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 چکیده

فضاهای شهری به عنوان بطن حیات اجتماعی و شهری، عنصر اصلی در تعیین هویت شهر و ارتقاء فرهنگ و روابط شهروندان آن 

هستند، لذا شهر به عنوان بستر زیست آدمی می بایست سرشار از عرصه های جمعی برای تعامالت انسانی و اجتماعی در جهت ظهور 

موضوع این مقاله تحلیل مبانی هنرهای نمایشی در جهت ارتقاء . اد خاطره جمعی مشترک و حس تعلق به فضا باشدخالقیت انسانی، ایج

اجتماعی و  -هنر نمایشی در اعصار مختلف ابزار مناسبی برای برقراری تعامالت فرهنگی. کیفیت و هویت بخشی فضای شهری می باشد

سانی و فلسفی بوده است و همواره تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت فضای شهری داشته ان -ملموس ترین قالب برای طرح مضامین عقیدتی

 .است، به گونه ای که بسیاری از انواع آئین های نمایشی بدون وجود معماری مناسب دیگر امکان وقوع نخواهند داشت

عماری، از طریق معنا و فضاسازی بصری، هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان با بهره گیری از م

فضاهای تازه ای را برای اجرای نمایش های آئینی بر مبنای ارتقاء کیفیت شهری خلق کرد؟ در این پژوهش تالش شده پس از مرور مباحث 

کپارچگی جامعه است نظری تأثیر هنرهای نمایشی و معماری را به عنوان دو عنصر در جهت ارتقاء کیفیت فضای شهری که تقویت کننده ی

 .را مورد بحث و بررسی قرار دهد

نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مکان یابی و طراحی فضای جمعی در شهرها با در نظر گرفتن مفهوم پایداری به معنای  

کیفیت فضای شهری دوام و ماندگاری در جذب شهروندان و حضور آن ها در شهر طی مدت زمان متضمن پایداری اجتماعی فضا و ارتقاء 

جهت بررسی و تبیین موضوع تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و اطالعات از طریق اسنادی و  .می باشد

 . مطالعات میدانی جمع آوری شده است

 

 .هنرهای نمایشی، کیفیت محیطی، پایداری، فضای شهری :کلید واژگان
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Abstract 

As the heart of urban and social life, urban spaces are the main element in city identification and 

developing its culture and citizen’s relations, therefore the city as the context of human life should be 

full of social arenas for social and human interactions in order to raise human creativity, create a 

shared public memory and sense of belonging to space. This article analyzes the basics of performing 

arts to enhance the quality and identity of urban space. Performing arts in different ages is a good tool 

To establish a socio-cultural interactions and The most tangible form for the human and philosophical 

themes and Has always had a substantial impact on improving the quality of urban space. In fact Many 

of performing rituals without proper architecture will be another possibility. 

In fact the aim of this study is to answer these questions is it possible to take advantage of 

architecture, by means of visual space, created new spaces for ritual performance based on the quality 

of the city? The research effort after reviewing the theoretical, discuss and review the impact of arts 

and architecture in order to improve the quality of urban space as two elements that strengthen the 

integrity of the community. 

The results show positioning and planning public spaces in cities regarding the concept of 

sustainability that means durability in attracting citizens and their presence in the city during some 

time ensures social sustainability of urban space. To assess and explain the research combines 

descriptive and analytical methods used and Information is collected through documentary and field 

studies. 
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 مقدمه -1

سنت های گرد هم آیی در      از اینروست که. انسان همواره نیازمند فضایی است که در آن خود را با دیگران ببیند و اجتماعی بودن خود را بیازماید

ب می طول تاریخ ریشه ای عمیق دارد و شکل هایی از این مکان های عمومی در ملل و فرهنگ های مختلف شکل گرفته و جزء جدایی ناپذیر شهرها محسو

و آفرینش تعامالت انسانی، از اینرو، فضای شهری به عنوان عرصه ای جهت تبلور زندگی جمعی، نقش چشمگیری در تعیین هویت . (6831رحیمی، )شود 

، امروزه عقیده بر آن است که کیفیت باال و مثبت زندگی شهری در خیابان ها و فضاهای (6831کلیف، )های آینده دارد  تقویت و ایجاد حس تعلق برای نسل

و امکان مشارکت فعال شهروندان ایجاد گردد باز، شرطی الزم برای جامعه است به طوری که مردم را قادر می سازد که از تعامالت اجتماعی بهره برده 

