
 11 -90، ص  1931 زمستان، 15مهندسی عمران و معماری ایران ، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 چکيده

 .درنظرگرفته شوداز اوقات فراغت شهروندان  یبخشبرای گذراندن مهم  مکانیتواند  یشبانه م یبازار ها

 .نندیحی به آن نگاه کتفرمی توانند به عنوان یک مکان  دیخرمکانی برای شهروندان عالوه بر که  ییفضا

خاب انتو ، غالبا دارای مشتریانی مختص به خود است شبانه روز ها در زمانی خاصبازاراین  رونقباتوجه به 

نه همانند بازارهای روزا .که بتواند افراد بیشتری به خود جذب کند از اولیت بسیاری برخوردار استمکانی 

ن ترین وظایف مسئولیاماکن، از مهماز قرارگیری در این افراد برای ترغیب و ایجاد حس سرزندگی و رضایت 

ساعات تعطیل و استراحت  برقراری امنیت و امکانات رفاهی، در ساعاتی از شبانه روز است که در حقیقت

درحقیقت مسئولین با ایجاد فضایی دلنشین و ایمن، موجب سرزندگی شهر و افراد به شمار می آید. 

شهروندان در این ساعات خاص از شبانه روز شده و با به ارمغان آوردن شادابی و طراوت برای افراد، موجب 

رار را تحت تاثیر ق مدیریت شهری که کالبد شهر یکی از مسائل شوند.به خود می آناندلگرمی و اطمینان 

ایجاد  ،حس آرامش و امنیت ،فرهنگی عواملپیشینه تاریخی،  مانند یعوامل شبانه است. یهابازار، دهدمی

 راهکارهایجمله برخی ازهای مختلف، صرفه جویی در هزینه و حس سرزندگی، وجود کاالهای محلی خاص

 .می باشد زندگیشبانه برای رونق ،پیشنهادیمناسب 

 .شيرازرضایت، چهارراه زند  ،روحيه، بازار شبانه :يديکل واژگان
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 مقدمه
توسط یکی از مققین علوم اجتماعی لئون کریتزمن،  جمعیتی و اجتماعی و شده شناخته عوامل تغییرات قبول قابل دامنهبه  توجه

 ثروت)  درآمد افزایش ،تر متنوع و بیشتر امور انجام و روزمره زندگی از خروج به میل ،شاغل مادران تعداد افزایش ،کار الگوهای در تغییر :مانند

 )شب و غروب( روز شبانه از بیشتری ساعات در را خدماتی بیشتر هرچه مردم کهبیانگر آنستز، امرو شهرهای در دیگر عوامل سایر و (عمومی

 و تفریحات بخش با خواستهها این ارتباط و تأثیر بیشترین به عقیده وی. است افزایش حال در روز به روز خواستهها این و کنندمی طلب

 ویژه به خانه از بیرون در بیشتر چه هر شبانه سرگرمیهای و توضیحات برای فزایندهای تقاضایباشد و می فراغت اوقات گذران و سرگرمی

 هشدار همچنین. دارد وجود خاص ایام و هفته آخر در خصوص به.... و تفریحگاهها ،شهری فضاهای ،هاپکلو ،بارها ،رستوراندارها مورد در

 و مردم از بسیاریوی . اندشده  تبدیل ناپذیر سیری مصرفکنندگان به نوجوانان ویژه به شهرها برخی ساکنان اخیر سالهای در کهمیدهند 

باور و  میداند ،بخواهند که سرگرمی و تفریح در انتخابی هرنوع برای کافی درآمد دارای ،اروپایی شهرهای در ویژه به ،شهرها در را جوانان

 مهیا را ، آنهاکنند طلب مردم که وقت هر و هرکجا ،هرچه ،کند می فراهم شب ساعات در را تفریحات انواع که مؤسساتی و ها شرکت که دارد

 توجهبا و.. و برابر مجردها در ها خانواده ،بیکاران برار در شاغلین ،ترها مسن برابر در جوانانیعنی جامعه تقسیمبندی درنظرگرفتن با. کنند می

 .]2و8[دهد می قرار توجه مورد شهری بازسازی و پویایی با را آن ارتباط ،شبانه روز درست واقعی و مفهوم به

به بعد شب و اقتصاد شبانه، به  میالدی 8991از اوایل  بیان کرده اندکهو ایرینا وان التس در مورد زندگی شبانه شهری  ساوان لیمیت

و به این  داده اندتوسعه را برنامه های بازسازی خود  ،مانند اقتصاد شبانه در بخش زندگی شبانه، ،ساعته 24شهرهای  در طور گسترده تر

 .]9[شده است به موضوعی حیاتی اکز شهری تبدیلترتیب بازسازی مر

آنها عقیده . وجود دارد تولیدی و صنعتی بخشهای زوال از ناشی ءپر از خال یاقتصاد شبانه به معنای واقعی کلمه دربرخی از شهرها

 ،رستورانها انواع ، با ایجادبازدیدکنندگان و گردشگر جذب و مشاغل ایجاد توسعه منظور به زندگیشبانه نیزشهری  دیگر مناطق در که دارند

 انواع جذب به کمک و شهرها بین رقابتی موجب ،شبانه زندگی از استفاده با منطقه در حیات تجدید این. شده است شروع باشگاه و کافهها

 . ]4[است شده بازدیدکنندگان و گردشگران از خاصی

 دیریتـم ایـیلهـپتانس ازیـآزادس تـاهمی ،موضوع ادبیات مرور با و اسنادی روش با محملیابیانه رضا حمید و بصیریمژدهی رضا

مدیریت  از حاصل اجتماعی و اقتصادیارزش افزوده هنگام  شب درنهایت در و اند کرده بیان را آن الزامات و تبیین را تهران شبانه منظر

 هرـش بانهـش  اتـحی داومـتکه  کنند می بیان گونه این را حیاتشبانه شکلگیری در مؤثر عوامل آنان. اند کرده ارائه را تهرانمطلوب شهر 

 ایـارتق نیاز به خصیصههایی چنین به دستیابیبرای . است شبانه شهری فضاهای دعوتکنندگی بهتر عبارت به و پذیرندگی افزایش مستلزم

قتصاد ا کـی هـب یدنـرس ،اـفعالیته وعـتن ،ورپردازیـن ،ناییـروش ونـچ یـذهن و عینی های مؤلفه سایهی در که ،است فضا کمی و کیفی

در  فرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی فعالیتهای از یعیـوس دامنه. میشود ایجاد ،دست این از مسائلی و امنیتفضا ،خوانایی تأمین ،پایدارشبانه

