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چکیده

بیان مسئله :در تجربههای معاصر ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری با نگاه فرهنگمبنا ،رویدادمداری ،بهعنوان
یک راهبرد کلیدی ،مطرح شده است .نگاه به پیشینۀ تحقیقات این حوزه نمایانگر آن است که ماهیت فضاهای
عمومی شهری و عوامل سازندۀ آنها در شکلگیری رویدادها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .سؤاالتی همچون،
چه عواملی بر رویدادمداری فضای شهری تأثیر میگذارد؟ و تأثیر گونههای مختلف فضای عمومی بر میزان
رویدادمداری چگونه است؟ ازجمله سؤاالت کلیدی هستند که مطالعات پیشین پاسخ روشنی به آنها نمیدهند.
هدف پژوهش :هدف این پژوهش ،تبیین و تدوین معیارهای رویدادمداری فضاهای شهری و سپس سنجش و
مقایسۀ میزان رویدادمداری انواع فضاهای شهری منطقۀ  12تهران است.
روش پژوهش :رویکرد روششناسی در ایــن مقالــه ،ترکیبی از روشهای کمی و کیفی است .در گام اول بهمنظور
انتخاب موردهای مطالعه بهعنوان مکان رویدادهای منطقۀ  ،12از ابزارهایی چون تحلیل محتوای اسناد ،بازدیدهای
میدانی و مصاحبههای عمیق با متخصصان استفاده شده است .سپس عوامل مؤثر بر رویدادمداری فضاهای عمومی
شهری بامطالعۀ ادبیات جهانی شناسایی شده و درنهایت از طریق تهیۀ چکلیستها و تحلیل آن در نرمافزار
 SOCNETVبه سنجش و مقایسۀ میزان رویدادمداربودن مکان-رویدادهای قلب تاریخی شهر تهران پرداخته شده
است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد از میان معیارهای مؤثر بر رویدادمداری ،پنج معیار دسترسی ،پیوستگی
فضایی ،تسهیالت فضایی ،همهشمولی و امنیت بیشترین تأثیر بر شکلگیری و دوام رویدادها را دارند .همچنین از
میان گونههای مختلف فضاهای عمومی ،پیادهراه و بوستان در منطقۀ  12تهران میزان رویدادمداری بیشتری در
مقایسه با دیگر گونهها داشتهاند.
واژگان کلیدی :رویداد ،فضای عمومی ،رویدادمداری ،فضای شهری رویداد محور ،منطقۀ  12تهران ،بافت تاریخی
تهران.

مقدمه

امروزه رویدادمدارشدن شهرها بهعنوان ابزاری برای توسعۀ
زیرساختهای شهری ،رشد اقتصادی ،خوداتکایی شهری و
ایجاد تصویر ذهنی مطلوب ،مطرح شده است(Getz, 2017,
 .)21مطالعات متعدد نشان میدهد که شهرها بهطور روزافزونی
برای قرارگرفتن در لیست برنامههایی همچون پایتختهای
فرهنگی اروپا ( )ECOC 1و ماندن در رقابتهای جهانی از
* نویسنده مسئول09126496771،s..khatami@modares.ac.ir:

رویدادها بهعنوان عنصر متمایزکنندۀ خود جهت جذب سرمایه
و سرمایهگذار استفاده میکنند ( .)Gordon, 2003, 195امروزه
تالشهای زیادی در جهت اتخاذ رویکردی جامع در مورد ارتباط
شهر و رویدادها بهمنظور حرکت به سمت شهر رویدادمدار و
نه صرفاً دارای رویداد انجام میشود .از جمله میتوان به تهیۀ
اسناد تخصصی رویداد با محوریت برنامهریزی و مدیریت رویداد
اشاره کرد .در این میان موفقترین شهرها آنهایی هستند که از
رویدادها بهعنوان پلی بین فرهنگ محلی و جهانی و همچنین
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فاطمه صالحی معوا و همکاران

فرهنگ سنتی و معاصر استفاده میکنند (صالحی معوا.)1398 ،
عالوه بر این امــروزه رقابــت اقتصادی میان شــهرها ،بیشازپیش
جنبۀ فرهنگــی پیدا کرده و فرهنــگ بهعنوان موتــور توسعۀ
اقتصادی و عاملی جهت ارائۀ تصویری نمادین از شــهر در ســازوکار
جهانی اقتصاد مطرح گردیده اســت (شبانی و ایزدی.)66،1393،
شهرهای ایران نیز با داشتن سابقۀ غنی فرهنگی میتوانند از
رویدادمداری بهعنوان ابزاری کارا در راستای ارتقای سرزندگی شهر
و کیفیت زندگی شهری بهره گیرند .از سوی دیگر ،شهرهای ایران
به دلیل برخورداری از فرهنگ و تاریخ غنی ،بستر مناسبی را برای
اجرای رویکردهای بازآفرینی فرهنگ محور فراهم میکنند (ابراهیمی
قربانی ،رنجبر و عندلیب .)1400،منطقۀ 12تهران به عنوان محدودۀ
بافت تاریخی شهر تهران یکی از بهترین گزینههای رویدادمداری در
شهر تهران و کشور ایران است .بخشي از عمیقترین خاطرههای
جمعي ،سنتها و جشنهای مناسبتی در قلب تاریخی تهران از قدیم
شکلگرفتهاند.امروزهبهعللمختلفازجملهخودرومداریشهرتهران
و عدم درک عمیق مسئولین ذیربط از اهمیت رویدادهای اجتماعی
بهعنوان یک سرمایۀ ارزشآفرین و لزوم رویدادمداری فضاهای شهری
بسیاری از سرمایههای تاریخی و فرهنگی موجود در این منطقه
مورد بیتوجهی قرار گرفته است .در این راستا مطالعه و جستجو در
تجربههای معاصر ایرانی در این حوزه میتواند دریچههای جدیدی در
چگونگی رویدادمداری در شهر ایرانی را بگشاید.
تحلیلادبیاتموجودمرتبطبارویدادمدارینمایانگرآناستکهعمدۀ
منابع به تأثیر رویدادها بر جنبۀ اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی مکانها
و مباحثی همچون مدیریت رویدادها پرداختهاند و تأثیر ویژگیهای
فضاهای عمومی شهری بــر رویدادهــا کمتــر مورد توجه بــوده
اســت ( .)Van Aalst & Van Melik, 2012, 196با توجه به اینکه
صحنۀ برگزاری رویدادها فضاهای عمومی شهری هستند دو سؤال
کلیدی زیر را میتوان مطرح کرد که پاسخ روشنی از خلل بررسی
منابعموجودبرایآنهایافتنمیشود:
 یک فضای عمومی رویدادمدار چه شاخصههای ویژهای داشته وعوامل سازندۀ فضاهای عمومی شهری چگونه بر رویدادمدار ساختن
فضاتأثیرمیگذارند؟
 گونههای مختلف فضای شهری در شکلگیری رویداد چه نقشیدارند و آیا میتوان گفت پارهای از گونهها در جذب رویداد موفقترند؟
طبیعتاً با توجه به بعد فرهنگی و زمینهای رویداد ،پاسخ به این سؤاالت
در هر بستر فرهنگی میتواند نتیجهای متفاوت دربرداشته باشد .در
این پژوهش منطقۀ 12تهران بهعنوان یکی از رویدادمدارترین مناطق
شهر تهران جهت بررسی ارتباط فضاهای عمومی و رویدادمداری
انتخاب شده است .این پژوهش تالش میکند تا با بهرهگیری از
مباحث مطرحشده در ادبیات رویدادمداری و بر اساس بازدیدهای
میدانی منظم در بازۀ زمانی 2ساله از منطقۀ مورد مطالعه و همچنین
اسناد موجو ِد  9مکان-رویدا ِد اصلی این منطقه در راستای پاسخ به
پرسشهای کلیدی گام بردارد.
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پیشینۀپژوهش

