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 اسالمی-هشتی در معماری ایرانیعنصر  و عملکرد گیریشکل بررسی
 

 sasan.larijani@yahoo.com، معماری مهندسی کارشناسی ارشد ساسان الریجانی،

 eng_elhamsalehi@yahoo.com معماری،مهندسی کارشناسی ارشد  ، الهام صالحی

 
 کیدهچ

تبداط خدود ای اساسی مطرح بوده تا حددی کده ایدر ارفضای داخل و خارج به عنوان مسالهی ارتباط نحوه ،مواره در معماریه

، پدردازدی دیدوار میفقط بده روزندهتمامی تاریخ معماری کوربوزیه معتقد است که گونه که همانباشد.نمایانگر نوع معماری می

بایدد گفدت در  باشدد.تباط آن با فضا یا محیط مجاور مدیی میزان ارکنندهک فضا مشخصی گشودگی یاندازه توان گفت کهمی

اشد،که بر غالب کالبدهای متنوع متفاوت میای از فضاها دبلکه مجموعه ورودی در حد یک بازشو خالصه نشده، ،معماری ایرانی

به عنوان فضایی چندعملکردی است کده در عدیر اددا هشتی در معماری ایرانی  .باشدمی« هشتی»، عنصر هایکی از ایر کالبد

ی کده دارای سدکوهای و خود نیز فضایی است مسدتقلآن دو را به هم وصل کرده  فضای درگاهی از فضای داالن و حیاط،کردن 

به تشریح عنصر هشتی و علل پیددایش آن بده عندوان عداملی  استبر آن  پژوهشباشد. ایر برای نشستر و تعامل ااتماعی می

رفتداری و  گیری هشتی را از نظر عملکردی،در ایر راستا علل شکل .بپردازدمستقل در سازمان ورودی معماری مسکونی ایرانی 

  .خواهیم پرداختگیری ایر عنصر و ... در شکل، مفصل اقلیم ،به بررسی مفاهیمی از قبیل محرمیتفرمی بررسی کرده و 
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 مقدمه

ایر سه عامدل در معمداری روندد  .آن مورد بررسی قرار گیردعملکردی و رفتاری  ،های فرمیبرای تحلیل یک فضا بایستی نقش

عالوه بر  شود،نچه مواب تفاوت در نوع معماری میحذف یکی مواب ناکارآمدی عوامل دیگر می شود.آ رفت و برگشتی داشته،

م مختص عمدتا رفتار مردم ملل مختلف می باشد،که هر کدا (دارنداغلب مردم  ثیر یکسانی برمطلوب)که دارای تأ ردفرم و عملک

خدا  و متفداوتی  برای پاسخگویی به ایر امر، نیازمند کالبد و روابط فضدایی باشد.ی آن ملت میخود آن ملل بوده یا مشخصه

 به اای فضای قدعلم کرده در مقابل او، به خلق فضای دربرگیرنده و محاط بر انسان،آنان را  روحیات و رفتار ایرانیان، باشیم.می

(.تواده بده درون و درونگرایدی 0931حداای قاسدمی، ،)ندوایی ی خارای واداشته است.خورد با فضای داخلی به اای پوستهبر

رای شدناخت ایدر رابطده ب دهد،بیرون می ی خا ، بیر فضای درون وخود خبر از واود نوعی رابطه ایرانیان و معماری ایرانی،

اهی ویدژه نگد ،ی ورودیدهنددهعنصدر ورودی( و عناصدر تشدکیلیعندی ) «مفصدل»در قالبفضای مابیر درون و بیرون  باید به

دهندده و... نظم ، کننددهتفکیدک  ی ورودی است که نقش پیونددهندده،دهندهتریر مفاصل تشکیلیکی از مهم« هشتی»داشت.

 فرمی و رفتاری، در علل پیدایش آن از نظر کالبدی، در ایر مقاله سعی بر آن است تا با بررسی هشتی به عنوان مفصل،باشد.می

 پژوهشی صورت گیرد.

 روش تحقیق

تی به عنوان مفصل بسط مفهوم هش بهدر ابتدا  دارد. توصیفی رویکردی و است ایکتابخانه مطالعات بر پژوهش مبتنی ایر روش

 خواهد پرداخت. های پیش روی آن،د و چالشابعا نیز  و

 بیان مساله

 ی آنی فضداها و عملکدرد صدورت گرفتده در فضداهای مربو دهدهندهرفتدار، شدکلای رفتارگراسدت و معماری معماری ایرانی،

ی هویدت هداکالبدد شود. حذف هر یک از ایدر عناصدر وسب بر اساس عوامل مختلف اعمال میباشد. به ایر فضاها کالبد منامی

تواند عوامل مخربی را چه در کالبدد و چده در الگوهدای رفتداری می ، «هشتی»یرانی اسالمی از امله عنصر بخش در معماری ا

، به دلیل الگدوبرداری صدرف متاسفانه در معماری معاصر امروز، عناصری مثل هشتی و مانند آن اایز در معماری معاصر بگذارد.

حلی ادایگزیر بدون اینکه عاملی یا راه ،اندحذف گشته ،هااه به عواقب سوء نادیده گرفتر آنتو از معماری مدرن غربی و بدون

تا با پیشدنهاداتی  دهای عنصر هشتی سعی بر آن دارشناخت مزایا و پتانسیلهدف بینی گردد. ایر مقاله با برای ایر موارد پیش

 در معمداری معاصدری ایرانی با معماری حال حاضدر ماری گذشتهرا بیر معارتباط مناسبی عناصر  حذف اینگونه در حل معضل

     امروز پیدا نماید.

 مبانی نظری

هدای الوه بدارزتریر از معمداری. اسدت داشدته نزدیکی پیوند مردم زندگی با و بوده برخوردار  والنی پیشینه از معماری و هنر

 سدازیسداختمان معمداری، هندر رشدد با و تاریخ  ول در. است زیست آدمی محیط نمایشگر و تاریخی دوره و قوم هر فرهنگ

 ،رابی،محمددی.)اسدت بدوده گو پاسخ نیز را روانی نیازهای زندگی، مطلوب شرایط و آسایش اهت در پناه سر تامیر بر عالوه

شدی ، تعریف و تبییر کدردن و محددود سداختر بخشدی از زمدیر و دادن نقر پیش از هر چیز به معنای آفریدنساخت (0933،

دهندده کنتدرل آورد. محدوده هر مکان تلویحا نشانای بیرونی و درونی را به واود میمشخص به آن است. محدوده در واقع فض

از دو انبه ارتبدا ی  ،بیر دو مکان یا بیر داخل و خارج دهد.روابطفرد یا گروهی است بر آن چیزی که در دل مکانشان رخ می

ادا بودن تصریح دارد و هم ارتبداط، یدا بده بیدان دیگدر، تفکیدک و انتقال،گسسدتگی و  چنیر چیزی هم بر قابل بررسی است.

