
This article according to the concept of street 
Landscape analyses the “Tehran University front 
door landscape” as a special zone of the Enghelab 
(Revolution) Street and provides an approach to deal 
with it. This approach has concerned three cognitive, 
functional and aesthetic goals and has avoided the 
physical attitude toward the street which leads to 
superficial actions.
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 تصويـر 1 : ايـن نواحـى به 
لحـاظ معنايـى و مفهومـى 
مستقل هسـتند. اين هويت 
در اثر زندگى و تاريخ بوجود 
را  نمادهـاى خـود  و  آمـده 
توليد كرده است؛ نشانه  هايى 
كه نماينـده معناى آن ناحيه 

هستند. مأخذ : نگارنده.
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تحليل نسبت كالبد و معنا در خيابان انقالب

چكيده : خيابان از جمله فضاهاى زيستى 
اجتماع اسـت كـه البه الى نگـرش كالبدى 
به شـهر گم شـده و اين در حالى اسـت كه 
اصلى ترين عنصر ادراك شـهر، به حسـاب  
مى آيـد. منظرشـهرى، دانشـى اسـت كه 
خيابان را (نه ساختمان هاى آن را) به عنوان 
يكـى از مؤلفه هاى اصلى كيفيت بخشـى به 

شهر مى شناسد. 
طى سه دهه اخير، خيابان انقالب به عنوان 

يكى از مهم ترين محورهاى تهران، مورد توجه مديريت شـهرى 
قـرار گرفت. اما رويكردهاى كالسـيك براى سـاماندهى كالبد، 

نتوانست كيفيت مورد انتظار را به وجود آورد.
اين نوشـتار با توجه بـه مفهوم منظر خيابـان، «منظر جلوى 
دانشـگاه تهـران» را بـه عنوان پهنـه اى ويژه از منظـر خيابان 
انقالب تحليل و رويكردى را بـراى مداخله در آن ارائه مى كند. 
اين رويكرد، سـه هدف هويتى، عملكردى و زيبايى شناسـى را 
مـورد توجه قرار داده و از برخورد كالبدى با مقوله خيابان كه به 

اقدامات سطحى مى انجامد، پرهيز كرده است.

واژگان كليدى : منظرشهرى، خيابان، انقالب اسالمى، هويت، تاريخ.

Street Landscape 
Analysis of meaning and mass in 

Enghelab (Revolution) Street

Abstract: Street is one of the living spaces of the 
society which is lost in the physical approach to city 
although it is considered as the main element to 
perceive the city. Urban landscape is a knowledge 
that assumes the street (not its buildings) as one of 
the main factors qualifying the city. 
During the past three decades the Enghelab 
(Revolution) Street has attracted the urban 
management’s attention, as one of the most important 
axes of Tehran. But classical approaches to organize 
the framework couldn’t reach the expected quality.
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مقدمه
ــت كه  ــنت ايرانى دانس ــازى دوره قاجار و خيابان هاى آن را مى توان تداوم س  شهرس
ــت. در دوره  ــده اس در تلفيق با رويكردهاى جديد به توليد محصولى التقاطى منجر ش
ــكل و مفهوم خيابان از سنتى به مدرن، تغييرات اساسى در منظر  رضاخان، با تغيير ش
ــم برآمده از منشور آتن، جزئيات معمارى  ــهرى تهران پديد آمد كه تركيب مدرنيس ش
ايرانى و زيبايى شناسى آن بود. همچنين ورود ماشين و تكنولوژى غرب نيز نقش خيابان 
را در دوره پهلوى اول و دوم تحت تأثير قرار داد. به دليل فضاى سياسى- اجتماعى آن 
دوران، خيابان ها از قواعد سياسى حاكميت پيروى مى نمودند و نيروهاى موجود اجتماع 

كمتر نقشى در پديد آمدن آن داشتند. 
در دوره معاصر، خيابان ها، فاقد يك دكترين منظرين و هويتى هستند و رويكردهاى 
ــت. خيابان انقالب از مهم ترين  ــاماندهى خيابان در اين دوره، تزيينى و جزءنگر اس س
ــهرى تهران است كه نام بزرگ ترين حادثه ايران طى چند قرن اخير را نيز  فضاهاى ش
به دوش مى كشد. اما تاكنون هويت هاى مستقل اين خيابان مبناى ساماندهى فضايى 
ــتقل از فضا  ــت كه بتواند مس ــت. خيابان انقالب تنها جداره آن نيس آن قرار نگرفته اس

بررسى شود.