(Roman, 4002) .هنر نمایشی در ایران دارای سابقه و پیشینة پر فراز و نشیبی بوده و در بستری از بالندگی و تنوع، دگرگونیهای زیادی را به لحاظ محتوا ،

ه به مفهوم رویدادهای فرهنگی و جشن های خیابانی در جهان مطرح ، از سوی دیگر در کشور ما آنچ(6813آژند، )فضاسازی و اصول فنی تجربه کرده است 

، این در حالی است که اگر فضاسازی بصری مطلوبی فراهم (6831خستو و دیگران، )است، آنچنان جایگاهی ندارد و کیفیت پیشین خود را از دست داده اند 

 . سنتی را در جهت ارتقاء کیفیت شهری ایجاد و احیا نمود -قویت هنرهای ایرانیآید که مطابق با ارزش های جامعه باشد، می توان امکان شناسایی و ت

ارائه شده و در بخش اول به واکاوی مفهومی هنرهای نمایشی و بررسی  فضای شهریو پایداری این نوشتار با هدف بررسی هنرهای نمایشی بر کیفیت 

فرهنگی از دیدگاه های مختلف بازخوانی و بررسی می شود  -شهری و رویدادهای اجتماعی در بخش دوم تعامل فضای. شهر و کیفیت فضای شهری می پردازد

 .و در بخش پایانی نتیجه گیری و جمع بندی مباحث مطرح شده عنوان گردیده است

 پیشینه پژوهش 1-1

ه ندان در مورد خطر اضمحالل فضاها و عرص، بسیاری از اندیشم(به ویژه زندگی مدرن شهری)با پیدایش اشکال جدید زندگی انسان در زندگی مدرن 

همچنین در ایران معاصر، اکثر فضاهای نمایشی و سنتی شهرهای ایران که اغلب در . جمعی هشدار داده اند های عمومی جهت برگزاری آئین ها و نمایش های

ه نقش سازنده این فضاها در تعامالت اجتماعی یا رضایتمندی پناه درختان کهنسال و فضاهای مکث شکل گرفته بودند، از میان رفته است و هنوز هم نسبت ب

 . شهروندی و بهبود کیفیت زندگی انسان که همانا هدف اصلی پایداری اجتماعی است، توجه کافی نمی شود

 ارقر ها بحث نکانو در اردمو ینا که ستا جهت پایداری فضای شهری در شهروندان کترمشا ،علمی جامعهت موضوعا مهمترین ازخیر ا یها لسا طی

 ،6111 ایننشتا)است  هشد حاصل علمی نتایج بر بنا و ستا یافته تکامل وزیمرا گونه به و ستا دهبو انندیشمندا یفکر عموضو ها نقر طی ندیشها ینا. دارد

که برای حفظ سالمتی در دراز مدت  از نظر جنکز و دمپسی اجتماعات پایدار شهرهایی هستند ،(6111ن ستیتوا ،6111لین مك ،6111چنن  ،6116سهابرما

این شهرها مکان هایی جهت گردهم آیی های جمعی دارند که توسط تمام بخش . اقداماتی انجام داده اند، اجتماعات پایدار از یك حس قوی مکان برخوردارند

استفان میلر در . ه عمومی متعهدانه، فراگیر و سازنده استهای جامعه پذیرفته شده و فعاالنه توسط شهروندان ارتقاء داده می شود، در این اجتماعات مناظر

عناصر تشکیل دهنده این چارچوب شامل . چارچوبی ارائه می کند که می تواند به درک بهتر شکل یك شهر پایدار کمك کند 6113مقاله خود در سال 

اجتماعی، ایجاد مناظر پایدار شهری جهت ارتباط شهروندان، حفاظت از کاربری فشرده و کارآمد زمین، استفاده بهینه از منابع طبیعی، مشارکت و مداخله 

 که همددرآ تحریر شتهر به موضوع در مجالت و همایش های تخصصی ینا نمواپیر دییاز تمقاال. (Wheeler 6113)فرهنگ و استعدادهای بومی می شود 

عوامل تأثیر گذار بر  شناسایی مورد بررسی قرار داده ایم هشوپژ ینا در ما که هنچآ ماا ختهداپردر پایداری محیط شهری  میدمر اجتماعات نقش به اًعمدت

