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تبیین معیارهای مکانیابی فضای شهری برای برگزاری فستیوال ها، 
کارناوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی*

فرشاد  نوریان**- فرشید آرین خصال***

چکیده
مقاله حاضر، بخشی از پژوهشی است که با هدف تدوین معیارها و روش های مکانیابی فضاهای شهری با قابلیت برپایی 
کردن  برطرف  برای  تالشی  پژوهش  این  است.  گرفته  انجام  آن ها  در  بیرونی  اجرایی  هنرهای  و  کارنوال ها  فستیوال ها، 
این  در  است.  داشته  وجود  شهری  فضاهای  مکانیابی  معیارهای  خصوص  در  شهرسازی  متون  در  که  است  خالء هایی 
پژوهش، در ابتدا متون مربوط به ویژگی های فرمی و محتوایی برگزاری فستیوال ها، کارناوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی 
در فضاهای شهری و ارتباط آن ها با ویژگی های انواع فضاهای شهری و معیارهای مکانیابی در برنامه ریزی شهری مورد 
مطالعه قرار گرفت. سپس، با انجام مصاحبه با اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حیطه شهرسازی، هنرهای نمایشی و 
موسیقی و جمع بندی و یافتن نقطه نظرهای مشترک در میان پاسخ های آنان با استفاده از روش تحلیل چارچوب، نه تنها 
سعی شد کمبودهای موجود در متون ایرانی مربوط به موضوع رفع شود، بلکه باعث شد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری 
از مطالعه متون مربوط به موضوع، با احتیاط و اطمینان بیشتری انجام گیرد. سپس، این مباحث از طریق روش کیفی 
و "استدالل قیاسی"، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و حکم کلی پژوهش، در قالب چارچوب نظری پژوهش به صورت 
نظریه ای تجویزی و توصیه ای تدوین شد، که در آن ضمن انتخاب »میدان« به عنوان گونه ای از فضاهای شهری که با 
هدف این پژوهش مطابقت بیشتری دارد، سه دسته معیار شامل »معیارهای محدود کننده« )با منطق بولین(، »معیارهای 
کارناوال ها،  برگزاری  مناسب  فضاهای شهری  مکانیابی  برای  اجرایی«،  »معیارهای  و  فازی(  منطق  )با  ارجحیت دهنده« 

فستیوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی معرفی شده اند. 

واژگان کلیدی: مکانیابی، فضای شهری، فستیوال، کارناوال، هنرهای اجرایی بیرونی.
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و هنرهای اجرایی بیرونی با استفاده از GIS و روش AHP، نمونه مطالعاتی: شهر تهران« به راهنمایی نویسنده اول آقای دکتر فرشاد نوریان در 
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مقدمه
قابلیت  با  ایجاد فضاهای شهری  برای  با هدف تدوین معیارها و روش های مکانیابی  نتایج پژوهشی است که  این مقاله 
برپایی فستیوال ها، کارنوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی انجام گرفته است. در متون شهرسازی، تاکنون معیارها و روش های 
مختلفی برای مکانیابی بهینه مراکز خدمات شهری همچون بیمارستان ها، ایستگاه های آتش نشانی، آرامستان ها، مراکز دفن 
یا بازیافت زباله های شهری، مراکز امدادرسانی در شرایط بحران، پارک های شهری، مدارس و غیره در شهرها ارائه شده و 
 Farhoudi et al., & Parhizgar, 2004; Parhizgar, 1997; Saeednia, 2004; Zebardast &( مورد آزمون قرار گرفته اند
Mohammadi, 2005; Shokouhi, 2004(. پژوهش های متعددی نیز در زمینه تعریف فضاهای شهری و ویژگی های فرمی و 
 Tibbalds, 2000; Tavasoli &( محتوایی آن ها و همچنین اهمیت توسعه و تقویت این فضاها در شهرها انجام گرفته است
 Bonyadi, 2007; Sitte, 2006; Soltan Zadeh, 2006; Pakzad, 2005; Chermayeff & Alexander, 1965; Gehl, 1987;
Jacobs, 1961; Kerier, 1975; Madanipour, 2003(. برخی از شهرهای جهان با دارا بودن چنین فضاهایی از مزایای 
 Woolley, 2003, p. 10; Landry,( اجتماعی و اقتصادی آن ها به عنوان نقطه قوتی برای شهر خود، نهایت استفاده را برده اند
Mason, 1992; Zebardast & Madanipour, 1996; Madanipour, 2003 ;2006(. اما در خصوص شهرهای ایران درباره 
معیارهای مکانیابی فضاهای شهری که مناسب برگزاری هنرهای اجرایی بیرونی، جشن ها، تظاهرات، راهپیمایی ها و برپایی 
مراسم سینه زنی و تعزیه خوانی پژوهش چندانی مشاهده نمی شود. این درحالی است که صاحب نظران این رشته، پس از 
تجارب ناموفق شهرسازی مدرنیستی در اواسط قرن بیستم، با دیدی نوستالژیک به شهرهای عصر پیش از صنعتی شدن 
و ستایش کیفیات فرمی و محتوایی فضاهای شهری در شهرهای آن دوران، بر ضرورت ایجاد و تقویت فضاهای شهری 
سرزنده، منعطف و متنوع به عنوان یک هدف اجرایی در طرح های مداخله شهرسازان در شهرهای معاصر تأکید داشته اند 
تا از این طریق بتوان رسیدن به کیفیاتی چون حس تعلق به شهر، هویت شهر، خاطره جمعی از شهر، و زیست پذیری در 
شهر را تحقق بخشید. دلیل پرداختن به چنین موضوعی در این پژوهش نیز تالشی برای برطرف کردن کمبودهای مذکور 

در متون شهرسازی ایران در این زمینه بوده است.
با توجه به ضرورت موضوع این پژوهش، هم برای جامعه علمی و هم برای دست اندرکاران اجرایی و مدیران شهری، یک 
سؤال بدین ترتیب مطرح می شود: ویژگی های مکانی بهینه در شهرهای ایران برای استقرار فضاهای شهری که زمینه 

