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چکیده
فضاهای وروردی ،از فضاهای مهم در معماری شهرسازی ایرانی به شمار میآمدهاندد هده ددود دربرگدرندده
جزء -فضاهایی بوده هه گاهی دارای نقش و هارهردهایی چندگانده در بندا یدا شدهر بدودهاندد ایدخ دصواددا
هارهردی ،ویژگیهای هالبدی داای را موجب گشته و از ااول ،معدارها و الگوهایی در طراحدی آ هدا یددروی
شده است هه افزو بر هارهردهای مورد نظر ،نمود فرهنگ و الگوهای رفتاری جامعه میباشند مجموعده مدوارد
یادشده ،نشا از اهمدت ایخ فضاها در معماری ایرانی دارد؛ اهمدتی هه شاید در دورا اددر به فراموشی سپرده
شده است در راستای شناسایی ااول و الگوهای یادشده تا هنو مطالعاتی به عمل آمده است ایدخ مقالده بده-
دنبال گسترش ایخ ادبدا ندست؛ بلکه هدف ،ارائه راهکارهایی در راستای به هارگدری ااول و مفاهدم ههخ در
معماری امروز میباشد در ایخ راستا به بررسی فضاهای ورودی در بردی بناهای قدیم و جدید در شدهر یدزد بدا
روش توادفی -تحلدلی یردادته شده است یافتههای یژوهش در بسداری موارد نشدانگر بدیتفداوتی نسدبت بده
ااول سنتی معماری ایرانی است؛ اما نمونههای موفق بسداری وجود دارند هه توجده بده اادول و الگوهدا و نددز
نمود دصوادا هارهردی در طراحی هالبدی آ ها به چشم میدورد نتایج یدژوهش حداهی از قابلددت بدا ی
ااول و الگوهای یادشده جهت به روز شد و سازگاری با شدرای امدروز جامعده و در نهایدت بده هدارگدری در
معماری و شهرسازی امروز هستند هه در ایخ راستا به ارائه راهکارهایی یردادته شده است
واژههای کلیدی :الگوهای سنتی ،فضاهای ورودی ،معماری ایرانی ،فرهنگ
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مقدمه
فضاهای ورودی د ربناها و مجموعههای ههخ ایرانی ،از مهمتریخ فضاهای مجموعه به شمار میرفتهاند هه افزو
بر هارهرد االی آ ها هه هما ایجاد ارتباط مدا درو و بدرو بنا میباشد ،اهداف و هارهردهای دیگزی را
ندز یوشش میداده اند طراحی ایخ فضاها در گذر زما روند رو به تکاملی داشته و در نهایت به سلسلهمراتب
هدفمندی دربرگدرنده جزء-فض اهای گوناگو رسدده است هه هر یک بخشی از اهداف و هارهردهای فضاهای
ورودی را تأمدخ می نموده است و دود نشانگر نقش یررنگ و اهمدت فراوا ایخ فضاها در معماری ایرانی بوده
است
فضای ورودی نسبت به سایر فضاها و اجزای هر واحد معماری-واحدهایی هه دارای طراحی معمارانه و شایسته-
ای هستند -از ویژگی ها و امتدازا داای بردوردار است ،زیرا عالوه بر هارهرد االی آ به عنوا یک فضای
ارتباطی ،از لحاظ بصری و ادراهی ندز فضایی راب

بدخ یک بنا با فضاهای شهری است و غالباً معداری برای

تشخدص ارزش و هویت معماری و اجتماعی هر بنا ،به دصوص در شهرهای دارای بافت یدوسته و متراهم ،به
شمار می آمده است فضای ورودی در معماری ایرا به تدریج از چنا اهمدتی بردوردار شده بود هه میتوا
بخش مهمی از سدر تحول و تکامل معماری سنتی هشور را در آ مشاهده هرد(سلطانزاده)1372 ،
با وجود اهمدت فراوا ایخ فضاها در معماری ایرا و شکلگدری و تکامل ویژگیهای هالبدی آ ها در سایه
ویژگی های هارهردی و الگوهای رفتاری و فرهنگی ،نادیده گرفتخ ااول و الگوهای یادشده بسدار به چشم می-
دورد هه نشا از فراموشی اهمدت چشمگدر ایخ فضاها دارد
علدرغم اهمدت فراوا فضاهای ورودی در مجموعههای معماری و شهری و ضرور

