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 های مذهبی مقایسۀ ساختار و اجزای ورودی بنا
 ١و غیرمذهبی کاشان در دورۀ قاجار

 

 ٤دکتر عبدالکریم عطارزاده،  ٣دکتر سیداحمدرضا خضری، ٢جواد قاضی
 )٠٥/١١/٩٥:  پذیرش نهاییـ ١٦/٠٧/٩٥: دریافت مقاله( 

 
 چکیده

هایی بوده است        در دورۀ قاجار، ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان دارای بخش
لی آن طراحی شده و عمدتاً شامل جلوخان، سکو، درِ ورودی، سردر، که در پالن اص

ترین اجزای  عنوان یکی از مهم  ها، به       در این بناها، ورودی. شده است هشتی، و داالن می
اند که در نوع نگاه معماران و سازندگان  هایی بوده ها و تفاوت ساختمانی، دارای شباهت
جا که مجموعۀ معماری سنتی مذهبی بیانگر هویت از آن. بناها ریشه داشته است

گذارند،  اسالمی است، بناهای مذهبی معموالً در نگاه نخست، تأثیر معنوی بر بیننده می
. شوند       اما در بناهای غیرمذهبی، عناصر بیشتر بر اساس کارکردشان تعریف می

یرمذهبی کاشان حال، در پژوهش حاضر روشن شده است که در ورودی بناهای غ بااین
گرایی، مورد توجه جدی  نیز مفاهیمی دینی و سنتی مانند حفظ حرمت و درون

 . معماران بوده است
 

 . بنا کاشان، ورودی،  تاریخ معماری اسالمی، بناهای غیرمذهبی، بناهای مذهبی:ها       کلیدواژه
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و راهنمـایی   اسـت کـه بـه   »  قاجارۀاستقرار صفویان تا پایان دور از در کاشان پس مذهبی و غیرمذهبی
 .مشاورۀ نگارندگان دوم و سوم در دانشگاه تهران دفاع شده است
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Abstract 

In every type of religious and non-religious buildings in 
Kashan during Qājār period, a certain elements have had 
essential effect on design and structure of architectures. 
The entrances of Kashan's both religious and non-religious 
buildings, in the Qājār period possess sections that have 
been designed in their main plans and mostly include 
forecourt (Jelokhan), platform (Sakkoo), the door of 
entrance, portal (Sardar), vestibule (Hashti) and corridor 
(Dalan). The entrances have similarities as well as 
differences that originate from their architects’ and 
builders’ viewpoints. Since the traditional religious 
architecture is indicative to the Islamic identity, religious 
buildings certainly have spiritual effect on their spectators 
at first glance. Hence, in designing the entrances of these 
buildings, the religious and traditional concepts and ideas 
have seriously been considered by their architects. 

 
Keywords: Kashan, religious buildings, non-religious buildings, 

entrance, History of Islamic Architecture. 
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  ٢١٧  تار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دورۀ قاجار    مقایسۀ ساخ 

 مقدمه
در دورۀ قاجار در کاشان، آثار معماری مهمی در دو دستۀ بناهای مذهبی، شامل مساجد               

هـا، سـاخته          م       انبارها، و حما         ها، آب               سراها، خانه   و بقاع متبرکه، و غیرمذهبی، شامل کاروان      
اند کـه بـا       شدهدر این بناها، عناصر معماری بنا به شرایطی فکری و محیطی ساخته             . شد

توان دریافت که این عناصر گاه، شباهتی تام با یکدیگر داشته و گاه، با                            ها، می   مقایسۀ آن 
. یابنـد               ها، صورتی متفاوت مـی      های فکری یا تغییر و تنوع کارکردها در آن                      توجه به زمینه  

شود   هایی استفاده می    طهدر همۀ این بناها، برای ربط فضاهای متفاوت باز و بسته، از واس            
سـازی تحـت عنـوان ورودی شـناخته             این واسـطه  . تا آمادگی برای تغییر فضا ایجاد شود      

های ورودی اهمیت خاصی دارند و امکانات، شیوۀ زندگی،  در معماری ایران، فضا. شود       می
اسـت  و خواستۀ سازندگان و کـاربران بـر تـزیین و شـکل ایـن فـضاها تأثیرگـذار بـوده                      

انـد کـه در            اهمیت این بخش از بناها تا حـدی اسـت کـه برخـی بـر آن                ). ٨٤محمدی،  (
اند، فضای ورودی     گرا داشته   ویژه در شهرهایی که بافت پیوسته و درون         معماری سنتی، به  

 زاده، سـلطان (آمده است         ها به شمار می ترین بخش نمای بیرونی آن   بسیاری از بناها، مهم   
ها، معموالً    دالیل اعتقادی، از جمله حفظ حریم                   به). ١٢ ،»گیری معماری ایران    کلروند ش «

هـای    مراتـب عـرف                 در همۀ بناهای ایرانی، برای دسترسی به داخل، نیاز است تـا سلـسله             
ها معیاری برای شناخت هویـت        ورودی،  ترتیب  این  و به ) ١٧٨طایفه،  (مرسوم حفظ شوند    
کـارکرد  . رونـد               شمار می               ها به   دهندۀ اقتدار و شخصیت سازندگان آن       نساکنان بناها و نشا   

نواخت گـذر،     ویژه در سه گونۀ شکست ریتم یک        ورودی بناها در معماری سنتی ایران، به      
محمدمرادی و امیرکبیریان، (کند  ایجاد گشایش فضایی و نیز ایجاد تنوع بصری جلوه می       

 میـان  هـایی   تفـاوت  و هـا   شباهت که دریافت توان  می ها، ورودی مجموعۀ بررسی از ).٩٨
 اقلیمی متفاوت  مذهبی و  عوامل که دارد وجود غیرمذهبی و مذهبی بناهای های  ورودی

 با توجه به نبود پـژوهش مـستقل دربـارۀ           .است ها بوده   کارکردهای مختلف موجب آن    و
قایـسۀ عناصـر موجـود در       های بناهای مربوط به عصر قاجار در شـهر کاشـان و م                   ورودی

ها، پژوهش حاضر با بررسی هر یک از اجزای ورودی در بناهای مذهبی و غیرمـذهبی              آن
روش مـورد اسـتفاده در ایـن    . پـردازد        ها مـی           ها و تفاوت                این شهر، به واکاوی این شباهت     

ود در منـابع و     ها و اطالعات موجـ      تحلیلی بوده و بعد از گردآوری داده      -پژوهش، توصیفی 
ای و مشاهدات میـدانی، تـالش شـده           خانه  مراجع مختلف، با تکیه بر شیوۀ مطالعۀ کتاب       
 .است تا موضوع پژوهش شرح و بسط داده شود
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 ١٣٩٢پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢١٨

 پژوهش   ۀپیشین
البته دربارۀ . تاکنون دربارۀ موضوع پژوهش حاضر تحقیق مستقلی انجام نشده است

ها به جزئیاتی از این عنصر ساختمانی  ه شده که در آنهای بناهای سنتی آثاری نوشت       ورودی
، تألیف حسین های تهران قدیم       فضاهای ورودی خانههای         شده است؛ از جمله کتاب       پرداخته
که ، از رضا محمدی،  قاجارۀهای تهران در دور       نگاهی به نقوش سردر ورودی و زاده،       سلطان
ورودی « در مقالۀ .ها ذکر شده است های هریک از آن       ها و ویژگی       ورودیها انواع  در آن
 کلی و البته موجز، ورودی بناهای مساجد بررسی        صورت تألیف جالل یشمی، نیز به ،»مساجد