مطالعات رویداد در جهان تاریخچۀ نسبتا گستردهای دارد .بررسی
نقش رویدادها ،ارائۀ سیاستها برای خلق رویدادها ،شاخصها و
ابزارهای مدیریت رویداد و تأثیرات اجتماعی رویدادها از نخستین
تالشهای محققان است که در کتابی تحت عنوان «مدیریت و
پایداری رویداد» گردآوری شده است (.)Raj & Musgrave, 2009
تا قبل از سال  2010محققان کمتری به پیوند بین رویداد و ارتقای
کیفیت فضای شهری پرداختهاند (.)Richards & Palmer, 2012, 3
تا اینکه پژوهش گرگ ریچاردز 2و رابرت پالمر 3در قالب کتاب «شهر
رویدادمدار» ،پنجرۀ جدیدی را در مطالعات رویدادمداری باز کرد.
درواقع پالمر و ریچاردز به بررسی سیاستهایی میپردازند که بتواند
به کمک رویدادها شهرها و فضاهای شهری را پویاتر و قابلزیستتر
کند .در این کتاب برای نخستین بار از رویدادها برای کمک به ایجاد
مکانسازی استفاده شده است .عالوه بر موارد ذکرشده ،این کتاب
تجارب جهانی موفق را که در رقابتهای بینالمللی حضور دارند
معرفی میکند و به بررسی انواع ابر رویدادها در شهر میپردازد.
در سال  2015هولمز 4و همکارانش معرفی جامعی از موضوعات
وابسته به پایداری رویدادها از قبیل تأثیرات سیاستهای محیطی،
محرکهای بازآفرینی و همچنین چگونگی ایجاد رویدادهای
پایدار در فضای شهری انجام دادند .این کتاب برای خوانندگان
خود بهترین شیوه و بهترین عملکرد رویدادها را از سطح محلی تا
جشنوارههای بینالمللی ارائه میدهد (& Holmes, Hughes, Mair
 .)Carlsen, 2015از دیگر مطالعات این حوزه میتوان به مطالعات
اندرو اسمیت 6در کتاب «رویدادها در شهر» ،اشاره کرد .او در این
کتاب به مطالعۀ فضاهای شهری بهعنوان صحنهای برای ایجاد
رویدادها میپردازد .اسمیت معتقد است در سالیان اخیر ،رویدادها
از مکانهای سنتی خارج شده و در فضاهای شهری جدید شکل
میگیرند ( .)Smith, 2015از جدیدترین پژوهشهای حوزۀ رویداد
با نگاهی متفاوت میتوان به تحقیق کلی مگیور 6اشاره کرد ،او در
پژوهش خود تحت عنوان« ،بررسی نقش قدرت مقامات محلی
در برنامهریزی رویدادهای اقتصادی  -اجتماعی» به ارزیابی دولت
ایرلند بهعنوان میزبان رویدادها میپردازد و نشان میدهد رویدادها
در صورت عدم برنامهریزی دولتها و فقدان مدیریت ،خسارت
اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیری را میتواند بر جامعه تحمیل
کند ( .)Maguire, 2019, 8مگیور در این پژوهش به طور جامع
به تأثیرات منفی و زیانآور اقتصادی و اجتماعی رویدادها بر جوامع
محلیمیپردازد.
در ایران نیز تحقیقات حوزۀ رویداد در سالهای اخیر بیشتر از دیدگاه
بازآفرینی شهری مورد بررسی قرارگرفته است .به عنوان نمونه
میتوان به پژوهش فالح منشادی ( )1393تحت عنوان «بازآفرینی
فضاهای شهری با رویکرد رویدادمداری بهمنظور تقویت سرزندگی
و ارتقاء کیفیت زیستپذیری (نمونۀ موردی محور شمالی-جنوبی
شیراز دروازه قرآن تا شاهچراغ)» اشاره کرد .در یک پژوهش دیگر
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در حوزۀ رویداد ،افشار ساري اصالنی ( )1396سعی در تبیین
نقش رویداد در ارتقاء ابعاد اجتماعی و فرهنگی فضا و دستیابی
به شاخصهای مکانیابی و طراحی فضاهای رویدادمدار دارد .این
پژوهش نهایتاً به تدوین راهنماي مکانیابی و طراحی فضاهاي
عمومی شهري مبتنی بر رویدادمداري میپردازد .علیرغم وجود
مطالعاتی در حیطۀ فضاهای شهری رویدادمدار که به برخی از
آنها اشاره شد ،در مجموع میتوان گفت اغلب پژوهشهای حوزۀ
رویدادمداری در راستای مدیریت رویداد ،مسائل فرهنگی ،نقش
قدرت و کنترل منافع در رویدادها و مواردی از این دست انجام شده
است .از طرف دیگر اسناد زیادی در جهت برنامهریزی اجرای رویداد
در کشورهای توسعهیافته به رشتۀ تحریر درآمده است .در این میان
عامل مهم فضای شهری و زمینه و تأثیر آن بر رویدادمداری که به
حوزۀ مداخالت شهرسازی و طراحی شهری نزدیکتر است ،کمتر
موردتوجهقرارگرفتهاست.

مبانینظری

.) 4

پدیدۀ رویدادمداری ارتباط زیادی با افزایش رقابت میان شهرها
برای جلب صاحبان سرمایه ،مصرفکنندگان و سیاستگذاران دارد.
درنتیجۀ افزایش ارتباطات جهانی و بههمپیوستگی اقتصاد جهانی