شنادتخ و شناساند

دصوادا ایخ فضاها در معماری ایرانی و ندز ااول و مفاهدم به هارگرفته شده در طراحی آ ها ،ایخ مهم تا
هنو آنچنا هه باید محقق نشده است و یژوهشهای انجام شده یدرامو فضاهای ورودی در معماری سنتی
بسدار اندک هستند و از بردی یژوهشهای انجام شده از سوی «دفتر یژوهشهای فرهنگی» میتوا به عنوا
مهمتریخ منابعی به طور ویژه به ایخ موضوع یردادتهاند یاد هرد
با وجود همبود یژوهش های انجام شده در راستای شنادت مبانی نظری طراحی فضاهای ورودی در معماری
ایرانی ،ایخ یژوهش در یی گسترش ادبدا موجود ندست؛ بلکه هدف ایخ یژوهش ارائه راهکارهایی در راستای
به هارگدری ااول و الگوهای سنتی در طراحی فضاهای ورودی در معماری امروز است بدیخ منظور یس از
بررسی سلسله مراتب فضاهای ورودی در انواع بناهای قدیمی و ندز اهداف و هارهردهای هر یک از اجزای آ ،
سعی شد در راستای بههارگدری ااول ،الگوها و مفاهدم به هار رفته در طراحی فضاهای ورودی سنتی در
معماری امروز راهکارهایی ارائه شود
برای رسدد به اهداف یادشده ،یاسخ به یرسشهای زیر ضروری مینماید:
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ااول و الگوهای طراحی فضاهای ورودی در بناهای سنتی هداماند؟ اهداف و هارهردهای فضاهای ورودی و هر
یک از اجزای سلسلهمراتب آ ها هدام اند؟ آیا هر یک از ااول ،اهداف و هارهردهای یادشده ،با توجه به ندازها،
الگوهای رفتاری و فرهنگ امروز جامعه همچنا میتوانند هاربرد داشته و مورد استفاده قرار گدرند؟ در اورتی
هه هنوز هاربردی و مورد نداز هستند ،به چه شکلی میتوا ایخ امر را محقق نمود؟ در واقع در مواردی هه
هنوز ااول ،الگوها و اجزای فضاهای ورودی سنتی هارآمد هستند ،آیا باید به هما شکل یدشدخ به هار گرفته
شوند و یا با راهکارهای روزآمدتری جایگزیخ شوند؟

مبانی نظری
در معماری سنتی ایرا برای هر یک از انواع بناها ،فضای ورودی با ااول و معدارهای داص دود طراحی می-
شده است هه به فرادور هارهردهای دود ،انتظاراتی ویژه را برآورده میسادته است از انواع ایخ بناها میتوا
مسجد ،مدرسه ،مزار ،هاروانسرا ،باغ ،هاخ ،دانه و حمام را نام برد هه هر یک به فرادور اهداف و هارهرد ،اجزایی
از سلسلهمراتب فضاهای ورودی را به دود مییذیرفتند
مهندس توسلی در توادف سلسله مراتب ورود به مسجد جامع یزد از مددانچه مقابل مسجد به حداط ،چندخ
مینویسد« :مجموعه به هم یدوستهای از ایخ فضاها هلی را به وجود میآورند هه در آ هر فضایی حکم جزء را
دارد به نظر می رسد هه سرّ االی جذابدت معماری مسجد در ارتباط همدخ اجزاء فضایی متناسب و متقابل و
زما عبور از فضایی به فضای دیگر نهفته است»(توسلی و بندادی)1386 ،
از مدا فضاهای ورودی در بناهای گوناگو  ،به بدا دصوادا فضاهای ورودی در دانهها مییردازیم تا شدوه
تحقق بردی از هارهردهای جزء -فضاهای ورودی را در آ بررسی هندم

ورودی خانه
دانه در بافت های شهری یدوسته ،متراهم و درونگرا فضایی دصوای برای زندگی دانوادگی بود هه معو ً اال
محرمدت در طراحی و احداث آ رعایت میشد تا افراد دانواده از دید اشخاص نامحرم محفوظ باشند بدشتر
دانههای یک شهر تکهستهای بودند و تنها تعداد اندهی از دانهها یعنی دانههای متعلق به اعدا و اشراف و
رجال شهر دوهستهای یعنی متشکل از دو واحد تقریباً متمایز اما یدوسته بودند
فضای ورودی ایخ نوع دانهها به تبعدت از اهداف مذهبی و اجتماعی به اورتی طراحی میشد هه افراد به
اور ناگهانی و یک مرتبه وارد فضای دانه نشوند و همچندخ از فضای ورودی -از درگاه یا هشتی ورودی -به
فضاهای دادلی دانه دید مستقدم وجود نداشته باشد به همدخ جهت طراحی فضای ورودی در عموم دانههای
درونگرا به شکلی بود هه مسدر حرهت در امتداد محوری غدرمستقدم شکل میگرفت و عموماً در یکی از گوشه-
های حداط یا نزدیک به آ به فضای درو مرتب میشد بنابرایخ یکی از اهداف مهم در طراحی فضای ورودی
دانهها نه تسهدل حرهت ،بلکه هنترل آ و طو نی نمود مسدر حرهت از بدرو به درو بوده است
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در بسداری از دانه هایی هه از دو بخش بدرونی و اندرونی تشکدل شده بودند ،معمو ً از هشتی ورودی دو راه
جداگانه منشعب و به هر هدام از آ ها منتهی میشد در بعضی از دانهها ،بخش اندرونی از هوچه ،دری
جداگانه داشت
عالوه بر هشتی دادلی در فضای ورودی دانهها ،در بردی موارد دو یا چند دانه دارای یک هشتی مشترک
بدرونی بودهاند هه فضای دسترسی را از فضای معبر جدا و متمایز میهرده است ایخ هشتی از لحاظ هارهردی
تقریباً همانند یک یدشدا بود بعضی از ایخ گونه هشتیهای بدرونی در هنار معبر دارای یک در ورودی بودند
هه در هنگام شب بسته میشد می توا حدس زد هه طرح فوق در موارد ناامنی بدشتر مورد توجه قرار می-
گرفته است(سلطانزاده)1384 ،