مناسبی برای برگزاری فستیوال ها، کارناوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی باشند، چه ویژگی هایی هستند؟

1. روش شناسی
سه مفهوم اصلی که در این مقاله بدانها اشاره می شود، عبارتند از: »فستیوال ها، کارناوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی«. 
و  نظری  مبانی  و  اصول  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بازخوانی  مورد  مفاهیم  آن  از  هریک  با  مرتبط  متون  پژوهش،  این  در 
دسته بندی های هریک از آن ها استخراج شده است. سپس با انجام مصاحبه با اساتید دانشگاهی و صاحب-نظران حیطه 
شهرسازی، هنرهای نمایشی و موسیقی، سعی شده کمبودها و خالء های موجود در متون ایرانی مربوط به موضوع رفع شده 
تا تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از مطالعه متون مربوط به موضوع، با احتیاط و اطمینان بیشتری انجام گیرد. سپس این 
مباحث، از طریق روش کیفی و استدالل قیاسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و حکم کلی پژوهش، در قالب چارچوب 
نظری پژوهش به صورت نظریه ای تجویزی و توصیه ای، که همان تعیین معیارهای مکانیابی فضاهای شهری مورد نظر و 

روش مناسب مکانیابی آن ها می باشد ارائه شده است. 
در راستای تجزیه و تحلیل و جمع بندی و یافتن نقطه نظرهای مشترک و اجماع در میان پاسخ های صاحبنظران از روش 
تحلیل چارچوب1 استفاده شد. در این روش، پاسخ های مصاحبه شوندگان پس از مطالعه و آشنا شدن پژوهشگر با آن ها، 
نه تنها بر مبنای محتوا و موضوع سؤاالت، بلکه با توجه به درونمایه های2 موجود در متن پاسخ ها دسته بندی موضوعی 
)کدگذاری( و سپس جدول بندی می شود؛ زیرا ممکن است مصاحبه شونده هنگام پاسخ گویی به هریک از سؤاالت پرسیده 
شده، به موضوعات دیگری نیز پرداخته باشد و یا حتی بخشی از پاسخ سؤاالت دیگر را به طور غیر مستقیم در پاسخ سؤال 
دیگری آورده باشد )Nikpeyma et al., 2013, p. 45(. در نهایت، نتیجه حاصل از این روش -که یک روش تحلیل کیفی 
داده ها است- با دسته بندی مبانی نظری استخراج شده از متون شهرسازی ترکیب شده و معیارهای بومی برای مکانیابی 

فضاهای مورد نظر به دست می آید. 

2. تعریف مفاهیم و مرور متون مرتبط

1-2- فستیوال3
هرچند که به طور ساده می توان مفهوم فستیوال را در مفهوم جشن جستجو کرد )Shakeri, 2008, p. 29(، اما در لغت نامه 
"The American Heritage Dictionary"، سه معادل برای "Festival" آمده است که صرفاً به مفهوم جشن در تقابل با 
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مراسم حزن بر نمی گردد؛ بلکه عبارت است از »روزی که در آن یک جشن مذهبی یا یک آیین ویژه برگزار می شود«؛ 
»یک سلسله رویدادهای فرهنگی از قبل برنامه ریزی شده« و البته این رویدادها می تواند توام با »شادمانی و خوشگذارنی« 
باشد یا نباشد. در زبان فارسی نیز، واژه »جشنواره« که از ترکیب واژه »جشن« با پسوند »واره« به معنی »شبیه« و »مانند« 
به وجود آمده است، به عنوان معادل "فستیوال" به کار می رود؛ اگرچه واژه جشنواره در لغت نامه دهخدا وجود نداشته و 
به صورت اصل آن یعنی فستیوال آمده است. در لغت نامه دهخدا، واژه فستیوال، واژه ای فرانسوی معرفی شده که به معنی 
»جشنی بزرگ توأم با موسیقی« و »سلسله نمایش های مربوط به یک هنر یا هنرپیشه« می باشد. به طور کلی، جشن ها، 
بر خالف سوگ ها که آیین های جمعی همراه با مراسم غم و اندوه و ماتم هستند و آیفت ها که مراسمی با مضمون حاجت 
خواهی و ابراز نیاز می باشند، به آن دسته از آیین های جمعی اطالق می شوند که درونمایه ای شادی آور و سرورآمیز دارند 

.)Nazerzadeh Kermani, 2002, p. 94(
امروزه جشن ها و جشنواره های بسیار گوناگونی برگزار می شوند. برخی از آن ها همچنان ریشه های مذهبی و آیینی )مانند 
جشن نوروز، جشن کریسمس و سال نوی چینی ها( دارند و آنچنان مقبولیت و عمومیتی دارند که با زندگی روزمره و 
فرهنگ عامه مردم جامعه خود پیوند خورده اند. قدمت برگزاری جشن های آیینی معموالً به منشأیی اساطیری و زمانی 
سرمدی و ازلی مربوط می شود؛ برخی یادآور رویدادها و پیروزی های ملی یا سیاسی هستند )مانند جشنواره فیلم یا تئاتر 
فجر در ایران که یادآور پیروزی انقالب اسالمی ایران است و یا جشن استقالل کشور هند( و برخی دیگر به دلیل تغییرات 
فصلی )مانند جشن آغاز بهار یا جشن برداشت محصول در برخی از نقاط دنیا( و یا رویکردهای فرهنگی )مانند بسیاری از 

جشنواره های هنری، علمی، صلح، نیکوکاری و غیره که در نقاط مختلف دنیا برگزار می شود( برپا می شوند. 

