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Making Appropriate of Urban Spaces for cultural activities 
(Case Study: Grand Bazaar, Tehran)

[1] Recognition of the effect of collective rituals on the configuration of the traditional city 
[2] Design of urban space: An inquiry into a socio-spatial process” [3] Urban design: Method 
and techniques [4] Public places-urban spaces: The dimensions of urban design [5]
Continuum companion to twentieth century theatre [6] The role of festivals and cultural
events in the strategic development of cities [7] Cities for people [8] The impact of festivals 
on cultural tourism [9] The impact of third places on community quality of life [10] Street
theater, the process of changing the contractual environment of the play [11] Tehran Grand 
Bazaar, markets and surrounding markets in the last two hundred years [12] Iranian drama,
other Iranian dramas: Before and after Islam [13] Drama in Iran [14] iranak.org [15]
Taziyeh of Iran’s leading native art [16] hamshahrionline.ir [17] istta.ir

Urban spaces, such as streets, squares, markets, and open spaces, are among the most important 
spaces in reflecting the culture of a country and providing its components and elements of 
identity. The facilities and features of this type of space affect the presence of people in them 
and also the way people interact with these physical collections. Urban spaces are an arena 
for the social and cultural interactions of the people of any society. Paving the way for such 
an arena requires the creation of physical and functional arrangements. The purpose of the 
present study is to provide solutions to make appropriate urban spaces to cultural and social 
events. Tehran Bazar area was selected for field studies. The choice of this area was due to 
the fact that the Tehran Bazaar area is located in the historical and central part of Tehran. 
This area has long been a place of public presence and social interactions and also a place of 
numerous developments throughout the history of Tehran. The research method of this study 
is analytical-descriptive and based on historical documents and field observations. In this study, 
after theoretical studies and obtaining a conceptual framework, the scope of studies has been 
identified and analyzed by conducting field observations. The Swat Analysis Table was used to 
analyze the research data. In the end, based on the analysis of the Swat Table, the operational 
objectives, strategies, and physical and functional strategies for achieving the main goal of the 
study (making appropriate the study area for holding cultural and social ceremonies) were 
presented.
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  چکيده

ترین ها، میادین، بازارها و فضاهای باز از جمله مهمفضاهای شهری، نظیر خیابان
فضاها در بازتاب فرهنگ یک کشور و تامین اجزا و عناصر هویت آن هستند. 

هایی که های این نوع فضاها، بر حضور مردم در آنها و فعالیتامکانات و ویژگی
های کالبدی همچنین بر نحوه تعامل افراد با این مجموعه دهند وانجام می

ی برای تعامالت اجتماعی و فرهنگی اعرصه. فضاهای شهری تاثیرگذار است
ی، نیازمند ایجاد اعرصهسازی برای چنین مردمان هر جامعه هستند. زمینه

یی راهکارهاتمهیدات کالبدی و عملکردی الزم است. هدف از پژوهش حاضر ارایه 
منظور وقوع رخدادهای فرهنگی و جمعی سازی فضاهای شهری بهبرای مناسب

برای انجام مطالعات میدانی محدوده بازار تهران انتخاب شد. انتخاب این است. 
محدوده به این دلیل بود که محدوده بازار تهران در بافت تاریخی و مرکزی شهر 

و تعامالت اجتماعی بوده و  وآمد مردمتهران واقع شده و از دیرباز محل رفت
همچنین بستر تحوالت متعدد در طول تاریخ شهر تهران است. این محدوده جزء 

روش تحقیق این  .شودیمبخش شهر تهران نیز قلمداد های هویتمحدوده
توصیفی و با استناد به اسناد تاریخی و مشاهدات میدانی است.  -پژوهش تحلیلی

آوردن چارچوب مفهومی، به دستظری و بهدر این پژوهش پس از مطالعات ن
شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی از طریق انجام مشاهدات میدانی 

ها از جدول تحلیل محور اقدام شده است. در ادامه برای تحلیل دادهکارشناس
های جدول سوات اهداف عملیاتی، سوات استفاده شد. در پایان براساس تحلیل

البدی و عملکردی برای تحقق هدف اصلی پژوهش ی کراهکارهاراهبردها و 
سازی محدوده مورد مطالعه، برای برگزاری مراسم فرهنگی و جمعی) ارایه (مناسب
  .شدند
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  مقدمه
ها، میادین، بازارها و فضاهای باز از فضاهای شهری، نظیر خیابان

ترین فضاها در بازتاب فرهنگ یک کشور و تامین اجزا و جمله مهم
های این نوع فضاها، بر عناصر هویت آن هستند. امکانات و ویژگی

دهند و همچنین بر انجام میهایی که حضور مردم در آنها و فعالیت
  .]1[های کالبدی تاثیرگذار استنحوه تعامل افراد با این مجموعه

شود هایی که در فضاهای شهری انجام میاز جمله فعالیت
های فرهنگی و اجتماعی است. با توجه به فرهنگ اعتقادی فعالیت

های آیینی و مذهبی، یکی از این ها و سنترایج در ایران، نمایش
شود که البته نقش های فرهنگی و اجتماعی محسوب میعالیتف

مهمی نیز در ایجاد و تقویت احساس همبستگی و انسجام اجتماعی 
شدن و بر عهده دارند. اگرچه متاسفانه امروزه، با فرآیند جهانی

ها حضور ها، این نوع فعالیترفتن مصونیت فرهنگازبین

ارند. از جمله این سازی سنتی دتری در زمینه هویتکمرنگ
های نمایشی، تعزیه، نقالی و تئاتر خیابانی هستند که همگی آیین

اند. این در حالی است که رسیدهدر فضای جمعی به منصه ظهور می
رسد فضاهای شهری امروزی در ایران، برای اجرای چنین به نظر می

اند. بنابراین توجه به مراسمات اجتماعی و فرهنگی طراحی نشده
املی نظیر امنیت، فضای کالبدی کافی و مناسب برای برگزاری و عو

