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تجلى قدرت در خيابان
پروژه احياى خيابان شانزه ليزه

معرفى فضا
ــانزه ليزه (The Champs-Élysées)، يكى از  ــان ش  خياب
مشهورترين خيابان هاى جهان، وسيع ترين و زيباترين خيابان در 
شهر پاريس است. اين خيابان در بين مردم فرانسه به زيباترين 

 ،( La plus belle avenue du monde) ــان ــان جه خياب
معروف است. در اساطير يونانى "اليزه" به معناى مكانى خجسته 
و در زبان انگليسى اين اصطالح برگرفته از زمين هاى متعلق به 

اليزه (Elysian Fields) است.
خيابان شمالى-جنوبى شانزه ليزه با عرضى برابر با 70 متر در 
شمال غرب شهر پاريس، به عنوان بخشى از محور اصلى تاريخى 
شهر، به حساب مى آيد. خيابان با طولى در حدود 2 كيلومتر، از  

 2(Luxor) ــتون ابليسك لوكسر ــرق با س ميدان كنكورد1 در ش
آغاز و در غرب به ميدان شارل   دو گل3، در محل تاق نصرت اتوال 

(the Arc de Triomphe) ختم مى شود (تصوير1). شانزه ليزه 

خيابانى چندعملكردى با كاربرى پياده و سواره است؛ مغازه هاى 
فروش اجناس لوكس و معروف، كافه ، سينما و تئاتر، هتل ، دفاتر 

و واحدهاى مسكونى و 10 باند براى عبور اتومبيل. 

سير تحول فضا 
دوره اول : تأسيس خيابان

ــتزار و باغ بازارى خارج از  ــانزه ليره كش تا قبل از 1616 ميالدى، ش

 (Marie de Medici) ديوارهاى شهر بود، تا اينكه ملكه ماريا مديچى
ــم گرفت براى امتداد محور كاخ تويلرى4 با خيابانى درختكارى  تصمي
ــده، از اين زمين ها استفاده كند. براى اولين بار خيابان در 1670،  ش

ــاى  در زمان لويى چهاردهم، بين دو كاخ لوور (the Louvre) و ورس

ــير باشكوه سلطنتى و حركت  (the Versailles)، به هدف ايجاد مس

دسته جمعى احداث شد (تصوير 2).

دوره دوم  : خيابان شيك
ــرى و خيابان به  هم  ــور كاخ تويل ــالدى مح در 1724 مي
ــد و به سمت شرق، تا تاق شارل دوگل امتداد پيدا  متصل ش
ــده در يك خط مستقيم كه  كرد و با رديف درختان كاشته ش
ــى هرس شده بودند، پر شد. اواخر قرن 18  به صورت هندس
اين خيابان به يك خيابان شيك و محلى براى عرضة مد و هر 
چيز نو، تبديل شد. درختان كاشته شده در دو سوى خيابان، 
ــدن و تبديل به مستطيل هاى  ضخامت كافى براى هرس ش

راست گوشه و رسمى را داشتند.

دوره سوم : نمايش اقتدار
 (Baron Georges-Eugene Haussmann) هوسمان
ــوم براى  ــوى ناپلئون س ــى، در قرن 19، از س ــده نظام فرمان
سامان دهى شهر به عنوان شهردار پاريس انتخاب شد. از جمله 
اقدامات وى مى توان ايجاد راه هاى جديد، پارك هاى عمومى، 