 ۀتزیینات معماری خانهای        آثاری دربارۀ بناهای کاشان، از جمله کتابدر . شده است
یار، و         حسین فرخ تألیف،صد خانه صد پالنلو و         تألیف منوچهر حمزه،های کاشان       بروجردی

المعارف بزرگ        دایرةاز ) پور       تألیف علیرضا همایون(» آقابزرگ، مسجد و مدرسه«نیز در مدخل 
 . های این بناها پرداخته شده است       به جزئیاتی از ورودی ،اسالمی

 
 ها       ها و شاخص       ویژگی:  بناهای کاشانورودی

اند و        ها کامالً مشخص و مستقل در معماری سنتی کاشان عصر قاجار، ورودی ساختمان
هر یک از ). ٣٩ گرجی مهلبانی،(واسطۀ یک یا چند فضای دیگر با حیاط ارتباط دارند  به

های شرقی و        و غالباً در جبههند     های مساجد این دوره، دارای حجمی چشمگیر ورودی
ورودی ). ٥٠٦همان، زاده،        سلطان(عمق قرار دارد  هایی کم ها، رواق یا شبستان غربی آن

عنوان جهان  به(مساجد و بناهای مذهبی در نگرش معماران، مرز بیرون بنای مذهبی 
های این دسته  دیاز آنجا که ورو. بوده است) عنوان جهان معنوی به(و درون آن ) مادی

اند و گاه با  اند، هویتی خاص یافته از بناها، محل ورود به عالم معنوی از عالم مادی
اند  فرورفتگی حجمی در متن و زمانی با تزیینات متفاوت یا با ارتفاع بلند متمایز شده

در مساجد، عناصر اتصال با بافت مجاورشان، برحسب موقعیت و ). ٢٠٩زیارانی،   نجفی(
ها تأمین مکانی برای ساکنان نمازگزار  در مساجدی که کارکرد آن. اند       کرد، متفاوتکار

اطرافشان بوده است، ورودی مسجد واحد بوده و شخص پس از عبور از فضای غالباً بسته 
مساجدی که در . شده است بسته، وارد فضای مسجد می نیمهـ باز       فضاهای نیمه       یا مجموعه
اند، عالوه بر ادای نماز، کارکردهای  ای محل رجوع بوده ای یا فرامحله حلهمقیاس م

ها بیش از یک مدخل اتصالی  اند و معموالً طرق دسترسی به فضای آن دیگری نیز داشته
مسیرهای ورودی بر دی، تنوع فضاهای مجاور هر یک از در چنین مساج. بوده است

همچنین، از آنجا که ورودی ). ٧٢ـ٧٠ری، حبیبی و اطه(افزوده است  ها می جذابیت آن
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  ٢١٩  تار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دورۀ قاجار    مقایسۀ ساخ 

بایست تشخص و برتری مسجد در  مسجد در معرض دید عموم قرار داشته است، می
جوار گذر یا میدان، نسبت به جداره و بافت اطراف، در هماهنگی با وحدت کل بنا، حفظ 

 محل ورود در مساجد ممکن بود در هر قسمتی قرار داشته باشد). ٦٨٥یشمی، (شد  می
جز محراب یا راستای قبله، زیرا اگر ورودی در سمت قبله و مقابل صفوف نمازگزاران 

مساجد ). ٢٤٤ری، شکاری نیّ(شد، ممکن بود موجب تشویش خاطر آنان شود  تعبیه می
وآمدهای  اند، چراکه رفت های فرعی دیگری هم داشته عالوه بر ورودی اصلی، ورودی
 . شده است ها می مؤمنان موجب حیات و رونق آن

وآمد  های پررفت های متعدد در ساختمان در کاشان عصر قاجار، وجود ورودی
سراها، فضاهای ورودی معموالً در  ها و کاروان       در تیمچه. شود غیرمذهبی نیز دیده می

های آن قرار داشته  امتداد یکی از محورهای تقارن بنا و در وسط یکی از اضالع یا گوشه
. شدند ترین مسیر و مستقیماً وارد بنا می ای بود که مردم از کوتاه گونه بهها  ورودی. است

گونه بناها، سهولت ورود و دسترسی به بنا اهمیت داشت و معموالً ورودی و        در این
فضاهای زاده،  سلطان(شد        بخشی از فضای درونی بنا مستقیماً از بیرون دیده می

ها، تاحدودی  تبعیت از نمای کلی آن سراها هم، به  کارواننماهای ورودی). ١، ...ورودی
کرد که  ها، رعایت احترام بیت و حریم خانه ایجاب می در خانه). ٥٢٨اهری، (ساده است 
عالوه، برای        به. دفعه و ناگهانی با فضای داخل خانه مواجه نشود واردی یک هیچ تازه

 نحو امکان مشاهدۀ فضای   هیچ لوتر بیایند، بهمُراجعانی که مجاز نبودند از داخل هشتی ج
درواقع، حفظ حرمت و حجاب خانه ). ٢٥٩امینیان آرانی، (داخل خانه وجود نداشت 

. محض ورود، به همۀ فضاهای خانه اشراف پیدا نکند واردی به کرد که هر تازه ایجاب می
در این فاصله، . کرد       بور میشد و سپس از داالن ع       مهمان ابتدا از جلوخان، وارد هشتی می

کرد و  کننده، وی را راهنمایی می خانه، متناسب با درجۀ صمیمیت و قرابت مراجعه صاحب
عالوه بر این کارکرد، در اقلیم گرم و خشک کاشان، فضاهای ورودی . پذیرفت او را می

های سنتی  انه خ١.اند       های سنتی نقش مهمی در تعدیل حرارتی فضای اصلی داشته خانه
های  هایی با چند حیاط، ورودی اند و طبیعی است در خانه کاشان عموماً چند حیاط داشته

  ).٤٢، صد خانهیار،  فرخ(ها وجود داشته باشد  متعددی هم برای هر یک از حیاط
های تاریخی کاشان به انواع  رغم سادگی دیوارها، نمای ورودی بسیاری از خانه به

                                                                                                                                            
ورودی بـر رفتـار     وجـود پـیش   تـأثیر   «عنـوان   زاده و دیگران، بـا        مقالۀ مهدی : برای مطالعۀ بیشتر، نکـ     . ١

هـای     خانـه   این مقاله، که دربـارۀ     .»)های یزد   بررسی خانه  (حرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک       
 .است، در بررسی ابنیۀ کاشان نیز سودمند استیزد 
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 ١٣٩٢پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٢٠

علت کوچکی  انبارها، به ورودی آب. اند مزین بوده... ها و ها، نقاشی ری، کاشیتزیینات گچی و آج
تری  ویژه بناهای مذهبی، شکوه کم ها، نسبت به بناهای دیگر، به  بودن ساختمان آن       و سربسته

انبارها، در مقایسه با ورودی بناهای دیگر، اختالف سطح بسیار  عالوه، ورودی آب به.  است داشته
اند که عناصر        ها نیز ورودی مجزایی داشته حمام. دی با مجموعۀ ساختمان داشته استزیا

اند؛ از جمله در حمام خان، که در راستۀ بازار قرار دارد،  داده مختلف ورودی را در خود جای می
اند و        در در امتداد هم ساخته شده فضاهای ورودی، شامل سردر، هشتی، سربینه، و میان