دهی فضاها، ایجاد تنوع و ارتقای کیفیت، تماشای عموم، سامان
های فرهنگی و اجتماعی در تواند بر میزان رخداد چنین فعالیتمی

فضاهای شهری تاثیرگذار باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این دو 
های برای انجام فعالیت معاصرهری آیا فضاهای شسئوال است: 

سازی این فرهنگی و جمعی مناسب هستند؟ راهکارهای مناسب
برای  .؟کدامندهای فرهنگی و اجتماعی فضاها برای رخداد فعالیت

های موردی محدوده بازار بزرگ انجام مطالعات میدانی و بررسی
زار تهران انتخاب شد. انتخاب این محدوده به این دلیل بود که با

شهر تهران در بافت تاریخی و مرکزی شهر واقع شده، از دیرباز محل 
وآمد، مالقات افراد و همچنین بستر تحوالت متعدد بوده و جزء رفت

در ادامه الزم  بخش به شهر تهران است.معدود بازماندگان هویت
های فرهنگی و فضاهای شهری، فعالیتپژوهش، است متغیرهای 

وب چو نحوه ارتباط این متغیرها در چاروهش نظر پژد ور اجتماعی م
 تشریح شود.ی نظر 

  فضای شهری
فضای شهری جایی است که تعامل اجتماعی و تجربه روزمره زندگی "

های خصوصی دهد. فضایی که افراد یا سازمانشهری، در آن روی می
کنند و از این رو به روی عامه مردم گشوده است". آن را کنترل نمی

های کارکردی و "بستر مشترکی است که مردم فعالیتفضای شهری 
مراسمی خود را که پیونددهنده اعضای جامعه است، در آن انجام 

های معمولی باشد و چه ها چه روزمرگیدهند. این فعالیتمی
ای است که به روی آن نمایش زندگی ای، صحنههای دورهجشنواره

فضای عمومی شهری یک  .]2[" گیردجمعی، در معرض دید قرار می
تواند موفق عمل کند که بتواند مردم زیادی را مخاطب زمانی می

گونه فضاها یکی از وجود این" ماتینبه گفته  خود قرار دهد.
های آنها حرکت آزادانه در آن، ی جامعه متمدن و از ویژگیهانشانه

. ویژگی فضای بازی که با آزادی مورد ]3[است در عین داشتن امنیت
گیرد این است که طرق مختلف استفاده از فضا اده قرار میاستف
بینی و امکان ایجاد تعامالت اجتماعی جالب و جذاب در آن پیش

تنها . متاسفانه امروزه فضاهای عمومی نه]4[فراهم شده است" 
ها و تعامالت اجتماعی نیستند بلکه منجر به جاذب فعالیت

فضاهای شهر نظیر . "اندشدهبردن تماس افراد با یکدیگر ازمیان
هایی برای تبدیل به مکان هاکافهها و میادین، خیابان

 .]2[" اندشدهوگو ی بحث و گفتهاصحنهی جا به، شدنرهیخهمبه
فضایی  ،های فرهنگی و اجتماعیفضای شهری مناسب برای فعالیت
 های دیگری را نیز انتخابتوانند مکاناست که مردم در حالی که می

داشتن چنین  حلراهدهند. کنند، استفاده از این فضا را ترجیح می
فضاهایی این است که آنچه مردم به آن عالقه دارند در اطراف و 
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  .]4[درون این فضاها وجود داشته باشد
  های فرهنگی و اجتماعیفرهنگ و فعالیت

فرهنگ دورنمایه هر گروه، سازمان، گردهمایی و جامعه است و از 
ی قابل تعریف نیست. این امر از راحتبهجمله مفاهیمی است که 
ناپذیر است و مشکل در ظرفی شود که قالبسرشت فرهنگ ناشی می

. یعنی "فهم مشترک"است،  "فهم"گنجد. سرشت فرهنگ از جنس می
مجموعه اجتماعی معینی مرزبندی و افراد انسانی که در  کثیری از

یکی از تعاریفی که  فهمند.شوند، چگونه میمشخص می
شناسی طی چند دهه گذشته درباره فرهنگ به عمل آورده جامعه

 نیترسادهکند. به ها و نهادها" تعریف میاست، آن را "مجموع ارزش
ه وجه، ارزش، "هر امر یا مطلب درخور توجه گروه" و نهاد، "پاسخ ب

شود. پس کنش غیرقابل کتمانی بین خود یک نیاز جمعی" تلقی می
ی معنویات، سو بهها ها و نهادها وجود دارد. ولی اغلب ارزشارزش

ی سو بهیابند. نهادها اغلب شناسی برتر گرایش میهنر و زیبایی
ها و در یک کالم ها، جایگاهها، پایگاهتبلوریافتن در شکل خاستگاه

ی امجموعهکنند. هر ی گرایش پیدا میساز نهیمدی و ساز تمدندر 
ها در بلندمدت نهادهای خاص خود و هر نهادی هم از ارزش
های مخصوص به خود را به وجود آورده، پرورده، تقویت و ارزش

نظام فرهنگی، ادغام و  پارسونزاز دید  .]5[کندتحکیم می
ی کامل جامعه افراد در جامعه یا به عبارتی یکپارچگ شدنیاجتماع

ی که از آنها طور  آنبینیم مردم در موقعیت مشخصی است. مثالً می
فرهنگ) (های کنند، زیرا که هنجارها و ارزشرود رفتار میانتظار می

توسعه مفهوم فرهنگ و استفاده  .است شدهجامعه در آنان درونی 
های مردم درباره جوامع، تغییر اجتماعی و از آن به باورها و ارزش

 یورگنشود. آن هستند، مربوط می دنبال بهجامعه آرمانی که 
سردمدار و مدافع نوگرایی با بازسازی برخی  عنوانبه هابرماس

نگی را ، توسعه فرهکارل ماکسو  ماکس وبری هاهینظرو  هاشهیاند
برخی  شناسد.کلید و ابزار اصلی پیشرفت جوامع انسانی می