ملبورن در کشور استرالیا یا سئول در کشور کرۀ جنوبی خود را
شهرهای رویدادمدار معرفی کنند .بارســلونا نیز یک نمونــۀ موفق
دیگر از یــک شــهر با فضاهای رویدادمــدار است .این شــهر
بهطور آگاهانــه از فرصــت برگــزاری رویدادهــا برای کســب
منافــع مختلف و توسعۀ فضاهای شهری و ارتقــای فرهنــگ
جامعۀ خود اســتفاده کرده اســت .درمجموع میتوان گفت
تحقق شهر رویدادمدار به چند عامل مهم بستگی دارد -1 :فرهنگ
(محتوی) -2،مکان (زمینه) -3 ،قدرت (رهبری ،ارادۀ سیاسی)،
 -4روابط (مشارکت و استقالل) -5 ،منابع (مالی و انسانی)-6 ،
برنامهریزی (چشمانداز بلندمدت ،اهداف روشن) (صالحی معوا،
.)1398
از میان عوامل ششگانۀ فوق ،بعد مکان و زمینه کمتر مورد کاوش
قرار گرفته که موضوع اصلی این نوشتار است .تحلیل منابع موجود
نشان میدهد که ارتباط فضا و رویداد را بهصورت دوطرفه میتوان
مورد بررسی قرار داد .ارتباط رویداد با فضا یک رابطۀ دوسویه است.
بهنحویکه در ابتدا این فضاست که رویداد را شکل میدهد و سپس
رویداد بر فضا تأثیر میگذارد ( .)Smith, 2015, 391در ادامه این
ارتباط متقابل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
•تأثیرات فضا بر رویداد
تحقیقات موجود هرکدام بهصورت پراکنده طیفی از کیفیتهای
فضای عمومی مؤثر بر رویدادمداری را معرفی میکنند .درمجموع
پس از بررسی این تحقیقات میتوان سه دسته معیارهای کالبدی،
ادراکی و اجتماعی را شناسایی کرد.
7
الف) معیارهای کالبدی :از نگاه چاشمن دسترسیهای آزاد و
وجود زیرساختهای حملونقلی مناسب است که سبب ترغیب
افراد برای شرکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی میشود.
بهطورکلی ،زیرساختهای رویــداد بــه دو دستۀ زیرساختهای
عــام و زیرساختهای خاص تقسیمبندی میشوند .زیرساختهای
عــام شــامل حملونقل و دسترســی و همـۀ مــواردی هســتند
کــه امنیــت و سهولت دسترسی و رونــد کلــی حرکــت را
تضمین میکنند ( .)Busa et al., 2011, 27درحالیکه مواردی
همچون امکانات رفاهی ،فضاهای سبز و سایر موارد از این قبیل در
زیرمجموعۀ زیرساختهای خاص جای میگیرند .یکی از مهمترین
علل انتخاب شهروندان برای شرکت در یک رویداد ،دسترسی
آسان داشتن به آن فضاست (.)Richards & Palmer, 2012, 78
نزدیکی به ایستگاه حملونقل عمومی و نیمهعمومی و یا مکانهای
پیادهمحور پرمخاطب از ویژگیهای مکان رویدادهای قوی است.
از دیگر عوامل کالبدی تأثیرگذار بر کیفیت برگزاری رویداد ،موقعیت
مکان برگزاری رویداد در بافت شهری است (.)Smith, 2015, 25
پیوستگی فضاهای عمومی -که دارای سلسله مراتبی از حرکت
و مکث باشند -نقش مهمی در ترغیب حضور افراد و شرکت در
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•شهررویدادمدار
اصطــالح شــهر رویدادمــدار برای اولیــن بار توســط ریچاردز
و پالمر در کتابی به همین نام مطرح شــد .بااینحال ،برگــزاری
رویدادها فعالیتی جدید نیســت ،بلکه مطالعات تاریخی نشان
میدهد که گرامیداشت موقعیتهای خاص و سفر برای شرکت
در یک فستیوال ،از گذشتههای دور رواج داشــته و با جنبههای
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و اقتصاد جوامع عجین شده
است (.)Page & Connell, 2012, 1
رویکرد شهر رویدادمدار ،از رویدادها در جهت پشتیبانی هدفمند و
پایدار از برنامههای بلندمدت توســعۀ شــهری و توسعۀ فضاهای
عمومی باهدف نهایــی ارتقای کیفیــت زندگی بــرای همــگان
اســتفاده میکند(صالحی معوا .)1398 ،نکتهای که باید به آن
توجه کرد این است که صرف برگزاری رویدادها به معنای ایجاد
رویدادمداری نیست .حرکت از سمت شهر دارای رویداد به سمت
شهر رویدادمدار نیازمند اتخاذ رویکردی جامع در مورد ارتباط شهر
و رویدادها برای بهینهکردن منافع برنامهریزی رویدادها بهمثابۀ
یک کل است ( .)Richards, 2015, 342هر شــهر در جهت
تقویت رویدادمداری ،به برنامۀ ترکیبی از رویدادهــا نیاز دارد کــه
دربرگیرندۀ مجموعهای از رویدادهای متنوع ،برای گروههای هدف
مختلف باشــد و در مکانهای طراحیشده در اوقات مختلــف
ســال ،بهمنظور تحقــق مجموعــۀ مشــخصی از اهــداف
پیشبینی شود ( .)Getz, 2017, 576درنتیجه ،برای چنین شهری،
هدف صرفاً برگزاری رویداد نیست (Richards & Palmer, 2012,

این فضای رقابتی گسترش یافته است (Richards & Wilson,
 .)2007اهمیت رویدادها سبب شده است تا برخی شهرها مانند
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فاطمه صالحی معوا و همکاران