 .نمایشی که یکی از عوامل تسهیل روابط و پاالیش ساخت اجتماعی در محیط شهری پایدار است آئین هاینقش 

 روش تحقیق -2

: تحقیق طی مراحل ذیل انجام گردیده است ؛ستا ای شهریو ارتباط هنرها و آئین های نمایشی و پایداری فض قــتلفی یــپ در ،رــحاض هشوژــپ

با خلق . 6دو فرضیة عمده در این پژوهش مطرح می باشد؛ . پرسش آغازی، مطالعات اکتشافی، طرح مسئلة تحقیق، مشاهده، تحلیل اطالعات و نتیجه گیری

حفظ و احیاء هنرهای نمایشی موجب ارتقاء کیفیت فضای شهری می . 4فضای معماری مطلوب می توان به حفظ و احیاء آئین های کهن نمایشی کمك کرد، 

 .شود

 مبانی نظری -3

 واکاوی مفهومی هنرهای نمایشی 3-1

نمایش، به عنوان یك شیوة ارتباطی خاص، ابزار مناسبی برای برقراری تعامالت فرهنگی و مناسب فکری، ملموس ترین قالب برای طرح مضامین 

صاحبنظران هنرهای نمایشی بر اساس بینش و استنباط  (.6831پازوکی، )تعمق در موضوعات انسانی و کیهانی بوده است  عقیدتی و مهمترین طرق -فلسفی

تقلید »یش را خود تعاریف کم و بیش مشابهی از نمایش ارائه کرده اند؛ به نظر می رسد یکی از قدیمی ترین تعاریف از نمایش توسط ارسطو ارائه شد و نما
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معنای  (.6831پازوکی، )مارتین اسلین، نمایش را کنشی تقلیدی می شمارد، کنشی برای باز نمایی رفتار بشر (. 6838نصری اشرفی، )کند  معرفی می« عمل

بطور کلی سازوکار  (.6830فرهنگ فارسی معین، ) مطرح شده است "چیزی را به تماشا گذاشتن و تئاتر"، «معین»لغوی واژه نمایش در فرهنگ فارسی 

ها می ش هنری و اجرایی نمایش بر مضامین افسانه ای، اساطیری و دینی متکی است، اجرای عمومی یکی از مهم ترین عوامل ماندگاری این نوع نمایش آفرین

توان در جدول و کارکردهای این هنر را می  در نهایت انواع هنرهای نمایش سنتی (.6831بیضایی، )باشد و تماشاگرانش معموال از طبقات عامة مردم هستند 

 .عنوان کرد( 6)

 

 انواع هنر های نمایشی سنتی، خصوصیات و کاربرد این قبیل نمایش هنری( 1)جدول 

 نگارندگان بر اساس منابع مطالعاتی: مأخذ                                                                                                                                     

 تعاریف و مفاهیم کیفیت 3-2

درک و به صورت مستمر در چارچوب ( درون ذهنی)به طور کلی کیفیت واژه ای است که در تمامی رشته های هنر، علمی و صنعتی به شکل شهودی 

؛ بلکه از سرشت متکثر و (که به سادگی قابل وصف است)دشواری این امر نه به واسطة معنای شهودی واژه . گفتمان حوزه های مربوطه به کار برده می شود

است  و مفهومی« چند پهلو»ولی در عین حال « روشن و واضح»مفهومی دو وجهی است، یعنی مفهومی است « کیفیت». چند گانة آن سرچشمه می گیرد

، «عمید»در فرهنگ زبان فارسی « کیفیت»معنای لغوی واژه (. 6830گلکار، )که به راحتی تن به تعریف شدن نمی دهد « فرّار»قابل فهم ولی در عین حال 

کرده که عبارت  فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز چهار معنا برای واژة کیفیت ارائه. (6810عمید، )مطرح شده است  "چگونگی، چونی، صفت و حالت چیزی"

(. OAL, 6131) "میزان خوبی و ارزش هر چیزی، درجة خوبی و کمال هر چیز به صورت کلی، مشخصات و خصوصیات جنبه های ویژه و متمایز"است از 

توان راهکارهایی برای  کیفیت یك فضا در شهر از برآیند مؤلفه هایی حاصل می شود که با شناسایی کارکردها و تأثیرات مناسب هریك از آن ها بر فضا می

