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Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ. ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում:

Գիտական ղեկավար' ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր 
ՔԵՐԹՄԵՆԶՅԱՆ Գավիթ Գրիգորի

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ' ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 
ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր 
ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ Մուրադ Մարգարի 
ճարտարապետության թեկնածու 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ էմմա Պապինի

Առաջատար կազմակերպություն' Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության
ազգային թանգարան-ինստիտուտ

Պաշտպանությունը կայանալու է 2020թ. նոյեմբերի 12-ին ժամը 14:00-ին, ՀՀ ԳԱԱ 
Արվեստի ինստիտուտում գործողՀՀ ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական 
խորհրդի նիստում (հասցեն' ք. Երևան, 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա 24/4):

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի 
գրադարանում:

Սեղմագիրն առաքված է 2020 թ. հոկտեմբերի 2-ին:
Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար, 
արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր'

Защита диссертации состоится 12-го ноября 2020г. в 14:00 часов на заседании 
специализированного совета 016 Искусствоведение ВАК РА, действующего в Институте 
искусств НАН РА (адрес: Ереван, 0019, проспект Маршала Баграмяна 24/4).

С диссертацией можно ознакомиться в библотеке Института искусства НАН РА. 
Автореферат разослан 2-го октября 2020г.

Ученый секретарь специализированного совета, 
доктор искусствоведения, профессор

Ասատրյան Ա. Գ.

Тема диссертации утверждена в Институте искусств НАН РА.
Научный руководитель доктор архитектуры, профессор 
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տեղական իրականության հետ: Այսպիսով, թեմայի արդիականության տեսանկյունից 
ուշարժան է այն հանգամանքը, որ առաջին անգամ, Թեհրանի թատրոնների հետ կոդք- 
կողքի ոաումնասիրության են ենթարկվում Երևանի, Թբիլիսիի, Բաքվի թատերական 
շենքերը:

Ոաումնասիրության ժամանակագրական և աշխարհագրական սահմանները
հիմնականում ընդգրկում են Թեհրան քաղաքը: Ուսումնասիրվող շինությունները 
կառուցվել են հենց այստեղ' անցած 130 տարիների ընթացքում: Զուգահեռների 
անցկացման էքսկուրսներում ընդգրկվել են անտիկ աշխարհի, միջնադարյան, 
վերածննդի ժամանակաշրջանի թատերական շենքերի, ինչպես նաև' անգլիական, 
ռուսական, ֆրանսիական, գերմանական, իտալական, հայկական, այդ թվում' 
Երևանում, Բաքվում, Կ.Պոլսում, Թբիլիսիում կառուցված հայկական թատերական 
շենքերը և համաշխարհային մի շարք այլօրինակներ:

Ուսումնասիրության նպատակն է Թեհրանում կառուցված թատրոնների 
ճարտարապետության վերլուծական - մեթոդական ոաումնասիրությանը:

Հետազոտության գիտական խնդիրներն են Թեհրանում գտնվող 
թատերական շենքերի' ցուցակագրումը, ճարտարապետական փաստագրումը, 
տիպաբանական զարգացման ներկայացումը' միջազգային զուգահեռների 
համեմատական ուսումնասիրությամբ, ճարտարապետական հորինվածքի և ոճական 
բնութագրիչ հատկանիշների վերլուծական ուսումնասիրությունը, հիմնական 
տեխնոլոգիաների և ճարտարապետական մանրամասների վերլուծությունը, 
տարածքային Փոխազդեցությունների դերի լուսաբանումը' ի դեմս հայկական համայնքի 
գործունեության' Թեհրանում և մի շարք հայկական բնակավայրերում (Թավրիզ, Ջուղա, 
Երևան, Բաքու, Կ.Պոլիս, Թբիլիսի և այլն):

Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը. Թեհրանում առկա թատերական 
շենքերի փաստագրական վերլուծությունը և որակական գիտահետազոտումը, 
համեմատական ուսումնասիրությունն ըստ տեսական և միջազգային զուգահեռների' 
ներառյալ պատմական հետազոտությունն ու իրավիճակը: / .Գրադարանային նյութերի 
ոաումնասիրություն' տվյալների բազայի ձևավորում: 2. Դաշտային ոաումնասիրություն 
(լուսանկարում և քարտեզագրում). Դաշտային/տեղային ուսումնասիրությունը ներառում 
է տվյալների հավաքագրումը փորձարարական դաշտից դուրս: Կատարվել է 
այցելություն հետազոտվող տարածքներ: 3.Շենքերի արխիվային նյութերի
ոաումնասիրություն: Այսպիսով' մեթոդաբանորեն և մասնագիտորեն վերանայվել են 
իրանական թատերական շենքերի բոլոր պայմանները, կատարվել են 
առանձնահատկությունների բնութագրումները: Իրանում առկա թատրոնների շենքերի 
դասակարգումն ու վիճակի արդիականացումը կնպաստի վերջիններիս ավելի լավ 
ընկալմանը' ներկա հանգամանքների լույսի ներքո:

Ոաումնասիրության նորույթը հանդիսանում է Թեհրանի թատերական շենքերի 
մեթոդաբանորեն կատարված առաջին ճարտարապետական հետազոտությունը: Առա
ջին անգամ լինելով կատարվել է Թեհրանի թատերական շենքերի' 
ա. հատակագծային-տարածական դասակարգում,
բ. էքստերիերի և ինտերիերի փոխադարձ կապի հորինվածքային վերլուծությունը, 
գ. ոճական առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն,
դ. հայկական համայնքի բերած նորույթի բացահայտումը' սահմանված տարածաշրջանի
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գաղթավայրերի թատերական շենքերի օրինակներով:
Աշխատությունը լիովին համեմատական և վերլուծական սկզբունքով է, հաճախ 

են միջազգային համապատասխան թատերական շենքերի հետ զուգահեռումները: 
Ուսումնասիրությունը Թեհրան քաղաքի թատերական շենքերն ուսումնասիրում է 
մեթոդական կտրվածքով և պարզաբանում է դրանց բոլոր նախագծային ասպեկտները: 

Արդյունքների փորձաքննությունը. Ուսումնասիրությունն անհրաժեշտ է 
Թեհրան քաղաքի հասարակական շենքերով զբաղվող պետական ու մասնավոր 
կառույցների, թեմայով զբաղվող անհատ ուսումնասիրողների համար: Արդյունքները 
հնարավոր է ներդնել վերանորոգումների, վերականգնումների և այլ ճարտա
րապետական գործնականում կիրառելի նախագծերում, նաև' ճարտարապետության 
տեսության ու պատմության, հասարակական շենքերի և դրանց գործառույթների 
ուսումնասիրության ոլորտում: Ատենախոսության դրույթները հրատարակվել են 
հոդվածների ձևով (ԻԻՀ-ում, ՀՀ-ում, ՌԴ-ում), իսկ ոաումնասիրության հիմնական 
հայեցակարգերը ներկայացվել են գիտական նստաշրջաններում (Հ< ԳԱԱ Արվեստի 
ինստիտուտում):

Ատենախոսության կառուցվածքը: Ատենախոսությունը բաղկացած է 
ներածությունից, երեք գլուխներից, եզրակացություններից, օգտագործված 
գրականության ցանկից, նկարացանկից, ինչպես նաև' աղյուսակներ և 264 լուսանկար 
պարունակող հավելվածից:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ներածության մեջ հիմնավորված է ատենախոսության թեմայի արդիա

կանությունը, նշված են նպատակն ու խնդիրները, գիտական մշակվածության 
աստիճանը, ներկայացված է գրականության տեսությունը, շեշտված է աշխատության 
գիտական նորույթը: Եզրակացություններում կատարվում է թեմայի ընդհանրացում:
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ՀԱՑԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴԸ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ 
ԹԱՏԵՐԱՐՎԵՍՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ ԹԵՀՐԱՆՈՒՄ, ԹԲԻԼԻՍԻՈՒՄ, ԲԱՔՎՈՒՄ,

Կ.ՊՈԼՍՈՒՄ, ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ
Երկրորդ գլխում ներկայացվում է հայ համայնքի ներդրած ավանդը 

