
مجم��������وع����������ه 
تئ�������ات����ر ش������هر

اين مجموعه  در آغاز فعاليت، توس�ط سازمان جشن هنر شيراز اداره 
می شد كه بعدها اين وظيفه به راديو و تلويزيون واگذار شد. بعد از انقالب 
سرپرستی اين مجموعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سپرده شد. 
اداره كل هنرهای نمايش�ی به عن�وان متولی فعاليت ه�ای تئاتری اين 

مجموعه محسوب می شود.
با انتصاب حسين پارسايی به سمت مدير اداره كل هنرهای نمايشی، 
مديريت مجموعه تئاتر شهر به شهريار رشيدعلی پور واگذار شد. اسفند 
84 با انتصاب علی پور به س�مت معاون اداري- مالي  اداره كل هنرهای 
نمايشی ، جواد افشين نژاد به همراه محمد خبری برای سرپرستی تئاتر 
شهر برگزيده و به سمت مشاور اجرايی رئيس اداره كل هنرهای نمايشی 
منصوب ش�دند. س�ال 85 با بازنشس�تگی افش�ين نژاد، مهرداد رايانی 

مخصوص به اين سمت رسيد.
اواخر مهر ماه س�ال 87 نيز ب�ه دنبال تصميم رايان�ي مبني بر ادامه 

تحصيل در خارج از كشور، محمد حيدري جايگزين او شد.
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مجموعه تئاتر ش��هر به عنوان تنها مركز تئاتر حرفه ای كشور، ساختمانی است 
مدور و استوانه ای، در  تقاطع دو خيابان انقالب و ولي عصر )عج( و ضلع غربی پارك 
دانشجو در چهار راه ولی عصر)عج(. فكر احداث يك مركز تئاتر براي تهران در اوايل 
دهه 40 خورشيدی مطرح و با گسترش تفكر احداث سالن نمايشی برای پايتخت 
نش��ينان باالخره كلنگ تئاتر شهر تهران در سال 1346، در محل كافه شهرداری 

به زمين زده شد.
 طراحی اين ساختمان به عهده »امير علی سردار افخمی« از بنيانگذاران جريان 

معماری پيشرو ايران بوده است.
- در معماري اين ساختمان مدور، ستون های قرينه به سبك ستون های تخت 
جمش��يد طراحی شده است كه باعث می شود ساختمان شباهت زيادی به خيمه 
داش��ته باشد. باالی س��اختمان گنبد نيم مدوری طراحی ش��ده كه يادآور »برج 
طغرل« و معماری دوره ايلخانيان اس��ت. در نماي ساختمان، تركيبی از كاشی و 
آجر به كار رفته اس��ت؛ تركيب كاشی فيروزه اي رنگ به شكل انتزاعی و استفاده 
از آجر برجس��ته كه در دوره های مختلف تاريخی به ويژه در دوره ايلخانيان وجود 
داشته است. شايد مهم ترين ويژگی تئاتر شهر در پالن دايره ای شكل آن باشد. اين 
پالن تركيبی از معماری يونان و روم قديم و بناهای مربوط به نمايش، مانند پانئوم 
و كلوزيوم اس��ت. اينگونه پالن ها در زمان ناصرالدين شاه وارد معماری ايران شد. 
فضاهای داخلی اين بنا با پيچ و خم های حاصل از پيروی طرح از هندس��ه غالب، 
حال��ت رمز و رازگونه به خود گرفته و گويی فرد را در هزارتوی خود اس��ير كرده، 

چنانكه ويژگی هنر است.
مجموعه تئاتر ش��هر، هفتم بهمن ماه 1351 با روی صحنه رفتن نمايش »باغ 
آلبالو« به كارگردانی آربی آوانس��يان با بازی داريوش فرهنگ، سوس��ن تسليمی، 
مهدی هاش��می، فهيمه راستكار و پرويز پورحس��ينی به عنوان مدرن ترين سالن 

تئاتر تهران افتتاح شد.
اين مجموعه تا حدود س��ال 59 از س��ه تاالر اصلي، چهارس��و و تاالر شماره 2  

تشكيل مي شد.
ت��االر اصلی ك��ه مهم ترين هدف س��ازندگان تئاتر ش��هر ب��ود در دو طبقه با 
ظرفيت حدود 579 نفر طراحی ش��ده اس��ت. اين ت��االر از تمامي تجهيزات فنی 
نظير صحنه گردان الكتريكی به قطر 11/5 متر، آسانس��ور دكور، سيستم آويزهای 
باالرونده برای دكور، دهنه متحرك صحنه، پرده و امكانات س��ينمايی و سيس��تم 
كامل نور و صدا برخوردار است. عمق صحنه 15 متر، ارتفاع پرده صحنه 10 متر، 
پهنای صحنه از جلو 19 متر، پهنای صحنه از دهانه 16 متر، پهنای صحنه از وسط 