اهداف جنبی ترکیب اجزای ورودی
اهداف االی مؤثر در نحوه ترهدب اجزای ورودی در وهله نخست ایجاد ارتباط بدخ فضاهای درونی یک بنا با
فضاهای بدرونی و سپس ایجاد نوعی نظار

و هنترل بر نحوه ارتباط برای حفظ امندت و قلمرو فضای دادلی

میباشد هرچند هه در طراحی فضاهای ورودی ،اهداف جنبی ندز مورد توجه بودهاند ،آشکار است هه هر یک یا
در مواردی هر دو یا چند هدف از اهداف مزبور ،در طراحی همه یا تعدادی از نمونههای متعلق به یک نوع
ورودی مؤثر بوده است(سلطانزاده )1384 ،اهنو به بررسی بردی از ایخ اهداف جانبی به روایت دهتر
سلطانزاده مییردازیم(سلطانزاده:)1384 ،
 )1حفظ محرمیت و امنیت
برای حفظ محرمدت ساهنا یک فضا ،مسدر فضای ورودی را به اور یدچ در یدچ و غدر مستقدم طراحی
میهردند ،به نحوی هه از جلوی درگاه یا هشتی نتوا فضاهای دادلی را مشاهده هرد ایخ هدف بدشتر در
طراحی فضای ورودی دانههای درونگرا در نظر گرفته میشد البته در بردی مواقع برای تأمدخ امندت
بدشتر برای ساهنا یک فضا ندز مسدر دسترسی را یدچ در یدچ میسادتند
 )2سهولت دسترسی
در طراحی ورودی بردی از بناهای عمومی ،مسئله سهولت دسترسی را به عنوا مهمتریخ هدف در
طراحی و ترهدب فضاها در نظر میگرفتند ،زیرا یک دسترسی سریع و آسا مورد نظر بوده است ایخ
هدف را طراحی عموم هاروانسراهای درو شهری و برو شهری در نظر میگرفتند ،مگر در موارد بسدار
نادری هه موقعدت بافت بازار در ناحدهای موجب ایجاد اعوجاج در شکل مسدر حرهت میشده است یک
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ضرب المثل فارسی ندز در مورد هسانی هه با سرعت و بدو هدچ مالحظهای وارد یک فضا میشوند ،وجود
دارد هه چندخ است« :مثل ایخ هه اینجا هاروانسراست هه سرش را یایدخ اندادته و وارد شده است »
 )3ورود با خضوع و طمأنینه
در طراحی بردی از بناهای مذهبی مانند مسجدها ،مدرسههای علمده و مزارهای بزرگ یا متوس  ،فضای
ورودی و شکل مسدر حرهت از بدرو به درو را به گونهای طراحی میهردند هه ورود به دادل فضا با
دضوع و طمأندنه اور گدرد معمو ً در ایخ حالت شکل مسدر را به اورتی غدرمستقدم طراحی می-
هردند ،به گونه ای هه هر هس یس از ورود به هشتی ،یس از تغددر مسدر از دا

