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وتعامالت جمعی با هدف مشارکت بیشترمردم اسفراین (شهر تاالر)فضاهای اجتماعی   

 

 3فرناز ادریسیان ،2 مرجان دست پاک، 1منا افراسیابی

  ایران بجنورد، مدرس گروه هنر و معماری،موسسه آموزش عالی اشراق،دکترا و  -1

 رانیاشراق،بجنورد،ا یزش عالآمو ،موسسهیهنر و معمار ،گروهیمعمار یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -2

 رانیاشراق،بجنورد،ا یآموزش عال ،موسسهیهنر و معمار ،گروهیمعمار یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -3

 

 

  خالصه

 

فضاهای جمعی به عنوان مهم ترین کالبد زندگی جمعی در فضای باز شهرها،نقش بسیار مهمی در 

انسانی در شهرها داشته اند.امروزه در بسیاری از جذب مردم و حضور آن ها و نیز ارتقای کیفیت حضور 
کشورهای دنیا فضایی به نام تاالر شهر وجود دارد که در اکثر مواقع با کاربری چند منظوره،جایگاه مطلوبی 

برای رونق زندگی جمعی پدید می آورد.تاالر شهر در واقع فضاهایی در راستای گفت وگو و تعامل بین 

نیاز جامعه مدنی است.این فضاها سبب رونق حیات مدنی و اجتماعی شهر می  شهروندان و پاسخگویی به

شوند و به تبع آن اساسی ترین نیاز انسان یعنی نیاز به زندگی اجتماعی را مرتفع می سازد و امکان شکل 
 گیری مشارکت مردمی را فراهم می سازند.تعامل اجتماعی در فضا و زمان اتفاق می افتد و فضا نیز مجموعه

ای از روابط اجتماعی و فرهنگی میان گروه خاص و مکان خاص را در بر می گیرد.در این مقاله بر آنیم تا با 

رویکردی توصیفی و در بستر مطالعات کتابخانه ای،ضمن تعریف جایگاه تاالر شهر به عنوان یک ساختار 

 شهری مهم،نقش آن را در افزایش تعامالت جمعی مردم بررسی کنیم.
 

 

 مشارکت مردمی-فرهنگسرا-تعامالت جمعی-تاالر شهر-فضاهای اجتماعیکلیدی:  کلمات

 

 مقدمه   .1

شهر مانند یک موجود زنده می باشد که  دنبال دلیلی برای زنده بودن است.این زنده بودن با تعامل مردم با یکدیگر 

شکل منحصر به فردی داشته است.میادین به پویایی تبدیل می شود.در تاریخ شهرسازی ایران مراکز خدماتی در هر دوره 

شهری نقش بسیار مهمی در جذب مردم و حضور و مشارکت  آن ها در شهرها داشته است.بارزترین نمونه آن میدان نقش 

جهان است که یک نقطه عطف در بطن شهر اصفهان می باشد.مکانی به اسم )تاالر شهر( که در گذشته به نام های مختلف 
حتی چهارسو بازار وجود داشته است اما امروزه به خاطر تغییر نیاز افراد جامعه این فضا برای جلسات شورای مانند میدان یا 

شهر، گالری ها و یا فضاهای اداری در نظر گرفته میشود و عالوه بر کارکرد اصلی خودش فضایی برای برگذاری جشن ها و 

و میتواند حس دلبستگی به محیط و همبستگی اجتماعی در مناسبت های ملی نیز می باشد.چنین فضایی به بهترین نح

شهر شود.تاالر شهر در تمام دنیا به عنوان یکی از مردم دارترین ساختمان های عمومی شهر از مقام و منزلت باالیی 
ی می برخوردار است و سمبل و نماد شهر به شمار می آید اما کشور ایران که دارای سابقه ی زیادی در معماری فضا جمع
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باشد خالی از این چنین  فضاهایی )تاالر شهر( می باشد.چون تاالر شهر مکانی متعلق به همه مردم می باشد طراحی آن 

باید مدلی معمارانه از مردم ساالری باشد و به گونه ای باشد که نتوان به آسانی مرز بین حوزه متعلق به بنا وحوزه متعلق به 
ر این ساختمان را نمیتوان صرفا بنا نامید.این پژوهش به معرفی تاالرشهر به عنوان شهر تشخیص داد در این صورت دیگ

در این پژوهش به دنبال این مقوله بستری برای تعامالت اجتماعی افراد شهر در قالبی مفهومی و کارکردی می پردازد.

 مردم اسفراین نقش دارند بیشتر مشارکت هدف جمعی با تعامالت و (شهر تاالر) اجتماعی هستیم که آیا فضاهای

 
 

 روش تحقیق  .2

است.روش جمع آوری اطالعات به دو صورت  انجام آن توصیفی تحلیلی این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش

کتابخانه ای و میدانی بوده است.در روش کتابخانه ای از کتاب ها و منابع چاپی و الکترونیکی استفاده شده است و در روش 

میدانی با استفاده از پرسش نامه اطالعات تحقیق گردآوری وبا استفاده از نرم افزار و مدل های آماری تجزیه و تحقیق 
 تحلیل شده است

 

 بیان نظری  .3

 فضای یک الزم سرزندگی  ، تپنده قلپ یک عنوان به توانند می که هستند شهر از فضاهایی جمله از جمعی فضاهای

 فضاها این اند شهری فعالیتهای گاه تجلی عمومی عرصه بعنوان جمعی (فضاهای3931:1ری.آورند.)باق بوجود را شهری
 درآن مردم که است شرایطی ساختن فراهم آنها اصلی عملکرد و دارند شهر اجتماعی - فرهنگی وجه درتقویت مهمی نقش

 هویت،ارزشها،هنجارهای تداوم و ثبات برای جمعی (فضاهای3931:3ملردی. یونسی باصری و )امینیان وجمالی.یابند حضور

