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 مفًُم پایداری در معماری مىظر میدان آزادی تُران ياکايی

 
1َما صادقیان

 2، ابًالفضل قاسمی چاری*

 اسالٔی ٚاحذ تاتُ،  دا٘طجٛی واسضٙاسی اسضذ ٔقٕاسی دا٘طٍاٜ آصاد -1

 دا٘طجٛی واسضٙاسی اسضذ ٔقٕاسی دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ تاتُ،  -2
 

 

 

 

  چكیدٌ
ضٟشی تٟشاٖ ٔحسٛب ٔی ٌشدد، آصادی تٟشاٖ یىی اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔقٕاسی ٔٙؾش ایشا٘ی ٚ اص ٕ٘ادٞای  ٔیذاٖاص آ٘جا وٝ 

ٞذف اص ایٗ تحمیك ضٙاخت اغَٛ پایذاسی تٝ عٛس ٔیتٛاٖ ٔفاٞیٓ ٚ پاسأتشٞای پایذاسی ٔٙؾش سا دس آٖ جستجٛ ٕ٘ٛد. 

وّی ٚ تأثیش آٟ٘ا دس ٔقٕاسی ٔٙؾش تٝ عٛس خاظ ٔیثاضذ؛ وٝ ٟ٘ایتا ٚجٛد ایٗ فٛأُ دس ٔیذاٖ آصادی تٟشاٖ ٔٛسد تشسسی 

تحّیّی است وٝ اص تیطیٙٝ ٔٙاتـ ٔٛجٛد دس ٔغاِقات وتاتخا٘ٝ  –شد پظٚٞص حاضش سٚیىشدی تٛغیفی لشاس ٔی ٌیشد. سٚیى

ایٗ ٔماِٝ تا تحّیُ ٔفْٟٛ پایذاسی ٔٙؾش ٚ ضٙاخت اتقاد ای ٚ اسٙادی دس صٔیٙٝ پایذاسی ٚ ٔقٕاسی ٔٙؾش تٟشٜ تشدٜ است. 

وّی اص آٖ ٚ اثثات ٚجٛد ٔفْٟٛ ٔٙؾش پایذاس دس ٔیذاٖ اجتٕافی ، التػادی ٚ تْٛ ضٙاختی آٖ دس پی تیاٖ تقشیفی ٞش چٙذ 

 آصادی تٟشاٖ  ٔی تاضذ.

 

 پایذاسی، ٔقٕاسی ٔٙؾش، ٔٙؾش پایذاس، ٔیذاٖ آصادی تٟشاٖ  َای کلیدی: ياشٌ
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  مقدمٍ -1
 صیست ٚ تٛسقٝ ضٟشٞا وشٜ صٔیٗ دچاس تحشاٖ ضذٜ، تا افضایص تیص اص تیص جٕقیت وشٜ صٔیٗ ٚ تاثیش ا٘ساٖ تش ٔحیظ 

آثاس ٔٙفی صیست ٔحیغی ضٟش تا آٖ ا٘ذاصٜ افضایص یافتٝ وٝ تضسٌتشیٗ تٟذیذ دس ٔماتُ ایٗ صیست تْٛ ٞا ضٕشدٜ ٔی  است،

ی، التػادی ٚ اجتٕافی( ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ است ٚ یىی اص تثقات آٖ ٔٛسد تٟذیذ ٚالـ ضذٖ ٚ ضٛد. ٔػشف تی سٚیٝ ٔٙاتـ )تْٛ ضٙاخت

فذْ پایذاسی دس ویفیت ص٘ذٌی ضٟشی است. یقٙی اٌش تا ٕٞیٗ ٚضـ تٝ ایٗ ساختاس اتالفی ادأٝ دٞیٓ دس ساِٟای آیٙذٜ تا 

سسیذٖ تٝ تحشاٖ سا وٓ وٙذ. تخطی اص ایٗ لضیٝ تحشاٖ ٔٛاجٝ ٔی ضٛیٓ. تطش دس تٕأی صٔیٙٝ ٞا تش٘أٝ سیضی ٔیىٙذ تا سشفت 

پایذاسی ٍ٘شضی است وٝ اص تغییش ٍ٘اٜ ا٘ساٖ تٝ جٟاٖ ٔتِٛذ ضذٜ است. تٝ د٘ثاَ عشح ٔسائُ  دس ٌشٚ فشًٞٙ ٚ جأقٝ است.

