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مدنى حيات و هنجارها نمود جمعى؛ فضاى
را خاصي ويژگي ــچ هي تنهايي به خويش، ــادى م مفهوم در ــا فض
در را فعاليتي انساني گروه يك آنكه محض به ولي نميكند، مطرح
فضا پس اين از ميشود. پديدار فضا نمادين معناي كند، آغاز مكاني

(حبيبى،1386). ميشود انساني رفتارهاي وقوع براي بستري
آنمفهومى در فضايىاستكه و اجتماع محلوقوع شهر اينميان، در

.(1380 (منصورى، مىشود محقق خود ابعاد همه با اجتماع نام به

كه است ــهر ش فضايي ــاخت س عناصر مهمترين از جمعى فضاى
كه عنصر اين ــرد. مي گي ــكل ش ملت يك تاريخ ــف مختل ادوار در
آن در .. و ــي اجتماع اقتصادي، ــي، فرهنگ ــف مختل ــاي فعاليته
آن سرگذشت و تپيده شهر تاريخ قلب با ــه هميش ــته، داش جريان
انواع براى ــه ك مختلفى فضاهاى ميان در ــت. اس كرده ــت رواي را
شهر جمعى فضاهاى مىشود، ــناخته ش فراغت اوقات فعاليتهاى
آن، در كه است جايى فضا اين ــت. اس برخوردار ويژهاى جايگاه از
ايجاد متقابل روابط ببينند، را يكديگر تا مىآيند هم گرد انسانها
ــناخت ش معرض در را خود اجتماعى و معنوى تجربيات و ــرده ك
فضاهاى گاه .(1380 ــورى، (منص دهند ــرار ق يكديگر ــتفاده اس و
تشريفات، مناسك، آييني، ــم مراس براى بسترى مىتواند ــهرى ش
فضاي هر از بيش فضايى، چنين ــد. باش ... و محاكمات نمايشها،
و اجتماعي ــاي ارزشه و هنجارها غلبه ــه عرص ــهر، ش در ديگري

است.  فرهنگي
فضاي نوعي خود، كالبدي و فيزيكي جوانب جز به جمعى ــاي فض
كه ــت اس مركب ماهيتي و نظاممند خصلتي با نمادين، و ــي ادراك
ــته داش ــتني ناگسس پيوندي جامعه، فرهنگ و اجتماعي زمان ــا ب
ــت. اس مؤثر آن ادراك در جامعه اجتماعي و ــي فرهنگ ــبيت نس و
و جامعه فرهنگي و ــي تاريخ ميراث حامل ــا فضاه اين ــن همچني
و محلي فرهنگهاي ــي، جمع ــترك مش ارزشهاي انتقالدهنده
اجتماعي راهبردهاي با جمعي فضاي بنابراين، است. شهري مدنيت
فيزيكي، كالبدي- ابعاد از فراتر را آن عامل همين و بوده ارتباط در

مىكند. بدل اجتماعي پديده يك به
از بيش نكته اين شهر ساختار در جمعى فضاى اهميت ــى بررس با
ميان تعاملي گفتمان با جمعى فضاهاى كه ــود مىش آشكار پيش
مي گيرد، صورت چهره به چهره ديدارهاي قالب در كه ــهروندان ش
ــههاى انديش در ــي اساس ــاخصههاي ش از يكي بهعنوان ــروزه ام
مجموعه را مدنى حيات اگر زيرا ــت؛ اس توجه قابل ــهرى ش نوين
معيارهاى و منافع ــدف، ه با كه بدانيم اجتماع ــك ي فعاليتهاى
اين تحقق ــاى زمينهه ــت اس الزم ــرد، مىگي ــورت ص ــترك مش

آيد. فراهم شهرى فضاهاى در جمعى حركتهاى

شد. گم كه فضاهايى و تهران مدرن شهرسازى
محلهاي مراكز ــهرها، ش ايران، به مدرن ــازي شهرس ورود از پيش

امروزي  شهرهاي در عمومي فضاهاي همچون ــى نقش كه داشتند
جمع هم دور براي محلهايي ــنتي، س شهرهاي ميكردند. ايفا را
فضاهاى اين ــت. داش مكث» براي «محلي و رهگذران ــدنهاى ش
آنجا در نظر تبادل براي افراد كه بود محله در ميدانگاهي گاه مكث،
كانونى نقاط محالت مراكز ــب ترتي اين به ميكردند. پيدا ــور حض
عملكرد مىشد. محسوب محله هر عرصه عمومىترين و اجتماعى