 اجتماعات گیری شکل عامل ترین ابتدایی اجتماعی (تعامالت3931:1)شبانی..باشد می جمعی فضاهای وخاطرات اجتماعی

 می تلقی اجتماعی پایداری به یافتن دست مهم عوامل از یکی و گیرد می شکل افراد بین دوسویه رابطه از که است بشری
 میان واکنشی به منجر که است بیشتر یا نفر دو بین رابطه ایجاد معنای به اجتماعی (تعامل3931:1ن.شود.)غیبی و پورزما

 یا و اجتماعی (کنش3931:1است.)خاکسار و علیپوریزدی. شده شناخته نفر دو هر برای واکنش نوع این و شود می آنها

 و گیرد می شکل افراد بین دوسویه رابطه از هک است بشری اجتماعات گیری شکل عامل ترین ابتدایی اجتماعی تعامالت
 حقیقت در (فرهنگسراها،3931:1شود.)غیبی و پورزمان. می تلقی اجتماعی پایداری به یافتن دست مهم عوامل از یکی

 تکامل و بهبود جهت غنی بسیار منبع صورت به و میکنند عمل گردشگری صنعت و دستی صنایع میان پل ارتباطی مانند

 و حفظ همچنین و انحطاط و انحراف از جلوگیری برای عاملی عنوان به نیز و بومی اصالتهای حفظ با ،هموارهدوصنعت این

 هستند فرهنگی های مکان (فرهنگسراها3931:1میشوند.)زبردست نژادشیرازی وکریمی ودوالبی. محسوب هنرها این احیا
 عنوان به (فرهنگسرا3931:1رجیان بروجنی وکاردان.)ب.میگیرد صورت آموزشی و فرهنگی فعالیتهای انواع آنها در که

باشد.)تجری و دشتی  داشته بسزایی تأثیر جامعه و شهر هر فرهنگی هویت حفظ و پایداری در تواند می که عنصریست

 مسائل عرصه در مردم میان تعامل و ارتباط و عمومی های گردهمایی مرکز و شهر نهاد و سمبل شهر (تاالر3931:1شفیعی.

 و اجتماعی تعامالت میزان شهر، ی تپنده قلب عنوان به شهر تاالر ی (مجموعه3931:1)صفدری و پناهی..است یشهر
 نمادی و شهر هویت از بخشی به تواند می جمعی پویای ی عرصه این و داده افزایش را شهر مدیریت در مردم مشارکت

 می که است اجتماعی و فرهنگی سیاسی، های کاربری با فضایی شهر (تاالر3931:1)سیف..شود تبدیل آن برای ماندگار

 تاریخچه به عنایت با حاضر عصر های نیاز کردن برآورده ضمن که باشد شهر یک مردم جمعی زندگی برای ای خانه تواند
 فرایند توان می را (مشارکت3931:1)معانی و حبیب..باشد داشته بسزایی نقش تاریخی های شهر هویت بازیابی در شهرها،

 برانگیختن اش گسترده مفهوم در (مشارکت3931:1دانست.)شیانی. زندگی بر گذار اثر تصمیمهای در شدن سهیم
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 تشویق مفهوم به نیز و توسعه های طرح به پاسخگویی جهت آنان توان و درك افزایش معنی به نتیجه در و مردم حساسیت

 که منابعی و ها تصمیم توسعه، های فعالیت بر برداران هآن،بهر طریق از که (فرایندی3931:1)حسنی..است محلی ابتکارات
 (3931:1)ویسی و کشاورز..شوند سهیم آنها کنترل در و گذارند گذارد،تأثیر می تأثیر آنها بر

با توجه به مبانی روان شناسی اجتماعی و ادبیات توسعه،مشارکت شهروندان یک رویداد مثبت هم برای مردم و هم برای 

ابطه متقابل اجتماعی برای پاسخ به نیازهای انسان به پیوند جویی و احساس تعلق به مکان امری ضروری کل جامعه است.ر

است و نوع روابطی که در فضا برقرار می شود به فضا معنا می دهد.انسان برای برقراری تعامالت اجتماعی نیاز دارد که به 
معاصر یکی از فضاهایی است که می تواند این نقش را در  مکانی احساس تعلق خاطر کند.تاالر شهر امروزه و در جهان

جایگاه بهتری برای شهروندان ایفا کند،حال آنکه این فضا امروزه در ایران آنچنان که باید و شاید جایگاه مناسب خود را 

 نیافته است و بهتر است که بیشتر مورد توجه شهرسازان و معماران و جامعه شناسان قرار بگیرد.
 

 یشینه تحقیقپ .4

 جوان فرهنگی هویت پایداری در فرهنگسرا طراحی ثیر تا بازنگری عنوان تحت ای مقاله در شفیعی ودشتی تجری

 تأثیر فرهنگسرا ترکیب و معماری فضا، بودن زنده و پویایی مکانیابی نحوه که رسیدند نتیجه این به 31:1 سال در

 منطقه آن بومی اصیل فرهنگی هویت به شهرها دیگر حتی و شهر ساکنان شناخت رشد آن پی در که دارد شایانی
 ودشتی تجری.) داشت خواهد دنبال به را شهر فرهنگی هویت پایداری آن دنبال به و هم با افراد تعامل و

 (3931:1.شفیعی

 و ایرانی معماری بنیادی مفاهیم از برداشت عنوان تحت ای مقاله در عباسی جدیری و خوان سفیده اسماعیلی

 که مجموعه یک طراحی به نیاز که رسیدند نتیجه این به 31:1 سال در فرهنگسراها معماری بر آن تلفیق و مدرن
 اقتصادی رونق برای فرهنگی گردشگر جذب در موثری نقش شهر، در فرهنگی هویت احیای بر عالوه