  .های دیگر، تغییر زاویه و شکست در آن وجود نداشته است رخالف حمامب
جداول : ـ نک(اند  های عموم بناهای مهم کاشان، که در این متن بررسی شده ورودی

با دقت در این اجزا، . اند که هر یک را باید جداگانه بررسی کرد ، دارای اجزایی)٢ و ١
. توان دریافت مذهبی و غیرمذهبی را میهای ابنیۀ  های ورودی ها و تفاوت شباهت
کنند  ها چه ساده باشند و چه پیچیده، معموالً از اصول ساخت خاصی پیروی می ورودی

 . شوند و شامل جلوخان، سکو، سردر، در ورودی، هشتی و داالن می
 

 وجوه تشابه و تمایز عنصر جلوخان بناها
عنوان   سردر قرار داشته و بهشکل یک میدانچه که جلوی جلوخان فضایی بوده است به

بیشتر ). ١٨/٧٢ ،گنجنامه(شده است  فضای ورود، مکث، یا تجمع استفاده می
). ٤٧، آشنایی با معماریپیرنیا، (شدند  های بنا به این عنصر مرتبط می ساختمان

وسیلۀ  رفتگی و جدایی از بناهای اطراف یا اختالف سطحی که به واسطۀ پس جلوخان به
 .شده است شد، متمایز می یپله ایجاد م

در . شد در مساجد، جلوخان، عالوه بر جذابیت فضا، باعث مکث و تأمل در بیننده می
بسیاری از مساجد کاشان، سعی شده است بیننده از همان هنگام حضور در جلوخان، 

جلوخان در برخی از بناهای ). ٦٨٣ـ٦٨٢یشمی، (تصویری مبهم از صحن مسجد ببیند 
ها، محل قرار گرفتن کالسکه و        ها و حمام شاه فین و خانه       ان، از جمله باغغیرمذهبی کاش

 ).٥٧شمس،  (   دیگر وسایل نقلیه بوده و به معماری آن اهمیت چندانی داده نشده است
انبارهای عصر صفوی، جلوخان از اجزای        انبارهای دورۀ قاجار، بر خالف آب در آب

انبارها، با توجه به  های آب جلوخان). ٨٥ـ٨٤، انبار       آبیار،        فرخ(رود  معماری به شمار می
انبارها جزو معبر  جلوخان بعضی از آب. اند های متفاوتی داشته شان، طرح موقعیت مکانی

جلوی . های جالب این نوع است صباغ از نمونه انبار حاج جلوخان آب. ها بوده است آن
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وآمد ساخته شده و فاقد  انبارها که در گذرها و بازارهای پررفت ورودی برخی از این آب
در . انبار سقوط نکنند ای احداث شده تا رهگذران، ناگهانی به آب اند، صفه جلوخان بوده

انبارهای کاشان،  همچنین در برخی آب. اند برخی دیگر، جلوی ورودی، چهارطاقی ساخته
 ۀ نمون. استبوده بسیار هماهنگ شان کاربری و یحا ساخته شده که طرهایی       جلوخان
 ).٨٥همان،  (استانبار گذرنو   آباین نوع، برجستۀ

ها، نخستین توقفگاه مهمانان در ورود به خانه بوده و مهمانان در        جلوخان در خانه
 جلوخان درواقع،. اند کرده       خانه را از حضور خود آگاه می ها، صاحب       آنجا، با کوبیدن کوبه

ها رابطی بوده است میان فضای بیرونی و هشتی و یکی از اجزایی بوده که با        در خانه
 و ٢تصاویر (کرده        خانه را برای پذیرفتن او مهیا می فاصله انداختن حضور مهمان، صاحب

ها نیز تشخص مضاعفی به ورودی زیبا و باشکوه این بناها        جلوخان حمام). ٣
امیراحمد        ها، در حمام سلطان  برجستۀ این نوع جلوخان   نمونۀ). ٤تصویر (اند  شیدهبخ می

 ). ٩تصویر (شود        دیده می
 

  در بناهای مذهبی و غیرمذهبیسکوجایگاه 
بانی   سایه، در تابستانداشته وها در فرورفتگی جلوخان و سردر بناها قرار  این تختگاه

 در ،صورت زوج  بهعموماًرا سکو .  بوده است آنان سر چتری بر،برای افراد و در زمستان
  تاندگرفت میها نیز سکوهایی در نظر  درون هشتی. اند ساخته میدو سوی طاق ورودی 

 .ها بنشینند ، روی آنافراد
های         مساجد کاشان در عهد قاجار دو سکو در اندازهبیشتر طرف جلوخانِ دو در

 مکانی ، که پاخوره نام دارد، سکوهای کناری ورودی،ها        در خانه.مختلف تعبیه شده است
صحبتی همسایگان  رجوع یا مهمان یا محلی برای نشستن و هم       برای انتظار ارباب

اگر مالک ). ٣ و ٢، تصاویر ١٥٩پیرنیا، همان، (بوده است خانه در اوقات فراغت  صاحب
داد از نشستن و  الف بود، به خود حق میاش مخ خانه با نشستن کسی بر سکوی خانه

 و برایخواست برای مدت کوتاهی   اگر کسی می،حال عین توقف او جلوگیری کند، اما در
 آنجا توقف کند، نیازی به اجازه  دررفع خستگی یا در امان ماندن از باران و موارد دیگر،

شد  ب نمیخانه نداشت و رفتار او تجاوز به حریم خانه محسو گرفتن از صاحب
) کوچه(ها با فاصلۀ کمی از معبر اصلی  سکوهای خانه). ١٣ ،بازارهای ایرانیزاده،        سلطان(

مانند ، ها  برخی از آنیسطح نهایی روی. اند شده میعقب نشسته و با آجر ساخته 
ه شد ها محسوب می  جزء الینفک ورودی خانهکهپارچه بوده  سنگ یک        یک قطعه،مساجد

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 ١٣٩٢پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٢٢

 که شت سکوهای سنگی پهنی قرار دا،انبارها نیز در دو سوی ورودی اغلب آب ١.است
  کارکرد دیگر آنعالوه بر استراحت مراجعان در این محل، پیوند فضای باز محل و سردر

 انبارهای کاشان دارای سکوهای سنگی و آجری در محل سردر  آبهمۀ تقریباً. بوده است
 سکوهایی برای نشستن ،های دیگر نیز ودی، در قسمت عالوه بر ور،ها در حمام. اند بوده

 .)٩ و ٤تصاویر (شد  میافراد و قراردادن وسایل تعبیه 
 
  و جایگاه آن در انواع بناها ورودی درِ
 ورودی بنا یکی از عناصر مهم فضای ورودی است که کارکرد اصلی آن، ارتباط فضاهای درِ

 با ایجاد ،در). ١١، وروری فضاهایزاده،        سلطان ؛١١٢لو،        حمزه(ست  ابیرون و درون بنا
 شاخص در بناهای مذهبی و عنصری ،نشینی از معبر عمومی عقببا عامل مکث یا 

درون اجزای ساختمان نیز ، درها در معماری سنتی). ١٤محمدمرادی،  (استغیرمذهبی 
 با درهای ورودی درهای درونی و تزیینات ، نوع ساخت، چوب، کوبه.است رفته میبه کار 

