
 

و    یسرزندگ  جادیکه باعث ا  یشهر  یحضور در فضاها   یهاجنبه  نی تراز مهم  یکی میادین شهری  

  ییکارا  ها دانیسبب شده است تا م   ی . امروزه عوامل متعدد شودیشهروندان م  ان یآن در م   شیافزا

  لیوسا  بورجهت ع   یهندس   یی از دست دهند و به فضا  دار ی د  یرایپذ  یِشهر  ی عنوان فضاخود را به

های شهری در دورۀ معاصر در تهران ترین میدانشوند. میدان بهارستان، یکی از کهن  ل یتبد  هینقل

ایست که این  مسئله  دان بهارستاندر می  است. بررسی مسئله سرزندگی و چگونگی حقوق شهروندی

مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده    ،یدان یم  ،یش یمایاز روش پ   قیتحق   نیدر اکند.  پژوهش دنبال می

صرفاً بعد    دکن یم  لیتبد   دارید  یرایپذ  ی مکان را به فضا  کیدست آمده آنچه  هب  جیاست. براساس نتا

عد  بُ  ی جاد سرزندگیواسطه ابه  یحقوق شهروند  ی ارهایبلکه با در نظر گرفتن مع   ستی آن ن  یکالبد

بار    توانیم   سان نی. بددشویگرا ممردم  یشهر  ی فضا  ی ریگمکان است که سبب شکل  ن یا  ی اجتماع 

  ید و تعامالت اجتماع کر  جادیگوناگون گردهم آورد و روابط چهره به چهره را ا  نیمردم را با سن  گرید

در    یحس تعلق و سرزندگ   جادیو ازجمله ا  یمطلوب شهر  ت یف ی ک  چ یه  ، یطور کل داد. به  ش یرا افزا

 ی ارهی فضا برگرفته از زنج  ک ی   یاتفاق باشد. سرزندگ  ای  شامدیپ   ک یتواند محصول  ینم   یشهر  نیادیم
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 مقدمه 

عنوان فضای شهری پذیرای دیدار از دست  کارایی خود را به  ادین شهری امروزه عوامل متعددی سبب شده است تا می

تواند به  که می  است  یکی از عناصری  میادین شهری  ند.شودهند و به فضایی هندسی جهت عبور وسایل نقلیه تبدیل  

های شهری(  گیری دوباره این فضا )میدانگرا یا همان فضاهای پذیرای دیدار کمک کند. شکلگیری فضاهای مردمشکل

است. آنچه یک مکان را به فضای پذیرای دیدار تبدیل    واسطه ایجاد سرزندگییارهای کالبدی بهبا در نظرگرفتن مع 

  این مطالعه به بررسی د. در  شوگرا میگیری فضای شهری مردمد می تواند بعد کالبدی آن باشد که سبب شکلکن می

اس وضعیت موجود پرداخته و در این  عوامل کالبدی میدان بهارستان تهران به سنجش و ارزیابی میزان سرزندگی براس

های اولیه شهروندی ساکنین  راستا به تدوین عواملی برای ارتقای سطح سرزندگی میادین شهری به عنوان یکی از حقوق

که نمونه کامل یک فضای شهری باشد. کوین لینچ در کتاب تئوری تصویر شهر عمدتاً سرزندگی را در مقیاس    بپردازد

دهد و معتقد است سرزندگی به همراه پنج عامل دیگر معنا، تناسب، دسترسی، نظارت و  ار میکالن مورد بررسی قر

:  1381؛ لینچ،1389رضوانی،  و    دهند )خستواختیار، کارایی و عدالت، محورهای عملکردی تصویر خوب شهر را شکل می

66.) 

با یکدیگر است و میدان از مهمترین    ها ترین عامل سرزندگی فضاهای جمعی، حضور مردم و تعامل اجتماعی آنبزرگ

نسبت    سرزندگی به سیستم شهری  .گیری زندگی اجتماعی بوده استفضاهای شهری است که از گذشته بستر شکل

کند و مربوط به فضاهای  شود که به سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و پیشرفت شخصی ساکنین کمک میداده می

نشاط و    (.Al-Sharif, 1991,:79دهد ) فرهنگی را ایجاد کرده و بازتاب میشهری مطلوبی است که غنای روحانی و  

ساز تعامالت اجتماعی بین  های شهری سرزنده زمینههای اصلی در طراحی شهری است. محیطلفهؤسرزندگی یکی از م

نقش فضاهای شهری که فرهنگ    ، باشند. با این وجوداقتصاد خالق می  ۀ اجتماعی و توسع  ۀافراد جامعه، افزایش سرمای

پسندی شهر نادیده گرفته  روز در حال افول است و سرزندگی و مردمروزبهایران،  در    ،یابندجامعه در بستر آن ارتقا می

 (.14 :1388ناپذیر است )احمدی طباطبایی، شود. بنابراین توجه به این عوامل امری اجتنابمی

اما    است  درنیامده  تحریر  به رشتۀ  عنوان  این  با  اثر مستقلی  تاکنون  که  است  این  از  پژوهش حاکی  پیشینۀ  بررسی 

پژوهش در  پرداختهمحققان  بهارستان  میدان  معماری  بررسی  به  متعددی  )  اند.های  همکاران  و  در  1398شاهینی   )

در فضاهای عمومی )نمونه موردی: میدان بهارستان(«،    ای با عنوان »نقش کالبدی معماری در ارتقای زندگی جمعیمقاله

انعطاف بین  رابطۀ  بررسی  پرداختهبه  بهارستان  میدان  در  زندگی جمعی  و  کاربری  تنوع  نتیجه پذیری،  این  به  و  اند 

ن  پذیری و تعیین فضایی تأثیر مثبت بر متغیر زندگی جمعی در میدان بهارستان دارد. در ایاند که متغیر تجمعرسیده

ای نشده است لذا پژوهش حاضر به بررسی این موضوع  پژوهش به مسئله سرزندگی که مسئله مقاله حاضر است اشاره

سؤال اصلی در مقاله حاضر این است که عوامل کالبدی چه تأثیری در افزایش حس سرزندگی شهروندان در  پردازد.  می