 (3931:1.عباسی جدیری و خوان سفیده اسماعیلی.) گردد می احساس باشد، کشورنیزداشته

 هنرهای های فرهنگسرا طراحی تاثیر بررسی عنوان تحت ای مقاله در ودوالبی وکریمی نژادشیرازی زبردست
 آثار که هایی مکان ایجاد و معماری هنر کمک با که رسیدند نتیجه این به 31:1 سال در گردشگر درجذب دستی

 دستی صنایع میان ارتباطی پل مانند قتحقی در فرهنگسراها، مانند دهند می آموزش و عرصه را هنرمندان هنری

 حفظ با همواره دوصنعت، این تکامل و بهبود جهت غنی بسیار منبع صورت به و میکنند عمل گردشگری صنعت و

 هنرها این احیا و حفظ همچنین و انحطاط و انحراف از جلوگیری برای عاملی عنوان به نیز و بومی اصالتهای
  (3931:1.دوالبی و وکریمی رازینژادشی زبردست.) میشوند محسوب

 جهت در درفرهنگسرا نوین آموزش و معماری نقش بررسی عنوان تحت ای مقاله در وکاردان بروجنی برجیان

 ارتباط آموزش کیفیت و فرهنگسراها معماری بین که رسیدند نتیجه این به 31:1 سال در خالقیت پرورش
 بدین. دارد وجود معناداری ارتباط استعداد پرورش و آموزشی نوین های روش بین همچنین. دارد وجود معناداری

 برخوردار باالتری آموزش کیفیت از کنند می استفاده آموزشی نوین های ابزار و روش از که فرهنگسراهای که معنا

 (3931:1.وکاردان بروجنی برجیان.) هستند

 نتیجه این به 31:1 سال در فراغت اوقات نکرد پر در فرهنگسرا تاثیر عنوان تحت ای مقاله در باقری و حاتمی
 با شهر مختلف اقشار که گفت توان می کند، می ایجاد منزلت و تمایز،هویت آن گذران نحوه و فراغت که رسیدند

 خرده گیری شکل باعث خود فراغت اوقات گذران سبک.میدهند انجام بخوبی را کار متمایز،این های سبک گزیدن

.) میشود محسوب طبقات تمایز وجه عنوان به و گذارد می تاثیر طبقات از که طور همان و شده شهر در ها فرهنگ
 (3931:1.باقری و حاتمی
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 در شهری جمعی فضاهای کیفیت بررسی امروز؛ جمعی فضاهای تا دیروز چمن عبدلی در مقاله ای تحت عنوان از

 شهری جمعی فضاهای مهمترین از کیی عنوان شهربه به این نتیجه رسید که تاالر 31:3همدان در سال  شهر
 تاالر ی عرصه مهمترین اما است، شهر هر شهرداری کالن مدیریت شهر، تاالر اصلی عملکرد. شود می شناخته

 و شورا کار بر نظارت یکدیگر، دیدن برای محلی. است شهروندان حضور ی عرصه که است شهری باز فضای شهر

 (3931:3اجتماعی.)عبدلی. تعامالت به شهروندان نیاز به پاسخگویی و شهرداری

 سرزندگی خصوصیت با شهر تاالرهای بر تاکید با پایدار شهری فضای عنوان ایجاد تحت ای مقاله وتابان در سامری
 توسعه شاخصهای نکردن رعایت بدلیل عمومی فضاهای به این نتیجه رسیدند که امروزه 31:1اجتماعی در سال 

 می روبرو تفاوتی بی احساس و همبستگی کاهش ازجمله زیادی اجتماعی تصادیاق کالبدی مشکالت با پایدار

 با راستا دراین است عمومی فضاهای ناپایداری عدم و تعلق احساس و سرزندگی ارتقا حاضر ازپژوهش هدف باشند
 های مولفه به سپس و شده بیان شهر تاالرهای برای خاص بطور را معیارها این کلی بطور سرزندگی معیارهای بیان

 (3931:1وتابان. است.) سامری شده پرداخته لندن تاالرشهر نام به تاالرها ازاین ای درنمونه سرزندگی

به  31:1عامل در سال  غیر پدافند منظر از شهر تاالر فضای جایگاه وحبیب در مقاله ای تحت عنوان بررسی معانی

 با مواقع اکثر در که دارد وجود تاالرشهر نام به فضایی دنیا ازکشورهای بسیاری در این نتیجه رسیدند که امروزه
 امروز معماری در آنکه حال. آورد می پدید جمعی زندگی رونق برای مطلوبی جایگاه منظوره، چند کاربری

 سال در عامل غیر پدافند بحث گرفتن نظر در ضرورت به توجه با. هستیم روبرو فضایی چنین با کمتر کشورمان

 با شهرها، هویت بازیابی راستای در شهر تاالر فضای ایجاد ضرورت تبیین ضمن تا برآنیم مقاله ینا در اخیر، های

 ) معانی.کنیم اشاره نیز بحران زمان در فضا این مطلوب کاربرد به پذیر انعطاف طراحی رویکرد گرفتن نظر در
 (3931:1وحبیب.

 ایران تاریخی های شهر هویت احیای در شهر االرت فضای جایگاه معانی و حبیب در مقاله ای تحت عنوان بررسی

 سیاسی، های کاربری با فضایی شهر تاالر از به این نتیجه رسیدند که مقصود 31:1قزوین در سال 9 موردی نمونه
 کردن برآورده ضمن که باشد شهر یک مردم جمعی زندگی برای ای خانه تواند می که است اجتماعی و فرهنگی

 داشته بسزایی نقش تاریخی های شهر هویت بازیابی در شهرها، تاریخچه به عنایت با حاضر عصر های نیاز

 (3931:1باشد.)معانی و حبیب.