فرضيه
در چارچوب نظريه منظرشهرى، خيابان انقالب مسيرى كه تنها كالبد باشد، شناخته 
نمى شود؛ بلكه با حيات تاريخى و مفهومى اش نزد شهروندان تهران معنا مى يابد. خيابان 
ــده است كه هر كدام  ــتقل و در كنارهم چيده ش انقالب، مجموعه اى از هويت هاى مس

منشأ تاريخى و فعاليتى مستقل دارند.

منظر خيابان چيست؟
ــهرى مى ناميم (منصورى، 1389 : 34-32) به  ــهر، كه آن را منظرش ادراك ما از ش
ــانه، محله) خالصه نمى شود. درك ما از شهر وابسته  پنج مؤلفه لينچ (راه، لبه، گره، نش
به مؤلفه هاى بسيار زيادى است كه حد و اهميت يكسان ندارند. از آنجا كه در شهرهاى 
تاريخى و جديد، اقسام فضاهاى شهرى، كه در  حقيقت بخشى از خيابان هستند، سهم 
مهمى از ادراك ما از شهر را شكل مى دهند، مى توان ادعا نمود اساساً درك ما از شهر، 
ــاس فهم خيابان استوار شده كه از مهم ترين مؤلفه هاى سازنده منظر شهر  چيزى براس

است.
ــناخت چيستى منظر خيابان، الزم است ابتدا چند نظريه رايج در اين حوزه  براى ش

مورد تحليل قرار گيرد : 
ــته، منسوخ شده و ديگر كاربردى نخواهد  لوكوربوزيه1: خيابان به عنوان ميراثى از گذش
 .(Moughtin, 2004:129) داشت و مى بايست به دنبال خلق جانشينى بهتر براى آن بود
ــهر محسوب مى شود  ــى عملكردهاى حياتى ش كاميلو زيته2: خيابان، عنصر اساس
ــاماندهى پانوراماى خيابان مى توان موارد زير را  ــت. براى س و تنها يك راه عبورى نيس

مطرح كرد :
حذف ناسازگارى ها ميان سبك هاى مختلف ساختمانى.

ارتقاى كيفيت نماى ساختمان ها.
ايجاد مجموعه اى از نشانه ها در مقياس هاى مختلف (زيته، 1385).

ــاختمانى است كه در فضا  ــهر همانند يك بناى نفيس معمارى، س كوين لينچ3: ش
قد برمى افرازد، با اين تفاوت كه مقياسى بزرگتر دارد و تنها با گذشت زمان شكل خود 
ــاهده راه مى پردازند و در  ــهر حركت مى كنند به مش را مى يابد. مردم در حالى كه در ش
ــت كه عوامل محيطى گوناگون قرار مى گيرند و با هم بستگى و ارتباط  امتداد راه ها اس

پيدا مى كنند (لينچ، 1387 : 9-30).
كريستوفر الكساندر4: خيابان هاى شهرى، صحنه رويارويى اجتماعى است. خيابان، 
ــود باعث تقويت نظم  ــف را فراهم مى آورد كه خ ــان گروه هاى مختل ــه تعامل مي زمين

اجتماعى نيز مى شود (الكساندر، 1381).
ژان پير لودانتك5 : خيابان خارق العاده ترين ابداع بشر است. متأسفانه لوكوربوزيه از 
ــت درستى از آن نداشت و ارزشى در حد راهرو براى آن قائل بود.  افرادى بود كه برداش
خيابان يك فضاى زندگى مستقل است. در شهرهاى جديد با سياستگزارى هايى چون 
ــاخت بزرگراه هاى چند طبقه، مفهوم خيابان در حال از بين رفتن است. از اين گونه  س

