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صفحات89-100

واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان 
نقش جهان اصفهان 

دکتر پویان شهابیان٭، مهندس ریحانه حقیقی٭٭ 

تاریخ دریافت مقـاله:    1391/04/05
تاریخ پذیرش نهایي:    1391/08/06 

چکیده
در رابطــه با میدان نقش جهان به عنوان یکی از فضاهای شــهری پژوهش های گوناگونی صــورت پذیرفته، اما آنچه در این 

پژوهش مورد توجه و بررسی خاص قرار گرفته است، شناسایی نقش هنرهای عمومی در موفقیت این فضای شهری است.
در ابتدا معرفی انواع هنرهای عمومی از یک ســو و شناسایی عوامل زمینه ساز موفقیت فضاهای شهری از سوی دیگر و نحوه 
ارتباط این دو با یکدیگر مورد بررســی و تحلیل قرار گرفــت و بدین ترتیب نقش مثبت به کارگیری هنرهای عمومی در بهبود و 
موفقیت فضاهای شــهری شده است. در ادامه ضمن بررســی انواع هنرهای عمومی که درگذشته در این میدان وجود داشته و 
همچنین آنهایی که امروزه نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد، به ســنجش نظرات استفاده کنندگان این فضای شهری در رابطه با 
میزان عالقه مندی آنها به حضور و یا استمرار هنرهای عمومی در میدان نقش جهان با استفاده از پرسش نامه پرداخته شده است.

واژههایکلیدی
هنر عمومی، فضای شهری موفق، میدان نقش جهان 

* استاديار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی، تهران، ايران.)مسئول مکاتبات(
Email: shahabian@iauctb.ac.ir
Email: reyhan.haghighi2010@yahoo.com                                   .كارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر، تهران ، ايران **
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مقدمه

مقوله »هنر عمومی«1یا به بیانی دیگر »هنر پاپ«2، »هنر توده«، »هنر 
مردم وار« از جمله جنبش های هنر قرن بیســتم و دســتاوردهای این 
برهه از تاریخ به شــمار می رود. این واژه نخســتین بار توسط همیلتن3 
و جــان مک هلــه4 پا به عرصه هنر گذارد. همیلتــن هنر عمومی را با 
تعابیری همچون، هنر جوان، ارزان، مردمی، فانی، مصرف      گرا، کنایه آمیز، 
شــهوت انگیز و فریبنده تبین می کند )Pop Art portraits , 2007(. بدین 
ترتیب می توان آبشــخور فکری این جنبش را در دهه 60 انگلستان و 
دست مایه هنرمندان، فرهنگ مردمی، تولیدات انبوه، تبلیغات محیطی 
و تصویری دانست. این گونه ی هنری به مثابه جلو ه ای از هنر برخاسته 
از بطن و متن و بافت هر جامعه و مردم آن در پی آن است تا دگرباره 
هنر را با زندگی جاری مردم در هم آمیخته و زیبایی شناختی را در بستر 
زندگی آنان وارد نماید. این گونه هنری در پی آن است تا با بیانی ساده 
و بی آالیش، چشــمان مردم را رو به ســوی خود خیره سازد. جذابیت 

زندگی شهری را افزون گرداند.
می تــوان نمود بهره گیری از چنین هنــری را از دیرباز در فضاهای 
شهری ایران زمین مشــاهده کرد. هرچند این دست نمودها در ایران 
به گونه ای بومی و گره خورده با فرهنگ و بافت هر شــهر و هر اقلیم 
در زمان خودش نمایان شــده اند.گذر زمان و تغییر و تبدیالت صورت 
گرفته حضور چنین جلوه های هنری را در عرصه شهری کم رنگ نموده 
و جلوه هــای دگر بر آن زده اســت. از جمله شــهرهایی که برخی از 
فضاهای شــهری خود را به طور فعــال و پویا حفظ نموده می توان به 
شــهر اصفهان اشاره کرد. میدان نقش جهان اصفهان نه تنها در زمره 
فضاهای شــهری به جا مانده از دوران گذشــته این شهر است؛ بلکه 
به نظر می آید به مثابه فضای شــهری موفق در سطح کشور زبان زد 
است. بررسی سفرنامه های موجود از جهانگردانی همچون ژان شاردن 
و همچنین اثرات به جای مانده در میدان مانند میل های چوگان نشانی 
از حضور هنرهای عمومی از دیر باز در این میدان اســت. در گذشــته 
این میدان مملو از افرادی بوده اســت که برای تماشــای بازی های 
دســته جمعی و یا چراغانی هایی که برای خوشامدگویی به شاه عباس 
در سردر بازار قیصریه قرار می گرفت به میدان می آمدند و ساعاتی را در 
آنجا می گذراندند. از این رو در این مقاله تأثیر وجودی هنرهای عمومی 

در میزان موفقیت این فضای شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
 در این راســتا ابتدا در بخش پیشــینه موضوع به صورت جداگانه به 
بررسی معانی و مفاهیم دو مقوله فضای شهری موفق و نقش هنرهای 
عمومی پرداخته شــده و پــس از آن به فصل مشــترک آنها و نقش 
هنر عمومی به مثابه راهکاری در راســتای موفقیت فضاهای شهری 

پرداخته می شــود. پس از آن با توجه به مدل مفهومی به دســت آمده 
پرسش نامه ای تهیه شده و از جامعه آماری مورد نظر مورد پرسش قرار 
گرفته اســت، اصالحات به دست آمده از این پرسشگری از طریق نرم 
افزار SPSS تحلیل قرار گرفت و در نهایت به راهبردهایی در جهت 

هرچه موفق تر شدن میدان نقش جهان دست یافت.

روشتحقیق
پژوهش پیش رو بر این فرض اســتوار اســت که میدان نقش جهان 
اصفهان در زمره فضاهای شــهری موفق اصفهان و ایران به شــمار 
می رود. از این رو با در نظر گرفتن این پیش فرض در پی آن است که 
از بطــن و متن مقوله هنر عمومی به علت یابی این مهم بپردازد. بدین 
ترتیب به موازات آنکه می توان پژوهش حاضر را در زمره نوشتارهای 
دوپایه ) دوپایه گوناگون در مبانی نظری ( پنداشــت؛ روش جمع آوری 
داده های نوشــتار را می توان ترکیبی از روش کتابخانه ای و پیمایشی 
)پرسش نامه( دانست. بدین منظور در بخش نخست به بررسی ادبیات 
مرتبط با هنرهای عمومی و شناســایی اثرات مثبت هنرها در فضای 
شــهری موفق می پردازد و در ادامه به بررســی تاریخی، کتابخانه ای 
میــدان نقش جهان و جایگاه هنرهای عمومی در آن اســت. پس از 
آن مدل مفهومی و چارچوب به دســت آمده را در قالب پرســش هایی 
ســاختارمند کرده و از جامعه آماری مورد نظر مورد پرسش قرار داده 
اســت. در این راســتا در ابتدا باید برآورد معینی از حجم نمونه که در 
تعیین میزان اطمینان و قابلیت تعمیم پذیری نتایج مؤثر است، صورت 
پذیرد. از آنجا که حجم نمونه و فاصله اطمینان پاسخ ها فرایندی رفت 
و برگشتی هســتند )به عبارتی با داشتن یکی می توان، عامل دیگر را 
به دســت آورد(، در پژوهش حاضر با تعداد 160 پرســش نامه، فاصله 
اطمینان پاســخ ها محاسبه شــد. از رابطه 1 برای برآورد تعداد نمونه 

استفاده شده است.