کنند و بده ها را کنترل مینفوذپذیری محدوده یابند و حکم مکان را می ای گذر نیز،آستانه و فض حد و مرز و تداخل. پیوستگی،

آسدتانه در حقیقدت  .سدازدری افراد را نیز فراهم می، در عیر حال که امکان گذار فیزیکی یا بصگذارندتفکیک فضایی صحه می

 هدا،ولدی آسدتانه ، حضور آن و همچنیر ضدخامتش اسدت. کننده دیواردر و پنجره مشخص کند.ماهیت محدوده را مشخص می
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تجسدم و  سازند و یا آنهدا راا را میسر میهان هایی اند که خود دسترسی به آنحتی افزون بر آنچه ذکر شد،حاکی از ماهیت مک

به واود آمدن هشدتی در له)علل با تواه به ماهیت مسأ .گرددکه در آن اهان واژگون می است مکانی ،آستانه بخشند.نمود می

 پردازیم.ایرانی( میی خانه)،خانه رح موضوع  های ایرانی( ابتدا بهورودی خانه

گاسدتون بچدالر  شود.محسوب می او نیز و مسکر رویایی بوده وگپاسخ را روانی او نیازهای ،همواره وای انسان،به عنوان مأ خانه

در  . (G.Bachelard, (1958),Boston,1964). .نویسد:آدمی پیش از افکنده شدن به اهان در گهواره خانه نهاده شدده اسدتمی

اهان در خانه و  است و اوی هدف نیست، خانه آشنایی با اهان بی واسطه صورت می پذیرد.آن اا نیازی به گزینش مسیر و

خانه مکانی است که وقوع زندگی روزمره را در خود گرفته.زنددگی روزمدره معدرف  ،توان گفتمی حول آن ارزانی گردیده است.

گاهی آشددنا بدده پشددتیبانی مددا ا حفددک کددرده و ازیددر رو همچددون تکیددهچیددزی اسددت کدده تددداوم خددود را در هسددتی مدد

 ( 0930شولتز،نشیند.)می

(  domas) خانده . گرددهای شهری بازمیهای بسیار گذشته و به اولیر خانهحیاط مرکزی به زمانای دارای هاصل خانه ریشه و

واژه خانه کده  (0931دار بودند. )شولتز نوربرت ،های ستونگ رومی دارای حیاط مرکزی و ایوانهای بزرچنیر خانهیونانی و هم

نامیدند و از واژه سدرا بده ادای اق را گوستاق یا ستاخ یا وثاق میه است...اتشدگذشته به اتاق ا الق می امروزه مصطلح است از

کردند. در انوب ایران اصطالح خانه سرا )به معنی سرایی بدا اتداق اسدت( مرسدوم کلمه خانه در اصطالح امروز آن...استفاده می

  (0931،ا بوده است.) پیرنی

 ایدران انعکداس معمداری در هدانسدل عقیده و اندیشه اخالقیات، روحیه، مذهبی، مراسم رسوم، و آداب و ایران اقلیمی  بیعت

 به ورودی گیریشکل دریافت. توانمی را انعکاس ایر هم کوچک آثار و ابنیه در بلکه عظیم، بناهای در تنها نه ما. دارد واضحی

 امکانات، با پیوسته هماهنگ، متناسب، و است خود مربوط به دوران نظریات و افکار معرفی در مؤثر و مهم عناصر از یکی عنوان

 (0933)دوستی مقدم، .گیردمی شکل خود به مربوط دوره تفکرات و عملکردی اهداف

 آیگاه یا آستانه(ورودی )در

آسدتانه،  چدون اازایدی همراه به  در درگاه، سکو، پیشطاق، واحدی چون تقریبا ترکیبات و اازاء دارای سنتی هایخانهورودی 

و  متر 4 تا 9 بیر آنها عرض متر، 5 حدود در معموال عمق ورودیها)بود داالن و هشتی سردر،  روزن گاهی و گلمیخ ن،کلو کوبه،

 ورود را و انتظدار توقف، گفتگو، دیدار، امکان تنها نه عناصر و اازاء که ایر(0910زاده،سلطان)بود متر 4/5 تا 9 بیر آنها ارتفاع

 بیداری، در یا خواب در روز، یا شب در حضور) حضور کیفیت ،(یا مرد ن)ز انس حسب بر را واردشوندگان بلکه کرد،می فراهم

 بدا آنهدا رابطده و (آن از دور یدا  بیعدت کندار در یدا تابسدتان، زمسدتان در امدع، یا تنهایی در کار، زمان یا استراحت هنگام

 هاشدمی،) کردمی هدایت خانه مختلف به فضاهای (تدرازمد یا مدت کوتاه ااتماعی، یا شخصی امعی، یا رابطه فردی)خانواده

0915 ،2)   

 سلسله مراتب در ورودیاصل 

فکدرات های گوناگونی را همه روزه در سازماندهی تما سلسله مراتب ی تفوق فضاها یا اشیاست.سلسله مراتب ،تلویحا دربردارنده

هنگدامی  به ایر گونه ارااعات نیاز داریم. فضاهای پیچیده، گیریمان درزیرا برای تسهیل اهت دهیم.خود مورد استفاده قرار می

وازیدان )آیگردد.دار مدیوضوح سلسله مراتب خدشه های یکسان واود داشته باشند،های متعدد و دارای ارزشکه سلسله مراتب

،0931) 

ب ،امکان درآمیختر عناصر را سلسله مرات آید.سازی به شمار میسلسله مراتب عامل قوی یکدست هنگامی که تنوع واود دارد،

لسله مراتب تلدویحی یدا شناخت س آنچه برای معمار اهمیت دارد، سازد.پذیرتر فراهم میتر و تشخیصساده با مواودات بزرگتر،