 :گونه عنوان کردتوان اینفرضیات تحقیق را می میادین شهری دارد؟ بر این اساس و با توجه به مبانی نظری 

 توان به مفاهیم سرزندگی دست یافت. با نیازسنجی شهروندان از میادین می ▪

 بین اصول کالبدی میادین شهری با حس سرزندگی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.  ▪

 بین مفهوم سرزندگی و عوامل کالبدی میدان رابطه معناداری هست. ▪
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. بدین صورت که در ابتدا از تحقیق  ه استصورت ترکیبی انجام شده پژوهش پیش رو به دلیل پیچیدگی در نوع و روش ب

. در این پژوهش که به روش کاربردی  برده شده است  بعد از تحقیق همبستگی بهرهۀ  پیمایشی و میدانی، سپس در مرحل

کوکرا فرمول  براساس  جامعه،  حجم  به  توجه  با  شده،  سنجش    نانجام  ابزار  پایایی  است.  شده  برآورد  نمونه  حجم 

باشد نشان از    6/0که این میزان باالتر از  )پرسشنامه( با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. درصورتی

یل  تحل  SPSSافزار  وسیله نرمدست آمده بهباشد. پس از تکمیل پرسشنامه، اطالعات بهپایایی باالی ابزار سنجش می

های ضریب همبستگی،  بندی و در بخش آمار استنباطی از روشها در دو گروه توصیفی و استنباطی طبقهشدند. تحلیل

 تک نمونه، رگرسیون و در صورت لزوم از تحلیل عاملی استفاده شد.  تی

شهرداری تهران واقع شده است.  12میدان بهارستان در منطقه  مطالعاتی این پژوهش میدان بهارستان است.    حدودۀم

دور  ۀدربرگیرند  12منطقه   در  که  است  تهران  شهر  تاریخی  قریه  ۀ هسته  بودصفویه،  محصور  قاجاریه    .ای  دوره  در 

و  6کیلومتر مربع، از شمال با مناطق  91.16شاه اهمیت یافت. این منطقه با مساحت  ناصرالدین  ۀ دارالخالفه شد و در دور

 باشد.تهران هم مرز می16و 15و از جنوب با مناطق  14و13، از شرق با مناطق 11، از غرب با منطقه 7

 

 (505:1388  )منبع:پاکزاد،شکل هندسی میدان بهارستان در دوره قاجار   -1شکل  

 میادین شهری  .1

محل تجمع    .بودن میدان استآنچه از میان معانی مختلف برای میدان بیش از هر چیز مشترك است، ماهیت عرصه

اند بلکه خود نیز  ها در آن تجمع یافتهها و دکانجمعی که نه فقط خانه است.  ها، نیروها و رویدادها در این عرصهانسان

رویدادهایی که در   .دکنها و رفتارها و در یک کالم رویدادهای گوناگون عمل میها، فعالیتتجمع انسانۀ عنوان عرصبه

حاضر    ی که دربارۀ مسائل(. وقایع 53:1388شوند )ابراهیمی،و در خاطرات جمعی و فردی ثبت می  اتفاق افتادهگذشته  

. این مکان عمومی و رو باز که  است  نگرانه از یک بهبود زندگی جمعی در زندگی روزمره و تمایالت و تصورات آینده

ست، فضایی است برای قدمزدن و رفع خستگی، نشستن، خوردن، آشامیدن، خرید  عمدتاً ورود اتومبیل بدان ممنوع ا

های مختلف  ایران و دوره  ۀرو فضایی برای مکث است تا عبور. همانند آنچه که در معماری گذشتبرعکس پیاده  ؛...  و
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 برخاسته رسازیشه و معماری سبب به  میادین در موجود فضایی کالبدی هایشهرسازی ایران قابل رویت است. ارزش

 فضا مقیاس ها،جداره محصوریت، های شهرسازی ایران )سبک خراسانی، مکتب اصفهان و...( مانندسبک  و مکاتب از

 اجتماعی تعامالت و حضورپذیری جهت را ارزشمند فضاهایی و شده سنتی میادین در  مکان حس سبب تقویت...  و

میادین   هایویژگی ترینمهم سنتی شهری فضاهای عام هایویژگی براساس(.  82:  1380زاده،اند )سلطانایجاد کرده

 توان: می را سنتی

 ؛ فضایی مراتبهسلسل ایجاد ▪

 ؛ انسانی مقیاس ▪

 ؛ ویژه عملکرد ▪

 ؛ اجتماعی  تعامالت تقویت ▪

 دانست.   اجتماعی اعتماد افزایش و بخشیآرامش ▪

 راستای در  جامعه  یک  هایفرهنگ  و هاها، آیینارزش معانی، القای جهت را مناسبی  ۀ زمینی ذکر شده،  هاویژگی

است(    مؤثر شهری حیات و اجتماعی تعامالت شهر )که نتیجه آن در ارتقای سطح در گروهی و فردی روابط  تقویت

ندگی  توان تعریف عام سرزاند. با توجه به تعاریف موجود از سرزندگی مییا همان سرزندگی و حس تعلق مکان ایجاد کرده

فعالیت از  برای تأمین تنوعی  قابلیت مکان  اقتصادی، اجتماعی و  زمینهکنندگان )با پیشها و استفادهرا  های مختلف 

کنندگان  ای که امنیت، برابری و راحتی را برای همه استفادهگونهفرهنگی( با هدف تنوع تجربیات و تعامالت اجتماعی به

و  شود  جذابیت فضاها و رضایت شهروندان حاصل می  ۀسرزندگی عاملی است که در نتیج   .در نظر گرفت  ، فراهم آورد

 .)همان(  دشوپذیر میمنجر به ایجاد فضایی زیست

سرزندگی  . و شادابی و سرزندگی حلقه مفقوده زندگی شهری است فرهنگ مردم و معماری شهر از الزامات سرزندگی 

ها وابسته است و دیگری به فضاهای شهری  و فرهنگ مردم و به ادراك آنیک رویه آن به بینش    .دارای دو رویه است