نوین، تنها نوع انسان را دارای فرهنگ  شناسانجامعهو  شناسانمردم
  .]5[دانندمی

توان گفت که شش ریزی برای یک رخداد فرهنگی میدر زمینه برنامه
شدن یک چارچوب فلسفی شروع مرحله اقدام وجود دارد که از فراهم

انجامد ده است و به اجرا و ارزیابی و سپس اصالح و تعدیل میش
  ).۱(شکل 

  های فرهنگی و اجتماعیفضاهای شهری خاستگاه فعالیت
های مناسب در فضاهای عمومی ریزی برای گنجاندن فعالیتبرنامه

آورند، شهری که امکان ارتباطات اجتماعی و فرهنگی را فراهم می
، مفهوم "زندگی در فضای میان گلیان سزایی دارد. اهمیت به
داند که مردم هنگام هایی میها" را شامل همه فعالیتساختمان

رفتن هدفمند راه"پردازند. استفاده از فضای مشترک شهر به آن می
های های کوتاه، مکثزدن، توقفاز مکانی به مکان دیگر، قدم

، سرگرمی، ها، مالقات و مکالمات، ورزشتر، تماشای ویترینطوالنی
های خیابانی تجارت خیابانی، بازی کودکان، گدایی و سرگرمی

مشخصه مشترک زندگی در فضای شهری است. تنوع و پیچیدگی 

رفتن هدفمند، ها از طریق همپوشانی و تغییر مداوم بین راهفعالیت
وی همچنین . ]7[" افتدتوقف، استراحت، مکث و مکالمه اتفاق می

بینی، بدون برنامه و خودانگیخته قابل پیشافزاید، اعمال غیر می
بخش مهم از چیزی هستند که حرکت و توقف در فضاهای شهری 

کند. هنگامی که فرد در حال حرکت است با دیدن مردم را  جذاب می
تر نگاه و یا حتی توقف کند و شود که از نزدیکو وقایع تشویق می
را به سه دسته  ها در فضای شهریفعالیت گلبه آنها ملحق شود. 

های های انتخابی و فعالیتهای ضروری، فعالیتشامل فعالیت
  ).۱کند (جدول اجتماعی تقسیم می

  

  
 ]6[فرهنگی دادیرو کی یز یربرنامه الگوی )۱شکل 

  
   یان گلها در فضای شهری از دید ی فعالیتبندمیتقس )١جدول 

  هاویژگی  نوع فعالیت

  ضروری
گاهبه محل کار یا مدرسه، انتظار در ایست هایی نظیر رفتنفعالیت

اتوبوس و تحویل کاال به مشتریان که مردم مجبور به انجام آنها
  شوند.هستند و تحت هر شرایطی انجام می

  انتخابی

روی در گردشگاه، سرپاایستادن برایهایی نظیر پیادهفعالیت
رهبردن از منظداشتن زاویه دید خوبی به شهر، نشستن برای لذت

دارند. و هوا، اختیاری یا فراغتی هستند و مردم به آنها عالقه
های شهر به گروهترین فعالیتترین و محبوباغلب جذاب

های اختیاری تعلق دارند که کیفیت مناسب شهرفعالیت
  نیاز آنها است.پیش

  اجتماعی

دنبال حضور مردم درگیرند و به ها دفعتًا شکل میاین فعالیت
گیرند. این بدین معنا استزمان انجام می مکان و در یک یک

ها ضروری به نظر برسدکه هر موقعی که وقوع این نوع فعالیت
توانند برای وقوعتوانند حمایت شوند و همچنین میمی

  وجود آورند.های انتخابی، محیطی بهفعالیت

  
های فرهنگی در اشکال مختلف خود ابزارهایی برای تجلی فعالیت

شوند. این رخدادهای فرهنگی فرهنگی هر جامعه محسوب می
عنوان یک نماد فرهنگی عمل کنند و در ارتقای توانند بههمچنین می

: مرحله اول
توسعه چارچوب 

/  فلسفه
ایدئولوژیک

:  مرحله دوم
شناسایی 

نیازها

ه برنام: مرحله سوم
 ریزی برای تحویل
او تکمیل برنامه ه

: مرحله چهارم
/  اجرای برنامه
مداخله

:  مرحله پنجم
ارزیابی

: مرحله ششم
اصالح و تعدیل 
لبازخوردها و کنتر 
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ها کنند. فرهنگی که با ارزشفرهنگ یک جامعه نقشی موثر ایفا می
ای از تاریخ نهفته زندگی مردم و سایهو باورهای خود نشان از نوع 

ها، باورها های فرهنگی این ارزشدر خود دارد. در جریان این فعالیت
یابند. رویدادها و های زندگی فرصتی برای ابراز وجود میو سبک
بخش ضروری زندگی شهری،  عنوانبههای فرهنگی جشنواره

ظیر ی متنوعی نهانهیزمها شوند. این فعالیتمحسوب می
های فرهنگی، ی موضوعی، رویدادهای سیاسی، فعالیتهاجشنواره

توانند در سطح ملی، رویدادهای ورزشی و رخدادهای مذهبی که می
به برخی  ۲ای، شهری و محلی انجام شوند، دارند. در جدول منطقه

های فرهنگی و اجتماعی در نظریات در خصوص تاثیر فعالیت
  .فضاهای شهری پرداخته شده است

  
های اجتماعی و هایی در تعامل بین فضاهای شهری و فعالیتنظریه )۲جدول 
  فرهنگی
  نظریه  پردازنظریه

  ]7[گل
باشد، اگر در فضای شهری، زندگی و فعالیت وجود داشته

تبادالت اجتماعی فراوانی نیز وجود خواهد داشت. اگر فضای
  .دهدشهری متروک و خالی باشد، هیچ اتفاقی رخ نمی

  ]4[کرمونا

های جدید ودر کشف محیط، میل به شرکت در نمایش
بخش وجود دارد که به تفاوت و تغییر درهای لذتتجربه

های نمایشی و جمعی نظیرمحیط وابسته است. شرکت در 
ها، بازارهاها، نمایشهای خیابانی، هنری، جشنوارهنمایشگاه

تواند بههای مختلف میو اتفاقات اجتماعی در طول زمان
  این کشف کمک کند.