های واقع در دو سوی

ایوا متصل به ورودی ،به فضای دادلی وارد شود در مواردی هه مسدر ورود مستقدم بود و میدواستند
هدف ورود با دضوع را رعایت هنند ،طول مسدر را تا حد امکا زیاد میهردند و با ایجاد فضاهای متنوع و
مزیخ ،اال فوق را تا حد امکا رعایت میهردند
 )4ورود به تدریج
در طراحی ورودی معدودی از انواع بناها ،به دصوص طراحی حمامها ،هدف ورود به تدریج را در نظر می-
گرفتند تا افرادی هه به حمام دادل یا از آ دارج میشدهاند ،در معرض تغددر ناگهانی دمای هوا قرار
نگدرند در بردی مناطق سردسدر و هوهستانی ندز برای جلوگدری از تغددر ناگهانی دمای دادلی بردی از
بناها از جمله هاروانسراهای بدابانی ،مسدر حرهت در فضای ورودی را به نحوی طراحی میهردند هه ورود
به تدریج یا غدر مستقدم اور گدرد یا موانع و عنااری را به ایخ منظور میسادتند
 )5حل مسائل کالبدی
طراحی ورودی بردی از بناها به گونهای اور میگرفت هه مسائل هالبدی ناشی از ادتالف جهت محور
تقار بنا (یا محور قبله در مسجدها) با محور معبر یا مددا را حل هند تا سطح نمای بدرونی فضای
ورودی با امتداد محور معبر یا مددا موازی باشد و سطح نمای دادلی ورودی با محور تقار احخ یا
اضالع حداط موازی گردد و به ایخ ترتدب یک فرد ،هم هنگام ورود به بنا از دارج و هم در هنگام ورود به
فضای باز دادلی ،به اور مستقدم وارد گردد
 )6پیوند یک فضای معماری با فضاهای شهری
برای یدوند داد یک فضای معماری بزرگ هه دارای هارهردی عمومی ،ندمه عمومی یا مهم بوده است (و
به ایخ اعتبار میتوا آ را فضایی معماری -شهری دانست) با فضاهای شهری ،غالباً از فضایی باز و
محصور (یا ندمه محصور) در مکانی واقع در جلوی یدش طاق موسوم به جلودا (= احخ جلودا )
استفاده میهرده اند به عبار دیگر ،احخ جلودا یک فضای راب بدخ یک بنا با یک فضای شهری بوده
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است و از ایخ لحاظ دارای ماهدت دوگانه ای بوده است ،یعنی از یک سو جرئی از فضای ورودی یک بنا به
شمار میآید و از سوی دیگر ،جزئی از یک فضای شهری است هه بردی از فعالدتهای عمومی و شهری در
آ جریا مییافته است ایخ اال در طراحی فضاهای بزرگ و مهم شهری ،به دصوص مساجد جامع غالباً
رعایت میشد ،در حالی هه امروز متأسفانه به ایخ هدف در طراحی همتر توجه میشود
فضاهای ورودی در معماری ایرا  ،گذشته از هارهرد هلی و عمومی آ ها به عنوا فضای ورودی هه هما
ایجاد ارتباط بدخ فضاهای درونی یک بنا با فضای بدرونی آ و ندز هنترل ایخ ارتباط بوده است ،در انواع
گوناگو بناها ،دارای هارهردها و اهداف جانبی داای ندز بودهاند هه به یدروی از ایخ هارهردها و اهداف،
دربرگدرنده چند جزء -فضا بودهاند هه هر یک از ایخ جزء -فضاها ندز دارای دصوادا

هارهردی ویژه

دود و در نتدجه دارای دصوادا هالبدی داای بودهاند بنابرایخ در فضای ورودی هر یک از انواع بناها،
جزء-فضاهایی به فرادور نداز و در واقع سلسلهمراتبی دیده میشود هه در بدشتر نمونههای آ نوع تکرار
میشده است

سلسلهمراتب فضاهای ورودی
حال به بررسی نقش و هارهرد هر یک از اجزای سلسلهمراتب فضاهای ورودی و ندز سلسلهمراتب ورودی
هر یک از انواع بناها بر اساس هارهرد آ ها مییردازیم
جلوخان
جلودا فضایی بزرگ و وسدع است هه در جلوی یدشطاق بعضی از بناهای بزرگ و مهم ،طراحی و
سادته می شده است یکی از اهداف احداث جلودا  ،اهمدت بخشدد به فضای ورودی بنا و تمایز بهتر آ
از فضای معبر یا مددا بوده است در بردی موارد مانند مسجد امام (سلطانی) در تهرا  ،تعدادی دها در
فضای جلودا سادته میشد تجمع هوتاهمد

بردی از مردم و انجام بردی از تماسها و تباد

اجتماعی و گاه اقتصادی در ایخ فضا موجب میگردید هه جلودا نقش یک فضای شهری را ندز ایفا
نماید بدنههای جلودا ها را معمو ً طراحی میهردند و به شکلی زیبا میآراستند آ جبهه از بدنه
جلودا هه فضای ورودی بنا در آ ق رار داشت از بهتریخ طراحی و تزیدخ بردوردار میشد به نظر می-
رسد هه احداث یک حوض متناسب با ابعاد جلودا نوعی الگوی رایج در طراحی و احداث بسداری از
جلودا ها بوده است(سلطانزاده)1384 ،
در مسجد جامع یزد ،تناسب جلودا االی با مقداس عظدم توده عمودی سردر ورودی االی در تقابل
شدید فضایی با آستانه و هنه و هشتی سریوشدده قرار دارد هه نهایتاً به حداط هشددهای با بدنه افقی
منتهی میشود ناظری هه در جلودا االی قرار میگدرد ،با مقداس بزرگ و توده وزیخ سردر ورودی
االی روبروست هه بر بدنه آ آیاتی از قرآ مجدد نوشته شده است(توسلی و بندادی)1386 ،
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در هنار بعضی از ورودیهای بناهای معماری -شهری مانند مساجد جامع و مزارهای بزرگ و بناهای
تجاری فضاهایی سادته شده مانند تعدادی دها یا فضایی با مصالح سبک و موقت مانند دهه و بساط
دستفروشا وجود داشت؛ زیرا هه چنا محلی مکا رفت و آمد و توقف مردم بود و طبدعی است هه عده-
ای از فروشندگا بعضی از ها ها و اجناس مورد نداز مردم را در هنار آنجا عرضه هنند جلودا مسجد
امام(سلطانی) تهرا