1-1-2- کارکرد فستیوال ها:
باید به دو ویژگی فستیوال ها توجه کرد: الف(ویژگی های کارکردی فستیوال ها  در تدوین چارچوب نظری این پژوهش 
و ب( ویژگی های معنایی فستیوال ها. در اولی سه هدف دنبال می شود: اجرای برنامه های از پیش تنظیم شده، افزایش 
ایجاد فرصت جذب توریست و درآمدزایی برای شهری که جشنواره در آن برگزار می شود.  کیفیت فضاهای شهری، و 
در خصوص ویژگی های معنای آنها، اعتقاد بر این است که برگزاری جشن ها در یک گروه یا جامعه، ارزش ها، ویژگی ها 
 Aghaabbasi, 2008, p. 16; Aminzadeh,( و خاطرات جمعی مشترک آن گروه یا جامعه را یادآوری و بازتولید می کند
p. 6 ,2007( و همین موضوع باعث می شود که جشنواره ها برای ایجاد حسی از تعلق به گروهی مذهبی، سیاسی، اجتماعی 
و یا جغرافیایی برپا شوند. البته نباید از ذکر این نکته غافل شد که در هر صورت، برگزاری جشنواره ها همواره در ارتباط 
 Madanipour,( با عرصه عمومی به تحقق می پیوندد و اساساً مفهوم جشنواره با مفهوم عرصه عمومی گره خورده است

.)2003, p. 209; Landry, 2006

2-1-2- ویژگی های مکانی برگزاری فستیوال ها:
در برخی از شهرها آنچنان سابقه برگزاری یک جشن یا جشنواره در مکانی خاص زیاد است که آن مکان خود به نمادی 
برای آن جشنواره تبدیل شده است و نام آن مکان یا حضور شهروندان در آن مکان بالفاصله جشن یا جشنواره ای که 
در آن برگزار می شود را در ذهن به تصویر می کشد. مانند برگزاری جشن نوروز در میدانی در مقابل دروازه اصلی حصار 
قدیمی شهر باکو که بافت قدیمی این شهر موسوم به »ایچری شهر« را در بر می گیرد )Shojaei, 1991, p. 128( و یا 
جشن »برافراشتن بیرق علی )ع(« یا مراسم »جهنده باال« در صحن »حرم شریف« در منطقه  تل خیرا در شهر »مزار 
انجام گرفته و مردم این شهر در مکان مذکور اجتماع بزرگی را  اولین روز نوروز )آغاز بهار(  افغانستان که در  شریف« 
شکل می دهند )Ghaderi, 2008, p. 2008(. همچنین در میدان »ترافالگار4« در شهر لندن نیز هر ساله از سوی شهرداری 
شهر لندن تدارکات الزم برای حضور شهروندان و برپایی جشن کریسمس، جشن سال نوی چینی، جشن نوروز و غیره 
دیده می شود )Trafalgar Square, 2009(. در مورد جشنواره های کم اهمیت تر و کم سابقه تر، همانطور که زمان برگزاری 
جشنواره از طریق رسانه های عمومی اعالم می شود، مکان یا مکان های برگزاری جشنواره نیزاز قبل تعیین می شود. مکان 
برگزاری جشنواره باید تناسب الزم را با محتوا و کارکردهای جشنواره داشته باشد و از سوی دیگر گنجایش و ظرفیت الزم 

و همچنین دسترسی مطلوب را برای حضور شرکت کنندگان آن دارا باشد. 
مورد دیگری که باید در مورد مکان برگزاری فستیوال ها به خاطر داشت، این است که در فضایی که این مراسم در آن برگزار 
 Landry, 2006, p. 286;( می شود، فضاهایی برای بساط کردن دست فروشان و فروشندگان دوره گرد در نظر گرفته شود
Pakzad, 2005, p. 164; Woolley, 2003, p. 235(. تجارب برگزاری فستیوال هایی که در شهرهای مختلف دنیا در فضاهای 
 Edinburgh International( ادینبرو  در شهرهای  هرساله  که  خیابانی  فستیوال های  )مانند  می شوند  برگزار  عمومی  باز 
 Chicago Neighborhood( و شیکاگو )NewYork City Street Fairs and Festivals, 2009( نیویورک ،)Festival, 2009
Festivals, 2009( برگزار می شوند، نشان داده است که خرید کردن از بساط دست فروشان و فروشندگانی که کاالهای خود 
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از قبیل غذا، تنقالت، اسباب بازی، وسایل تزئیناتی کوچک مانند مجسمه ها، جاکلیدی، قاب عکس، ظروف و گلدان-های 
تزئینی و غیره، پرچم، بوق، کاله و لباس های یادبود برای فستیوال در حال برگزاری را در فضای اطراف برگزاری فستیوال 
عرضه می کنند، یکی از مهم ترین جنبه های حاشیه ای این فستیوال ها می باشد که عالوه بر خدمات رسانی و رفع نیازهای 
حضار در جشنواره، با ایجاد فضایی پرنشاط و سرزنده و آکنده از رنگ ها و بوها و صداهای متنوع، به لذت بخش بودن و 

خاطره انگیز بودن هرچه بیشتر این قبیل مراسم، کمک به سزایی می کنند.

شکل 1: آمستردام، میدان دام- فستیوال روز جهانی جنگ با بالش5  

)Pillow Fight Day, 2009(

2-2- هنرهای اجرایی بیرونی6 
هنرهای اجرایی، هنرهایی هستند که با حضور فیزیکی و بدن هنرمند به عنوان اجرا کننده و حضور مخاطبینی به عنوان 
دریافت کننده در یک محیط به طور همزمان شکل می گیرند و خواه ناخواه پیامی از سوی اجراکنندگان )هنرمندان( به 
دریافتگران )مخاطبان( و برعکس ارسال می شود. هنرهای اجرایی که در خارج از فضاهای بسته و خارج از فضاهای قراردادی 
هنری مانند سالن های تئاتر، گالری های هنری و فضاهای مشابه به اجرا درآیند، هنرهای اجرایی بیرونی نامگذاری شده اند. 
این نوع هنر شامل موارد زیر می شود )Mason, 1992(: تئاترهای خیابانی7 )میدانی(، سیرک ها، پرفورمنس آرت8، اجراهای 

کاروانی یا حرکت های جمعی9.