رویدادها در شهر و محالت شهری دارد .تجارب جهانی نشان داده
است که موفقترین فستیوالها در ساختار اصلی شهر که دارای
پیوستگی فضایی است ،رخ داده است .معموالً فضاهایی که در
ساختار و اسکلت اصلی شهر قرار میگیرند و مکانهای پررفتوآمدی
هستند پتانسیلهای باالیی برای ایجاد رویدادمداری دارند .همچنین
فضاهایی که بین دو فضای اصلی قرار میگیرند و خود مولد حرکت
هستند ،نقاط استراتژیک برای مکان رویدادها هستند .از نگاه
آلفونزو 8تسهیالت فضایی به سهولت ،آسودگی و رضایت اشخاص
در بهرهگیری از فضا کمک خواهد کرد .ساختمانها و فضاهای
طراحیشده با مقیاس انسانی ،طراحی خوب ،مواد و مصالح و از همه
مهمتر امکانات رفاهی سبب ایجاد فضا برای پیادهروی و تعامالت
اجتماعی میشود و از عوامل اصلی تعیینکنندۀ استفاده از فضاست.
رویدادمداری به طرز قابلتوجهی تحت تأثیر عناصر ارزشمند و
تاریخی است .وجود بناهای تاریخی و ایجاد عناصر نمادین یکی از
راهبردهای کالبدی شهرهای رویدادمدار برای ساخت تصویری
متمایز از شهر و برندسازی است تا بتوانند برای خود مزیت رقابتی
نسبت به دیگر شهرها ایجاد کنند .تحقیقات بر روی فضاهای شهری
رویدادمدار نشان داده است که فضاهای تاریخی معموالً انتخاب
مناسبی برای برگزاری یک رویداد بودهاند (Richards & Palmer,
 .)2012, 268بهطورکلی بافتهای دارای عناصر تاریخی برای مردم
جذاباند و تمایل بیشتری برای حضور در فضا را ایجاد میکنند.
عناصر تاریخی ازیکطرف بهواسطۀ کشش بصری و غنای حسی و
ازطرفدیگر بهواسطۀ قدرتمندبودن حس هویت و حس تعلق عامل
جمعشدن افراد کنار همدیگر میشوند.
ب) معیارهای ادراکی :رویدادها عالوه بر کیفیتهای کالبدی
فضا از کیفیتهای ادراکی نیز تأثیر میپذیرند .ایمنی و امنیت از
ابتداییترین اصول در جهت دستيابي به فضای شهری مطلوب
است تا شهروندان بدون هراس از هرگونه تهديد در محیط
رویدادمدار حاضر شوند ( .)Zakaria & Ujang, 2015, 642به طور
مشــخص ،امنیت در فضاهای عمومی یک شــهر ،یکی از ارکان
اساسی دستیابی به فضای شهری ســرزنده و پویاست که نمود آن را
میتوان در حضور فعــال مردم در رویدادها و خلق فرهنــگ تعاون
و تعامل دانست .الزم به ذکر است ارتباط امنیت و رویداد یک رابطۀ
دوطرفه است بدین معنا که رویدادها خود سبب ایجاد امنیت نیز
میشوند (.)Getz, 2008, 423
از دیگر عوامل ادراکی تأثیرگذار ،سرزندگی است .فضاهای شهری باید
پویا و جذاب باشند تا بتوانند ساکنان بیشتری را به خود جذب کنند.
پویا بودن مسیرها و فضاها از زوایای متفاوتی مانند پویایی بصری،
پویایی کاربریها و فعالیتها مطرح میشوند (معینی.)1390 ،
سرزندگی ،یکی از مهمترین کیفیتهای فضای شهری خوب است
که الزمۀ اصلی مکان-رویدادهاست .رویدادمداری نیازمند فضاهایی
است که همۀ افراد بتوانند در آن جمع شوند به این معنی که نباید
در اختیار گروهی خاص باشند .الزمۀ این کار خلق فضاهایی است
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که جذابیت آن نه در آرامش و خلوت بلکه در حس سرزندگی افراد
باشد (.)Richards & Palmer, 2012, 22
هویت فضا ،دیگر عامل ادراکی تأثیرگذار بر رویدادمداری است.
ایجاد هویت در محیط باعث میشود که شخص بهمرورزمان ارتباط
نزدیکی با محیط برقرار کرده و درنهایت خود را متعلق به محیط و
جزئی از آن بداند .این هویت بهواسطۀ دو عامل ایجاد میشود؛ در
ابتدا عناصر کالبدی و بصری محیط ازجمله عناصر پدیداری که یک
مکان را از مکانهای دیگر متمایز میکنند و سپس مجموعهای از
عوامل ادراکی که شامل خاطرهها ،احساسات و تجربیات شخص از
مکان است ( .)Getz, 2008, 430این دو عامل سبب ایجاد تصویر
ذهنی و به دنبال آن هویت مکانی میشود.
ج) معیارهای اجتماعی :رویدادمداری از عوامل اجتماعی نیز
تأثیر میپذیرد .فضاي شهري ظرف و مكان بروز زنـدگي اجتمـاعي
افـراد جامعـه اسـت .مهمترین عامل پایداری رویدادها مشارکت و
تعامالت مردمی است ،هرچه سطح مشارکت افراد در رویداد باالتر
باشد آن رویداد پایدارتر است ،چراکه مردم خود دوباره عامل ایجاد
رویداد در آینده میشوند ( .)Holmes et al., 2015, 29مشاركت
شهري شهروندان را میتوان بـه معنـاي حضور جدي و شركت
فعال ،آگاهانه ،ارادي ،مؤثر و سازمانیافتۀ عناصر جامعۀ شهري
(افراد ،خانوادهها ،گروهها ،نهادهـا و بخشهای دولتـي ،عمـومي و
خصـوصی) در فعالیتهای اجتمـاعي دانست (.)Smith, 2015, 28
یان گل 9درزمینۀ فضاهای عمومی مطالعات زیادی انجام داده است.
وی در سال  1987حمایت از فعالیتهای اجتماعی متنوع را یکی از
ملزومات دستیابی به فضاهای عمومی موفق دانسته و بهترین فرصت
برای تعامل را یک فعالیت میداند ( .)Gehl, 1987تنوع فعاليتي و
تنوع فضايي از عواملی است كه بر جاذبۀ محيط میافزاید و امكان
حضور هرچه بيشتر افراد در آن را افزايش میدهد .ارتقای فضاهای
شهری بهگونهای که دربردارندۀ گوناگونی و تنوع فعالیتی-کالبدی
الزم باشند ،آنها را پذیرای اقشار گوناگون کرده و در زمرۀ فضاهای
حضورپذیر و پرشور شهری قرار میدهد.
ازجمله ویژگیهای اصلی فضاهای شهری رویدادمدار ،کنار هم
قرارگرفتن گونههای مختلف فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و
ایجاد اختالطی همگن از تمام گروههای جامعه است .وجه
مردمساالرانۀ مکان رویدادها از ویژگیهای بارز یک رویداد مؤثر
به شمار میرود ( .)Richards & Palmer, 2012, 86در این
راستا کیفیت همهشمولی عرصههای همگانی شهر باید موردتوجه
قرار گیرد .فضاهای همهشمول فضاهایی هستند که زمینۀ الزم
جهت حضورپذیری افراد مختلف با ویژگیهای مختلف را از طریق
فراهمسازی امکانات موردنیاز برای گروههای مختلف جامعه بهویژه
سالمندان ،معلولین ،زنان و کودکان فراهم میکنند.
درمجموع با اتکا به مباحث مطرحشده در این بخش ،تأثیرگذاری
فضا بر رویداد را میتوان در سه دستۀ معیارهای کالبدی ،ادراکی
و اجتماعی جای داد .معیارهای دسترسی ،پیوستگی فضایی،
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تسهیالت فضایی و وجود عناصر تاریخی در بخش کالبدی قرار
میگیرند .مؤلفههای امنیت ،سرزندگی ،هویت و احساس تعلق در
بخش ادراکی و نهایتاً مؤلفههای تعامالت و مشارکت ،تنوع فعالیتی و
همهشمولی در بخش اجتماعی جای میگیرند.
•تأثیرات رویداد بر فضا
رویدادهامیتوانندسببارتقایکیفیتفضایشهریشوند.رویدادها
بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط اطراف خود تأثیرات متنوعی
میگذارند ( .)Getz, 2008, 429رویدادها برحسب مقیــاس و
موضــوع به انــواع مختلفی تقســیم میشوند که هــر نوع از ایــن
رویدادهــا ،بســته به موضــوع و ماهیــت ،ظرفیت اثرگــذاری
در سطوح و زمینههای مختلف را دارند (.)Colombo, 2017, 564
بهطورکلی تأثیرات رویداد بر فضا شامل دودسته تأثیرات صلب ،مانند
ایجاد ساختمانها و سازمانها و تأثیرات نرم ،شامل مواردی همچون
تقویت توان اقتصادی مردم محلی ،افزایش سرزندگی و مشارکت
مردم و مواردی ازایندست است.
کمی و محسوس هستند .این
الف) تأثیرات صلب :نتایج صلب ّ
میراثِ برجامانده از رویدادها بهمثابۀ محرك توسعه ،در فضای اطراف
خود عمل کرده و موجب بهبود فیزیکی و اجتماعی محیط میشوند
( .)Marin-Aguilar & Vila-López, 2014اثرات صلب رویداد به
سه بخش عمدۀ ساختمانها ،سازمانهای جدید و پروژههای جدید
تقسیممیشوند:
ساختمانها :ایجاد ساختمانهای جدید اغلب به دنبال ابر رویدادها
اتفاق میافتند .بهعنوانمثال بازیهای المپیک که سبب ایجاد
ساختمانها و حتی دهکدههای المپیک میشود ،مانند دهکدۀ
المپیک که در سال  2000م .در شهر سیدنی ساخته شد.
سازمانهای جدید :گاهی به دنبال ایجاد یک رویداد که اغلب ابر
رویدادها هستند سازمانهایی در این خصوص به وجود میآیند.
سازمانهای مدیریتی رویداد ،سازمانهای نظارتی و قانونی برای
کسب مجوز برگزاری رویدادها و ایجاد کمپینهای محلی مثالهایی
از این قبیل هستند.
پروژههای جدید :به همراه برگزاری یک رویداد پروژههایی بهموازات
آن و در پارهای مواقع بعد یا قبل از آن رویداد شکل میگیرد .بهطور
مثال پروژههای بازآفرینی شهری و مکانسازی در دو دهۀ گذشته
بهمنظور طراحی و ایجاد فضاهای جدید برای برگزاری رویدادها به
برنامۀ اساسی برخی از شهرداریها و دولتها تبدیل شده است
(.)Gelders & Van Zuilen, 2013, 7
بعضی از پروژههای رویداد در فرآیند بازآفرینی فضاهای شهری
مطرح میشوند تا به گسترهای از تأثیرات ،شامل افزایش گردشگر،
حمایت از مشاغل کوچک ،تدارك ساختمانهای جدید ،نوسازی
ساختمانهای قدیمی ،اشتغالزایی ،بهبود سالمت و افزایش سطح
مشارکت ،کمک کنند ( .)Smith, 2015, 36گاهی نقش رویدادها
تنها بهعنوان منبع مالی و جذب مشارکت در پروژههای عظیم
بازآفرینی است ( .)Ibid, 33همچنین رویداد در ارتباط مستقیم