جمعی در  فضاهای ایجاد بر اجتماعی تعامالت نقش طاری ولیتکوهی در مقاله ای تحت عنوان بررسی عسکری
 انسان رفتار بر کالبدی محیط تأثیرگذار املعو اجتماعی، مسائل با ارتباط به این نتیجه رسیدند که در 31:1سال 

 می مکان به تعلق حس ایجاد و پاسخده های محیط قلمرو، و خلوت تأمین آسایش، و امنیت بصری، کیفیات شامل

 (3931:1ولیتکوهی. طاری ) عسکری.باشند وموثرتأثیرگذارمی مطلوب جمعی فضاهای ایجاد بر که باشند
شهری در سال  تعاملی فضای رویکرد با شهر تاالر تحلیل و عنوان بررسیصفدری و پناهی در مقاله ای تحت 

 بنظر ضروری فضا از کنندگان استفاده و کالبد بین فضای در تعاملی به این نتیجه رسیدند که رویکرد 31:1

 هافضا این انتساب و شهروندان روحیه به بخشیدن تحقق جهت در پذیر انعطاف کارکردهای با بنایی وجود. میرسد

 می ضروری را حاضر تحقیق موضوع کل طبیعت و انسان رابطه در موجود حقایق کشف و پدیدارشناسی جهت در
 (3931:1سازد.)صفدری وپناهی.

شورا در سال  و مردم میان تعامل در آن نقش و شهر صدیق زاده آبگرم و شریف نژاد در مقاله ای تحت عنوان تاالر

 نماد دارند،نیازمند کشور در که مقامی و شأن به توجه با حاضر حال در هابه این نتیجه رسیدند که شورا 31:1
 از یکی عنوان شهربه تاالر. باشد شهر امور در مردم مشارکت وتجلیگاه شوراها جایگاه نشانگر که هستند کالبدی
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 و آبگرم زاده )صدیق.میباشد شهر اجتماعی امور کلیه انجام برای شهر،مکانی عمومی ساختمانهای مدارترین مردم

 (3931:1نژاد. شریف
آینده  شهرهای اجتماعی درپایداری شهر تاالر حسین زادگان اصغری و فوالدی راد در مقاله ای تحت عنوان جایگاه

 اخیر های دردهه که سبکهایی تب کردن ازفروکش وپس اخیر به این نتیجه رسیدند که درسالهای 31:1در سال 

 پاسخگوی باید که تولیدی عنوان به گرا انسان معماری به توجه و بودند افتهی رواج بعدازمدرنیسم دردوران و

 مطرح درمعماری پایداری باعنوان که شد رویکردهایی گیری شکل به منجر باشد مختلف درابعاد انسان نیازهای
 اپید دسترسی آن با نزدیک دراینده بایستی معماری که است مسیری همان ای واسطه هیچ به که است شده

 (3931:1راد. فوالدی و اصغری زادگان کند.)حسین
 

 تعریف متغیّرها  .5

 شهر
شهرها مراکز مهم اتفاقات،کنش ها و واکنش ها و انواع تعامالت و مناسبات اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،اجتماعی و کالبدی 

)روابط خاص شهری میان اند.محیط کالبدی)ساختمان ها،بزرگراه ها،میدان ها،مراکز اداری و غیره(،محیط اجتماعی
شهرنشینان( و محیط فرهنگی)مجموعه ای از عالئم،نشانه هایی که معانی خاص را در ذهن شهرنشینان متبادر می سازد(در 

تبلور می یابد.شهروندان در بستر کالبد شهر با یکدیگر روابط اجتماعی دارند و مجموعه متنوعی از « شهر»کلیتی به نام 

ی،اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی و رفاهی را شکل می دهند.شهر بیش از آنکه محیطی کالبدی نیازهای اقتصادی،روان
باشد،محیطی اجتماعی و فرهنگی است.وجود فضاهای تعامل اجتماعی در مقیاس های شهری متوسط و کوچک ضروری 

چیدمان فضاها و مبلمان آن ها می  است.چرا که انسان ها به این گونه فضاها نیازمندند و مجاورت،وجود قرارگاه ها ونوع

 (1931:1تواند تأثیر به سزایی در ایجاد تعامالت اجتماعی بگذارد.)حسین زادگان اصغری و فوالدی راد.

 فضای عمومی
فضای عمومی فضایی است که در آن با غریبه ها سهیم هستیم،مردمی که اقوام،دوستان یا همکار ما نیستند.فضایی است 

داد و شد،ورزش،فضایی برای همزیستی حالت آمیز و برخوردهای شخصی. )حسین زادگان اصغری و برای سیاست،مذهب،
 (1931:1فوالدی راد.

 عرصه عمومی
عرصه عمومی مهم ترین بخش از شهرهای ماست.جایی که بیشترین اندازه از تماس و تعامل انسانها روی می دهد.بیشترین 

ن پدیدار می شود و در واقع فضای عمومی جایی است که تعامل اجتماعی همزمانی در حضور فرهنگ ها و روش های زیست

و تجربه زندگی روزمره زندگی شهری در آن روی می دهد.از سوی دیگر به دلیل آنکه رشد شهرهای امروزی سبب شده تا 

 لی آباد(شهر با قالب مجموعه ای از حمله های مجزا شده درآید نیاز به فضای عمومی بیش از پیش مطرح است.)ع

 فضای عمومی بستر تعامالت اجتماعی

یکی از مهم ترین ابعاد فضاهای عمومی ایجاد فرصت هایی جهت تعامالت اجتماعی می باشد.در این تعامالت مردم رابطه 
قوی تری با محیط و جامعه خود برقرار می کنند و حس تعلق خاطر و هویت جمعی در آن ها تقویت می شود و این امر با 

امکان ارتباط چهره به یری شبکه های اجتماعی و افزایش حس مشارکت جمعی همراه است.در فضای عمومی شکل گ