26 متر و طول دهانه آن از 12 تا 14 متر تغييرپذير است.
همزمان با اين س��الن، دو س��الن چهارسو و تاالر شماره 2 نيز راه اندازی شدند. 
تاالر چهارسو در طبقه زيرين پشت ساختمان اصلی قرار دارد. اين تاالر مخصوص 
نمايش های ايرانی كه احتياج به س��ن مدور دارد، ساخته شده است. اين سالن از 

120 تا0 35 نفر بستگی به نوع نمايش، ظرفيت تماشاگر دارد.
تاالر شماره 2 برای نمايش هايی طراحي شده كه حدود سه تا شش بازيگر دارد. 

اين سالن حدود 150 نفر گنجايش دارد.
س��ال 1359 با توجه به نياز به س��الن های جديد، يكی از انبارهای تئاتر ش��هر 
تغيير كاربری داده و به نام سالن قشقايی _ برگرفته از نام شهيد حسين قشقايی 

- معروف شد. اين سالن پس از مدتی به داليلی تعطيل شد.
تاالر قش��قايی در س��ال 77 با اجرای »بانو آئوی« به كارگردانی بهرام بيضايی 
بازگش��ايی اما به دليل پاره ای از تعميرات با ش��كل جديد در مهر ماه 78 افتتاح 
شد. اين تاالر با شكلی سه گوش، حدود 250 نفر گنجايش داشت و برای اجرای 
نمايش هاي سنتی _ ايرانی مناسب بود. با فعال شدن تماشاخانه سنگلج و به دليل 
نامناسب بودن عمق صحنه دو نقطه كور برای تماشاگران، اين تاالر در سال 1381 

با گنجايش 150 نفر و عمق صحنه مناسب مجددا راه اندازی شد.
از حدود س��ال 77 برای بهره برداری مناس��ب از فضاهای تئاتر ش��هر، برخی از 
بخش های بی اس��تفاده آن تبديل به سالن های جديد ش��د. اين سالن ها عبارتند 
از: ت��االر س��ايه، ت��االر نو، خانه خورش��يد و كافه تريای س��الن كه ب��رای اجرای 

نمايشنامه خوانی به كار گرفته شد.
در محوطه جلو و پشت ساختمان نيز دو سن روباز برای اجرای نمايشنامه  های 

خيابانی طراحی شده است.
براساس مصوبه شوراي راهبردي تئاتر كشور )ارديبهشت 1386( هويت برخي 

از تاالرهاي نمايشي مجموعه تئاتر شهر به اين نحو تشريح شده است:
تاالر اصلي: اجراي تئاتر كامل يا فراگير

)اثري كه به لحاظ متن، مضمون، تعداد و نوع بازيگر، نحوه كارگرداني، طراحي 
لب��اس و ... داراي ويژگي منحصر به فرد و حرفه اي بوده، وجاهت و مقبوليت الزم 

را داشته و در جلب تفكر عموم تماشاگران موفق باشد.(
تاالر چهارسو: اجراي نمايش هاي مولف 

)اثري كه توس��ط كارگرداني با ويژگي هاي مولف خلق شده باشد، بديهي است 
متن نمايش مي تواند ايراني، خارجي و اقتباس��ي باشد، يا در سبك ها و گونه هاي 

مختلف نمايشي به اجرا برسد.(  
تاالر قشقايي: اجراي آثار و متون نمايشي ايراني 

تاالر س�ايه: اجراي  آثار ترجمه شده خارجي، اقتباسي يا برداشت آزاد قصه ها 
و رمان هاي خارجي 

كارگاه نمايش: آثار كارگاهي و تجربي به معناي حرفه اي

مجموعه تئاتر ش��هر دارای سالن انتظار و قسمت های پذيرايی، كافه تريا، بوفه، 
كتابخانه، مركز اسناد، كتابفروشی و بخش های اداری است. محوطه باز اطراف بنا 
در مجاورت خيابان ولی عصر)عج(، پارك دانش��جو و خيابان انقالب  نيز بخشی از 
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مجموعه تئاتر شهر محسوب می شود.