 ،فراغتی و ذیراییـپ اتـامکان ،مانند خدماتی فعالیتهای ارائه با گردشگری توسعه زمینهو  یدمیآ فراهم متنوع خدمات و کاال ارائه با شهرها

 .]5[یابدمی توسعه

 عوامل مهمترین این عوامل .است ثانویه عواملاز گردشگری  اطالعات یا ونقل حمل عوامل ،خرید محل ،سکونت محل قبیل ازعواملی 

شهری  مناطق به را بازدیدکننده عالقهی. دارند مهمی بسیار نقش شهری گردشگری موفقیت در، گرچه آیند نمی حساب به گردشگر جذب

 در نگرانی .ندده افزایش ندتوان ها می جشنواره و وقایع ،ها و مراکز گردهمایی نمایشگاه ،سواحل ،تاریخی بخشهایمانند:  کلیدی عناصررا 

 عالقه مورد شبانه تفریحات مناطق وجود این با دادهاند. کاهش فزاینده طور ، بهشهرها داخلی مناطق در جرم از ترس و شخصی امنیت مورد

 ،اقتصاد اجزای فزاینده بین و پویا ،پیچیده ارتباط از جسته بر نمود یک و هستند هیجانات و ماجراجویی برای گردشگرانو  بازدیدکنندگان

 ادراکی-روانی -ذهنی و کارکردی-کالبدی-عینی بعد دو بر شبانه زندگی عوامل این به توجه با که باشدمیشبانه  زندگیدر  فرهنگ و جامعه

 .]4[شودمی بندی تقسیم

 قرن از ،فعالیت و کار زمان با متناسب اجتماعی یافتگی سازمان یک ،آن از بعد های توسعه و صنعتی انقالب از ناشی نظم پی در

. قرارداد تأثیر تحت را... و فراغت اوقات خدمات ،اجتماعی رفتارهای تمام تدریج بهو است  یافته ادامه امروز به تا که گرفت شکل بعد به نوزدهم

 پدید سبب زیاد اجتماعی کارکردیهای  اختالل ،رفتاری بندی زمان براساس زمانی ساختارهای بر مدیریت برای گبزر انگیزهبوجود آمدن 

 و فراغت برای زمانی عنوان به را شب و غروب زمان اهمیت درنتیجه که است شده وقت کمبود احساس همچون ای گسترده احساس آمدن

 حاضر عصر شهری مدیریت کالن راهبرد ،سرزنده شهری مراکز ضرورت بازآفرینی دنبال به .دهد می نشان فرهنگی و اجتماعی فعالیتهای

بازسازی همچنین است.  ضرورتی چنین های مؤلفه ترین مهم از یکیتبع آن رونق اقتصادی به  و شبانه های فعالیت ترغیبمی باشد که 

 .]1و6،7[ه استذشته اثرات عمیقی بر شهرها داشتسه دهه گ حدوداجتماعی و اقتصادی 
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 جهت شهری طراحان برای تجربه و آگاهی یک عنوان به تواند میدر مدت زمانهای متفاوت از روز و شب محیط شهر  گوناگوناستفاده 

درحالیکه  در  .گیرد قرار متفاوت فصول در فضاها برخی شب ، روز وروشنایی میزان تفاوت و عمومی فضای در یا شبانه روزانه زندگی مشاهده

 تنها فضاها، انگاشتن نادیده یا تأکید با می توانند شب رد است، نمایان مخاطبان نظر در دست یک نورتوسط  شهر زوایای و گوشهها تمامروز 

 عملکردی جریان و شبانه سیمای مقوله دو همخوانی و تطابق. دهند نمایش مخاطب به را مطلوب عملکرد با مطابق تصویری و فضاها از بخشی

 اساسی ی نکته چهار .دارد بر گام شهروندان هاینیازرفع برخی  جهت در و شده پویا و زنده شب در شهر ،موجب می شودروز  شبانه شهردر

 مناسب یفعالیتهاانجام  .2 ،شبانه متناسب فعال فضاهای. توزیع 8 شامل موارد ذیل است: آن و ترغیب شبانه زندگی منسجم مدیریت برای

توسط  شب در مردم از زیادی تعداد و به این شکل فضا امنیت. وجود 4 و  شبانه فضاهای در مناسب خدماتایجاد . 9 ،شبانه فضاهای در

اقتصادی  محرکه نیروی ،گردشگری مراکزبرای بازسازی در شهرها  توجهی قابل نقش اخیر دهه شبانه در اقتصاد آغاز .شهرها جذب می شوند

مردم در این نقاط به پرسه گردی و مکث دعوت  ،توریستی نواحی لذت در وزمان  گذرانباتوجه به اولویت  .نمایدمی بازی فرهنگی عامل و

 .]88و81،9،5[شوندمی

 ،تجاری-مسکونیکاربری  از طیفی ،میدهند پرورش را پربار هنرهای و محلی فرهنگهای همانگونه که موفق شهری مراکز بیشتر

ماه سال  82روز هفته و   6ساعت شبانه روز  24هایی برای فعالیت  مکانهمچنین . کنند می فراهمنیز  را فروشی خرده و تفریحی ازجمله

 است گردیده زیادی اقتصادی منافع باعث حقیقت در و دارد جای شهری تفکر جاری توسعه حوزه فرهنگ  مرکز در ساعته 24شهر هستند. 

به شکل همزمان مرتبط  ،مردم. خالقیت و زمان دهایی است که به سه عنصرراهبر همگراییو موفق  فرهنگی ریزی برنامه حل راه یک و

 .]82[باشد

 . باشد می در اجتماع فرهنگی اماکن با سازی هماهنگ جهتهای فضای شهری مؤلفه بررسی پژوهش این هدف
 

 بازارها در کالن شهرهاجایگاه 
ان در زب ازرهیو ب" زاریب" یدر زبان عرب. بازار در آمده است صورتبوده که با گذشت زمان به  "واکار"واژه اصطالح بازار  یدر زبان پهلو

و در  ده انداقتباس کر انیرانیاز ا هم آنان کهگرفته شده  “رباسا "یلغت فرانسونیز ها  یاز پرتغال نیهمچن. شود یتلفظ م  "پکسار" یابیماال

 نیو مراحل آغاز قرارداشت اولیهله رحهنوز در م مفهوم بازار در دوره مادها، شود. یاستفاده م بازار واژه از ییاروپاآسیایی و  مالکم شتریب

متمدن آن روز و با  یها نیبا فتح سرزم انیهخامنش توسط رانیا یبازار در شهر ها یقبل هیپا .گذراند یخود را م یبافت و ساخت کالبد

درمحل تقاطع  دانیم کیعمود بر هم و  ابانیدو خ یاراد انید. شهرها در دوره سلوکه شغرب و شرق بنا گذاشت یو بازرگان یمبادالت تجار

