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ارزیابی زیبا یی شناسانه منظر خیابان الله زار در دوره پهلوی اول، با استناد 
بر قوانین مصوب شهری در دهه اول و دوم قرن چهاردهم هجری*
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چکیده
در جامعه رشدنایافته اواخر قاجار، رویکرد تجلیل از فرهنگ و تمدن ایران باستان منشا تحوالت شهری شد تا آن جا که 
ملی گرایی پهلوی اول، به  مثابه بنیان فکری حاکمیت در رأس فعالیت های توسعه ای قرار گرفت. دگرگونی های اجتماعی، 
اقتصادی و فنی هم زمان با دیدار دولت مردان و روشنفکران و دانش آموختگان از اروپا جنبشی را در شهرسازی ایران رقم 
زد که بیش از همه کوچه و گذرها را متأثر نمود و احداث »خیابان« به عنوان محور توسعه شهر با الگوی خطوط راست 
در دستور کار قرار گرفت. ادامه این سیاست در شهر طی دو دهه، منشا تغییرات بسیاری شد و زیبایی شناسی خیابان ها را 
نیز از یک امر حاشیه ای به یک امر محوری تبدیل نمود. جلوه های این تغییر در ادراک مخاطب از خیابان در دوره پهلوی 
اول تاثیر بسزایی داشت که تا امروز نیز اثرات آن باقی است. خیابان الله زار در اواخر قاجار و دوره پهلوی اول از خیابان های 
اصلی در مرکز شهر تهران شمرده می شد و مورد توجه حاکمیت بود. این مقاله با هدف یافتن روابط حاکم در تدوین 
زیبایی شناسی  »معیارهای  درخصوص  پرسش  و طرح  اول  پهلوی  دوره  خیابان های  احداث  زیبایی شناسی  سیاست های 
خیابان های پهلوی اول«، به ارزیابی این معیارها در خیابان الله زار می پردازد. روش پژوهش تحلیل تاریخی است و قوانین 
شهری مرتبط با احداث خیابان در دوره پهلوی اول مهم ترین منبع تحلیل تلقی می شود. تبیین معیارهای زیبایی شناسی 
خیابان  اولین گام پژوهش است؛ در گام بعدی، این معیارها در خیابان الله زار به مثابه نمونه یک خیابان توسعه یافته در 
آن دوره تحلیل می شود. هندسه و ابعاد تجسمی، دو محور اصلی زیبایی شناسی خیابان در دوره پهلوی اول هستند که 
ادراک مخاطب را از خیابان به یک فضای هنری سوق می دهند. نگاه زیبایی شناسانه به خیابان به مثابه یک اثر هنری در 

دوره پهلوی اول از نتایج اصلی پژوهش است.

واژگان کلیدی: منظر خیابان، الله زار، زیبایی شناسی، پهلوی اول، قوانین شهری، تهران.
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۱. مقدمه
پهلوی  گرفتن  قدرت  اصلی  علت  روشنفکران  از  بسیاری 
عقب ماندگی  شمسی،  چهاردهم  قرن  شروع  در  را  اول 
تبلیغ  با  رضاشاه  می دانند.  قاجار  دوره  در  ایران  جامعه 
همراه  خود  با  جنبه  دو  از  را  مردم  ذهن  تمدن،  مظاهر 
مدرنیته؛  مظاهر  با  باستانی  فاخر  ایران  آشتی  اول،  کرد: 
دوم تعجیل در این امر جهت جلوگیری از عقب گرد کشور. 
در نهایت در اسفندماه 1299 شمسی رضاخان وارد تهران 
شد و قدرت را به دست گرفت و با آغاز حکومت پهلوی، 
دیدگاه های ملی گرایی و مدرنیسم ایرانی بر توسعه شهرها 

سایه انداخت.
برای رضاشاه، انتخاب میان رویکردهای سنتی اداره شهر و 
الگوهای توسعه شهری در غرب، امر تردیدبرانگیزی نبود؛ 
دگرگونی های اجتماعی، اقتصادی و فنی به  همراه بازدید 
وی  اروپا،  از  دانش آموختگان  و  روشنفکران  دولت مردان، 
را بر آن داشت تا بر پایه تفکر مدرنیست غرب، تهران را 
توسعه دهد. به دنبال این تصمیم جنبشی در شهرسازی 
مدرنیزاسیون  بر  را  تاثیر  بیش ترین  که  خورد  رقم  ایران 
تهران به  واسطه مداخله در خیابان ها داشت. وی با مداخله 
نماد  مثابه  به  خیابان  ساماندهی  و  به  توسعه  دستوری 
در  فرانسه  شهرهای  توسعه  نمود.  اقدام  حاکمیت  اقتدار 
نیمه دوم قرن نوزدهم )ناپلئون سوم1- هوسمان2( و آلمان 
در اوایل قرن بیستم )هیتلر3- اشپیر4( از مهم ترین منابع 

الهام پهلوی اول در این رویکرد بوده است.
زیبایی شناسی برآمده از سیاست توسعه شهری بر مبنای 
احداث دستوری خیابان از یک منطق اقتدارگرایانه پیروی 
می کند، لذا مبتنی  بر نظم حداکثری است که قوانین ریاضی 
در آن ارحجیت دارد و سایر جنبه ها در اولویت های بعدی 
قرار می گیرند؛  اما در دوره پهلوی اول این نظم حداکثری 
اجتماع،  حضور  محل  مثابه  به  فضا  کارکرد  با  و  تعدیل 
و  دولتی  ساختمان های  با  میادین  ساخت  شد.  هماهنگ 
نهادهای عمومی در اطراف آن، تغییر نمای ساختمان ها، 
نصب مبلمان شهری در فضاهای باز، سنگفرش خیابان ها، 
و  مدرسه  دانشگاه،  هتل،  )ساخت  خیابان  فعالیت  تغییر 
در  که  است  اقداماتی  مهم ترین  از  دولتی(  ساختمان های 
را  تهران  خیابان های  منظر  زیبایی شناسی،  این  چارچوب 