شکل 2: تئاتر خیابانی، ارتباط متقابل نمایشگران و تماشاگران

)Straattheatre, 2006(
3-2- کارنوال10

کارناوال های نمایشی، اجراهای کاروانی نمایشی هستند که درونمایه ای شاد داشته و هم در ایران و هم در اروپا سابقه ای 
بس دیرینه دارند. کارناوال های غیرنمایشی که فاقد عناصر داستان گویی و شخصیت پردازی می باشند، درواقع فستیوال هایی 
هستند که برگزارکنندگان آن به طور سیار در فضاهای شهری و به خصوص خیابان ها به اجرای مراسم می پردازند و مردم 



365

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

تبیین معیارهای مکانیابی فضای شهری برای برگزاری فستیوال ها 

شامره صفحه مقاله: 361-372
13

97
ن
ستا

تاب
.2
3
اره

شم


 The Nottinghill( لندن  در  هیل  ناتینگ  کارنوال  مانند  می باشند.  آن ها  نظاره گر  یا  و  می کنند  همراهی  را  آنها  یا  نیز 
.)Carnival, 2009

1-3-2- کارکرد کارنوال ها:
ناصر فکوهی معتقد است: »هریک از جماعت های دائم و یا موقت شهری بدان گرایش دارند که هویت خود را از خالل 
نوعی بیان شهری بیان کرده و از این راه در واقع با اعالم وجود خود، به این وجود نوعی رسمیت و حق تداوم بدهند. هر 
اندازه چنین بیانی با قدرت و فراوانی بیشتری به انجام برسد، قاعدتاً مشروعیت بیشتری نیز به آن جماعت خواهد داد و در 
نهایت امکان هنجارمند شدن، نهادینه شدن و تثبیت قطعی را برایش فراهم خواهد کرد« )Fokouhi, 2006, p. 309(. با 
این هدف، کارناوال ها همواره در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان ها، یکی از قوی ترین ابزارها برای تثبیت فرهنگ غالب، 
و تالشی برای خودنمایی و اظهار وجود خرده فرهنگ ها و حتی ضد فرهنگ های موجود در جامعه بوده اند. در واقع برگزاری 
کارناوال ها، فرصتی است برای استفاده از قابلیت بیان شهری؛ قابلیتی که مرهون عرصه ها و فضاهای عمومی شهری است

.)Landry, 2006, pp. 180-186(
بر  تأثیر مسیر حرکت آن ها  برجای گذارد،  برگزاری کارناوال ها می تواند در شهرها  تأثیراتی که  از مهم ترین  یکی دیگر 
شکل دهی و جهت دهی به توسعه شهرها می باشد )Aminzade, 2007, p. 13; Bacon, 1967, p. 65(. از آنجا که عبور 
کارناوال ها، باعث انباشت خاطرات جمعی شهروندان آن شهر از آن مسیر و به تبع آن هویت بخشی و نوعی تقدس به 
آن مسیر می شود، حفظ و توجه به این مسیر از سوی شهروندان آن شهر )یا بخشی از شهر، همچون یک محله( تالشی 
است برای حفظ خاطرات و ارزش هایی که برگزاری کارناوال در آن مسیر به دنبال دارد. از این رو در طول زمان با توسعه 
شهر، کاربری های مهم و ابنیه های با ارزش شهر )یا محله( در بدنه های این مسیر جای می گیرد و نقاط عطف و گره های 
مهم شهر )یا محله( در طول این مسیر به وجود می آیند و این مسیر رفته رفته به ستون فقرات و استخوان بندی اصلی آن 
شهر )یا محله( تبدیل می شود )Aminzade, 2007, p. 12; Bacon, 1967, p. 67(. مصداق بارز در این مورد را می توان در 
محله های شهرهای سنتی ایران و تأثیری که برگزاری مراسم سوگواری ایام محرم به مناسبت یادبود شهادت امام سوم 
شیعیان و حرکت کارناوال های عزاداری در این محله ها بین تکیه ها و حسینیه ها انجام می شده است و همچنان نیز پا برجا 

.)Aminzadeh, 2007, p. 12( می باشند، مشاهده کرد

2-3-2- ویژگی های مکانی برگزاری کارنوال ها:
حرکت کارناوال ها معموالً در یک جهت بوده و معموالً برگشت ندارد. به عبارت دیگر گروه اجراکنندگان از یک جهت 
در برابر تماشاگران ظاهر می شوند و با عبور از مقابل آن ها از جهت دیگر از برابر دیدگان آن ها ناپدید می شوند. چنان که 
تکیه ها و حسینیه ها در محله های  از  آنها  ایام محرم و عبور  امین زاده، در مورد نحوه حرکت کاروان های سوگواری در 
شهرهای سنتی ایران می نویسد: »حسینیه و یا تکیه تمثیلی از دشت کربالست. ...کاروان ها معموالً از یک طرف وارد و 
از طرف دیگر خارج می شوند. دسته های عزاداری نمادی از لشکر امام حسین می باشند که اشیای گوناگونی )اعم از علم، 
کتل و عالمت( را که هر کدام معانی نمادین خاصی دارند، حمل می کنند« )Aminzadeh, 2000, p. 62(. بنابراین مکان 
)مسیری( که برای عبور یک کارناوال در نظر گرفته می شود، حداقل باید دو دهانه داشته باشد که کارناوال از یکی از آن ها 

وارد و با عبور از برابر تماشاگران، از دهانه دیگر خارج شود.

شکل 3 و 4: کارناوال نوروز11 در یکی از خیابان های شهر نیویورک در آمریکا، جلوه ای از کارکرد کارناوال ها در عرصه 
عمومی به عنوان وسیله ای برای پیام رسانی خرده فرهنگ ها و گفتگوی آن ها با سایر فرهنگ ها

     
)Dourbin- Iranian Photo Press Agency, 2009(
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3. مصاحبه با صاحب نظران و اساتید دانشگاهی
اساتید  و  با صاحب نظران  می شد،  احساس  ایران  در  موضوع  به  مربوط  متون  در  که  کمبودهایی  و  رفع خالء  به منظور 
دانشگاهی که انتظار می رفت مطالعاتی حول موضوع این پژوهش داشته و دید عمیق تری نسبت به آن دارند، مصاحبه و 
نظر سنجی انجام گرفت. تیپ اول پرسش نامه در اختیار صاحب نظران رشته شهرسازی و تیپ دوم، در اختیار صاحب نظران 
رشته های هنرهای نمایشی و موسیقی قرار گرفت. البته سؤال های مشترکی نیز بین این دو تیپ پرسشنامه وجود داشت. 