تصوير1 

Pic 1
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تصوير 1 : خيابان شـانزه ليزه 
بخشى از محور تاريخى شهر 
است كه از ميدان كنكورد تا 
ميدان شـارل دوگل كشيده 
شده اسـت و با عرضى برابر 
70 متـر و طـول 2 كيلومتر، 
به عنوان وسيع ترين خيابان 
مى شـود.  پاريس محسـوب 

 www.flickr.com : مأخذ

Pic1: The Champs-El-
ysees Avenue in Paris, 
France, is one of the most 
famous streets in the 
world. With two kilome-
ters (1.25 miles) length 
and 70 meter width from 
the Place de la Concorde 
to the Place Charles de 
Gaulle, Champs-Elysees 
consider as the widest 
street of Paris. Source: 
www.flickr.com.
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تصوير 2 : خيابان شـانزه ليزه، 
بـراى اولين بـار در 1670، در 
زمان لويـى چهاردهم، بين دو 
كاخ لـوور و ورسـاى بـا هدف 
باشكوه سلطنتى  مسير  ايجاد 
و حركت دسـته جمعى احداث 
www.hdl.loc.gov : شد. مأخذ
Pic2: The Champs Ely-
sees was first laid out 
around 1670 as the east-
ern end of Louis XIV’s 
great processional route 
between the Louvre 
and Versailles Palaces. 
Source: www.hdl.loc.gov

تصوير 3 : به منظور دستيابى 
در  منسـجم  كل  يـك  بـه 
با ارتفاع، رنگ  خيابان، بدنه 
و پنجره هاى همسـان كه بر 
پايـه معمـارى دوره بـاروك 
اسـتوار  فرانسـه  در  رايـج 
شهرسـازى  دورة  در  بـود، 
هوسمان، تعريف شد. عكس: 

گوران عرفانى، 2006.
Pic3: Well designed build-
ings and groups of build-
ings work together to 
create a sense of place 
based on Haussmann 
standards of unified forms 
and systems of architec-
ture and construction for 
size, width, windows and 
also colors influenced 
by Baroque architectural 
style. Photo by: Goran 
Erfani, 2006 

سـاختمان ها   :  4 تصويـر 
و  بـاروك  سـبك  از  متأثـر 
روكوكوى فرانسـوى در دوره 
با  همه  اسـت.  نئوكالسـيك 
ارتفـاع يكسـان 5 طبقه، در 
همكف بـا كاربـرى ادارى يا 
مغازه هـاى خرده فروشـى، و 
مسكونى در طبقات است. در 
كل ساختمان ها بدون جزئيات 
تزئينى و با بلوك هايى سنگى 
دارند.  وجـود  حجارى شـده 

.www.flickr.com : مأخذ
Pic4: The buildings were 
influenced by Baroque 
and Rococo styles in neo-
classic period. The apart-
ment buildings were typi-
cally five stories with the 
ground floor. The facades 
were also constructed 
out of large stone blocks, 
adding to the simplicity 
of the structure. The lack 
of decoration made the 
building seem larger than 
it actually was. Source: 
www.flickr.com.

ــالب و تغيير  ــبكه فاض ــيدن ش ــه يادبود و همچنين كش ابني
ــانزه ليزه در 1828،  ــهر را برشمرد. ش دادن نماى معمارى ش
ــهر پاريس شناخته و خيابان كشى شد و به اين  جزو اراضى ش
ــازى، فواره ها و المپ گازى بدان اضافه شد. امروز  ترتيب كفس
ــازى دوره هوسمان، به خوبى در اين  نيز عناصر اصلى شهرس
خيابان ديده مى شود؛ خيابان كشى مستقيم، توپيارى (هرس 

تزيينى) درختان، بدنه متشكل از ساختمان هاى هم ارتفاع.
در اين دوران كانسپت اصلى طراحى خيابان شانزه ليزه، به 
ــتن قدرت امپراطورى ناپلئون سوم بود. محور  نمايش گذاش
اصلى، بايد تا افق كشيده مى شد تا قدرت مطلق و بى كرانگى 
را، با الهام از طرح لونوتر5 در كاخ تويلرى در زمان امپراطورى 
ــانزه ليزه بخش مهمى  ــى چهاردهم، به نمايش بگذارد. ش لوي
ــمان يك الگوى  ــت. هوس ــهر بوده اس از اين محور اصلى ش
ــده (بلوار _  ــازى جديد بر پايه خيابان درختكارى ش شهرس

boulevard) با احداث خطوط مستقيم بر روى خيابان هاى 

تابيده و باريك پاريس قرون وسطى به وجود آورد. هر چيزى 
ــير اين خيابان كشى قرار داشت، از سر راه برداشته  كه در مس

شد.