. شدند میساخته  بیشتر،  با تزیینات،تر و گاه  معموالً ظریف این درها وبودهاصلی متفاوت 
و ) ٣٥٢ـ٣٥١، آشنایی با معماریپیرنیا، : ـ کن (اند داشتهدرهای ورودی اجزای مختلفی 

 ). ١١٢لو،        حمزه( است  بوده مستطیلشان از چوب گردو و شکلها عمدتاً جنس آن
برخی .  است بودههای مجزای زنانه و مردانه       کوبه درهای سنتی در کاشان دارای

  رواج داشته،ها ویژه خانه ه ب،که بیشتر در بناهای غیرمذهبی را، های مجزا وجود کوبه
شناسی        سبکپیرنیا، (اند        گرایی در معماری این شهر قلمداد کرده ای از درون        نشانهاست،

های فلزی        میخ       و گلاند  عموم درهای بناهای مذهبی کاشان دولنگه). ٣٦، معماری ایران
، تفاوت چندانی با  شهر نیزن ای ابنیۀ غیرمذهبیدرهای . دارندمزین و دو کوبۀ مجزا

 .)٥تصویر  (بناهای مذهبی ندارنددرهای 
ها بسته   شبسراها   کاروان درهای. داشته است استحکام درها اهمیت،سراها در کاروان

 درها بزرگ و ی،تبع فضای ورود  به، بناهای عمومیاین اگرچه در . )٩٠سیمز،  (شد می
زاده،  سلطان(شده است   ساخته می انسانقد با  متناسبها در ابعادی  خانهند، درِا       قطور بوده

 بوده س چوب گردو جناز  و های کاشان دولنگه درهای ورودی خانه). ١٢، فضاهای ورودی
 .اند ه داشته و مردانههای متمایز زنان  و کوبههدیچرخ       سنگی می        روی یک پاشنهو

قیمتی  اشیای گرانوسایل و  ها ، زیرا این مکان است بودهانبارها متفاوت  آبنوعِ درِ
                                                                                                                                            

ی ایـران  گرایـی در معمـار    دیگـری از عنـصر درون    و این، نشانۀ   جدا بود  مردان و زنان   سکوهای   ظاهراً. ١
  ).٣٦، شناسی معماری ایران سبکپیرنیا، : نکـ (است 
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 ابتدا  دررها همانبا آببسیاری از . اند ، محل مراجعه بودهروز  ساعات شبانههمۀ و در اند نداشته
، در گذاشته شده  از ساختشانادوار بعددر  و برای برخی، بنا به دالیلی، اند نداشته ورودی درِ

 . شده است ساخته میها طراحی و        خانهدرِ ها نیز کمابیش مانند         حمامدرِ .است
 
 ها  بناها و وجوه تشابه و تمایز آنسردر

 به بیننده ساخت سردر خوشامضای معمار بناست و  محل اند که سردر       آن برخی بر
سردرهای ). ٢٢وزیری، (ت  اس شده فاخر ساختهشایسته ودهد درون بنا نیز   مینشان

  از راست و چپ در ورودی، دو قسمتِمعموالً ؛ صاف نیستندیحوابنیۀ سنتی کاشان سط
، تا حدی کند می  رورفته ف، به بدنۀ جانبیرا نسبت ورودی  که درِمانند بیرون زده ستون

تواند از جریان تردد کوچه کنار بماند و سایۀ  میدر ورودی،  در حال انتظار که فردِ
 ١.کند حفظ می در مقابل نور شدید و باران  را شخصحاصل از این ساختار نیزمختصر 

تا  آن بوده  و سعی بررساندند ها را می اهمیت و عظمت آن  بناهای مذهبیسردرهای
بسته رَوی سردر،  پیش.  شوندساختهبیشتر  هرچهبا تزیینات ، و تر  وزین،تر ر، مرتفعت وسیع

 جذابیت ،و گاه یک جفت منارهشد   گرفته مینظر به میزان وسعت و ظرفیت بنا، در
 قاجار، سردرها     ۀدر بناهای غیرمذهبی کاشان دور .کرد می   را تکمیلسردر این بناها

ساده سراهای کاشان   سردر کاروان برای نمونه،.اند بوده مذهبی      ۀمتفاوت با سردرهای ابنی
 .اند داشته و عظمت و تزیینات نازل و اندکی بوده

 باکه آورده  و فضایی پدید می  بودهن عنصر ورودی خانهنخستی ،ها، سردر       در خانه
 طرفدو   و سکوهای،نشینی نسبت به معبر بندی متمایز نسبت به سطح دیوار، عقب قاب
های  های سردر خانه از ویژگی). ٣ و ٢تصاویر  (یافته است می تمایز از سطح بیرون ،در

  از آن بودهتر دیوار کاهگل مجاور یا کمارتفاع با شان برابر  که ارتفاعآن استمورد بررسی 
 ی تزیئنات، بسته به وضع مالی مالک خانه،نمای سردر). ٤٢٥، صد خانهیار،        فرخ(است 

 از آجر استفاده شده و هاقاب سردرو  ،ها، سکوها ، ولی در همۀ ازارهداشتهتفاوت م
 از ،ها بین سردر خانه). جا       همان(اند  کاهگل اندودکاری شده و ها با گچ ها و بدنه سقف

 تری آراستههایی که درون   ولی معموالً خانهنداشته، تفاوت چندانی وجود ،لحاظ ارتفاع
 .اند بودهتری هم  ای ورودی پرتزیین داراند، داشته

. رفته است میگیرترین واحد تزیینی و نماسازی به شمار  انبارها، سردر چشم در آب

                                                                                                                                            
 ).١٥٩، آشنایی با معماریپیرنیا، (نامیدند  می» هکُن «،تورفتگی و پوشش آن را در اصطالح. ١
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 بسته به بزرگی منبع و چگونگی موقعیت آن در بافت ،انبارها اندازۀ سردرهای آب
های مجاور نسبت به بناانبارها  سردرهای آب ولی معموالً  بوده است،        متفاوت،مجموعه

ارتفاع سردر ). ١٥٧ورجاوند، (ند ا داشتهگیرتری  ارتفاع بسیار زیادتر و حجم چشم
تر از سطح زمین تا  طوری که از یک متر پایین  بهبسیار متنوع است،انبارهای کاشان  آب

انبارها، برای  سردرهای آب). ٢١٢، انبار       آبیار،  فرخ ( است متغیراز آن متر باالتر هشت
در دو طرف . ندا دهش تر بنا می پله، کمی عقب که سرگیر نباشند، نسبت به شروع راهاین

 جایگاه ، فضای باز مقابل سردردر کنار که داشته سنگی قرار یسردرها، معموالً سکوهای
انبارها معموالً دارای قوس        سردرهای آب.  است بودهآیی مردم محل مناسبی برای گردهم

 که شتهطاقی زیبایی هم وجود دا        پوشش نیم،ها  و در برخی از آنندا بودهبزرگ میانی 
 ،انبارها تا برابر سردر آباست آن بوده  سعی بر. ه استدیبخش شکل خاصی به بنا می

پای  اند از پیش       انبارها که در بافت بازارها ساخته شده حتی برخی آب.  باز باشدیفضای
فضای باز شده این  می کوشش ، در بافت بازار نیزترتیب، این ه و بندا  بوده برخورداربزرگی

انبارها در مسیرهای  برای جلوۀ بیشتر سردر آب. وجود داشته باشدانبار  برابر سردر آب
طراحی ). ١٥٧ورجاوند، (اند  دار، بازارها و گذرهای سرپوشیده را بدون سقف ساخته سقف