رابطه 1. برآورد تعداد نمونه                            

که در آن سیگما انحراف معیار نمونه و spd کوچکترین اختالف بین 
یک زوج از میانگین ها است. در این پژوهش spd  برابر 0/12 و واریانس 
z 160  مقدار=n برابر 0/3025 در نظر گرفته شــده اســت. لذا برای

رابطه2. حل رابطه یک با استفاده از داده ها

در نتیجه مقدار سطح اطمینان برابر 91/46% است.

دکترپویانشهابیان،مهندسریحانهحقیقی
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صفحات     5-15

واکاوینقشهنرهایعمومیدرموفقیتفضایشهریمیداننقشجهاناصفهان

بــا توجه به حجم نمونه تعداد 160 پرســش نامه مورد نظر به صورت 
تصادفی میان افراد حاضر )گردشــگران و  افراد بومی با سن و جنس 
گوناگون ( در میدان نقش جهان اصفهان توزیع شد. اطالعات به دست 
آمده از این پرسشــگری از طــرق نرم افــزار SPSS مورد تحلیل 
قرار می گیرد. با توجه به موارد یاد شــده می توان نوشــتار حاضر را در 
زمره پژوهش های توســعه ای، با روش تحقیق کیفی-کمی و رویکرد 

توصیفی-تحلیلی جای داد.

پیشینهموضوع
مفهوم موفقیت در فضاهای شهری 

از نظر ویلیام وایت رفتار مردم در فضاهای شــهری به صورتی عجیب 
و غیر قابل پیش بینی اســت و آنچه بیش از هر عامل دیگری مردم را 
به خود جذب می نماید حضور ســایر افراد در فضا می باشد )کاشانی جو، 
1389(. به باور گل5 جذابیت یک شهر را می توان با توجه به انبوه مردمی 

کــه در فضای همگانی آن گرد می آیند و وقت خود را در آنجا ســپری 
می کنند، مورد ســنجش قرار داد )پاکزاد،1386(. وی بر این باور است که 
فعالیت در جایی رخ می دهد که پیشــتر در آن رخدادی به وقوع پیوسته 
باشد. چرا که معمواٌل در فضایی که در آن فعالیتی جریان ندارد، فعالیتی 
تازه روی نمی دهد. بر این اســاس او فعالیت هــای افراد در فضاهای 
شــهری را به سه دســته: فعالیت های ضروری، فعالیت های گزینشی و 
فعالیت های اجتماعی تقسیم می نماید. از منظر گل فعالیت های ضروری 
جنبه اجبار داشــته و به دور از کیفیت محیط رخ می دهند. این در حالی 
است که فعالیت های گزینشی به صورت ارادی و به خواست خود مردم 
صورت می پذیرد. آنها در چنین فعالیت هایی مشــارکت داشته و میزان 
این مشــارکت به میزان برانگیزانندگی فعالیت وابسته است. همچنین، 
فعالیت های اجتماعی آن دســته از کنش ها هســتند که تنها در حضور 
جمع شکل می گیرند. این دسته کنش ها، دستاورد کیفیت و مدت زمان 
رخ دادن دو گونه فعالیت پیشین هستند. در مورد فعالیت های اجتماعی 
بیش از آنکه بتوان کیفیت محیط را انگیزه شکل گیری فعالیت دانست؛ 
می توان آن را به مثابه بســتر سازی برای انجام آن در نظر گرفت )گل، 
1387(. با توجه به دسته بندی فعالیت ها از سوی گل فعالیت های گزینشی 

زمینه ساز فعالیت های اجتماعی هستند و فعالیت های گزینشی در فضایی 
با کیفیت پایین انجام نمی شوند. یکی از عوامل شناسایی فضا به عنوان 

فضایی موفق امکان انجام فعالیت های اجتماعی در آن است.
 مونتگمــری 6 نکتــه کلیــدی در موفقیت فضای شــهری را در وجود 
یک»مبنای تعادل« شناسایی می کند. بدون حضور فعالیت های اقتصادی 
در سطوح و الیه های مختلف نمی توان فضای موفق شهری ایجاد نمود 
و از آنجا که تبادل فقط در فعالیت های تجاری خالصه نمی شوند، فضای 

شهری بایستی امکان ایجاد ارتباطات اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم 
آورند )کرمونا و همکاران، 1388(.

همچنین کر7 عوامل مؤثر بر حضور مردم در فضاهای شهری را در پنج 
عامل راحتی، آســایش، دلمشغولی غیر فعال، دل مشغولی فعال و کشف 
می داند. وی هریک از موارد یاد شــده را به صورت زیر تبیین می نماید 

: )Carr،1990(

راحتی8 : نیاز اولیه و پایه در یک فضا اســت نیاز به خوردن، نوشیدن، 
ســرپناه و یا مکانی برای اســتراحت، تمامی این موارد مستلزم راحتی 
در فضا اســت. راحتی در فضا از طریق دسترسی به برخی شاخص های 
محیطــی مانند نور خورشــید و یا وجود محلی راحت و مناســب برای 

نشستن صورت می پذیرد.
آســایش9 : وجه تمایز آســایش با راحتی در دارا بــودن میزان آزادی 
شخص در فضا تعریف می شود. به گونه ای که می توان احساس راحتی 

روحی را به مثابه پیش نیازی برای آسایش در نظر گرفت.
دل مشــغولی غیرفعال 10: محیط پیرامون آدمی یارای آن را دارد که به 
گونه ای متفاوت و بدون در گیر ساختن مستقیم شخص احساس آرامش 
را در وی ایجاد نماید. این ویژگی در برگیرنده عالقه، مشــاهده و لذت 
بردن بوده و از تماشای صحنه ای گذرا منتج می گردد. این گونه برخورد، 
به صورت غیرمستقیم رخ می دهد; چرا که صرفٌا تماشاگر بودن به صحبت 

کردن و فعالیت در فضا ارجحیت دارد.
دل مشــغولی فعال11 : این کنش، حاصل تجربه مستقیم مکان و مردم 
حاضر در آن است. این تجربه گستره متنوعی را دارا است. برخی از افراد 
از دیدن سایرین احساس خشنودی می کنند. این در حالی است که برخی 

