدوده-

 کنید؟زار را چگونه ارزیابی میالله

 زار: زیبایی و جذابیت محدوده الله21جدول 
 

 فراوانی
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی نسبی 

 معتبر
 فراوانی تجمعی

 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 زیاد 

 8۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 متوسط

 1۱۱/۱ 3۱/۱ 3۱/۱ 12 کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

-می "زیاد"درصد آن را  1۱و  "کم"درصد از جامعه آماری زیبایی و جذابیت این مکان را  3۱

 اند.یافته "متوسط"درصد جمعیت پرسش شده آن را در حد  1۱دانند. 

از مخاطبین پرسیده شد جهت  سؤالیدر ادامه طی جلوگیری از رفتارهای ناهنجار -

  زار چه اقداماتی نیاز است؟های اللهجلوگیری از رفتارهای ناهنجار و ضداجتماعی در شب
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 زارجلوگیری از رفتارهای ناهنجار در الله: 22 جدول

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد 

فراوانی 

نسبی 

 معتبر

فراوانی 

 تجمعی

 

 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 نورپردازی

 11/۱ 81/۱ 81/۱ 3 حضور و نظارت اجتماعی مردم

 31/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 حمل و نقل عمومی مناسب

 3۱/۱ 1/۱ 1/۱ 1 حضور مستمر پلیس

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 همه موارد

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

 درصد 1۱ها و درصد از افراد، حضور و نظارت اجتماعی مردم را برای جلوگیری از ناهنجاری 81

درصد معتقدند حضور مستمر پلیس  1اند. تنها کرده نقل عمومی مناسب را اعالمونورپردازی و حمل

 شود.در منطقه موجب جلوگیری از رفتارهای ناهنجار می

درباره این موضوع در  هاآندر زمینه مزایای فعالیت شبانه، نظر مزایای فعالیت شبانه -

 گرفت. زار مورد پرسش قرارمحدوده بافت الله

 
 مزایای فعالیت شبانه :23جدول 

 

 فراوانی

درصد 

فراوانی 

 نسبی

درصد 

فراوانی 

نسبی 

 معتبر

فراوانی 

 تجمعی

 11/۱ 11/۱ 11/۱ 8 ایجاد اقتصاد محلی 

 81/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 ایجاد احساس امنیت

 3۱/۱ 21/۱ 21/۱ ۲ های اجتماعیکاهش ناهنجاری

استفاده بیشتر شهروندان از 

 فضا

2 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱۱/۱ 

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

 1۱ایجاد اقتصاد محلی و درصد  11های اجتماعی، درصد از جامعه آماری کاهش ناهنجاری 21

 اند.را از مزایای فعالیت شبانه اعالم کرده درصد ایجاد احساس امنیت
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ایجاد کاربری  هاآنمختلف پرسیده شد که آیا به نظر  سؤالطی دو زار هویت محدوده الله-

دوم آیا با ساماندهی جداره  سؤال؟ و در گرداندبازمیپیشین در ساعتی از شب، هویت را به این بافت 

  گرداند؟توان هویت و ارزش تاریخی را به آن باززار میخیابان الله
 

زارهویت محدوده الله :20 جدول  

 فراوانی 
درصد 

یفراوانی نسب  

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر
 فراوانی تجمعی

21/۱ ۲ بله   21/۱  21/۱  

11/۱ 11 تا حدی  11/۱  1۱۱/۱  

1۱۱/۱ 1۱ جمع  1۱۱/۱   

برای بازگرداندن هویت به خیابان اعالم  "تاحدی"درصد از افراد ایجاد کاربری پیشین را  11

 گرداند.ت بازخواهد فدرصد به نظرشان ایجاد کاربری پییشین در شب هویت را به با 21اند و کرده

 

 زارهویت و ساماندهی خیابان الله: 25 جدول
 

 فراوانی
درصد 

 فراوانی نسبی

درصد فراوانی 

 نسبی معتبر
 فراوانی تجمعی

 2۱/۱ 2۱/۱ 2۱/۱ 3 بله 

 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 خیر

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1۱ تا حدی

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

 

زار توان با ساماندهی جداره خیابان اللهمی "حدیتا  "اند که درصد از افراد اعالم کرده 1۱

 درصد مخالف این موضوع بودند. 1۱هویت آن را بازگرداند و 

این موضوع مورد پرسش قرار گرفت که به  سؤالدر این  فعالیت شبانه و آسیب اجتماعی-

لوگیری های اجتماعی و کالبدی جتوان با ایجاد فعالیت شبانه از آسیبنظر شما تا چه حدی می

 کرد؟
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 : فعالیت شبانه و آسیب اجتماعی26 جدول

 فراوانی 
درصد فراوانی 

 نسبی

درصد فراوانی نسبی 

 معتبر
 فراوانی تجمعی

 