شوند  وقتی افراد شهر وارد فضاهای اداری و عمومی می  .این دو رویه با هم ارتباط متقابل دارند .  شودو معماری مربوط می

رنگ به یک  و  دیواری خاکستری  و  در  با  نیزچهرهباره  و  رفتهای سرد  درهم  و  آدمهای خشک، خشن  روبهه  رو  هایی 

این چشمشوند که سرزندگی فرد را تبدیل به غم میمی کیفیت طراحی    ۀانداز در دوران معاصر، حوزکنند. براساس 

 (.1390حاجی احمدی،و  )ماجدی است دچار شده فضاهای شهری ایران به افتی چشمگیر  

گشت که داخل خانه برای اهالی  عمومی تبدیل میخصوصی و  های خصوصی، نیمهدر قدیم فضاهای موجود به عرصه 

های شهر  رفت. حیاط یا ایوان نیز عرصه عمومی خانه بود. امروزه ساختمانای خصوصی به شمار میآن، فضا و عرصه

ها نیز امروزه با وجود شبکه  تعامالت درون خانه  ،از سوی دیگر  ؛اند که تعامل را به وجود آورندفاقد حیاط و عناصری

ای که فضای کمتری برای گفتگوی  گونهبه  . ها بسیار محدود شده استباطات نظیر تلویزیون، اینترنت و همانند اینارت

اما هم اکنون در مقیاس کالن باید اذعان داشت که در کل    (.95:1388)لنگ،  آیدوجود میشان بهوالدین با فرزندان

ها و مراسم عزاداری باشد، طراحی نشده است. اگر در میدانی  کشور میدانی که برای برگزاری مراسم ملی، دینی و جشن

مجریان شهر نیست،   ۀشود، برای تجمع و مشارکت مردم جایی دیده نشده که این امر تنها برعهدای اجرا مینیز برنامه

ی عمومی به  منظور تعامل در فضاها بلکه در قسمتی نیز شکایت و گله از طراحانی است که در این زمینه ابداعی را به
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اند که در طول تاریخ در معرض  مردم کشور ما در سرزمینی زیسته»گوید:  اند. یک محقق معماری میوجود نیاورده

در این    ،ها شده است. از سویی دیگرکاری آنگیری روحیه محافظهتهاجمات بسیاری بوده است و این امر سبب شکل

 (.17:1385  زاده،نقی) « شده استمحسوب می تلقی سری افراد فرهنگ گاهی شادی و نشاط نشانه سبک 

کارگیری رنگ در شهر،  هب  ۀبسیاری از کارشناسان، نحونظر  شود. بهجای خالی رنگ به شدت در شهر احساس میامروزه  

فضایی   ایجاد  از  می  نشاطباموجب  بسیاری  و  است  نشاط  و  سرزندگی  فاقد  شهر،  خوب  فضاهای  از  بسیاری  شود. 

رنگ و تاریک هستند که این امر در  ها بیشب  .شوندیمی که فضایی مناسب برای تعامل محسوب میهای قدخیابان

نیز مشاهده می افراد شهر  بیشتر شهروندان نسبترنگ پوشش  امروزه  رنگ شود.  از  تیرهبه موقعیت کاریشان  تر های 

کردند  آور استفاده میهای رنگی و نشاطچههای گذشته مردم نیز برای پوشش از پارکه زمانکنند. درصورتیاستفاده می

ثیرگذار بر هویت مکانی میدان بهارستان  أدر این بین برای شناخت بهتر عوامل کالبدی ت(.  102:  1396لطفی،و    )زارع

 :  شودزیر پرداخته میدر جهت ایجاد سرزندگی و حضور مجدد شهروندان در این فضای شهری به معرفی عوامل 

کند  رابرت کوان میدان را فضایی پیاده و سبز به شکل چهارگوش بسته تعریف میۀ  سازی نوشتدر کتاب فرهنگ شهر

ترین مشخصه میدان، اهمیت نقش پیاده و  بنابراین مهم  ست.ها احاطه شده اکه تمام یا بخشی از آن توسط ساختمان

های  توان وجود این مشخصه را در میدانهای اجتماعی در آن است که با نگاهی گذرا به شهرهای کهن ایران میتجمع

ای  کند که دارای محدودهعنوان میدان یاد میزاده فضاهای باز وسیعی را بهسلطان (.213 :1376)لینچ، شهری دریافت 

ها قرار داشتند و دارای کارکردی ارتباطی، اجتماعی،  ها یا در محل تقاطع آنمحصور یا کمابیش معین بودند و در کنار راه

 (.86 :1385اری، ورزشی، نظامی یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد مزبور بودند )سلطانزاده،تج

های  که لینچ میادین را مکانطوریبه  ؛شود جالب اینجاست که در کشورهای غربی هم این مفهوم برای میدان اطالق می

می تعریف  فعالیت  بهتجمع  و  دارند  جای  شهری  فشرده  فضاهای  قلب  در  که  میان  کند  محصور  و  پیاده  صورت 

شوند  های مختلف مردم میها هستند که باعث جذب گروهها یا در ارتباط با آنهای پرتراکم در حاشیه خیابانساختمان

  (.45: 1385)پاکزاد،د کنو امکانات الزم را برای تعامالت اجتماعی مهیا می

 در فضای شهری  سرزندگی و نشاط .2

ها و  توان تعریف عام سرزندگی را قابلیت مکان برای تأمین تنوعی از فعالیتموجود از سرزندگی میبا توجه به تعاریف  

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( با هدف تنوع تجربیات و تعامالت اجتماعی  زمینهکنندگان )با پیشاستفاده

سرزندگی عاملی است  .  در نظر گرفت  ، ان فراهم آوردکنندگای که امنیت، برابری و راحتی را برای همه استفادهبه گونه

 .گرددپذیر میشود که در نهایت منجر به ایجاد فضایی زیستکه در نتیجه جذابیت فضاها و رضایت شهروندان حاصل می

در ادامه به صورت خالصه به معرفی معیارهای عامل سرزندگی و نشاط فضاهای شهری که شامل حس تعلق، ایمنی و  