و جلودا

مسجد امام(شاه) قزویخ نمونههای ایخ گونه فضاها به شمار می-

آیند(سلطانزاده)1392 ،
پیشطاق
یدشطاق فضایی سری وشدده ندمه باز مانند ایوا است هه در جلوی درگاه ورودی طراحی و سادته میشد
و فضای دسترسی را از فضای معبر متمایز میهرد بعضی اوقا و در بردی از شهرها یدشطاق را جلودا
را یدشخا ندز مینامدده اند توقف و انتظار برای ورود به بنا در همدخ فضا اور

میگرفته است در

بسداری از موارد در هنار هر یک از دو بدنه یدشطاق یک سکو میسادتند هه در هنگام انتظار یا مالقا و
گفتگو یا گذرا بخشی از اوقا

فراغت از آ استفاده میهردند عموماً ارتفاع یدشطاق از ارتفاع سایر

سطوح و حجمهای مجاور آ بدشتر گرفته میشد تا ضمخ آ هه نمایانگر اهمدت بنا بود ،نشانهای از
موقعدت آ ندز به شمار آید در مواردی در مرتفع سادتخ یدشطاق چنا اغراق میشد هه ارتفاع آ به
چند برابر سطوح مجاورش میرسدد مانند یدشطاق ورودی مسجد جامع یزد در بسداری از بناها یدش-
طاق ورودی را با هاشی مزیخ میهردند و غالباً هتدبه بنا را هه شامل مطالبی درباره تاریخ احداث و بانی و
آیاتی از قرآ هریم بود ،در قسمتی از آ قرار میدادند(سلطانزاده)1384 ،
درگاه
فضای هوچکی هه در ورودی در آ قرار میگدرد ،درگاه دوانده شده است از لحاظ سادتمانی ،درگاه
فضایی است هه در دو سوی آ جرز یا دیوار قرار گرفته است هه چهارچوب در ورودی در آ نصب شده
است طاق درگاه هه آ را نعل درگاه میگویند ،قوسی شکل یا افقی است طاقهای قوسی شکل معمو ً با
آجر و طاقهای افقی غالباً با همک تدر چوبی سادته میشدهاند عمق درگاه در بسداری از بناها در حدود
ندم متر است ،اما اندازه آ تا حدود  1/5متر ندز میرسدده است(سلطانزاده)1384 ،
هشتی
هشتی یا هریاس فضایی است هه در بسداری از انواع فضاهای ورودی طراحی و سادته میشده است ایخ
فضا غالباً بالفااله یس از درگاه قرار میگرفته است و یکی از هارهردهای آ تقسدم مدسر ورودی به دو یا
چند جهت بوده است در بردی از بناهای عمومی یا دانهها دو یا چند راه از دادل هشتی منشعب میشده
هه هر یک از آ ها به فضایی داص و از جمله به فضای باز دادلی بنا منتهی میشده است در بناهایی هه

www.SID.ir

همایش ملی بافت اهی فرسوده و اتریخی شهری؛ چالشاه و راه کاراه
 9و  10اردیبهشت 1393

-

Archive of SID

دانشگاه کاشان

از هشتی آ ها تنها یک راه منشعب میشده ،فضای هشتی هارهرد یک فضای تقسدم هننده را نداشته،
بلکه به عنوا فضایی برای انتظار و با شکوه نمود مسدر ورودی مورد استفاده قرار میگرفته است از
فضای هشتی برای تغددر جهت مسدر حرهت ندز استفاده میهردهاند هشتیها دارای نقشههایی با شکل
هشت ضلعی ،ندم هشت ،مستطدل یا شکلهای دیگر مشابه موارد فوق هستند هشتی بدشتر دانهها دارای
ارتفاعی هم و متناسب با فضای ورودی است؛ اما هشتی بناهای بزرگ و عظدم ،مرتفع و مزیخ به هاشی،
هاربندی یا سایر تزیدنا هستند در بسداری از بناهای عمومی مانند مسجدها و مدرسهها ،در بخشی از
دیوار هشتی هه به ایوا مجاور آ متصل بود ،روزنی به اور