 1987جذی صیست ٔحیغی ٘ؾیش آِٛدٌی ٞا، افضایص دٔای وشٜ صٔیٗ ٚ ٘اتٛدی ٔٙاتـ عثیقی، تحث تٛسقٝ پایذاس دس ساَ 

س واس لشاس ٛیالدی اص عشیك ٌضاسش تشٚ٘تّٙذ تحت فٙٛاٖ آیٙذٜ ی ٔطتشن ٔا تٛسظ وٕیسیٖٛ جٟا٘ی ٔحیظ ٚ تٛسقٝ دس دستٔ

تٛاٖ تقشیف تشٚ٘تّٙذ تٝ  تشیٗ تقشیف سا ٔی دس تقشیف تٛسقٝ پایذاس ٞیچ تٛافك ٘ؾشی ٚجٛد ٘ذاسد، تا ایٗ ٕٞٝ واستشدی ٌشفت.

ٞای آیٙذٜ دس تشآٚسدٖ ٘یاصٞایص  فیٗ سفـ ٘یاصٞای جأقٝ وٙٛ٘ی، اص تٛا٘ایی ٘سُای اص تٛسقٝ وٝ دس  ضیٜٛ ": حساب آٚسد

ٞا،  ی تما، ثثات ٚ پایذاسی چیضٞایی است وٝ تایذ دس جشیاٖ تغییش ٚ تحَٛ پذیذٜ ایٗ اٍِٛی تٛسقٝ تضٕیٗ وٙٙذٜ .واٞذ ٕ٘ی

ی اص ایٗ لضیٝ دس ٌشٚ ضٟشساصی، ٔقٕاسی ٔٙؾش ٚ تخط .[1] ".تالی، ثاتت ٚ پایذاس تٕا٘ٙذ ٚ تمای ٘سُ آیٙذٜ سا ٞٓ تضٕیٗ وٙذ

ایٗ ٘ٛضتٝ سقی تش آٖ است وٝ تا استفادٜ اص تقاسیف ٔٛجٛد دس استثاط تا ٔٙؾش، دس .ٞش فضٛ دیٍش تأثیش ٌزاس دس ایٗ طا٘ش است

 .ٔٛسد تشسسی لشاس دٞیٓسا دسیه ٔٙؾش ضٟشی ٚجٛد ٔفْٟٛ ٔٙؾش پایذاس 

 

 مفًُم پایداری -1-1

ت ٔاالذٚ اخػٛغی ی ٞاٜ ٍ٘یضاتیٗ دا فشی ٞاص٘یاٚص ٚ ٔشسی اجثای اٞاصلیك تیٗ ٘یاد٘ٝ اصٔتماضی ٔٛ «اسیپایذ»ْ ٔفٟٛ

تٝ تغییش ص ٘یض ٘یا «اسیپایذی ٔذِٟا» .[2]جتٕافی ٔی تاضذ سدی إٞذاد ٚ فشاجتٕافی اتشحٓ ظ ٚ حشی تٍٙٙادس فٕٛٔی 

ٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اتذ ،داسد٘سا٘ی اتجٟیض ٔٙاتـ ٚ ٔحیغی یست ن صپای طتىِٙٛٛی اص ٌیشٜ تٟشٚ ٘سا٘ی اسی اسشٔایٝ ٌزدس ساسی س اساختا

 «استٛسقٝ پایذ»ٚسصد. جٟا٘ی تاویذ ٔی ٚ ّٔیتی دسٖٚ ستشسی ٔی ٕ٘ایذ وٝ تش ٕٞثستٍی دجذیذ جٟا٘ی لاتُ ق خالاتستش دس 