թատերարվեստի ու թատերաշինության զարգացման ոլորտներում, ինչպես Թեհրանում, 
այնպես էլ' տարածաշրջանի բնակավայրեր Երևանում, Թբիլիսիում, Բաքվում, Կ.Պոլսում:
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Հայտնի փաստ է, որ հայերը միշտ ունեցել են թատրոն, բայց թե ինչպիսին է եղել 
հայկական թատրոնի ճարտարապետությունը հնում դժվար է հստակ ասել, քանի որ 
դրանցից ոչ մեկը չի պահպանվել ցայսօր: Ուշարժան է թատերարվեստի ու թատերական 
շենքերի զարգացման հետազոտությունը հայկական թատրոնի պատմության 
ոաումնասիրության համատեքստում արդեն 19-20-րդ դարերի ժամանակամիջոցում, 
ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ Իրանի, Թուրքիայի, Վրաստանի, 
Ադրբեջանի հայկական գաղթավայրերում, որի պատկառելի մասն է կազմում նաև 
իրանահայությունը:

Իրանի հայկական թատրոնները. Հայերը Իրանում կառուցել են մի շարք 
դահլիճներ' թատերական ներկայացումների և մշակութային այլ միջոցառումների 
իրականացման համար բոլոր այն իրանական քաղաքներում, ուր նրանք հաստատվել ու 
ապրել են, այդ թվում' Թեհրանում, Թավրիզում, Զոպայում, Դաշտում: Ընդհանրապես 
Իրանում թատրոնի ստեղծման պատճառները պետք է ուսումնասիրել սոցիալական ու 
մշակութային գործոնների տեսանկյունից, սկսյալ իրանցի ճանապարհորդների 
այցելություններից դեպի Եվրոպա, ինչպես նաև' Հայաստանից ու Կովկասից 
թատերական պատվիրակությունների ճամւիորդությունները դեպի Իրան:

Իրանի հայկական թատրոնը հարյուրամյակների պատմություն ունի: Առաջին 
հայկական ներկայացումը Թավրիզում տեղի է ունեցել 1879 թ.-ին: 1900 թ. այստեղ երկու 
մեծ թաղամասերում ձևավորվել է թատերասեր հասարակայնության համայնք: 1914- 
1915թթ. Թավրիզում կառուցվում է Արամյան թատրոնի դահլիճը: 1920-1924 թթ. 
Հայաստանից ու կովկասյան տարբեր բնակավայրերից թատերական խմբեր են 
հրավիրվել Թավրիզ' ներկայացումներ խաղալու համար (ի դեմս Մ. Թաշճյանի, 
Մ.Մարությանի և այլոց): Դեռևս 1890թ.-ից թատրոններ են գործել նաև հայաբնակ 
Ռտմիա/ում, Սալմաստում, Խոյում, Մարադեհում, Արդերիլում ու Ղարադադում: Առաջին 
հայկական թատրոնը Սպահանում (Զոպա) սկսել է գործել 1888թ.-ից, որը մեծ 
դերակատարություն է ունեցել Ջուղայի հայկական համայնքի կյանքում: 1921-1925թթ. 
թատրոն էր գործում Դաշտում: Գալով քաղաքամայր Թեհրանին, նշենք, որ առաջին 
թատերախումբն այստեղ ստեղծվել է 1881 թ.: Սկզբում ներկայացումները ցուցադրվել են 
տներում: 1884 թ. հայկական դպրոցում կառուցվում է մեծ դահլիճ: Թեհրանի 
թատերական կյանքի աշխուժացման համատեքստում անգնահատելի է Վարթու և Արտո 
Տերյան դերասանական ամուսնական զույգի ներդրումը (1930-ականներ): Հետագայում 
Թեհրանի հայերի թատերական գործունեությունը շարունակվել է խմբերի, 
ասոցիացիաների, հայկական ակումբների շրջանակներում, այդ թվում' «Արարատի» և 
«Սիւիանի» ակումբները, Չարմահալի հայ համայնքի և այլն: Վերը բերված փաստերը 
վկայում են, որ թատերական լավագույն ավանդույթներ ունեցող հայ ժողովրդի 
իրանահայ հատվածը իր գործնական ավանդն է ունեցել իրանական թատրոնի 
զարգացման ասպարեզում:

19-րդ դարի 60-ականներից մինչև 20-րդ դարասկիզբն ընկած ժամանակամիջոցը 
նշանավորվում է որպես հայկական պրոֆեսիոնալ թատրոնի ստեղծման և թատերական 
շենքերի կառուցման ժամանակաշրջան, որը սկզբնապես լայնորեն տարածված էր բուն 
Հայաստանից դուրս, մասնավորաբար' Թբիլիսիի ու Բաքվի հայկական միջավայրում: 
Չնայած ճարտարապետության մեջ առկա տարբեր ոճերի գոյությանը, այդ թվում' 
էկլեկտիկայի, մոդեռնի, նեոռուսական ու նեոդասական ուդղությունների առկայությանը,
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ԵՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
ԹԵՀՐԱՆԻ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երրորդ գլխում ներկայացվում է Թեհրան քաղաքի աշխարհագրական 
տեղակայման, պատմական ու մշակութային կյանքի զարգացման և քաղաքաշինական 
տրանսֆորմացիայի մասին համառոտ ակնարկ: Ներկայացվում են Թեհրանի 
թատերական շենքերի տիպաբանական առանձնահատկությունները' միջազգային 
զուգահեռներով: Գլխում ներկայացվում են մեր կողմից ընտրված և ուսումնասիրության
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տարածքներում ամենաշատ կիրառված նյութը փայտն է (Քաղաքային թատրոնի 
համալիր): Սև գույն ունեցողնյութերի կիրառումը հիմնականում Սև Արկղի տեսք ունեցող 
դահլիճներում է գերակշռում (օրինակ' Ղաշղայի թատերասրահ): Քարի կիրառումը 
հաղորդում է փառքի և հանգստության զգացում (Բահման թատրոնի Ավինի 
թատերասրահ): Իսկ թավշյա վարագույրների և կտորեղենի կիրառումը հաղորդում է 
արքայական զգացողություն և շքեղության միտվածություն ունի: Թեհրանի 
թատերասրահներում օգտագործված են տաք գույներ (կարմիր)' բացառությամբ 
Սանգլաջ թատերասրահի, ուր կիրառված են կրեմագույնն ու մուգ կապույտը:
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Գ. Տիպաբանական առումով' Թեհրանում գործող թատրոնները կառուցվել են 
հիմնականում երկու տեսակի բեմական տարբերակներով' ա. պրոսկենիում կամ 
խորքային բեմով, բ. Իրանի ժառանգորդական սև արկղի' բաց բեմի սխեմայով:

4. Դահլիճները դասակարգելի են որպես' կլոր ուրվագծով սեղանաձև և 
ուղղանկյուն տարբերակներով, որոնց տարողությունը տատանվում է 500-1500 
հանդիսատես ընդգրկողությամբ: Հատակի թեքությունը բոլոր տարբերակներում էլ 
կորագծային վերազանցման եղանակով է:

Դ. Հորինվածքային առումով ' նշելի է, որ Թեհրանի Քաղաքային թատրոնի 
համալիրն ու Վահդատ թատրոնի դահլիճը այն երկու բացառություն կազմող 
շինություններն են' կառուցված Փահլավի 11-ի իշխանության օրոք, որոնք ներսույթում 
իրականացված են մոդեռնիստական լուծումներով:

5. Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը, ընդհանուր առմամբ 
մոնումենտալ լինելով հանդերձ, նկատե|իորեն դրանցում համեմատականորեն հարուստ 
են ինտերիերային մասերը: Ընդ որում ձևավորման խնդիրներով ավելի 
կատարելագործված են գործառույթային հարցերը, քան գեղագիտական լուծումները: 
Երբ իրանյան թատրոնի շենքերը դիտարկվում են միջազգային զուգահեռներով, 
նկատելի է, որ համաշխարհային օրինակներն ունեն որոշակի ծավալատարածական 
կերպարային միաշնչություն, մինչդեռ իրանյան օրինակները միասնական չեն ներքին և 
արտաքին լուծումներում: ճարտարապետական միաշունչ լուծումներով բացառություն է 
Թեհրանի Քաղաքային թատրոնի համա|իրը: Մնացյալ թատերական շենքերում 
ինտերիերում և էքստերիերում նկատվողճարտարապետական երկտվությունն արդյունք 
է արտաքին լուծումներում տեղական միջավայրային համասեռության ստեղծման, որին 
մեծ նշանակություն է տրվում իրանյան ճարտարապետության մեջ:

Ե. Տեխնոլոգիական և շինարվեստի առումով' Թեհրանում/Իրանում առկա 
թատերական շենքերն իրականացված են հին' սահմանափակ սկզբունքով, մինչդեռ 
նաև անհրաժեշտ են թատրոնի շենքեր, որոնք օժտված կլինեն ավանդական բնույթով, 
ինչպես նաև այնպիսինները, որոնք կունենան բազմատարածքային հատուկ դահլիճներ, 
ինչպիսիք համաշխարհային օրինակներն են:

6. Թեհրանի կամ իրանյան թատերական շենքերը տրանսֆորմացիայով
սահմանափակ են, որի գլխավոր պատճառը կրոնական հայացքների
արգելափակվածությունն է: Փաստորեն, միջազգային ակնարկվող շենքը դահլիճի ու 
բեմի տրանսֆորմացիաներով առաջադրում են թատերական բազմակի
հետաքրքրություններ, մինչդեռ թեհրանյան օրինակները տրանսֆորմատիվ առումով 
կիրառում են ֆունկցիոնալ գործառույթներ, ինչպես' դրամա, գիտաժողով կամ 
համերգներ: Չկան օպերայի, բալետի, սպորտի և այլ ժամանակակից
հետաքրքրությունների իրականացման հնարավորություններ:

Զ. Մշակութային փոխազդեցությունների առումով' պետք է ընդգծել իրանյան 
մշակույթի և ճարտարապետության երկու զարգացման փուլերի գոյությունը: Այն մինչև 
իսլամական հեղափոխությունը կատարված ձևի և բովանդակության 
արևմտականացման երևույթ է:
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САРА МАЛЕК МОХАММАДИ
АРХИТЕКТУРА ТЕАТРОВ ТЕГЕРАНА В СРАВНЕНИИ С АРМЯНСКИМИ ТЕАТРАМИ

РЕГИОНА
РЕЗЮМЕ

Данная диссертационная работа посвящена исследованию развития 
архитектурных театральных зданий столицы Исламской Республики Иран - Тегерана. 
Данное исследование проводится в сравнительном контексте с армянскими театрами 
региона, такими как театры Константинополя, Ереван, Тбилиси и Баку в период конца 
19-ого начала 20-ого века. Известно, что иранские театральные здания составляют 
важную часть мирового искусства, а также значимую часть региональной традиционной 
архитектуры. Таким образом такие здания могут рассматриваться как симбиоз локальной 
национальной и мировой культуры. В диссертационной работе исследуются театры,
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разворачивалась в такой историческим период, когда с севера и запада внедрялись такие 
архитектурные стили, как эклектика, модерн, неоклассицизм и т.д. Сочетание 
индивидуальных принципов и национальных черт стало основной линией в построении 
зданий. Гастроли армянских трупп по вышеупомянутым регионам непосредственным 
образом отразились на диалоге культур и межкультурной экспансии.

В третьей главе представляется географическая локализация Тегерана в 
контексте исторической, градостроительной и культурной трансформации города. 
Особое внимание уделяется тегеранской улице Лалезар, где рассматриваются вопросы 
её основания, застройки и культурного развития. Обсуждается также связь этой улицы с 
театральным искусством и театральными зданиями. Тщательному анализу подвергаются 
особенности типологии театральных зданий Тегерана, проводятся параллели с 
международными аналогами.

Внимание акцентируется на 13-и театральных зданиях в центре Тегерана 
(включая Городской театральный комплекс, театры Сангладж, Мехраб, Молави, Вахдат, 
Фирдус, Хонар, Тегеранский центр искусств, театры Ираншахр, Бахман, Ниаварана, 
Центр кукольного театра, Дом культуры Арарат), которые в настоящее время работают 
в Тегеране, представляя их композиционные особенности и детали, включая их 
планировочные решения, а также функции театров, типы сцен, условия и оборудование 
залов и т. д.

Таким образом, мы приходим к заключению, что театральные здания в Иране 
сформировались в наши времена. Следовательно, до нынешнего времени театральные 
представления в Иране проходили на открытых площадках и в общественных местах. 
Только в эпоху модернизма театральные представления переместились в новостроечные 
здания. Только в десятилетия модернизма театральные постановки переносятся во вновь 
построенные театральные здания. В настоящее время профессиональное театральное 
искусство представлено в стране в основном в столице Тегеране, где также есть 
многофункциональные театры, то есть, помимо театральных функций, здесь проводятся 
и другие мероприятия.