اهداف:
1 - برنامه ريزي و نظارت بر اجراي عمومي نمايش هاي حرفه اي در س��الن هاي 

مختلف مجموعه تئاتر شهر
2 - ارائه خدمات و فراهم كردن شرايط براي گروه هاي نمايشي، جهت تمرين

3 - انج��ام ام��ور اجرايي مرتبط با برگ��زاري جش��نواره هاي مختلف هنرهاي 
نمايشي

4 - مش��اركت و برگزاري مراسم گشايش و پاياني جشنواره ها و جلسات نقد و 
بررسي نمايش ها

5 - ميزباني از جشنواره هاي ملي و بين المللي

شرح وظايف:
1 - ايج��اد، نگهداري و ثبت و ضبط اطالعات مربوط به نمايش��گاه هاي عكس 
تئاتر، ماس��ك، عروس��ك و ... همچنين جمع آوري اسناد و مدارك )پوستر، كارت 
دعوت، كاتالوگ، آفيش، بروش��ور، عكس و م��وارد ديگر( مربوط به گروه هايي كه 

اجراي نمايش دارند.
2 - ايجاد بايگاني فيلم و نوارهاي صوتي )افكت، موسيقي متن( و تصويري در 

زمينه هاي آموزشي و فرهنگي جهت استفاده گروه هاي نمايشي
3 - مش��اركت در برگزاري نمايشگاه ها، همايش ها، كنگره ها و غرفه هاي فروش 

كتاب با هماهنگي حوزه معاونت هنري
4 - آماده سازي تاالرهاي تئاتر شهر جهت اجراي برنامه هاي هنري، سخنراني ها، 

همايش ، افتتاحيه و اختتاميه جشنواره هاي مختلف و جلسات نقد و بررسي

5 - در اختي��ار ق��رار دادن امكانات و س��الن ها جهت جش��نواره هاي داخلي و 
بين المللي هنرهاي نمايشي با هماهنگي اداره كل هنرهاي نمايشي

6 - همكاري با دبيرخانه دائمي جشنواره ها در مواقع ضروري
7 - فراه��م ك��ردن زمينه هايي جه��ت تمرين و اجراي گروه هاي نمايش��ي در 

تاالرهاي مجموعه بويژه گروه هاي شهرستاني در ايام جشنواره
8 - حفظ و صيانت از وسايل و امكانات مجموعه تاالرهاي تئاتر شهر

9 - تهيه و ترميم وس��ايل نوري، صوتي و فني و امكانات الزم جهت مجموعه 
تاالرها و گزارش نواقص و پيگيري جهت رفع آن

10 - نظ��ارت بر مراحل تمريني و اجرايي گروه هاي نمايش��ي كه در مجموعه 
تاالرهاي تئاتر شهر حضور پيدا مي كنند.

11 - برنامه ريزي و انجام امور اجرايي مربوط به جشنواره هاي هنرهاي نمايشي 
براساس مصوبات ش��وراي برنامه ريزي و هماهنگي فعاليت هاي معاونت هنري در 

چارچوب سياست هاي وزارتخانه
12 - پيش بيني بودجه و نيروهاي تخصصي و دستگاه هاي جديد براي تاالرهاي 

تئاتر شهر
13 - رده بندي س��الن هاي تئاتر ش��هر و رعايت اولويت هاي حرفه اي توس��ط 

كارشناسان تحت سرپرستي
14 - در نظر گرفتن راهنمايان هنري بويژه به كار گرفتن دانشجويان هنري در 

جشنواره ها براي راهنمايي مردم در استفاده صحيح از تاالرها و برنامه ها
15 - جم��ع آوري اطالعات مربوط ب��ه تعداد تماش��اگران و بازديدكنندگان و 

طبقه بندي اطالعات نمايشگاهي در طول سال
16 - س��ازماندهي فعاليت هاي مربوط، تقس��يم كار، تعيي��ن وظايف و حدود 

مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

اعضاي شوراي انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر
مجيد سرس��نگي، ايرج راد، بهروز غريب پور، حس��ين مسافرآستانه، محمدعلي 

خبري، حسين پاكدل و ايوب آقاخاني )سخنگو(
با توجه به وضعيت بازس��ازي تئاتر ش��هر و توقف اجراي عمومي نمايش ها در 
نيم سال دوم 86، اجرايي شدن مصوبات اين شورا در سال 86 به سال 87 منتقل 
ش��د و به دنبال آن اين ش��ورا به كار خ��ود پايان داد. گفتني اس��ت در كنار اين 
مصوب��ات، نمايش هاي منتخب جش��نواره هاي آييني – س��نتي، فجر و همايش 
آيين هاي عاشورايي و ... از ديگر تعهدات اجرايي تئاتر شهر در سال 86 بودند كه 

اجراي عمومي خود را در سال 87 پيگيري كردند.

مشكالت:
 - فقدان اساسنامه و آيين نامه اجرايي
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 - عدم ارائه برنامه س��االنه از س��وي مديريت به دليل نبود سيستمي مشخص 
براي تصميم گيري هاي متمركز در مجموعه تئاتر شهر

 - نامشخص بودن جدول اجرايي ساالنه سالن ها
 - تش��كيل نشدن شوراي انتخاب آثار به دنبال پايان كار اين شورا در سال 86 
- فعال نشدن شورا در سال 87 ناشي از اين است كه درصد بااليي از آثار مجموعه 
تئاتر شهر، از جشنواره فجر و جشنواره هاي ديگر به تئاتر شهر راه پيدا مي كنند و 

جاي خالي آن چندان احساس نمي شود.
 - عدم تفويض اختيار تصميم گيري براي شوراي انتخاب آثار

 - انتخاب آثار، براي اجرا در س��الن هاي تئاتر ش��هر معموالً براساس معيارهاي 
انتخاب جشنواره فجر و ساير جشنواره ها انجام مي گيرد.