بهعنوان شــهر
زيســت فضاى
موجود جامعه،
اســت زندهاى
ازاى در كــه
از باالترى مراتــب بــه خود حيات چگونگــى
مدنى، حيات از مرتبــهاى مىيابد. دســت كمال
افراد فراغــت اوقات بــه مربوط برنامههــاى
و معيشت براى نه فرد كه دورهاى است. اجتماع
معنوى نيازهاى رفع راه در كه جسم، آســايش
فضاهاى وجود مىپردازد. اجتماعى فعاليتى به
شهر سطح در افراد حضور زمينهساز جمعى،
اجتماعى واكنشهاى و تعامالت فرصت شــده،
خاطره آمدن بهوجود باعث و نمــوده فراهم را
و ارتقاء فضــا، به تعلق حس مشــترك، جمعى

مىشود. شهرى منظر كيفيت كنترل
فضاى بــدون را اجتماعى نمىتــوان اگرچــه
شــاهد امروزه اما كرد؛ تصور جمعى زندگــى
پاسخگوى نسبى بهطور كه هســتيم شهرهايى
معنويتى از و بوده شهروندان رفاهى نيازهاى
بىبهرهاند. است شهرى فضاى و شهر الزمه كه
فضاهاى فاقد ايران، امروز شهرهاى متأسفانه
مدنى حيات تقويت و تحقــق براى الزم جمعى
و حفظ ايجاد، بر تأكيد جهت همين به و اســت
ضرورى هويتبخش، جمعى فضاهــاي احياي

است.
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بلكه نبود، ــهر ش حوائج ــاير س از جدا تنها نه مراكز ــن اي ــق رون و
مىشدند. حاضر آنجا در نيز اجتماعى و معنوى اهداف براى مردم
فضاهاى ساير و ــه مدرس آبانبار، تكيه، و ــجد مس حمام، بازارچه،
با فراغت اوقات فعاليتهاى تا ــود ب ــتقر مس آن اطراف در خدماتى
عامل كاربرى، تنوع همين ــد. باش مأنوس زندگى جارى برنامههاى
عملكرده چند محيطهاى باز، فضاهاى اين بود. مكان هويت غناى
در كه بود مذهبى و آيينى ــم مراس برپايى و روزمره زندگى ــراى ب
عرصه محله، يك مركز مىيافتند. باز را خود ريشههاى مردم آنجا،
جريان طبيعى ــور بهط كه بود اجتماعى ــط رواب ــدى فضايى-كالب
آن، تصويرى خاطره كه داشت بافتى سنتى شهر بنابراين ــت. داش
تظاهر و بود افراد ميان گسترده روابط با همگن جامعهاى نمايانگر

بود. منطبق نقاط همين بر نيز شهر متمايز و ويژه كالبدى
ايران، ــهر ش بزرگترين اداره در بىبرنامگى ــالها س از پس اكنون

پيش  از ــش بي تهران كلى ــاختار س در جمعى ــاى فضاه ــود كمب
اطالعات طوفان در كه امروز شهرهاى جوان جمعيت ــت. هويداس
در خود همشهريان بازشناسى و گفتگو براى جايى دارند، قرار نيز
از تهران، شهر تئاتر مقابل باز عرصه شايد كه مىكنند طلب ــهر ش
شهرهاى در امروز مطلوب جمعى فضاهاى موفق نمونههاى معدود

باشد. ما

شهر تئاتر مجموعه تاريخى پيشينه
پايتخت اصلي خيابان دو تقاطع محل در شمسى 40 دهه از پيش

به  كافهاي سابق) (رضاشاه انقالب و سابق) (پهلوى عصر ولى يعني

اين شهر ساختار در جمعى فضاى اهميت بررسى با
فضاهاى كه مىشــود آشــكار پيش از بيش نكته
در كه شــهروندان ميان تعاملي گفتمان بــا جمعى
ميگيرد، صورت چهــره به چهره ديدارهاي قالــب
در اساسي شــاخصههاي از يكي بهعنوان امروزه
در اين است؛ توجه قابل شهرى نوين انديشههاى
در بىبرنامگى سالها از پس اكنون كه است حالى
جمعى فضاهاى كمبود ايران، شهر بزرگترين اداره
هويداست، پيش از بيش تهران كلى ســاختار در
نمونههاى معــدود از را شــهر تئاتر بتوان شــايد
برشــمرد. ايران امــروز جمعــى فضاهــاى موفــق