با پروژههای مکانسازی فضاهای شهری است و درنتیجۀ اقتصاد
فرهنگی که توسط رویدادها به وجود میآید ،به پارادایم توسعه
جدید (مکانسازی) کمک میکند (Richard & Palmer, 2012,
 .)46یکی از فرصتهایی که برگزاری رویدادها در اختیارمان
میگذارد ،بهبود فضاهای شهری از طریق سرمایهگذاری برای
ساخت امکانات شهری جدید و بهبود زیرساختهای شهری و
حذف مناطق متروکه و تبدیلشان به فضای شهری است (Smith,
 .)2015, 34نمایشگاه جهانی اکسپو 10 3یکی از نمونههای
برجسته از پروژههای بازآفرینی رویدادمدار است که شامل بازیابی
زمینهای متروکه بود .در اواخر قرن نوزدهم م ،.نمایشگاه جهانی
اکسپو  3تبدیل به رویداد بزرگی شد ،بهطوریکه دیگر تنها جایگاه
اختصاص دادهشده به آن به میزان کافی فضای الزم برای برپایی
آن را نداشت ،بنابراین زمینهای متروکۀ شهر مورد بازیابی قرار
گرفت (.)ibid, 3
ب) تأثیرات نرم :عالوه بر تأثیرات صلب رویدادها بر فضاهای
شهری ،تأثیرات ناملموس و کیفی ،اهمیت بسیاری دارند و به
دلیل کیفیبودن و مشکل در اندازهگیری کمتر مورد مطالعه قرار
میگیرند .کاپالنیدو 11معتقد است میراث ناملموس رویداد است
که بر هر نقطه از زندگی مردم محلی تأثیر میگذارد .در پس هر
واقعه ،مکان تصویر خود را غنیتر میکند و بدین ترتیب بر معنای
فرهنگی و تصویر ذهنی خود میافزاید (پیران .)1384 ،رویدادها
میتوانند یک شهر را در ذهن افراد ترسیم و احساسات افراد را
تحریک کنند ( .)Gelders & Van Zuilen, 2013امروزه آنچه
شهرها را در رقابت تنگاتنگی قرار داده است ،ایجاد تصویر ذهنی
مطلوب است که به دنبال ایجاد رویدادهای فرهنگی و فعالیتهای
اجتماعی همچون فستیوالهای جهانی ،نمایشگاههای بینالمللی،
مسابقات ورزشی و  ...ایجاد میشود (.)Kearns & Philo,1993
به همین علت ،شهرها بهطور فزایندهای از رویدادهای فرهنگی
برای بهبود تصویر ذهنی خود و تحریک توسعۀ شهری و جذب
گردشگران و سرمایهگذاری استفاده میکنند(& Richards
 .)Wilson, 2007اخیرا ً مطالعه بر روی گردشگران خارجی نشان
داد که  7 /76درصد از پاسخدهندگان پس از مسابقات قهرمانی
جهان  ،2006تصویر بسیار مثبت از شهر برلین داشتهاند و برلین
بهعنوان یک شهر منحصربهفرد و چند فرهنگی پذیرفتهشده است
( .)Florek, Breitbarth & Conejo, 2008, 199شهرهایی که به
مدت طوالنیای از ابر رویدادهایی مانند نمایشگاههای جهانی و
رویدادهای ورزشی بهره میبرند در ایجاد تصویر ذهنی قدرتمند
بسیار موفق بودهاند ( .)Getz, 2017, 128رویدادهای فرهنگی
عالوه بر بهبود تصویر ذهنی از شهرها ،به تقویت غرور شهروندان
میانجامند ( .)Richards & Palmer, 2012, 47بهبود محیط
فیزیکی شهر به همراه ایجاد رویداد میتواند موجب ایجاد حس
تعلق و ایجاد حس رضایت از زندگی شود (Holmes et al., 2015,
 .)10شواهد و تحقیقات بعد از بازیهای المپیک سیدنی ،نشان

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

89

....................................................................

فاطمه صالحی معوا و همکاران

میدهد که حس تعلق و غرور ملی در میان ساکنان ،تقویت شد
(.)Smith, 2015, 38
رویدادها همواره بستری را برای ایجاد خالقیت فراهم میکنند.
تعریف فضاها و شهرهای خالق بسیار فراگیر است .شهر خالق
با بخشهای هنری که شهرها را زنده و پویا میسازند ارتباط
نزدیکی دارد .منابع فرهنگی در افراد شامل خالقیت ،مهارت و
استعداد است و برگزاری رویدادها تا حد زیادی به خالقیت و
فعالیت طبقۀ خالق در شهرها کمک میکند .خالقیت میتواند
از منابع فرهنگی بهعنوان مواد خامی برای برگزاری رویدادها
استفاده کند و سبب پویایی فضاهای شهری شود .رویدادها
توسط فضاهایی که در آنها رخ میدهند ،تعریف میشوند؛ اما
بعدازآن ،این رویدادها هستند که بازتعریف فضاها را رقم میزنند
و بدین ترتیب فضاهایی که توسط تجربههای شهروندان شکل
گرفتهاند ،ارتباط و نزدیکی بیشتری با ساکنان خود خواهند
داشت (مدنیپور.)1387 ،
از نگاهی دیگر رویدادها تنها محرکهای اقتصادی نیستند
بلکه باعث جمعشدن افراد کنار همدیگر و افزایش مشارکت و
به دنبال آن ارتقاء هویت محلی میشوند (Yahan & Wise,
 .)2019, 1رویدادها در شهر مدرن حس اجتما ع بودن را
فراهم میکنند و بدین ترتیب شهروندان تجربۀ زندگی جمعی
و مشارکت را بهواسطۀ رویدادها در شهر حس خواهند کرد
( .)Getz, 2008, 432جشنوارهها و رویدادهای موقت در
فضاهای عمومی بهعنوان راهی برای تحرک و پویایی شهرها
هستند ( .)Richards & Palmer, 2012, 56با توجه به اینکه
فضاهای عمومی شهری در معرض خطر خصوصیسازی قرار
دارند ،تزریق رویدادهایی همچون فستیوالها میتواند فرایند
خصوصیسازی را تعدیل کند (.)Ritchie, & Smith, 1991
همچنین یک رویداد عظیم میتواند بهوسیلۀ بهبود حملونقل
و امکانات فرهنگی و موارد مشابه ،محرك رشد اقتصادی باشد
( .)Cudny,2016 ,98در عرصۀ بینالمللی ،شناخت جهانی از
شهر میزبان رویداد میتواند سبب مشارکت جهانی و جذب
سرمایهگذاران و رسانهها و تعداد زیادی از پروژههای سودآور
شود ( .)Page & Connell, 2012, 11رویدادهای عظیم هنری
و نمایشگاههای جهانی و پایتختهای فرهنگی میتوانند
موجب تغییرات پایدار شهری گردند که به سودآوری اقتصادی
کمک شایانی میکنند( .)Holmes et al., 2015, 50رویدادها
میتوانند بهتنهایی خود سبب تشویق سیاستگذاران شوند
تا بهجای دنبالکردن سیاستهای افزایش تولید در شهر به
دنبال ایجاد شغل در بخش صنایع خالق و موضوعات مرتبط
با شهر رویدادمدار باشند ( .)Richard & palmer, 2012, 14از
دیگر تأثیرات رویدادها بهعنوان محرک اقتصادی افزایش شمار
گردشگران به دنبال رویدادهای پایدار است ،به گونهاي كه عالوه
بر ایجاد زمینه برای توسعۀ زیرساختها ،سبب ایجاد درآمد و
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اشتغال برای میزبانان و همچنین فرآهمآوردن درآمدهای مالیاتی
برای دولت میشود (.)Wise, 2020, 6
تحلیلهای اتحادیۀ اروپا در ارتباط با برنامۀ پایتختهای فرهنگی
اروپا نشان میدهد این برنامه سبب ارتقای تصویر بینالمللی شهرها،
رشد رویدادها و فعالیتهای فرهنگی و افزایش حس تعلق و غرور
شهروندان شده است (Hosseini, Purjafar & Ranjbar, 2014,
 .) 186امروزه برکسی پوشیده نیست که رویداها امری حیاتی
بهعنوان شکلی از قدرت اجتماعی-اقتصادی برای جوامع کنونی و
دولتهاست ( .)Grix, Brannagan & Lee, 2019مواردی همچون
ایجاد تصویر ذهنی مؤثر ،افزایش اعتمادبهنفس و خوداتکایی ،ایجاد
ایدههای خالق ،افزایش تعامالت اجتماعی ،سرزندگی فضا و افزایش
توان اقتصادی ازجمله مهمترین تأثیرات نرم رویداد بر فضاهای
شهری است که محققان حوزۀ رویداد بدان پرداختهاند .تصویر 1
تأثیرات متقابل رویداد و فضاهای عمومی را نمایش میدهد.