مشبک یا ساده قرار میدادند تا ضمخ

تأمدخ نور برای هشتی ،منظرهای از دادل بنا ندز از آنجا دیده شود(سلطانزاده)1384 ،
داالن
دا

سادهتریخ جزء -فضای ورودی است هه تأمدخ ارتباط و دسترسی بدخ دو مکا  ،مهمتریخ هارهرد

االی آ به شمار میآید در بردی از انواع بناها مانند دانهها ،حمامها و در مواردی مسجدها و مدرسهها،
تغددر امتداد و جهت مسدر عبور در دا

اور میگرفته است به ایخ ترتدب مسئله محرمدت را توس

دا نی هه در امتدادی غدر مستقدم به حداط دتم میشد ،حل میهردند دا
باریک و هم عرض است البته عرض دا
تعددخ میشده است دا

از لحاظ هالبدی فضایی

ها متناسب با هارهرد هر بنا و عده استفادههنندگا از آ ها

به عنوا یک فضای معماری به گونهای است هه از لحاظ فضایی و ادراهی آ

را میتوا فضایی عبوری و حرهتی دانست(سلطانزاده)1384 ،
در دانه رسولدا یزد ،در طراحی ایخ فضا ،به عنوا یدش فضای ورودی ،تمهدداتی اندیشدده شده است ،از
جمله می توا به لحاظ بعد دینی(اال محرمدت) با بازشد در منزل دید مستقدم به دادل فضای
دصوای وجود ندارد اما از نظر بعد ارزشها و هنجارهای ملی(مهما نوازی و احترام به دریافت فرد از
محد ) ،به وجود سکوهایی اطراف هشتی جهت ایجاد فضایی مناسب برای روشخ هرد شمع ،استراحت و
انتظار «آیندگا » اشاره هرد همچندخ ایخ فضا برای ایجاد آمادگی ذهنی برای آیندگا برای ورود به
فضای االی است در حقدقت ،معمار در ایخ مرحله با هاستخ روشنایی فضا نسبت به گذر و افزایش مرحله
به مرحله نور در مسدر حرهت به سمت حداط شخص را برای دید فضایی جدید هنجکاو هرده و آماده
می نماید همچندخ وجود هاربندی در سقف ایخ فضا ،عالوه بر ایخ هه شخص مرحله به مرحله با تزیدنا
منزل آشنا میشود ،ارتفاع محد را به ارتفاع انسانی نزدیک میهند و شخص واردشونده احساس حقار
نمیهند(مردمواری و بعد دینی) و در همدخ مرحله فرد فراتی برای تصمدمگدری مییابد(بماندا و
همکارا  ) 1389 ،مجموعه عوامل یادشده در هشتی ورودی ،از جمله عوامل منجر به هویتمندی بناست
هه نشانگر نقش هویت ساز اجزای ورودی ندز میباشد
ایوان
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در روند توسعه و تکامل اجزاء و عناار فضای ورودی مساجد ،ایوا ندز به عنوا بخشی از فضای ورودی
مورد استفاده قرار گرفت از دوره ایلخانا آثاری مانند مسجد جامع ورامدخ برجای مانده است هه ایوا
در آ ها به عنوا یکی از اجزای فضای ورودی مورد استفاده قرار گرفته است در ایخ نوع بناها ،دا نی هه
در امتداد محور درگاه و یدش طاق ورودی قرار دارد به وس ایوا مجاور حداط متصل شده است و به ایخ
ترتدب ایوا دارای هارهرد یک فضای ارتباطی شده است(سلطانزاده)1384 ،
ساباط
غالباً بخشی از فضای معبر را هه سریوشدده و مسقف میشد ،ساباط مینامددند سریوشدده شد معبر در
شهرهای واقع در نواحی گرم موجب ایجاد سایه و یدید آمد فضایی مطلوب برای حرهت یا توقف افراد
میشد در با ی بعضی از ساباطهای واقع در معابر درو محلههای مسکونی ،فضایی ندز میسادتند هه از
آ برای اقامت هوتاهمد یا بلندمد استفاده میهردند عالوه بر ایخ ،برای اهمدت بخشدد به بعضی از
بناهای واقع در هنار معبر ،قسمتی از معبر را هه در جلوی فضای ورودی آ بناها قرار داشت ،سریوشدده
میهردند معمو ً ساباط در جلوی ورودی بناهایی سادته میشد هه فاقد یک جلودا

بزرگ

بودند(سلطانزاده)1384 ،

روش تحقیق
روش هلی یژوهش ،روش توادفی -تحلدلی میباشد ابزار گردآوری اطالعا  ،مراجعه به محل نمونهها و
مشاهده ،عکسبرداری و ندز منابع هتابخانه ای بوده است نمونه فضاهای ورودی انتخاب شده ،مربوط به محله
افائده شهر یزد میباشند مأدذ تمامی عکسهای مورد استفاده ،آرشدو نگارندگا میباشد