 .]89[کردندمی بنا  یاصل یبازار را در شهرستان و درمجاورت راه ها  و آمد یبودند که در اطراف آن  بازارها به وجود م

با  .می نمایدمناسب را خلق  ییفضا یغن یطیبه عنوان مح یرانیبازار ا ی،و مذهب یاجتماع ،یفرهنگ یها نهیاستفاده به جا از زمبا 

مکان  و حس یمعمار یفضا یادراک تیفیبر کی رانیبازار ا یسازنده فضا یموءلفه ها ،نسبت به نشانه ها یدرون یو ادراک یذهن ریتصاو جادیا

عوامل موثر در  نیمهمتر ،فضا یو معان یموجود در ساختار کالبد یارزش ها گذارند. ریتاث قیطر نیاشاره دارند و از ا یماد ریغ یبه مفهوم

 ها، یرکار ب بیترک توجه به ارتباط مناسب بازار با شهر، ،یطراح تیفیبه واسطه ک یعوامل کالبد هستند. یرانیحس مکان در بازار ا جادیا

مختلف  یهازایو با مرتفع ساختن ن دهیرا بهبود بخش تهایفعال یمعان فضا ها، یمناسب در طراح تیفیک جادیو بسته و اباز  یافضا ه بیترک

 علت کی ونیمد زیقبل از هر چ رانیا یبازار سنتطلوع  شوند. یحس مکان م تیو در نها یتمندیرضا از ادراکات، یانسان باعث سلسله ا

مسئله  .را شروع کردود خ یدیتول یو دامدار یمازاد محصوالت کشاورز تیریمد یبرا یراه حل پروراندنکه انسان  یاز زماناست،  یاقتصاد

و  ستیبدون بازار قابل تصور ن یشهر چیه قتیدر حق بازار در داخل شهر ها شد. یریو ستد و تجارت و تداوم آن منجر به شکل گ دادظهور 

ر همه حضو ،یالملل نیب یآن روز در بازرگان رانینقش ابا و  انیدر دوره ساسان گره خورده است. گریکدیشهر و بازار به  یریشکل گ خیارت

نصر موثر افتاد و ع یدولت ساسان یدر اقتصاد شهر حبشه و... ،حجاز ،یرم شرق هند، ،نیبا چ یبازرگان بطروا صنعت، ،یجانبه دولت در بازرگان

اصر از عن یکیبازار  .داد لیخود محله ها را تشک ریدر مسبازار قلب شهر شد و  کرد. دایپ کاربرد میکه اکنون از آن دار ییمعنا 8994بازار در  

 ،یاقتصاد ،یمتعدد اجتماع یعملکرد ها یدارا یاسالم یشهر ها یریبازارها در طول شکل گ است. یاسالم یگذار در شهر ها ریاثمهم و ت

 یا آن تکلم مکه ب یساختار ادراک و شناخت و زبان انسان، ستیز طیمحارتباط تنگاتنگ بین  باتوجه به بوده اند. یو فرهنگ یکالبد ،یاسیس

از  یبارز یهستند. نمونه ها یواردات ی کنونیکه واژه ها میشو یمتوجه م ،به واژه ها و اصطالعات مورد استفاده امروز یکل نگاه کیبا  ،کند

موجود در زبان  یپردازد و برخالف واژه ها یم یکم یبه جنبه ها شتریواژه ها ب نیا .باشد یم "سنتر یتیس" و"مال "دست واژه ها  نیا

 .]84[ندارند یفیکرد جنبه ک یو نوع نگاه گذشتگان آشنا م اتیکه ما را با تجرب  یفارس

 آن به دممر عموم که است شهری بافت از قسمتی ،اجتماعی تعامالت برقراری و انسانی فعالیتهای برای است بستری شهری فضای

 خصوصی مانند عرصه به وابسته های فعالیت از بسیاری. می باشد جمعی زندگی داستانبرای  ای صفحه و دارند بصری و کالبدی دسترسی
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 کارکردهای  اجرای عرصه همواره بشر تاریخ طول در فضاهای شهریو  است شده سپرده پیچیده فضاهای و عمومی عرصههای به نیز خانواده

 مؤلفه که چقدر هر. میباشد معنا و عملکرد، )کالبد( فرم مؤلفهی سه دارای فضایشهری دیگر پدیدهی هر مانند. ]85[استبوده  اجتماعی

 فرم دارای نیز فضایشهری هستی جهان در پدیدهای هر مانند. است موفقتر فضا آن ،باشند ترگهماهن و همهمسو با فضایشهری یک های

 .]87[باشد می محتوائی و

 دهد می رخ انسانی جامعه درون شب ساعات در که ،معنوی چه و مادی چه ،اقداماتانسانی کلیه سطح کیفیزندگی ارتقای منظور به 

 منطقه، محدوده یک تواند  می جامعه این و دهد می تشکیل را جامعه آن شبانه زندگی ،گردد می آن پویایی و جامعه فعالیت تداوم موجب و

 از پس تفریحی و اجتماعی ،فرهنگی مختلف های فعالیت حضور. است بسیار هاشبانه در اقتصاد داخلی شهر زندگی تاثیر باشد. شهر کل یا و

 بازدیدکنندگان و ساکنان برای مناطق این شدن زندگیتر قابل و جذابتر باعث و شهری فضاهای از بسیاری تولید باز موجب کاری ساعات

 که دیگر دیدگاه و میپردازد شهروندان های فعالیت و شبانه زندگی تحلیل به که دیدگاهی ،است بررسیشهرها از دو دیدگاه قابل . شود می

 ،شب طول در شهروندان های شهری فعالیت سیمای عوامل از یکی عنوان به. کند می توجه طولشب در آن نورپردازی و بصری جنبههای به

 زمینه اساس بر است مؤثر زندگیشبانه ایجاد در که عواملی .است آنها توسط شهری فضاهای مدیریت و مسئولین گذاری سیاست از متأثر

 منجر میتواند که آنها باورهایاعتقادی و فرهنگی جنبههای نظرگرفتن در با جمعیتی بافت شرایط: از اند عبارت ،شهر مکانی و تاریخی های

 از مخاطب تصویرذهنی غنای وشهر  از شهروندان خاطرهجمعی باعث پدیده این. شود شهری فضاهای هویت و کارایی ،زیبایی ارتقای به

 .]86و81[شود می فضاهایشهری

 فاصله. است فراگیر مشکل یک، طولشب در و غروب هنگام در عمومی های فعالیت وجود عدمعقیده داشتند که مونتگمری و بیانکینی