دیگر تمایل به برقراری ارتباط مستقیم تری دارند.
کشف12 : از منظر کر مفهوم کشف به عنوان خلق فضاها و منظره های 
متنوع، فعالیت های گوناگون با هدف تأمین جاذبه ها و تجارب گوناگون 
و ایجاد پویایی در بازدید کننده گان فضا تعریف و تبیین می شــود. مقوله 
کشــف با مفاهیم تغییر و تنوع در پیوند اســت. این مقوله میان مسائل 
روزمره و یکنواخت، گسســت ایجاد کرده حس دور از انتظار و ناگهانی 

بودن را در بر دارد. 
 همچنیــن پــروژه فضاهای عمومــیPPS(13( چهــار عنصر کلیدی 
)دسترســی، راحتی و تصویر ذهنی، کاربــری و فعایت، اجتماع پذیری( 
را بــه مثابه عناصر کلیدی یک مکان موفق این چنین بر می شــمارد 

.)PPS”,2000,17”(

 دسترســی14: این کیفیت در زمینه چگونگی پیوند کالبدی و دیداری 
فضا با محیط پیرامون خود می باشــد. یک فضای عمومی موفق قابل 
رؤیت و دسترســی به فضــا و اطراف آن امکان پذیر اســت. عناصر 

کالبدی بر میزان دسترسی و قابلیت ادراک فضا مؤثر هستند.
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راحتــی و تصویر ذهنی15 : راحت بودن و داشــتن ســیمای مطلوب 
کلیــد موفقیت یــک مکان به شــمار می رود. در شــکل گیری چنین 
تصویر مطلوبی، درک امنیت، پاکیزگی، بافت ســاختمان های مجاور و 
شخصیت مکان، در درجه نخست قرار دارد. الزم به یادآوری است که 
اهمیت واالی حق انتخاب مردم در امکان نشســتن در موقعیت های 

دلخواهشان از نکاتی است که غالبًا نادیده انگاشته می شود.
کاربری ها و فعالیت ها 16: فعالیت های جاری در یک مکان بنیان اصلی 
مکان را شــکل داده و دلیل حضور مــردم در مکان را فراهم می آورد 
در حقیقت این فعالیت ها هســتند که به فضــا ویژگی های بی مثال و 

یگانه ای می بخشند.
اجتمــاع پذیری17: دســتیابی بــه فضایی با کیفیــت اجتماع پذیری 
بسیار دشوار اســت؛ این در حالی است که دستیابی به چنین فضایی، 
مکانی به دور از هرگونه ناخوشــایندی و اشــتباه رابه همراه دارد. آن 
هنگام که مردم با دوستانشــان خود مالقات می کنند و جویای احوال 
همسایگانشان می شــوند؛ در رویارویی با افراد ناآشنا احساس راحتی 
می کنند؛ حســی به مراتب ژرف تر از مــکان و هم پیوندی با اجتماع و 

جامعه خود به دست می آورند.
پایمــر18 عوامل مؤثر بر یک مکان عمومی موفق را این چنین معرفی 
می نمایــد : موقعیت مکان، اندازه مــکان، برنامه  مکان و طرح  مکان 

)خستو و سعیدی رضوانی، 1389(. 

 برمبنای مباحث یاد شده، به نظر می آید که مکان های موفق، زنده تر و 
به مراتب پویاتر تجربه می شوند. جیکوبز19رمز این موفقیت را در حضور 
مردم دانسته و بر این باور است که با تشویق مردم به حضور در عرصه 
خیابان، تحرک و زندگی در آن جریان می یابد. فضاهای شهری موفق 
با حضور مردم شــخصیت می یابند و از این طریق شخصیت این گونه 

فضاها تقویت می گردد )کرمونا و همکاران، 1388(.

نقشهنرعمومیدرایجادفضاهایشهریموفق
 یکی از ویژگی های هنر عمومی آن است که رنگ و بوی انسانی تری 
به محیط شــهری می بخشــد. هنــر عمومی می توانــد کانونی برای 
شکل گیری فرهنگ عمومی ایجاد نموده و از این رو دارای نوعی بیان 
کالبدی )مجسمه ها و یادمان ها (گونه ای بیان معنایی مشترک و یا نقاط 
مورد عالقه و جذاب برای مردم باشــد. از دیگر سو هنرهای عمومی 
یارای آن را دارند که مجالی برای شکل گیری فرایندها و اتفاقاتی )از 
قبیل جشنواره ها و فستیوال ها( که سودای بازتاب ارزش های اجتماعی 
مشترک را در سر دارند باشند )Hall &  Robertson, 2001(. بدین ترتیب 
می توان هنر عمومی را در قالب وقایع، کارهای برجسته و شاهکارها، 
فعالیت ها، هنرهای نمایشــی، و هرگونه تظاهر هنر موسیقی و در کل، 

تمام فعالیت های خالقانه و پر معنا در فضای عمومی دانست.
پس از بررســی موارد یاد شده، در نگاهی کالن می توان هنر عمومی 
را به دو بخش عمده هنرهای متحرک و ثابت تفکیک نمود. هنرهای 
متحرک شــامل نمایش های خیابانی، گالری هــای خیابانی، اجرای 
موســیقی و مجسمه های زنده می باشد، این دســته از هنر قادر است 
مــردم را به توقفی کوتاه و نظاره به یک هنر تشــویق نماید. هنرهای 
ثابت شــامل یادمان ها، مجسمه ها، مبلمان شهری و گرافیتی همچون 

نقاشی های کف و نقاشی های دیواری می شوند.
بــه کارگیری گونه های متفاوت هنر عمومی در عرصه شــهر تأثیرات 
گوناگونی در فضاهای شــهری و کاربران فضاها بــه جای می گذارد. 

مایلس20 این چنین بیان می دارد:
1( هنر عمومی به مکان شــور و احســاس می بخشــد. 2( بسترساز 
شکل گیری تعهد در کاربران مکان شده و آنها را با مکان درگیر می سازد. 
3( مدلــی از کارهای تخیل انگیز ارائه می دهد. 4( به باز زنده ســازی 

.)Miles,1994( شهری یاری می رساند
رمسار 21 معتقد است هنر در فضاهای شهری کاربرد های گوناگونی دارد 
از جمله : یادآوری خاطرات، بهبود منظر شــهری، کمک به احیا ء اقتصاد 
در خالل گردشــگری و ســرمایه گذاری، کمک به احیاء فرهنگی هنری، 
هویت بخشی به جامعه و پاسخگویی به سیاست های عمومی ارتقا ء کیفیت 

.)Remesar, 2001( زندگی شهری
انجمن برنامه ریــزی آمریکا نقش هنر عمومی در فضای شــهری را 
این گونه دســته بندی نموده اســت: 1( به بهبود سیمای شهر و ارتقای 
رضایتمندی عمومی از فضا می انجامد. 2( تقویت ارزش های فرهنگی، 
حفاظــت از تاریــخ، میراث فرهنگی و ســرمایه های طبیعی را مد نظر 
قرار می دهــد. 3( ایجاد کننده کاراکتر اجتماعی و حس مکان اســت. 
4( تعامالت اجتماعی و مشــارکت مردم در فضاهای شــهری را ارتقا ء 
می بخشد. 5( حیات اقتصادی جامعه، از طریق به کارگیری استعدادها و 