ش پژوهش
رو 

ایــن پژوهــش ازنظر هــدف ،در دستۀ تحقیقــات کاربــردی
جــای میگیرد .پارادایــم روششناسی در ایــن مقالــه ،از نــوع
پژوهش مختلط و عملگراست و با توجه به روش انجام کار ،از
ماهيت توصيفي-تحليلي برخوردار است .گام اول پژوهش مطالعۀ
ادبیات جهانی و استخراج معیارهای فضاهای رویدادمدار است.
گام دوم ارزیابی ده معیار دسترسی ،پیوستگی فضایی ،تسهیالت
فضایی ،وجود عناصر تاریخی ،امنیت ،سرزندگی ،هویت و احساس
تعلق ،تعامالت و مشارکت ،تنوع فعالیتی و همهشمولی بر اساس
چکلیست ارزیابی مبتنی بر طیف  5مرحلهای لیکرت است.
موردهای مطالعۀ اين پژوهش در منطقۀ  12انتخاب شده است.
منطقۀ  12تهران بهعنوان هستۀ اولیۀ شکلگیری تهران ،آبستن
رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران بوده و همواره صحنهای برای
خاطرات جمعی و رویدادهای ارزشمند تلقی میشود .آیینهای
مرتبط با مردم تهران درگذر زمان در این ساختار تاریخی موجب
شکلگیری مکان-رویدادها بهعنوان عناصر هویتبخش شهر،
شهروند و زندگی شهری شدهاند .ازنظر کالبدی این محدوده دارای
بافت ساختارمند و اسکلتبندی منسجم است که خود پتانسیل
باالیی برای اجرای فستیوالها و جشنها و ابر رویدادها در مقیاس
فرامحلی دارد .از نگاهی دیگر برگزاری رویدادها تا حد زیادی وابسته
به سیاستگذاری برنامهریزان و مدیران شهری است و شهرداری
منطقۀ  12در تهران در سالهای اخیر برگزاری رویدادها را در
دستور کار خود قرار داده است .از مهمترین ویژگیهای این منطقه
که آن را از سایر مناطق جدا میکند همپوشانی مرکزیت تاریخی،
مرکزیت حکومتی و سیاسی ،مرکزیت اقتصادی و مرکزیت آموزشی
و مذهبی است که سبب افزایش توان رویدادمداری این منطقه شده
است.
اطالعات پایۀ پژوهش مبتنی بر دادههای معاونت اجتماعی
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شهرداری منطقۀ  12تنظیمشده است .اطالعاتی شامل گزارش
ماهانۀ رویدادها به مدت دو سال که شامل مواردی نظیر محل
برگزاری ،تعداد رویدادها و تعداد شرکتکنندگان هر رویداد و
همچنین شبکۀ اجتماعی اینستاگرام شهرداری منطقۀ 12
است .این گزارشها بهعنوان منبــع اطالعاتی مبنــا به همراه
پیمایشهای میدانی در بازههای زمانی متفاوت ،همراه با مشاهده،
تحلیل و بررسی و درنهایت منجر به شناسایی  9فضای عمومی
منطقۀ  12بهعنوان پر رویدادترین مکانهای منطقۀ  12شده
است .میزان برگزاری رویداد ،پیادهمداربودن فضاهای عمومی و
تنوع گونههای فضای عمومی همچون خیابان ،پیادهراهها ،پارک
و بوستانها و میدانها شاخصهای اصلی در انتخاب موردهای
مطالعه بوده است .مکان-رویدادهای منتخب عبارتاند از :پیادهراه
باب همایون ،محور  30تیر ،بوستان شهر ،بوستان هرندی،
خیابان پامنار ،محور  15خرداد ،سبزهمیدان ،میدان امام
حسین (ع) و گذر عودالجان (تصویر .)2

ده معیار اصلی در این  9فضا بر اساس چکلیست طیف
لیکرت مورد ارزیابی قرارگرفته است .چکلیستها از
طریق مصاحبههای عمیق و پیدرپی با برنامهریزان و
مدیران برگزاری رویداد در شهرداری منطقۀ  12و معاونت
اجتماعی منطقۀ  12تهران و همچنین مصاحبۀ عمیق با
مردم و مخاطبین فضاهای رویدادمدار همراه با پیمایشهای
دقیق میدانی توسط نگارنده تکمیل گردیده است .سپس
چکلیستهای تکمیلشده رتبهبندی شده است (بر اساس
طیف لیکرت) و درنهایت میانگین مرتبۀ کسبشده برای هر
معیار و هر فضا وارد نرمافزار  SOCNETV12شده است .در
این پژوهش برای تحلیل دادههای مستخرج از چکلیستها از
نرمافزار  SOCNETVاستفادهشده است .این نرمافزار میتواند
به تحلیل دقیق عوامل و میزان تأثیرگذاری آنها و همچنین
به مقایسۀ عوامل با یکدیگر در قالب نمایش گرافیکی در
حالتهای متفاوت بپردازد .درواقع یک ابزار بصریساز قوی
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تصویر  .2محل قرارگیری مکان رویدادها در بافت منطقۀ  12تهران .مأخذ :نگارندگان.

است و سبب تسهیل در تحلیل و فهم روابط میشود .سه
گراف اصلی بهعنوان خروجی نرمافزار ارائه میشود .گراف
اول به روش قدرت مرکزی-شعاعی (Power Centerality-
 )radialاست که به مقایسۀ میزان رویدادپذیری مکان
رویدادها نسبت به یکدیگر و بر اساس میانگین امتیازی که از
مجموع مؤلفههای رویدادمداری فضا گرفتهاند ،میپردازد .در
این گراف وزن تمامی شاخصها یکسان است .گراف دوم به
روش درجۀ قدرت در سطوح ()Degree prestige -on levels
است .این گراف به مؤلفهها میپردازد و نشاندهندۀ میزان
قدرت نقش هرکدام از مؤلفهها در بافت منطقۀ  12است.
گراف سوم حالت تطبیقی گراف اول و دوم را نشان میدهد و
به روش نزدیک به مرکز-شعاعی ((closness center- radial
انجام شده است .این گراف نشاندهندۀ میزان رویدادمداری
مکان رویدادها با توجه به نقش هر مؤلفه با وزنهای متفاوت
که از گراف دوم حاصلشده ،است .در تصویر  3روش پژوهش
بهصورت نموداری نشان داده شده است.
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یافتههای پژوهش

•بررسی و تحلیل میزان رویدادمداری مکان رویدادهای
منتخب
گراف اول (تصویر  )4به روش قدرت مرکزی-شعاعی)
(  Power (Centerality-radialتنظیم شده و به مقایسه
و سنجش میزان رویدادپذیری مکان رویدادها میپردازد.
معیارهای ارزیابی رویدادمداری با نقاط آبی روی محیط دایرۀ
بیرونی ،با ارزش یکسان (شعاع یکسان) قرار گرفتهاند .مکان
رویدادها با دایرههای رنگی مشخص شدهاند .هر مکان-رویداد
با توجه به کسب میزان میانگین امتیاز از تمامی شاخصها ،بر
روی محیط دوایری با شعاع متفاوت ،قرار گرفتهاست.
قطر خطوط اتصالدهندۀ مکان رویداد به معیار ،نشاندهندۀ
میزان امتیاز فضا از آن معیار است .درواقع هرچه قطر خط اتصالی
بیشتر باشد ،آن مکان رویداد امتیاز بیشتری را از آن معیار گرفته
است .به طور مثال قطر خط اتصالی خیابان پامنار به دلیل وجود
بنای تاریخی به معیار عنصر تاریخی بیشتر از خط اتصالی آن
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به سرزندگی است .درنهایت از میانگین امتیازی تمامی خطوط
متصلشدۀ یک مکان رویداد به معیارها ،جایگاه مکان رویداد
ص شده است.
در گراف (بر روی دایرهای با شعاع معین) مشخ 
هرچه شعاع دایرهای که مکان رویداد بر روی آن قرار گرفته
است ،کمتر باشد ،میزان رویدادپذیری آن بیشتر است .درواقع
هرچه مکان رویدادها به مرکز ثقل این گراف نزدیکتر باشند
میزان رویدادپذیری آن فضا نسبت به دیگر فضاها بیشتر است.
هرچه اندازۀ دایره رنگی بزرگتر باشد آن فضا رویدادپذیرتر است.
همچنین هرچه رنگ دایرهها طیف رنگی گرمتری داشته باشد ،آن
فضا رویدادپذیرتر است.
مبتنی بر این تحلیل ،محور باب همایون ،بر روی دایرهای با
شعاع کمتر از سایر دوایر قرار دارد (به مرکز ثقل گراف نزدیکتر