در خانه مسدیر از در ورودی بده هشدتی،داالن ،حیاط،تختگداه تدا شداه  (0931،وازیان ) آیهای هندسی معیر است.ضمنی قواره

الر،سلسله مراتب دسترسی به اصلی تریر فضای خانه را فراهم می ساخته است.بنابرایر اای تعجب زیادی نیست که نشیر،و تا

 ((Haider,1988 .معماری مسلمانان بدون تجزیه شدن،به صورت مفهومی دفضایی ،سلسله مراتبی را مطدرح مدی کدرده اسدت
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های بزرگتر که روابط بدیر در واحد ها خود،اند.آندی عنصر گوناگونمی، از تعداد زیاای حجها در واقع ترکیب و آمیزهساختمان

ها دارای سداختاری از آنجدایی کده سداختمان گردند.به یکدیگر متصل می کنند،های مختلف و کل مجموعه را تلفیق میقسمت

هدایی خود به ایجداد تفاوت عیت آنها،سازی و تاکید بر اتصاالت بیر عناصر یا احیانا کمتر نمایاندن واقی براستهنحوه اند،مرکب

 (0931)آیوازیان،گردد.شناختی منجر میهای زیباادی در ویژگی

باید مسیری را  ی کنیم تدا بده ورودی آن برسدیم و ایدر اولدیر مرحلده در  ،ا قبل از وارد شدن به یک ساختماندر حقیقت م 

رعایدت  نت که کامال مبحث سلسله مراتب در آهایی اسورودی از امله فضا(0935کی چینگ،)دیسیستم سیرکوالسیون است

اصدلی در فضدای ورودی،  یدهنددهارتباطعامدل و  مسدتقل ایاولیر فضدای واسدطه  عنصر هشتی به عنوان آشکار است. شده،

 ختلدفم هدایبخدش به راه چند یا یک آنها از که بودند داالن و هشتی دارای هاخانه اکثردر گذشته  (0913،یشمی ).باشدمی

 شدش ضدلعی، هشدت نیمده( 0912 نیدا،)پیر ضلعی مختلف هشت هایشکل به بود ممکر هشتی قاعده. شدمی خانه منشعب

موارد با کاربندی   اغلب هشتی سقف. داشت مالی صاحبخانه استطاعت به بستگی هشتی، اندازه اما باشد، چهارگوش یا ضلعی و

 در گاه شد،می محسوب انتظار برای محلی هشتی، خا ر که ایر به و(0934ها و آذیر های زیبا ساخته می شد)شجاع رضوی ،

بدوده های زیدر دارای عملکرد« هشتی»غالبا  (0930 و مرادی، امیرکبیریان.)کردندمی تعبیه نشستر برای آن، سکوهایی ا راف

 :است

ی اتصال ورودی کند و واسطهمتحول میهشتی حال و هوای بیرون را  گذر از بیرون به درون، رد ای و مفصلی:د عملکرد واسطه

 هاست.و داالن

 تر شدن نسبت به بیدرون،تاریک است و مرحله ی تاریکفضای هشتی فضایی نیمه ااذبه با نور کنترل شده: د تقلیل نور و ایجاد

 کند.به خودی خود حریمی مضاعف ایجاد می

 (0913،یشمی )د تقسیم و هدایت حرکت

یکی از انواع شاخص فضاهای واسط برای رسیدن به یک فضدای متفداوت  ی حرکت انسان،کنندهیمهشتی به عنوان فضای تقس 

ایجداد  هدای مناسدب،خموی ایجداد پدی تندوع بصدری بوسدیله ، ایجادی دیدال همراه عواملی چون شکستر زاویهاست که معمو

هشتی در معمداری خانده سدنتی  باشد.اوت و ... میسازی متفنورگیری و کف نماها، اق تزیینات،، هانوع پوشش اختالف سطح،

 (0930،امیرکبیریان ،محمد مرادی)ایران به عنوان فضای فیلتر و مفصل قابل تشخیص است

 هشتی به عنوان مفصل

 «اندام و اای پیوستگی دو استخوان یا محل اتصدال دو یدا پندد اسدتخوان بده یکددیگر بند» در لغت به معنای« مفصل»ی واژه

 (0913)معیر،« از هم ادا شده»(،0911دهخدا،)

را  گیردکالبد به یکدیگر که از نظر ساختار شکلی بیر دو حد همبستگی تا پیوستگی شکل میچگونگی ارتباط در مفصل بندی:

نقش خا  عناصدر مختلدف  دهد.اصر مختلف را مورد تاکید قرار میاستقالل عن ،بندی بیر عناصرمفصلگوییم. بندی میمفصل

ای فدرم و انددازه گیدری،ها(،اایها،و ضدرباهنگ)ریتمگیری تکیدهها مواب شکلانقطاع کند.دهنده بنا را نیز تقویت میلتشکی

 ی تالقی بیر دو یا چند عنصدر،نقطه مد نظر قرار گیرند. شوند که باید با دقت بسیار به هنگام پرداختر به حال و هوای کلی،می

ی دو آشکار اسدت کده برخدورد سداده شود.ت بدیر منظور  راحی مینصری دیگر که مشخصابا در نظر گرفتر فضای تهی یا ع

مستلزم شناخت حد و حدود و تالقدی  ،بندیدر واقع مفصل ر گرفت.بندی در نظتوان به مثابه مفصلمین عنصر را با ایر تعریف،

توان همزمدان آنهدا را بده کدار اند و میود آورد متفاوتبندی را به واتوان مفصلعوامل و ابزارهایی که با آنها میدو عنصر است.

 عناصر معماری،کاربرد و مفاهیم از ایر دست است. مواد و مصالح، گرفت.