چهره،گفت و گو،معاشرت های دوستانه،گردهمایی های مختلف،شرکت در فعالیت های اجتماعی و حس تعاون ایجاد می 

شود.انگیزه برای گردهمایی می تواند مختلف باشد از گفت گوی صمیمی دونفره گرفته تا مقیاس بزرگتر عمومی شامل 
 (31:1دهای ورزشی و...)مدنی پور،رسوم،آیین ها،نمایش ها،جشن ها،رویدا

 تعریف تاالر شهر
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در بسیاری از مواقع تاالر شهر را تنها مکانی برای تشکیل جلسات شورای شهر و دفتر شهردار و سایر نمایندگان می پندارند 

ن است اما در و در واقع عملکردی صرفاً سیاسی برای آن قائل می شوند.کما اینکه تاالر شهر در برخی از شهرهای دنیا چنی
بیشتر مواقع فضایی است که عالوه بر عملکرد سیاسی بسیاری از عملکردهای اجتماعی و فرهنگی را در خود جای می دهد 

و همین موضوع منجر می شود که مردم آنجا را خانه خود بپندارند و هویت هر شهر با تاالر شهر آن شناخته شود.حال آنکه 

رت به عملکرد نمایندگانشان در نظرگرفته شده است نیز مزید بر علت می شود.از این رو فضایی که برای مردم در جهت نظا

می تواند به عنوان فضایی که نقطه طالیی تالقی فرهنگ و جامعه،سیاست و مردم ودر نهایت حیات با هویت یک شهر 
ی برای بازگرداندن رونق تاریخی محسوب می شود،باشد.تاالر شهر همان جایی است که می تواند تجلی گاه و شروع

 (1931:1اجتماعی و فرهنگی و بازگرداندن یک شهر به دوران طالیی خود باشد.)معانی و حبیب.

 مفهوم تاالر شهر

است که در اکثر جوامع شهری دنیا بویژه در جوامعی که مفهوم  City Hallتاالر شهر ترجمه لغت به لغت عبارت 

معتبر است،سوژه ای شناخته شده و مرسوم است.تاالر شهر به مفهوم عام  دموکراسی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش

آن،محلی متعلق به مردم شهر و جدا از تشکیالت اداری شهرداری است.ماهیت استقالل عملکرد تاالر شهر،از عملکرد 
ی و مرکز اجتماعات مستقل شهروندان در اداره شهرشان مایه می گیرد.تاالر شهر در شکل گسترده خود،به عنوان فضای اصل

شهر قابل توصیف است و سه نوع فعالیت عمده را در بر می گیرد9اول،فعالیتهای اداری که شامل ادارات شهر و دوایری 

خاص از شهرداری،نظیر سازمان زیباسازی شهر،بخش راهنمایی و هدایت گردشگران و... است که به نحوی با فعالیت شورای 
دهمائیهای متعددی که مربوط به شوراهای اصناف و شوراهای شهر و شهرستان و استان شهر مرتبط هستند.نشستها و گر

می باشد،در همین محل تشکیل می گردد.دوم،فعالیت های جمعی یا عرصه اجتماعات که شامل تاالرهایی برای سخنرانی و 

ستقبال از شخصیت های بزرگ میداتی برای برگزاری مراسم و جشن ها و اجتماعات سیاسی و اجتماعی گسترده مردم و ا

کشور است.سوم،فعالیت های فرهنگی که شامل موزه تاریخ شهر و مرکز اسناد و کتابخانه و... می باشد.بدین ترتیب تاالر 
شهر مجموعه ای مرکب از فعالیت های اداری،تشریفاتی و فرهنگی است که به نوعی تبلور کالبدی مفهوم مدنیت و 

عه سمبل و نشانه ای ماندگار برای شهر و قصری برای مردم شهر است و از چنان توان فضایی شهروندی می باشد.این مجمو

برخوردار است که برای شهروندان ایجاد خاطره و هویت می نماید.بنایی است که کهنه نمی شود بلکه کهن می گردد و 
 (1931:1ی راد.معماری آن ابزاری برای توانبخشی کالبد شهر است.)حسین زادگان اصغری و فوالد

 تاالر شهر در ایران و جهان

( که در تمام دنیا به عنوان یکی از مردم مدارترین ساختمان های عمومی شهر از شأن و منزلتی (City Hallتاالر شهر 
واال برخوردار است،مکانی برای انجام کلیه امور اجتماعی شهر است؛تاالر شهر در درجه نخست فضایی برای استقرار یکی از 

مردم ساالرترین نهادهای شهری یعنی انجمن ها و شوراهای شهر و سپس مرکزی برای گردهم آیی های عمومی و ارتباط و 

تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهری است.نقش این فضا در اکثر شهرهای دنیا گردهم آوردن شهروندان و ترغیب آنها 
همین جهت تاالر شهر بایستی به همه شهروندان و فعالیت های  به همکاری با یکدیگر و مشارکت در امور شهر است.به

جمعی شهر تعلق داشته باشد و باید به گونه ای طراحی شود که توأمان پاسخگوی نیازهای فضایی شورای شهر و نیازهای 

 (11931:2فرهنگی و اجتماعی شهروندان باشد.)عاملی.