در مطالعه بر روی بیش از هزار فضای عمومی شهری در کشورهای مختلف جهان و سنجش (. 6816علی پور و همکاران، )بهبود کیفیت فضای شهری ارائه داد 

پیوستگی، آسایش و منظر، کاربری نظریات شهروندان چهار عامل اساسی در کیفیت فضاهای عمومی شهری از اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ دسترسی و بهم 

 وظایف و کارکردهای نمایش نوع فضای اجرا خصوصیات و ویژگی نمایش زبان نمایش

 پرده خوانی

شمایل گردانی، )

 (پرده داری

 برآمده از نقالی و نقاشی مردمی

ذهبی عامه، بر مبنای نمایش باورهای م

    -تخیالت نقاش و نوشته های تاریخی

 افسانه ای

قهوه خانه ها و شربت 

فرم مرکز گرا )خانه ها 

و دارای صفه های 

 (جانبی

 تبلیغ و ترویج عقاید

 مذهبی -بیان مسائل فرهنگی

 سرگرمی و لذت آفرینی

نمایش عروسکی 

 سنتی

 جان بخشیدن به اشیاء جهت سرگرمی

 زبان عامیانه و سادهاستفاده از 

فاقد پیچیدگی های روان شناختی و جامعه 

 شناختی، متکی بر مهارت صوتی

در هر مکان و فضایی 

معموال )قابل اجراست 

حیاط خانه ها و محافل 

 (خصوصی

 ارائه تجربه ای زیبا شناختی

 آموزش و یادگیری

 سرگرمی و لذت آفرینی

 نقالی

قصه گفتن، قصه )

 (گویی

 ه خوانیبر پایة سنت قص

 روایتگری همراه با اصول و فنون

 برخورداری از آگاهی دقیق در شکل اجرا

قهوه خانه ها و شربت 

 خانه ها

 خلق و بیان تجارب احساسی و عاطفی

 برون فکنی و پاالیش روانی

 روان درمانی

تخت 

 (تقلید)حوضی

 شیوة بازی پر اغراق

ایما و رقص و آواز نقش مهمی در شیوة اجرا 

 دارد

 ط داستانی و روایتی ساده برخوردار استاز خ

 متکی بر مهارت صوتی و بدنی

 

حیاط خانه ها و محافل 

 خصوصی

 سرگرمی و لذت آفرینی

 اجتماعی -بیان مسائل تاریخی

 برون فکنی و پاالیش روانی

عقیدتی و مذهبی  -منطبق با بنیادهای فکری تعزیه خوانی

 خاص شیعیان

ر گرامیداشت سلسله اعمال توأم با کالم بمنظو

 قیام و شهادت امام سوم شیعیان

حسینیه ها، تکایا ، 

میادین شهر و فضاهای 

 مقدس و مذهبی

بیان مسائل تاریخی، مذهبی، 

 اعتقادی، اجتماعی و سیاسی

 هویت یابی

 تبلیغ و ترویج عقاید

 آموزش و یادگیری



 

5 

 

نکته تصریح  و فعالیت و اجتماع پذیری که البته در این میان، اجتماع پذیری از مهم ترین عوامل مطلوبیت سنجی فضاهای شهری به حساب می آید و بر این

با این حال به طور کلی کیفیت فضای شهری را می (. Gehl, 6131)دارد که یك محیط مطلوب به طور یقین مورد استفاده کاربری اجتماعی قرار می گیرد 

در واقع . شرایط اجتماعی و کالبدی فضای شهری که نشان دهندة میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از فضای شهری است: توان بدین گونه تعریف کرد

اسطة ویژگی هایی منتقل می کند که ممکن است، فیزیکی، یك محیط با کیفیت باال، حس رفاه و رضایتمندی را به جمعیتی که در آن ساکن اند به و"

 (.6834بهرامی نژاد، و  Poll, 6111) "اجتماعی و یا نمادین باشد

 درک شهر و فضای شهری 3-3

تعامل . گذاریممکانی است که ما به عنوان فرد یا گروه به آن وارد می شویم و برای استفاده یا تغییر آن، بر آن اثر متقابل می  -شهر متنی اجتماعی

نقشة ما از شهر، باید دارای الیه های هم پوشش . می گذارد میان برنامه ریزان و طراحان شهری با ساکنان شهر و فضای شهری بر شکل این متن تأثیر زیادی 