 .است بوده انواع تزیینات آراسته به و شکوهانبارهای عصر قاجار با آباغلب سردر ورودی 
 از این نوع هستندای   برجستههای صباغ و گذرنو نمونه انبارهای حاج سردرهای آب

 این بناهاگیرترین قسمت  چشمکه  ،انبارها اندازۀ سردر آب). ٨٤، انبار       آبیار،        فرخ(
انباری که  ؛ هر آبه استها بستگی داشت ، به بزرگی منبع و چگونگی موقعیت آنهستند

تر  ردری رفیعتر بوده، س ها و محالت شریف در مکان یا  بیشتری داشتهگیری حجم آب
، اند  ه بنا شده بودهای پرت مکاندر هایی که  آنحجم و  می کهاانبار  آب،عکسر و بهداشت
ممکن هم ها  مسردر حما). ١٥٢ همان، (اند داشته تری پیرایه بیتر و   کوچکهایسردر
 و گاه ، با آجر و کاشی و سنگها گاه  حمامسردر ساخته شود؛  پرنقشیاساده بود 

 ). ٩، تصویر ١٧١فخار تهرانی، (شده است  میبسیارساده و فقط با اندودی از گچ آرایش 
 
 های ورودی بناها       هشتیهای        ها و شباهت       تفاوت

 که مانع دید افراد غریبه به داخل داشتهس قرار از سردر، فضای هشتی یا کریابعد 
، از انواع شاخص مسیرکنندۀ  عنوان فضای تقسیم  به،هشتی. شده است ساختمان می

 شکستن زاویۀ  باعث معموالًو است ساختمان بودهفضاهای واسط برای رسیدن به فضای 
ها،  پوشش شده و  می اختالف سطح وهای مناسب، وخم  پیچاز طریقدید، تنوع بصری 
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ایجاد ). ١١٦محمدمرادی، ( است ی داشتهسازی متفاوت        و کف،نماها، نورگیر تزیینات، طاق
کردهای جالب این عنصر است  کار انتظار از فضایی برای و ایجاد ،مکث، تقسیم فضایی

 برای ، مانند کاشان،سیری  مناطق گرمدر معماری سنتیِ). ١٦، آشنایی با معماریپیرنیا، (
گرما و نور شدید بیرون وجود کاهندۀ د به فضای داخلی ساختمان یک فضای فیلتر ورو

ها،   گاهی در دو طرف هشتی.اند  چنین کارکردی داشتهها هشتیدر کاشان،  .داشته است
شد که  صورت طاقچه یا اتاق ساخته می قبل از ورود به ایوان و حیاط، فضاهای گودی به

 محلی نخستین ،از آنجا که هشتی). ٥٩٢ـ٥٩١ آیوازیان،:  ـ کن(کاربردهای گوناگونی داشت 
 .شد به انواع تزیینات مزین شود ، سعی میآمد می چشم بیننده بهبود که بعد از سردر، 

ای میان در ورودی و حیاط         ین فضای واسطه نخستدر ابنیۀ مذهبی کاشان، هشتی
 و ،یاط، دهانۀ داالن و سنگابح  که اجزای آن معموالً شامل یک درگاه مشبک روبهبود
حرمت و  رعایت  باعثنوعی  بههای ابنیۀ مذهبی هشتی. شد می یک یا چند اتاق ،گاه

ا بنای  بمقدمه  و بی مستقیم،محض حضور در بنا       طوری که فرد به ؛ بهنددش تقدس بنا می
یۀ ابندیگر این امر در ). ٦، تصویر ٦٩٢ـ٦٩١یشمی،( شد مقدس و قبله مواجه نمی

 ،های مساجد کاشان       در هشتی. )١تصویر  ( نیز رعایت شده استدار کاشان هشتیمذهبی 
ایوان و شد  میاز هشتی ورودی مسجد . بودهایی برای اسکان خادمان ساخته شده        حجره

 دو ایوانچه اهشتی مسجد بمعموالً . گنبد و سایر اجزای جبهۀ جنوبی حیاط را نظاره کرد
 . فتیا  باالی مسجد راه میۀمالی و از طریق دو دهلیز به صحن طبقبه ایوان ش
 ، بناهای مذهبیهای  هشتی نسبت به، برخی از بناهای غیرمذهبی کاشانیها هشتی

ها  ، هشتی در بناهای غیرمذهبی،خالف بناهای مذهبی  بر،عالوه به. تر بودند وتزیین پرنقش
 یک هشتی ،چوبی بزرگ و فضای بیرون فاصل در  حد،سراها       در کاروان. بودند بسته کامالً
های مهم تاریخی کاشان نیز  خانهاغلب . شده بود که گاه با تزییناتی اندک مزین داشتقرار 
 ،های تاریخی  در خانه،طور کلی به. بودند دارای فضای هشتی ، ورودی از سردر اصلیِبعد

 همۀبرای ورود به ). ٢٥٩نیان آرانی، امی(بود وارد  هشتی محل انتظار مهمان یا افراد تازه
یاط ح تا به کرد می از هشتی و سپس داالن عبور بایست میرهگذر ، های قدیمی کاشان خانه

 ند بودتر  و از حیاط خانه مرتفعتر گودها از کف کوچه  طور معمول، هشتی خانه       به. خانه برسد
اد به داخل حیاط جلوگیری کنند  هوا و بورود جریان شدیداز بود که  علت و این به آن

 دارای یک ، پس از سردر ورودی،انبارهای کاشان برخی آب ).٢٦ـ٢٥ ،کاشان بروجردی ۀخان(
 اغلبها در  هشتی. فتر شمار می        ها به نوعی جلوخان ورودی آن  که بهبودندهشتی 

 و داشتندهایی کوتاه         سقف عموماًها های حمام هشتی.  بودند های کاشان هم تعبیه شده حمام

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 ١٣٩٢پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٢٦

هایی تو در تو         داالن،ها با سربینه  و رابط آننداشتندای به درون حمام         هیچ روزنهاز درونْ
 ). ٢٣٨سیرو، (ها فضای هشتی مخصوص نوکرها و خدمه بوده است        در برخی از حمام .بود

 
 یرمذهبیها در بناهای مذهبی و غ       داالنهای        ویژگی
 خطی، نقش رابط بین فضای یشکل  به، در معماری ارتباطی است که غالباًی فضای،داالن

به  نیز  را اجزای درونی ساختمان، و در مواردید فضای درونی ساختمان را داروبیرونی 
در ). ٦٦ ،ایرانی بازارهایزاده،        سلطان؛ ١٦١، معماری آشنایی باپیرنیا،  (دهد هم ربط می

 همانند بناهای غیرمذهبی، آخرین مرحلۀ رسیدن به درون بنا عبور از ، نیز و بقاعجدمسا
توانند باعث انطباق پالن  اند، در مساجد می       ها که معموالً طویل داالن. بوددهلیز یا داالن 

 که  استشده  میهایی باز دار، درگاه در مسیر این راهروی شیب. بر محور قبله هم بشوند
 ، مسجدهای       در میانۀ داالنمعموالً . اند یافته میپله به سقف شبستان زمستانی راه با چند 

نماهای عمیق در دو   که وجود طاقبودصورت حیاط تعبیه شده  یک قسمت سرگشاده به
 . بخشید می، شکوه بسیاری به آن )٤٥٣فر،  همایون: ـ کن ( آنطرف