 ]8[تیسدلو  اک

ساختن فضاهای شهری، شیوه نمایشیهای امنیکی از روش
طور که از نام آن پیدا است، حضوریا حضور مردم است. همان

هاییمردم را در بر دارد و آن را مستلزم عملکردها و فعالیت
کشاند و محیطیمداند که جمعیت را به فضا می

  کند.ای ایجاد میکنندهدعوت

  ]2[پورمدنی

های کارکردی و مراسمی خود را که پیونددهندهمردم فعالیت
دهند. ایناعضای جامعه است، در فضاهای شهری انجام می

هایهای معمولی باشد و چه جشنوارهها چه روزمرگیفعالیت
هستند که به روی آنها نمایش زندگی ایای، صحنهدوره

  .گیرددر معرض دید قرار می جمعی،

  ]9[الدنبرگ
مکان سوم جایی پذیرا برای اجتماعاتی است که به شکل

های شادمانه و مفرح دور همداوطلبانه دور از خانه و فعالیت
  یررسمی هستند.غشوند و اکثرًا معمولی و جمع می

  ]10[زاهدی

هایها و مناسبتغلب در فرصتاهای خیابانی نمایش
شوند و مخاطب را در میان کارهای روزانهاجرا می آمدهپیش

کنند تا تماشاگر وغافلگیر و موقعیتی نمایشی را خلق می
  بازیگر در هم بیامیزند و یکی شوند.

  

  بازار تهران
محدوده بازار شهر تهران در بافت تاریخی و مرکزی تهران واقع شده، 

بستر تحوالت  آمد، مالقات افراد و همچنینواز دیرباز محل رفت
  بخش به تهران است.متعدد بوده و جزء معدود بازماندگان هویت

ترین دوران تحول و رشد کالبدی بازار تهران به زمان قاجار و مهم
گردد. احداث چهارسوق عنوان پایتخت برمیانتخاب شهر تهران به

ق.) و بناهای پیرامون آنها ۱۲۴۳ق.)، چهارسوق کوچک (۱۲۲۲بزرگ (

های بازار و تقسیم حرکت در سطح اد مرکزیت در شبکه راهبرای ایج
ق.)، مدارس مروی و صدر، ۱۲۵۶شبکه، احداث مسجد شاه (امام، 

عنوان بناهای عمومی شهر، عبدالعظیم بهسردِر بازار و دروازه شاه
شاه، گسترش فضاهای تجاری ادامه پیدا کردند. در دوره ناصرالدین

دوره تا حکومت  یشتری گرفت و از اینو کالبدی بازار تهران شتاب ب
خود رشد  شدهبندی مشخصپهلوی اول، بازار در الگوی استخوان

  یافت.
جنوبی  -های شمالیکشیش.، خیابان۱۳۰۴-۱۳۲۰های در فاصله سال

خرداد کنونی) و  ۱۵غربی، چون خیام و بوذرجمهری ( -و شرقی
ر را دگرگون تخریب محله سنگلج، مسیرهای دسترسی به منطقه بازا

بخش رو به رفته عملکردهای فرهنگی و اجتماعی این کرد و رفته
رغم تحوالت گسترده و وسیع در ساختار اقتصادی و کاهش نهاد. به

مناسبت فرهنگی و اجتماعی، نقش و کارکرد بازار تهران در زندگی 
های ویژه هویتی و اجتماعی آن استمرار شهری و بر آن اساس، مولفه

طور سنتی محل بروز احساسات دینی و . بازار در ایران به]11[دارد
های مذهبی ترین مکان برگزاری آیینمذهبی است. همچنین مهم

های ملی همچون جشن نوروز بوده و هست. همچنین برگزاری آیین
  شده است.از دیرباز در این مکان انجام می

  پیشینه رخدادهای فرهنگی و جمعی در بازار تهران
های فرهنگی جنبه جمعی و تاریخ بسیاری از فعالیت در طول

اند. در پیوستهاجتماعی داشته و در فضاهای عمومی به وقوع می
های خوانی و نمایشایران نیز رخدادهایی همچون نقالی، تعزیه

خیابانی، مسابقات ورزشی و غیره به شکل کارنوال ملی و مذهبی 
از اهای عمومی هستند. های فرهنگی در فضهایی از فعالیتنمونه

جمله این رخدادهای فرهنگی که ارتباط تنگاتنگی با فضاهای شهری 
اند مجموعه هنرهای نمایشی هستند. از گذشته در فضاهای داشته

های مذهبی و ملی ویژه بازار تهران در ایام و مناسبتشهری، به
گردانی رواج اجرای هنرهای نمایشی همچون نقالی، تعزیه و دسته

  شته است.دا
مطالعاتی  محدوده نزدیک و داخل تاثیرگذار و تاریخی عناصر ۲ شکل

  دهد.را ارایه می
ها در خانههای آیینی است که عالوه بر قهوهنقالی از جمله نمایش
دهند، در اسناد موجود، نشان می شده است.فضای باز نیز انجام می

خوانی شاهنامهدوره صفوی که نقالی رواج بسیار داشته است، رسم 
های پرجمعیت توسط نقاالن گویی در اسواق، میادین و محلهو قصه
هایی در زمینه در بازار تهران نیز نمایش .]12[آمدگرد به اجرا درمیدوره

 سرودن و اشعار نفره چون خواندنهای تکنقالی و سایر نمایش
. درواقع، ]13[اندداستان که درواقع اشاره به نقالی دارد، رواج داشته

این شکل از تجمع، عالوه بر ایجاد خاطره جمعی، به حس 
  است. کردهیمبخشی و تعیین فضایی میدان نیز کمک وحدت
 دور به دایرهنیم جمعیت و میدانگاه در ای از نقالینمونه ۳شکل 

  دهد.نقال را نشان می
خوانی است. تعزیه دومین دسته از هنرهای نمایشی مربوط به تعزیه

شکلی از نمایش است که ریشه در اجتماعات و مراسم یادواره 
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شهادت امام حسین در ایام محرم دارد. این نمایش گرچه در ظاهر 
اسالمی است، اما در اصل از میراث خاص سیاسی و فرهنگ ایرانی 