ختن به این امر مهم در کشور ما تاکنون در مرحله طرح و برگزاری علیرغم سابقه طوالنی احداث تاالر شهر در دنیا،پردا
مسابقات معماری باقی مانده است.این در حالی است که کشور ما از نظر داشتن فضاهای عمومی از پیشینه ای غنی 

د و در مقیاس برخوردار است،به طوریکه بازارها و میدان ها در گذشته فضاهای مهم ارتباطی،اجتماعی و اقتصادی شهر بودن

های گوناگون همواره محلی برای تجمع مردمی و استقرار انواع فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و ورزشی به شمار 
 (1931:1می رفتند.)صدیق زاده آبگرم و شریف نژاد.
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 تاریخچه ساخت فضاهای جمعی در ایران  .6

وده است.فضاهایی که رونق زندگی شهری را به نمایش می معماری سنتی شهرهای ایران دارای فضاهای جمعی بسیاری ب

گذاشتند و در بسیاری از موارد نماد یک شهر شناخته می شدند.این فضاها جایگاه رویدادهای مذهبی،ملی و آیینی شهر 

ی از بوده اند و باعث ایجاد خاطرات جمعی و تصویر ذهنی مشترك در شهروندان می شدند.که در اینجا به اختصار به برخ

 (1931:1آنها اشاره می نماییم.)معانی و حبیب.

 میدان

میدان گونه ای از فضاهای شهری و مکانی برای حادث شدن و ترکیب تمرکزهای عملکردی یا معنایی و بروز فعالیت های 
جزا و میانه به اجتماعی شناخته شد.در این فضا عرصه بر مسیر و درنگ بر حرکت غلبه دارد.میانه و کناره وجداره به عنوان ا

 ویژه در میدان ایرانی اصلی ترین جز شناخته می شود.

از ویژگی ماهوی میدان غلبه سکون بر حرکت است که این امر تناسب های کالبد میدان را از سمت فضای خطی به سمت 
 (3111الذری،گشتره ها می کشاند.در چنین فضایی غالباً انتظار بروز رفتارهایی هست که در مقصد بروز می کند.)ب

 از میدان های بسیار مهم در معماری ایران می توان به میدان نقش جهان و میدان میرچخماق یزد اشاره نمود.

 
 ( از راست میدان نقش جهان اصفهان و میدان امیرچخماق یزد،مأخذ)ویکیپدیا(3شکل )

 بازار)چهار سو(
ه عبارتند از9فضای مسکونی)محله(،فضای اقتصادی)بازار و شالوده شهر ایرانی در چهار عامل اصلی قابل تشخیص بوده ک

 (31:1بازارچه(،فضای تأسیساتی)آب انبار،گرمابه،مسیرهای آب،فضای باز( و فضای مربوط به شبکه راه ها میباشد.)شیعه،
خاص  جمع آمدن مراکز اقتصادی،اجتماعی،مذهبی و مراکز اصلی فرهنگی شهر در زیر چتری که به بازار پناه می دهند

 –شهرهای ایران است.بدین خاطر بازار در شهرهای ایران،مهم ترین عنصر تشکیل دهنده شهر،چه در فضای سیاسی 

فرهنگی و چه در فضای مذهبی بوده و منتجه ی خواست ها و اهداف آن نیز بر چهره و  –اقتصادی،چه در فضای اجتماعی 

 (31:1اندام کالبدی شهر واقعیت می بخشد.)فالمکی،
این میان چارسوی بازار که عموماٌ محل تالقی چهار راسته بازار می باشد در بسیاری از موارد یکی از مهم ترین فضاهای در 

هویت بخش به شهر محسوب می شود و این مکان به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای جمعی شهر شناخته می 

 (2931:1شود.)معانی و حبیب.

 حمام

طهیر برای ادای فرائض دینی اسالم را فراهم می آورد،عالوه بر اجر معنوی،عواید مادی حمام های عمومی که شرایط ت

سرشاری نیز داشته است.این بنا در طول دوران اسالمی نه فقط محلی برای استحمام و تطهیر،بلکه مکانی برای استمرار 
ردند و یکی از کانون های چخش اخبار روابط اقتصادی و اجتماعی بودند.حمام های عمومی نقش رسانه را نیز ایفا می ک

 (3121بودند.)دروویل،
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 ( حمام گنجعلی خان کرمان،مأخذ)ویکیپدیا(1شکل)

 تکیه

سنتی از دیرباز مورد توجه محققین بوده است.در حقیقت تکیه ها بعد از مساجد پایگاه  –تکیه،مکانی با پایگاه معنوی 

د و ازعناصر جدایی ناپذیر کالبد فیزیکی اغلب شهرها و روستاهای معنوی مسلمانان به خصوص شیعیان به شمار می رون

ایران می باشند.در ابتدا به محل تجمع صوفیان تکیه می گفتند و فضای آن را متنایب با کاربری آن می ساختند.با گسترش 

کاربری یافت و به  تشیع و زوال صوفی گرایی،این مکان برای برگزاری آیین نمایشی سوگواری و عزاداری امام حسین)ع(
 ( ::31مرکز تجمع همه قشرهای جامعه از هرگروه و صنفی تبدیل گشت.)محمودآبادی و بختیاری،

 

 انعطاف پذیری در طراحی تاالر شهر
فضای تاالر شهر در ایران باید فضایی انعطاف پذیر بوده و دربرگیرنده کاربری های اجتماعی بسیاری باشد.ایران با تمدنی 

 –مذهبی بسیاری است.فضایی که محل برگزاری همایش های آیینی  -ارای مراسمات و تجمع های آیینی هزار ساله د
مذهبی و تجلی گاه هویت اجتماعی مردم یک شهر باشد جایی جز تاالر شهر نخواهد بود و با توجه به این موضوع تاالر شهر 

الزم جهت انطباق کاربری خود با نیازهای مختلف را دارا در ایران عالوه بر اینکه باید دارای مساحت زیادی باشد،انعطاف 

 (1931:1باشد.)معانی و حبیب.
 