دوره چهارم : ترجيح زندگى پياده
ــتخوش تغيير و  ــانزه ليزه دس ــال ها، خيابان ش درطول س
ــاختار  ــد، ولى همواره نقش مهمى در س تحوالت تدريجى ش
ــس بازى مى كرد. آخرين  ــهر و زندگى اجتماعى مردم پاري ش
تحول قابل توجه مربوط به طرح برنارد هوئت6 در 1994 است 
كه در آن پياده روها با كاشت درخت به 2 قسمت تقسيم شد. 
ــدن پياده رو  احداث پاركينگ زيرزمينى در خيابان، عريض ش
و طرح كاشت متفاوت با گذشته، از اقدامات صورت گرفته در 

اين سال است.
تمام تغييرات، دخل و تصرف و تأمين هزينه هاى نگهدارى 
ــختگيرانه  ــط قرن 19، با نظارت و كنترل س ــان، از اواس خياب
شورايى متشكل از تجار خيابان، صورت مى گيرد. در كل، اين 
ــت، بلكه بيشتر  خيابان فرد خاصى به عنوان طراح مطرح نيس
ــت هاى مديريتى و برنامه ريزى و با  شوراى برنامه ريز با سياس
ــته خيابان و تاريخ فرانسه، در اينجا مطرح  هدف حفظ گذش
ــانزه ليزه در طول قرن ها با حمايت دولت، ساماندهى  است. ش
ــد. اين  ــهر مطرح باش ــده تا امروز به عنوان محور اصلى ش ش
خيابان شاهد تجمعات بزرگ مردمى و رژه ارتش  مختلف بوده 
است. مهم ترين خاطره خيابان مربوط به نمايش قدرت ارتش 
اشغالگر آلمان در 1940 و رژه ارتش فرانسه پس از پيروزى بر 
آلمان در 1944 است. اين خاطره امروزه به سنت برگزارى رژه 
ــه (14 ژوئن) در خيابان شانزه ليزه با رعايت  در روز ملى فرانس
مراتب كالسيك نمايش قدرت و رژه نظامى بدل شده است. 

ــانزه ليزه كه براى بزرگداشت قدرت امپراطورى  خيابان ش
ــده بود، سال هاست كه به يك فضاى جمعى مهم در  ايجاد ش
شهر، پاتوق هنرمندان، جلب گردشگر و نمايش تاريخ فرانسه 

تبديل شده است.
ــارل دوگل،  ــك و تاق ش ــاد اصلى اين خيابان ابليس دو نم
ــت، از دوران قدرت  ــاى آن نيز اس ــه تعريف كننده دو انته ك
امپراطورى فرانسه حكايت مى كند. نوع خيابان كشى و تأكيد 
بر راستاى خيابان، اين هويت را تشديد مى كند. هوسمان، به 
ــتيابى به يك كل منسجم در خيابان، كليت بدنه  منظور دس
ــان تعريف كرد كه  را با ارتفاع، پهنا، رنگ و پنجره هاى همس
ــه استوار بود  خود بر پايه معمارى دوره باروك رايج در فرانس

(تصوير 3).
ــاروك و روكـوكـو  ــبـك بـ ــاختمان هـاى متـأثـر از س س

ــيك با ارتفاع  (Baroque and Rococo) در دوره نئوكالس

5 طبقه ، بدنه اى منظم و مقتدر از اين خيابان را به مثابه نماد 

تصوير2 

Pic 2

تصوير3 

Pic 3

تصوير4 

Pic 4
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تصوير 5 : تقسيم پياده روها 
به 2 مسـير، با كاشت رديف 
آن؛  وسـط  در  درختـان 
يكـى مجـاور بـا مغازه هـا و 
ديگـرى مجاور خيابـان، در 
انسـانى تر  منظور  بـه   1994
و  پيـاده رو  مقيـاس  كـردن 
كيفيت بخشـى به آن صورت 