ساخت و سازها مى توان تحت عنوان «اقدامات ضد شهرى» نام برد (لودانتك، 1387).
 مشاهده مى شود كه ميراث باقى مانده از نهضت مدرنيسم، مسيرى عارى از هرگونه 
حيات و جنبش هاى انسانى است؛ گروهى شهر و اساساً خيابان را مجموعه اى از توده و 
فضا مى دانند كه به صورت مستقل از هم وجود دارند. اين نظريه محصول نگاه كالسيك 
ــهر است كه شهر را موجوديتى مستقل از انسان مى بيند. در مقابل، گروهى، شهر  به ش
را محصول زندگى اجتماعى مى دانند. نظريه پردازان گروه دوم معتقد هستند كه زندگى 
اجتماعى در طول تاريخ باعث پديد آمدن نمادهايى در شهر مى شود كه منظر آن شهر 
ــازد. در واقع اين نمادها عامل ادراك شهروندان از شهر هستند. «ماتالك» نيز  را مى س
ــت كه بيشتر تصميم گيران، شهر را با استفاده از الگوى دكارتى طراحى اجزا  معتقد اس
طراحى مى كنند (ماتالك، ج 2، 1379 : 587). گفته ماتالك بدين معناست كه بسيارى 
از متخصصين، توده شهر را به عنوان شهر مى شناسند و درك درستى از شهر به عنوان 

يك كل پديده شناسانه ندارند. 
ــت كه تنها تودة آن، يعنى نماى  ــكل اصلى خيابان  هاى امروز ما نيز، همين اس مش
ــبك  معمارى آنها به عنوان خيابان شناخته مى شوند؛ در  ــاختمان ها، همجوارى  و س س

حالى كه خوِد خيابان، يعنى فضاى آن، مغفول مانده است. 
ــهر است؛ حافظه تاريخى  از آنجا كه خيابان، محل اصلى زندگى اجتماع در فضاى ش
سبب اصلى پديدآمدن هويت هاى مستقل در خيابان مى شود. بنابراين، اهداف اجتماعى 
ــكل گيرى خيابان است : نياز به امنيت، رشد، داليل قومى، اقتصادى  مهم ترين دليل ش
ــت. از آنجا كه  ــى در نگاه منظرين به خيابان، نقش آن در توليد فضاس ــى اصل و... ويژگ
منظر خيابان مجموعه اى هماهنگ از هويت هاى مستقل خيابان را دربر مى گيرد، شروع 

رويكرد آن نيز، يك شروع مفهومى است و اساساً معناى خيابان نزد شهروندان است.
 

پهنه بندى مفهومى خيابان انقالب
تهران از آغاز پايتختى، بستر اتفاقات و تغييرات بسيارى بوده است : تغييرات سياسى، 
ــمى  ــبى اولين اقدام رس اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و كالبدى. احداث باروى طهماس
براى آبادى تهران بود. بازار و مسجد ارگ حكومتى از اولين عناصر سازمان فضايى تهران 

به شمار ميروند. 
دوره پنجاه ساله پادشاهى ناصرالدين شاه تا انقالب مشروطه، دوره رشد سريع كالبد 
ــت، حصار و خندق جديدى به  ــهر تهران بود. در اين دوره ديوار صفوى در هم شكس ش

شكل هشت ضلعى احداث شد كه حد شمالى اين خندق، خيابان انقالب بود.
ــى،  ــه زمانى 1300 تا 1320 به علت تحوالت سياس ــوى اول، در فاصل در دوره پهل
اجتماعى و اقتصادى، شهر تهران چهره اى ديگر يافت. خندق هاى پيرامون شهر پر شدند 
ــمال تهران  ــاه رضا) در ش و جاى خود را به خيابان هاى جديد دادند؛ خيابان انقالب (ش
ــت. در اين زمان بدنه هاى تجارى و ادارى در لبه خيابان تأسيس  محصول اين دوره اس