ی رامونیپریخ در بازار تهران و فضاهای در طول تا .]15[ملهم شده است
عنوان خوانی مرسوم بوده است. از این رو تعزیه همواره بهتعزیه

ابزاری برای ایجاد هویت مکانی فضاها بدل شده است. فضاهایی که 
بستند، به فضاهای ماندگار با اجرای تعزیه در ذهن مردم نقش می

قتصادی تبدیل در اذهان مردم فارغ از هر طبقه اجتماعی و ا
  شدند.می

  دهد.را نشان می ۱۳۹۱ سال در ایتعزیه ۴شکل 
تعزیه سیار نمونه دیگری از این نمایش است که با مردم در فضای 

ی که برخالف تعزیه ثابت و معمول که در اهیتعز. بود باز گره خورده
شود، یک مجلس تعزیه را به چند مکانی از آغاز تا انجام اجرا می

بندی بستگی به تعداد کردند. این تقسیمه تقسیم میمجلس کوتا
 "گردانیدسته" .]12[شده داشتمحالت مورد نظر و از پیش تعیین

ی مردم در ایران هاتودهترین رسوم مذهبی بین هم یکی از معمول
ها در روز شهادت امام حسین یعنی روز دسته نیترباشکوه"است. 

عاشورا و در روز بیستم صفر، معروف به "اربعین" یا "چله"، چهلمین 
افتند. در بازار تهران ها به راه میروز شهادت امام حسین در خیابان

عزاداری در ایام محرم و صفر یکی دیگر از جلوه  جاتدستهبرگزاری 
  ست.های مذهبی اهای برپایی آیین

قاجار در تهران  زمان در میدانسبزه در عاشورا روز ، عزاداری۵ شکل
  دهد.را نشان می

  

  
 انتخاب مطالعاتی؛ محدوده نزدیک و داخل تاثیرگذار و تاریخی عناصر )۲شکل 
 جذب و طراحی برای که است هاییپتانسیل و تاریخی داشتن سابقه دلیلبه آنها
  .دارند محدوده داخل به تاریخی منطقه بازدیدکنندگان نظیر افراد

  

  
  ]14[)نامشخص تاریخ( نقال دور به رهیدامین جمعیت و میدانگاه در نقالی) ۳شکل 

  

  
 تعریف را تعزیه اجرای فضای که مردمی حلقه و ۱۳۹۱تعزیه در سال  )۴شکل 
  .]16[اندکرده

  

  
  ]17[تهران قاجار، زمان میدان درسبزه در عاشورا روز )٥شکل 

  

  سنتی -آیینی هایجشنواره نمایش
"، لقیسسلیمان و ب"های اساطیری و تاریخی نظیر اجرای نمایش

و  "ضحاک ماردوش"خوانی شبیه ،"رستم و سهراب"، "رودابه و زال"
خواهی و مجالس های آغاز نوروز، فصل کشاورزی و باراننمایش

ی این های فرهنگعروسی بومی همراه با شعر و آواز از جمله فعالیت
جشنواره هستند. دیدن طیف متنوعی از اجراگراِن سراسر ایران در 

های خوشایندی را با ها و رنگها، فرهنگاین جشنواره که نمایش
  خواند.ا به سوی خود میر آورند، هر رهگذری خود به پایتخت می

 شهریور در سنتی و آیینی هاینمایش جشنواره شانزدهمین ۶ شکل
 در فرهنگی رخدادهای انواع ۳در جدول و  دهدرا نشان می ۱۳۹۲

  تهران ارایه شده است. بازار محدوده
  

  
 حلقه ؛۱۳۹۲سنتی در شهریور  و آیینی یهاشینما جشنواره شانزدهمین )۶شکل 
   تهران نمایش سکوی دور به مردم
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  انواع رخدادهای فرهنگی در محدوده بازار تهران (منبع: نگارنده) )۳جدول 
  فضای شهری برای اجرا  های مرتبطمراسم  نوع رویداد

  دهه محرم

  تعزیه
  خوانی)نقالی (پرده 
  نمایشگاه عکس عاشورا 
  کاروان عاشورا 

  میدان (تعزیه)سبزه
  ، ناصرخسرو، صوراسرافیل و خیام (عبور کاروان عاشورا)خرداد ١٥های خیابان

  آغاز سال نو (نوروز)

  فیروزحاجی 
  کارناوال اقوام و سنن 
  جشنواره لباس و غذای اقوام و سنن 
ها) و نمایش های نمایشی اقوام و سنن (نظیر عروسیآیین 

  رسوم نوروز

  میدانچه مروی (جشن نوروز)
خرداد، ناصرخسرو، صوراسرافیل، خیام و داور (عبوراجراگران  ١٥های خیابان
فیروز، عبور کارناوال اقوام سنن ایرانی و  های نمایشی نوروز نظیر حاجیآیین

  های لباس و غذا)برپایی نمایشگاه
  قوام و سنن)های نمایشی ایل (اجرای آیینمیدان و میدانچه صوراسرافسبزه 

  های روزانهنمایش

  خوانی)نقالی (شاهنامه
  های تک و دونفرهنمایش 
  نوازندگان در حال حرکت 
  های روحوضینمایش 

  ال حرکت)های محدوده (اجراگران خیابانی در حخیابان
ای نظیر های دایرهفضای کاخ گلستان، میدانچه صوراسرافیل (نمایشپیش 

  های تک و دونفره)نقالی، نمایش
های تک حوضی)؛ مجموعه کاخ گلستان (اجرای نمایشمیدانچه مروی (تخت 

  و دونفره)

  
  هایافته

میدانی در محدوده بازار تهران با توجه به مطالعه اسناد و مشاهدات 
های این محدوده را توان ویژگیبرای دستیابی به هدف پژوهش می

  در سه بعد کلی مورد بررسی و تحلیل قرار داد:
های اجتماعی و فرهنگی: از جمله نقاط قوت محدوده الف) ویژگی