تغییر داد.
تهران  در  اول  پهلوی  دوره  خیابان های  زیبایی شناسی 
آثار  در  آن  ردپای  که  است  مطلوبیتی  حس  دربردارنده 
هنری و ادبیات دهه بیست و سی، در خاطرات تهرانی ها 
و نیز در آثار معماری به جامانده از آن دوره قابل  پی گیری 
عنوان  به  سینما  در  الله زار  خیابان  کردن  تصویر  است. 
قاجار  تهران  متمول  یا  روشنفکر  قشر  مالقات های  بستر 
و پهلوی بسیار مرسوم بوده و سریال هزاردستان ساخته 
علی حاتمی نمونه بارز آن است. از آثار ادبی متعددی که 
زندگی شهری خیابان الله زار را روایت می کند نیز می توان 
اشاره   )13۷1( ترقی  گلی  پراکنده  خاطره های  کتاب  به 

کرد که از خیابان الله زار یاد می کند: » جاده بهشتی ست 
از  پر  و  می کند  عبور  ما  خیال هاي  خواب  و  میان  از  که 
است؛  مسحورکننده  اتفاق هاي  و  کیف آور  وعده هاي 
مغازه هاي پوشاک، سینماها، عکس هنرپیشه هاي فرنگی، 
ته  معرفت  کتاب فروشی  و  سروصداهایش  و  برلن  کوچه 
خیابان الله زار مرکز شعر و ادبیات دنیا، آن همه کتاب، آن 

همه کلمه، آن همه فکر، آن همه خوشبختی! «
الله زار از مهم ترین خیابان هایی است که با توجه  به ساخت 
آن در دوره قاجار و توسعه و بهره برداری در دوره پهلوی 
اول، سیاست های زیباسازی آن دوره در آن قابل  مشاهده 

و تحلیل است )شکل 1(.

نقشه موقعیت خیابان الله زار نسبت  به عناصر   :۱ شکل 
روی   ۱۳2۰ تا   ۱2۶۰ سال های  بین  شهر  سازمان فضایی 

نقشه عبدالغفار نجم الملک، ۱2۷۰ شمسی

 )مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران(
اتصال مرکز شهر صفوی )بازار و ارگ( به مرکز جدید دوره 
قاجار )میدان سپه( از طریق خیابان ناصریه و امتداد آن تا 
اتصال به دیوان خانه دولتی )محدوده باغ های نگارستان و 
بهارستان( در دوره قاجار و خیابان شاه رضا، مرکز فرهنگی 

تهران در دوره پهلوی اول از طریق خیابان الله زار.

۱-۱- سؤال اصلی
سیاست های اصلی زیباسازی خیابان در دوره پهلوی اول 

چه بوده است؟ 
زیبایی شناسی خیابان الله زار، با توجه  به کارکرد فرهنگی-
هنری آن در دوره پهلوی اول، چگونه ارزیابی می شود ؟ 
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۱-2- پیشینه تحقیق
مطالعات صورت گرفته در خصوص تحوالت مفهوم خیابان 
ذیل  گروه های  قالب  در  می توان  را  اول  پهلوی  دوره  در 

دسته بندی کرد: 
- بررسی جریان تحوالت شهری در دوره قاجار و پهلوی 
پاکزاد  )آتشین بار و متدین، 139۷؛  ایرانی  و شروع مدرنیته 
تبیین  و  ایران  در  مدرنیته  شکل گیری  تحلیل   ،)139۵
دگرگونی در مفهوم شهر )کیانی، 1383؛ بانی مسعود، 1388( 
خیابان  احداث  کانسپت  و  شکل گیری  مفاهیم  به  که 

می پردازند.
و  سازمانی  تغییرات  و  شهری  سیاست های  تحول   -
ساختاری )بمانیان، 138۵؛ شعبانی و کامیاب، 1391(، الله زار 
به مثابه سمبل نوگرایی جامعه ایرانی و تحوالت تاریخی 
ابعاد  به  که   )138۷ اهری،  و  حبیبی  1389؛  )پوالدوند،  آن 

کالبدی و مورفولوژیک خیابان توجه دارند.
این پژوهش نگاهی ترکیبی به مباحث این حوزه داشته و با 
انطباق ضرورت احداث خیابان و ابعاد شکلی آن، تفسیری 

بدیع از زیبایی شناسی خیابان ارائه می دهد. 

۱-۳- روش پژوهش
تحلیل  زمینه  در  کاربردی  پژوهشی  حاضر،  نوشته 
ابداعی  روش  اساس  بر  که  است  خیابان  زیبایی شناسی 
رساله  از  برگرفته  خیابان«،  منظر  ارزیابی  »ماتریس 
دکتری نگارنده )آتشین بار، 1392( و تکمیل شده در گروه 
چندرشته ای مورفوسیتی۵، به مطالعه کیفی زیبایی شناسی 
تحلیل  یک  نظر  مورد  مطالعه  می پردازد.  الله زار  خیابان   
با  مرتبط  شهری  قوانین  بررسی  با  که  است  تاریخی 
و  معیارها  اول،  پهلوی  دوره  در  خیابان  شکل گیری 
شاخص های زیبایی شناسی خیابان را استنباط نموده و با 
الله زار  از  قدیمی  تصاویر  در  شاخص ها  تطبیقی  ارزیابی 

دارد. مراحل  اولویت بندی آن ها  )شکل ۷-13(، سعی در 
اصلی پژوهش به  شرح ذیل است:

در  الله زار  خیابان   تاریخی  تحوالت  روند  بررسی  الف- 
دوره های قاجار و پهلوی اول؛

ب- تبیین معیارهایی برای ارزیابی زیبایی شناسی خیابان 
با توسعه الله زار در دوره  انطباق آن  قوانین شهری و  در 

پهلوی اول؛
پ- تحلیل زیبایی شناسانه خیابان الله زار؛ 

ج- تحلیل چرایی و بیان جهان بینی و فلسفه زیبایی شناسی 
مورد نظر.