 شود.انگیزی پرداخته میخاطرهامنیت، 

انسان:  حس تعلق ▪ بین  پیوند  مکانی،  تعلق  استحس  و محیط  با  کطوریبه  ؛ها  و  بداند  را خودی  ه محیط 

کنندگان بتوانند  د تا استفادهشواین امر بسیار مهم است که شرایطی فراهم    .اطمینان با آن رابطه برقرار کند 

محیط زندگی    توانند مهر خویش را براین تنها راهی است که مردم می  بدهند.خود رنگ تعلق    های به مکان

های موجود رنگ تعلق  یجاد این امکان که کاربران بتوانند به محیطا  .حس تعلق یک معیار است  خود بزنند.
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ی است  کند. این تنها راهتر میهای یک مکان را روشنای دارد. رنگ تعلق الگوی فعالیتبدهند، اهمیت ویژه

کنند. این امر  های شخصی خویش دست پیدا میها و نشانهکه اکثر مردم به محیطی برآمده از عالیق، ارزش

  - ج  ؛وجود روابط بصری  - ب  ؛ارتباط درونی و عاطفی  -الف   :شامل  عوامل موجد حس تعلق مکانی   با مشارکت

  1376)توسلی،گیرد  انجام می  گیری مکان مشارکت در شکل  - د   ؛ استفاده از مسیرهای خاص و عادت به فضا

:76-34). 

  . ن نیز قابل تعریف هستندآ  شدت وابسته به سازگاریند که با ایمنی و امنیت، دو مقوله به:  ایمنی و امنیت ▪

امنیت خیابان   و  ایمنی  برای  ایجاد سازگاری  فضا  -الف  :شاملراهکارهای  بر  نظارت  و  تفکیک    -ب   ؛کنترل 

 . (1384)کانی، است  پذیری فضاهانعطافا - ج ؛ مراتبی قلمروهاتعریف سلسله -ج  ؛هافعالیت

انگیزی خیابان  شوند. ابتدا نقشانگیزی خیابان شهری میدو عامل عمده و اساسی باعث خاطره  :انگیزیخاطره ▪

ذهن حک    راحتی درهای کالبدی مشخص و متمایزی که بهمعنای وجود عملکردها، مفاهیم و ویژگیشهری به

امکان دخل    شدن احساسات مثبت شهروندان و ایجاد محیطی مأنوس از طریق ایجاددوم برانگیختهشوند و  یم

نان و همچنین افزایش مشارکت شهروندان در نگهداری از فضا، به نحوی که فضا را  آ  و تصرف در فضا، توسط 

معی خواهد شد تا  ان انباشته از خاطرات فردی و جآنبخشی از محیط زندگی خود بدانند به این ترتیب ذهن  

 (.85: 1393)ترابی،یلدا،  تفاوت بمانندل بیئتواند نسبت به مساکه دیگر نمیجایی

توان  با توجه به عوامل و معیارهای سرزندگی ارائه شده در منابع مختلف، معیارهای عام سرزندگی فضاهای شهری را می

 د. کربندی دسته (2)جدول شماره و الگوی کالبدی ( 1)جدول شماره به شرح زیر در دو نوع الگوی رفتاری 

 عوامل تاثیرگذار بر حس سرزندگی میدان بهارستان و متغیرهای آن  -1جدول  

 های مورد ارزیابی شاخص متغیرها   عوامل

 الگوی رفتاری 

 نظام کاربری و فعالیت  ▪

 نظام حرکت و دسترسی  ▪

بندی و تجربه فضاهای  استخواننظام   ▪

 همگانی 

 ایجاد حس تعلق به مکان  ▪

 دلیل مراجعه به میدان  ▪

 روزهای حضور در میدان  ▪

 میزان مراجعه ▪

مدت زمان حضور در میدان در هر  ▪

 مراجعه

 زمان حضور در محدوده میدان  ▪

 همراهان در بازدید از میدان  ▪

 )منبع:نگارنده( 
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 ثیرگذار بر حس سرزندگی میدان بهارستان و متغیرهای آن أعوامل ت  -2جدول  

 های مورد ارزیابی شاخص متغیرها  عوامل

 الگوی کالبدی 

 نظام فرم کالبدی و نظام منظر شهری ▪

تاریخی   ▪ ابنیه  و  آثار  زیباسازی  و  احیا 

 ،  مجاور میدان

 دلبستگی به مکان   ▪

و   ▪ میدان  فضای  اصولی  نورپردازی 

 استفاده از تجهیزات روشنایی مناسب،  

زیباسازی   ▪ و  بهسازی،ساماندهی 

   ، فضاهای رها شده در مجاورت میدان

 جذابیت بصری و خاطره انگیزی  ▪

نحوه دسترسی به میدان و آثار تاریخی    ▪

 مجاور آن 

 

 بناهای شاخص در میدان  ▪

در   ▪ امنیت  حس  ایجاد 

 لحظات حضور در میدان 

مبلمان شهری و کف   ▪

ایجاد تنوع ،  سازی مناسب

و تقویت فضای سبز و  

 ،  پوشش گیاهی 

به   ▪ ورود  نحوه  و  دسترسی 

 میدان 

ایجاد مسیرهای پیاده روی   ▪

 با پوشش گیاهی مناسب 

بودن   ▪ تصور  و  درك  قابل 

مراجعه   دید  از  میدان 

 کنندگان 

مدیریت دفن زباله و   ▪

 پاکیزگی محدوده میدان،  

▪  

 

 )منبع:نگارنده( 

 میدان بهارستان  .3

این میدان »جلوخان باغ نگارستان« نامیده    ۀ گردد. محدودشاه بازمیکالبدی میدان بهارستان، به دوران فتحعلی  ۀ پیشین

 (.695-694: 1383)کیانی،شاه وارد محدوده شهر تهران گردید در زمان ناصرالدین ، شدمی

 
 (www.google.com:11/02/97)منبع:  های میدان بهارستان در دوران قاجاربدنه و کاربری   -2شکل  
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ابتدای شکلهای موجود نشان میبررسی نقشه  از  این میدان  بوده است دهد که  فرمی مستطیل شکل   گیری دارای 