اس ٔذ٘ؾش لشٖ سا ٘ساا٘ذٌی صیص ویفیت افضاتا اٜ ٕٞشاد فشی اضایتٕٙذٚ سٞا صتأیٗ ٔستٕش ٘یادس آٖ ٘ٙذ وٝ دا٘یض ٔفٟٛٔی ٔی سا 

، تستش ٔٙاتـ ٔاِیدس ٘ست وٝ ای دأفاٞیٓ تٛسقٝ د یىشدس سٚتخطی اس ستٕشاتٝ اٖ ٔی تٛاس سا تٛسقٝ پایذْ ٔفٟٛ .[3]ٞذدٔی 

٘یض ٕٔىٗ ٔی سا ٘سا٘ی اس اتٛسقٝ پایذ، فشٍٞٙیٚ جتٕافی دی، التػااسغح د تٟثٛش تا ضٕٗ ٌستشداسد ٘سا٘ی سقی ٚ اعثیقی 

ٖ ، تاضٙذٌاای جتٕافی تشاِت افذٖ ٚ یٙذٌاق آتٝ حمٛت ِتفااتا ْ فشٍٞٙی ٍٕٞاٚ جتٕافی دی، التػاح اسغٛد دس ثٛ٘ذ. تٟداٌش

 یذ.آٔی ب تٝ حسااس تٛسقٝ پایذف ٞذ

 

 مفًُم مىظر -1-2

“ ش اساسا یه پذیذٜ فیٙی است وٝ ضأُ یه ٘ؾاْ التػادی ٔختع خٛد ٔیثاضذ. ٌاٞی یه ٔقٕاسی )ٔثالؾٔقٕاسی ٔٙ

ی یه ٔٙغمٝ یا یه سثه ٔقٕاسی( تا ٔحٛسیت اغَٛ التػادی ساختاس ٌشفتٝ ٚ تٕأی خػٛغیات یه ٘ؾاْ التػادی ٔقٕاس

 [1] پایذاس سا داساست. ٔقٕاسی دس سفایت اتقاد تْٛ ضٙاختی ٚ اجتٕافی ٘یض ٔیتٛا٘ذ تا ٕٞیٗ ضىُ ؽاٞش ضٛد.

 مىظر پایدار -1-3
 

د یجاست اتٝ غٛاَٚ ّٞٝ دس ٚوٝ ، ستاس اپایذٚ پشٔقٙی ٜ، ٘ٙذاٍ٘یضاتشی ٔٙؾشٞاٚ خّك ٔحیظ ، ٔٙؾشٚ حی ٔحیظ اعش      

ٞش فٙػش ٚ تغییش٘ذ َ حااْ دس ٔذد خٛ، ُٔایٗ فٛاٞذ ضذ. اخٜٛ یذدفشٍٞٙی ٚ فٗ ضٙاختی ، ضٙاختیْ ُٔ تٛافٖٛ ٕٞاٍٞٙی ٔیا

تا پیٛ٘ذ ، ٔٙؾشٚ ٔٛفك ٔحیظ حی اعش، یٗاٞذ ضذ. تٙاتشاخٛآٖ ٔٛجة تغییش د، ٔٙؾش ضٛٚ ٔحیظ ح ٚاسد وٝ تٛسظ عشی جذیذ

 [4] .دادٞذ اتطىیُ خٛسا ٔٙؾش فشٍٞٙی ٚ ٔحیظ ی تىٛیٗ پٛیااص تخطی ، ٘سا٘یٚ اضٙاختی ْ ُٔ تٛافٛ
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ضشٚست پشداختٗ تٝ ایٗ ٔفْٟٛ دس ٔقٕاسی ٔٙؾش اص آٖ جٟت داسای إٞیت است وٝ اص یه سٛ، ایٗ ٔفْٟٛ دس حٛصٜ ایٗ       

سٚد ٚ اص سٛی دیٍش ، ٔقٕاسی  ٔی ستىٛیٗ ٘طذٜ است ٚ اص ٕٞیٗ سٚ ٍ٘اٞی جذیذ تٝ ضٕا فّٓ تٝ غٛست اغَٛ ٚ ٔثا٘ی ٔطخػی