2. تحوالت اندیشه و معماری خیابان از قاجار تا 
پهلوی دوم در خیابان الله زار

شکل گیری تهران در اسناد تاریخی به قرن نهم میالدی 
شهرت  چنار  درختان  و  آب  به  کثرت  و  بازمی گردد 
دوره  در  قمری(  هجری   961( تهران  حصار  اولین  دارد. 
در  قمری(  هجری   1284( دوم  حصار  و  شاه طهماسب 
دوره ناصرالدین شاه برای توسعه شهر ساخته شد )اتحادیه، 
13۷۷، 29(. در همین زمان نهاد های حکومتی نیمه سنتی-

نیمه مدرن برای اداره شهر شکل گرفت. رویکردهای توسعه 
هجری   1264( ناصرالدین شاه  زمان  تا  که  شهر  اداره  و 
در  بود،  گذشته  سنت های  از  متصل  زنجیر  یک  قمری(، 
این تمایل  از غرب پیش رفت.  تقلید  به سمت  این دوره 
اتریشی  پزشک  پوالک6،  ادوارد  یاکوب  که  بود  حالی  در 

ناصرالدین شاه پایتخت را چنین ترسیم می کند: 
تهران  ]...[ کوچه های  ندارد  معظم  بنای  »این شهر هیچ 
تنگ، زاویه دار، بی نظم و بن بست هستند و تنها روشنایی 
شب  ده  ساعت  تا  هم  آن  نفتی  کوچک  چراغ های  آن ها 

است )پوالک، 1368، 6۵-61۷(« )شکل 2(.

شکل 2: جانمایی محدوده باغ الله زار در اولین نقشه تهران، ۱۸2۶م )۱2۰۴ شمسی(، سروان نازکوف.

تنها خطوط توپوگرافی یا انتقال آب در آن مشخص است؛ در شرق آن باغ نگارستان و در غرب خیابان فردوسی )عالءالدوله و پیش 
از آن امین السلطان( جانمایی شده است )شیرازیان، 139۷، 32(.
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)1290هجری  آوریل 18۷3  تاریخ 19  در  ناصرالدین شاه 
حسن خان  میرزا  خود  صدراعظم  به  تشویق  قمری( 
ماه  اوایل  و  خارج  تهران  از  اروپا  به  برای سفر  سپهساالر 
اروپایی  شهر  چند  از  بازدید  از  پس  سال،  همان  جوالی 
مراسم  طی  و   )1369 )ناصرالدین شاه،  شد  فرانسه  وارد 
باشکوهی در خیابان شانزه لیزه۷ »با حرکت دسته ای فیل 

در پیشاپیش موکب همایونی« )امانت، 1383، ۵۵6( مورد 
استقبال قرار گرفت. این مراسم چنان در وی اثر نهاد که 
در بازگشت، درصدد احداث شانزه  لیزه ای در پایتخت برآمد 
دستور  این  محصول  الله زار  خیابان  1383(؛  )شهری باف، 

پادشاه است )هدایت، 13۷۵(.

شکل ۳: خیابان الله زار در دوره قاجار، نقشه دارالخالفه تهران، ۱۳۰۹ق )۱2۷۰ شمسی(، عبدالغفار نجم الملک

)شیرازیان، 139۷، 3۵(

و  از گسترده ترین  قاجار  فتحعلی شاه  زمان  در  الله زار  باغ 
به  حساب می آمد  باغ های خارج شهر تهران  سرسبزترین 
از  خارج  »در  وی  دستور  به  که  باغ  این   .)2 و   1 )شکل 
بود«  بزرگان  و  رجال  تفریح  محل  و  شده  احداث  حصار 
)نجمی، 13۵6، 1۵6(، دو بنای مجزا داشت که بنای اصلی 
عمارتی دو طبقه و بنای دیگر به  فاصله حدود 400 متر، 
به کاله فرنگی مشهور گشت. این باغ مدت ها محل پذیرایی 
 )1349 )ذکاء،  بود  خارجی  دولت های  نمایندگان  و  سفرا 
را  نگارستان  باغ  زمانی  که  شمسی،   11۵4 سال  »در  و 
باغ  این  در  و  آمد  تهران  به  گاردان8  ژنرال  می ساختند، 
ساکن شد« )کریمان، 13۵۵، 20۵(. الله زار در دوره قاجار 
باغ  موقعیت  و  جایگاه  چند  هر  که  بود  تفریحی  باغی 
مورد  اما  نداشت،  سلطنتی  باغ  عنوان  به  را  نگارستان 
زمان، »الله زار  این  در  بود.  گرفته  قرار  درباریان  استقبال 
باغ پر دارودرخت مصفایی بود که الله های خودرو در آن 
تفرج گاه ها  جمله  از  چوبی اش،  نرده های  با  و  می روییده 

به حساب می آمده است« )شهری باف، 1383، 2۷6(.
ناصرالدین شاه در پِی بازگشت از فرنگ و تجربه منحصر به  
فردی که از حضور در خیابان شانزه لیزه به دست آورده بود، 
دستور احداث خیابان الله زار را با الگوی خیابان اروپایی در 
باغ الله زار داد )شکل 3(. بدین  منظور، حصار و نرده های 
باغ، تخریب؛ درختان بخش غربی )بین خیابان های الله زار 
شاه  نزدیکان  میان  آن  زمین های  و  قطع،  عالء الدوله(  و 
تقسیم گشت و صدراعظم، نایب السلطنه و عده ای از رجال 

ناصری و مظفری در آن ساکن شدند )همان(. »در قسمت 
شرقی، باغ وحشی ایجاد  شد که قفس هایی برای نگهداری 
آن  حیوانات  و  بودند  ساخته  آن  در  پرندگان  و  وحوش 
 .)3۷3  ،1381 )نوربخش،  می شد«  تامین  مختلف  نقاط  از 
و  آغاز  توپخانه  میدان  از  که  الله زار  تازه   تاسیس  خیابان 
و  داشت  طول  قدم  هشتصد  می رسید،  الله زار  سه راه  به 
به  سبک سنت کهن خیابان در ایران )آتشین بار و متدین، 
آب  جوی های  و  کاشته  درخت  آن،  سوی  دو  در   )139۷
سفرش  از  بلژیکی  جهانگرد  اورُسل9،  اِرنست  بود.  جاری 
ایران می نویسد: »این خیابان خوب سنگفرش شده و  به 
است،  جاری  خیابان  طرف  دو  در  که  جویباری  طول  در 
درختان فراوانی کاشته بودند ]...[ خیابان به دکتر طولوزان 
نیز معروف می باشد زیرا او که پزشک و حکیم مخصوص 
و مشاور مورد اعتماد ناصرالدین شاه است در این خیابان 