های مسکونی، اداری، سیاسی و  ها با ساختمانهای میدان و جایگزینی آنهای واقع در بدنه(. از میان رفتن باغ1)شکل

 . بوده است میدانوقوع پیوسته در فرهنگی، درختکاری و... از جمله تغییرات کالبدی به

 

 
 (www.google.com:11/02/97:11)منبع:  .عناصر کالبدی و المان شاخص میدان بهارستان  -3شکل  

 
 ( www.google.com:11/02/97:11)منبع:  بدنه کالبدی میدان بهارستان  -4شکل  
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 ( www.google.com)منبع:  بدنه تجاری مجاور و بناهای تاریخی اطراف میدان بهارستان  -5شکل  

 

 میدان بهارستان ها و فضاهای  ساختمان .3.1

 پیاده بۀل به نسبت که هستند بناهایی جنوبی تنها جبهه دارحیاط بنای شمالی و جبهه در کالنتری ساختمان

 هستند بنایی سپهساالر سه مسجد  و قدیم مجلس اسالمی، شورای مجلس بنای سه ،اندکرده ی نشینبعق  رو

مطالعه،   مورد ۀحوز تقسیم پالن دارند قرار زیاد منفی  و فضاهای بندی درشتدانه با میدان شرقی ضلع در که

نمودار بناهای ردیف یک  و روپیاده میدان، خیابان، هایبه بخش  به  مطالعه،  مورد ۀحوز  تقسیم ساختمانی 

 و میدان بنا، ترتیب خیابان،به حوزه این در  ساختمانی بناهای ردیف یک و روخیابان پیاده  میدان،  هایبخش

 دارند. را سهم بیشترین روهپیاد

 
 ( www.google.com:11/02/97:11)منبع:  کاربری اطراف میدان بهارستان تجاری و اداری  -6شکل  
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 پوشش گیاهی .3.2

 و توری درختان، دسته در نخل و بید، توسکا،  اقاقیا،  بلوط، کاج، میدان، در شدهتعریف گیاهی پوشش بین از 

 رغمعلی کهنسال درختان بهارستان، تعداد میدان در  .گیرندمی قرار بوته دسته در هاگل و  دسته درختچه در  شمشاد

 اند،شده میدان کاشته جداره در که درختانی اغلب. است کمتر جوان درختان نسبت از به مناسبشان اندازیهسای

 و دارند زینتیۀ  جنب بیشتر هک درختان باقی .هستند بلند نوع پایه از محنون، بید و سبز همیشه بلوط کاج، یعنی

   .(1396)خدابخشیان، باشندیکوتاه م پایه نوع از دهندمی تشکیل را میدان درختان از درصد کمتری

 
 ( www.google.com:11/02/97:11)منبع:فضاهای سبز و پوشش گیاهی میدان بهارستان  -7شکل  

 مبلمان شهری و مکانهای تجمع .3.3

 گردد.های تجمع در میدان بهارستان مشاهده میدر شکل زیر وضعیت مبلمان شهری و مکان 

 

 

 ( www.google.com:11/02/97:11)منبع: نمبلمان شهری، مسیر عبور افراد پیاده و محل تجمع شهروندان در میدان بهارستا -8شکل  
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 الگوی رفتاری عبور و مرور .3.4

 گردد.در شکل زیر شرایط و وضعیت الگوی رفتاری عبور و مرور در میدان بهارستان مشاهده می 

 
 -5،  (10:00تجاری )ساااعت   -4(،  9:00)ساااعت  کاغذ فروشاای ها  -3(،  8:00 اداره )ساااعت و بانک -2،  (6:00 نانوایی )ساااعت-1: راهنما

 (12:00رستوران )ساعت    -6ساعته(،  24کالنتری )

 ( 1396)منبع:خدابخشیان،ساعات بیداری و خواب عملکردها   -9شکل  

 نقش عوامل سرزندگی میدان بهارستان در زندگی شهروندان .4

. این پژوهش شامل دو بخش مجزا از هم  شده است  ها پرداختهپرسشنامهدست آماده از  هدر این پژوهش به ارائه آمار ب

ها و بخش دوم ارائه آمار تحلیلی از نمونه، در نهایت پایان بخش آمار  باشد. بخش اول ارائه آمار توصیفی از نمونهمی

ها در هر دو بخش  لیل دادهتحلیلی، ارائه نتیجه فاکتور آنالیز برای میدان بهارستان خواهد بود. شایان ذکر است که تح

  SPSSانجام شده است. برای ترسیم نمودارها جداول خروجی    SPSS 23افزار  توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم

 یند ترسیم انجام گرفت.  آافزار فرگردید و در این نرم   Excelافزار  وارد نرم

ویژگی به  ارزیابی ابتدا  به  سپس  و  بهارستان  میدان  در  حضور  تایتم  های  دید  أهای  از  میدان  سرزندگی  بر  ثیرگذار 

های حضور در میدان به ارزیابی مواردی چون )بناهای شاخص مجاور میدان،  پاسخگویان اختصاص دارد. بخش ویژگی

دلیل مراجعه به میدان، میزان مراجعه، روزهای حضور در میدان، مدت زمان حضور در میدان در هر مراجعه، زمان  

میدان، همراهان در بازدید از میدان، میزان حس نشاط و سرزندگی میدان از دید پاسخگویان، میزان  ۀ  حضور در محدود

 میدان از دید پاسخگویان( اختصاص دارد.   ۀپاکیزگی میدان و قابل درك و تصور بودن محدود

  ۀ بهارستان و محدود  خود به میدانۀ  از پاسخگویان خواسته شد تا میزان مراجعمیزان مراجعه به میدان بهارستان:  

ها حاکی از این است که  روزانه، چند روز در هفته، هفتگی و ماهانه( بیان دارند. پاسخ  ۀمجاور آن را در قالب )مراجع

کسانی هستند که در این محدود    این افراد اکثراً  ،کننداند که روزانه یه این محدوده مراجعه میدرصد بیان داشته  19.3

درصد    31.1باشد.  درصد می  34.5باشند. بیشترین درصد مراجعات به این محدوده مراجعات هفتگی با  میکار  مشغول به

1 
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درصد نیز بیان داشتند که ماهی یک بار به   15.1کنند. نیز بیان داشتند که چند روز در هفته به این مکان مراجعه می

 این میدان بهارستان و محدوده مجاور آن رفت و آمد دارند. 