های فرهنگی و رای فعالیتسازی آن برای اجمنظور مناسببازار به
طور که قبًال نیز اشاره شد داشتن پیشینه تاریخی در ماناجتماعی ه

های ملی و مذهبی در این محدوده است که امکان اجرای نمایش
های موجود شده و تقویت آیینهای نمایشی فراموشاحیای آیین

شود. اما عنوان فرصتی برای دستیابی به هدف پژوهش قلمداد میبه
ویژه در نسل جدید ها بهآیین شدن برخی از اینبه فراموشی سپرده

  شوند.می های این حوزه محسوبتوجهی به آنها از آسیبو بی
های کالبدی و عملکردی: دومین بعد در زمینه ب) ویژگی
های سازی فضای شهری محدوده بازار برای اجرای فعالیتمناسب

فرهنگی توجه به بعد کالبدی و عملکردی آن است. با انجام مطالعات 
دلیل اسی و مشاهدات میدانی مشخص شد که محدوده بازار بهکارشن

مواردی همچون وجود عناصر کالبدی با ارزش تاریخی همچون راسته 
العماره، وجود میدان، ساختمان شمسبازار، کاخ گلستان، سبزه

های عمومی فضاهای مکث در محدوده، وجود شبکه دسترسی
عملکرد تجاری گسترده رانی)، داشتن مناسب (مترو و خطوط اتوبوس
هایی چون امکان استفاده از عناصر با و قوی و همچنین فرصت

ارزش تاریخی برای تقویت هویت کالبدی محدوده، امکان تجهیز و 
سازی فضاهای مکث موجود، امکان ایجاد سرزندگی کالبدی مناسب

در منطقه به لحاظ کالبدی و عملکردی دارای نقاط قوت کافی و 
های فرهنگی است. اما سبی برای اجرای فعالیتهای منافرصت

ها، ها و مشکالتی چون اغتشاشات بصری در جدارهوجود عارضه
سازی نامناسب، نبود تعریف فضایی در برخی نقاط، تداخل کف

حرکت سواره و پیاده، مبلمان نامناسب در فضاهای شهری، عدم 

محوطه  شدنتعریف ورودی فضاها (مترو و غیره) و همچنین تبدیل
های سرزندگی و ترشدن زمینهبازار به محیطی صرفًا تجار، کمرنگ

نشاط در منطقه، فرسودگی کالبدی تدریجی بافت در گذر زمان، 
های کالبدی و تاریخی و های رقابتی در عرصهدادن مزیتازدست

عنوان نقاط فرهنگی در مقایسه با سایر مراکز تجاری جدیداالحداث به
ی تهدید برای محدوده مورد مطالعه در خصوص هاضعف و زمینه

  های فرهنگی هستند.سازی برای فعالیتمناسب
محیطی: سومین زمینه مورد مطالعه در های زیستج) ویژگی

سازی بازار تهران برای اجرای خصوص بررسی تحقق هدف مناسب
این محدوده است.  های محیطی درهای فرهنگی بررسیفعالیت

اندازی آنها در ساعات میانی روز، سال و سایهوجود درختان کهن
گیری از سال، امکان بهرهبخشی از طریق درختان کهنامکان هویت

های ملی و اندازی درختان در ساعات عصر برای اجرای نمایشسایه
های محیطی موجود در محدوده مذهبی از جمله نقاط قوت و فرصت
های و هوا، فرسودگیهای صوتی بازار تهران هستند. اما آلودگی

دلیل ها و عدم استفاده از برخی نقاط بافت بهکالبدی ناشی از آلودگی
بودن از جمله مشکالت محیطی محدوده بازار فرسودگی و متروکه
گانه فوق در قالب جدول سوات مورد ابعاد سه ۴هستند. در جدول 
  اند.توجه قرار گرفته

 

محدوده بازار تهران برای سازی برای دستیابی به هدف اصلی مناسب
ریزی، ابتدا های فرهنگی در چارچوب نظام برنامهاجرای فعالیت

هدف فوق به سه هدف عملیاتی تجزیه شد. به این معنا که برای 
دستیابی به هدف مورد نظر باید به سه هدف عملیاتی جامعه عمل 

ه، ب) ایجاد سرزندگی در بخشی به محدودپوشاند: الف) هویت
های مذهبی و ملی. برای تحقق هر یک و ج) احیای سنتمحدوده 

از این اهداف عملیاتی راهبردها و راهکارهای اجرایی در نظر گرفته 
  ).۵است (جدول  شده

  

  .کشدمی تصویر به را مطالعه مورد محدوده در رفتاری قرارگاه ۷ شکل
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  محیطیتحلیل سوات محدوده مورد مطالعه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، کالبدی و عملکردی و زیست) ۴جدول 

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  ابعاد

  اجتماعی و فرهنگی
های تاریخی در وجود زمینه
های آیینی و ملی اجرای نمایش
  در محدوده

اشکال شدن برخی فراموش
های آیینی در دوره نمایش
ویژه در میان نسل معاصر به
  جدید

های نمایشی امکان احیای آیین
های شده و تقویت آیینفراموش

موجود و ارتقای حس همبستگی و 
انسجام اجتماعی در محدوده مورد 

  مطالعه و جامعه

های نمایشی دررفتن اشکال آیینازبین
 ها ونتوجهی بیشتر به آصورت بی
های دادن چنین سرمایهازدست

اجتماعی و در پی آن کمترشدن حس 
  همبستگی و انسجام اجتماعی

  ملکردیع -کالبدی

وجود عناصر کالبدی باارزش 
تاریخی همچون راسته بازار، کاخ 

میدان، ساختمان گلستان، سبزه
العماره و غیره؛ وجود شمس

فضاهای مکث در محدوده؛ وجود 
 های عمومیشبکه دسترسی

مناسب (مترو و خطوط 
رانی)؛ داشتن عملکرد اتوبوس

  تجاری گسترده و قوی

ها؛ اغتشاشات بصری در جداره
سازی نامناسب؛ نبود تعریف کف

فضایی در برخی نقاط؛ تداخل 
حرکت سواره و پیاده؛ مبلمان 
نامناسب در فضاهای شهری 
محدوده مورد مطالعه؛ عدم 