سکونت دارد« )اورُسل، 13۵3، 110-113( )شکل 4(.
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خیابان های  از  یکی  به  الله زار  خیابان  تبدیل   :۴ شکل 
به شمال  اتصال  و  برای توسعه  ناصری  اصلی دارالخالفه 

شهر

دو خیابان موازی در شرق و غرب آن به  ترتیب خیابان باغ وحش 
و فردوسی هستند. نقشه مختصر اطراف تهران، 1316 قمری 
)12۷۷ شمسی(، سرتیپ عبدالرزاق بغایری )شیرازیان، 139۷، 

.)۵6

خیابان الله زار در دوره ناصرالدین شاه بیش تر یک تفرج گاه 
طبیعی است و تا اواخر قاجار، مغازه های یک سمت آن به 
 تدریج ساخته می شود. در همان دوره، مغازه های مد روز 
هم چون »ُکنتوآر10« که اجناس فرنگی می فروخت، خانه 
 فرانسه، تجارت خانه هلندی و اداره پست در این محدوده 
اروپایی و  اولین هتل به  سبک  احداث گشت. گراندهتل، 
خانه  و  باغ  از  قسمتی  در  مسافرین خارجی  اقامت  محل 
کنسرت های  و  شد  تاسیس  سیف الدوله  و  شمس الدوله 
عارف قزوینی و یکی دو نمایش از میرزاده عشقی در آن 
هاینریش   .)20-18  ،138۷ )برومندی،  در آمد  نمایش  به 
با  بروکش11، که در سال 126۵ هجری شمسی مصادف 
اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به تهران آمده، منظره خیابان 
از  زنان جدا  و  »مردان  توصیف می  کند:  را چنین  الله زار 
گردش  آهسته  قدم های  با  الله زار  مشجر  خیابان  در  هم 

می کنند« )حبیبی و اهری، 138۷، 12(.
الله زار اولین خیابانی است که در آن، تئاتر، کافه و سینما 
ساخته شد و نام اصناف ساکن در خود را نگرفت. در جریان 
به محل  این فضاها  از سال های 1280،  انقالب مشروطه 
احمدشاه  دوره  در  سپس  شد.  تبدیل  سیاسی  بحث های 
تئاتر  جمله  از  تهران  »تماشاخانه های  پهلوی،  اوایل  و 
ملی، تئاتر دهقان، تئاتر نصر و تئاتر پارس و بعدها تئاتر 
حافظ نو و یاس در آن افتتاح و خیابان به کانون هنر های 
نمایشی تهران بدل گردید« )برومندی، 138۷، 20(. خیابان 
سنگفرش  گرفته،  رونق  قاجار  دوره  اواخر  در  که  الله زار 
کردند.  برق  کشی  آن  در  که  نخستین خیابانی شد  و  بود 

بهترین  و  واگن اسبی  ایستگاه های  از  یکی  خیابان  این 
)پورحسن،  بود  مد  اهل  و  جلوه گر  جوانان  برای  تفرج گاه 
1388(. ترکیب امور سیاسی و اجتماعی در الله زار موجب 
شد فعالیت های عمومی خیابان مورد توجه قرار گیرد و از 

جنبه اشرافی آن کاسته شود. 
خیابان الله زار با آغاز پهلوی اول هم چنان صورت قاجاری 
خود را داشت با این تفاوت که به یکی از خیابان های اصلی 
به  را  مرکز شهر  و  بود  تبدیل شده  فضایی شهر  سازمان 
می کرد  متصل  بود  اعیان نشین  بخش  که  شمالی  حاشیه 
)شکل ۵(. این امر موجب شده بود تا خدمات گران قیمت 
آن  کالبدی  توسعه  نسبت  به  پهلوی  و  خیابان شود  وارد 
در  که  فرانسوی  سیاست مدار  هردوان12  ژاک  کند.  اقدام 
وضعیت  کرده،  سفر  ایران  به   130۵ تا   1303 سال های 
که  الله زار  »خیابان  می کند:   توصیف  چنین  را  الله زار 
میدان  به  است،  زیاد  بسیار  عرضش  به  نسبت  طولش 
توپخانه منتهی می شود و منظره آن، طوریست که بیننده 
گمان می کند مستقیماَ به برف های توچال می رسد. کثرت 
رفت  و آمِد درشکه و پیاده، این خیابان را شبیه یکی از 
خیابان های محله فرانسوی ها در سوییس جلوه می دهد« 

)کریمان، 13۵۵، 289(. 

شکل ۵: خیابان الله زار ارتباط دهنده شهر قدیمی )ارگ 
و  بوذرجمهری  )خیابان  جدید  شهر  به  سپه(  میدان  و 

شاه رضا(

عکس  اساس  بر  تهران  از  بخشی  فوتوموزاییک  راست:  شکل 
دایره  تهران،  نقشه  چپ:  شکل  شمسی؛   1321 سال  هوایی 
 ،139۷ )شیرازیان،  شمسی.   132۷ ارتش،  ستاد  جغرافیایی 

.)1۵4-14۵

مطلوبیت و محبوبیت خیابان الله زار حتی در سال 1301 
که همه معابر تهران تعریض شد نیز ادامه داشت؛ بنابراین 
به  بناها  تجاوز  به  علت  که  نقاطی  در  تنها  عرض خیابان 
حریم معبر تنگ می شد، اصالح و کف آن آسفالت گردید. 
در اواخر دوره پهلوی که الله زار جنوبی کانون فعالیت های 
تفریحی- هنری بود، رضاخان بخش جدیدی به آن اضافه 
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نام  الله زارنو  و  می یافت  ادامه  شاه رضا  خیابان  تا  که  کرد 
گرفت )شکل 6( و به راسته ای تشریفاتی تبدیل شد که 
دستور  »به  بودند:  آن  مراجعین  مستشاران  و  درباریان 
رضاشاه چهره الله زار دگرگون شد، طاق نماهای دو طرف 
خیابان تخریب و جای آن را ساختمان های دو طبقه گرفت 
و مالکاِن دو طرف خیابان موظف شدند که حداقل نمای 
دو طبقه را بسازند و مانند یک ساختمان کامل در آن درب 
و پنجره تعبیه کنند« )کیانی، 1383، 12(. هتل، سالن های 
سینما و تئاتر، قنادی، گل فروشی، کالس موسیقی و کافه  
از مهم ترین کاربری های مورد نظر پهلوی اول برای رونق 
از  با آمدن پهلوی دوم، این سیاست جدی تر  الله زار بود. 
قبل ادامه پیدا کرد و باعث تبدیل خیابان الله زار به محل 

سکونت روشنفکران و تجددخواهان شد.