و ایر کار بدا هدوا  نیازمند ارااع به یک یا چند عامل و شیوه از موارد ذکر شده، سازی،برخالف مجسمه بندی در معماری؛مفصل

ترتیدب اسدت کده  بددیر کندد.پذیر میلکرد و روابط را برای سایت امکاندی تبییر ساخت و عمبنمفصل آید.و هوس اور نمی

 (0931،وازیان)آیدهد.ز میگیرد و ماهیت خود را بروتر به خود میتر و صریحساختمان شکلی عیان
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بدرای  بررسی قرار گیدرد. عملکردی و رفتاری آن فضا مورد های فرمی،همانطور که گفته شد برای تحلیل یک فضا بایستی نقش

 بایست هشتی را به عنوان مفصل بررسی کنیم. ،از نظر فرمی)کالبدی( و فعالیتی)عملکردی(« هشتی»ارزیابی عنصر 

بنابرایر عنصدر مفصدل  ،شوندو در عیر حال به هم وصل نیز می شوندکه دو فضا از هم ادا می در معماری، محلی است مفصل

در  شدود.انواع مختلفی تقسیم مدی به تعاریف مختلف فضا، مفاصل در معماری با تواه به وصل.هم محل فصل است و هم محل 

 ی زیر تقسیم می شود:کل مفاصل به دو دسته

  مفاصل کالبدی:

 :کندد.وی فضا را به سه قسمت تقسیم میشواز فضا به سه قسمت تقسیم میمفاصل کالبدی بر اساس تعریفی 

 کند.ضعیت به وضعیت دیگر به ما کمک میه برای انتقال از یک وفضایی ک د فضای انتقال:0

کنندگی یا و پخش کنندگیفضایی که نقض آن به عنوان فضای عبوری شناخته شده است و نقش امع د فضای مسیر: 2

 گذاری را بر عهده دارد.فاصله

میدان  ی معنادار وادود اوسدت.یر نیاز انسان تجربهتربنیادی سازد.پایه و اساس باشیدن را بر می، معنامکان   :د فضای مکان 9

تواندد بدا چیزهدا ورت اسدت کده مدیتنها در ایر صد حاالت روانی انسان و نیروهای  بیعی نوعی تطابق و همخوانی واود دارد.

ه تنهدا بدا های علمی، بلکانسان نه با داده داری از محیط داشته باشد.ی معناصمیمیت شخصی به دست آورد و تجربهاهی و همر

در واقدع حداالت  سدازد.و خود را با آن تنظدیم و همسداز مدیکند انسان همچنیر با نور زندگی می کیفیات همراه و همنواست.

یعنی بدا تغییدرات چهدار بعدد  کند،در نهایت انسان در زمان زندگی می ثر از اقلیم محیطی است.شخصی و امعی)ذهنیات( متأ

هاست کده شدناخته شدده وابستگی انسان به  بیعت سال کند.ها و در تاریخ زندگی میبا فصل ،او با ضرباهنگ روز و شب دیگر.

ر تداریخ ی تخیل خالق که ریشه دزاییده، مکانی مخلوق در وراء تاریخ مظهر فعلیت مکان است، معماری:و  (0933،)شولتزاست.

 (0931بنتلی و همکاران،و خاک زمیر دارد.)

 مفصل مسیر و مفصل مکان  بقه بندی می شود. مفصل کالبدی نیز به سه قسمت مفصل انتقال، ،بر اساس ایر تعریف از فضا

اهی گعالوه بر فضای انتقال،فضای مسیر نیز محسوب مدی شدود.،  با اینکه نقش عمده ای در نقل و انتقال دارد« هشتی »عنصر 

اا یا قسمتی از یدک فضاسدت کده از »به تعریف مکان:به عنوان مفصل مکان نیز مطرح می شود.با تواه  اوقات هشتی می تواند

فضایی است هویدت »تر ا در تعریفی کاملی(« 0939 )گروتر،  ریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب هویتی خا  شده است

طه برقرار کند راب اند با محیط ارتباطتومی عالوه بر اینکه ،و پیوستگی در خودش قضایای همبستگی یافته که در واقع با رعایت 

بدا  باشدد. ،نیز مکان لتواند به عنوان مفصهشتی می .)با محدود کردن ارتباط( )مستقل( شناخته شود.یبه عنوان واحد تواندمی

رو به  برای مثال هشتی در مسااد)مثل مسجد امام اصفهان(با ایجاد قابی د.کنل بدا را به مکان فض د در خود،ایر شرط که بتوان

 ،یافتدههویدت  ،کند و ازیر ارتباط مناسبی ارتباط برقرار میبا فضای داخلضای مسجد را به درون خود کشیده، ف ،حیاط مسجد

 شود.تبدیل به مکان می

 

 

 

 

 

 

 

 
 : تصویری از قاب باز شده به سمت حیاط در هشتی مسجد امام اصفهان2و  0تصویر 
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ای روشر کردن شمع بوده است که دارای سکوهایی برای نشستر و بر یتدر منازل مسکونی نیز با تواه به مورد استفاده از هش

 زند و تبدیل به مکان گشته است.خود حس تعلق در فضا موج می

کنندگی را بدر عهدده دارد و هدم بده عندوان مفصدل هشتی هم به عنوان مفصل مسیر، فضایی است که وظیفه ی امع و پخش

باشد و ایر از اعجاز معماری ایراندی در خلدق فضای دیگر)داالن و حیاط( میدرگاه(به عامل انتقال از یک فضا)الوخان و  انتقال،

 فضاهای چندعملکردی است.

 شامل: مفاصل فعالیتی به  ور کلی مفاصل فعالیتی:

 ،شنیداری و گفتاری(، مفاصدل حفداظتیبندی در اهت رعایت حریم، مفاصلی که در کنترل ازدحام نقش دارند)د مفاصل عرصه

 باشد.صل ایمنی و مفاصل بهداشتی میمفا

شود که موضدوع به فضای برونی چیزی گفته می حریم در فرهنگ و ادب ااری ما،بندی در اهت رعایت حریم: مفاصل عرصه

حدریم کده  (  حدد و0934فالمکی ،)حرمت است و سبب واود اقدامی که به تشخیص و تعییر و تحدید مکانی خا  انجامیده.