سرمایه های محلی و ایجاد اشتغال را ارتقا ء می بخشد.
بر این اســاس هنر عمومی را می توان نوعی تشریک مساعی به سوی 
توســعه پایدار دانســت، که می تواند به اهداف اقتصادی، اجتماعی و 

.)APA, 2011( زیست محیطی در یک منطقه شهری کمک کند
ٌازســوی22 نیز نقش هنر عمومی در فضای شــهری را به صورت زیر 
برمی شــمرد: 1( محیط زیست ســاخته شــده را اصالح می نماید. 2( 
فضاهای شهری شهر را انسانی نموده و به مکان معنایی تازه می بخشد، 
از ایــن رو به خلق فضاهایی راحــت و آرامش بخش برای مردم یاری 
می رســاند. 3( بسترســاز گفتگــو و بحث های اجتماعی اســت. 4( به 
ارتقا ء کیفیت محیط زیســت و زندگی مردم می انجامد. 5( اســتفاده از 
فضاهای شــهری شــهر را افزایش داده و با حمایت از حس مالکیت 

دکترپویانشهابیان،مهندسریحانهحقیقی
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صفحات     5-15

و غرور اجتماعی، وندالیســم را کاهش می دهد. 6( بر توان گردشگری 
می افزاید. 7( اقتصاد محلی را از طریق اشتغال محلی تقویت می نماید. 
8( بــر حس ارج و احترام مردم نســبت به یک مــکان ویژه می افزاید. 
9( کاراکتر ویژه و متفاوتی به توسعه های بخش عمومی و خصوصی شهر 

.)Ozsoy & Bayram, 2007, 10( می بخشد
با نگاهی گذرا بر مبانی مرتبط با مقوله هنر عمومی و جان مایه فضاهای 
شــهری موفق در ادبیات شهرسازی جهان، می توان شاهد برهم کنشی 
گیرا و فصل مشترکی مشهود میان این دو مقوله بود. این فصل مشترک 

را می توان این گونه بیان نمود:
همان گونه که گفته شــد مهم ترین ویژگی هنر عمومی قابل دسترس 
بودن آن برای عموم اســت در مقابل یکی از مهم ترین شــاخص های 

فضای شهری موفق قابلیت دسترسی عموم به فضا است.
مهم ترین وظیفه مبلمان شــهری در فضای شهری ارتقا ء سطح کیفی 
محیط شهری در جهت پاسخگویی به نیازهای شهروندان است )مرادی، 
1386(. ایــن عناصر می توانند بــا برطرف کردن نیازهــای کالبدی و 

زیباشناختی استفاده کنندگان محیط را انسانی نموده و ارتقا ء رضایتمندی 
افراد از فضا را به همراه داشــته باشــند، بر این اساس مبلمان شهری 
دارای دامنه ای از کفســازی پیــاده رو تا ســبدهای گل و نورپردازی 
می باشند و می توانند جلوه های خاصی به محیط اعطا نمایند. به کارگیری 
مبلمان شهری با اهداف ذکر شــده فضا را در راه دستیابی به دو معیار 

راحتی و آسایش فضای شهری موفق هدایت می نماید.  
به هر شی ء ساختمان یا موضوعی که گویای تاریخ برجسته یک جامعه 
باشــد یادمان گفته می شــود.  یادمان ها به مکان  شــخصیت خاص 
داده حــس مکان را ارتقا ء می دهند،  اســتفاده کنندگان را با فضا درگیر 
می نمایند و محلی برای شکل گیری اجتماعات ایجاد می نماید، در نتیجه 

در شکل گیری د  ل مشغولی فعال و غیر فعال مؤثر می باشد.
 بیشــترین نمود هنرهای عمومی در شــهر مربوط به مجســمه هایی 
اســت که در مقابل ســاختمان های اداری میدان های شهری و محلی 
و یا مراکز خرید قرار دارند )Gaie,2002(. اســتفاده از مجسمه ها از زمان 
رنسانس به عنوان عناصر ایجاد کننده مرکزیت در فضای شهری رونق 
یافت. مجسمه ها از عواملی هســتند که می توانند حس مکان را برای 
اســتفاده کننده ارتقا ء داده و افراد را با محیط درگیر نمایند، همچنین در 
ایجاد مکانی برای وقوع بحث های اجتماعی مؤثر می باشــند. در نتیجه 
مجسمه ها می توانند در فضا دل مشغولی فعال و غیرفعال ایجاد نمایند. 
در حقیقت می توان گفت مناظر ایجاد شده به واسطه مجسمه ها و دیگر 
انواع هنر عمومی در فضا می توانند بسترســاز جذب مردم و شکل گیری 
فعالیت های اجتماعی در محیط باشند )Carr, 1990(. مجسمه ها می توانند 
عامل اتصال کالبدی و بصری فضاهای چند بخشــی با یکدیگر شده و 

موجب ارتقا ء معیار دسترسی در فضاهای شهری باشند.
برای ســاخت مجســمه های زنده افراد خود را به شــکل مجسمه در 
می آورند و برای ســاعت ها به یک حالت و بدون حرکت می ایســتند و 
در ازای ایــن کار زیبا از شــهروندان و گردشــگران مبالغی را دریافت 
می نمایند. این گونه خاص هنر مدلی از کارهای تخیل انگیز ارائه می دهد 
و در نتیجه معیار کشف در فضای شهری موفق را که با نو و هیجان انگیز 
بودن فضا به دست می آید تقویت می نماید. از دیگر سو مجسمه های زنده 
به فضا شور و احســاس می دهند و می توانند عاملی برای شکل گیری 

اجتماعات و همچنین بحث های اجتماعی باشند.
اجرای موســیقی و نمایش های خیابانی که به صــورت آزاد در فضای 
شهری به استفاده کنندگان ارائه می شوند، موجب شکل گیری اجتماعات 
و ایجاد مکانی مملو از شور و احساس می شوند. در نتیجه فضا به ظرفی 
پر شــده از استفاده کنندگان تبدیل می شود و در ادامه فعالیت ها به مثابه 

.)PPS, 2000( آجرهای اصلی ساختمان فضا شکل می گیرند
نمایشــگاه های خیابانی آخرین نوع هنرهای عمومی می باشــند، این 
نمایشگاه ها عالوه بر اینکه موجب سرزندگی فضا می شوند، ارتقا ء حیات 
اقتصادی جامعــه را در پی دارند و می توانند تشــکیل دهنده پایه های 

اقتصادی برای مکان باشند.
براســاس ویژگی های هنرهــای عمومی و تأثیراتی کــه می توانند در 
فضاهای شــهری داشته باشند و همچنین معیارهای موفقیت یک فضا 
می تــوان گفت هر یــک از انواع هنرهای عمومــی به صورت جداگانه 
می توانند موجبات فراهم شــدن یک یا تعدادی از ویژگی های فضاهای 
شــهری موفق را فراهم نمایند. در جدول 1 انــواع هنرها و معیارهای 
موفقیت که می توانند در فضاهای شهری ایجاد نمایند آورده شده است.