تعریف ورودی فضاها (مترو و 
  غیره)

ان استفاده از عناصر با ارزش امک
تاریخی برای تقویت هویت کالبدی 

محدوده؛ امکان تجهیز و 
سازی فضاهای مکث موجود؛ مناسب

امکان ایجاد سرزندگی کالبدی در 
  منطقه

شدن محوطه بازار به محیطی تبدیل
های ترشدن زمینصرفًا تجاری؛ کمرنگ

سرزندگی و نشاط در منطقه؛ فرسودگی 
بافت در گذر زمان؛  کالبدی تدریجی

های رقابتی در دادن مزیتازدست
های کالبدی و تاریخی و فرهنگیعرصه

در مقایسه با مراکز تجاری 
  جدیداالحداث در سایر مناطق شهر

  محیطیزیست
سال؛ وجود وجود درختان کهن

 اندازی در ساعات میانی روزسایه
  آلودگی صوتی؛ آلودگی هوا

رختان بخشی از طریق دامکان هویت
گیری از سال؛ امکان بهرهکهن
اندازی درختان در ساعات عصر سایه

  برای اجراهای نمایشی

دلیل فرسودگی بیشتر بافت؛ به
های صوتی و هوا و همچنین آلودگی

دلیل عدم استفاده مناسب و به
  شدن در گذر زمانمتروک

  
  سازی فضاهای شهری محدوده مورد مطالعه (اهداف، راهبردها و راهکارهای عملیاتی)مناسب )٥جدول 

  راهکارهای عملیاتی  راهبردها  اهداف عملیاتی

  بخشی به محدودههویت

  تقویت عناصر شاخص تاریخی در محدوده
انچه العماره و میدفضای کاخ گلستان؛ تقویت ارتباط شمسسازی پیشکف

  العمارهکاخ گلستان و شمس مروی؛ نورپردازی

کارگیری عناصر کالبدی در تعریف هویت به
  فضاهای جدید

های داور و صوراسرافیل در میادین فوق؛ قراردادن قراردادن مجسمه
هایی با نمادهای داور و صوراسرافیل در کف ساری محوطه میادین؛ پوشکف

  نصب نمادهای مرتبط با محرم و نوروز در این میادین

  های فرهنگی و اجتماعیفعالیت

های روحوضی در میدان؛ اجرای نمایشاجرای تعزیه در دهه محرم در سبزه
هایروزهای خاص هفته بعد از ساعات اداری در میدانچه مروی؛ اجرای نمایش

نفره های کوچک در میدانچه داور بعد از ساعات اداری؛ اجرای نمایش تکگروه
فضای کاخ گلستان؛ نفره در پیشرای نمایش تکدر میدانچه صوراسرافیل؛ اج

  فضای کاخ گلستاناجرای نقالی در پیش

  سرزندگی

  هاایجاد تنوع فعالیت

روزه های خیابانی و آیینی؛ برگزاری جشنواره سهاجرای انواع مختلف نمایش
العماره؛ اقوام؛ نورپردازی ویژه عناصر شاخص کاخ گلستان و شمس

های خیابانی و شبانه در نوازندگان خیابانی؛ وجود کافهها و فروشدست
  میدانچه مروی و صوراسرافیل

  کنندگانایجاد امنیت، آرامش و رفاه استفاده

کردن میدان؛ فعالهای مروی، صوراسرافیل و سبزهحضور آب در میدانچه
 اصرخسرو؛ نفوذپذیری محدودهخرداد و ن ۱۵های های تجاری پیاده و راهکاربری

کاخ گلستان و تکیه دولت و ساختمان رادیو برای شفافیت فضایی و افزایش 
  دید و امنیت

  های آیینیاختصاص فضاهای مناسب به نمایش  یهای آیینی و ایراناحیای سنت

میدان: تعزیه؛ مروی: تخت های اجرای سبزههای آیینی با مکانتثبیت نمایش
تئاتر خیابانی؛ امکان اجرای حوضی؛ کاخ گلستان: نقالی؛ صوراسرافیل: 

ها بعد از ساعات اداری؛ وجود مدیریت مناسب برای اجرای منظم نمایش
  نمایش های آئینی و ملی
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 زندگی در افراد شدنجمع برای فضایی که محدوده رفتاری هایقرارگاه )۷شکل 
 هستند  روزمره

  

  گیرینتیجه
سازی فضاهای شهری در پژوهش حاضر سعی شد برای مناسب

منظور وقوع رخدادهای فرهنگی و اجتماعی راهکارهایی ارایه شود. به
، هافعالیتحضور برخی  واسطهبه  توانندمیدرواقع فضاهایی که 

ت، باورها، هویتی دوباره یابند و موجبات جذب و پیوند افراد به سن
و فرهنگ خویش شوند. در این پژوهش با توجه به  هاارزش
های محدوده مورد مطالعه، امکان مداخالت کالبدی گسترده کاربری

دهی در فضا وجود ندارد، بنابراین عمده راهکارها معطوف به سامان
ی جمعی است. بر این اساس هامراسمفضاهای باز، برای برگزاری 

ی اجتماعی و فرهنگی هافعالیتشدن برخی مشخص شد که افزوده
ی آنها بخشتیهوموجب سرزندگی و  توانندمیبه فضاهای شهری 

  شود.
(اجرای تعزیه)،  دانیمسبزهبرخی فضاهای شهری ایران همچون 

ی حکومتی)، هامراسممیدان ارگ (محل تجمع روزانه مردم و اجرای 
که متاسفانه  اندبودهی جمعی هامراسمدر گذشته خود مکانی برای 

است.  شدهامروزه نقش آنها در برگزاری چنین رویدادهایی کمرنگ 
هایی در این فضاها، در حال حاضر با از طرفی انجام چنین فعالیت

مشکالتی همراه است که این مشکالت عمدتًا شامل کمبودها و 
های کالبدی نظیر موانع موجود در فضا، نبود امکانات کافی کاستی