شد و خيابان هويت مستقل گرفت.
ــى و مركزى تهران، نوعى  ــرح جامع 1348، به دليل بى توجهى به بافت تاريخ در ط
ــهر باقى  ــى از بازار و مركز ش ــيختگى ميان بافت قديم و جديد به وجود آمد. بخش گس
ــاختمان هاى بلند و حد فاصل تهران  ماند، اما فعاليت هاى ادارى و تجارى مدرن در س
قديم و جديد، يعنى در خيابان انقالب شكل گرفت : دانشگاه تهران، سينماهاى مختلف، 
ــمال خيابان انقالب، شمال شهر و جنوب  ــهر، مراكز ادارى و بانك ها. ش كافه ها، تأترش

حيـات تاريخـى و مفهومى خيابـان انقـالب، مجموعه اى از 
هويت هاى مستقل را در اين خيابان ساخته است. اين محصول، 
نمادهايـى را توليـد كـرده كه منظـر خيابان انقالب را شـكل 
مى دهد. بـا از بين بردن اين نمادها،  آينـدگان دركى از خيابان 

انقالب نخواهند داشت.
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تصويـر 2 : بين تصور مردم و 
فضا يك رابطه برقرار اسـت. 

مأخذ : 
غضبانپور، 1379 : 107.

The conceptual and historical life of the 
Enghelab (Revolution) Street has built a set 
of independent identities in this street. This 
product has made symbols that shape the 
landscape of this street. By eliminating these 
symbols, posterity will have no understanding 
of the Enghelab (Revolution) street. 
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خيابان انقالب، جنوب تهران شد.
ــى ايران به اوج خود رسيد، خيابان انقالب محل  ــال 57، زمانى كه تحوالت سياس س
ــن دوران اخبار زيرزمينى در  ــد. در اي ــى  ـ اجتماعى ش تعامل  و ظهور تضادهاى سياس
ــى در اين مكان انجام مى گرفت و  ــد، مالقات هاى انقالب خيابان انقالب رد و بدل مى ش

مركز پخش پيام انقالب در تهران و ساير نقاط ايران و جهان بود.
در دهة اخير، رنگ و بوى هويت  هاى گذشته تقليل يافته است. بورس كتاب فروشى هاى 
تجارى بر راسته كتابفروشى روشنگر غلبه يافته است. امروز خيابان انقالب محلى براى 

عرضه محصوالت چاپى و ابزار چند رسانه اى است. 
خيابان انقالب براى مردم تهران حامل معنايى است كه محصول هويت هاى مستقل 

آن طى ادوار مختلف است (تصوير1):
قاجار : مرز شمالى تهران

پهلوى اول : تولد خيابان؛ مركز ادارى و تجارى
پهلوى دوم : لبه تهران؛ مركز تفريحى و روشنفكرى

انقالب اسالمى : صحنه سياسى؛ مركز روشنفكرى و سياسى ـ اجتماعى
دهه اخير : كتاب درسى و تجارت رسانه اى 

تحليل منظرين جلوى دانشگاه 
ــى از پهنه هاى اصلى  ــگاه به عنوان يك ــى به نام خيابان انقالب جلوى دانش در كليت
مفهومى آن است. عمليات احداث دانشگاه تهران در پانزدهم بهمن 1313، در محل باغ  
جالليه آن روز، بين روستاى اميرآباد و خندق شمالى تهران، آغاز شد. راسته روبه روى 
ــگاه، تنها يك قطعه عادى رفت و آمد نيست. در حافظه اجتماعى و تاريخى ملت  دانش
ــداث خود در  ــاى تاريخى از زمان اح ــت. اين بن ــران حامل معنا و مفهوم خاص اس اي
ــمالى تهران تا به امروز شاهد ظهور مدرنيسم، گذران اوقات فراغت، فعاليت هاى  مرز ش

روشنفكرى، تضادهاى سياسى و بورس كتابفروشى بوده است. 
ــره اى بزرگ، كتاب  ــى هاى زنجي ــش، قبل از آنكه ظهور كتاب فروش ــال پي "چند س
ــى هاى كوچك قديمى را از كار بر كنار كند كتاب فروشى كهنه كارى بود در يك  فروش
ساختمان بسيار قديمى به گمانم به نام ساختمان هنر. از طبقه هاى مرموز بااليى صداى 
تمرين پيانو و تمرين آواز را مى توانستى بشنوى. هر از چندگاهى جوانى با يك ساز به 
دوش، و يا دختر بچه هايى با لباس باله از راهرويى گذر مى كردند. در كافه طبقه اول كه 
متعلق به يك خانواده يونانى عبوس بود، هنگامى كه در انتظار آغاز فيلمى در سينماى 
همان پشت بودى، قهوه اى مى گرفتى. از آن سينماها كه فيلم هاى ناب و كمياب در آن 