ٞای صیست  ٞای ٔشتٛط تٝ پایذاسی ، خاغٝ دس حٛصٜ ٔؤِفٝ یٗ تذاخُ حٛصٜ ا٘ذیطیذٌی ٚ فّٕىشدی سا تا ٔؤِفٝتش ٔٙؾش ٘ضدیه

تشیٗ  تٛا٘ذ اص اساسی دس ٔقٕاسی ٔٙؾش ٔی پشداختٗ تٝ اغَٛ پایذاسی.ٔحیغی ٚ صیست تْٛ ضٟشی تٝ خٛد اختػاظ دادٜ است

 [5] سٚیىشدٞای پظٚٞطی دس فشغٝ فّٓ ٔقٕاسی خاغٝ ٔقٕاسی ٔٙؾش، ضٕشدٜ ضٛد.

 

 میدان آزادی -2
ح ست وٝ عشأا٘ت احسیٗ ج یٗ تشاح اتاضذ. عشاٖ یشاایذ ـضاٖ ٚ شـتٟی ٞااٖ ٟٔٓ تشیٗ ٔیذاص یىی ی آصادی تٙااٖ ٚ ٔیذ 

اٖ تٝ فٙٛسٚ ٕٞیٗ د. اص تی تٛاجزٚ ز ـ٘افٜ ای ذـیٚ داسای اضذ ب ٘تخااتشتش ح عشاٖ تٝ فٜٙٛ ٝ ضذئی اساٞاح شـیٗ عـتاٚ دس 

جی سخاٚ ٘ی ایشاٞٗ ٞش اٖ دس رضٟش تٟشی ٘طا٘ٝ اٖ تٝ فٖٙٛ ٔاٚس صتٝ ٔشٚ ٔذ دسآجی سخای ٞاسٛـوطدس  «سٖذـٔاٖ شـیا»د اـٕ٘

 .ستایت سٚ٘یض لاتُ دٚس غُ افٛد، اص یاؿ صتفااٚاٖ ٚ اسفیىی فشاشتی ٚ تػشی اـٞسٔحٖٛ ذـِیُ ٔٙتٟی ضدیٗ تٙا تٝ اٌشفت. ی جا

تّفیك سٖ یذٌاٞی وأال ٔذدتا ٜ غیشی، ٚ غفٛ، ساسا٘ی، جّٕٝ ٞخأٙطیاٖ اص یشایخ سٔختّف تای سثه ٞاٖ، ٔادیٗ یاح اعشدس 

 [6]ست. ٜ اضذ

 

 مىظر  در راستای اثبات پایداری ان آزادیمل ًَیت بخش میداعً -2-1

 کالبدیمل اعً -1 -2-1

تٝ ٖ تا ٞٛیت تخطیذ، ٘ذسیخی سشضاستای ساتمٝ ٞاٚ اص ٙذ ـسسی ـیخی ٟٔٓ تٝ ٘ؾش ٔستای ٚ واِثذػ ٞایی وٝ تٝ ِحاٖ ٔىا      

دٜ ستفاایخی ستای ٞادٚسٜ فٙاغش سی اص یاـتسٖ آٖ اص اـِٕاٖ آصادی ٚ اذـٔیدس ذ. ـی وٙٙـتطذیذ ٜٔ تیٙٙذسا دس فضا حس تقّك 

سثض ی فضا .(1ست )ضىُٜ احی ضذاعشی وسشق پاییٙی ضثیٝ تاق تاٚ سالٔی اسثه ٝ ـاالیی تـتق اـٕ٘ٛ٘ٝ تاٖ تٝ فٜٙٛ ضذ

یش ٌٙثذ ش ص٘مْٛ فشٚ ٞٙذسٝ ٜ. ٌشفتٝ ضذْ ِٟاا٘ی ایشصی اساك تا، اص ثضـتپٝ سشسس چٟاست تٝ غٛ، تا پٛضص ٌیاٞیاٖ ٔیذ