 میزان مراجعه پاسخگو به میدان بهارستان   -3  جدول

 درصد فراوانی میزان مراجعه 

 19.3 74 روزانه 

 31.1 119 چند روز در هفته

 34.5 132 هفتگی 

 15.1 58 ماهانه

 100 383 مجموع 
 

 

نگارنده(  )منبع:  

پاسخگویان خواسته شد تا نشاط و سرزندگی در میدان بهارستان  از    میزان نشاط و سرزندگی در میدان بهارستان:

خیلی    -5  ؛کم  -4  ؛متوسط  -3  ؛زیاد  - 2  ؛خیلی زیاد  -1ای لیکرت )و محدوده مجاور آن را در قالب طیف پنج گزینه

زندگی  درصد از پاسخگویان نشاط و سر  32.9طورکه در جدول و نمودار زیر قابل مشاهده است؛  کم( ارزیابی کنند. همان

درصد آن را    9.1درصد نشاط و سرزندگی را متوسط و    22.7درصد بسیار زیاد ارزیابی نمودند.    26.9میدان را زیاد و  

 اند.  درصد نشاط و سرزندگی را در محدوده میدان بهارستان بسیار کم برآورد کرده 8.4کم ارزیابی کردند. تنها 

 

 پاسخگویان از نشاط و سرزندگی میدان بهارستان ارزیابی    -4جدول 

 درصد فراوانی نشاط و سرزندگی 

 26.9 103 خیلی زیاد 

 32.9 126 زیاد

 22.7 87 متوسط 

 9.1 35 کم 

 8.4 32 خیلی کم 

 100 383 مجموع 
 

 

 )منبع:نگارنده( 

هایی در سطح شهرها هستند که جاذب  از جمله مکان  میدان بهارستان:  آثار و ابنیه تاریخیاحیاء و زیباسازی  

این عرصهجمعیت می مجاور  بهسازی گردندباشند. محدوده  و  اگر ساماندهی  تاریخی  در  می  ، های  را  فضاهایی  تواند 

بر داشتن  شود. فضاهایی که عالوهساعته نام برده می  24ها با عنوان فضاهای  شهرهای ما خلق نمایند که امروزه از آن

19/3؛ روزانه 

چند روز در 

31/1؛ هفته 

؛ هفتگی 

34/5

15/1؛ ماهانه

میزان مراجعه به میدان بهارستان بر حسب درصد

؛ خیلی زیاد 

26/9

32/9؛ زیاد 

؛ متوسط 

22/7

9/1؛ کم 
8/4؛ خیلی کم 

ان ارزیابی نشاط و سرزندگی میدان از دید پاسخگوی

(بر حسب درصد)



 1401  آذر، 47، شماره 19دوره  331 
319  -  327  

تواند کمک شایان به اقتصاد شبانه شهر نموده و  یات در طول روز از حیات شبانه نیز برخورداند. این قبیل فضاها میح

 سرزندگی را افزایش دهند.   

 

 ارزیابی پاسخگویان از احیا و زیباسازی آثار و ابنیه تاریخی مجاور میدان   -5جدول  
 

احیا آثار و  

 تاریخیابنیه 
 درصد فراوانی

 46.2 177 بسیار زیاد 

 45.2 173 زیاد

 8.6 33 تا حدودی 

 0 0 کم 

 0 0 بسیار کم 

 100 383 مجموع 
 

 )منبع:نگارنده( 

شایان ذکر است    در میدان بهارستان:  ارزیابی پاسخگویان از ایجاد تنوع و تقویت فضای سبز و پوشش گیاهی 

پاسخگویان بیان داشتند که  ایجاد تنوع و تقویت فضای سبز و پوشش گیاهی در میدان بهارستان  درصد از    78.3که  

درصد از پاسخگویان نقش این گویه را در سرزندگی میدان متوسط ارزیابی  17.5  ثر باشد.ؤتواند در سرزندگی میدان ممی

ضای سبز را در افزایش سرزندگی میدان  درصد از پاسخگویان نقش تنوع و تقویت ف   4.2نمودند. شایان ذکر است که  

 بهارستان کم ارزیابی نمودند.  

 ارزیابی پاسخگویان از ایجاد تنوع و تقویت فضای سبز و پوشش گیاهی   -6جدول  

تنوع و تقویت 

 فضای سبز
 درصد فراوانی

 36.3 139 بسیار زیاد 

 42 161 زیاد

 17.5 67 تا حدودی 

 4.2 16 کم 

 0 0 بسیار کم 

 100 383 مجموع 
 

 

 )منبع:نگارنده( 

؛ بسیار زیاد

46/2

45/2؛ زیاد 

؛ تا حدودی 

8/6

تاثیر احیا آثار و ابنیه تاریخی در سرزندگی میدان

؛ بسیار زیاد

36/3

42؛ زیاد 

؛ تا حدودی 

17/5

تأثیر تنوع و تقویت فضای سبز در سرزندگی میدان4/2؛ کم 
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درصد از پاسخگویان    46.2شایان ذکر است که  :  ارزیابی پاسخگویان از نقش بهسازی و زیباسازی فضای پیاده

 31.6  ثر باشد.ؤتواند در سرزندگی میدان مبیان داشتند که بهسازی و زیباسازی فضای پیاده در میدان بهارستان می

 درصد از پاسخگویان نقش این گویه را در سرزندگی میدان متوسط ارزیابی نمودند.  