 -ه در راستای رویکردهای اجتماعیاین نکت. گر چندگانه ای باشد که هندسة فیزیکی، اجتماعی و روان شناختی شهر را در آن واحد، بهتر نشان می دهد

ه آن تمرکز مکانی در فلسفة اجتماعی، جغرافیای شهری، جامعه شناسی شهری و معماری است که به این ابعاد به صورت همزمان می پردازند و بر رابطة وجو

سعی می گردد به صورت فشرده به تعدادی از مهم ترین و تعاریف متفاوتی در مورد فضای شهری ارائه گردیده است که در اینجا (. 6832مدنی پور، )می یابند 

فضای شهری در . مرسوم ترین آن ها اشاره گردد؛ فضای شهری به باور اندیشمندان معماری و شهرسازی، فراتر از فضای کالبدی و مؤلفه های هندسی آن است

فضای شهری، (. 6813پاکزاد، )ای رسیدن به مقاصد مختلف طی می شود یك تعریف عام، شامل فضای زندگی شهروندانی است که آگاهانه یا ناآگاهانه بر

از نظر کالن، . (6832مدنی پور، )تمان ها نیست، بلکه مفهومی است دربرگیرندة محیط کالبدی، فعالیت ها، رویدادها و روابط میان آن ها خفضای خالی بین سا

، همچنین جین جیکوبز بر نقش (6811کالن، )به رویدادها و  واقعه های اجتماعی است  فضای شهری مهم ترین مکان برای نمایش دادن و اهمیت بخشیدن

فضاهای شهری مکان وقایع، رویدادها و آمد و شد میان گذشته، حال . (6831پاکزاد، )فضاهای شهری در ایجاد تعامالت و مشارکت اجتماعی تأکید می نماید 

حبیبی و مقصودی، )، روابط و زمان است (عناصر کالبدی و فعالیتی)اختمان، عابران، عناصر انسان ساخت و آینده است و عناصر اساسی فضای شهری شامل س

 (.6نمودار)بر این اساس می توان مؤلفه های مؤثر در ارتقاء کیفیت فضای شهری را به صورت نمودار فوق عنوان کرد  (.6831

 

 
 نگارندگان: مأخذ                         ریمؤلفه های مؤثر در ارتقاء کیفیت فضای شه(. 1)نمودار

 منظر و پایداری شهری 3-4

. گیردیکی از حوزه های نظری این پژوهش پایداری است که وجوه مختلف سیاست گزاری های زندگی انسان امروز در تعامل با محیط را در برمی 

بارتون معتقد است که توسعه . مفاهیمی چون توسعه پایدار، مکان پایدار و جامعه پایدار امروزه جنبه های مختلف تعامل انسان و محیط را در برمی گیرند

تماعی پایداری به این مفهوم توجه به ابعاد اج. (6830عزیزی، )پایدار تمرکز توسعه بر مردم و برقراری عدالت اجتماعی برای نسل های جاری و آینده است 

ات اصلی است که یك شهر پایدار، شهری است که با مد نظر قرار دادن اهداف خاص نظیر سرپناه مناسب و مقرون به صرفه، بهداشت و درمان و ارائه خدم

 . آورددیگر به شهروندان بدین جهت که بتواند یك محیط امن و فعال انسانی، که عاری از بزه کاری باشد را پدید 

، در همین راستا بحرینی مهم ترین (6810بحرینی، )ادغام مالحظات اجتماعی و زیست محیطی خصوصیات بارز و برجسته ی یك محیط پایدار است 

فضاهای عمومی می  اجزای شهر پایدار را تاکید بر عابر پیاده، ترکیب و اختالط کاربری ها و تاکید بر عملکردهای اجتماعی به عنوان عامل وحدت بخش بناها و

همچنین نیاز مردم به فضاهای باز عمومی باید مورد توجه قرار گیرد، جایی که بتوانند در آن استراحت، آرامش و فعالیت داشته و با (. 6811بحرینی، )داند 

های معاصر بر این نکته که منظر راه بدین منظور که سخن مشترک غالب نوشته . شهروندان خود در جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی مراوده داشته باشند

این مسئله چارچوبی مفهومی از محیطی که در آن زندگی می کنیم فراهم می (. Seddon 4:6111)مؤثری را برای شناخت جهان هموار می کند تاکید دارد 