 2۱/۱ 2۱/۱ 2۱/۱ 3 بسیار زیاد

 3۱/۱ 8۱/۱ 8۱/۱ ۸ زیاد

 ۲۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 2 متوسط

 1۱۱/۱ 1۱/۱ 1۱/۱ 1 کم

  1۱۱/۱ 1۱۱/۱ 1۱ جمع

های توان با ایجاد فعالیتمی "بسیار زیاد"اند درصد افراد اعالم کرده 2۱فراوانی طبق جدول 

 های اجتماعی و کالبدی جلوگیری کرد. شبانه از آسیب

 ها و راهبردهاسیاست

های علمی این مطالعه که برآمده از پیمایش، مصاحبه و مشاهده است تحلیل علمی نتایج یافته

 شود.سیاستی جهت استفاده مدیران شهری ارائه میشده و به صورت پیشنهادهای 

سعی در بررسی زندگی  های امروزیشهر در آن التزام و «زمان بُعد»توجه به  با حاضر، مقاله

زار شبانه از منظر نظریات چترتون داشته است. این نوشته با نگاه به نظریات مخاطبان و منطقه الله

 بر اثرگذار کیفی هایمؤلفه بندیفرهنگی شبانه، طبقههای از حیث تاریخ معماری و ارزش

صورت گرفته  فرهنگی و محیطی اقتصادی، اجتماعی، اصلی بعد چهار در شبانه فضای گیریشکل

های گذشته این کاربران و پتانسیل از گیریبهره ها ومولفهها و زیرمؤلفه این نهادن برهم با است.

 زار بحثالله بافت فرسوده موجود در تاریخی زمینه به احترام ی باارائه راهبردهای طراح به خیابان،

زار طی روزها و نظرات ها با نظر به مشاهدات صورت گرفته در خیابان اللهاست. سیاست شده

 اهمیت و ها التزام یافنه است. ضرورتکنندگان این فضا، این تحقیق از طریق پرسشگریمصرف

ارائه سه دسته ضوابط پیشنهادی برای احیای  به نیاز تاریخی، بافت هویت به توجه و بافت ساماندهی

فرمی و نیز مبلمان شهری -زندگی شبانه این منطقه، در قالب معیارهای اراضی، ضوابط کالبدی

توانند در ها شامل اقداماتی است که میرطراحی شده بر اساس اصول دقیق است. هر یک از این معیا

که در ادامه به معرفی آن  از باشند و مسیر رسیدن به آن هدف را تقویت کننداحقاق آن ضابطه کارس

اجزا پرداخته شده است. برخی از این ضوابط بر اساس اصول فنی و تعدادی مربوط به امر زیباسازی 

 .منطقه است
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 های کاربری اراضیضوابط و معیار . ارائه1

 و رستوران از ضروریات است.کافه  هایفعالیت گیریشکل جهت فضاهایی بینیپیش 

 های اجتماعی الزامی است.تمام اقشار، افراد و گروه ها برایتنوع فعالیت 

 شود.خوراکی توصیه می هایدکه گیریشکل جهت فضاهایی بینیپیش 

 شود.زار توصیه میالله محدوده در هنرمندان از دعوت جهت هاییمکانی ایجاد 

 شود.شب پیشنهاد می در خیابانی هایتئاتر و موسیقی اجرای فضا جهت ایجاد 

 های فرم کالبدیضوابط و معیار . ارائه2

 فلز الزامی است. با ترکیب در آجر از استفاده با خیابان حاشیه هایمغازه جداره بندیقاب 

 ست مجاز متر 2 و حداکثر متر 1/8 حداقل تجاری هایواحد دهانه. 

  برخی از ورودی واحدهای تجاری از محور فرعی به به منظور ایجاد تنوع فضایی باز شدن

 های میانی مناسب است.منظور سرزندگی به بافت

 های تجاری توصیه بندی در طبقات باالی همکف با نمای واحدهماهنگی نماسازی و مدول

 گردد.می

 شود.نما توصیه می پنجره در چوب و یرنگشهیش از استفاده 

 باشد.ما الزامی میهای تجاری در ننصب تابلو واحد 

 گردد حذف باید نماها در رویت قابل الحاقات کلیه. 