درصد از پاسخگویان نقش بهسازی و زیباسازی فضای پیاده را در افزایش سرزندگی میدان    22.2شایان ذکر است که  

 باشد.  توجه میبهارستان کم ارزیابی نمودند. که این درصد بسیار قابل

 ارزیابی پاسخگویان از بهسازی و زیباسازی فضای پیاده   -7جدول  

بهسازی و زیباسازی  

 فضای پیاده 
 درصد فراوانی

 13.3 51 بسیار زیاد 

 32.9 126 زیاد

 31.6 121 تا حدودی 

 22.2 85 کم 

 0 0 بسیار کم 

 100 383 مجموع 
 

 

نگارنده(  )منبع:  

شایان ذکر    :ایجاد فضای تعامل و نشستن و فضای کافی عبور عابرین در فضاهای پیادهارزیابی پاسخگویان از  

تواند نقش  درصد از پاسخگویان بیان داشتند که ایجاد فضای تعامل و نشستن در میدان بهارستان می  86.4است که  

باشد.  داشته  میدان  توجهی در سرزندگی  را  11.2  شایان  این گویه  نقش  پاسخگویان  از  میدان    درصد  در سرزندگی 

ثیر ایجاد فضای تعامل و نشستن را در افزایش سرزندگی  أ درصد از پاسخگویان ت  2.3طور  همین  متوسط ارزیابی نمودند.  

 میدان بهارستان کم ارزیابی نمودند. 

  

؛ بسیار زیاد

13/3

31/6؛ تا حدودی 32/9؛ زیاد 

22/2؛ کم 

دگی تاثیر بهسازی و زیباسازی فضای پیاده در سرزن

میدان
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 ارزیابی پاسخگویان از ایجاد فضای تعامل و نشستن   -8جدول  

ایجاد فضای  

 تعامل 
 درصد فراوانی

 39.7 152 بسیار زیاد 

 46.7 179 زیاد

 11.2 43 تا حدودی 

 2.3 9 کم 

 0 0 بسیار کم 

 100 383 مجموع 
 

 

 )منبع:نگارنده( 

شایان ذکر است که    :هاکید بر سبک معماری با هویت و ساماندهی نمای ساختمانأارزیابی پاسخگویان از ت

کید بر سبک معماری با هویت و ساماندهی نمای ساختمان در میدان  أدرصد از پاسخگویان بیان داشتند که ت  44.6

درصد از پاسخگویان نقش این گویه را    38.6تواند نقش شایان توجهی در سرزندگی میدان داشته باشد.  بهارستان می

کید بر سبک معماری  أثیر تأدرصد از پاسخگویان ت  16.7. شایان ذکر است که  در سرزندگی میدان متوسط ارزیابی نمودند

 با هویت را در افزایش سرزندگی میدان بهارستان کم ارزیابی نمودند. 

 هاارزیابی پاسخگویان از تاکید بر سبک معماری با هویت و ساماندهی نمای ساختمان   -9جدول  

سبک معماری 

 هویتبا  
 درصد فراوانی

 3.1 12 بسیار زیاد 

 41.5 159 زیاد

 38.6 148 تا حدودی 

 16.7 64 کم 

 0 0 بسیار کم 

 100 383 مجموع 
 

 

 )منبع:نگارنده( 

شایان ذکر است که    :ارزیابی پاسخگویان از نورپردازی اصولی فضای میدان و استفاده از تجهیزات روشنایی 

ثیر بسیار زیادی  أتواند تمیدان بهارستان می  ۀدرصد از پاسخگویان بیان داشتند که نورپردازی اصولی در محدود  6.3تنها  

؛ بسیار زیاد

39/7

46/7؛ زیاد 

؛ تا حدودی 

11/2 2/3؛ کم 

تأثیر ایجاد فضای تعامل در سرزندگی میدان

3/1؛ بسیار زیاد

41/5؛ زیاد 

؛ تا حدودی 

38/6

16/7؛ کم 

دانتأثیر استفاده از سبک معماری با هویت در سرزندگی می
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درصد    30.8  ثیر این گویه را بر سرزندگی زیاد عنوان داشتند. أدرصد از پاسخگویان ت  31.6در سرزندگی آن داشته باشد.  

میدان متوسط ارزیابی نمودند. شایان توجه است که    ۀنقش این گویه را در ارتقای سرزندگی محدوداز پاسخگویان نیز  

درصد    5.5درصد از پاسخگویان یعنی یک چهارم از آنان نورپردازی اصولی را در سرزندگی کم اهمیت دانستند.    25.8

 اند. نیز نقش این گویه را در اتقای سرزندگی بسیار کم ارزیابی نموده

 ارزیابی پاسخگویان از نورپردازی اصولی فضای میدان و استفاده از تجهیزات روشنایی مناسب   -10دول  ج

ارزیابی پاسخگویان از  
نورپردازی اصولی فضای میدان 
و استفاده از تجهیزات روشنایی  

نورپردازی اصولی فضای  مناسب
 میدان

 درصد  فراوانی 

 6.3 24 بسیار زیاد 

 31.6 121 زیاد 

 30.8 118 تا حدودی

 25.8 99 کم 

 5.5 21 بسیار کم 

 100 383 مجموع 
 

 

نگارنده(  )منبع:  

بهارستان میدان  رها شده در مجاورت  فضاهای  زیباسازی  و  بهسازی، ساماندهی  از  پاسخگویان  :  ارزیابی 

ساماندهی فضاهای رها شده در محدوده میدان بهارستان  درصد از پاسخگویان بیان داشتند که    46.5شایان ذکر است که  

ثیر این گویه را بر سرزندگی زیاد  أدرصد از پاسخگویان ت  43.3ثیر بسیار زیادی در سرزندگی آن داشته باشد.  أتواند تمی

راستی    تواند با توجه به آن درهایی قرار دارد که مدیریت شهری میعنوان داشتند. این سیاست نیز در گروه سیاست

درصد از پاسخگویان نیز نقش این گویه را در   10.2ارتقای سرزندگی میدان بهارستان و محدوده مجاور آن گام بردارد. 