 
معرفیوتبییــننمونهموردیپژوهش)میداننقش

جهان(
 شــاردن 22، جهانگرد مشــهور فرانســوی میدان نقش جهان را در 
ســفرنامه ی خود این گونه توصیف کرده اســت ؛ »این میدان یکی از 
زیبا ترین میدان های جهان است که شکل مربع مستطیل دارد به طول 
440 قدم و عرض 160 قدم، اطراف میدان نهری اســت که با آجر و 

آهک سیاه که از سنگ سخت تر است ساخته شده است«.
 سردر مسجد شــاه و سردر بازار شاه که هر کدام دو طرف میدان واقع 
هستند به شکل نیم هاللی است و جلوی هر یک حوضی است به محیط 
هفتاد پا که اطراف آن از ســنگ ساخته شده است و همواره در آنها آب 
زالل جریان دارد، چه یکی از لذات ســاکنان ممالک گرمسیری داشتن 
آب خنک و سرد است. در اطراف این بناها پایه و منجیق هایی از چوب 
قرار داده اند که روی آنها از پایین تا باال جای چراغ ساخته شده که در 

واکاوینقشهنرهایعمومیدرموفقیتفضایشهریمیداننقشجهاناصفهان
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جشن ها و اعیاد روی آنها چراغ گذارده روشن می کنند و در هیچ کجای 
دنیا چنین چراغانی دیده نمی شود، چراکه تعداد این چراغ ها در حدود 50 

هزار عدد است )شاردن، 1362(. 
 شــاردن در جای دیگری از ســفرنامه خود راجع به عمارت ساعت یا 
ساعت ســازی در میدان نقش جهان توضیح داده و چنین می نویســد: 
عمارت ســاعت که فعال مورد توجه نیست به هنگام جلوس شاه عباس 
دوم برای تفریح و خوش آمد وی ســاخته شــده اســت. این عمارت 
مانند باغچه ی کودکان اســت، این عمارت عبارت اســت از تعدادی 
عروسک ها و بازوهای و سرها و دست هایی که به صورت نقاشی شده 
روی دیــوار نصب و به جای اعضای آنها به کار می رود و نیز تعدادی 
پرندگان و حیوانات چوبی است که با حرکت پاندول ساعت به حرکت 
آمده و سرساعت به صدا در می آیند و آوای مخصوصی از آنها به گوش 
می رســد. ایرانیان به این دستگاه با چنان نظر تحسین و شگفت انگیز 

نگاه می کنند که ما به ساعت »استراسبورگ« و »آنورس« نمی نگریم 
وآن را شاهکار قوای محرکه می دانند )همان(.

 در ســفر نامه تاورنیه24 آمده اســت؛ در بیشتر اوقات شاه طرف عصر 
برای دیدن جنگ شیر و خرس و گاو و قوچ و خروس و انواع حیوانات 
دیگر از قصر خارج می شده اســت. همچنین آمده است معرکه گیران 
بعد از نهار می آیند و بســاط خود را در میــدان پهن می کنند و طرف 
عصر خیمه شــب بازان گردد محل چهارگوشی را با پرده می گیرند و 
از میان پرده بسیار نازک دیگر عروسک های خود را نشان می دهندکه 
ســایه هایی روی پرده اند و هــزاران حالت خنــده دار پدید می آورند. 
روزهــای جمعه به منزله روز بازار اســت، همه میــدان مملو از مردم 
می شود و روستاییان چیزهایی را که در روستا ساخته اند برای فروش 

به آنجا می آورند )تاورنیه، 1383(.
 در شــمال میدان نقش جهان ســردرقیصریه و بازار شاهی واقع شده 

جدول 1. ارتباط هنرهای عمومی و معیارهای  فضای شهری موفق   

معیارهای فضای شهری موفقهنرهای عمومی

دسترسی، کشف، دل مشغولی غیر فعالگرافیتی )نقاشی های دیواری(

راحتی، آسایش، دل مشغولی فعال و غیر فعالمبلمان شهری

دسترسی، کشف، دل مشغولی فعال و غیر فعالیادمان

دسترسی، کشف، دل مشغولی فعال و غیر فعالمجسمه های ثابت

کشف، دل مشغولی فعال و غیر  فعال، پایه اقتصادیمجسمه های زنده

دل مشغولی فعال و غیر  فعال، کاربری و فعالیت، پایه اقتصادیاجرای موسیقی

دل مشغولی فعال و غیر  فعال، کاربری و فعالیت، پایه اقتصادینمایش های خیابانی

دل مشغولی فعال، کاربری و فعالیت، پایه اقتصادینمایشگاه های خیابانی

شکل 1.  میدان نقش جهان در اسناد تاریخی
)Source: Rasekhoon, 2012( 
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صفحات     5-15

که ســقف آن با مقرنس های زیبایی آراسته شده و دیوارهای جبهه ی 
شمالی و شــرقی و غربی آن صحنه هایی از جنگ های شاه عباس با 
ازبکان و مجالس بزم اروپاییان به تصویر درآمده اســت. این نقاشی ها 
که کار رضا عباســی و شــاگردان او می باشــد چون در معرض تأثیر 
عوامل جوی بوده اســت، به مقدار زیاد کم رنگ شده و در بعضی جاها 

تصاویر به کلی محو شده اند )شاردن، 1362(.
همچنین در دوره صفویه در غرفه های فوقانی طرفین ســردر قیصریه 
دستگاه نقاره استقرار داشته است که همه روزه هنگام طلوع و غروب 
آفتاب دســته ای از نوازندگان به تقلید از یک سنت باستانی با طبل و 
دهل و بوق و کرنا و آالت و ادوات و سازهای جنگی دیگر قسمت هایی 
را می نواختند )همان(. در شکل 1 میدان نقش جهان در اسناد تاریخی 

و هنرهای موجود در آن قابل مشاهده است. 

تحلیلوضعیتهنرهایعمومیدرمیداننقشجهان
موارد گفته شده گواهی بر ادعای حضور هنرهای عمومی از دیرباز در 
میدان نقش جهان است. به طور کلی می توان هنرهای عمومی میدان 
و نوع تأثیری که در موفقیت فضای شــهری دارند بر اساس جدول 1 

اینگونه توصیف نمود:
چوگان به عنوان بازی دســته جمعی و حضور کالســکه ها در میدان 

دل مشغولی فعال و غیر فعال ایجاد نموده است.
آب نماهای )حوض های آب( قرار گرفته در مقابل مسجد شاه و سردر 

بازار موجب راحتی و آسایش فضا می شوند.