 پردازی انجام پذیرد.فرش و نور سنگ از استفاده با پیاده سازیکف طراحی 

 بناها ورودی بر دیتأک با کفسازی طراحی 

 های مبلمان شهریضوابط و معیار . ارائه3

 شود.می توصیه آورد، فراهم را نشستن امکان که صورتی به گل جعبه طراحی 

 باشد.دار در کنار خیابان الزامی میهای سایهاستفاده از المان 

 شود.نوری توصیه می هایالمان از استفاده با محور نورپردازی 

 بناها الزامی است. ورودی محل در روشنایی و چراغ نصب 

 گردد.شب توصیه می در شاخص بناهای بر دیتأک با نورپردازی 

 نماید. مسدود را پیاده عابر آسان و سریع حرکت امکان نباید شهری مبلمان و سبز فضای 
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اسکیس ضوابط و معیارهای احیای بافت: 72 جدول  

 توضیحات اسکیس 

 
 
 

 

و معیار ضوابط  

 کاربری اراضی

 

 

 گیریشکل فضا جهت

 رستوران کافه، هایفعالیت

 

 هایگیری دکهشکل جهت فضا

 خوراکی

 

-تئاتر و موسیقی اجرای جهت فضا

 شب در خیابانی های

 
 

ضوابط و معیار 

کالبدی -فرمی  

  

ایجاد تنوع فضایی و سرزندگی به 

های میانی با باز کردن ورودی بافت

 واحدهای تجاری از محور فرعی
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 1/8 حداقل تجاری هایواحد دهانه

 مجاز متر 2 و حداکثر
 

 توضیحات اسکیس 
 
 
 
 
 
 

و معیار ضوابط  

 مبلمان شهری
 

 

 نشستن امکان- گل جعبه طراحی

 

 

 دار در کنار خیابانالمان سایه

 

 

 المان از استفاده با محور نورپردازی

 نوری

 

 

 پیاده عابر آسان و سریع حرکت امکان

2 – 1/8  
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 در شاخص بناهای بر تأکید با نورپردازی

 شب

 

 

 منابع

 انتشارات روشنگران.  :تهران، چاپ اول، 8، کتاب تهران، جلد زارغرب خیابان الله .(1831) .انوار، عبدااهلل

 تهران: ، ترجمه عرفان ثابتی،در باب ناپایداری پیوندهای انسانی ،عشق سیال .(1838) .باومن، زیگمونت

 نشر ققنوس

 .18ر، معما مجله. زارخیابان الله .(1833) .برومند، فریدون

 .11، مجله منظر .منظر شبانه در تهران (.18۲1. )محملی، حمیدرضا و بصیری مژدهی، رضا

 نشر نی.تهران: ترجمه حسن چاوشیان،  ،های اجتماعیطراحی پژوهش .(1832) .بلیکی، نورمن

 (. 2) 1۱ ،نشریه معمارزار، های اللهساختمان .(1833). محمدرضاپارسی، 

 . 8۲، آبادیمعیارهای کیفی سنجش قضا،  .(1831) .پاکزاد، جهانشاه

 1۸ -11 (:82) 8، هاشهرداری، نشریه زارظهور و افول الله .(183۱) .، نغمهزادهترک

 فرد.انتشارات ایشمی . تهران:گذری بر تهران .(1831) .نصراهللحدادی،  و تهامی، داریوش

 دانشگاه تهران. رنشتهران: ، ساختدر محیط انسان هامکانآفرینش محالت و  .(183۸) .من، دیویدچپ

نامه کارشناسی خاطره جمعی، پایان بر تکیهزار با سازی خیابان اللهباززنده .(183۲) .حاج زوار، نازنین

 ارشد، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری.

 انتشارات سمت.تهران: ، ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمه .(1838) .پناه، محمدرضاحافظ

 .11 – 28 :۲، هنرهای زیبا نشریهگردشگری،  مسیر پیاده .(1833) .حبیبی، سید محسن

 .13، شماره نشریه صفههای جمعی، ای و خاطرهفضای شهری حیات واقعه .(1833). حبیبی، محسن

 انتشارات دانشگاه تهران.تهران: ، مرمت شهری .(183۸) .حبیبی، محسن

 .81، مجله معماری و فرهنگشهر،  و زندگی شهری، نور .(1833) .حبیبی، محسن

 2، ، هویت شهرعوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری .(183۲) .سعیدی رضوانی، نوید و خستو، مریم

(۸ .) 

، به فضا بخشهویتهای تاریخی در جهت بازیابی فضاهای جمعی در بافت .(18۲۱) .خشنود، مهرنوش

 کارشناسی ارشد، دانشکده معماری، دانشگاه تهران. نامهپایان



31 زارالله ابانیخ یشهر بافت در شبانه یزندگ اءیاح 
  

زندگی شبانه در بافت فرسوده شهری با ایجاد کاربری پیشین )نمونه موردی  .(18۲3).، ملیکاسرلک

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده معماری.پایان زار(،خیابان الله

 معین، تهران.، انتشارات طهران قدیم( 1838) شهری جعفری،

فرسوده مطالعه  هایبافتبررسی راهکارهای ارتقا سرزندگی در  .(18۲۱) .صالحی، اسماعیل، همکاران

 .12-1۲، سال اول، شماره سوم، نشریه شهر نقش پردازان، موردی محله جوالن همدان

 ، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی.درآمدی بر تحقیق کیفی .(1833) فلیک، اوه.