 تحلیل  داده ها  .7

خیلی  پرسش ردیف

 موافقم

 موافقم

 )درصد(

نظری 

 ندارم

 مخالفم

 )درصد(

خیلی 

 مخالفم

 5 24 2 24 55 فضاهای اجتماعی باعث مشارکت بیشتر مردم میشود. 1

ری جشن ها و مناسبت های ملی مکان مناسبی تاالر شهر برای برگزا 2

 است.
25 25 5 45 25 

 5 5 15 35 65 فرهنگسرا نقش مهمی در نگرش و گسترش خالقیت جوانان دارد. 3

مجموعه فرهنگی نقش موثری در جذب گردشگر و رونق اقتصادی  4

 کشور دارد.
15 35 55 15 5 

 5 5 5 45 65 ها موثر است.بخش همایش در گردهمایی مردم و افزایش تعامل آن 5

 25 25 5 25 45 آمفی تئاتر مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت است. 6

 5 45 35 11 12 تاالر شهر مکانی متعلق به همه مردم است. 7

 5 5 15 35 65 تاالر شهر سمبل و نماد شهر به شمار می آید. 1

 5 15 55 35 15ی به حفظ و احیا این فرهنگسرا با نمایش آثار هنری و بومی کمک شایان 9
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 هنرها می کند.

فرهنگسرا مکان مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت و پرورش استعداد  15

 است. 
65 15 15 15 15 

 5 5 45 45 25 آمفی تئاتر بر رشد فرهنگ مردم تأثیر دارد. 11

بخش همایش به عنوان فضای تفریحی سالم برای جوانان به شمار می  12

 رود.
65 45 5 5 5 

 5 5 25 45 45 فضاهای جمعی باعث سرزندگی اجتماعی مردم شهر می شود. 13

 25 15 15 35 35 مهم ترین مخاطبان تاالر شهر،شهروندان شهرند. 14

شهروندان برای ظهور خالقیت فردی و کسب تجربه به تاالر شهر نیاز  15

 دارند.
45 45 15 5 15 

ی و فرهنگی تأثیر زیادی بر رشد فکری جوانان آموزش فعالیت های هنر 16

 دارد.
35 45 35 5 5 

بخش کتاب خانه فرهنگسرا باعث تشویق جوانان به کتاب و کتاب خوانی  17

 می شود.
55 55 5 5 5 

 5 5 55 25 35 فرهنگسرا در نمایش آثار صنایع دستی و فرهنگ منطقه موثر است. 11

 5 5 25 25 65 بیشتر مردم می شود.آمفی تئاتر باعث تعامل اجتماعی  19

 5 5 45 35 35 برگزاری نمایش های محلی باعث ترویج فرهنگ منطقه می شود. 25

برگزاری جشن های مذهبی ومناسبت های خاص در تاالرشهر باعث  21

 افزایش تعامل مردم می شود.
65 35 5 5 5 

 

 

 گیرینتیجه  .1

ر شهر که ساختمانی فراتر از یک ساختمان است پرداخته شود،به طوریکه این بنا از در این مقاله تالش شد تا به معرفی تاال
سالها قبل در بسیاری از کشورها و شهرهای جهان به عنوان نماد و هویت شهر و پناهگاه شهروندان وجود داشته است و 

عنوان یک بنای عمومی مردم ساالر نقش غیر قابل انکاری در تعامالت میان شهروندان داشته است.ساختمان تاالر شهر به 

که شهروندان شهر و مسئولین در این مکان زمینه های تعامالت فرهنگی و اجتماعی زیادی با هم دارند باید از درجه 
شفافیت باالیی برخوردار باشد و به گونه ای تفکیک ناشدنی و تنگاتنگ و نیز متواضعانه با بافت شهری و محیط پیرامون 

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد به این نتیجه می رسیم که ساخت فضایی که هم پیوند دهنده مردم شهر  خود درآمیزد و

باشد و هم زمینه ساز دخالت شهروندان درتصمیماتی که برای شهرشان گرفته می شود وهم جایگاه اجتماعات 

 باعث افزایش تعامالت مردم آن شهر شود.فرهنگی،سیاسی و مذهبی،می تواند تا چه اندازه برای یک شهر مفید باشد و 

 

 مراجع  .9

 معماری بنیادی مفاهیم از ،برداشت31:1عباسی،محمد، جدیری و خوان،یاور سفیده [ اسماعیلی3]

 و علوم در پژوهش المللی بین کنفرانس دومین فرهنگسراها، معماری بر آن تلفیق و مدرن و ایرانی
 تکنولوژی
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 فضاهای نقش ،بررسی31:3ملردی، یونسی وعارفه باصری،مرضیه امینیان،امیراحمد،جمالی [1]

 شهرسازی و معماری ملی بابل،همایش حصیرفروشان میدان9 موردی نمونه شهری هویت درارتقای عمومی
 اسالمی – ایرانی

 باتاکید شهری محیط سرزندگی ایجاد در جمعی فضاهای جایگاه ،بررسی31:1باقری،علی،[ 1]

 نوین توسعه و عمران معماری، ملی همایش مقدس، مشهد شهر9  موردی نمونه  انمک تئوری های برمولفه

 شهری
 در درفرهنگسرا نوین آموزش و معماری نقش ،بررسی31:1کاردان،مریم، و بروجنی،فرشاد برجیان [1]

 پایدار توسعه و شهری مدیریت شهرسازی، ملی کنفرانس خالقیت،اولین پرورش جهت

 لدان،ترجمه محمد توکل،انتشارات نقره تهران،فتوح الب3111[بالذری،1]
 هویت پایداری در فرهنگسرا طراحی تاثیر بازنگری ،31:1شفیعی،علی، ودشتی تجری،الهه [2]

 شهرسازی و معماری ریزی، برنامه و جغرافیا علوم در پایدار توسعه ملی کنفرانس دومین جوان، فرهنگی

 کنفرانس اولین فراغت، اوقات کردن پر در رهنگسراف تاثیر ،31:1باقری،بیتا، و حاتمی،مجتبی [1]

 پایدار توسعه و شهری مدیریت شهرسازی، ملی
 معماری اساس بر آن وطراحی شورا و مردم میان تعامل از نمادی شهر، تاالر ،31:1حسنی،الهام،[:]