 -یه ای سیستماتیك را برای فهم الگوهای فضایی، همچنین منظر پا...کند، محیطی که ما در آن چیزی را که می بینیم آنالیز کرده و سپس حس می کنیم

فهم منظر فضای مکانی و فرآیندهایی که در اطرافمان می بینیم و راهی که مردم محیط را با خواست ها و نیازهایشان همسو می کنند بنا می نهد؛ بنابراین 
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کلی اساس همه جانبه منظر به معنای تلفیق بین جنبه های طبیعی و به طور (. Swaffield, 4003)اندیشیدن به محیط به طرق گوناگون را فراهم می کند 

در قالب . حفظ ارزش های موروثی، فرهنگی و طبیعی منظرها به پایداری ارزش های موجود در مداخالت محیطی می انجامد. انسانی در یك حالت پایدار است

 .وجود دارد نظریه های موجود، اصول و معیارهای زیادی برای پایداری محیط شهری

 فرهنگی در فضای شهری -اهمیت و ضرورت روابط اجتماعی 3-5

فرهنگی در فضای شهری اتفاق می افتد، بنابراین فضای شهری مجموعه ای از روابط اجتماعی و فرهنگی میان گروه خاص و مکان  -رابطة اجتماعی

اند رفتارهای ضد شهروندی را کنترل کند و به افزایش امنیت محیط نیز کمك فضای شهری مردم گرا، می تو(. 6832مدنی پور، )مشخص را در بر می گیرد 

ای کند، زیرا افزایش حضور مردم در فضای شهری باعث تقویت تعامالت اجتماعی مثبت میان شهروندان می گردد که این امر باعث شکل گیری گروه ه

به این فضا ( قواعد رفتاری و عمل)نسان جزئی از فضاست و با ارزش ها و هنجارها ا. (6831اسکولز، )اجتماعی با ویژگی های مشترک و مطلوب می گردد 

از جمله روابط . می بخشد، الگوی روابط اجتماعی ثابت نیست و یك فضا با جایگزین شدن روابط اجتماعی خاصی چهرة متفاوتی به خود می گیرد معنی

، تئاتر خیابانی، جشنواره های (ی، مراسم سوگواری ماه محرم، اعیاد و مناسبت های خاصتعزیه خوان)اجتماعی خاص نیز می توان به هنرهای نمایشی 

ضمن مطالعات مبانی نظری . هنری اشاره کرد که افراد در آن، گروه های مرتبط با خود را به راحتی پیدا نموده و با آن جمع احساس تعلق می کنند -فرهنگی

 .جمع آوری شده اند( 4)ر جدول خصوص د تحقیق آراء برخی از صاحبنظران در

 

 جمع بندی نظریات تعدادی از صاحبنظران در رابطه با روابط اجتماعی و فرهنگی در فضای شهری(. 2)جدول 

 نحوة ارتباط روابط اجتماعی و فضای شهری صاحبنظران

کالبدی شهری صورت می انتقال اطالعات، ارزش ها و احساسات جهت ارتباطات اجتماعی تنها از طریق محیط  کوین لینچ

 پذیرد

تأکید و توجه به وجود نوعی آداب و رسوم اجتماعی که عامل پیوند فرد و جمع می باشد بوسیلة سازماندهی  راب کریر

 فضاهای عمومی شهری

زندگی اجتماعی در فضای عمومی شهری جریان دارد و مطلوبیت محیط کالبدی در رفع نیازهای شهروندان از  کامیلو سیته

 ظر جسمی و روانی تحقق می پذیردن

 سازماندهی فضایی پروسة بازتولید شهر و تغییر شکل روابط اجتماعی در ساخت شهر مانوئل کستلز

انسجام یافته است که در نتیجة نیاز اجتماعی انسان به آن ظهور می « روابط اجتماعی»شهر، شکل و سمبل  لوئیس مامفورد

 کند

 نگارندگان بر اساس منابع مطالعاتی: مأخذ                                                                                                                                     

 بررسی نمایش در ایران با تاکید بر جنبه های هنری 6 -3

حیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بستری را فراهم می آورد که بر روی سنجش هنرهای نمایشی به دلیل بروز رفتارهای اجتماعی خاص در م

آنچه ضرورت وجود (. 6833حبیب و همکاران، )رفتار شهروندان تأثیر می گذارد و در نهایت سبب بروز تعامالت؛ تعامل با محیط و تعامل با سایرین می گردد 