 از است. فعالیت و ازنظرتحرک مرده زمان یک عموما شهری مراکز در ،هنگام شب تفریحی فعالیتهای آغاز و اداری وقت شدن تمام بین

 شده مطرح شرایط از جیکوبز یکیاز نظر . است نهشبا اقتصاد تقویت و توسعه و ساعته 24 شهر ،مراکزشهری باززندهسازی جدید رویکردهای

معتقدند که شکل گیری  استیکلند و هیت. است روز مختلف اوقات در و فضاها این در مردم حضور ،موفق و متنوع های خیابان ایجاد منظور به

 توسعه برای را فرهنگی ستهایسیا 61 دهه از که شهرهایی وساعته 24 اروپایی شهرهای تأثیر تحت ساعته  24 شهر و هنگام شب اقتصاد

 .]4[بوجود آمد ،دادهاند توسعهشهرها  مرکزی بافتهای واحیای ایمنی افزایش برای.  شبانه ساعات در خصوص به خود شهری مراکز

 

  جایگاه بازار شبانه در کالن شهرها
حله های قسمت پایین شهرها و در گذشنه اغلب در موآمد گردشگران بلند است. رفت سروصدایها در خیابان، ، شبهاکز شهرادر مر

شب، مردم چه  1و  6تاریکی هوا، ساعت در زمان های قدیمی آن یکی از مسائل اصلی، امنیت در اوقات شب بود. در سالهای اخیر قسمت

برای که هرحال اتفاقاتی ، اما بهوجود داردهنوز کارهای زیادی برای انجام گرچه آمدند.  و درحال رفتها در این محدوده  ،زنان و چه مردان

مورد  شهرهاکز تاریخی اای احیای مربرهایی . در دو دهه گذشته، برنامه می باشدسال قبل  21بسیارمتفاوت از حدود افتاده،  هاکز شهرامر

 بندی شده که مدیریت شهری برای احیای زندگی و کاهش پدیده شبای جمعتوجه قرار گرفته است. بخشی از این ایده در طرح و برنامه

اره دهنده آغازی دوبنشان کارشناسان نظرشود که به ای از تغییرات در این نواحی دیده مینشانه اکنون .کندمردگی در این محدوده دنبال می

 تهرانخانه هنرمندان  یادآوردهد کاربری فرهنگی در این محدوده رو به افزایش است. این تجربه نشان میتحقیقات کز شهر است. ابرای مر

های پیرامونی تمانمرور ساختمان خانه هنرمندان و ساخ های هنری و معماری انجام شد. بهها و تشکلدر زمان خود با مشورت انجمن است که

های تئاتر و گالری تبدیل شدند. بوجود آمدن خانه هنرمندان زمان به سالن طولدر نیزمانده  باقیآن شکل گرفت و درنهایت چند سوله و انبار

اتفاق  این نوناکفرهنگی منطقه تغییر کند.  وضعیتها و مراکز فرهنگی دیگر کنار آنها شرایطی را فراهم کرد که و پس از آن احداث گالری

رخ داده و درحال گسترش است. تجربه موفق یک گالری یا مرکز هنری یا حتی کافه توانسته زمینه را برای تکرار و تکثیر  هاکز شهرادر مر

شکل گیری اغلب بازارهای شبانه در اماکن قدیمی، آنچه اغلب در شهرهای  درباتوجه به بررسی های انجام شده  .ی مشابه فراهم کندها تجربه

اند. یکی از مهمترین نتایج گسترش فعالیت مراکز فرهنگی و مردم با مرکز شهر آشتی کرده بزرگ مشاهده می شود این است که هم اکنون

هایی که پیش از این اغلب ها و بعضا عمارتاست. ساختمان ای برای توجه به بناهای تاریخی، فراهم شدن فرصت تازههاکز شهراهنری در مر

  پیدا کرده اند.ای مشتریان تازه اخیراهای مناسب رها شده یا سایه نابودی باالی سرشان ایستاده بود، بدون کاربری

ساختمان ها اشتند. متقاضیان چندانی برای سکونت ند هادر مرکز شهر 91و  21های تا همین یک دهه پیش بناهای متعلق به دهه

ها جوانها، در مرکز شهر ،سال81اکنون پس از . گیردقرار  نوبت تخریب خانه در شد کهباعث میکلنگی بودند و همین یک کلمه، به اصطالح 

آنها اغلب . افراد برای خرید خانه های قدیمی اقدام می کنند اخیر بیشتر از هر زمان دیگرهای سال در  هستند. قدیمیهای به دنبال خانه

 افردا این عمل را نوعی کار تلقی می کنند، هرچند دارند که بنا دست نخورده باشد و همان معماری قدیمی را حفظ کرده باشد. بیشتر تمایل

شدن قیمت شاید بخشی از این تقاضا به دلیل گران. کنندیخرند و برای زندگی بازسازی مها را برای سکونت میمشتریانی داریم که این خانه
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 خانه های. تقاضای بیشتری برای خانه های قدیمی ایجاد گردیده استمسکن در سایر مناطق باشد، اما بخشی هم به این دلیل است که 

 ،نی بدلیل قدیمی بودن ساختمان داشتهایی که در گذشته ارزش پایی نهاقیمت خی بیشتری مواجه است و تقاضا بادار و خانه حیاط یآجر

فزایش ااند، که به کافه و گالری تبدیل شده قدیمی هایتعداد خانه ها،کوچه مرکز شهرپس در کوچه است.افزایش یافته  هادر مرکز شهر اکنون

بدیل شهرها روند تدر و  می باشدهای قدیمی تعریف شده، عمدتا در همین زمینه بیشترین کاربری که برای این خانه حقیقت . دریافته است

. بسیاری از آنها وسایل قدیمی و طراحی و دکوراسیون ایرانی را در کمتری یافته استهای تاریخی به هتل و مهمانسرا سرعت و شتاب خانه

انده بودند، حاال مملو از میز و سال پیش، اغلب رها شده و بدون استفاده مهایی که تا چنداند. حیاطبازآفرینی این فضاها مورد توجه قرار داده

ه ، کمتر بشهرهای شمال کز شهر برخالف کافهاهای مرهای لهستانی و رومیزی گلدار و ترمه هستند. کافههای چوبی، بعضا صندلیصندلی

 .]81[انداند و عمدتا طراحی سبک تلفیقی ایرانی را حفظ کردهصورت مدرن طراحی شده

شود که آن دسته از بناهایی را شامل می اغلبهای گذشته وجود ندارد، اگر هم باشد های قدیمی در دههآمار دقیقی از تخریب خانه

اند. ها از فهرست آثار ملی خارج و تخریب شدهزمانی در فهرست آثار ملی ثبت بوده و بعدها با دورزدن قانون و استفاده از برخی مواد و تبصره