است) ،رنگ دایرۀ آن گرمتر و اندازۀ آن بزرگتر از سایر دایرههای
رنگی است .درنتیجه محور باب همایون نسبت به سایر فضاها،
رویدادپذیرتر است .به فاصلۀ خیلی کمی از باب همایون ،محور
 30تیر ،رویدادپذیرتر از سایر فضاهاست و به ترتیب سبزهمیدان،
بوستان شهر ،بازار بزرگ (محور  15خرداد) ،پامنار ،گذر عودالجان
و درنهایت میدان امام حسین (ع) و بوستان هرندی که بر روی
بیرونیترین دایره (دورترین فاصله از مرکز) قرار دارند و همچنین
طیف رنگی سردتر و دایرۀ کوچکتری نسبت به سایر مکان
رویدادها دارند نسبت به سایر مکانها رویدادپذیری کمتری دارند.
•بررسی و تحلیل معیارهای رویدادمداری فضا
گراف دوم (تصویر  )5به روش درجۀ قدرت در سطوح (Degree
 )prestige -on levelتنظیمشده است و بهصورت سطحبندی
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تصویر  .4گراف میزان رویدادمداری مکان رویدادها .مأخذ :نگارندگان.

الیهای و افقی ،به بررسی میزان اهمیت نقش معیارها میپردازد و
میتواند نشان دهد در بافت منطقۀ  12چه معیارهایی قویتر و چه
معیارهایی ضعیفتر هستند .هرچه معیار در سطوح باالتری قرار
گیرد ،قوت بیشتری در بافت دارد و به همان میزان هرچقدر در
سطوح پایینتر قرار گیرد ضعیفتر است .قطر خطوط اتصالدهندۀ
مکان رویداد به معیار نشاندهندۀ میزان امتیاز فضا از آن معیار
است .درواقع هرچه قطر خط اتصالی بیشتر باشد ،آن مکان
رویداد امتیاز بیشتری را از آن معیار گرفته و همچنین هرچه رنگ
عالمت معیارها طیف رنگی گرمتری داشته باشد آن معیار قویتر
است .با توجه به گراف ،معیار دسترسی باالترین جایگاه را به خود
اختصاص داده است .تعامل و مشارکت در پایینترین سطح نسبت
به سایر معیارها قرار گرفته است .بعد از دسترسی ،پیوستگی
فضایی در سطح بعدی قرار میگیرد و نشان میدهد که منطقۀ
 12ازنظر پیوستگی فضایی دارای انسجام و اسکلتبندی مناسب
است .در سطح بعدی تسهیالت فضایی ،امنیت و همهشمولی با
رنگ نارنجی و در یک سطح قرار گرفته است .سطح آخر یعنی
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نقاط سبزرنگ ،نشانگر احساس هویت و تعلقخاطر ،تنوع فعالیتی،
مشارکت و تعامالت است.
•بررسیتطبیقیمیزانرویدادمداریبامیزاناهمیتمعیارها
گراف سوم (تصویر  )6به روش نزدیک به مرکز-شعاعی
( )closness center-radialتنظیم و از ترکیب دو گراف قبلی
نتیجه شده است .در این گراف مکان رویداد با توجه به نقش و
اهمیت هر معیار سنجش شده است درحالیکه در گراف اول
سنجش مکان رویدادها با توجه به نقش یکسان معیارها سنجیده
شده بود .با توجه به اینکه در واقعیت وزن تمامی معیارها یکسان
نیست ،در این گراف هر مکان رویداد که در تعادلی منسجم از
تمامی معیارهای وزندهیشده ،امتیاز گرفته است به مرکز ثقل
آن نزدیکتر است.
مکان-رویدادهایی که با دایرۀ قرمزرنگ مشخصشدهاند و نزدیک
به مرکز هستند ،بیشترین میزان رویدادپذیری را دارند .مکان-
رویدادهایی که بارنگ نارنجی مشخصشدهاند ،نسبتاً رویدادپذیر
هستند و هرچه به رنگ سبز نزدیک میشویم میزان رویدادپذیری
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تصویر  .5گراف سنجش و مقایسۀ مؤلفههای رویدادمداری .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .6گراف بررسی میزان رویدادمداری فضاها با توجه نقش معیارها .مأخذ :نگارندگان.
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نسبت به سایر مکان-رویدادها کاهش مییابد .معیارها نیز هرچه
در مدارهای نزدیک به مرکز قرار گرفته باشند و به رنگ گرمتری
باشند ،در بافت قویتر هستند ،مانند معیار دسترسی ،و هرچه
در مدار دورتر از مرکز قرار گرفته باشند مانند معیار مشارکت و
احساس تعلق ،مؤلفۀ ضعیفتری هستند.
محور پیادۀ باب همایون و بعدازآن ،محور  30تیر با توجه به این
سنجش رویدادپذیرترین فضاها هستند .در اینجا سؤال مهم
این است که چرا این دو محور رویداد پذیرترین فضاهای منطقۀ
 12هستند؟ محور پیادۀ باب همایون در میانۀ بافت مرکزی و
تاریخی منطقۀ  12است .این محور پیاده ،فضای جدیدی است
که ارتباطدهندۀ دو فضای اصلی کاخ گلستان و بازار بزرگ
است و سبب میشود موقعیت بسیار مناسبی ازلحاظ دسترسی
و ساختاری را داشته باشد .بازار بزرگ و کاخ گلستان نقش مولد
حرکت افراد را برای این محور بازی میکنند .پیادهمدار بودن و نبود
خودرو از نقاط قوت این محور است .همچنین وجود غرفههای متنوع
با فعالیتهای گوناگون سبب تعامالت بیشتری در این فضای شهری
شده است .محور  30تیر به دلیل حیات زندۀ شبانه و فعالیت غذا
خوردن ،تسهیالت فضایی مناسب همراه با کنترل حرکت خودرو
و همچنین وجود موسیقی در فضا ،محور بسیار ارزشمندی را برای
ایجاد رویدادهای موفق عرضه میکند.
با توجه به گراف ،سبزهمیدان و بوستان شهر به رنگ نارنجی بوده و
در یک مدار قرار گرفتهاند .بوستان شهر فضایی سرزنده و سرسبز
ن نیز
است و دارای امنیت و همهشمولی مناسب است .سبزهمیدا 
نقش مهمی در استخوانبندی اصلی منطقه دارد .فضایی هندسی با
ابعاد انسانی که محیطی دنج و سرزنده را ایجاد میکند.
بازار بزرگ یا همان محور  15خرداد به دلیل وجود مترو در ابتدای
شروع بازار و همچنین پیادهمدار بودن آن دارای دسترسی بسیار
مناسب است .از طرفی این محور دارای فعالیتهای اجتماعی بسیار
کم و غالباً تنها فعالیت موجود آن خرید است .تسهیالت فضایی
بسیار کمی نسبت به حجم جمعیت در این فضا وجود دارد .تعامالت
و مشارکت و کار گروهی اغلب دیده نمیشود و حس تعلق تنها
در کسبه است .مردم تنها باهدف خرید و یا بازدید مغازهها به این
مکان میآیند .این محور نقش مهمی را در ساختار اصلی منطقۀ
 12بازی میکند .محور  15خرداد همانطور که بعضی از معیارها
در آن بسیار قوی هستند (حتی قویتر از محور باب همایون و 30
تیر) به همان میزان نقاط ضعف باالیی دارد .این فضای شهری به
دلیل مساحت زیاد و جدارههای تجاری -درصورت رفعشدن نقاط
ضعف بیانشده -میتواند فرصت بسیار مناسبی را برای برگزاری
ابر رویدادها ،فراهم کند.
پامنار و عودالجان دارای دسترسی مناسب و دارای عناصر تاریخی
با ارزش هستند؛ اما به دلیل نبود تنوع فعالیتی ،مشارکت و
تعامالت اجتماعی این محورها از سرزندگی پایینی برخوردارند.
محلۀ عودالجان پیوند مناسبی با محور پامنار دارد و از نظر کالبدی
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دارای آسایش اقلیمی و تسهیالت فضایی است ،اما دارای امنیت
بهشدت پایین و نامناسب است .زیرا در ساعاتی از روز هیچگونه
ترددی صورت نمیگیرد و به یک محیط کام ً
ال ناامن تبدیل
میشود و تعامالت و مشارکتی در فضا صورت نمیگیرد .خرید
از بعضی از غرفهها ،تنها فعالیتی است که در این ساعات انجام
میشود .بوستان هرندی و میدان امام حسین (ع) حدودا ً در یک
سطح از مدار قرار گرفتهاند .میدان امام حسین (ع) که به پیادهراه
 17شهریور متصل میشود بدون هیچگونه هویت ،احساس تعلق
و عنصر بصری جذاب و تاریخی ،دارای دسترسی بسیار ضعیف
و تسهیالت فضایی نامناسب است .ابعاد فضا کام ً
ال غیرانسانی و
بدون هویت و محیطی نامطلوب بدون هدف خاص و بدون در نظر
گرفتن نیاز مردم ،طراحی و اجرا شده است .بوستان هرندی نیز به
دلیل قرارگرفتن در بافت نامطلوب و ناامن منطقۀ هرندی دارای
سرزندگی بسیار پایین بوده و تبدیل به محیطی جرمخیز و پاتوق
معتادان و خالفکاران شده است .این مکان فاقد امنیت کافی
است ،تنها قشر خاصی در آن توانایی تردد دارند و ارتباط بسیار
ضعیفی با سایر مناطق دارد .در مجموع این فضاها از نظر سطح
رویدادپذیری نسبت به سایر فضاهای موردمطالعه ضعیفترند.