شامل   ۱۳۱۹ سال  ساختمانی  عملیات  برنامه   :۶ شکل 
به  آن  اتصال  و  الله زار  خیابات  آسفالت  و  شفته ریزی 

خیابان شاه رضا

)کیانی، 1383، 46۵(

خیابان  زیبایی شناسانه  ارزیابی  معیارهای   .۳
الله زار در دوره پهلوی اول

تا قبل از دوره پهلوی، واژه خیابان به مفهوم امروزین خود 
بسیار محدود به کار می رفت اما سیاست های رضاشاه نسبت 
 به توسعه شهر با رویکرد مدرن باعث شد خیابان، از یک 
عنصر تکی به یک عنصر مجموعه ای تغییر ماهیت دهد و 
مهم ترین ابزار توسعه شهر به  حساب آید. تا قبل از این، 
بیش تر  و  داشت  استفاده محدود  توسعه شهر  در  خیابان 
خارج از محدوده مرکزی ساخته می شد اما در این دوره، به 
 واسطه رابطه با اروپا و تفکرات تجددگرای رضاشاه، خیابان 

به  عنصری جهت توسعه داخل شهر استفاده شد. خیابان 
خیابان  یک  از  و  نماند  مستثنی  قائده  این  از  نیز  الله زار 
تفرجی خارج شهر به یک خیابان اجتماعی- فرهنگی در 
دوره رضاشاه تبدیل شد که میدان سپه را از مرکز تهران 
از  اتصال  این  اهمیت  می کرد.  متصل  شاه رضا  خیابان  به 
توجه  تهران، مورد  آن حیث است که خیابان های جدید 

حاکمیت و الله زار، واسطه پیوند آن بود. 
احداث و توسعه خیابان ها در پهلوی اول، امری است که 
به دالیل مختلف، به  خصوص تحوالت اجتماعی ناشی از 
مدرنیسم، به صورت دستوری از مراجع باالتر از شهرداری 
مختلف  بخشنامه های  در  مثال،  برای  می شد.  حمایت 
وزارت داخله )وزارت کشور(، از جمله وظایف مهم بلدیه، 
و  مزایا  از  و  گشته  عنوان  خیابان  احداث  و  معابر  توسعه 
)کیانی،  است  شده  گفته  سخن  اقدامات  این  محسنات 
1383، 199-202(. تا سال 1304 و آغاز سلطنت پهلوي 
اول، »مجموعاً شانزده شهرداري در ایران تأسیس شد که 
همگی با عدم  موفقیت روبه رو شدند و شهر عموماً از طریق 
 ،1390 )جمشیدزاده،  می شد«  مدیریت  بلدیه  اعالن های 
 ،1286 مصوب  بلدیه  قانون  لغو  با   1309 سال  در   .)49
تصویب قانون جدید شهرداري و در ادامه قوانین مصوب 
مجلس در سال های 1312، 1318 و 1320، رسماً نظارت 
و هدایت شهرداري ها از طریق وزارت کشور دنبال می شد. 
در این قوانین، زیباسازی خیابان با عباراتی هم چون خلق 

»مناظر مطبوع تر«  مورد تأکید بوده است. 
لذا، می توان گفت زیبایی شناسی خیابان های دوره پهلوی 
جایی  آن  از  است.  شهر  به  حاکمیت  نگاه  از  برآمده  اول 
و منشأ  زیبا می پردازد  امر  به چرایی  که »زیبایی شناسی 
قرار  سؤال  مـورد  شیء  در  را  زیبایی  وجودی  دلیل  و 
خیابان،  زیبایی شناسی   ،)33  ،1398 )منصوری،  می دهد« 
تعریف  خیابان  به  صورت دهنده  مؤلفه های  تفسیر  علم 
ساماندهی  بر  حاکم  قوانین  ارزیابی  با  بنابراین،  می شود. 
صورت خیابان، معیارهای اصلی ارزیابی این زیبایی شناسی 
را قابل تفسیر است. مجموعه قواعد زیبایی شناسی خیابان 
معیار هندسی  دو  با  اول،  پهلوی  دوره  قوانین شهری  در 
شاخص هایی  کدام  هر  که  است  تحلیل  قابل  تجسمی  و 

مستقل برای ارزیابی دارند. 

۳-۱- معیار هندسی 
با سه  را می توان  معیار هندسه در زیبایی شناسی پهلوی 
شاخص خطی بودن خیابان، پیوستگی جداره )عدم انقطاع 
بررسی  بودن دیواره ها  بایر( و همگن  حتی در زمین های 

نمود. 
- خطی بودن )شکل ۷(: احداث خیابان در دوره پهلوی، 
لذا  زیبایی شهر می انجامد.  به  است که خود،  مواردی  از 
بر  که  آن وضع می شود  برای  مختلفی  قوانین  و  اعالن  ها 
وجه مستقیم بودن خیابان چه در شکل و چه در جزییات 
تاکید دارد: »بناهایی که سابقاً در خیابان ها و کوچه های 
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شهر ساخته شده بر طبق اصول معماری و مهندسی نبوده 
و به این جهت در اغلب قسمت ها معابر کج و معوج است 
مخصوصا  االحداث  جدید  بناهای  در  بلدیه  نظارت  برای 
قسمت شارع با مناظر مطبوع تری ساخته و رعایت اصول 

هندسی شود« )شکل 14(. 
- پیوستگی )شکل 8(: »اراضی یا بناء خرابی که در داخل 
شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته 
و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد از  اخطار بلدیه به 
مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابالغ یا اخطار به او باید 
بنا یا دیوار بسازد و هر گاه حاضر برای ساختمان یا دیوار 
نشود بلدیه به خرج  مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب 
با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت« 

)قانون احداث و توسعه معابر، 1312، بند نهم(.
یا  توسعه  از  بعد  که  صورتی  »در   :)9 )شکل  تجانس   -
یا  خیابان  مجاور  ملک  مالک  میدان،  یا  خیابان  احداث 
متناسب  بکشد که  دیواری  یا  بکند  بنایی  نخواهد  میدان 
 با دیوارهای سایر نقاط خیابان یا میدان مزبور باشد، بلدیه 
به خرج مالک دیواری متناسب با مجاور خواهد ساخت و 
مالک مزبور باید مخارج آن را بدهد« )قانون احداث و توسعه 

معابر، 1312، تبصره بند پنجم(. 