مفهدومی داشدتند متمدایز بدا  های همگانی بزرگ یا شهرها آرام آرام به واود آمدند شدکل ومیان در زیستگاهدر  ول زندگی آد

 یابیم که به شرح زیر قابل تشخیص از یکدیگرند:ی متفاوت حریم میندگونهشد،ایر اا چتر تجربه میشآنچه پی

زمدره، سدد ورورد بده ، در واقعیت رواند کهد نمایانگر سطوحیشوندیده می ی دور از شهر نیزاند که از فاصلههایید نخست،حریم

 (0934،فالمکی )شوند. شهر دانسته می

گذارند،ورود می بر مکان همگانی خاصی که در اختیار دارند، ی خوداند که شهرنشینان برای تایید بر حق ویژههایید دوم، حریم

شود امدا برای هر مشتری آزاد دانسته می ،هابرخی از راسته بازارها و قیصریه ها  و حتی بهه کاروانسراهای درون شهر و تیمچهب

هدای گداه شدهروندان دز تجربدهازیر رو است که هی  هایی از فضای درونی.شود و هم در بخشیهم در ساعت خاصی محدود م

 (0934فالمکی ،) بندند.ها دل نمیان اوقات فراغت خویش به ایر مکانشهرزیستی، برای دیدارهای آزاد و گذر

ون مکانی شبیه یدا متقدارن بدیا  های باکز محلههای مسکونی د و برای مراند که زیستمندان شهر برای محلههایید سوم ، حریم

، شدکلی های شهر زیستی واقدع شدوندحسب اینکه  در کدام  یف از تجربهها بر اند.ایر مرکز محلهی خا  خود د قایلبازارچه

 (0934کنند.)فالمکی ،ات ااتماعی را برقرار و حمایت میارتبا دگر از 

د چهارم ، حریم هایی اند که ساکنان شهر برای بخش هایی از بافت سکونتی خود قایل اند.ایر مهم را ، به همان شدکل و حدالی 

) فالمکدی مدی بیندیمکه در بم بست ها و گذرهای فرعی و کم رفت وآمد شدهرهایی مانندد شدیراز و یدزد و سدمنان کشدورمان 

،0934) 

کده از های شهر ساختی اروپاییان و بده ویدژه در شدهرهای پرامعیتدی ر و سد و دیواری است که در تجربهد پنجم ، حد و حصا

ی گتدو گدزارش همیشده بدا ندام شدناخته شدده شدود،نشیر دیده میهای یهودیبر محله پرداختند ددیرباز به کار بازرگانی می

 (0934ی،)فالمکگردد. می

ر همدان شدهر را بده هدای دیگدن محلهتمامی شهروندان یعنی شهروندا برایشان بار مذهبی دارد،« حفاظ»کشورهایی که مفهوم 

ه در هدا و بده ویدژند د چیزی که در مسجدشوند مگر آن که به دیدار کاسبی یا خادمی در مرکز محله آمده باشگرمی پذیرا نمی

 شود.های کشور ما به وضوح دیده میز محلههای همگانی واقع در مرکگرمابه

فضایی خصوصی برای زندگی خدانودگی بدود کده معمدوال اصدل  متراکم و درونگرا، های شهری پیوسته،خانه در بافتدر گذشته 

شد تدا افدراد خدانواده از دیدد اشدخا  ندامحرم در  راحی و احداث آن رعایت می)در راستای اصول دینی و مذهبی(محرمیت 

اما شاید بدیش از  هدایت رفتار و توایه مخا ب است. هدف از عناصر ورودی در منازل مسکونی از امله هشتی، باشند. محفوظ

در ایر مقام آنکه نامحرم اسدت  ی روحی است اهت محو خا ره بیرونی و آمادگی برای ورود به عالمی دیگر.ایجاد استحاله ،آن
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ها تفاوت شکل ورودی خانه چرا که حرم اای محرم است و خلوت منزلگاه یار. ردد،باید محرم شود و آنکه غیر است باید آشنا گ

هایی که در احکام اسالمی در خصو  ورود بده ، شاید از تاکیدها و تفاوتاز اهت نوع اتصال به قلب مجموعه ،با بناهای عمومی

گران تنها پدس از کسدب اادازه از سداکنان خانده دی یت قرآنی ورود به خانهبر  بق آیا ود دارد ناشی شده باشد.ایر دو بنا وا

در حالی که دخول به بناهای  ،کندحای گوناگون استعالم را ایجاب میکه احتیاط بیشتر در اعمال فرد و به عالوه ان ، میسر است

مقابل ندامحرم  احکام اذن دخول نخست از باب پوشیده بودن زنان در از استیذان معاف است. عمومی که محل تردد مردم است

اند و دیگر حفک حریم خانواده چه برای زن و چه بدرای مدرد پوشش و اذن دخول نیز توامان آمدهچنانکه آیات مربو ه به  است،

 (0931)نوایی و حاای قاسمی، است.

 ای،ال شهر دو هستهعلق به اشراف و راهای متها یعنی خانهودند و تنها تعداد اندکی از خانهای بهستههای شهر تکبیشتر خانه

هبی و ااتمداعی ها به تبعیت از اهداف مدذخانه فضای ورودی ایر نوع یعنی متشکل از دو واحد تقریبا متمایز اما پیوسته بودند.

و همچنیر از فضای ورودی)از درگاه یدا  شد که افراد به صورت ناگهانی و یکمرتبه وارد فضای خانه نشوند.به صورتی  راحی می

مدیر اهدت  راحدی فضدای ورودی در عمدوم ه به فضاهای داخلی خانه دید مستقیم واود نداشته باشدد. بده ی(،هشتی ورود

هدای گرفت.و عموما در یکدی از گوشدهامتداد محوری غیر مستقیم شکل می های درونگرا به شکلی بود که مسیر حرکت درخانه

 نه تسهیل حرکدت، ها،اف مهم در  راحی فضای ورودی خانههدایر یکی از ابنابر شد.یا نزدیک به آن به حیاط متصل می حیاط

 بلکه کنترل آن و  والنی نمودن مسیر حرکت از بیرون به به درون بوده است.

ب و بده معموال از هشتی ورودی دو راه اداگانه منشع ها که از دو بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده بودند،در بسیاری از خانه

گرفته است و یکی از کارکردهای آن تقسدیم ال بالفاصله پس از درگاه قرار میفضای هشتی معمو شد.هی میهر کدام از آنها منت

شده کده هدر یدک از ا چند راه از داخل هشتی منشعب میها دو یدر برخی از خانه مسیر ورودی به دو یا چند اهت بوده است.