اسامی مصاحبه شوندگان در پی نوشت ارائه شده است12.
پس از انجام مصاحبه و نظر سنجی از اساتید مذکور، در راستای تجزیه و تحلیل و جمع بندی و یافتن نقطه نظرهای مشترک 
و اجماع در میان پاسخ های آنها از روش "تحلیل چارچوب13" استفاده شد. در این روش، پاسخ های مصاحبه شوندگان 
پس از مطالعه و آشنا شدن پژوهشگر با آن ها، نه تنها بر مبنای محتوا و موضوع سؤاالت، بلکه با توجه به متن پاسخ  ها 
دسته بندی موضوعی )کدگذاری( شده و سپس خالصه نظر هریک از مصاحبه شوندگان نسبت به موضوعات مطرح شده، 

در قالب عباراتی کوتاه دسته بندی مجدد شد.
در انتها، جمع بندی از نتایج مطالعه انواع اجراهای شهری، تجربیات جهانی و مصاحبه با صاحب نظران باال ارائه شده است 

)جدول 1(.

جدول 1: تجزیه و تحلیل و جمع بندی مصاحبه با صاحب نظران و اساتید دانشگاه به روش "تحلیل چارچوب" 

اجراهای 
ویژگی مناسب زمانی کارکردشهری

ماهیت ویژگی مکانی مناسب برای برگزاریبرای برگزاری
فرم اجرا

وال
ستی

ف

1- تحقق هدف و برنامه های 
کارکردی فستیوال؛

2- انتقال و یادآوری پیام واقعی 
و درونمایه فستیوال؛

3- فرصتی برای جذب گردشگر؛
4- افزایش کیفیت فضاهای 

شهری از طریق ایجاد فضاهایی 
شاد و رنگین و متنوع.

1- زمان های از پیش 
مشخص و تعیین شده و 

اطالع رسانی شده؛
2- اولویت با روزهای 

خاصی از سال که 
سالگشت واقعه ای تاریخی 

هستند که این واقعه با 
محتوای فستیوال تناسب 

دارد؛
3- فصول خوش آب و 

هوای سال؛

1- فضاهای از پیش مشخص و تعیین 
شده که متناسب با محتوای فستیوال 
و حضور امن و راحت بازدیدکنندگان 

تجهیز شده اند؛
2- وجود دسترسی های سواره مناسب 

و ایستگاه های حمل و نقل عمومی 
در فاصله مناسب از مکان برگزاری 

فستیوال؛
3- اولویت با فضاهای شهری نشانه ای 

و با هویت که خاطره های جمعی 
زیادی از آن در ذهن شهروندان وجود 

دارد؛

کانونی یا 
خطی

نی
یرو

ی ب
رای

 اج
ای

ره
هن

ی(
ابان

خی
تر 

تئا
ن )

یرو
ش ب

مای
ن

1- انتقال حس و تجربه نمایش 
به افرادی که به سالن های تئاتر 

نمی روند؛
2- فرصتی برای جذب گردشگر؛

3- افزایش کیفیت فضاهای 
شهری از طریق ایجاد فضاهایی 

شاد و رنگین و متنوع؛
4- ترویج فرهنگ و روحیه 

مشارکت در فعالیت های جمعی 
در بین شهروندان؛

1- عصرها و روزهای 
تعطیل که مردم بیشتر 
اوقات فراغت خود را در 
فضاهای شهری سپری 

می کنند؛
2- فصول خوش آب و 

هوای سال.

1- فضاهای باز پیاده در میدان های 
شهری و با فاصله مناسب از مسیرهای 

سواره؛
کانونی

نی
دید

ی 
ق ها

تفا
1- انتقال پیام و مفهومی ا

خاص به مخاطبان به شکلی 
غافلگیر کننده؛

2- ترویج فرهنگ و روحیه 
مشارکت در فعالیت های جمعی 

در بین شهروندان؛

امکان برگزاری در همه 
کانونیهمه فضاهای شهریساعت ها و روزهای سال
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نی
یرو

ی ب
رای

 اج
ای

ره
هن

ی(
ابان

خی
ی )

رون
 بی

ک
1- افزایش کیفیت فضاهای سیر

شهری از طریق ایجاد فضاهایی 
شاد و رنگین و متنوع؛

2- فرصتی برای جذب گردشگر؛
3- سرگرمی.

1- عصرها و روزهای 
تعطیل که مردم بیشتر 
اوقات فراغت خود را در 
فضاهای شهری سپری 

می کنند؛
2- فصول خوش آب و 

هوای سال.

فضاهای باز پیاده در میدان های شهری 
کانونیو خارج از مسیرهای سواره

رت
س آ

رمن
رفو

پ

انتقال پیام و مفهومی خاص 
به مخاطبان به شکلی غافلگیر 

کننده؛

امکان برگزاری در همه 
کانونیمناسب برای هرگونه فضاهای شهریساعت ها و روزهای سال

نی
روا

 کا
ای

راه
اج

1- ابزاری برای اظهار وجود و 
گفتگو بین فرهنگ ها و خرده 

فرهنگ های جامعه؛
2- عاملی در توسعه و تجهیز 

استخوان بندی اصلی شهر؛
3- فرصتی برای جذب گردشگر؛

4- فرصتی برای بروز امیال و 
خواسته های ناخودآگاه انسانی؛

1- زمان های از پیش 
مشخص و تعیین شده و 

اطالع رسانی شده؛
2- اولویت با روزهای 

تعطیل سال به منظور 
جلوگیری از اختالل در 

ترافیک شهر.