 - نبود بررس��ي در نحوه ارائه نمايش، برنامه ريزي فصل مورد نظر براي اجرا و 
ضعف در امر تبليغات

 - مش��خص نبودن معياري براي س��نجش و ارزشيابي سطح كيفي آثار، جهت 
استمرار در اجرا

 - توقف اجراي آثار پرمخاطب در نقطه اوج استقبال مخاطب، به دليل حاكميت 
ذهنيت اجراي نوبتي

 - نامشخص بودن حد نهايي اجرا براي يك اثر موفق تئاتري،  به دليل محدود 
بودن تعداد سالن هاي موجود

 - موفق نبودن برخي از آثار برگزيده جشنواره در اجراي عمومي
 - مش��كالت زمان بندي اجراها، به دليل استفاده گروه هاي نمايشي از بازيگران 

مشترك

 - نبود تقسيم بندي درست و مناسب براي استفاده از يارانه دولتي
 - اف��ت كيفي��ت هنري آثار، به دليل مش��كالت اجرايي تولي��د و دغدغه هاي 

حاشيه اي كارگردان ها در بخش مالي

راهكارها:
 - تدوين اساسنامه و آيين نامه اجرايي

 - مش��خص كردن دامنه قدرت عمل و اختيارات مدير مجموعه تئاتر ش��هر از 
طريق تدوين و تصويب اساسنامه

 - تش��كيل ش��وراي انتخاب آثار و تنفيذ اختيار تصميم گيري براي يك س��ال 
تئاتر شهر

 - انتخاب آثار براي اجرا، بر اساس معيارهاي شوراي تئاتر شهر و نه معيارهاي 
جشنواره اي

 - برنامه ريزي جهت اجراي نمايش هاي ايراني و خارجي، مدرن و سنتي به طور 
همزمان در سالن هاي تئاتر شهر، براي جذب ساليق مختلف مخاطبان
 - در نظر گرفتن معيارهايي مشخص براي ارزيابي سطح كيفي آثار

 - انعقاد قرارداد با كارگردان ها، مبني بر مهلت دو هفته اجرا براي آثاري كه با 
استقبال روبه رو نمي شوند و تمديد اجراي آثاري كه 30 اجراي خود را با موفقيت 

پشت سر گذاشته اند.
 - در نظ��ر گرفتن ارزش��گذاري مالي و بهره مندي از ياران��ه دولتي براي آثار با 

كيفيت و موفق
 - ايجاد ش��رايط اجراي آثار هنرمندان متقاضي – با حمايت مركز – در سالن 

فرهنگسراها
 - اجراي تورهاي تئاتري در شهرستان ها توسط اداره كل هنرهاي نمايشي براي 

برون رفت از وضعيت فعلي حاصل از كمبود سالن نمايش
 - اس��تفاده بهينه از س��الن هاي بدون اس��تفاده با مديريت اداره كل هنرهاي 

نمايشي
 - برگزاري رپرتوار، به عنوان راهكاري براي اجراي دوباره نمايش هاي پرمخاطب 

و استفاده از قابليت اين آثار در جذب مخاطب
 - تعريف جايگاه مدير توليد در تئاتر با وظايف تعريف شده، با هدف نظم بخشي 
به فعاليت هاي اجرايي، فارغ ش��دن كارگردان ها از پيگيري مسائل مالي و اداري و 

تبلور خالقيت در توليد هنري

تحوالت:
 - تعطيلي كارگاه دكور و لباس مجموعه تئاتر شهر از نيمه دوم سال 86

در پي اجرايي كردن اين طرح، ساخت دكور و خريد وسايل و نصب آن، همچنين 
دوخت لباس گروه هاي نمايشي  به خود آنها سپرده شد.
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معاون مالي و اداري

واحد اداري

واحد گيشه

واحد كارپردازي

واحد تلفنخانه

مدير روابط مدير حراست
عمومي

مدير دفترمدير تاالرهامدير كتابخانه

خدمات

حمل و نقل

معاون فني 
اجرايي

واحد صحنه

واحد نور

واحد صدا

واحد گريم

واحد 
آكسسوار

واحد برق

واحد نقاشي

واحد 
تاسيسات

معاون برنامه ريزي و 
هماهنگي

واحد برنامه ريزي و 
هماهنگي

مدير مجموعه
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