تهران تفريحي مركز دومين كه داشت وجود شهرداري» «كافه نام
اوقات گذران مكان هفته آخر تعطيالت در ويژه به ــه كاف اين بود.
بود. ــنفكران روش و هنرمندان گردهمايي مراكز از يكي و ــت فراغ
به كافه اطراف فضاي در ــيركبازان س و دورهگرد گروههاي گاهي

ميپرداختند. برنامه اجراي
و تخريب به ــم تصمي ــهرداري ش ـ1344 ــالهاى46 س فاصله در
سالن يك به نياز زمان آن در آنجاكه از و گرفت آن كاربري تغيير
هنر و فرهنگ وزارت ميشد، احساس شدت به ــهر ش براى نمايش
مخصوص سالن چند ساخت به تصميم دراماتيك هنرهاي اداره و

انواع و باال ظرفيتهاي با
آن در اجرايي ــنهاي س
اين ــه ب ــت. گرف ــل مح
ــاخت س مقدمات ترتيب
1346 در ــه مجموع اين
در آن ساختمان و فراهم

شد. افتتاح 1351 سال
و ــد بع ــالهاى س ــى ط
ــين پيش ــنت س ادامه در
محوطه در جمعى فضايى
بهوجود ــا بن اين ــل مقاب
امروز ــه ب ــا ت ــه ك ــد آم
ــم مراس برگزارى ــل مح
در مختلف ــاى آيينه و



نهادهاى و ــازمانها س تجمع نقطه مذهبى، و ملى ــبتهاى مناس
روزانه گردهمايى محل نيز و خاص روزهاى در (NGO) غيردولتى

است. دانشجويان تا هنرمندان از جامعه مختلف اقشار

شهر تئاتر جمعى فضاى موفقيت ارزيابى
و كالبدى ــيل پتانس جمعى، فضاهاى موفقيت در مؤثر ــل عوام از

است آنها در موجود ذهنى
... و ميادين تقاطعها، در قرارگيرى شهر، ساختار در مكانيابى

مظاهر كنار ارتفاعات، در استقرار مانند اكولوژيكى، ويژگىهاى
شهرى پاركهاى يا و آب

از ــتفادهكننده اس ــر قش و منطقه بودن خوشنام امنيت، وجود
فضا آن

ايجاد باعث كه ــترك مش ذهنى تصوير و جمعى خاطره ــود وج
مىشود. فضا كاربران بين در خاطر تعلق

اشاره ــهر ش تئاتر فضاى موفقيت در دخيل عامل چند به ادامه در
مىشود.

پايتخت هندسى مركزيت در استقرار 1
و شود ــكيل تش ــهر ش عطف نقاط كنار در مىتواند جمعى فضاى
چهارراه .(1388 (منصورى، كند تقويت را ــهر ش از ما تاريخى فهم
(خيابان جنوب به ــمال ش ارتباطى محور دو تقاطع محل وليعصر،
طرح چندين در انقالب)، (خيابان شهر غرب به ــرق ش و وليعصر)
ــت. اس ــده ش انتخاب تهران ــى هندس مركز عنوان به ــى مطالعات
تسهيل را فضا اين به دسترسى مكان، اين در ــهر ش تئاتر استقرار
اين ــتن نگهداش زنده و مردم حضور تضمين براى عاملى و ــرده ك
شهري منطقهاي، مقياس با كاربريهايى استقرار است. ــده ش فضا
تشديد را آن معنايى مركزيت وزن نيز محدوده اين در ملي حتى و

مىكند.