گرفت. مأخذ :
-The Word of Arch بكتـا
tecture ، نوشـته فرانچسكو 

 Francisco) آسنسيو سـرور
.2000،(Asensio Cerver

Pic5: In 1994, to make 
Champs-Elysees more 
functional and qualify, the 
sidewalk was dividing in 
two paths by planting trees 
and street furniture in the 
middle. One path is adja-
cent with street and an-
other with shops. Source: 
The Word of Architecture, 
written by Francisco Asen-
sio Cerver, 2000.

تصويـر 6 : تقسـيم پياده رو 
بـه دو مسـير با شـخصيت 
متفـاوت به كمـك تغيير در 
كفسازى و استفاده از كاشت 
رديف درختـان و چراغ هاى 
 Theروشـنايى. مأخذ : كتاب
 ،  Word of Architecture

فرانچسـكو آسنسيو  نوشته 
 Francisco Asensio) سرور 

.2000 ،(Cerver

Pic6: dividing the sidewalk 
to two different paths with 
change of pavement and 
use of trees and lights. 
Source: The Word of Archi-
tecture, written by Francis-
co Asensio Cerver, 2000.

اقتدار حكومت، اشرافيگرى و تداوم جريان تاريخى فرانسه در 
منظر شهر پديد آورده است (تصوير 4).

طرح احيا و اصالح پياده راه خيابان شانزه ليزه
ــى به مسير و انسانى تر شدن  در 1994 براى كيفيت بخش
مقياس پياده رو اصالحاتى در سطح برنامه ريزى، كالبد خيابان 

و عناصر شكل دهنده به آن صورت گرفت. 

اهداف طراحى در خيابان
ترجيح زندگى پياده در شهر و رونق زندگى اجتماعى

تداوم شأن اشرافى و حكومتى خيابان

راهبردهاى طراحى منظر خيابان
حفاظت از عناصر منظر تاريخى خيابان 

توسعه فضاى سبز و تجديد و تكميل اثاثيه خيابان براى 
جذب و مكث پياده

راهكارهاى برنامه ريزى و طراحى براى زنده ماندن خيابان
ــيرهاى پياده در  ــت يابى به اهداف فوق، مس به منظور دس
ــان تقويت و پهن تر و حضور فعاليت هاى متنوع در كنار  خياب
ــردم در فضاى پياده راه با  ــر و تقويت مكث و حضور م يكديگ
ــت يك رديف درخت شاه بلوط به دو مسير مجزا تقسيم  كاش
شد. به اين ترتيب زندگى جمعى متنوعى در فضا شكل گرفت 
ــا در پياده رو و  ــدن صندلى كافه ه ــر 5 و 6). چيده ش (تصاوي
كشاندن محيط داخل رستوران به خيابان، حضور هنرمندان 
ــدن خيابان براى هنردوستان، حفظ تاريخ خيابان  و پاتوق ش
ــوى، نمايشى  ــلطنتى فرانس و مجاورت با كاخ ها و باغ هاى س
ــهر و تأكيد بر  ــته پرقدرت ش ــان دادن گذش ــت براى نش اس
ــت بودن و تداوم زندگى جمعى امروز فرانسه كه در  هنردوس
ــل فضا به يك مكان جمعى خودمانى تأثير فراوانى دارد  تبدي
ــابقات زيادى با موضوعاتى پيرامون  ــاله مس (تصوير 7). هرس
ــهرى  طراحى نورپردازى خيابان، آرايش درختان، مبلمان ش
ــود. طرح  برنده براى مدت  ــره براى خيابان برگزار مى ش و غي
ــاره مبلمان اصلى بدان  ــى در خيابان برپا و دوب ــان كوتاه زم
ــاى خيابان كمك مى كند.  ــردد كه به زنده ماندن فض برمى گ
ــروع سال  ــامبر و ش ــاله از اواخر ماه نوامبر تا اوخر دس هر س
ــن و تعطيالت عوض  ــان براى ايام جش ــو، نورپردازى خياب ن
ــود (تصاوير 8 و 9). همچنين در مناسبت هاى مختلف  مى ش
ــير خيابان به صورتى يكپارچه  ــاس، كل مس و زمان هاى حس
ــت و كاربرى هاى ويژه  ــار پياده قرار گرفته و به فعالي در اختي
ــاص پيدا مى كند (تصوير 10). به طور كلى، هدف اين  اختص
ــو، كه به زنده ماندن،  ــت كه ايده ها، طرح ها و حرف هاى ن اس
رونق داشتن و خاطره سازى براى عموم كمك مى كند، در اين 