نتیجهگیری

هدف اصلی این پژوهش در گام نخست ،بررسی معیارهای
رویدادمداری فضا و در گام دوم سنجش و بررسی میزان
رویدادمداری انواع فضاهای شهری منطقۀ  12تهران بوده است.
بــدین منظــور از طریــق مــرور ادبیــات نظــری و تجربــی،
معیارهای تأثیرگذار بر رویدادمدارشدن فضاهای شهری در قالب
 3مولفۀ اصلی کالبدی ،اجتماعی و ادراکی طبقهبندی شدند.
مؤلفۀ کالبدی شامل زیر معیارهای دسترسی ،پیوستگی فضایی،
تسهیالت فضایی و وجود عناصر تاریخی است .مؤلفۀ اجتماعی
شامل تعامالت و مشارکت ،تنوع فعالیتی و همهشمولی و نهایتاً
مؤلفه ادراکی شامل امنیت ،هویت و احساس تعلق و سرزندگی
است .در مرحلۀ بعد بر اساس مؤلفههای ذکرشده ،در جهت
بررسی سؤال دوم پژوهش ،میزان رویدادمداری  9مکان-رویداد
منتخب در منطقۀ  12تهران در قالب سه گراف مــورد تجزیه
و تحلیل قــرار گرفــتند .نتایج حاصله ،نشــانگر میزان اهمیت
نقش هر یک از مؤلفهها و همچنین میزان رویدادمداری مکان-
رویدادهای منطقۀ  12است .با اســتناد بــه نتایج حاصل از
بررســی مؤلفهها در سطح منطقۀ  12تهران و مشــخصشــدن
میزان اهمیت هریک از زیر معیارها در گراف سنجش و مقایسۀ
مؤلفههای رویدادپذیری (تصویر  )5میتوان نتیجه گرفت نقش
مؤلفۀ کالبدی پررنگتر از سایر مؤلفههاست و سپس مؤلفههای
اجتماعی در رتبۀ دوم و درنهایت مؤلفه ادراکی حائز اهمیت است.
بهطوریکه فضاهای شهری همچون باب همایون و محور 30
تیر و بوستان شهر ،با دسترسی باال و دارای موقعیت مناسب
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در زمینه و بافت (پیوستگی فضایی) ،همراه با تسهیالت فضایی
مناسب واجد سطح خوبی از تمامی مؤلفههای کالبدی هستند.
همچنین سطح مطلوبی از تعامالت و امنیت ،بستر مناسبی را برای
رویدادهای این منطقه ایجاد میکند .با توجه به نتایج بهدستآمده
از گراف میزان رویدادمداری مکان رویدادها (تصویر  )4به میزان
سطح رویدادمداری گونههای مختلف فضاهای شهری منطقۀ
 12اعم از پیادهراهها ،بوستانها ،میدانها و خیابانها میتوان
نتیجه گرفت که فضاهای شهری باب همایون ،محور  30تیر که
بهصورت محورهای خطی با حرکت غالب پیاده هستند و با بافت
تاریخی پیوند دارند رویدادپذیرترین فضاهای شهری منطقۀ 12
هستند .بوستانها و فضاهای سبز نیز به دلیل آسایش اقلیمی
و سرزندگی در صورت دسترسی مناسب ،فضاهای پرمخاطب
و همهشمولی هستند و بعد از پیادهراهها در جایگاه دوم در این
منطقه قرار گرفتهاند .میدانهای شهری با دسترسیهای مناسب و
جدارههای ارزشمند و تاریخی به همراه تسهیالت فضایی میتوانند
فرصت مناسبی برای ایجاد مکان رویدادها ایجاد کنند .میدان امام
حسین(ع) به دلیل نبود دسترسیهای مناسب و عدم انسجام با
بافت منطقه و همچنین در نظر نگرفتن عوامل هویتی مناسب ،این
فرصت را تا حدی از دستداده است .در نهایت خیابانها نسبت
سایر گونههای فضایی رویدادپذیری کمتری دارند .با توجه به نتایج
حاصل از این پژوهش در بافت منطقۀ  12به ترتیب پیادهراهها،
پارکها و بوستانها ،میدانها و درنهایت خیابانها رویدادپذیرند.
در انتها میتوان بیان کرد گرچه این تحقیق در بافت تاریخی شهر
تهران صورت گرفته است ،اما قابلیت کاربست در دیگر شهرهای
ایران را دارد .از یک طرف مدل مفهومی پژوهش به صورت عام
مطرح شده است و تأثیرات متقابل فضای شهری و رویداد را مورد
بررسی قرار میدهد .این مدل برخاسته از ادبیات نظری است و به
شهر تهران تعلق ندارد و میتواند در سایر شهرها نیز مورد استفاده
قرار گیرد .از طرف دیگر روششناسی این تحقیق که شاید بتوان
گفت مهمترین وجه نوآورانۀ آن است میتواند در شهرهای دیگر
نیز مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس دادههای بومی آن شهرها
گرافهایی مشابه گرافهای این پژوهش برای آنها ترسیم کرد،
تا ازیکطرف به مؤلفههای رویدادمداری در آن بستر وزندهی و
ازطرفدیگر میزان رویدادمداری فضاهای شهری متفاوت را باهم
مقایسه کرد.

kaplanidon .11
SOCIAL NETWORK VISUALIZER .12
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