۳-2- معیار تجسمی
معیار تجسمی به  معنای جسمیت یافتن خیابان به دست 
به  ارتفاع  )نسبت  تناسب  شاخص های  با  و  است  معمار 
عرض خیابان(، شفافیت )استفاده از شیشه در بازشوها(، 

مصالح و پیش آمدگی قابل ارزیابی است. 
مقررات  نخستین  سال 1311  در   :)10 )شکل  تناسب   -
به  تعریض شده  خیابان های  از  بعضی  نماسازی  مورد  در 
اساس  بر  که  شد  اعالم  خیابان ها  این  حاشیه ای  ساکنان 
آن، مالکان موظف بودند »دیوارها و بناهای یک طبقه را تا 
ارتفاع سه متر و دو طبقه را تا هشت ونیم متر بیش تر باال 

نیاورند« )شعبانی و کامیاب، 1391، 86(.
- شفافیت )شکل 11(: در سال 1303 دستورالعملی برای 
بازشوی مغازه و خانه ها اجرا شد که می بایست به سمت 
داخل باشد )بند 2 از شکل 14(؛ هم چنین در سال 130۷ 
بلدیه تهران دستورالعملی را در مورد تعویض در مغازه ها 
و جایگزینی آن با در و پنجره شیشه دار صادر و حتی در 
ادامه تهدید کرد که در صورت عدم توجه مالکان، بلدیه 

خود راسا تغییرات مذکور را انجام خواهد داد )همان(.
مالکین  شد  مقرر   1311 سال  در   :)12 )شکل  مصالح   -
نمای ساختمان را به  وسیله معمار نقشه کش در دو ورقه 
ترسیم و به بلدیه ارائه کنند تا با تطبیق با نقشه مصوب، 
جواز آن صادر شود. در این مقررات، احداث بنای خشتی، 
چینه ای و کاهگلی نیز با ممنوعیت مواجه شد )همان(. در 
دستورالعمل وزارت کشور مورخ دوم اردیبهشت 1319 نیز 
به کارگیری سنگ مرمر در ابنیه دولتی و غیره ممنوع شد.

در  پیش آمدگي   آیین نامه   :)13 )شکل  پیش آمدگی   -

گذرگاه ها مصوب سال 1318 )جمشیدزاده، 1390، 128-
تجسم  بر  را  تاثیر  مهم ترین  که  است  قوانینی  از   )130
باعث  ماده ای  شانزده  آیین نامه  این  گذاشت.  خیابان ها 
و  ورودی  بالکن ،  جزییات  در  نما  طراحی  نظام  گردید 
شود.  متحول  آب چکان  و  بخاری  لوله  مثل  نما  ملحقات 

برخی از مهم ترین مفاد آیین نامه عبارتند از: 
ماده 1: پیش آمدگي از متدادي که براي ساختمان ها معین 
شده حساب خواهد شد ولو اینکه بناها در این امتداد قرار 
ریتم ساده جداره در  باعث گردید  امر  این  باشد؛   نگرفته 
فرورفتگی های  و  بیرون زدگی  شاهد  و  شکسته  خیابان 

متعدد در خیابان باشیم.
ماده ۵:  نصب هر نوع سرلوحه و آگهي به درخت و یا در 

عرض و آویختن آن ها به دیوار ممنوع است.
ماده 6:  کارگذاردن درب و پنجره ای که به  طرف گذر، باز و 

موقع باز شدن از سطح نما تجاوز کند ممنوع است.
ماده ۷: نصب لوله  بخاري به دیوار خارجي که مشرف به 

گذر باشد و یا خروج آن از دیوار ممنوع است. 
پیاده رو  سطح  به  آن  امثال  و  ناودان  آب  ریزش   :8 ماده 
ممنوع بوده و انتهاي این قبیل مجاري باید موادي باشد 

که آب آن ها از زیر سطح پیاده رو عبور نماید.
ماده 10: نصب پله ای که از امتداد ابنیه جلوتر قرار گیرد 

ممنوع است.

شکل ۷: ورودی خیابان الله زار از میدان سپه

)تهامی، 1386(
اول  پهلوی  دوره  در  خیابان  احداث  مهم  اصول  از  خطی بودن 
از  نگاه حاکمیت زیباست؛ نظم حداکثری حاصل  است که در 
مخاطب  در ذهن  اقتدار حاکمیت  دربردارنده  خیابان مستقیم 
است که می تواند سایر نظم ها در طراحی و جزییات را نیز به 
و  الله زار  خیابان  اتصال  محل  تصویر  این  باشد.  داشته  همراه 
میدان سپه در سال های 1310 است که این نظم را به تصویر 
قدرت  و  تصمیم  بر  تاکیدی  الله زار  خطی  خیابان  می کشد. 

حاکمیت در احداث خیابان است.
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شکل ۸: عملیات اجرایی در خیابان الله زار نو

)Lalehzar Digital Project(

پیوستگی از اصول اولیه زیبایی شناسی خیابان دوره پهلوی 
فضاهای  یادآورنده  و  می کند  ایجاد  محصوریت  که  است 
سنتی ایرانی است. در احداث خیابان الله زار، توده  گذاری 

اصلی  از سیاست های  بایر  زمین های  و  دانه های خالی  بر 
به سرعت حال و هوای خیابان  ایجاد شده  تا فضای  بوده 

بیاید.