 که بسیاری از مالکان از فکرشده باعث  ،برای کارکز شهر چه برای زندگی و چه فرصتی اهای قدیمی در مرهای خانهباره به پتانسیلتوجه دو

 بگیرد.بیشتری ها با کاربری جدید قوت و ایده بازآفرینی این خانه آمدهتخریب آنها بیرون 

که در زمان قاجار به دلیل زلزله ای شدید تخریب شد و به جای آن بازاری  ودشیراز بدر گذشته از جمله بازارهای قدیمی بازار قیصریه 

تر کمی کوچکنیز در هنگام بازسازی  وشد ساخته و بازسازی در بنا کمی مرمت  باالبته بازار حاجی ایجاد شد.  8299به نام بازر حاجی در سال 

که تا چند ساعت قبل شلوغ و پر مانند قصرالدشت شیراز  اکثر خیابانهای بازارهای شبانه و خیابان ها  ،شب 88ساعت پس از  از قبل شد.

 هیاهوییهمین خیابانها و شاهراه ها،  در نزدیکی اما نیست ها خیابان هیاهوی از شوند. در این ساعت از شب دیگر خبریمی هیاهو بودند آرام 

تکه از خیابان ها نداشته است. دست فروش  آنب هیچ تاثیری بر نیمه ش وشب به که گذر ساعت و رسیدن مانند آن. می باشد پا برشبانه 

هستند. در این بازارها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا خواهد  مردممایحتاج  فراهم کنندههایی که حتی با گذشت ساعت ها از شب باز هم 

د اما مردم شیراز تازه زندگی را شروع کرده اند و در شب هم می گذر 82بیدار شده است. عقربه های ساعت از  به نوع دیگریشد. گویی شهر 

با بهترین قیمت در این  و به راحتی و در کمترین زمان ندد. هر چیزی را که نیاز داشته باشخیابان ها مشغول گشت و گذار و خرید هستن

 .]89[د کردنبازار پیدا خواه
 

 

 ثير بازارهاي شبانه بر افزایش روحيه و رضایت شهروندانتأ
های تاریخی شهرها با اهداف مانع از آن شده که ظرفیت ،ای و حفاظتی به بناهای تاریخی در ایرانهای طوالنی نگاه موزهسالطی 

ویژه که در غیاب حضور موثر دستگاه نظارتی بهنگرانی وجود دارد این همواره توأم فرهنگی و گردشگری مورد استفاده بهینه قرار بگیرند. 

هویت و ارزش تاریخی آنها را به مخاطره انداخته و ، برداری اقتصادی از این بناهابهره ،رهنگی، صنایع دستی و گردشگریسازمان میراث ف

 .شودسویه  های اقتصادی یکقربانی سودآوری

ساز  و هایی مانند خروج خانه نیما یوشیج از فهرست آثار تاریخی و تداوم صدور مجوزهای ساختتکرار تجربه ،هابخشی از این نگرانی 

تجربه موفق شماری از تغییر کاربری  همچنین .سازمان نظارتی است ضعیفدهنده نظارت شده در فهرست آثار ملی، نشاندر حریم آثار ثبت

در  ،کز شهرها در صورت بازآفرینی و احیاابناهای تاریخی مرکه دهد ای مختلف کشور نشان میبا حفظ هویت تاریخی بناها در شهرهها، 

. دایجاد می کنمندی از اقتصاد مولد فرهنگ برای توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری و بهرهزمینه ای را  ،ارچوب ارزش تاریخی و هویتیهچ

با ارتقای کیفیت زندگی در کنار  ،های نامتجانسهای ناکارآمد و توسعه کاربریستاجرای سیابه جای  توانکارشناسان میبرخی از دیدگاه 

و انگیزه شهروندان را برای سکونت در این نواحی افزایش  برگرداند جمعیت را به مراکز شهرهای فرسوده، نوسازی بافت مانندی یهااجرای برنامه

های ای است که پیش از این در بسیاری از شهرهای جهان در دههشروع شده، تجربهتهران  هایی مانندکز شهراد. اتفاقی که اکنون در مراد

و  کنندهبه نتایج امیدوار، منجر کز شهراهای اجتماعی و شهری بافت مرمیالدی مورد توجه قرار گرفته و در کنترل و کاهش آسیب 61و  71

دهد زمانی که سیاست بهسازی بافت فرسوده با حذف کاربری ها نشان میتجربه جهانی در زمینه مداخله در بافت مرکز شهر. موثری شده است

از  مردگیپذیر شده و شبجمعیت ،رفتهشود، بافت از دستهمزمان میمحور مزاحم و ارتقای سرانه خدماتی و تقویت و توسعه کاربری انسان

به بعد بیشتر مورد توجه  8971رسوده و مرکز شهرها از سال گذاری و مدیریت نوسازی بافت فگرایی در سیاست. توجه به انسانبین می رود

ها هواداران و ویژگی فرهنگی و تاریخی در تقابل با محیط نوگرا باز شناخته شده است. در این سالبه ارزش محیط سنتی  قرار گرفته و توجه

احی ها و نوعنوان یک مطالبه اصلی در سکونتگاهاند ضرورت مرمت به جای تخریب را بهزیست و میراث فرهنگی توانستهحفاظت از محیط

میالدی از  8911ویژه در به بعد و به 8971ن و طراحان شهری قرار دهند. اگرچه از سالگذاراباارزش پیگیری کرده و در کانون توجه سیاست
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ریزان شهری در میالدی طراحان و برنامه91ای کاسته شد، اما از دهه تا اندازهتاریخی های تاریخی و نگهداشت ابنیه اهمیت توجه به ارزش

ای به سیاستی مبتنی بر بازآفرینی مرکزشهرها را از طریق ارتقای لی بازگشت دوبارهویژه در اروپا و آمریکای شمایافته، بهکشورهای توسعه

ذ در پروژه بهسازی و نوسازی مرکزشهرها بیشتر مورد توجه قرار ذینفوهای ذینفع و اند و مشارکت گروهکیفی فضاها و بافت شهری داشته

زی در ریکالنشهرهای کشور آغاز شده، اما پراکندگی اختیارات و برنامه ردگرفته است. این همان راهی است که به گفته کارشناسان شهری، 

 .]81[های مختلف، سرعت پیشرفت آن را کند کرده استمیان سازمان

 

  کيفيت محيط و کالبد شهر
 یو برتر یخاص کالبد یها یزگیو یاست که دارا یمعمار یفضا یداخل شهر و عرصه  یعموم یآن دسته از فضا های، شهر یفضا