دانشگاه آزاد، بذرافکن، کاوه، تهران،  ،زاراللهباغ سینمای  –بازگشت به گذشته  .(1838) .سحرقاسمیان، 

 مرکز.واحد 

 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.تهران: ، تهران در گذشته و حال .(1811) .کریمان، حسین

 . 31-۸۸(: 22) 1۸ ،مجلل صفه مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری، .(183۸) .گلکار، کوروش

 انتشارات آذرخش.تهران: ، تبارشناسی بازآفرینی شهری از بازسازی تا نوزایی .(18۲1) .لطفی، سهند

 انتشارت پردازش.تهران: مرتضایی، فرهاد، ترجمه: ، طراحی فضاهای شهری .(1833) .پور، علیمدنی

انتشارات دانشگاه تهران: ، اسناد تصویری شهرهای ایرانی دوره قاجار .(1833) .دیگرانمهدیار، محمد و 

 شهید بهشتی و سازمان میراث فرهنگی کشور.

معرفی گیاهان کاشته شده در  .(1833) .دیگرانو  محمدعلیرجامند،  ؛میرزاده واقفی، سعیده سادات

 .812 -1۲3 (:1) 11، ایران شناسیزیست، سطح شهر تهران

، مشارکتی ریزیبرنامهبا رویکرد  زاراللهساماندهی فضایی بافت فرسوده محدوده  .(18۲1) .نائب، علی

گروه  اقتصادیاجتماعی و  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکده علومپایان

 .یاجغراف

 انتشارات امیرکبیر.. تهران: دار الخالفه تهران .(181۸) .نجمی، ناصر

  نشر علم.تهران: ، تهران به روایت تاریخ .(1831) .نوربخش، مسعود

 نشر پرسش. تهران:، ترجمه نادر پدر نقشه، مفهوم زمان .(1833) .هایدگر، مارتین

 انتشارات حکمت.قم: ، 1۱جلد  .روضه الصفای ناصری .(188۲) .هدایت، رضاقلی

  ترانه. انتشاراتتهران: سیروس مهامی،  ترجمهالبرز:  –تهران  .(1833) .هورکاد، برناد
 

Carmona, M. (2021). Public places urban spaces: The dimensions of urban design. 

Routledge. 

Bianchini, F. (1995). Night cultures, night economies. Planning Practice & 

Research, 10(2), 121-126. 

Chatterton, P. (2002). Governing nightlife: Profit, fun and (dis) order in the 

contemporary city. Entertainment Law, 1(2), 23-49. 



  30 0011 تابستان، دوم شماره، سومدوره                                                     جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

Hollands, R., & Chatterton, P. (2003). Producing nightlife in the new urban 

entertainment economy: corporatization, branding and market segmentation. 

International Journal of Urban and Regional Research, 27(2), 361-385. 

Chatterton, P., & Hollands, R. (2003). Urban nightscapes: Youth cultures, pleasure 

spaces and corporate power (Vol. 18). Psychology Press. 

Costa, G. (2001). The 24-hour society between myth and reality. Journal of human 

ergology, 30(1-2), 15-20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 زارالله ابانیخ یشهر بافت در شبانه یزندگ اءیاح 
  

Revitalizing Nightlife in deteriorated Urban Fabric- 

 Case Study Laleh-Zar Street 

 
Marzieh Azad Armki 1* 

 
Abstract 

Urban deteriorated fabrics is a large part of Iran's cities, exacerbated by the aging of the 

fabric. Many metropolitan areas in Tehran also face such problems.  As a result, the need 

to organize these urban spaces has become more and more evident, thus by changing 

lifestyles, residents of cities at leisure, at night and out of work hours, have fun and 

entertainments that contribute to the liveliness of urban environments. Night time use of 

space not only does not depreciate it, but the continued presence and activity of citizens 

makes it more important for people and city managers. This paper, according to the 

indices affecting night life, as well as the general knowledge of various features of 

Tehran and the features of the historical range of Laleh-Zar as a case study, is to provide 

strategies for creating previous use, this is to increase vitality, reduce damage of social 

and physical education, attract capital and restore main identity of the area.  In the 

present study, two different methods, observation and questionnaire have been used. The 

required data has been collected, classified and extracted and therefore analyzed by 

SPSS statistical method.  Finally, results indicate night-time indices such as sense of 

security, access to public transportation, attractiveness and beauty of space, increase 

hours of activity, as well as the recovering previous use of space. Night can attract 

people and the dynamics of the space, which reduces social and physical damage and 

also restores the main identity of the street. 
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