اٖ ذـغح ٔیـت. سـسٜ اساختٝ ضذٖ فیٗ واضاك تای تٕٙاٞاداسی اص آٍِٛتشاخُ سایت تا ی داتٕٙاٞاْ آفشٚهللا أسجذ ضیخ ِغف 

تا تٛجٝ تٝ ٚ سٙتی سی ٔقٕاْ اص ِٟاایٗ فضا تا احی أی یاتذ. عشاف ساٜ عشأیٙی تٝ ٔقاتش صیشصٌاٞی سظ ٌزـشلی تٛسـّـ ضـضدس 

 [6].ستاٌشفتٝ ست ٛـی غـ٘ایشی ااـٞصاستاق اـتٚ ٞٙذسٝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 [7]ان آزادیمیدن لماـ ا 1شكل
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 فرَىگ -2 -2-1

د فٙاغش فشٍٞٙی ٔتقذا ٚ جضاتا تىیٝ تٝ اد فشظ ایٗ خػٛدس ا٘ست وٝ داتایذ غٙی تشیٗ ٔٙثـ ٞٛیتی سا فشًٞٙ ٖ تی ٌٕا

تا یه اٖ آصادی ٔیذ. [8]فضا ٔی تاضذدس تخص ْ ٘سجااٞٓ ٚ ست افشیٗ ٚت آیٍش فشًٞٙ ٞٓ تفاٖ دتیاٚ ٞٛیت ٔی یاتٙذ 

ٜ ٚ جٛٞش، تٝ حمیمتف وٝ ٔقغٜٛ حی ضذاعشسی عٛج آصادی تشد. ٛتّمی ٔی ض 1357َ سالٔی ساب ا٘مالد إ٘اسي، چشخص تض

 .[9]ٜساختٝ ضذ، ٞستس یٗ وطٛایخ ستادس ست. یقٙی تا تٛجٝ تٝ فؾٕتی وٝ اٖ ایشافٕك فشًٞٙ 

 

 یپیًستگی فضاَی عمًمی شُر -3 -2-1

ضٟشٞا تٝ دی سا دس ذٞا ٔی تاضٙذ وٝ فٙاغش ٔتقاٖ ٔیذٚ غّی ی اٞاسضٟش ضأُ ٌزٜ دس ٞٙذط دتثای اسٔجٕٛفٝ فضاٞا

ی یظٌی ٞاداسای ٚپٛیایی ٞستٙذ. فٙاغش ٞٛیت تخص تایذ ٚٔت ٚخػٛغیت ٔماداسای ٞٙذ وٝ غاِثا فضاٞا دٞٓ پیٛ٘ذ ٔی 

اص یىی اٖ تٝ فٙٛاٖ آصادی ٔیذ .[9]وٙذد یجاأختّف ی ٘سُ ٞاٚ ٞا ٜٚ ٔطتشوی تیٗ ٌشط ٘ماٚ ختی تاضذ ایىٙٛٚ پیٛستٍی 

 ضٙا تاضذ.آیا ساوٙیٗ ٘أی ٚ ٔسافشیٗ اص فٓ دْ أشْ فٕٛای تا تشٜ تافث ضذاٖ غّی ضٟش تٟشی اٞااٜ ضاٞش
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 وتیجٍ گیری -3
پایذاسی ضٟشی تٟٙا ٔشتٛط تٝ ٔسایُ صیست ٔحیغی ٕ٘ی تاضذ، تّىٝ سسیذٖ تٝ پٛیایی التػادی، ٔحیظ صیست لاتُ       

ٔٙؾش پایذاس پذیذٜ ای پٛیاست وٝ اص تٝ ٞٓ  .ٟشی استص٘ذٌی ٚ تشاتشی اجتٕافی اص ٔسایُ دیٍش دس پایذاسی ٚ تٛسقٝ پایذاسی ض

پیٛستٗ ٚ وٙاس ٞٓ لشاس ٌشفتٗ ٔٙؾش فشٍٞٙی، تاسیخی، اجتٕافی ٚ عثیقی ایجاد ضذٜ وٝ ایٗ تقأُ دس ساستای تمٛیت ٞش یه 