ای میان هشتی و حیاط را حفظ        ها نقش واسطه        داالن،در انواعی از بناهای غیرمذهبی نیز
های        داالن. سراها مشهود است ویژه در کاروان به ها  داالنای        نقش واسطه این.اند       کرده

شوند        ها در طبقات فوقانی ظاهر می هدهندۀ حجر        گاه در نقش راهروهای ارتباط،سراها کاروان
 نقش  همها  خانهیها داالن. )٨تصویر  (شود       سرای گمرک دیده می       آن در کاروانکه نمونۀ 

ها  های آن ها و چرخش  داالن،دیگر عبارت به. اند داشتهگرایی هرچه بیشتر بنا   دروندرمهمی 
 اختالف سطح بیرون ،عالوه به. شدند تعبیه میجلوگیری از دید مستقیم به داخل خانه برای 
توجه به اینکه حیاط در   با،ها در خانه. شد می حاصلهای طوالنی  ط از طریق داالنو حیا

تر را فراهم  یابی به سطح پائین ، داالن از یک طرف امکان دست بودسطحی پایین قرار گرفته
به وجود  داالن فضایی ،چنین هم. شد می دید مستقیم به حیاط ، مانعو از طرف دیگرکرد  می
 را به داخل حیاط مرکزی هدایت نزدیکانهای مختلف و        نان را به اتاق که مهماآورد می
حجاب را رعایت  ،یا در صورت لزوم ز میزباناستقبال ا فرصتمسیر طوالنی داالن . درک می

 و در انتهای  بودند       وخم        پرپیچ که عموماً،ها  داالن،ها در حمام. کرد برای اهل خانه فراهم می
 حفظ بخار و موجب بناهای دیگر،  در داالنکردها کار، عالوه بر شده بودواقع ه سربینها  آن

های منتهی به سربینه در بسیاری از        های داالن       وخم       پیچ. شدند میگرمای درون حمام نیز 
شد تا        میو بخار آب داخل حمام، باعث   قاجار، عالوه بر حفظ گرماۀدوردر های کاشان        حمام

 بدون اینکه داخل حمام در معرض دید قرار بگیرد، مسیردهی شود ،شخص واردشونده
 ). ٩، تصویر ٩٧، بهشتی در حاشیۀ کویریار،        فرخ(
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 نتیجه
  در تقسیم بنا به اندرونی و بیرونی وکاشانرعایت مسائل مذهبی در معماری ورودی بناهای 

 مستقیم افراد ی وجود هشتی و داالن و عدم دسترسحفظ حریم زنان و مردان نامحرم،
با  حفظ حقوق همسایگی  نیز و،های مجزای زن و مرد روی درها بیرونی به درون خانه، کوبه

نمود  ،های مجاور  خانه به نورمانع شدن از رسیدن دیوارهای خانه و پرهیز از بلند ساختن
ر فضاهای بنا و نحوۀ ترکیب آن با مکان استقرار فضاهای ورودی نسبت به سای. یافته است

های   ورودیبرای نمونه،. ه است متناسب با کاربرد آن بود، حیاط، نظیرفضاهای ارتباطی
 اما در برخی از بناهایها آسان باشد،  ساختند که دسترسی به آن       ای می گونه ها را به تیمچه
، نشوندباره وارد بنا   و یکشد که مردم مستقیم ای تعبیه می گونه ، فضای ورودی بهمقدس

ها   از ورود به هشتی و مشاهدۀ بخش محدودی از فضای داخلی بنا، به یکی از داالنبعدبلکه 
در بناهای . شدند  به حیاط و سایر فضاهای درونی ساختمان رهنمون می، از آنبعدو 

داد فضای  ازه نمیاج بیرونی ۀدرپیچ به بینند       های پیچ وجود ورودی، عمدتاًغیرمذهبی هم، 
بناهای گرایی معماری در  ای از درون تواند نشانه  این میمستقیم ببیند وداخلی بنا را 

بین بیرون و درون بناهای ها،        استثنای تیمچه        ، بهدرواقع. قلمداد شود کاشانغیرمذهبی 
 و بیننده بودی  این انفصال نسب،در بناهای مذهبی. بود برقرار یغیرمذهبی انفصال کامل

 . عناصر مهم درون بنا را بنگردهمۀ  از بیرون ورودی، تقریباًتوانست می
تر از درهای بناهای مذهبی   کوتاهدلیل تناسب با سردر بنا، به درهای ابنیۀ غیرمذهبی عمدتاً

 تر و       اند، زیرا سردرهای بناهای غیرمذهبی نسبت به بناهای مذهبی ساختاری ساده ساخته شده
  بادهنفوذ از جمله جلوگیری از ،دلیل کارکردهای خاص خود  به،هشتی. اند تر داشته ارتفاعی کم

 در ، بنا بین فضای بیرونی و درونیِمانع و وقفه و همچنین ایجاد ، گردباد کوچه به حیاطو
سطح بیرون ورودی        هشتی بناهای مذهبی هم. کار رفته است  بناهای مذهبی و غیرمذهبی به

 طرف ورودیِدو در . اند  گودتر از سطح کوچه،اند، ولی در بیشتر بناهای غیرمذهبی       ساخته شده
 یا منتظر سکوهایی قرار دارد که محل نشستن افراد ، بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشاناغلب

بی  و از نقاط اشتراک بناهای مذهبی و غیرمذهرایج ای شیوه  نیزسازی قرینه . استبودهعابران 
 توان  را نمی هیچ فضایی،در عموم بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان . است بودهدر کاشان

 عناصر معماری این شهر، در ، همۀدیگر عبارت بهکرد و تنهایی تعریف        صورت مستقل و به به
اند و این  عمیقاً پیوسته با مجموعۀ بنا ، و در کل،کردی، با عناصر دیگر کارعین استقالل 

 . یوستگی معلول عوامل متعددی، نظیر مذهب و اقلیم بوده استپ
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 ورودی بناهای کاشان در دورۀ قاجار و اجزای آن) ١جدول 

نوع  سردر کوبه ورودیدرِ سکو جلوخان نوع بنا نام بنا
 داالن هشتی

 * مذهبی مسجد سلطانی
دو عدد 
 سنگی

 دو باب باز       نیمه * * *

 * مذهبی مسجد آقابزرگ
 عدد دو

 سنگی
 دو باب باز       نیمه * شده سرقت *

 * مذهبی شاهزاده ابراهیم
دو عدد 
 آجری

 دو باب باز       نیمه * * *

 ــــ ــــ * ــــ * ــــ * مذهبی حبیب بن موسی
 ــــ ــــ * ــــ ــــ ــــ ــــ مذهبی امیراحمد سلطان
 ــــ ــــ * * * ــــ ــــ غیرمذهبی الدوله       امین تیمچۀ

 ــــ * * * ــــ * غیرمذهبی تیمچۀ گمرک
یک 
 باب

 * غیرمذهبی خانۀ بروجردی
دو عدد 
 سنگی

 بسته * * *
یک 

 باب       

 * غیرمذهبی خانۀ طباطبایی
دو عدد 
 آجری

 بسته * * *
یک 
 باب

 * غیرمذهبی خانۀ عباسیان
دو عدد 
 آجری

 بسته * * *
یک 
 باب

 بسته * * * ــــ * رمذهبیغی ها       خانۀ عامری
یک 

 باب       

 * غیرمذهبی انبار  صباغ       آب
دو عدد 
 سنگی

 ــــ ــــ * ــــ ــــ

 ــــ ــــ * ــــ ــــ ــــ * غیرمذهبی انبار گذرنو       آب

 * غرمذهبی انبار خان آب
دو عدد 
 سنگی

 ــــ ــــ * ــــ ــــ

 * غیرمذهبی حمام خان
دو عدد 
 سنگی

 بسته * * *
یک 
 باب

حمام 
 * غیرمذهبی میراحمد سلطان

دو عدد 
 آجری

 بسته * * *
یک 
 باب

 