شکل ۹: میدان توپخانه اول الله زار سال ۱۳۱۵

 )تهامی، 1386(
هماهنگی در طراحی جداره خیابان الله زار و دیواره ها با یک دیگر، باعث گردیده فضا همگن شود.

شکل ۱۰: خیابان الله زار دهه ۱۳2۰

 )همان(
رعایت تناسبات اعالم شده در قوانین شهری در طراحی و احداث خیابان الله زار باعث گردید این خیابان خط آسمان یک دست و 

ممتدی داشته باشد تا تأکیدی بر نظم حداکثری آن باشد.
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شکل ۱۱: خیابان الله زار دهه ۱۳2۰

)Lalehzar Digital Project(
استفاده از شیشه در بازشوهای خیابان الله زار این امکان را به طراح می داد که ضمن سبک کردن جداره بتواند تاکیدات افقی و 

عمودی نما را تکمیل نماید.

دهه  در  بوذرجمهری  خیابان  با  الله زار  تقاطع    :۱2 شکل 
۱۳2۰

)تهامی، 1386(

باعث  نمای خیابان الله زار  استفاده مصالح در  محدودیت 
گردید آجر و سیمان بیش ترین کاربرد را داشته باشد و به 
نوعی تداعی کننده قشر استفاده کننده از آن بود. فضاهای 
لوکس با آجر ساخته و تزیین می شد و فضاهای ساده تر با 

سیمان و بدون تزیین.

شکل ۱۳: »کافه پارس«

شاید مهم ترین نمونه و اولین کافه به  سبک اروپایی در تهران است که در تقاطع الله زار و بوذرجمهری در أواخر پهلوی اول ساخته 
شد )تهامی، 1386(.
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شکل ۱۴: از راست؛ اعالن بلدیه مورخ ۱2 آبان ۱۳۰۳ و دستورالعمل وزارت کشور مورخ 2 اردیبهشت ۱۳۱۹

 )کیانی، 1383، 42۷؛ همان، 419(
الله زار از اولین خیابان هایی بود که قانون پیش آمدگی گذرها در آن اجرا شد. این قانون فرم های جدیدی را به نما اضافه کرد که 

معماران سنتی و فرنگ رفته هر کدام قرائت خاص خود را از آن داشتند.

۴. تحلیل زیبایی شناسی خیابان الله زار 
از کاربری های مختلط تجاری،  فعالیت در خیابان الله زار 
مسکونی و فرهنگی- هنری تشکیل می شده است؛ عموماً 
اداری،  و  همکف  طبقه  در  سالن ها  و  تاالرها  و  مغازه ها 
تولیدی و مسکونی در طبقه دو یا سه مستقر شده بودند. 
این امر باعث گردید فضاهای طبقه همکف که اکثراً عمومی 
بودند همانند هم و با تفاوت اندکی )در و ویترین شیشه ای 
را  با چوب( طراحی شوند و منظری یکپارچه  در ترکیب 
در طول خیابان تداعی کنند. در مقابل، تفاوت در طراحی 
طبقات را می توان در موارد زیر برشمرد که باعث گردید 

کاراکتر اصلی خیابان شکل بگیرد )شکل 1۵(: 

معماری  تزیینات  و  شکل ها  از  الهام  با  بدنه سازی   .1
نِئوکالسیک )آجرکاری، گچ بری، کاشی کاری و فلزکاری(

- ایجاد خطوط کشیده افقی در نما با ترکیب گچ، آجر، 
سیمان، سنگ و شیشه؛

2. ایجاد ریتم و تقارن در نمای اصلی از طریق تکرار عناصر 
خاص مثل درگاه ، رواق  و آبچکان؛

3. طراحی ورودی به مثابه یک عنصر خاص در نقطه ای 
شاخص از نما؛

4. استفاده از قفسه پلکان در نما با شیشه های بلند؛
۵. پیش آمدگی بالکن روی ورودی و طراحی نرده های آن.

شکل ۱۵: سینما ایران

این بنا مربوط به اواخر پهلوی اول است که زیبایی شناسی مصالح آن دوره در ترکیب مصالح )سیمان، فلز، شیشه(، هندسه در تاکیدات 
افقی و عمودی نما و نیز پیش آمدگی ورودی را به خوبی نشان می دهد.
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یک  دست،  جداره  با  خیابان  خطی  طراحی  الله زار،  در 
که  می نمود  ایجاد  ناظر  برای  را  یک نقطه ای  پرسپکتیوی 
ساختمان ها  ورودی  فرورفتگی  و  بالکن  بیرون زدگی های 
ادراکی  ثابت،  یک نقطه ای  پرسپکتیو  می داد؛  تنوع  آن  به 
کلی از خیابان را برای مخاطب به  همراه داشت و تنوع در 
ورودی و بالکن ها، فضاهای تاریک و روشنی را رقم می زد 
در  باشد.  خوانا  بیننده  برای  خیابان  می گردید  باعث  که 
پیش  چشم  بصری،  کلی، سکانس های  ادراک  این  مقابِل 
ناظر در خیابان الله زار بسیار متنوع است و تفاوت در فرم و 
تزیینات، هویت های مستقل از هر پالک را به  همراه دارد. 

۵. جمع بندی
تا 1313 هجری قمری، در  بین سال های 1300  الله زار 
دهه اخر سلطنت ناصرالدین شاه، یک تفرج گاه طبیعی بود 
که در سمت غربی آن خانه های اشراف و متمولین شهر 

تعداد  اگرچه  ماند.  باقی  باغ  دیگر،  سمت  و  شد  ساخته 
اولیه  الگوی  محدودی منابع، خیابان شانزه لیزه پاریس را 
الله زار دانسته اند اما با توجه  به تفاوت معنادار در تناسبات 
از شانزه لیزه،  بازدید  به  نظر نمی رسد در  این دو خیابان، 
باشد؛  بوده  ناصرالدین شاه  مدنظر  کالبدی  فضای  تنها 
شانزه لیزه خیابانی عریض و طویل است اما الله زار خیابانی 
کوتاه و کم عرض. اشتراکات اصلی الله زار و شانزه لیزه در 
بر  که  آن هاست  احداث  منشأ  اول،  وهله  در  سال ها،  این 
باغ و یک محور درخت کاری شده تاکید دارد و پس از آن، 
کاراکتر عمومی13 فضا جهت حضور عموم شهروندان است. 
الله زار  خیابان  زیبایی شناسی  گفت  می توان  بابت  این  از 
در دوره احداث، شباهت های حداکثری با شانزه لیزه دارد 
و هر دو از الگوهای منظرین تبعیت می کرده اند )مقایسه 

شکل های 16 و 1۷(.