فعالیتها و اقدامات اصلی تحقیق
از مباحثی هه در گذشته برای مردم سرزمدنما مطرح بوده ،میتوا به مبحث امندت ،محرمدت ،چگونگی ورود
به مکا های مختلف و اشاره هرد؛ با توجه به شرای و باورهای مردم ،امروزه ندز ایخ مباحث ،مطرح هستند
مبحث محرمدت از جمله مباحثی است هه همواره از قدیم ا یام تا به امروز ،در دورا مختلف ،جزء جدایی
نایذیر اعتقادا مردم سرزمدخ عزیزما  ،ایرا بوده است
باتوجه به اعتقادا امروزهی مردم ندز میتوا فهمدد هه رعایت اال محرمدت برای مردم ،اهمدت دارد و چه
بسا باتوجه به یدید آمد جرائم جدید و زیاد شد تعداد آنها ،ایخ مبحث اهمدت دوچندا یافته است
همانطور هه گفته شد ،وقوع جرائم مختلف و افزایش تبهکاری ها در زمدنه های مختلف ،لزوم توجه به امندت را
در مدا مردم جامعهی ما گسترش میدهد
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بردی از فضاهای مذهبی ،مانند مساجد ،از جمله فضاهایی بودهاند هه در هنگام ورود به آنها ،مردم میبایست با
دضوع و فروتنی ،وارد آ شوند تا بتوانند از جو حاهم بر آ فضا ،تاثدر هافی را بپذیرند؛ امروزه ندز رعایت ایخ
مفهوم برای ورود به مساجد ،امری است هه میتواند مردم را به استفادهی هرچه بهتر ازایخ فضا ،هدایت هند
باتوجه به بررسی های انجام شده ،درمییابدم ،ااول و مفاهدمی هه برای مردما گذشتهی سرزمدنما دارای
اهمدت بوده ،امروزه نه تنها به فراموشی سپرده نشده است ،بلکه در بردی از موارد باتوجه به شرای زمانه،
اهمدت بدشتری یافته است
در معماری گذشتهی ایخ سرزمدخ ،ااول و مفاهدمی هه برای مردم ،مهم و ارزشمند بودهاند ،در حوزهی
معماری وارد شده است و معمارا باتوجه به ایخ ااول و مفاهدم ،به هالبد و هاربری فضاها ،یاسخ میدادند هه
بخش اعظمی از ایخ ااول و مفاهدم ،در سلسله مراتب ورود و چگونگی ورود به فضاها ،یاسخ داده میشده
است ،ولی امروزه باتوجه به اهمدت دوچندا ایخ مفاهدم و ااول ،بردی از معمارا  ،بدو توجه به ایخ مباحث،
بناهایی را دلق میهنند هه یس از گذشت زما  ،باعث بروز مشکالتی برای استفاده هنندگا از ایخ بناها می-
شود ،چراهه به ااول و مفاهدم مطرح مردم ایخ سرزمدخ ،یاسخ منطقی داده نشده است
حال میداندم هه بردی از عناار معماری گذشته هه در زما های قدیم ،در زمدنهی معماری به ایخ مفاهدم،
یاسخ میداده است ،امروزه به د یل متفاوتی ،غدرقابل استفاد است ( مانند ساباط،هه بدلدل عریض شد هوچه
ها و همچندخ استفاده از سازه و اسکلت در سادتما سازی ها ،دیگر هاربردی در معماری ندارد )

بررسی سلسله مراتب ورود به فضاها
حال برآندم هه باتوجه به مباحث مطرح شده ،راهکارهایی را در جهت یاسخ مناسب به مفاهدم و ااول بررسی
شده ،ارائه دهدم و چگونگی نمود آ را در معماری امروزه ،بررسی هندم
ساباط
همانطور هه گفته شد ،امروزه به د یل مختلفی ،استفادهی مستقدم از ساباط ،منسوخ شده است و باتوجه به
یذیرش هارهرد آ در تعریف سلسله مراتب ورود ،میتواندم امروزه ،جایگزیخ مناسب برای آنها بدابدم
 استفاده از دردتا در معابر :دردتا بدلدل ارتفاع گرفتخ از سطح زمدخ و سایه اندادتخ روی معابر میتوانندنقش ساباط را ایفا هنند؛ همچندخ دردتا باتوجه تنوع رنگی میتوانند جلوهی ویژهای به سدمای شهر بدهند(
تصویر)1
 استفاده از سایه با ها( موقت ،دائم ،ثابت ،متحرک) :سایه با ها ،از جمله مواردی هستند هه به رغم سایهاندازی ،بسته به نوعشا میتوانند در حالت های گوناگونی قرار بگدرند و هدفدت های متنوعی از سایه اندازی و
دعو هنندگی را به مخاطبا ارائه دهند
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 هنسول ها :هنسول های متعدد در جدارهی بدرونی سادتما ها میتوانند با بازی سایه ها ،یک سلسله مراتببرای مواجهه شد با ورودی را به مخاطبدخ ارائه دهند