 ندارد: دارد                   ــــ :  *
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 ها و وجوه اشتراک اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان       ویژگی) ٢جدول 

های آن در بناهای        ویژگی ورودی
 مذهبی

ای آن در بناهای ه       ویژگی
 غیرمذهبی

 وجوه اشتراک

 ارائۀ تصویری هرچند مبهم     ـ جلوخان
 از درون بنا 

 

 محل استقرار کالـسکه و وسـایل        ـ
 ها       ها و حمام        دیگر در خانه     نقلیۀ

انبارهــای         نبـود جلوخـان در آب  ــ 
انبارهای        صفوی و وجود آن در آب     

  قاجار      دورۀ

تـر از          رگیری در سطحی پـایین    قرا ـ
 انبارها       ها و آب       معبر اصلی در حمام

رفتگی و     تمایز از طریق پس    ـ
جدایی از بناهـای اطـراف یـا        

ــه ــطح   ب ــتالف س ــطل اخ واس
 حاصل از پله 

  پوشش سنگیـ سکو

 
 بودن        زوج ـ  پوشش سنگی و آجریـ

ــ ــهــ ــاربرد آن بـ ــوان   کـ عنـ
گاه در برابر   استراحتگاه و پناه  

 آفتاب و نزوالت جوی
هـای یکـسان و      ـ وجود کوبـه    درِ ورودی

 مجزّا

 در عمـوم سـاعات روز، بـاز         ـ
 اند بوده

 

 در بناهــای عمــومی، درهــای ـــ
عظــیم و در بناهــای خــصوصی، 
عمدتاً درهای کوچک تعبیه شده

 ها عمدتاً مجزا بوده        کوبهـ

 اند انبارها وجود نداشته        در آبـ

سـراها،          در بناهایی چون کاروان ـ
ــه ــا، و حمــام       خان ــصری        ه ــا عن ه

اساسی و بـسیار کـاربردی بـرای        
 اند حفظ حریم داخل بنا بوده

عنوان شاخص بنـا       کاربرد به  ـ
 و فیلتر فضای درونی

 اشتمالشان بر اجزایی چـون      ـ
ــه ــه،         لنگ ــوبی، دماغ ــای چ ه

 ها هها، و کوب       میخ       گل

 عظمت و ارتفاعشان نـسبت      ـ سردر
 به بناهای مجاور

  تقارن ـ

  تزیینات گوناگونـ

 

 عـدم توجـه بـه آن در برخـی           ـ
 سراها       بناها نظیر کاروان

ـارجی در           ـ ـای خ عدم توجـه بـه نم
 ها       ها و بیشتر حمام       شاه فین و خانه       باغ

 دیـوارۀ مـساوی بـا دیوارهـای         ـ
 اند  تر داشته تاهمجاور یا کو

ساخت و ترکیـب زیبـای آن در         ـ
 انبارها و تزیینات مختلف در آن       آب

  تعیین محل ورود به بناـ
  ایجاد تنوع در معبرـ
دوی   بـه    نسبت معمـوالً یـک     ـ

 عرض به تورفتگی سردر
 اند  سطح غیرصاف داشتهـ
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 بع منا
 چـاپ  ، اسـالمی  ۀ دور :معماری ایران   در ،»نقش آجر در هویت معماری ایران     « ،آیوازیان، سیمون 

 . ش١٣٦٦،  ارشاد اسالمیۀدارانتشارات ا: محمدیوسف کیانی، تهران
 تاریخ معماری و    ۀمجموعه مقاالت کنگر    در ،»های قدیمی کاشان                خانه«،  هللا              امینیان آرانی، سیف  

 . ش١٣٧٥، سازمان میراث فرهنگی کشور: ، تهران٣جلد ، شهرسازی ایران
و قواعـد   عناصـر  ؛زبان طراحـی شـهری در شـهرهای کهـن         « حبیبی،    و سیدمحسن  اهری، زهرا، 

 ، تاریخ معماری و شهرسازی ایـران      ۀمجموعه مقاالت کنگر    در ،»ترکیب نماهای شهری اصفهان   
 . ش١٣٧٤، سازمان میراث فرهنگی کشور: ، تهران٤جلد 

شــهری و  درون هــای ســاختمان(آشــنایی بــا معمــاری اســالمی ایــران  ،پیرنیـا، محمــدکریم 
 . ش١٣٧١، رات دانشگاه علم و صنعتانتشا:  غالمحسین معماریان، تهرانچاپ ،)شهری برون
 .تا ، بیمعمار:  غالمحسین معماریان، تهرانچاپ ،شناسی معماری ایران       سبکهمو، 

 دسـتور زبـان و   ؛معماری شهری مسجد در مکتب اصـفهان « اطهری،   و زهرا  حبیبی، سیدمحسن 
 :تهـران  ،٢ جلـد    ،)گذشته، حال، آینـده   (مقاالت همایش معماری مسجد      مجموعهدر  ،  »واژگـان 

 .  ش١٣٧٨، انتشارات دانشگاه هنر
ؤسـسه فرهنگـی و   م: تهـران ، هـای کاشـان    بروجردیۀتزیینات معماری خان، لو، منـوچهر              حمزه

 . ش١٣٨٦، انتشاراتی پازینه

 دارای  اجزایی شـامل یـک        ـ هشتی
ــه حیــاط،  درگــاه مــشبک روب

داالن، سـنگاب، و گـاه،      دهانۀ  
 یک یا چند اتاق بوده است

 موجب رعایـت تقـدس بنـا        ـ
 شده می

 امکان مشاهدۀ تمام اجـزای      ـ
 ساختمان از درون آن

 فضایی کامالً بسته بـوده و نـور         ـ
 یـک نـورگیر          وسـیلۀ        اندک آن به  
 شده است تأمین می

ها، از کف کوچه گودتر             در خانه  ـ
 تر بوده است       عو از حیاط مرتف

  شکست دید و تنوع بصریـ

 ایجاد اخـتالف سـطح بـین        ـ
 بیرون و درون بنا

 ایجاد مکث و وقفـۀ فـضایی        ـ
 برای انتظار

 تغییر مـسیر ورودی بـه دو        ـ
 یا چند جهت

 فضایی برای کـاهش نـور و        ـ
گرما در منطقۀ گرم و خشک      

 کاشان
 در مـساجد، عامـل انطبـاق        ـ داالن

 له بوده استپالن بر محور قب

هـای          در برخی بناها، بخـش     ـ
میانی داالن با حیاط از طریق      

 شده پله مرتبط می

  اتاق و سرسرا داشتهـ

 عمومــاً تاریــک و بــدون هــیچ ـــ
 ارتباطی با فضای بیرونی بوده

 از دید مستقیم بـه داخـل بنـا          ـ
 کرده جلوگیری می

 به میزبان، پس از ورود میهمان،       ـ
 ه شودداده آماد فرصت می

 عامــل ارتبــاط بــین فــضاها، ـــ
ویژه بین ورودی و حیاط بوده به
ــا ـــ  اخــتالف ســطح حیــاط ب