 میدان متوسط ارزیابی نمودند.   ۀارتقای سرزندگی محدود

  

؛ بسیار زیاد

6/3

31/6؛ زیاد 

30/8؛ تا حدودی 

25/8؛ کم 

؛ بسیار کم 

5/5

ی آنتأثیر نورپردازی اصولی فضای میدان در سرزندگ
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 فضاهای رها شده در مجاورت میدان ارزیابی پاسخگویان از بهسازی، ساماندهی و زیباسازی    -11جدول  

ساماندهی  

فضاهای رها  

 شده 

 درصد فراوانی

 46.5 178 بسیار زیاد 

 43.3 166 زیاد

 10.2 39 تا حدودی 

 0 0 کم 

 0 0 بسیار کم 

 100 383 مجموع 
 

 

نگارنده(  )منبع:  

درصد از    42.8ذکر است که  شایان  :  دسترسی به میدان و آثار تاریخی مجاور آنۀ  ارزیابی پاسخگویان از نحو

ثیر بسیار زیادی در سرزندگی  أتواند تپاسخگویان بیان داشتند که دسترسی به میدان و آثار تاریخی موجود در آن می

درصد از    78درصد از پاسخگویان تاثیر این گویه را بر سرزندگی زیاد عنوان داشتند. مجموعاً    35.2آن داشته باشد.  

درصد از    12.5    ثر دانستند.ؤدسترسی به میدان و آثار تاریخی مجاور آن را در افزایش سرزندگی مپاسخگویان بهبود  

درصد از پاسخگویان    4.7میدان متوسط ارزیابی نمودند.    ۀ پاسخگویان نیز نقش این گویه را در ارتقای سرزندگی محدود

درصد نیز    4.7رزندگی کم اهمیت دانستند.  بهبود دسترسی به میدان بهارستان و بناهای تاریخی مجاور آن را در س

درصد از پاسخگویان بیان داشتند که این    9.4اند. مجموعاً  نقش این گویه را در اتقای سرزندگی بسیار کم ارزیابی نموده

 ثیر شایان توجهی ندارد. أگویه در بهبود سرزندگی میدان بهارستان ت

دسترسی به میدان و آثار تاریخی مجاور آن   ۀیان از نحوارزیابی پاسخگو  -12جدول    

 درصد فراوانی دسترسی

 42.8 164 بسیار زیاد 

 35.2 135 زیاد

 12.5 48 تا حدودی 

 4.7 18 کم 

 4.7 18 بسیار کم 

 100 383 مجموع 
 

 

نگارنده(  )منبع:  

؛ بسیار زیاد

46/5

43/3؛ زیاد 

؛ تا حدودی 

10/2

تاثیر ساماندهی فضاهای رها شده در سرزندگی میدان

؛ بسیار زیاد

42/8

35/2؛ زیاد 

؛ تا حدودی 

12/5

4/7؛ کم  4/7؛ بسیار کم 

گی تأثیر دسترسی به میدان و بناهای مجاور در سرزند

آن
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رسیم که الگوهای  کنندگان فضا به این نتیجه میاستفادههای حضوری از  ها و مصاحبهها و پرسشنامهبا توجه به مشاهده

میدان، نحوه و زمان رفت و آمدها و الگوهای کالبدی: نوع مسیرهای    ۀنحوه ورود و دسترسی به محوط  رفتاری در فضا:

سازی  پیاده روی همراه با کفسازی و نورپردازی مناسب در جهت ایجاد حس امنیت در برابر فضاهای خالی)رهاشده( و باز

نیز  اطراف میدان در جهت جلب توجه مراجعه  ۀبدن پایداری و حس تعلق و  کنندگان و ترغیب به حضور  بعدی در 

 .سرزندگی یک فضای تعاملی شهری نقش بسزایی خواهد داشت

 گیرینتیجه

های  احیای میدانهایی از توجه طراحان و شهرسازان به فضاهای شهری و  های نوین شهرسازی نشانهتحوالت و گرایش  در

  هستند.   وجود فضاهای مردمی و سنتی قدیمی فاقد عناصری چون میدان شهریبا    هاشهر  امروزه  .شودشهری دیده می

در اثر  ها سالطی  با نماد هویت شهر و مطابق با روحیات مردم بودند که  شهری    ادینشهرهای تاریخی میدر   کهدرحالی

گاه زندگی جمعی شهروندان،  عنوان نشیمنضای عمومی شهرها بهف   .اندست دادهرونق و سرزندگی خود را از د  ،توجهیبی

شده  در چنگال ماشین احاطه  که این فضاها غالباًآور باشند. درحالیبایست سرزنده و پویا و نشاطبیش از هر چیزی می

توان به ارزیابی  ها میاخصامروزه مسلم شده است که به کمک ش.  اعتنا هستندها در خود بیو به حضور آزاد انسان

معیار    ششتوان  بر این اساس می.  و بهبود کیفیت زندگی در فضاهای شهری پرداخت  هایا شکست طرح  بهتر، موفقیت و

 معرفی نمود: به شرح زیر سرزندگی میدان بهارستانرا برای سنجش 

 از الگوی رفتاری  -الف

 شود.رفت وآمد را شامل میفعالیت که نحوه دسترسی و زمان   و کاربری  نظام ▪

 از الگوی کالبدی   -ب

 شهری.  منظر نظام و کالبدی   فرم  نظام ▪

 میدان.  مجاور تاریخی ابنیه و  آثار زیباسازی   و احیا ▪

 مکان. به دلبستگی  ▪

 میدان. مجاورت  در رهاشده فضاهای  زیباسازی   و بهسازی، ساماندهی ▪

 انگیزی.      خاطره و بصری جذابیت ▪

ریزی برای بهبود کیفیت یک فضای عمومی شهری بر راهبردها و معیارهایی استوار است که خود را با  برنامهفرایند  

ها  برداری، فعالیتبهره  ۀسازد؛ یعنی عملکردها، نحوکنندگان از فضا درگیر میها و نوع رفتار استفادهانتظارات، نیازمندی

تواند برقراری ارتباط، سرزندگی، قابلیت تنوع،  ریزی میضوابط برنامههای طراحانه همراه با  و مفاهیم اجتماعی. توصیه

 .ها و کیفیت ظاهری یک فضای عمومی را سبب گردد غنای ایده
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