خيابان شكل  گيرد.

جمع بندى 
ــه، با  ــانزه ليزه نمايانگر قدرت منطقه اى فرانس ــان ش خياب
ــامل نمايى منظم  ــتقرار در قلب پاريس و تأكيد بر آن، ش اس
ــتقيم و هرس  ــكل با درختكارى در يك رديف مس و يك ش
هندسى درختان است. حفظ خيابان بدين شكل، تأثير زيادى 
ــان دادن قدرت پاريس از گذشته تا  در اذهان عمومى در نش
ــانى  ــت زمان و تغييراتى كه براى انس به امروز دارد. با گذش
ــدن و استفاده بهتر از خيابان و پياده روها انجام شده است،  ش
ــان  ــتقيم و نماى يكس ــى مس بازهم اين محور، با خيابان كش
ــاختمان ها، رديف درختان هرس شده، تزئينات و مبلمان  س
ــر، در طول  ــد. به بيان ديگ ــش را به رخ مى كش ــاده، قدرت س
ــى كه  ــاليان متمادى، خيابان وظيفه اش را مطابق با نقش س
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تصوير 10 : در مناسـبت هاى 
مختلـف و زمان هـاى خاص، 
كل مسـير خيابان به صورتى 
يكپارچـه در اختيـار پيـاده 
قرار گرفتـه و بـه فعاليـت و 
اختصاص  ويـژه  كاربرى هاى 

پيدا مى كند. مأخذ :
www.inhabitate.com

Pic10: In various events and 
Specific times, Champs-El-
ysees becomes completely 
dedicated into the pedestri-
an street and gets activities 
and special usages. Source: 
www.inhabitate.com

چيده شـدن   :  7 تصويـر 
صندلـى كافه هـا در پياده رو 
داخـل  محيـط  كشـاندن  و 
رسـتوران به خيابان، حضور 
هنرمنـدان و پاتـوق شـدن 
خيابان براى هنردوستان، در 
فضاى جمعى،  كيفيت  بهبود 
مانـدگارى فضـا در اذهـان 
تاريـخ  نمايـش  و  عمومـى 
فرانسـه سـهم بزرگى را ايفا 

مى كند. مأخذ :
www.wikipedia.com

Pic7: Setting the chairs of 
cafeterias in sidewalk of 
the Champs Elysees and 
presence of artists and 
art lovers in this avenue 
adds to its popularity 
and the quality of urban 
space. It also has a major 
part in demonstrating the 
history of France. Source: 
www.wikipedia.com.

ــتى بازى كرده  ــران براى آن درنظر گرفته بودند، به درس مدي
ــگر قدرت سياسى فرانسه و هم اكنون در  است؛ زمانى نمايش
ــگر و به نمايش گذاشتن تاريخ باشكوه فرانسه،  جذب گردش
ــاز بودن در ذهن  در كنار يك فضاى جمعى ملى و خاطره س
ــهر پاريس يكى  عموم. در كل اين خيابان با بافت مجاور و ش
ــده و در عين اينكه دو مركز جمعى مهم پاريس را به هم  ش
ــه عنوان يك فضاى جمعى در  متصل مى كند، خودش نيز ب
ــتاى تاريخى شهر، عمل مى كند و اصالحات  محور اصلى راس
ــرات كالبدى در طول آن با هدف افزايش حضور مردم  و تغيي
ــهرى  و مكث آنها در اين فضا نقش اين محور را در زندگى ش