فراهم ا رمردم  یو ارتباطات رو در رو یو ملموس تعامالت اجتماع ینیتبلور ع یبرا یها باشد و بسترافض رینسبت به سا یشناخت بایز یها

 یاریبس فیتعارهمچنین  سال داشته باشند. امیدر تمام اوقات و او  گانیبه طور را ،یو بصر یکیزیف یآورد و عموم مردم بتوانند به آن دسترس

آن "، ینظر استاد مطهر از .یی نام بردبایز فیدر تعار یبه عنوان وجه مشترکرا می توان ارائه شده است. جاذبه  ییبایتاکنون در خصوص ز

موجد  ییبایهست حرکت و جنبش هم هست و خود ز ییبایآنجا که ز جاذبه هم وجود دارد. یروین کیکند  یم دایوجود پ ییبایجا که ز

 ییبایگاه که زهراست که قابل درک است.  یقیحقا جزء گریدارد و از طرف د یط با احساس آدمابترا یاز طرف ییبایز "ست.حرکت و جنبش ا

 .]21[سرشته شده است یشیگرا نیبر چن یو عتیاست و طب ییبایانسان مفتون و مجذوب ز شود. یم دهیدرک شد انسان به طرف آن کش

از  دیخانه با نداست بزرگ و همان یشهر خانه ا ،یسکونت و زندگ یبرا" :دیگو یمچنین   نچیل نیشهر ها کو طیمح تیفیباره کدر

را  یباشد که زندگ ریو دلپذ یمیگرم و صم یطیمح و بخش سازد شیرا مطلوب و آسا یبرخوردار باشد تا سکونت و زندگ ییایصفات و مزا

قد است که معت و کند یم دیساکنان شهر ها تاک یزندگ تیفیبر ک یشهر طیمح تیفیک ریبر رابطه متقابل و تاث یو ".مرفه و مطلوب سازد

 انسان یزندگ تیفیک  یبه اعتال یکالبد طیمح تیفیک یتا از راه اعتال بودقادر  دیبا ی،شهر یو طراح یزیبرنامه ر برای مفید واقع شدن

د کمبو ،یمجاز یفضاها ینیگزیو جا یشهر یکمبود فضا ی به دلیلعموم یو عرصه  یعموم یدر فضا یتر عیوس یهارییتغ. رساند یاری

و  یاقتصاد ،تاسیس اتریینشان دهنده تغ رییتغ نیا یاست که گاه نیا ینگران  .ایجاد شده استنا متعادل آن  یو پراکندگ یباز شهر یفضا

رفتن  نیدر حال از ب یعموم یدارند که عرصه هاهمه قبول  که نیاول ا هستند:ما  ینگرانباعث  یاصل دلیل مرتبط وسه  .باشدمی یتکنولوژ

 ولت،د یمال ییو توانا یبا افت نقش سنت همراه شد افت کرده است. یم نیکه در گذشته توسط دولت ها تام یماتدسطح کاال ها و خ است.

و  یتوجه یب کطرفیاز  ،یانتفاع ریدخالت بخش غ شیافزا برجسته شده است. ،یانتفاع ریغ یبخش های و تا حدود ینقش بخش خصوص

به عنوان را  یمحل یو حضور دولت ها یعموم عتمنف ،یساز یخصوص گریشده توسط دولت را جبران کرده و از طرف د جادیا ینیعقب نش

 یرابرو ب ستیز طیمح ی،اقتصاد یبر سر مسئله ها یدر سطح محل یی کهتناقض ها و تنش ها  "ایثان رواج داده است. گذار( هیکارفرما )سرما

ها و  یسرسام آور انقالب آگاه سرعت تیدر نها است. یهانج داقتصا یساختارها رییتغ جهیو نت یجانب یمحصول ها ،مطرح شده است

و  یفرد یها تیهو ی،و جهان یتقابل منفعت محل ،یمکان وجامعه محل یها مفهوم یدر برخ عیوس رییو تغ جادیباعث ا ارتباط ها، یتکنولوژ

 تیفیو ک تهایانواع فعالی در عموم یفضاهای و شهر یبخش فضا نیشده است. مهمتر یاجتماع یتجارت روزانه و ارتباط ها تیو ماه یگروه

 زیمالل انگ و در مقابل یشهر یفضا کی ییایو پو یسرزندگ شود. یباز است که متاسفانه در شهرها نقش آن روز به روز کمرنگ تر م یضاف

ها  تیفعال ییبه شناسا دیابتدا با یزندگرس جادیا یبرا نیبنابرا دهد. یاست که در فضا رخ م یها و اتفاقات تیر نوع فعالبازتاب شما  بودن آن،

و  ادیز ریتاثاست که  یکالبد طیمح، طیشرا نیاز ا یک، یردیگ یگوناگون شکل م طیباز تحت شرا یفضا یها تیمجموعه فعال .میبپرداز

 یها طیمح ازمندیکه هرکدام ن می شود میبه سه گروه تقس یعموم  یباز در فضا ها یفضا یها تیفعال دارد.ها تیفعال یبر رو یمتنوع

 .باشند یم یاریاخت یها تیفعالو  یاجتماع یها تیفعال ی،اجبار یها تیفعال ها شامل: تیگروه فعال نیهستند . ا یمتفاوت یکالبد

 ایمنتظر اتوبوس  کردن، دیخر مانند رفتن به سرکار، اند. یاجبار شیشود که کما ب یم ییها تیشامل فعال ی،اجبار یها تیفعال 

امور  یلبه طور ک. مجبور به شرکت در آن هستند یکه افراد تا حدود ییها تیتمام فعال میبهتر است بگو ،یو نامه رسان کیبودن و پ یتاکس

 ادهیپ ازمندیاست که ن ییها تیعمده فعال رندهیدر برگ ها، تیفعال گریبا د سهیمقادر  گروه نیها تعلق دارند. ا تیدسته از فعال نیروزمره به ا

 .ردیگ یقرار م یکالبد طیمح ریتحت تاث جیوقوع  آن ها بتدر ،شوند یم یتلق یگروه الزام نیا یها تیکه فعال ییاز آن جا ند.باشمی یرو

 یزنشرکت کننده ها  است. یخارج طیمستقل از مح شیبو  و کم رندیگ یصورت م یطیهر شرا تحت بایها در طول سال و تقرتیفعال نیا

 .]28[ندارند یگرینوع انتخاب د چیه

زمان و مکان مناسب در آن  شتنداشتن عالقه و در صورت دا لیکه فرد به دل فعالیتهاییدسته از  آن یعنی، یاریاخت یها تیفعال