. ر گستردة این هنر نمایشی است که سبب ارتقاء کیفیت کالبدی شهر و ارتقاء مفهوم شهروندی می شودتأثی هنری را ایجاب می کند، -و احیاء مراسم نمایشی

نمایشی همانند جشنواره های چند منظوره،  -جشنواره های هنری هنری دربرگیرندة طیف گسترده ای از رویدادها از قبیل؛ -رویدادهای نمایشی و فرهنگی

مذهبی و نمایش های هنری این چنینی که هر ساله طی زمان بندی خاصی در شهرهای مختلف  -های خاص ملیجشن های بزرگداشت اعیاد و مناسبت 

مهم ترین تأثیر برگزاری این قبیل نمایش های هنری؛ شکل گیری خاطرات جمعی و ایجاد حس مکان، سرزندگی فضا و در نهایت  .ایران قابل مشاهده است

ارائه شده ( 8)هنری که در ایام مختلف در ایران برگزار شده و می شوند در جدول  -رخی از این نمایش های آئینیب .ارتقاء کیفیت فضای شهری می باشد

 .است

 

 فرهنگی در ایران -برگزاری نمایش های هنری و رویداد های اجتماعی(. 3)جدول
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شاخص و پی آمدهای  کالبد هنری -انواع نمایش های فرهنگی

 مؤثر

هدف از برگزاری و 

 اجرا

ی
ش آئین

نمای
- 

ی
سنت

 

 تعزیه خوانی و نقالی

 

وجود مبلمان 

خاص جهت 

 اجرای نمایش

آموزش آموزه های 

 مذهبی -دینی

زمینة تقویت و پایبندی 

 مناسبات مذهبی

مشارکت سازمان یافتة 

مردم و حفظ وحدت و 

 همبستگی جمعی

ایجاد امنیت و احساس 

 -تعلق به فرهنگ ایرانی

 اسالمی

کت ایجاد تعامل و مشار

 اجتماعی

 احیاء هویت شهری

 تئاتر خیابانی

 

وجود مبلمان 

خاص جهت 

 اجرای نمایش

مشارکت نزدیك مردم و 

بازیگران در فضای 

 عمومی شهری

بیان مسائل اجتماعی و 

اخالقی در قالب نمایش 

 مردمی

یکپارچگی و همبستگی 

 شهروندان

 -ثبت اصالت آئینی

 سنتی

 ایجاد پویایی و سرزندگی

مناسب  تخصیص فضای

شهری و ارتقاء کیفیت 

 کالبد شهری

ی آور
ش شاد

نمای
 

 خیمه شب بازی و تئاتر عروسکی

 

وجود مبلمان 

خاص جهت 

 اجرای نمایش

ایجاد محملی پر جذبه و 

 پر مضمون

جنیة کمدی و طنز 

 نمایش

بیان مسائل اجتماعی و 

اخالقی در قالب نمایش 

 مردمی

 

 سرزندگی منظر شهری

 تفریح و سرگرمی

مند کردن فضای مکان 

 عمومی شهری

ی
ی هنر

شنواره ها
ج

- 
ی

فرهنگ
 

 جشنواره های کودکان و نوجوانان

 

تجمع کودکان 

و نوجوانان 

همراه با مبلمان 

 موقت شهری

آشنایی کودکان و 

نوجوانان در مقاطع 

مختلف با فرهنگ غنی و 

 دیرپای ایرانی

آموزش و یادگیری غیر 

 مستقیم

خلق عرصه های عمومی 

ر ترکیب با فعالیتی د

محیط طبیعی و بافت 

 پیرامون

ایجاد خاطره جمعی 

 برای کودکان و نوجوانان

پویایی و سرزندگی 

 فضای شهری

 

 

 

 جشنواره گردشگری و ایران شناسی

 

تجمع 

شهروندان 

همراه با مبلمان 

موقت جهت 

برگزاری 

 جشنواره

معرفی جاذبه های 

فرهنگی و گردشگری 

 یك منطقه

 کسب اطالعات فرهنگی

 و گردشگری

 

ایجاد حس مکان و تعلق 

 یه فرهنگ ایرانی

تداوم و بقاء تعامالت 

اجتماعی و فرهنگی 

 میان اقوام مختلف

احیای هویت شهری 

 وپایداری اجتماعی
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 جمعبندی و نتیجه گیری -4