ی تماشاگران و غیره است. درنتیجه در حالی که فضاهای شهری برا
ایران دارای سابقه و سرمایه اجتماعی اجرای رویدادهای جمعی 

	اند.دهی کالبدی نشدههستند، اما برای آن سامان
با توجه به پیشینه فضاهای محدوده و محوطه بازار تهران باید اذعان 

، برای اجرای تعزیه دانیمسبزهداشت که توان برخی فضاها نظیر 

آشکار است. همچنین روشن شد که در بازار بزرگ تهران که در 
گذشته و امروزه محور اجتماعی و اقتصادی و محل اجرای 

ی جمعی مذهبی شهر بوده و است و روزانه مردم زیادی در هامراسم
، امکان برگزاری رویدادهای جمعی فرهنگی وجود ابندییمآن حضور 

فی وجود سه محور پیاده در پیرامون بازار که فارغ از دارد. از طر 
با  توانیمو  دهندیمحرکت سواره هستند، این امکان را افزایش 

شده را حتی تمهیداتی کالبدی، حیات فضاهای شهری جدید خلق
 هاشینمای را برای تماشای ویژه انهیزمبعد از تعطیلی بازار، که خود 

ه وجود آورد و در درازمدت به آن سرزندگی ، بکندیمفراهم  هابرنامهو 
توان به واسطه وجود بناهای همیشگی بخشید. همچنین می

شاخص تاریخی نظیر مجموعه کاخ گلستان و بنای شاخصی از آن 
 دادننشان، از توان گردشگری فرهنگی برای العمارهشمسیعنی 

دادهای ی نمایشی ایرانی استفاده کرد و در آینده از همین رویهانییآ
نقطه قوتی برای جذب گردشگران و توسعه صنعت  عنوانبهجمعی 

ی دادگستری هاساختمانروی گردشگری بهره برد. فضاهای باز روبه
های مناسب بالقوه دیگری برای و سازمان امور مالیاتی خود عرصه

به  توانندمیی جمعی (هر چند کوچک) هستند که هامراسماجرای 
  از پایان ساعات کاری کمک کنند.سرزندگی محدوده بعد 

  

 موردی توسط نویسندگان ذکر نشده است.تشکر و قدردانی: 
  موردی توسط نویسندگان ذکر نشده است.اخالقی:  تاییدیه

  موردی توسط نویسندگان ذکر نشده است.تعارض منافع: 
شناس/پژوهشگر ، نگارنده مقدمه/روشسکینه معروفی سهم نویسندگان:

  )%١٠٠آماری/نگارنده بحث (اصلی/تحلیلگر 
 موردی توسط نویسندگان ذکر نشده است.منابع مالی: 

  

 منابع
1- Aminzadeh B. Recognition of the effect of collective 
rituals on the configuration of the traditional city. 
HONAR-HA-YE-ZIBA HONAR-HA-YE TAJASSOMI. 
2007;32(32):5-13. [Persian] 
2- Madanipour A. Design of urban space: An inquiry into a 
socio-spatial process". Mortezaei F, translator. 2nd Edition. 
Tehran: Urban Processing and Planning Company; 2005. 
[Persian] 
3- Moughtin C, Cuesta R, Sarris Ch, Signoretta P. Urban 
design: Method and techniques. Abingdon: Routledge; 
2003. 
4- Carmona M. Public places-urban spaces: The 
dimensions of urban design. 1st Edition. Boston: 
Architectural Press; 2003. 
5- Chambers C. Continuum companion to twentieth 
century theatre. New York: Continuum International 
Publishing Group; 2000. 
6- Popescu RI, Corbos RA. The role of festivals and cultural 
events in the strategic development of cities. 
Recommendations for urban areas in Romania. 
Informatica Economica. 2012;16(4):19-28. 
7- Gol J. Cities for people. Ghaffari A, Gaffari L, translators. 
Tehran: Elme Memar; 2013. [Persian] 
8- Raj R. The impact of festivals on cultural tourism. Tour 
Today. 2004;(4):66-77. 
9- Jeffres LW, Bracken CC, Jian G, Casey MF. The impact of 
third places on community quality of life. Appl Res Qual 



 ۱۱۷ : محدوده بازار تهران)یرد(نمونه مو یفرهنگ یهاتیفعال یبرا یشهر  یفضاها یساز مناسب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Urban Design Discourse                                                                                                                                                              Volume 1, Issue 2, Spring 2020 

Life. 2009;4(4):333. 
10- Zahedi F. Street theater, the process of changing the 
contractual environment of the play. 1st Edition. Tehran: 
Creative Discourse Publishing; 2001. [Persian] 
11- Habibi H. Tehran Grand Bazaar, markets and 
surrounding markets in the last two hundred years. 1st 
Edition. Tehran: Iranshenasi; 2010. [Persian] 
12- Ashourpour S. Iranian drama, other Iranian dramas: 
Before and after Islam. 1st Edition. 5th Volume. Tehran: 
Soore Mehr; 2011. [Persian] 
13- Beizai B. Drama in Iran. 6th Edition. Tehran: 
Roshangaran Publications and Women's Studies; 2008. 
[Persian] 

14- iranak.org [Internet]. Tehran: iranak.org; Unknown 
Year [cited 2019 2 3]. Available from: 
https://b2n.ir/206893. [Persian] 
15- Chelkowski P. Taziyeh of Iran's leading native art. 
Hatami D, translator. Tehran: Scientific and Cultural 
Publications; 1988. [Persian] 
16- hamshahrionline.ir [Internet]. Tehran: 
hamshahrionline.ir; 2020 [cited 2020 5 14]. Available 
from: http://www.hamshahrionline.ir/details/190568, 
2013. [Persian] 
17- istta.ir [Internet]. Tehran: istta.ir; Unknown Year 
[cited 2019 5 20]. Available from: http://istta.ir/home/fa. 
[Persian] 
 


	1505-GFT-Or-Maroufi(35926)-InD
	1505-GFT-Or-Maroufi(35926)-Txt