 شهر شوراهای و شهری مدیریت تخصصی کنگره ،اولین(شهرمهاباد موردی نمونه)پایدار

 اجتماعی درپایداری شهر تاالر جایگاه ،31:1راد،شاپور، فوالدی اصغری،یاورو زادگان حسین [:]

 شهری زیست محیط و عمران معماری، ملی همایش آینده،دومین شهرهای
 موثردر محیطی های مولفه بررسی ،31:1یزدی،سیدمحمدحسین، علیپور و خاکسار،امیررضا [31]

 و علوم المللی بین کنفرانس مسکونی،سومین های جتمعم عمومی فضاهای اجتماعی تعامالت ارتقاء

 مهندسی
 ،سفر در ایران،ترجمه منوچهر اعتماد مقدم،تهران،شباویز3121[دروویل،گاسپار،33]

 فرهنگسراهای طراحی تاثیر بررسی ،31:1، دوالبی پویا و نژادشیرازی،بهاره،کریمی،باقر زبردست [31]

 شهری پایدار توسعه گردشگری و عمران شهرسازی عماریم ملی گردشگر،همایش درجذب دستی هنرهای

 با شهر تاالرهای بر تاکید با پایدار شهری فضای ایجاد ،31:1تابان،محسن، و سامری،مریم [31]
 معماری، پایدار توسعه و سازی توانمند در نوین افقهای ملی همایش اجتماعی،اولین سرزندگی خصوصیت

 روستایی و شهری تزیس محیط و انرژی گردشگری، عمران،

 اسالمی شهری فضاهای ماندگاری بر تأثیرگذار های مولفه تحلیل و بررسی ،31:1سیف،فاطمه،[31]
 در نوین های افق ملی همایش شهر،دومین تاالرهای طراحی برای راهکارهایی ی ارائه جهت ایرانی -

 روستایی و شهری یستز محیط و انرژی گردشگری، عمران، معماری، پایدار توسعه و سازی توانمند

 و اداب از متاثر اقتصادی نیازهای رفع بر تاریخی جمعی فضای کالبد تاثیر ،31:1شبانی،خسرو،[31]

 شهرسازی و معماری مهندسی المللی بین فرهنگ،کنفرانس
 اجتماعی رفاه کودکان،نشریه اجتماعی ،مشارکت31:1شیانی،ملیحه،[32]

 ،انتشارات دانشگاه تهران1در ایران،ج،با شهر و منطقه 31:1[شیعه،اسماعیل،31]

 و مردم میان تعامل در آن نقش و شهر ،تاالر31:1نژاد،جواد، شریف و آبگرم،فرهاد زاده صدیق [:3]
 شهرسازی و معماری ریزی، برنامه و جغرافیا علوم در پایدار توسعه ملی کنفرانس شورا،سومین
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 تعاملی فضای رویکرد با شهر تاالر لتحلی و بررسی ،31:1پناهی،سیامک، و صفدری،حمید [:3]

 حقوق و هنر مهندسی، علوم المللی بین شهری،کنفرانس
،فرآیند مطالعات و طراحی ساختمان اداری شورای اسالمی و تاالر شهر 31:2[عاملی،احمدرضا،11]

 12-:3،سال پنجم،صص 11-:1کرج،ماهنامه شمس،شماره 

 جمعی فضاهای کیفیت بررسی امروز؛ جمعی یفضاها تا دیروز چمن از ،31:3عبدلی،زهرا، [13]

 معماری در نو فناوریهای و ها اندیشه ملی همایش همدان،اولین شهر در شهری
 فضاهای ایجاد بر اجتماعی تعامالت نقش بررسی ،31:1ولیتکوهی،ساناز، طاری،زهرا عسکری [11]

 شهر و عمران معماری، انسان، المللی بین جمعی،کنفرانس

واد،نقش فضاهای شهری در تأمین امنیت اجتماعی،نشریه شهر و اروپا، شماره [علی آباد،ج11]
 ،سال چهارم13

 فضای در موجود های فعالیت و فضاها نقش بررسی ،31:1پورزمان،ملیحه، و غیبی،داریوش[11]

 مرکز نور پیام دانشگاه موردی، نمونه) دانشجویان بین اجتماعی تعامالت ایجاد جهت در دانشگاه

 شهرسازی و معماری مهندسی المللی بین کنفرانس،(شیراز
 ،انتشارات دانشگاه تهران1،باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی،ج31:1[فالمکی،محمد،11]

 ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین31:3[کاظمی،الهه،12]

تاریخی ابنیه سنتی ایران با مطالعه ،بررسی پیشینه ::31[محمودآبادی،سیداصغر،بختیاری،سمیه،11]

 111-113موردی تکیه،فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ،شماره چهاردهم،صص 
،فضاهای عمومی و خصوصی شهر،ترجمه فرشاد نوریان،تهران،شرکت 31:1[مدنی پور،علی،:1]

 پردازش و برنامه ریزی شهری

 غیر پدافند منظر از شهر تاالر فضای جایگاه بررسی ،31:1حبیب،فرح، و معانی،مهسا [:1]
 ایران مکانیک و برق معماری، عمران، مهندسی محوری توسعه سراسری کنفرانس عامل،اولین

 های شهر هویت احیای در شهر تاالر فضای جایگاه بررسی ،31:1حبیب،فرح، و معانی،مهسا [11]

 شهرسازی و معماری در جدید های افق المللی بین کنگره قزوین،اولین9 موردی نمونه ایران تاریخی

 خطر کاهش در مردمی مشارکت ساختاری مدل تبیین ،31:1کشاورز،امراله، و ویسی،رضا [13]
 12 توسعه،شماره و مدیریت فرایند پژوهشی علمی فصلنامه طبیعی، سوانح

 
 