 نورپردازی ســردر مسجد و بازار امام)شــاه( موجب باال رفتن کیفیت 
فضایی شده، همچنین پاسخگوی نیازهای کالبدی استفاده کنندگان در 
شب هنگام می باشد، کاراکتر خاصی برای فضا ایجاد نموده، راحتی و 

آسایش فضا را به همراه دارد.
 اگر عمارت ساعت به عنوان یک المان معرفی شود موجب درگیر شدن 
افراد با مکان شــده، ارتقا ء حس مکان را به همراه دارد و دل مشــغولی 

غیرفعال ایجاد می نماید.
نقاشی های دیواری در سردر بازار موجب یادآوری خاطرات شده و در 
تقابل با کاشی کاری سردر مسجد موجب بهبود منظر شهری شده و در 

ایجاد دل مشغولی غیر فعال مؤثر می باشد.
 اجرای موسیقی در میدان به فضا شور و احساس داده و یک فضای کامال 
اجتماعی ایجاد می نماید که همه افراد درآن ســهیم بوده اند و در همین 
راستا دل مشغولی فعال و غیر فعال را ارتقا ء می دهد. در اشکال 2، 3، 4 و 
5 وضعیت فعلی حضور هنرهای عمومی در میدان نمایش دیده می شود.          

تنظیمپرسشنامه
پرسش نامه شامل 28 سؤال بسته می باشد که با هدف سنجش میزان 
اهمیت دادن یــا توجه مردم به هنرهای عمومــی در فضا و همچنین 
ارزیابی این موضوع که از دید کاربران میدان نقش جهان تهیه شــده و 
به دنبال شناسایی این موضوع است که از دیدگاه استفاده کنندگان، باال 
بردن کمی و کیفی هنرهای عمومی چقدر می تواند در موفقیت آن مؤثر 

باشد، در نظر گرفته شده است.

جدول 2. وضعیت حضور هنرهای عمومی در گذشته و حال میدان نقش جهان 

وضعیت حضور هنرهای عمومی در میدانمعیارهای فضای شهری موفقهنرهای عمومی

حالگذشته

--دل مشغولی فعال و غیر فعالبازی های دسته جمعی

راحتی و آسایش،دل مشغولی غیر فعالآب نما

راحتی و آسایشنورپردازی

--راحتی و آسایشمبلمان شهری

--دل مشغولی غیر فعالیادمان)عمارت ساعت(

دل مشغولی غیر فعالنقاشی های دیواری

--دل مشغولی غیر فعال و فعالاجرای موسیقی

--دل مشغولی غیر فعال و فعالنمایش های خیابانی

واکاوینقشهنرهایعمومیدرموفقیتفضایشهریمیداننقشجهاناصفهان
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محتوایسؤاالت
 سؤاالت پرســش نامه در 9 بخش دسته بندی شده اند، در بخش اول 
ســؤاالتی در ارتباط با مشــخصات فردی افراد از جمله سن، جنس، 
محل سکونت افراد و تعداد دفعات حضور در میدان مورد پرسش قرار 

گرفت.
سؤاالتی که در 7 بخش ادامه مورد پرسش قرار گرفته است به صورت 
پنج گزینه ای تنظیم شده اند و هدف آنها سنجش تأثیر هنرهای عمومی 
)متغیرهای مســتقل( بر موفقیت فضا )متغیر وابسته ( می باشد. هنرهای 
عمومی که اثرات آنها در این رابطه مورد پرســش واقع شده اند به شرح 
زیر می باشــند: 1( بازی  های دســته جمعی، 2( آب نمــا، 3( نورپردازی، 
4( مبلمــان شــهری، 5( اجرای موســیقی، 6( نمایش هــای خیابانی،

7(نمایشگاه های آزاد
از مجموع سؤاالت مورد پرسش قرار گرفته تعداد 2 سؤال نیز به میزان 
موفقیت میدان نقش جهان از نظر مردم و همچنین تأثیر مجموع هنرها 

بر کیفیت فضایی میدان نقش جهان از نظر کاربران فضا می باشد.

پاسخ سؤال ها درجدول 3  بارگذاری شده و مورد ارزیابی قرار گرفت.

جدول 3. بارگذاری پاسخ ها    

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

هنگام ارزیابی پاســخ ها، برای گزینه خیلی زیــاد امتیاز 5، گزینه زیاد 
امتیاز 4، متوسط امتیاز 3، کم امتیاز 2 و برای گزینه خیلی کم امتیاز 1 

منظور گردیده است.

تحلیلپرسشنامه
تعداد 175پرســش نامه در میدان نقش جهــان و در بین کاربران فضا 
توزیع گردید و در نهایت پس از بررســی پرسش نامه های تکمیل شده 
دریافتی، تعداد 160 پرســش نامه به طور کامل و قابل قبول پاسخ داده 

شده بود که در اینجا تحلیل بر روی آنها صورت می پذیرد.
 از مجمــوع 160 نفر جامعه آماری 56% افراد را زنان و 44% را مردان 

                        شکل2. حضور کالسکه ها در میدان نقش جهان                                                            شکل3. آب نمای مقابل بازار قیصریه    

                              شکل4. نورپردازی میدان نقش جهان                                                               شکل5. بدنه تجاری میدان نقش جهان

دکترپویانشهابیان،مهندسریحانهحقیقی
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صفحات     5-15

تشــکیل داده اند. 26% افراد حاضر در میدان تجربه حضور در میدان را 
برای اولین مرتبه کسب می نمودند و 74% دیگر برای چندمین مرتبه در 

میدان حضور داشتند.

جدول 4. نتایج حاصل از گونه بازی های همگانی   

میزانگونه

ی  ی ها ز با
همگانی

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1%31/1%31/7%29/4%4/4%3/4

2%46/1%33/3%14/4%4/5%1/7

3%14/4%13/9%30/6%21/7%19/4

گونه بازی های همگانی در پرسش نامه سه سؤال را به خود اختصاص 
داده است که نتایج حاصل از آن براساس جدول 4 به شرح زیر می باشد. 
در اولین سؤال میزان تمایل افراد به امکان برقرای بازی های همگانی 
)ســنتی( در میدان مورد پرســش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست 
آمــده تمایل افراد را می توان زیاد قلمداد نمود. حضور کالســکه ها در 
میــدان نقش جهان را می توان نوعی از بازی همگانی در نظر گرفت، 
سؤال دوم و ســوم نیز به این موضوع اختصاص یافته است که میزان 
عالقه مردم به کالسکه ها در سؤال دوم و تأثیر آنها در حضور افراد در 
سؤال ســوم مورد پرسش قرار گرفته است که، بر اساس آمار به دست 
آمده بیشترین میزان عالقه حاضرین به کالسکه ها خیلی زیاد می باشد،  
ولیکن نتایج حاصل از پرســش میزان تأثیر کالسکه ها در حضور افراد 

به میزان متوسط می باشد.  