ثیقت، سٚاتظ اجتٕافی اص فٛأُ یاد ضذٜ است ٘ٝ غّثٝ تش فأّی ٚ یا حتی اص تیٗ تشدٖ فٛأُ دیٍش. ٔقٕاسی ساصٌاس تا الّیٓ ٚ ع

ٚ تقأُ آٖ ٞا ایٗ تػٛس سا  آصادی تٟشأٖیذاٖ لٛی تیٗ ٔشدْ، سفایت سٝ فأُ سٙت، ٔٙفقت ٚ لذسیت دس ایجاد ٔىا٘ی تٝ ٘اْ 

دس تشخی اص ٔىاٖ ٞا تٝ ٚاسغٝ  .سا تٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ٔٙؾش پایذاس ضٟشی دس ٘ؾش تٍیشیٓ آصادیٔیذاٖ ایجاد ٔی وٙذ وٝ 

غیات فشٍٞٙی، ٔقٙٛی ٚ یا حتی فیضیىی ٚ واِثذی ٔا ضاٞذ پطتیثا٘ی ٚ ٔشالثت ٔشدْ اص اجتٕاؿ ٞستیٓ. دس ایٗ تشخی اص خػٛ

 .ٔىاٖ ٞا ٚاطٜ پایذاسی تٝ تٟتشیٗ ضىُ ؽاٞش ٌشدیذٜ است

است  تا تٛجٝ تٝ ایٗ وٝ پایذاسی یه سٕت ٚ سٛ است ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ٔٙؾش پایذاس یه اتفاق پیٛستٝ دس عَٛ یه ٔسیش      

وٝ تا ٌزضت صٔاٖ ٘ٝ تٟٙا اص تیٗ ٘شفتٝ تّىٝ لٛی تش ٘یض ٌشدیذٜ است. پایذاسی یه ٔٙؾش یا یه اتفاق دس عَٛ صٔاٖ تٝ ٞٛیت 

ٔىا٘ی آٖ ٘یض تستٍی داسد. ٞٛیتی وٝ ٘اضی اص پیٛستٍی ٔستٕش تا ٌزضتٝ است. ٌزضتٝ ای وٝ پطتیثاٖ حاَ ٚ آیٙذٜ است وٝ 

 .ست. ٔٙؾش پایذاس ٔحػَٛ ایٗ پطتیثا٘ی است٘تیجٝ ایٗ پطتیثا٘ی، پایذاسی ا

، ٔٙؾشی است وٝ ٔا دس آٖ تا عثیقت، ساختٕاٖ ٚ ا٘ساٖ سٚتشٚ ٞستیٓ ِٚی ایٗ فٛأُ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٙاس آصادیٔیذاٖ ٔٙؾش       

ذ ایٗ تقأُ ٞٓ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ دس عَٛ ساِیاٖ دساص ٔٛجة اص تیٗ سفتٗ یىذیٍش ٘طذٜ ا٘ذ ٚ اص ٌزضتٝ تا تٝ أشٚص ٔا ضاٞ

است. دس ٚالـ ٔٙؾش  ایشا٘یتٛدٜ ایٓ. تقأّی وٝ تافث ایجاد ٔٙؾشی پایذاس ضذٜ است. ٔٙؾشی وٝ تشخاستٝ اص ٞٛیت ٚ اغاِت 

حفؼ ٞٛیت ٚ پیٛستٍی تا ٌزضتٝ است. ٔی تٛاٖ ٌفت ٔٙؾش اجتٕافی تسیاس  د٘ثاَتٝ  آصادی تٟشأٖیذاٖ پایذاس ایجاد ضذٜ دس 

سا اٍِٛیی  آصادیٔیذاٖ د داسد ٔٙجش تٝ ایٗ پیٛستٍی ٚ حفؼ ٞٛیت ٌطتٝ است. دس ٘تیجٝ ٔی تٛاٖ لٛی وٝ دس تیٗ ٔشدْ ٚجٛ

 .تشای عشاحی پایذاس ٔٙؾشضٟشی دس ٘ؾش تٍیشیٓ
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