هشتی آنها تنها یدک راه منشدعب  در بناهایی که از شده است.هی میبه فضای باز داخلی بنا منت آنها به فضایی خا  و از امله

مسدیر بلکه به عنوان فضایی برای انتظار و بدا شدکوه نمدودن ، ده را نداشتهفضای هشتی کارکرد یک فضای تقسیم کنن شده،می

ه ییددر اهددت مسددیر حرکددت نیددز اسددتفاداز فضددای هشددتی بددرای تغ گرفتدده اسددت.ورودی مددورد اسددتفاده قددرار مددی

 (0912،زاده)سلطاناند.کردهمی

هایی که در احکدام شاید از تاکیدها  و تفاوت ها با بناهای عمومی، از اهت نوع اتصال به قلب مجموعه،تفاوت شکل ورودی خانه

از  ی دیگران تنهدا پدسورود به خانهبر بق آیات قرآنی  اسالمی در خصو  ورود به ایر دو نوع بنا واود دارد ناشی شده باشد.

کند،در ا ایجاب میکسب ااازه از ساکنان خانه میسر است،که احتیاط بیشتر در اعمال فرد و به عالوه انحای گوناگون استعالم ر

 (0931و حاای قاسمی، )نواییاز استیذان معاف است. حالی که دخول به بناهای عمومی که محل تردد مردم است

 :ی و گفتاری(، مفاصل حفاظتی ، مفاصل ایمنی و مفاصل بهداشتیازدحام )شنیدار کنندهکنترلبعنوان مفاصل د 

در تعاریف مربوط به خلوت یدک ویژگدی  ها به سطح مناسبی از خلوت دست یابند.در انجام فعالیت کنندهمواره مردم تالش می

شدنیداری و بویدایی بدا دیگدران  ها بر تعامل دیداری،توانایی کنترل افراد یا گروه ،ی اصلی ایر تعاریفنکته مشترک واود دارد.

تعریدف کدرده « حق انتخداب و امکدان تعامدل ااتمداعی دلخدواه فدرد توانایی کنترل تعامل ااتماعی،»راپاپورت خلوت را است.

 فضدای پدیش عندوان بده ،هشدتی  راحدی درایر امر در عنصر ورودی و هشتی کامال مشهود اسدت.  (0930،035)لنگ ،است.

 به مستقیم دید منزل در شدن باز با (محرمیت اصلدیر) بعد لحاظ به توانیم امله از است، شده هاندیشید تمهیداتی ورودی،

 ،بده(محیط از فرد دریافت به احترام و نوازیمهمان)ملی  هنجارهای و بعد ارزشها نظر از اما. ندارد خصوصی واود فضای داخل

 کدرد اشداره «آیندگان»انتظار  و استراحت شمع، کردن رروش برای مناسب فضایی ایجاد اهت هشتی ا راف سکوهایی واود

 کاستر با مرحله ایر در معمار درحقیقت،. است اصلی فضای به ورود برای آیندگان ذهنی آمادگی ایجاد برای فضا ایر همچنیر

ادید  اییفض دیدن برای را شخص حیاط سمت به حرکت مسیر در نور مرحله به افزایش مرحله و گذر به نسبت فضا روشنایی

 تزیینات با مرحله به مرحله شخص که برایر عالوه فضا، ایر سقف در کاربندی واود همچنیر .نمایدیم آماده و کنجکاو کرده
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 و واری)مردمکندنمی حقارت احساس شونده شخص وارد و کندمی نزدیک انسانی ارتفاع به را محیط ارتفاع شود،می آشنا منزل

 (0933پناه،رحمت ،، غالمی بمانیان).یابدمی برای تصمیم گیری فرصتی فرد لهمرح همیر در و (دینی بعد

کده بدا  هشتی عنصری است که به عنوان مفصل فعالیتی، همگی موارد فوق را پاسخگو است و ایر از اعجاز معماری ایرانی است

 گوید.پاسخ می و متعددی به نیازهای عمده ،خلق فضاهای میانجی و واسط

، مثل اتداق خدواب کده ار تقسیم کنیمگذرا به دو دسته ی کارکردی و فاصلهتوانیم فضاها تعریف دیگری از فضا، میاز  رفی در 

شدود.از سدویی بدا قدرار دادن ، هشتی ازو هر دو گروه تقسیم میفاصله گذار است.در ایر تقسیم نیزکارکردی است و راهرو که 

گدذار ، دیگر به عنوان عنصر مستقل فاصدله ، از سویبه فضای کارکردی شده اف آن،تبدیلچندیر سکو برای نشستر و...در ا ر

 ی فضای درگاهی و سردر به داالن می باشد. دهندهتباطار

سداخت  –عامل اقلیم است. هردر مفهوم اقلیم را در معنای کل محیط  بیعی و انسان  ،دالیل تاثیرگذار در ایجاد ورودی یکی از

مجبدور »نسدان را ا ،«اقلدیم»با ایر حال اضافه کدرده کده  ساخت.سانی را به عنوان اقلیم مشخص میمطرح ساخته  و زندگی ان

تواند بر  بیعت چیره شدود از  بیعت بوده  همچنیر انسان می انسان بخشی«.سازدمهیا می»و « متمایل کرده»،بلکه «کندنمی

ی انسان هم در محتوا آگاه آن دست یابد.« قوانیر»تر از عمیق پس او باید به درک بدون آنکه خود را از آن ادا و منزوی سازد.

ی قوت مطرح همواره به عنوان فرصت و نقطه در معماری ایرانی،اقلیم،(0933،شولتز.) بیعت است« بازتاب»خود  ،و هم در شکل

مندازل بدا بررسدی  یدرد.گتریر صورت در ایر معماری صورت مدیشود و استفاده از اقلیم)تبدیل محدودیت به فرصت( به بهمی

گیری کالبد ورودی و هشتی را ببینیم.در اقلیم گدرم و خشدک بده شکل توانیم تاثیر اقلیم درمی ،های مختلفمسکونی در اقلیم

زیدرا محافظدت از فضدای غیدر محصدور در مقابدل  اصوال هی  فضای شهری غیر محصور در ایر منا ق واود ندارد، علت اینکه

دهندده بده کدل مسدیر منظ نصری مستقل و پیونددهنده،هشتی همواره ع(0931قبادیان ،)،ناممکر است شرایط نامساعد اقلیمی

ظدام دهندده و نطاارتبد ت عنصری است مسدتقل،و در کل باید گفنظمی است(دهنده به فضای بیباشد.)عنصری نظمورودی می

 «شدده اسدت.گینی و کشدکولی سداخته مدیهشت و نیم هشت،ن ،گوش کاملهای هشت هشتی در ایر اقلیم، به شکل» بخش.