جدول 5. نتایج حاصل از گونه آب نما     

 

میزانگونه

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادآب نما

1%22/8%20/6%42/8%11/1%2/7

بــا توجه به حضــور دیرینه آب نمــا در میدان به عنــوان یکی از 
نمودهــای هنــر عمومی و عدم امکان حذف یــا اضافه نمودن آن 
به میدان یک ســؤال به این گونه هنر عمومی اختصاص داده شده 
اســت و در آن میزان عالقه افراد مورد پرســش قرار گرفته است، 
بر این اســاس و با توجه بــه کالبد میدان و حضــور دیگر عناصر 
مهــم در میدان توجه و عالقه افراد به آب نما را می توان متوســط 

قلمداد نمود.

جدول 6. نتایج حاصل از گونه نورپردازی   

    

میزانگونه

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادنورپردازی

1%18/3%28/3%35/6%13/3%4/4

2%57/2%30/6%7/8%4/4%00

 همان گونه که در معرفی هنرهای عمومی میدان نقش جهان ذکر شد 
نورپردازی )چراغانی( از هنرهایی اســت که از دیرباز در میدان حضور 
داشته است و در کیفیت فضایی میدان نقش ارزنده ای را ایفا می نموده 
اســت. در این بخش عالقه کاربران فضا به شــکل فعلی نورپردازی 
میدان مورد پرسش قرار گرفته است، نتایج حاصله از پرسش نامه حاکی 
از عالقه مندی متوســط کاربران به این هنر در میدان می باشــد. با 
توجه به دومین سؤالی که در زمینه نورپردازی و تأثیر آن در شناسایی 
میدان مطرح شد، می توان گفت بیش از نیمی از کاربران نمود ظاهری 

نورپردازی را عاملی بسیار مؤثر در شناسایی میدان مطرح نموده اند.

جدول 7. نتایج حاصل از گونه مبلمان شهری     

میزانگونه

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادمبلمان شهری

1%8/3%7/2%41/7%30%23

2%6/6%4/4%36/7%36/7%15/6

3%4/5%14/4%37/8%30%13/3

4%3/3%2/8%18/9%40/8%34/2

5%38/3%43/3%13/9%2/8%1/7

6%25%17/8%26/1%18/9%12/2

در پرســش نامه مذکور 6 ســؤال به مبلمان شهری اختصاص یافته 
اســت، که نتایج آن در جدول7 مشهود است. در اولین سؤال میزان 
توجه کاربران فضا به مبلمان موجود در ســطح میدان مورد پرسش 
قــرار گرفت،که نتیجه آن حاکی از عدم جلب توجه مردم از ســوی 
مبلمان شــهری است. در دومین پرسش  میزان عالقه کاربران فضا 
به مبلمان موجود بررســی شد که نتیجه آن نشان دهنده عالقه کم و 
متوســط افراد به این عناصر شهری می باشد. هدف از طرح سومین 

واکاوینقشهنرهایعمومیدرموفقیتفضایشهریمیداننقشجهاناصفهان
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سؤال بررســی نظم قرارگیری مبلمان از نظر کاربران بوده است، از 
نظر کاربران قرار گیری مبلمان دارای نظم خاصی نمی باشــد. ایجاد، 
یا عدم ایجاد محدودیت حرکتی از ســوی مبلمان دیگر سؤال مطرح 
شــده در این بخش می باشد که با توجه به قرار گیری مبلمان شهری 
در کناره مســیر ها این محدودیت از نظر کاربران کم می باشــد. در 
ادامه نظرکاربران در ارتباط با تغییر شــکل مبلمان و شکل گیری آن 
تحت تأثیر محیط مورد پرســش قرار گرفت، ایده تغییر شکل مبلمان 
مورد توجه افراد قرار گرفت. در آخرین پرســش این بخش از مردم 
پرســیده شــد، آیا تغییر شــکل مبلمان می تواند عاملی برای حضور 
بیشــتر شما باشد ؟ پاسخ افراد به این پرســش بسیار پراکنده بود و 

می توان آن را تقریبا زیاد در نظر گرفت.

جدول 8.  نتایج حاصل از گونه اجرای موسیقی   

میزانگونه

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاداجرای موسیقی

1%70/6%18/9%4/4%3/3%2/8

2%65%14/4%12/8%3/9%3/9

اجرای موســیقی از بهترین نمودهای هنر عمومی می باشد، این هنر 
از دیرباز در میدان نقش جهان حضور داشــته است بر اساس جدول 8 
می توان نتایج پرسش نامه را این گونه بیان نمود، بر اساس سؤال اول 
کاربران به میزان زیادی عالقه به اجرای موســیقی به صورت آزاد در 
میدان دارند. با توجه به هویت مذهبی میدان در سؤال دوم پرسیده شد 
آیا دوست دارید صدای اذان در میدان به صورت ویژه به جای پخش از 
سیستم های صوتی مغاز ه ها در محوطه میدان با کیفیت مناسب پخش 
شــود؟ نتایج به دست آمده از پرسش نامه نشان دهنده عالقه بسیار زیاد 

کاربران به این موضوع می باشد.

جدول 9. نتایج حاصل از گونه نمایشهای خیابانی   

میزانگونه

نمایش های 
خیابانی

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1%26/1%42/8%16/6%2/8%11/7

2%55%27/2%10%6/7%1/1

 در جدول 9 نتایج به دســت آمــده از نظر کاربران در ارتباط با اجرای 

نمایش های خیابانی آمده اســت )ســؤال یک(. امکان اجرای مراسم 
خاص همچون عزاداری و همچنین جشــن ها در میدان بســیار مورد 
توجــه کاربران قرار گرفت. کاربران همچنیــن عالقه مند به برقراری 
نمایش های عمومی در روزها و ســاعات خــاص در میدان بوده اند. 

)سؤال 2(

جدول 10. نتایج حاصل از گونه نمایشگاه های آزاد   

میزانگونه

نمایشگاه های 
آزاد

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1%41/1%35%18/3%50

2%38%34%16/6%9%2/4

3%28/2%31/1%31/1%5/1%4/4

 جدول 10 نتایج ســؤاالت مطرح شــده بر اســاس گونــه برگزاری 
نمایشــگاه های آزاد آمده است. در اولین ســؤال میزاد عالقه افراد به 
برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی در میدان مورد پرسش قرار گرفت 
که نتایج آن حاکی از عالقه زیاد مردم به این موضوع اســت. در سؤال 
دوم برگزاری نمایشــگاه های از صنایع تولید شــده در میدان پیشنهاد 
گردید، عالقه افراد به این نمایشگاه را نیز می توان زیاد قلمداد نمود. در 
آخرین سؤال برقراری کارگاه های صنایع دستی در میدان پیشنهاد شد، 
پاسخ ها حاکی از عالقه متوسط و زیاد افراد به برقراری چنین کارگاهی 

در میدان می باشد.