 ادنستیا یگوشه ا تازه، یچون قدم زدن به منظور تنفس هوا ییها تیگروه شامل فعال نیا متفاوت است. یموضوع"کند و کامالیشرکت م

مناسب  یرجخا طیکه شرا ندیوندپ یبه وقوع م یها تنها در صورت تیفعال نیا شود. ینشستن و آفتاب گرفتن م ای ،یو لذت بردن از زندگ
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 اریبس یکالبد یشود که طراح یها به مکان باعث م تینوع فعال نیا یوابستگ .که آب و هوا و مکان مردم را دعوت به حضور کنند یوقت. باشد

 "المها کا تیفعال نیا ها قرار دارند. تیگروه فعال نیدر ا طلبند یخارج را م طیکه مح یحیتفر یها تیاکثر فعال رایز کند. دایپ تییاهم

  خارج هستند. یکالبد طیوابسته به شرا

چه  چنان یول .رندیگ یبا همان تناوب صورت م "بایتقر یاجبار یها تیفعال برخوردار باشد، یخوب تیفیاز ک خارج طیکه مح یوقت

مردم  طیرامکان و ش نیکه در ا نیانظر به  عالوه بر آن، شوند. دهیدارند که به درازا کش لیها تما تیفعال نیا مناسب تر باشند یکالبد طیشرا

ها و  ابانیدر خ .وستیهم به وقوع خواهد پ یمتعدد یاریاخت یها تیفعال کند. یم رهیکردن و غ یباز خوردن، نشستن، را دعوت به مکث،

 خوب، طیمح کیدر  اما به خانه برگردند رو مردم عالقه دارند که زودت ونددیپ یبه وقوع م تیفعال یتنها معدود ،تیفیک یب یشهر یفضاها

 .]22[وجود دارد یمتنوع یانسان یها تیاحتمال وقوع فعال

 

 ساماندهی بازارهاي شبانه
 مورد اهداف به توجه با ،راهبردها و راهکارها ارائه در مناسب راهنمایی ،درست تصمیمگیری در کمک ضمن تجاربجهانی از استفاده

 گردشگری ،شهری اقتصاد توسعه و شدن جهانی جهت در که می توان گفتتفریحیگردشگری ازنظر  دبی درمورد شهرآسیا در . بود خواهد نظر

 برای را تفریحی و بهداشتی ،ونقل حمل خدمات که را روزی شبانه های مکان و فضاها گردشگران رفاه و آسایش برای و یافته است توسعه

 شدهاند موجب شاخص عناصر و فضاها توسعه و منظرسازی و شبانه زندگی ایجاد با همچنین. اند کرده احداث ،کند می فراهم گردشگران

 .]4[گیرد شکل ،ندارد خود از نشانهای و هویت گونه هیچ کهاین شهر  یتی برایهو و شود برند دارای شهر

 در و بوده حاکم سیاست و دولت کنترل تحت فضاهایشهری که می توان چنین گفت حکومتی -سیاسینیز از نظر  پکندرمورد شهر

 که رقصشبانگاهی های نامید مانند کند. می تحمیل شهروندان به حکومت که شرایطی در مگر ،نیستند استفاده مورد  ،ساعاتشبانه طول

. است شهروندان حضور شاهد من( میدان تیانآن در ه شبانگاهیژر )مشابه وقت دولت طرف از شده تعیین های برنامه اجرای درزمان تنها

 پذیر امکان شبانه زندگی در مرفه طبقه حضور امکان قیمت گران تجاری فضاهای در خاص طبقهای برای و محدود صورت به نیز گاهی

 .]29[است

 گردشگران نیز و کار از فراغت از پس شهروندان حضور گفت کهچنین می توان اداری  -تجارینیز از نظر  شانگهایشهر در توصیف 

 فضاهای و تجاری های کاربری جذابیت. است آن اقتصادی و تجاری غالب نقش به پاسخی ،فضاهایجمعی شهر در ساعات شبانه طول در

 را شهری برنامهریزان و طراحان ،نیز انبوه جمعیت این ،دیگر سوی از و کند می تشویق شهر سطح در حضور به را مردم ،آنها مجاور تفریحی

 مؤثر فضای شهری مؤلفههای بر زمان و خالقیت ،مردم گزینه هایی چون کند.می  بیشتر دعوت کمیت و کیفیت با جذاب فضاهای خلق به

 خالقیت موثر می باشد.  خارجی و داخلی گردشگرانو  فرهنگیان ،هنرمندان ،دانشجویان ،سکنه، عواملی چون مردمبررسی گزینه  در است.

 کاربریو  تاریخی-تفریحی کاربری ،گردشگری-فرهنگی کاربری، خدماتی-تجاری کاربری ،شهری طراحی و معماری سبکبه عواملی مانند 

 تصویر ایجاد در مؤثری عامل تواند می، هفته آخر و تعطیالتیا در هفته  ایام طول دربسته به قرارگرفتن نیز  زمان است. وابستهمسکونی 

 .]4[آورد وجود به شهروندان در را زمان در موقعیت احساس ،ذهنی

 

 معرفی منطقه مطالعاتی
باشد که از میدان نمازی آغاز می شود، از میدان امام حسین شیراز های شهر میاز قدیمیترین خیابان، شیراز شهر زندلوار کریمخان ب

 ان زند می رسد و تا انتهای بلوار زندیه ادامه پیدا می کند.کند، به میدان شهدای شیراز می رسد و با یک زیر گذر طوالنی به خیابعبور می

که ند ز بلوارسنگ بنای  چهارراه زند نیز که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته به فاصله کمی از میدان شهرداری در بلوار زند می باشد.

 ترین خیابان و شاهراهمهم بلوارین ا. ر زمان زندیه رونق گرفتوقت شیراز نهاد و بعدتر د را امام قلی خان حاکماست محور توسعه شیراز مدرن 

جالب این خیابان عرض آن است که در زمان کریمخان زند از نکات ر اقتصادی در آن جریان دارد. وباشد که اهم اماقتصادی شهر شیراز می

درختکاری  بلوارمتر در وسط  7 ،رو در هر سمتمتر پیاده 6د حدو با عرض کنونی یعنی ،که در خیابانها تنها ستور و درشکه ها در تردد بوده اند

 های قاجاری و بناهایی متعلق به پهلوی اول و دومبا بافتی قدیمی و پر از خانه بلوارر قرار دارد. این باند تردد خودرو در هر سوی بلوا 4شده و 

 است.
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 ( موقعيت جغرافيایی چهارراه زند شيراز1شکل )

 نتایج

توان به نتیجه مطلوب و دلخواه رسید که ارتقاء سیمای شهر و رضایت شهروندان درگرو بهبود عملکرد بازار شبانه است. درصورتی می

آن  یبتوان فعالیتها را با برنامه ریزی قبلی انجام داد و از ابتدا هیچ طرحی به صورت غیرکارشناسی ایجاد نشود که سپس به فکر افزایش کارای

ا مطالعه بازارهای شبانه موفق در کشورهای پیشرو در این زمینه می توان عملکرد بازار شبانه را ارتقاء داده و روند این امر را تسریع باشیم. ب

 کرد.