 (0931،پیرنیا)

 

 

 

 

 

 

 
 برواردیها پالن  بقه ی اول خانه :9تصویر شماره ی 

باشدد. در دلیل ر وبت زیاد در ایر اقلدیم مدیبه  سازی ایر عنصردل و مر وب( همواره سعی در خالصهاما در اقلیم شمال)معت

بهتریر » زیرا  ر وبت هوا و الوگیری از سنگیر شدن هوا دارند. برای کنترلبنا ایر اقلیم همواره سعی در کوران هوا در داخل 

بده (0931)اخترکاوان ، «باشداریان باد و تهویه هوا در بنا میشرایط محیطی به کارگیری  روش در منا ق مر وب اهت تنظیم

ی مسدتعطیل کشدیده ترکیب شده و به هندسهعنصر داالن عنصر هشتی با یا های اربابی همواره های خانههمیر دلیل در نمونه

،یا با حفک هشتی به عنوان عنصری مستقل سعی در  ساری( ی کلبادیخانهآید)ک است،در میاسبات داالن نزدیکه بیشتر به تن

 یی بررسی ایر امر می تدوان بده خاندهبرا(.خانه ی منوچهری)شهرستان آمل( .)حذف داالن و  کوتاه کردن مسیر ورودی دارند

 های اقلیم گرم و خشک تواه کرد.ها و سایر خانهی  با باییکلبادی)ساری( و ؛ در مقابل خانه
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 پالن  بقه ی اول خانه کلبادی :4تصویر شماره ی 

 :گیری و بحثنتیجه

شدرح  خشدت و خیدالکتداب  در 0931در سدال نوایی و حاای قاسمی نظرات بدست آمده در ایر تحقیق با ای هبررسینتایج 

قلمدداد به ادا کردن محدیط بیروندی از فضدای دروندی مردم ایران زمیر  تمایل  که عنصر هشتی را  (25)  معماری اسالمی

ارتبداط و معتقدندد کده  دنددهعامل ارتباط یعنی ورودی نقش حساسی مدیبه و  قائل شدهایر دو اهمیت خاصی  نموده و برای

و دو  تهورودی بده صدورت مجدرای کدوچکی کالبدد را شدکافه و دانقطه اتفاق افتبه صورت اتصال در یک  بیرون و درون معموال

از یک سو تمایز میدان دو بخدش  که اندشدهای  رح واسط میان بیرون و درون به گونه به عنوان و زندمت را به هم نقب میقس

کتداب معمداری ایراندی بده تدالیف  در 0933استاد پیرنیدا نظرات  و دهد میرا حفک و از سوی دیگر آن دو را به یکدیگر پیوند 

کده بده شدکلهای  بدودهفضای میانجی درون و بیرون یدک سداختمان هشتی،  "که معتقد است  (031) غالمحسیر معماریان

 ( 15کده در )  0912سدلطان زاده همچنیر "شده استو کشکولی ساخته می نگینی ،هشت و نیم هشت هشت گوش کامل ،

رفته و یکدی از گگاه قرار میفضای هشتی معموال بالفاصله پس از درمعتقد است  اری سنتی ایرانفضاهای ورودی در معمکتاب 

کتداب  در 0930در سدال  هدم کدهن مرادی و امیرکبیریاو  "کارکردهای آن تقسیم مسیر ورودی به دو یا چند اهت بوده است

در معمداری را هشدتی  ( 003)   آنها های فضایی معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگی ضمرخود 

ی کنندههشتی به عنوان فضای تقسیم دانسته و معتقد بودند کهخانه سنتی ایران به عنوان فضای فیلتر و مفصل قابل تشخیص 

لی ال همدراه عدوامکده معمدو قلمداد شدهیکی از انواع شاخص فضاهای واسط برای رسیدن به یک فضای متفاوت  حرکت انسان،

 ،هاندوع پوشدش ،ایجداد اخدتالف سدطح ،هدای مناسدبی ایجاد پی  و خم، ایجاد تنوع بصری بوسیلهی دیدچون شکستر زاویه

 تدوان ایدر گونده نتیجده گرفدت کدهمیبنابرایر  .مطابقت داشته باشدسازی متفاوت و ... مینورگیری و کف ،نماها اق ،تزیینات

ری ایرانی کننده مرز بیر درون و بیرون را در معمادهنده و تفکیکارتباطکه  کالبدی مستقلو سازهشتی به عنوان عنصر هویت

ه بلکه یا با اانمایی مناسب به  ور کامل و یا تحدت کالبددی ندو یدا بدرآورد کند نباید در معماری ایرانی حذف گردد،تعییر می

ی ایر عنصدر واسدط و میدانجی در معمداری امدروز داشدت.کنار های امروزی و ... سعی در ارتقاساختر همان نیازها در آپارتمان

ی نادیده گرفتر فرهنگ و اصدل و ریشده ی فرهنگی است(ا تواه به اینکه معماری یک مقولهگذاشتر عناصر معماری گذشته)ب

ایدر مقالده  هدای انجدام گرفتده دربدا بررسدیبندابرایر  شوداتماعی و... میایرانی د اسالمی است و مواب سردرگمی فرهنگی،ا

 گردد : پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می

نی از مقا ع عناصر مختلف معماری ایرا های مجزا در زمینه آموزشمستقل با رشتهکاربردی  –مراکز آموزش علمی ایجاد  .0

هر یک از ارشد با کارگیری معماران سنتی تجربی مجرب بازمانده از نسل گذشته برای امر آموزش در کاردانی تا کارشناسی

 ایر مقا ع 

ارشد و ایرانی در مقا ع مختلف کارشناسی واحدهای تخصصی در خصو  مفاهیم معماریتعداد بیشتری از گذراندن  .2

 های معماریدکتری در دانشکده
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)کارشناسی برای امر آموزش در مقا ع تحصیالت تکمیلی بازمانده از نسل گذشتهمجرب تجربی کارگیری معماران سنتی به .9

 ی معماری و شهرسازیو باالتر(در حوزهارشد 

آوری امعبرای « تلفیق معماری مدرن و سنتی»با رویکرد برگزاری مسابقات  راحی معماری در سطح کشور  .4