SARAH MALEK MOHAMMADI
THE ARCHITECTURE OF TEHRAN THEATRES IN COMPARISON WITH THE ARMENIAN

THEATRES IN THE REGION 
SUMMERY

Presented thesis is dedicated to the study of the development of the architecture of 
theatrical buildings of the capital city of Iranian Islamic Republic - Tehran in the context o f the 
comparison with the Armenian theaters in the region, where the theatres of Constantinople, 
Yerevan, Tbilisi and Baku are introduced side by side (from the end of the 19th century to the 
beginning of the 20th century.) It is known that Iranian theatrical buildings are considered as 
an important part of the world art and the traditional architecture of the region, therefore 
they have traditional roots, acting as an original mixture of world and local national traditions. 
The study considers theaters located in the settlements of Iran and the presented region; their
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composition and style, Persian and Islamic, Eastern, Russian and European elements, as well 
as the very national, local features, and the peculiarities of the Armenian diaspora.

The aim of the research is the analytical-methodological study of the architecture of 
the theaters built in Tehran. The study of the historical and local peculiarities of Tehran’s 
theaters is an urgent need today; it's both international and local category, because the 
creation of a theater and theatre building - that is what it requires. The present study is based 
on the data of the Armenian community theaters, which, by the way, in our opinion, is a part 
of the theatrical establishment in Tehran, combined with the European and local reality. Thus, 
from the point of view of the actuality of the topic, it is noteworthy that for the first time, the 
theatrical buildings of Yerevan, Tbilisi and Baku are being studied side by side with the 
theaters of Tehran.

The first chapter provides a general overview of the 2,500-year-old historical 
evolution of a theater, that is from the origins of ancient theater to the achievements of modern 
theatrical construction. As it is known, in the context of the origination of theatrical art and 
the theatrical buildings an invaluable role is given to the ancient world - in face of ancient 
Greece and Rome. The study of the history of world theatrical buildings shows that in ancient 
times theaters reached their glory, a process which was continued until the Middle Ages, after 
which the activity of theaters became passive. Only after the Middle Ages, especially with the 
advent of the Renaissance, a revival begins in the field of theatrical art. In the theater the 
architectural development and the evolution is highly marked. Theatrical buildings, which 
were built in the late 19th and in the beginning of the 20th centuries from the architectural 
and artistic point of view are distinguished by unique and new qualitative features. Regarding 
theatrical buildings in Tehran, they have also not been free from alterations over the years, 
sometimes with obvious foreign architectural-stylistic elements. The chapter also briefly 
explains the main functional elements of the theater buildings, including the audience and 
stage complexes, as well as about the parts serving to the stage and the administrative points.

The second chapter presents the great contribution of the Armenian community in 
the development of theatrical art and theater construction, as in a number of Armenian- 
populated cities of Iran (Jugha, Tabriz, Rasht) and in the capital Tehran, as well as in the 
settlements of the region, such as in Tbilisi (Zubalov brothers theater, etc.), Baku (Mailyan 
brothers theater), Constantinople (Oriental and Ottoman theaters, etc.), and of course in 
Yerevan (The state academic theater after G. Sundukyan, The state academic theatre of opera 
and ballet after A. Spendiaryan).

The contribution of the Armenian community in the above-mentioned regional 
settlements is invaluable, both in terms of theatrical figures and architects. A study of the 
artistic and architectural solutions of the buildings created by the latters (especially since they 
have operated in a historical period when eclectic, modern, neoclassicism and other 
architectural styles penetrated from the north and west) shows that they have tried to localize 
the penetrating new styles by combining, designing and building in accordance with their 
individual creative principles and national ideas. The visits of the Armenian theater groups to
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modern times. In fact, till the modern theatrical
open-air squares and public places. Only in the decades of modernism the theatrical 
performances move into newly built theatrical buildings. At present, professional theatrical 
art is presented in the country mainly in the capital city Tehran, where there are also 
multifunctional theaters, that is, in addition to theatrical functions, other activities are also

the above-mentioned geographical areas, willingly or unwillingly, had an influential and unique

The third chapter provides a brief overview of the geographical location of the city 
Tehran, the development of historical and cultural life, as well as the urban transformation. 
The details of the foundation, construction and cultural development of Lalehzar Street in

development of theatrical buildings and theatrical art. The typological features of Tehran’s 
theatrical buildings with international parallels are presented in detail.

complex, Sanglaj, Mehrab, Molavi, Vahdat, Firdus, Honar theaters, Tehran Art center, 
Iranshahr, Bahman, Niavaran theaters, Puppet theater center, Ararat cultural center), which 
currently operating in Tehran, presenting their compositional features and details including
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