تهران فرهنگى محور با مجاورت 2
(حصار تهران فرهنگي ميراث منطقه در شهر تئاتر محوطه استقرار
انقالب محور با مجاورت نيز و قديم) تهران صفوي حصار و ناصري
از تهران» فرهنگي «محور ــوان عن به وليعصر چهاراه تا ــدان مي از

مىشود. قلمداد شهرى فضاى اين موفقيت داليل جمله
اميركبير، صنعتى تهران، دانشگاههاى استقرار دليل به محدوده اين
كه دارد فرهنگى فضايى آزاد، ــگاه دانش معمارى ــكده دانش و هنر

با نيز آزاد هنرى و علمى ــگاههاى آموزش از ــيارى بس ــده ش باعث
همچنين نگذارند. بىبهره ناحيه پتانسيل از را خود شعب، تأسيس
... و نگارخانهها ــهر، ش كتابفروشىهاى ــته راس ــينماها، س وجود
تا شده باعث ــت، اس ــهرى ش فرهنگى ــفرهاي س جاذب روزانه كه
محور عنوان به تهران جامع طرح در انقالب خيابان از بخش ــن اي
هنرمندان و دانشجويان خوب وجهه شود. معرفى پايتخت فرهنگى

مىافزايد. فضا مطلوبيت بر مردم، اذهان در

دانشجو پارك با مجاورت 3
بر نيز ــجو، دانش پارك مجاورت در ــهر ش تئاتر محوطه قرارگيرى
عنوان به ــالب انق خيابان اينكه ــود وج با ــد. مىافزاي آن ــت اهمي
و شهرى مقياس در عملكرد با ترافيكى محور يك و شهر كمربندى
خطرناك و آلوده مناطق جزء سال روزهاى از بسيارى در ملى گاه
و سبز) (لكه دانشجو پارك وجود ميان اين در اما ــود؛ مىش اعالم
اين زيادى حد تا ــته توانس ــبز) س (داالن وليعصر خيابان با تقاطع
همين دهد. ــاه پن خود در را عابرين و ــرده ك ــف تضعي را ــه عارض
مرور و عبور از ناشى صوتى آلودگى اينكه بر عالوه ــبز س تودههاى

مىشود. نيز بصرى لذت باعث مىدهد، تخفيف را

فضا از استفادهكنندگان و كاربرىها تنوع 4
ــتر بيش در كاربرىها، تنوع ــل دلي به منطقه ــن اي ــهرى ش حيات
تنوع اين همچنين است. شده تضمين سال روزهاى و روز ساعات
مختلف جنسى و سنى ردههاى با فضا كاربران تنوع باعث كاربرى
ساعات پايان در كارمندان و ــجويان دانش هنگامىكه ــت. اس شده
به محدوده مسكونى بافت ساكنان مىكنند، ترك را منطقه كارى
از ــى پاس تا نيز وليعصر تجارى بدنه و مىگردند باز خود خانههاى
سايه زير نيمروز كه خانهدارى زنان و سالمندان است. فعال ــب ش
را خود جاى تعطيل روزهاى و ظهرها از بعد ــينند، مىنش درختان

مىدهند. نمايشى هنرهاى طرفداران و جوانان به

خاطرهانگيز عناصر حضور 5
و استقرار كه مىيابيم ــهردر ش تئاتر محوطه ــينه پيش ــى بررس با
چه ــت، اس آن عمومى اقبال در عوامل مهمترين از آن ــى مكانياب
موفق، جمعى فضاى يك مكانيابى در عامل "قوىترين شايد اينكه
در .(1388 (منصورى، است" فضا از جمعى خاطره وجود به توجه
موجود محيطهاى به بتوانند كاربران كه امكان اين "ايجاد حقيقت
كه ــت اس راهى تنها اين دارد. ويژهاى اهميت بدهند، تعلق ــگ رن
هويتى عناصر و ارزشها عاليق، از ــده برآم محيطى به مردم اكثر
يك فعاليتهاى الگوى ــق، تعل رنگ مىكنند. پيدا ــت دس خويش
وجود و حضور .(293 ــى،1386: (بنتل مىكند" ــنتر روش را مكان
موجب كه ــت اس پيونددهنده عاملى ــا فض در ــترك مش خاطرات
سطح افزايش و مدنى حيات ــترش گس شهرى، محيط سرزندگى
به مراجعهكنندگان و ــه جامع مردم ميان در ــى اجتماع ــالت تعام

مىشود. محيط
نهرهاى و قديمى چنارهاى با وليعصر خيابان شهر، تئاتر بناى جز به
آن از تهرانى شهروند هر اغراق بدون كه است فضايى خود، جارى
از همچنين دارد. خوش ــره خاط يك همراه به ذهنى تصوير ــك ي