 ها،رویکردها و تفکرات نو و تاثیرگذار در ایر حوزه رح

نتی و تجربی بازمانده از نسل های آموزشی برای اعضای کانون نظام مهندسی ایران با حضور معماران سبرگزاری دوره .5

  معماری ایرانی به مهندسیر اوان تجربیاتگذشته برای انتقال مفاهیم و 

 منابع:
(،تنظیم شرایط همساز با بوم و اقلیم ایران)اقلیم،معماری و 0931اخترکاوان،مهدی و صدیق،مرتضی و اخترکاوان،حمید) (0

 انرژی(،انتشارات تهران:کلهر،تهران

(،محیط های پاسخده، مترام:دکتر مصطفی 0931کک، آلر و موریر، پال و مک گلیر، سو و اسمیت، گراهام )بنتلی، ای یر و ال (2

 بهزادفر ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت،تهران 

»  ایرانی خانه های سنتی معماری در هویت ساز عناصر (،0933انت)،تپناه رحمو  نسیم، رستم غالمی و ، محمدرضا بمانیان (9

 33د  55،صفحات  09،، دو فصلنامه ی علمی پژوهشی مطالعات هنر اسالمی،شماره ی «رسولیان یزد خانه موردی نمونه

 .تهران سروش دانش ، انتشارات ، ، معماری اسالمی ایرانی(0931محمدکریم) پیرنیا، (4

  .تهران سروش دانش ، انتشارات، ، معماری ایرانی(0933محمدکریم) پیرنیا، (5

  52د  49، صفحات  91ظام فضایی پنهان معماری ایرانی و ساختار آن، نشریه هنرهای زیبا،شماره ( ، ن0933تقوایی، ویدا ) (3

  019د  30، صفحات  2،نشریه ی آرمانشهر ، شماره ی  ورودی تاریخچه بررسی( ، 0933دوستی مقدم،پیوند) (1

 (،لغت نامه ی معتمد نوال،انتشارات دانشگاه تهران،تهران0911دهخدا،علی اکبر) (3

(، معماری: فرم ،فضا و نظم،ترامه ی تغابنی،علیرضا و قویدل ، صدیقه ، انتشارات کتاب آراد ، 0935ی چینگ ، فرانسیس)دی ک (3

 تهران

 نشریه، قااار دوره تهران های خانه ورودی درفضاهای تجدد و سنت های الوه (،0933مینا و نیستانی ،اواد)، اماعت رمضان (01

  15د  35صفحات، 44 شمارهزیبا، هنرهای

 .تهران فرهنگی، پژوهشهای دفتر قدیم، تهران های خانه ورودی (،فضاهای0910) حسیر زاده، سلطان (00

 تهران فرهنگی، پژوهشهای دفتر(، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران،انتشارات 0912سلطان زاده ، حسیر) (02

ش میبد ، انتشارات پژوهشکده ی زبان و (،زاژه نامه توصیفی معماری و حوزه های وابسته در گوی0934شجاع رضوی،سعیده) (09

 گویش با همکاری اداره ی کل امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،تهران

( ، روح مکان)به سوی پدیدارشناسی معماری( ، ترامه ی شیرازی،محمدرضا، انتشارات رخ داد 0933شولتز ، کریستیان نوربری) (04

 نو،تهران

 ومه و شهر ،ترامه: پوردهیمی ،شهرام،انتشارات روزنه،تهران( مسکر،ح0931شولتز ، کریستیان نوربری) (05

( ، مفهوم سکونت،به سوی معماری تمثیلی ،،ترامه ی امیر یار احمدی،محمود ،انتشارات 0930شولتز ، کریستیان نوربری) (03

 آگه،تهران 

رات پژوهشکده ی زبان و (،واژه نامه توصیفی معماری و حوزه های وابسته در گویش میبد ، انتشا0934شجاع رضوی،سعیده) (01

 گویش با همکاری اداره ی کل امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،تهران

 (، حریم گذاری بر ثروت های فرهنگی ایران ، انتشارات نشر فضا ،تهران0934فالمکی، منصور ) (03

 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ( ، نگاهی به مبانی معماری )از فرم تا مکان(،ترامه آیوازیان ، سیمون0931فون مایس ،پی یر) (03

 ( ،بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران0931قبادیان ،وحید) (21

( ،زیبایی شناسی در معماری ، ترامه ی پاکزاد،اهانبخش و همایون،عبدالرضا،اتشارات دانشگاه 0939گروتر ، یورک کورت) (20

 شهید بهشتی،تهران 
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آفرینش نظریه های معماری)نقش علوم رفتاری در  راحی محیط( ، ترامه عینی فرد،علیرضا،انتشارات (،0930لنگ،اان) (22

 دانشگاه تهران،تهران،چاپ ششم

( ، معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگی های 0930محمد مرادی، اصغر و امیرکبیریان ، آتس سا) (29

 ن سازمان میراث فرهنگی،تهرانفضایی آنها،انتشارات صندوق تعاو

، نشریه ی کنون تا قااار دوره از تهران منازل ورودی سردر های کتیبه (، بررسی0933علی) رضا  و رابی، محمد ، محمدی (24

 21د  03،صفحات 05نگره،شماره ی 

 013، 003(،مسئله ی حجاب،انتشارات انجمر اسالمی پزشکان،تهران،صفحات 0959مطهری،مرتضی) (25

 (،فرهنگ فارسی معلی ییالق،انتشارات امیرکبیر،تهران0913معیر،محمد) (23

 (،خشت و خیال شرح معماری اسالمی،انتشارات سروش،تهران0931نوایی،کامبیز و حاای قاسمی،کامبیز) (21

 .01د2صفحات  ، 20 شماره آبادی، خیابان ، نشریه (معماری( 1375 سیدرضا هاشمی، (23

 اری مسااد،گذشته،حال،آینده،انتشارات هنر،تهران ( ، مجموعه مقاالت همایش معم0913یشمی، االل) (92

30)Haider ,s.gulzar (1988), Islam,Cosmology and Architecture, In The Archirecture of Islamic Societies, 

Margaret, Bentley sevcenko(ed)., massa chusette:Aga khan program for Islamic architecture, cambridge pp 73-

85) 
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