شکل ۱۶: منظر خیابان الله زار حوالی سال های ۱2۷۰

) http://www.cgie.org.ir ،آرشیو دایره المعارف بزرگ اسالم(
کرت های درخت کاری شده در جبهه های شرقی و غربی، آمبیانس یک پیاده راهِ درخت کاری شده را خلق می کند. تولید پرسپکتیِو یک نقطه ای 

به سمت کوه های شمال تهران، منظری قاب شده را در اختیار ناظر قرار می دهد که تأکیدی بر اهمیت طبیعت نزد ایرانیان است.

شکل ۱۷: منظره شانزه لیزه از باالی آرک دو تریومف )۱۸۱۸-۱۸۹۶(

)Lithographie de Félix Benoist, http://france.jeditoo.com/IleDeFrance/Paris/huitieme/ChampsElysees.html(
خیابان شانزه لیزه با درختان کاشته شده در طرفین و وسط آن، از نخستین پیاده راه های درخت کاری شده جهان شناخته می شود. 
از یک سو منظر مونومانتال آرک دوتریومف را قاب بندی می کند و در سوی مقابل، قاب  با تولید پرسپکیتِو یک نقطه ای،  خیابان، 

منظرین میدان کنکورد و ورودی باغ شاهی توئیلغی را به ناظر هدیه می دهد.
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الله زار در دوره قاجار احداث و به عرصه تفرجی نهادهای 
حکومتی تبدیل شد اما در دوره پهلوی اول با عجین شدن 
با زندگی روزمره شهرنشینان، به عرصه فراغتی مردمی و 
عمومی بدل گشت؛ لذا دوره قاجار را می توان دوره تولد و 
پهلوی اول را دوره شکوفایی الله زار پنداشت. در نقشه های 
آن  اواخر  در  اما  نیست  اثری  خیابان  این  از  قاجار،  اوایل 
دوره، الله زار در نقشه های جدید ظاهر شده و مورفولوژی 
خیابان  معیارهای  با  متناسب  ایرانی  اصیل  خیابان  یک 
باغ ایرانی را دارد. پس از آن، با تصمیم مقامات حکومتی 
خیابان،  احداث  مبنای  بر  توسعه شهر  اول جهت  پهلوی 
جایگاه  شاه رضا،  چون  جدید  خیابان های  هم تراز  الله زار، 
عمومی  ادراک  و  آن  تاریخ  از  متاثر  که  می یابد  ویژه ای 

تهرانی ها از آن به مثابه »فضای جمعی« است.
الله زار  خیابان  زیباسازی  سیاست های  گفت  می توان  لذا 
از  اول  قوانین سنتی و در دوره پهلوی  از  قاجار  در دوره 
اندیشه های حاکمیت که در تثبیت قوانین جدید شهری 
با نیم نگاهی به معماری مدرن و منشور آتن بروز می یابد، 
پیروی می کرد. حاکمیت در دوره پهلوی اول، با دو رویکرد 
تاکید بر هندسه و تجسم یافتن ماده خیابان، زیبایی شناسی 
الله زار را به یک امر هنری ارتقاء داد تا معماران و طراحان 
در ترکیب فرم، رنگ و ماده، خیابانی ملی گرا طراحی کنند 

که قرائتی از معماری باستانی ایران باشد.

۶. نتیجه گیری
در  اجتماع  و  حکومت  قدرت  از  تناسبی  همواره  خیابان 
اداره جامعه بوده است. بر همین اساس، بنیان شکل گیری 
را می بایست تعریف جایگاه  اول  خیابان های دوره پهلوی 
قدرت سیاسی در شهر بدانیم؛ اما محصول خلق شده توسط 

معماران آن دوره، تفسیری متفاوت از این اقتدارگرایی را 
حکایت می کند. علی رغم اینکه در این دوره، اجتماع نقش 
تصمیمات  به  جهت دهی  در  حکومت  به  نسبت   ضعیفی 
قوانین  از  فرنگ رفته  ایرانی  معماران  تفسیر  اما  داشته 
شهری برای طراحی خیابان، منشأ تولید محصولی شد که 
ویژگی آن، تنوع شکلی و کارکردی است که نمونه های آن، 
خیابان هایی چون الله زار، شاه رضا، بوذرجمهری و پهلوی 
مورد  دو  به  می توان  مهم،  این  اصلی  ریشه های  از  است. 

ذیل اشاره کرد: 
از  دعوت  در  مدیریتی  تداوم  دیوان ساالری:  تحول   .1

معماران و طراحان در احداث خیابان ها؛
2. تحول وضع اقتصادی: ورود به باشگاه بین المللی معماری 

و شهرسازی و اِعمال  نظر دانش آموختگان در غرب.
از  اول،  پهلوی  دوره  خیابان های  زیبایی شناسی  تحلیل 
وجود یک راهبرد مشخص در مدیریت خیابان حکایت دارد 
که عبارت از تاکید بر جنبه های هنری در زیبایی خیابان 
است.  این امر در خیابان الله زار که کاراکتری فرهنگی دارد 
بیش تر بروز می کند و جنبه های زیبایی شناسی خیابان با 
جنبه های فعالیتی آن هماهنگ است. منظره پردازی حاکم 
بر خیابان الله زار با توجه به معیارهای زیبایی شناسی آن 
به   کرد  تشبیه  »میزان ِسن« شده  منظری  به  می توان  را 
نحوی که گویی همه  چیز با هم در تطابق حداکثری است. 
الله زار  خیابان  نسبی  مزیت های  از  تطابق حداکثری  این 
محسوب می شود که بعدها در دوره پهلوی دوم و پس از 
انقالب موجب گردید هم چنان مورد توجه مدیریت شهری 
قرار گیرد و رویکردهای مداخله در آن، همواره بر روحیه 
فرهنگی و زیبایی شناسی هنری خیابان تاکید داشته باشد.
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