دانشگاهتهران

راستهكتابفروشىها

دانشگاههنر

دانشكدهمعمارى
آزاد دانشگاه

دانشگاهاميركبير

1386 م.يزدانى : مأخذ تهران، فرهنگى محور با شهر تئاتر مجاورت

تئاترشهر
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ششم. چاپ تهران، دانشگاه انتشارات شهر، تا شار از (1386) محسن سيد حبيبى،
مورخ 1380/3/9. نو، حيات روزنامه مدنى. حيات و جمعى فضاى (1380) امير سيد منصورى،

تهران. دانشگاه زيبا، هنرهاى پرديس در شده ارائه شهرى منظر درس جزوه (1388) امير سيد منصورى،
.37 شماره زيبا، هنرهاى مجله تهران. موردى مطالعه شهر- در جمعى خاطرات انتقال و ثبت شكلگيرى، امكان سنجش معيارهاى (1388) مهتا مقتدايى، مير

مركز يك عنوان به وليعصر ــارى تج بدنه امروز به تا 1340 ــه ده
براى وزنهاى اينها تمامى و ــده ش شناخته مردم نزد ــنتى س خريد

كند. ناشدنى تكرار و بىنظير را آن تا مىشود فضا اين
نيز را نقطه ــن اي به ــهر ش هنرى و فرهنگى جامعه ــر خاط ــق تعل
انتخابات تبليغات روزهاى در مكان اين در آنها حضور از ــوان مىت

دريافت. 1388 جمهورى رياست
شهروندان كه شده باعث محيطى چنين به تعلق احساس همچنين
مكانيابى برابر در ــه، جامع فرهنگى ــر قش و هنرمندان ويژه ــه ب و
و دهند ــان نش واكنش آن، ــه محوط در مترو ــتگاه ايس ــت نادرس
محقق كلمه واقعى معناى به مدنيت و ــهروندى ش كه ــت اينجاس
از شهروندان مشترك خاطرات از صيانت حالت، اين در ــود. مىش
مقابله براى مشترك هدفى به آنها نزد شهر، تئاتر مقابل باز عرصه

مىشود. بدل شهرى مديريت غيركارشناسى تصميم يك با
فرهنگي فعاليتهاي تئاتر، محور حول هدفدار اجتماعات برگزارى
تئاتر صحن در ــمي موس تجمعات و ــط محي از متأثر ــوش خودج
19 زن، جهاني روز ــبت مناس به مارس 8 تجمعات همچون ــهر ش
با مبارزه جهاني روز ــامبر، دس 20 و نرمافزار آزادي روز ــهريور، ش
شهروندان همآوردن گرد در فضا اين موفقيت بر گواهى خود ايدز،

است.  آنان مدنى مشاركت تحقق و

نتيجهگيرى
تقويت ــهرى، ش اقتصاد براى ــودمندي س و پرقدرت ــتر بس مىتواند خود، اجتماعي كاركرد با ــهر، ش تئاتر محوطه چون فضاهايى
حساسيتهاي افزايش اطالعات، و اخبار انتقال اجتماعي، كنترل عمومي، فضاي در اعتماد و امنيت برقراري اجتماعي، ارتباطات
امكان حقيقت در ــد. باش مردم فرهنگپذيري و جامعهپذيري ــناختي، زيباش ــيتهاي حساس تقويت روانى، تعادل تأمين و روحي
قابل خوبى به ــهر ش تئاتر محوطه در كه ــت اس موفق جمعى فضاى يك ــيلهاى پتانس از جامعه، افراد به خاص فرهنگى انتقال
افزايش و آنها جامعهپذيرى و فرهنگپذيرى افراد، عمومى آگاهىهاى افزايش در را خود نقش خوبى به فضا اين ــت. اس ــاهده مش

مىنمايد. ايفا اطالعات صحيح تبادل نيز و جمعي مسائل طرح براى فرصتها

است. مردم مالقات قرار براى مكانى شهر تئاتر عرصه ورودى عنصر
1386 لواسانى م. : مأخذ

فجر، تئاتر جشنواره برگزارى ايام در شهرى فضاى اين هواى و حال
فارس خبرگزارى : مأخذ
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