1- مسیر خطی از پیش مشخص و 
تعیین شده که برای حضور مردم تجهیز 

شده اند؛
2- وجود عرض کافی برای عبور 

نمایشگران از میان داالن تماشاگران؛

خطی

کارنوال

1- ابزاری برای اظهار وجود 
و گفتگو بین فرهنگ ها و 
خرده فرهنگ های جامعه؛

2- عاملی در توسعه و تجهیز 
استخوان بندی اصلی شهر؛

3- فرصتی برای جذب توریست؛
4- فرصتی برای بروز امیال و 
خواسته های ناخودآگاه انسانی؛

5- افزایش کیفیت فضاهای 
شهری از طریق ایجاد فضاهایی 

شاد و رنگین و متنوع.

1- زمان های از پیش 
مشخص و تعیین شده و 

اطالع رسانی شده؛
2- اولویت با روزهای 

تعطیل سال به منظور 
جلوگیری از اختالل در 

ترافیک شهر؛
3- فصول خوش آب و 

هوای سال؛
4- اولویت با روزهای 

خاصی از سال که 
سالگشت واقعه ای تاریخی 

هستند که این واقعه با 
محتوای کارنوال تناسب 

دارد؛

1- مسیر خطی از پیش مشخص و 
تعیین شده و اطالع رسانی شده که 

متناسب با محتوای کارنوال و حضور 
امن و راحت مردم تجهیز شده اند؛

2- وجود عناصر یا فضاهای شاخص و 
خوانا و نشانه ای در ابتدا و انتهای مسیر 

کارنوال؛
3- وجود عرض کافی برای عبور 
کارنوال از میان داالن تماشاگران؛

4- وجود فضاهای کافی در 
حاشیه مسیر کارنوال برای استقرار 

دستفروشان و فروشندگان دوره گرد؛
5- وجود دسترسی های سواره مناسب 
و ایستگاه های حمل و نقل عمومی در 
ابتدا و انتهای مسیر تعیین شده برای 

کارنوال؛
6- اولویت با مسیر های با هویت و 

نشانه ای که خاطره های جمعی زیادی 
از آن در ذهن شهروندان وجود دارد؛

خطی

4. معیارهای مکانیابی
و  بیرونی  اجرایی  هنرهای  و  کارنوال ها  فستیوال ها،  و  فضاهای شهری  مکانیابی،  فرآیند  با  مرتبط  متون  از  که  مباحثی 
از طریق روش کیفی و استدالل قیاسی، مورد تجزیه و تحلیل  نتایج مصاحبه ها استخراج و دسته بندی شد،  همچنین 
به صورت نظریه ای تجویزی و توصیه ای، که همان  قالب چارچوب نظری پژوهش  قرار گرفته و حکم کلی پژوهش، در 
تعیین معیارهای مکانیابی فضاهای شهری مورد نظر و روش مناسب مکانیابی آن ها می باشد ارائه شده است. با توجه به 
مجموع مطالب، می توان نتیجه گرفت که فرآیند مکانیابی فضاهای شهری که قابلیت ایجاد بستر مناسبی برای برگزاری 

فستیوال ها، کارناوال ها و هنرهای اجرای بیرونی را داشته باشند، باید با در نظر داشتن ویژگی های زیر انجام گیرد:
1- مقیاس مطالعه فرآیند مکانیابی فضا)ها(ی شهری مورد نظر، در مقیاس محلی )نه ملی و منطقه ای( و در سطح کل 

شهر انجام می شود.
2- هدف اصلی حاکم بر نظام برنامه ریزی که فرآیند مکانیابی فضای شهری مورد نظر می تواند در چارچوب آن ها قرار گیرد، 
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مفهوم »زیست پذیری14« به عنوان هدفی اساسی می باشد. 
3- ماهیت فیزیکی و عملکردی فضا)ها(ی شهری با کارکرد مورد نظر به قرار زیر می باشد:

الف( نوع فضای شهری مورد نظر از بین سه گونه مختلف فضاهای شهری، یعنی پیاده راه، خیابان و میدان، در قالب یک 
»میدان« کارایی بهتری برای برگزاری کارناوال ها،  فستیوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی دارد. البته الزم است حداقل یک 

راه با عرض مناسب  به این میدان وارد و از آن خارج شود.
ب( مقیاس عملکردی فضای شهری مورد نظر: میدان در مقیاس کل شهر عمل می کند و استفاده کنندگان از آن باید 

بتوانند از تمام نقاط شهر به آن دسترسی داشته باشند.
پ( تعداد فضای شهری مورد نظر: میدان شهری مورد نظر شاخص ترین میدان هر شهر می باشد و هم به عنوان یک گره 
شهری و هم یک نشانه شهری و هم عاملی مرکزیت دهنده به شهر مربوطه می باشد. بنابراین بی همتایی و بی مانند بودن 

آن عاملی برای تقویت کیفیات مورد انتظار در مورد آن خواهد بود. 
ت( شکل و ابعاد فضای شهری مورد نظر: از آنجا که ابعاد حدودی هر عنصری که در شهر مکانیابی می شود باید مشخص 
باشد، مطابق ضوابطی که از مرور متون مربوطه و اظهارات مصاحبه شوندگان استخراج شد، به طور پیش فرض ابعاد میدان 
 Pakzad,( شهری با کارکرد مورد نظر باید حداکثر در ابعاد 140 متر در 140 متر  و حداقل 50 متر در 50 متر باشد
p. 62 ,2005(. بنا بر مطالعات انجام شده و اظهارات مصاحبه شوندگان فوق الذکر، در فرآیند مکانیابی این نوع میدان، ابعاد 
و شکل میدان به عنوان پیش فرض عبارت خواهد بود از: »مکان هندسی یکی از رئوس مربعی به ابعاد 140 متر در 140 
متر که حول مرکز خود به اندازه 360 درجه دوران یافته است. شکل حاصل دایره ای خواهد بود به قطر تقریبی 197/99 
متر )در این پژوهش به  200 متر گرد می شود( و مساحت تقریبی 30772/03 «. این دایره در شکل زیر نشان داده شده 
است. این ابعاد پس از تعیین مکان فضای شهری مورد نظر نسبت به شرایط محلی آن می تواند مورد بازنگری قرار گیرد. 