جدول 11. نتایج حاصل از گونه موفقیت فضای شهری  

  

میزانگونه

موفقیت 
فضا

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

1%26/6%40/6%38/900

2%27/2%47/8%2500

 در آخرین قســمت پرســش نامه نظر کاربران در ارتبــاط با موفقیت 
فضا مورد پرســش قرار گرفت نتایج آن برجســب جدول 11 به قرار 
زیر می باشــد. از نظر کاربران این میدان در مقایسه با دیگر فضاهای 
شهری با موفقیت بیشــتری عمل می نماید. همچنین از نظر کاربران 
به کارگیری انواع هنرهای مورد پرســش قرار گرفته می تواند در بهبود 
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صفحات     5-15

کیفیت فضایی میدان مؤثر باشد.
 در ادامه برای بررسی سؤاالت پژوهش  و درک روابط میان متغیر های 
وابسته و مستقل از آزمون همبستگی استفاده شد به این ترتیب که رابطه 
هر دســته از سؤاالت مطرح شده در پرسش نامه به عنوان متغیر مستقل 
با شاخص موفقیت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. 

نتیجه حاصل از این آزمون در جدول 12 ذکر شده است.
بر اســاس ضرایب همبستگی می توان گفت با اطمینان 0/95 و سطح 
خطــای کوچکتر از 0/01 رابطه آماری معنــی داری بین متغیرها وجود 
دارد. مقدار رابطه های ذکر شده داللت بر همبستگی ضعیف و معکوس 
بین متغیرهای نمایش های خیابانی و بازی های دسته جمعی با موفقیت 
فضای شهری می باشد. می توان بیان نمود بین متغیر های نمایشگاه های 
آزاد، و اجرای موسیقی با موفقیت فضای شهری یک همبستگی متوسط 
و در بین متغیرهای آب نما و مبلمان شهری و نور پردازی یک همبستگی 

قوی مشاهده می شود. 
  

نتیجهگیری

از ابتدای این نوشتار میدان نقش جهان به عنوان یک فضای شهری 
موفق معرفی شــد و هدف بررســی میزان تأثیر هنرهای عمومی در 
موفقیت این فضا بوده اســت، میزان این تأثیر نیز با استفاده از تحلیل 
همبستگی به دست آمد ودیده شد که این هنرها در موفقیت فضا مؤثر 

می باشند.
با توجه جداول 1 و 2،  اطالعات به دســت آمده از نتایج پرسش نامه و 
تحلیل همبستگی در این بخش راهکارهایی در راستای بهره گیری از 
هنرهــای عمومی در باال بردن میزان موفقیت میدان نقش جهان ارائه 

می شود.
 می توان با ارائه انواعی از بازی های همگانی که در گذشته در میدان 
حضور داشته اند افراد را تشویق به حضور بیشتر در میدان نمود، با توجه 
به تقســیم بندی فضای ســبز داخل میدان امکان برقراری بازی هایی 
مانند چوگان وجود ندارد ولی می تــوان دیگر انواع بازی ها را در این 

فضا انجام داد. همچنین می توان با ساماندهی محل حضور کالسکه ها 
در میدان گامی در جهت ارتقا ء هویت میدان برداشت.

 مبلمان شهری که در حال حاضر در میدان به کار گرفته شده است از 
کیفیت پایینی برخوردار می باشد که نتیجه آن عدم استفاده کاربران از 
آنها می باشد. محل قرارگیری مبلمان محدودیت حرکتی برای عابران 
به وجود نمی آورد. در این زمینه می توان با تغییر شکل مبلمان با توجه 
به کالبد میدان و طراحی آنها به صورت ویژه عالوه بر باال بردن کیفیت 

این عناصر، میزان به کارگیری آنها را در میدان افزایش داد.
نقاشی های دیواری که در حال حاضر در سردر قیصریه دیده می شود، 
در حال نابودی هســتند که باید گامی در جهت بازسازی و نگهداری 

آنها برداشته شود.
 میــدان نقش جهان دارای قابلیت مناســبی برای اجرای موســیقی 
به صورت آزاد در فضا می باشد. این موسیقی می تواند با توجه به هویت 
فرهنگــی مذهبی میدان به صورت پخش ویژه اذان در ســاعات مقرر 
باشــد. همچنین می توان تمهیداتی برای اجرای موسیقی های سنتی 

در میدان اندیشید.
 همان گونه که گفته شد اجرای نمایش های خیابانی از دیرباز در میدان 
وجود داشته است این نمایش ها می تواند به صورت اجرای برنامه های 
خاص باشد؛ از جمله اجرای جشــن های ویژه و یا مراسم عزاداری و 

اجرای تعزیه که دارای ریشه فرهنگی مذهبی است.
با توجه به تولید صنایع دســتی در میدان می توان نمایشــگاه هایی با 
سازه های ســبک در میدان به صورت موقت در میدان ایجاد نمود که 
در آن هنرمنــدان بتوانند به صورت آزاد هنرها و محصوالت خود را در 

معرض نمایش عموم قرار دهند.
 در نهایت می توان گفت با باال بردن کیفیت و کمیت هنرهای عمومی 
در میــدان می توان فضای میدان نقش جهان را به عنوان یک فضای 
موفق در هرچه موفق تر شــدن یاری رســاند. همان گونه که در مقاله 
عنوان گردید حضور بســیاری از هنرهای عمومی در تاریخچه میدان 
نقــش جهان وجود دارد امــا در حال حاضر کم رنگ شــده یا از بین 
رفته اند نتایج این بررســی حاکی از آن است رونق دوباره آنها خواسته 

جدول 12. جدول همبستگی

متغیرهای 
مستقل

بازی های هنرهای عمومی
همگانی

نمایش های اجرای موسیقیمبلمان شهرینورپردازیآینما
خیابانی

نمایشگاه های 
آزاد

موفقیت فضای متغیر وابسته
شهری

-0/108
0/000
160

-0/627
0/000
160

-0/513
0/000
160

-0/627
0/000
160

-0/533
0/000
160

-0/227
0/000
160

-0/481
0/000
160

واکاوینقشهنرهایعمومیدرموفقیتفضایشهریمیداننقشجهاناصفهان
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اغلب استفاده کنندگان میدان نقش جهان می باشد.

پینوشتها

1.Public art
2.Popular art (pop art)
3.Richard Hamilton
4.John McHale
5.Gehl
6.Montgomery
7.Carr
8.Comfort
9.Relaxation
10.Passive engagement with the environment
11.Active engagement with the environment
12.Discovery
13.Project of Public Space
14.Access
15.Comfort and image
16.Uses and activities 
17.Sociability
18.Paumier
19.Jacobs
20.Miles
21.Remesar
22.Ozsoy
23.Jean Chardein
24.Tavernier
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