يافت مى شد". 6
خاطرات زيادى از اين نوع، مفهومى به نام خيابان انقالب را پديد مى آورد كه شناخت 
آن، شرط نخستين براى هرنوع مداخله كالبدى است (تصوير2). اگرچه اقدامات زيادى 
در زمينه ساماندهى خيابان انقالب انجام گرفته، اما هيچ يك نه تنها در راستاى هويت 
اين خيابان نبوده بلكه خطرات جدى را در از بين بردن منظر شهرى و خاطره معنايى 

خيابان انقالب در بر داشته است، كه برخى از آنها به اختصار بيان مى شود: 

اقتصادمحور شدن خيابان انقالب
تبديل خيابان انقالب به بورس تجارى كتابفروشى به جاى كانون روشنگرى، مهم ترين 
ــت كه منظر اين خيابان را تهديد مى كند. البته در نگاه اول به دليل صبغه  خطرى اس
ــود؛ اما از بين رفتن هويت فرهنگى و  ــير مى ش فرهنگى، اين فعاليت واجد ارزش تفس
ــت. فروش نوارها و  ــه تجارى، محصول اين رويكرد اس ــى خيابان و غلبه روحي اجتماع
لوح هاى فشرده آموزشى با غلبه وجه تجارى آنها نيز دليلى مزيد بر علت است. در واقع 

خيابان انقالب در حال تبديل شدن به بازار فرهنگ اقتصادمحور است.

تغيير تركيب جمعيتى خيابان انقالب
ــب جمعيتى را برهم  ــى، تركي ــى آموزش تبديل خيابان انقالب به بورس كتاب فروش
ــاراتى هاى خصوصى و پرسابقه در حال واگذارى جاى خود به سازمان هاى  مى زند. انتش
ــمى و خصوصى داشتند. رشد رسانه  ــتند. اين مؤسسات شخصيت غير رس دولتى هس
ــت. رسانه هاى مختلف نياز به  هم در جهت تضعيف كاراكتر منظرين خيابان برآمده اس
حضور در فضا را كم مى كند؛ در گذشته جلوى دانشگاه محل مبادله اخبار غيررسمى و 

زيرزمينى بوده كه اكنون در فضاى مجازى قابل انجام است. در واقع خيابان انقالب، در 
گذشته، يك بازار برگزيده و مقر روشنگرى بود. اما امروز، همچون ساير فضاهاى شهرى، 

پذيراى همه اقشار است و مكانيت گذشته را ندارد. 

انتقال كاربرى هاى مرتبط با هويت منظرين خيابان انقالب
ــجويان بوده، در حال  كاربرى هايى كه مرتبط به زندگى اختصاصى و اجتماعى دانش
ــت. لباس فروشى ها و كافه هاى ارزان قيمت از جمله اين كاربرى ها هستند.  كم شدن اس
مسكونى هاى پشت اين كاربرى ها نيز زير فشار بازار كتابفروشى ها و انتشارات در حال از 
ــتند. اين تغيير در برجسته شدن ماهيت اقتصادى آن تأثيرگذار است. به  بين رفتن هس

عبارتى، توسعه فعاليتى اين خيابان در جهت تقويت هويت آن نيست. 
تغيير كالبد، تبديل ريزدانه به درشت دانه در خيابان انقالب

ــت؛ روند  ــده اس ــت دانه تبديل ش مالكيت هاى خصوصى و خرد به مالكيت هاى درش
حركت تبديل ريزدانه بخش خصوصى به درشت دانه بخش غيرخصوصى نشان از تغيير 
ــوم فضا دارد. به علت تغيير دانه ها و كاربرى ها، فعاليت هاى عمق خيابان نيز تغيير  مفه
ــايل فرهنگى ـ  ــنفكر و طرح مس ــجو و روش ــمت جذب و مكث دانش كرده و ديگر به س
ــبب حركت به سمت روحيه خنثاى اجتماعى،  ــئله س اجتماعى پيش نمى رود. اين مس
غلبه بخش تجارى و اقتصادى، پراكنده كردن فعاليت كتاب و كتابفروشى و عدم امكان 

مكث براى فعاليت هاى روشنفكرى مى شود.