پاريس تثبيت كرده است 

پى نوشت
De la Concorde .1: از ميادين مشهور فرانسوى كه از شرق به شانزه ليزه 

و از غرب به موزه لوور منتهى مى شود.
ــبك مصرى، توسط  ــك به س ــتون ابليس The Obelisk of Luxor .2: س
ناپلئون سوم پس از پيروزى او بر مصر در 1836 ميالدى از آن كشور منتقل 

و در ميدان كنكورد نصب شد. 
ــارل دوگل  The Arc de Triomphe .3 يا Charles de Gaulle: تاق ش
يا اتوال (ستاره) در انتهاى غربى محور شانزه ليزه قرار دارد و بر روى ميدان 
اتوال پاريس، به افتخار سربازانى كه در دوره ناپلئون در راه فرانسه جان خود 
ــاخته شده است. در زير تاق، مقبره سرباز گمنام در جنگ  را فدا كردند، س

جهانى اول قرار دارد كه همواره آتشى به ياد او روشن است. 
ــتور كاترين دو مديچى در 1564  The Palais des Tuileries .4: به دس
اين قصر در محل كوره هاى آجرپزى كنار رودخانة سن ساخته و در جريان 

توسعه در اوايل قرن 17 از جنوب شرق به كاخ ورساى متصل شد.
ــوى قرن 16 و 17 ميالدى، باغ ساز لويى  Le Notre .5: معمار منظر فرانس

چهاردهم در قصرهاى تويلرى و ورساى.
Bernard Huet .6: معمار و نظريه پرداز معاصر اهل فرانسه.
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ويژه نامه زندگى پياده در تجربه هاى جهانى، اسفند 1390 54



تصاويـر 8 و 9 : زنده مانـدن 
و ارتقـاى كيفيـت خيابان با 
برگزارى جشن ها و مسابقات 
صـورت  آن  در  دايمـى 
مى گيـرد. از اواخر ماه نوامبر 
تـا اواخر دسـامبر و شـروع 
نورپردازى  كريسـمس،  عيد 
خيابـان بـراى ايام جشـن و 
تعطيـالت عـوض مى شـود. 

www.flickr.com : مأخذ

Pics 8 & 9: holding cel-
ebrations and permanent 
and temporary events 
improve the street qual-
ity. Street lighting also 
changes from late No-
vember to late December, 
New Year's Eve and etc. 
Source: www.flickr.com
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The manifestation of Potency in a Street
Champs-Élysées Revitalization Project

The Champs-Elysees ,located in the heart of 
Paris, expressing regional power of France and 
emphasizing on it, includes arranged straight 
line of trees and a strengthening of its interior 
structure on a scale commensurate with the ex-
pansive radiating boulevards, tree-lined prom-
enades along regular building facades, and the 
baroque-influenced regular architecture. The 
retained shape of the street has a great impact 
on public in demonstrating the power of Paris 
from the past up to now. After many years and 
changes for reasons of public health, traffic, 
and aesthetic, yet the avenue is an example of 
power, with the arranged rows of trees, adding 
to the simplicity of the structure and the lack of 
decoration.

In other words, over these years, Champs 
Elysees has accurately performed as it was 
intended by the managers; it had been built to 
celebrate the divine authority and power of the 
Emperor in the past time and now it is used as 
a tourist attraction hub showing the brilliant his-
tory of France as well as providing a national 
and collective space that remains in the minds 
of people. 

Totally, this avenue had been merged with 
the adjacent context and the city while con-
necting two important public centers of Paris in 
the main historical ax of the city.

تصوير8 

Pic 8

تصوير9 

Pic 9

تصوير10 

Pic 10

30
 Specified Issue of pedestrian life in
the mundial experiences, March 2012