در جهت ایجاد یک برنامه بکپارچه زمانبدی شده در بازار شبانه و فضایی برای خدمات مشتریان و گردشگران به صورت پیوسته در 

ز، که چهره ای مانند روز برای مشتریان در شب ایجاد نمایند، می توان از انجام فعالیتهایی مانند: بهبود اقتصاد شبانه شهر، طول شبانه رو

 ،ایجاد هویت در مکان، بهبود سیمای شهر و چهره بازار شبانه با ایجاد مبلمان و نور به میزان مطلوب، سهولت استفاده از حمل و نقل عمومی

من که شهروندان در آن حس امنیت داشته باشند. درنظرگرفتن کلیه اقشار جامعه که هریک به گونه ای با اماکن شهری ارتباط ایجاد محیط ای

اند می تواند در مردم سرزندگی و امید ایجاد نماید. ایجاد حس تعلق خاطر و فرهنگ دلسوزی همراه با برقراری رابطه ای میان برقرار کرده

مختلف ضمن درنظرگرفتن پارامترهای کالبدی شهری و عملکرد آنها خود موجب جنب و جوش و ایجاد حس شادابی  شهروندان در زمانهای

شود که همراه با تحرک و پویایی توأم با شادمانی است. حضور در چنین بازارهایی در اماکنی که امنیت آنها توسط دستگاههای افراد می

ی غنی آنها می باشد و می توان تداوم حضور مشتریان  را با تعبیه مبلمان هایی با فواصل معین مربوطه تضمین شده است، یادآور تاریخچه ا

و نورپردازی مناسب جهت رفاه حال  و وجود فضایی برای استراحت آنها شاهد بود. ازطرفی رضایتمندی مشتریان از عوامل مذکور، می تواند 

 اطرافیان و نزدیکان، نوعی تبلیغ در راستای افزایش رونق این بازارها باشد.با بازگو کردن خاطرات و در میان گذاشتن آنها با 

نو ساخته شدند و در کنار آن فضای نما و باغهای جهانها باغ. در آن سالتاکنون ادامه داردزمان قاجار شیراز از خیابان زند توسعه 

وم جمعیت ساکن در منطقه افزایش یافت و مراکز تفریحی از جمله در زمان پهلوی اول و د. کسب و کار هم در راستای خیابان شکل گرفت

های در چند سال گذشته که تب ساخت اقامتگاه.بدل کردند چند سینما در خیابان زند ساخته شدند و شیراز را به قطب فرهنگی کشور

 یکبهگردی یکهای بومهای خود زدند. اقامتگاههای قدیمی دست به مرمت ملکدر اطراف خیابان زند صاحبان خانه ،باال گرفت ،گردیبوم

 گذرتاریخی زند مرکز تجاری و دادوستد .گذراندند، مهمان خیابان زند شدندساخته شد و مسافرینی که تعطیالت را در شهر تاریخی شیراز می

ار وکیل از قدیم االیام تا به امروز باعث رونق این محل است و از طرف دیگر ساخت پاساژهای تازه بسیاری از هست. وجود باز نیزشیراز شهر 

ین اهای گذشته ساخت مراکز پزشکی نیز وجهی تازه به این خیابان بخشیده است. کسبه شیرازی را به این خیابان کشانده است. در سال

بسیاری از ادارات دولتی مانند  .تر استجا پایینو قیمت خانه نسبت به باقی مناطق شهر در آندر قسمت جنوبی شیراز قرار دارد  خیابان

استانداری و ساختمان شهرداری شیراز در امتداد خیابان زند است. از طرف دیگر و در سال های گذشته ساخت چند مجتمع پزشکی این 

امروز بخشی از آن پیاده راهی است برای قدم زدن گردشگران شهر تاریخی شیراز خیابانی که .خیابان را به قطب درمان شیراز بدل کرده است

ترین خیابان های شهر این خیابان یکی از پر دسترس .و بخشی دیگری زیرگذری یک کیلومتری که ترافیک را به زیر سطح زمین برده است

ردی در گهای بومشهر شیراز برقرار کرده است. اقامتگاهکالنشیراز است. خیابانی که پیوندی بین تاریخ، گردشگری و فرهنگ در دل این 

. وجود دستفروشان در طول شبانه روز در این خیابان به خصوص در حوالی های گذشته باعث رونق بیش از پیش این خیابان شده استسال

 شیراز نشان داده شده است.نمونه از بازار شبانه چهارراه زند چندین در تصویر زیر  چهارراه زند، مشاهده می گردد.
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 از بازار شبانه چهارراه زند شيراز یایه( نمونه 2شکل )

 بحث و نتيجه گيري
محدوده درنظرگرفته شده در این پژوهش دارای تاریخچه و فرهنگی غنی از گذشته ایران می باشد. به همین دلیل درنظرگرفتن 

پارامترهایی مانند ایجاد خدمات مناسب در شب جهت رفاه حال مشتریان و امنیت و آسایش آنها، توأم با درنظرگرفتن پیشینه و تمدن ایجاد 

ندی همچنین هویتمغرور می باشد و آنها را به حضور در چنین اماکنی ترغیب می کند. فراد، یادآور گذشته ای توأم با کننده این اماکن برای ا

، بستر مناسب جهت شهری فضای در توقف و مکث افزایش و اهمیت دادن به پارامترهایی مانند خاص بودن برای تشخیص فضایی شب،

وجود چنین بازارهایی را از  ،بانه در کنار عواملی مانند صرفه جویی در هزینه خرید و انرژیکارهای مختلف و نمایان ساختن منظر محیط ش

جای تردیدی وجود ندارد که قرارگیری شهروندان در فضاهای فرهنگی و دلنشین آنها را برای سازد. دیگر بازارها و مراکز خرید متمایز می

با فخر و معنابخش برای آنها در بردارد. بازارهای شبانه همچنین می تواند با وجود  تکرار چنین تجربه هایی تحریک کرده و احساسی همراه

فراخوانی برای ، مشتریان امکانات رفاهی و نورپردازی مناسب جهت ایجاد حس آسایش و امنیت و فروشندگانی با کاالهای خاص آن شهر

 باشد. گردشگران و توریستها برای خرید و دیدن اماکن تاریخی آن شهر
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