شکل 5: فضای مورد نیاز پیش فرض میدان شهری مورد نظر در فرآیند مکانیابی آن

4- استقرار مکانی بهینه این میدان شهری برای آنکه از لحاظ عملکردی به بهترین نحو ممکن در یک شهر ایفای نقش 
کند، با رعایت معیارهای مکانی زیر می تواند تحقق پیدا کند:

الف( معیارهای محدود کننده: این معیارها، معیارهایی هستند که تجاوز از آن ها مجاز نمی باشد و میدان شهری مورد نظر 
الزاماً باید در مکانی استقرار پیدا کند که همه این معیارها در آن رعایت شده باشد )منطق بولین(. این معیارها عبارتند از:

الف- 1( میدان شهری مورد نظر در روی یا مجاورت خیابان های تشکیل دهنده استخوان بندی )ساختار( اصلی سازمان 
فضایی شهر قرار داشته باشد؛ 

الف- 2( میدان شهری مورد نظر در منطقه مرکزی تجاری شهر15 قرار داشته باشد؛
الف- 3( میدان شهری مورد نظر در پهنه خدماتی- تجاری شهر باشد؛ 

الف- 4( حداقل فاصله میدان شهری مورد نظر از بزرگراه های شهری 400 متر باشد؛

ب( معیارهای ارجحیت دهنده: این معیارها، معیارهایی هستند که دارا بودن آن ها باعث می شود مکانی نسبت به مکان 
از ارجحیت بیشتری برای استقرار میدان شهری مورد نظر برخوردار باشد )منطق فازی(. ویژگی مهم دیگر این  دیگر، 

معیارها این است که نسبت به یکدیگر از اهمیت متفاوتی برخوردار می باشند. این معیارها عبارتند از:
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ب-1( میدان شهری مورد نظر تا حد امکان به مرکز هندسی شهر نزدیک باشد؛
از شهر مکانیابی شود که خطوط حمل و نقل عمومی در آن محدوده  ب- 2( میدان شهری مورد نظر در محدوده ای 

بیشترین تمرکز را دارد.
ب- 3( میدان شهری مورد نظر تا حد امکان در مناطقی از شهر که در آن ها سابقه برگزاری فستیوال ها، کارناوال ها یا 

هنرهای اجرایی بیرونی وجود داشته و مکان یا  مسیر آن ها در اذهان شهروندان تثبیت شده است، قرار بگیرد؛
ب- 4( میدان شهری مورد نظر در محدوده ای مکانیابی شود که خطرپذیری آن نسبت به زلزله حداقل باشد.

ب- 5( میدان شهری مورد نظر تا حد امکان مجاور به یک بنای فرهنگی با مقیاس عملکردی شهری و فراشهری که از 
لحاظ کالبدی و عملکردی شاخص بوده و  ارزش نشانه ای دارد باشد؛

ب- 6( میدان شهری مورد نظر تا حد امکان، مجاور به یک پارک شهری باشد؛ 

ج( معیارهای اجرایی: پس از اینکه توسط معیارهای محدود کننده و معیارهای ارجحیت دهنده نواحی از شهر که معیارهای 
مذکور را دارا می باشند مشخص شد، این نواحی منتخب که در واقع گزینه های فضای شهری مورد نظر می باشند، باید با 
معیارهای اجرایی مورد ارزیابی قرار بگیرند تا هرگزینه ای که مطابقت بیشتری با این معیارهای اجرایی دارد به عنوان گزینه 

منتخب و نهایی معرفی شود. این معیارهای اجرایی عبارتند از:
ج- 1( میدان شهری مورد نظر نباید با هیچ یک از ابنیه ای که کاربری آن ها نظامی و انتظامی، تأسیسات و تجهیزات 
شهری، حمل و نقل و انبار و درمانی می باشد یا ابنیه ای که تجمع در مقابل آن ها یا عکسبرداری و فیلمبرداری از آن ها 

منع قانونی دارد، مجاورت داشته باشد.
ج- 2( میدان شهری مورد نظر بهتر است در محدوده ای استقرار یابد که نیاز به تملک، تخریب و پاکسازی ابنیه برای ایجاد 
میدان شهری مورد نظر حداقل باشد )ابنیه ای که از لحاظ موقعیت استقرار برای ایجاد میدان مانع ایجاد می کنند و تنها 
با حذف آن ها میدان امکان شکل گیری دارد. ابنیه ای که به ثبت میراث فرهنگی کشور درآمده اند، امکان تخریب ندارند(؛

ج- 3( میدان شهری مورد نظر بهتر است در محدوده ای استقرار یابد که در آن ابنیه ای که برای ایجاد میدان، مشمول بقاء 
اما با تغییر کاربری می شوند، کمترین هزینه اقتصادی را در برداشته داشته باشد )قطعاتی مشمول بقاء با تغییر کاربری 
می باشند که از لحاظ موقعیت استقرار و کالبدی قابل قبول، اما از لحاظ کاربری غیرقابل قبول می باشند. قطعاتی که بدنه 
میدان را تشکیل می دهند، نباید هیچ یک از کاربری های نظامی و انتظامی، تأسیسات و تجهیزات شهری، حمل و نقل و 
انبار و بهداشتی و درمانی باشند. قطعاتی که تجمع در مقابل آن ها و یا عکسبرداری و فیلمبرداری از آن ها منع قانونی دارد 

نیز مشمول همین قاعده می شوند(؛
ج- 4( میدان شهری مورد نظر بهتر است در محدوده ای استقرار یابد که در آن ابنیه ای که مشمول بقاء با حفظ کاربری 
وضع موجودشان می شوند و بدنه های آن میدان را تشکیل خواهند داد، بیشترین ارزش )عملکردی، کالبدی و هویتی( را 

داشته باشند؛
ج- 5( میدان شهری مورد نظر بهتر است در محدوده ای استقرار یابد که پیاده سازی آن محدوده برای احداث میدان مورد 

نظر، با توجه به مطالعات ترافیکی و سیستم حمل و نقل شهری وضع موجود آن، بیشترین قابلیت را داشته باشد؛
ج- 6( میدان شهری مورد نظر بهتر است در محدوده ای استقرار یابد که تعداد  خیابان های فرعی و پیاده راه هایی که به 