ــیب   ــق شـ ــه را از طریـ کوچـ
 کرده است رفع می) پایین روبه(
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  ٢٣١  تار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دورۀ قاجار    مقایسۀ ساخ 

 : کاشـان   میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشـان،        ۀ ادار ، چاپ  بروجردی کاشان  ۀخان
 . ش١٣٨٠، نا       بی
آقـابزرگ، مـسجد و     « مـدخل    زیر نظر کـاظم موسـوی بجنـوردی،        ،المعارف بزرگ اسالمی                ةدائر

، المعارف بزرگ اسـالمی                 ةمرکز دائر انتشارات  :  تهران ،١، جلد   )فر  نوشتۀ علیرضا همایون  (» مدرسه
 . ش١٣٦٧
، »ی و بیرونـی   گیری معماری ایران، بررسی عوامل درون                   روند شکل « .)١٣٧٤(زاده، حسین    سلطان

سـازمان میـراث    : ، تهـران  ١ جلـد    ، تاریخ معماری و شهرسازی ایران     ۀمجموعه مقاالت کنگر  در  
 . ش١٣٧٤، فرهنگی کشور

 . ش١٣٧٦، های فرهنگی       دفتر نشر پژوهش:  تهران،های تهران قدیم       فضاهای ورودی خانههمو، 
 . ش١٣٨٠، های فرهنگی       دفتر نشر پژوهش:  تهران،بازارهای ایرانیهمو، 

 عیسی بهنـام،  ۀ ترجم،ها       راه        های کوچک میان          و ساختمان  سراهای ایران               کاروان،  سیرو، ماکسیم 
 . تا ، بیسازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران: تهران

 تـاریخ و  ؛ن اسـالم معمـاری جهـا   در  ،  »سراها              بازارها و کاروان  : تجارت و سیاحت  « ،سیمز، الینور 
 . ش١٣٨٠،  مولی:تهران  یعقوب آژند،ۀ جرج میشل، ترجمۀ ویراست،آن مفهوم اجتماعی

های معماری و خصوصیات کالبـدی و هنـر قدسـی مـساجد                      تبیین ویژگی « ،شکاری نیری، جواد  
: تهـران ،  )گذشته، حـال، آینـده     (مجموعه مقاالت همایش معماری مسجد     در   ،  »دوران اسالمی 

 . ش١٣٧٨، شارات دانشگاه هنرانت
نـوآوران دانـشگاه     ـ  علـم و دانـش  :تهران، زمین       هایی از هنر معماری ایران        جلوه ،شمس، صادق

 . ش١٣٨٩، پارسه
 . ش١٣٩٠، مؤسسه پژوهشی علم معمار:  تهران،ایده و خالقیت در معماری ایران ،طایفه، احسان

 محمدیوسـف کیـانی،     ، چـاپ   اسـالمی  ۀ دور :معماری ایـران    در ،»ها              حمام« ،فخار تهرانی، فرهاد  
 . ش١٣٦٦،  ارشاد اسالمیۀانتشارات ادار: تهران
 .  ش١٣٧٥، مرسل: ، کاشان کویرۀبهشتی در حاشی ،یار، حسین فرخ
 . ش١٣٨٦، حلم: ، قم)بیدگل و        های کاشان و آران       شهرستان(یادگاری ازیادرفته ، انبار       آب همو،

های تاریخی، اقلیم گرم     های قدیمی در بافت    های معماری خانه   ویژگی(صد خانه صد پالن     همو،  
 . ش١٣٩٠، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی کاشان: ، کاشان)و خشک

، »های قدیمی کاشان                ساز با اقلیم در خانه                  ارزیابی معماری هم  «،  گرجی مهلبانی، یوسف و دیگران    
 .١٣٩٠ ناپاییز و زمست، ٤٠ـ٣١،  صص ٧، ش شهر       آرمان

 ۀمرکز اسناد و تحقیقات دانشکد    ،  )ها               حمام ؛دفتر هجدهم ( گنجنامه، فرهنگ آثار معماری ایران    
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و انتـشارات        :تهران حسینی،               کامبیز حاجی  چاپهنر و معماری،    

 .  ش١٣٨٣، روزنه
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 سنتی ایران و تحلیلـی بـر        ۀعرفی تعدادی از ابنی   م امیرکبیریـان،    سا  و آتس  محمدمرادی، اصغر 
،  انتشارات صندوق تعاون سازمان میراث فرهنگی کشورۀمؤسس:  تهران،ها های فضایی آن           ویژگی
 .  ش١٣٨١

 کتـاب   ،گنجینـه   در ،» قاجـار  ۀهای تهـران در دور                  نگاهی به نقوش سردر ورودی    «،  محمدی، رضا 
 .  ش١٣٧٩، )متن( و نشر آثار هنری ، تألیف، ترجمهۀمؤسس: تهراندوم، 
ورودی بر رفتار حرارتـی فـضای اصـلی در                        تأثیر وجود پیش  « و دیگران، زاده سراج، فاطمه      مهدی

 علمی و پژوهشی انجمن علمـی معمـاری و   ۀنشری ،»)های یزد          بررسی خانه (اقلیم گرم و خشک     
 .١٣٩٣پاییز و زمستان ، ٩ـ١، صص ٨، ش شهرسازی ایران

مجموعـه  در  ،  » در معماری اسـالمی    مجستجویی برای دستیابی به مفاهی    «،  زیارانی، سعید    نجفی
 . ش١٣٧٨هنر،  انتشارات دانشگاه : تهران،)گذشته، حال، آینده(مقاالت همایش معماری مسجد 

 :تهـران   محمدیوسف کیـانی،  چاپ، اسالمیۀ دور :معماری ایران در  ،  »انبارها              آب«،  ورجاوند، پرویز 
 . ش١٣٦٦،  ارشاد اسالمیۀانتشارات ادار
 .  ش١٣٩٢، مولی:  تهران، ایران در خشت معماری سنتی خاک وآشنایی با زبان ،وزیری، سعید
گذشـته، حـال،   (مجموعه مقاالت همایش معماری مسجد      در ،»ورودی مـساجد  «،  یشمی، جالل 

 . ش١٣٧٨، رانتشارات دانشگاه هن:  تهران،)آینده
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 ورودي بقعة )1تصوير 
ابراهيم  شاهزاده  

ورودي خانة ) 2تصوير 
آرشيو : مأخذ(بروجردي 

  )نگارندگان

ورودي خانة)3تصوير
آرشيو : مأخذ( طباطبايي

 )نگارندگان
 ورودي حمام خان) 4ير تصو
  )آرشيو نگارندگان: مأخذ(
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هشتي مسجد )  6تصوير  
 سلطاني

هشتي ورودي مسجد آقابزرگ از نماي درون ) 7تصوير 
 مسجد

مركز اسناد ادارة ميراث : مأخذ(درِ مسجد آقابزرگ پيش از به سرقت رفتن كوبه:راست) 5تصوير 
)فرهنگي كاشان  

)آرشيو نگارندگان: مأخذ(درِ خانه بروجردي : چپ  
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سراي گمركنماي بيروني داالن ورودي كاروان) 8تصوير   

)آرشيو نگارندگان: مأخذ(  

)آرشيو نگارندگان: مأخذ(اميراحمد  اجزاي ورودي حمام سلطان) 9تصوير   
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