سنتی، رویکردی به زندگی و یا افسانه های عامه دارند و با توجه به زمینه های بهره مندی مطلوب از فرهنگ عامه و  -بسیاری از نمایش های آئینی

هنری و برگزاری جشنواره ها به منظور احیاء سنت ها و آئین ها می تواند محمل پر  -یقدمت افسانه های کهن در کشور ما، این قبیل نمایش های فرهنگ

سنتی نیاز جامعه ماست، برگزاری این گونه نمایش باعث پویایی  -آنچه مسلم است این است که نمایش آئینی. جذبه و هویت مندی برای شهروندان باشد

ند زدن به میراث کهن و تجلیات رفتاری و نمایشی که قرن ها ریشه دارند سیراب و غنی می سازد، از طرفی فرهنگ و هنر معاصر می شود و هنر امروز را با پیو

با توجه به مسألة اساسی تحقیق مبنی بر عدم . با بروز رفتارهای اجتماعی خاص و با فراهم آوردن بستری ویژه باعث ارتقاء کیفیت فضای شهری می شوند

اجتماعی خاص در برنامه ریزی فضاهای شهری، در روند تحقیق سعی شد به سؤال چگونگی بهره گیری  -یدادهای فرهنگیتوجه به هنرهای نمایشی و رو

 :ند ازمعماری و فضاسازی بصری مناسب مرتبط با این قبیل آئین ها و مراسم فرهنگی پاسخ داده شود؛ در نهایت گزیده دستاوردهای این تحقیق عبارت

 یشی از طریق ایجاد مبلمان و منظر موقت شهری؛ به منظور وقوع تعامالت اجتماعی و فرهنگی، ایجاد خاطره و بیان حفظ و احیاء هنرهای نما

 احساسات جمعی

 فضایی پایدار در ارتباط با ابعاد فرهنگی، هویت مکان و در آمیختگی با ساختار کالبدی شهر  -ارتقاء نقش منظر شهری تا حد یك ساختار اجتماعی

 میاسال -ایرانی

  استفاده از معیارهای هویت بخش به معماری ایرانی و مطابقت آن ها با زمان حاضر و خلق فضاهای تجمع و عرصه های فعالیت های جمعی جهت

 تعامالت اجتماعی، برگزاری جشن ها و مراسم مذهبی

  ر برگزاری جشنواره ها و فعالیت های هنرید( پایدار -ادراکی -طراحی تعاملی)مشارکت شهروندان و عموم مردم در فرآیند طراحی و اجرا- 

 فرهنگی

 هنری -برقراری تعامل و پیوند گروه های اجتماعی مختلف و تشکیل نهادهای مردمی توسط طراحی عرصه های عمومی فعالیتی 

 برقراری عدالت، سرزندگی شهری و نشاط و توسعه ساماندهی کیفیت بافت شهری 

 

 منابع و مراجع

 .1، نشریة هنرهای زیبا، شمارة"از پس پردة نمایش در ایران"، (6813. )آژند، ی[ 6]

 ، ترجمة یوسف کریمی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ارسباران"نظریه های شخصیت"، (6831)اسکولز، د [ 4]
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 جشنواره امور خیریه

 

وجود مبلمان 

خاص جهت 

برگزاری 

 جشنواره

اهداف نیکوکارانه به نفع 

 نیازمندان 

عرضه محصوالت 

ی به نفع فرهنگی و هنر

 نیازمندان

احساس رضایت فردی از 

مشارکت در امور 

 نیکوکارانه

 سرزندگی منظر شهری

روابط اجتماعی پایدار بر 

 پایة معنویات

ص
ی خا

ت ها
سب

ی اعیاد و منا
برگزار

آتش بازی، عید باستانی نوروز، روز  

 ...طبیعت و 

 

تجمع 

شهروندان 

همراه با مبلمان 

خاص جهت 

 برگزاری اعیاد

اشت اعیاد و بزرگد

 مناسبت های خاص

 ایجاد فضایی شاد و مفرح

سرگرمی و ورزش و در 

نتیجه ایجاد شهری 

 سرزنده و هویت مند

تقویت خاطره جمعی و 

پایدار نمودن آئین ها و 

 مراسم باستانی

ایجاد پویایی و سرزندگی 

 شهری

ایجاد منظر شهری موفق 

و در نتیجه ارتقاء کیفیت 

 شهری

افزایش تعامالت 

 ماعی اجت
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