آن محدوده منتهی می شوند یا از آن محدوده عبور می کنند، بیشینه باشد.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
با  ویژگی ها  این  ارتباط  و  بیرونی  اجرایی  هنرهای  و  کارنوال ها  فستیوال ها،  محتوایی  و  فرمی  ویژگی های  مقاله  این  در 
فضاهای شهری و فرآیند مکانیابی در برنامه ریزی شهری با هدف تدوین معیارهای مکانیابی برای ایجاد فضاهای شهری که 
قابلیت برپایی فستیوال ها، کارنوال ها و هنرهای اجرایی بیرونی در آن ها وجود داشته باشد، مورد بحث قرار گرفت. آفرینش 
این گونه فضاها در شهرها می تواند در ایجاد و تقویت فضاهای شهری سرزنده، منعطف و متنوع به عنوان یک هدف اجرایی 
به شهر، هویت شهر،  تعلق  به کیفیاتی چون حس  برای دستیابی  در طرح های مداخله شهرسازان در شهرهای معاصر 
خاطره جمعی از شهر، و زیست پذیری درشهر از اهمیت برخوردار باشند. همچنین نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبه های 
انجام گرفته با صاحب نظران و اساتید دانشگاهی -که یک روش تحلیل کیفی داده ها است- با دسته بندی مبانی نظری 
استخراج شده از متون شهرسازی ترکیب شد و معیارهای بومی در ارتباط با حمل و نقل عمومی، فواصل و مجاورت با سایر 

کاربری ها و غیره برای مکانیابی فضاهای مورد نظر بدست آمد.
نتیجه این پژوهش بر مطالعه چهار زمینه اصلی شامل نوع فضای شهری مورد نظر )از بین سه گونه مختلف فضاهای 
شهری، یعنی پیاده راه، خیابان و میدان(، مقیاس عملکردی فضای شهری مورد نظر، تعداد فضای شهری مورد نظر، و 
شکل و ابعاد فضای شهری مورد نظر تأکید می کند. در درجه اول معیارهای محدودکننده شناسایی شدند که تجاوز از 
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باید در مکانی استقرار پیدا کند که همه این معیارها در آن رعایت  آن ها مجاز نبوده و میدان شهری مورد نظر لزوماً 
شده باشد )منطق بولین(. در درجه دوم معیارهای ارجحیت دهنده مطرح شدند که دارا بودن آن ها باعث می شود مکانی 
نسبت به مکان دیگر، از ارجحیت بیشتری برای استقرار میدان شهری مورد نظر برخوردار باشد )منطق فازی(. عالوه بر 
معیارهای محدود کننده )یا وتو کننده( و معیارهای ارجحیت دهنده، در درجه سوم معیارهای اجرایی که در خالل نظرات 
مصاحبه شوندگان دانشگاهی قابل تشخیص بود نیز در تبیین و تکمیل معیارهای مکانیابی که با واقعیات و نه تخیالت هم 

سنخ باشند، به تحریر کشیده شد. 
در پژوهش بعدی الزم است زیرمعیارهای کمی و کیفی برای اجرای فرآیند مکانیابی فضای شهری مورد نظر در شهری 
مانند تهران ارائه و به کار گرفته شوند. زیرا معیارهای باال به صورت معیارهای کلی و اصلی مطرح شده و برای اجرایی نمودن 
فرآیند مکانیابی الزم است این معیارها و روش ها با توجه به شرایط و ویژگی های شهر مورد مطالعه تطبیق و تعدیل شود. 
برای مثال درباره معیار ارجهیت دهنده ب-4 مبنی بر »خطرپذیری مکان نسبت به زلزله«، الزم است زیر معیار گسل ها و 
شاخص فاصله از آنها با توجه به عواملی مانند میانگین شدت زلزله، تراکم جمعیت و غیره برای تعیین و تقسیم مناطق به 
مناطق با خطرپذیری پایین، متوسط و زیاد مورد توجه قرار گیرد. این زیرمعیارها را می توان از طریق روشی اولویت بندی 

کرد تا وزن یا ضریب هر یک از آنها نیز در یافتن مکان های مناسب برای فضاهای مذکور لحاظ شود.

پی نوشت
1. Framework Analysis. 
2. Themes
3. ریشه شناسی واژه فستیوال )Festival( بسیار به ریشه واژه جشن )Feast( نزدیک است. ریشه واژه  “Feast” از انگلیسی 

.)Shakeri, 2008, p. 29( برآمده است ”Festivus“ و التین ”Festivus“ و فرانسه میانه “ Fest“ میانه
4. Trafalgar Square.
5. World Pillow Fight Day Festival.
6. Outdoor performances. 
7. Street Theatre.
8. Performance Art )ترکیبی از هنرهای دیداری، شنیداری، اجرایی، فرهنگ عامه و زندگی روزمره(
9. Processional Performances )مانند تظاهرات مردمی، سینه زنی یا رژه نظامی(

10. در »لغت نامه دهخدا«، واژه کارناوال به »کاروان شادی« و »کاروانی که در ایام معینی از هر سال در ممالک مختلف 
برای تفریح حرکت دهند« معنی شده است.  فرهاد ناظرزاده کرمانی در مورد ریشه کارناوال می نویسد: »به نمایشگری های 
باشند  برآمده  فارسی  واژه »کاروان«  از  و شاید  گفته اند  کارنووال  و  کارنیوال  کارناوال،  فرنگی  زبان های  در  سورکاروانی 

.)Nazerzadeh Kermani, 2002(
11. Nowruz Carnival.

ترتیب  )به  بودند  زیر  افراد  شامل  موسیقی  و  نمایشی  هنرهای  شهرسازی،  رشته  سه  از  مصاحبه شوندگان  اسامی   .12
حروف الفبا(: دکتر سعید اسدی، هنرهای )نمایشی(، دکتر سید حسین بحرینی )شهرسازی(، دکتر سید محسن حبیبی 

)شهرسازی(، پیام فروتن)هنرهای نمایشی(، دکتر خسرو موالنا )موسیقی(.
13. Framework Analysis.
14. Livability.
15. CBD: Central Business District.
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