جمع بندى
منظر خيابان انقالب، شناخت هويت هاى مستقل آن، ارتباط آنها با يكديگر، شناخت 
ــناخت زندگى امروز و الزامات آن است (تصوير3). خيابان انقالب لبه تهران  نمادها و ش
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ــت.  ــازد؛ مرز اجتماع دوقطبى تهران امروز اس ــمال و جنوب تهران را مى س ــت و ش اس
ــان مى دهد كه اين خيابان به عنوان يكى از محورهاى دوره مدرن تهران،  مطالعات نش
ــت؛ فعاليت هايى كه هريك هويتى مستقل  ــيارى بوده اس نقطه كانونى فعاليت هاى بس

براى خيابان انقالب توليد كرده اند.
محدوده مقابل دانشگاه به عنوان يكى از پهنه هاى هويتى مستقل در خيابان انقالب، 
اتمسفرى دارد كه محصول تاريخ آن است. اين محصول، نمادهايى را توليد كرده كه هم 
ــمكش ها) هستند. اين فضا، مركز  عينى (فعاليت ها) و هم ذهنى (خاطرات، تاريخ، كش
ــتان بوده است. حفظ ويژگى هاى  ــنفكرى تهران از دوران بعد از بهارس ــى و روش سياس
هويتى و تاريخى خيابان انقالب براى تداوم هويت منظرين آن الزم و ضرورى است  

منابع
  اسعدي، مهدي (1389) آرشيو پژوهشكده نظر.

  الكساندر، كريستوفر (1381) معمارى و راز جاودانگى، ترجمه : مهرداد قيومى بيدهندى، انتشارات 
دانشگاه شهيد بهشتى، تهران.

ــارات  ــاس مبانى هنرى، ترجمه : فريدون قريب، انتش ــهر بر اس ــاخت ش   زيته، كاميلو (1385) س
دانشگاه تهران، تهران.

  غضبانپور، جاسم (1379) از آسمان ايران، ترجمه : كتايون شيبانى، انتشارات تيس، تهران.
  لودانتك، ژان پير (1387) كارگاه منظر، پژوهشكده نظر، تهران.

ــهر، ترجمه : منوچهر مزينى، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران،  ــيماى ش   لينچ، كوين (1387) س
تهران.

  ماتالك، جان.ل (1379) آشنايى با طراحى محيط و منظر (جلد دوم)، سازمان پارك ها و فضاى 

پى نوشت
اين مقاله برگرفته از مطالعات رساله دكترى نگارنده در دانشگاه تهران در زمينه منظر خيابان است 

كه زير نظر دكتر سيدامير منصورى در حال انجام است.
1.  Le Corbusier
2. Camillo Sitte
3. Kevin Lynch
4. Christopher Alexander
5. Jean Pierre Ledanterc 

6.  بخشى از خاطرات مدير يكى از كتابفروشى ها.

سبز شهر تهران.
  منصورى، سيد امير (1389) چيستى منظرشهرى، بررسى تاريخى تحوالت مفهومى منظرشهرى 

در ايران (33-30)، مجله تخصصى منظر، پژوهشكده نظر، دوره اول، شماره نهم، صص30-33.
Mughtin, Cliff (2004) Urban Design, Street and Square, SPON Publishing.

تصوير 3 : طرح جديد ميدان 
انقـالب؛ ميـدان قديمـى با 
نمـاد  يادمانـى اش،  عنصـر 
بزرگ تريـن حادثـه تاريخى 
ملـت ايران (انقـالب و دفاع 
مقدس) در دورة معاصر بود. 
نماد جديـد با از بيـن بردن 
معنـاى محيط، عـدم ادراك 
ملـى  هويـت  از  آينـدگان 
ايـن مكان را در پـى خواهد 
مهـدي   : عكـس  داشـت. 
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