تصویر 1؛ استفاده از دردتا در نقش ساباط

جلوخان
باتوجه به مباحث ارائه شده در مبانی نظری یژوهش ،نقش جلودا در بحث هدفدت ورود ،درک شد بهتر و
باشکوه تر ورودی بنا توس مخاطبدخ بوده است؛ حال آنکه عملکردهایی ندز داشته است
در گذشته در مساجد و هاروانسراهای بدابانی ،ایخ فضا مشاهده میشده است؛ اما امروزه به دلدل قدمت با ی
زمدخ ،ایخ فضا را در معماری ها نمیبدندم؛ در گذشته ندز هاروانسراهای شهری بدلدل واقع شد در بازارها و
قدمت با ی زمدخ در بازارها ،فاقد جلودا بودهاند؛ اما بدلدل درک بهتر سردر ورود ،به نظر میرسد ،امروزه با
تاهدد بر فضای روبروی ورودی ها( یداده رو) میتوا از آ بعنوا جلودا استفاده هرد
با نوریردازی هایی در هف و جد اره ها ،محوطه سازی های اطراف ورودی ها ،عقب نشدنی ورودی االی نسبت
به معابر و میتوا چندخ هدفدت مشابهی را ایجاد هرد(تصویر 2و)3
هاربرد هدفدت ایجاد شده در جلودا برای ورود ،امروزه بدشتر در بناهایی مانند مساجد ،مجتمع های تجاری،
سدنماها ،مجتمع های فرهنگی -ورزشی ،و دیده میشود هه باتوجه به راهکارهای ارائه شده ،میتوا به درک
بهتری از چگونگی ورود و درک هرد عظمت ورودی رسدد
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تصویر 2؛ نوریردازی در هف

تصویر 3؛ عقب نشدنی – محوطه سازی

پیش طاق
باتوجه به اینکه یدش طاق ،فضایی ندمه باز و سریوشدده به منظور توقف و انتظار برای ورود به بنا بوده است و
اغلب با تزئدنا و هاشی هاری هایی همراه بوده اند ،امروزه ندز لزوم وجود چندخ فضایی برای ورود به فضای
دادلی بنا ،در بدشتر بناهای معماری ،مانند مساجد ،منازل مسکونی ،مجتمع های تجاری ،مجتمه های مسکونی
و دیده میشود ،چراهه فضایی است برای مالقا موقت و انتظار افراد
امروزه می تواندم با هنسول طبقا فوقانی ،داد یله هایی به فضای یدش از درگاه االی ،امتداد دطوط نما،
استفاده از سایه با ها ،استفاده از دردتا و  ،مفهوم فضای یدش طاق را بوجود آوریم؛ باتوجه به مشاهدا
درو شهری ،متوجه میشویم هه الگوی رایج برای اجرای یدش طاق در مساجد ،هنوز هما مقرنس ها می-
باشند و برای مجتمع های تجاری ،فرهنگی ،ورزشی ،سدنماها ،بصور یله های متعدد منتهی به فضای زیر
هنسول طبقهی فوقانی میباشد(تصویر )4
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تصویر 4؛ بردی از راهکارهای تعریف یدش طاق
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درگاه
محل قرارگدری در ورودی هه چارچوب آ در دیوارهای مجاور قرارگرفته است را درگاه میگویند؛ تقریبا اهثر
بناهای موجود در گذشته و امروزه ،دارای درگاه هستند
ایخ فضا به منظور تفکدک مستقدم بدرو و درو بناها ،دلق شده است؛ همچندخ عامل تعددخ هنندهای در
رعایت اال محرمدت و مفهوم امندت به شمار میرود
امروزه در بردی ار فضاها ،مانند یارک ها و بوستا ها ،بطور مستقدم درگاه وجود ندارد و ارفا در بردی از آنها،
فق چارچوب قرار گرفته است؛ امروزه میتوا با استفاده از متریال های متفاوتی مانند شدشه ،مدزا شفافدت
و ارتباط بصری درو و بدرو را باتوجه به عملکرد بنا و مدزا اهمدت محرمدت و امندت ،هنترل هرد(تصویر)5

تصویر 5؛ نمایش درگاه های متفاو در بناهای مختلف
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هشتی
یکی از فضاهای بسدار مهم برای حفظ اال محرمدت و امندت ،هشتی های ورودی میباشند؛ ایخ فضاها ضمخ
ایجاد فاالهی بدخ درگاه و محد درو بنا ،نقش فضای تقسدم و انتظار را ایفا میهردند؛ ایخ فضاها باتوجه به
موارد اشاره شده در مبانی نظری یژوهش ،دارای سقفی گنبدی شکل به منظور تهویهی مناسب بودهاند؛ امروزه
یکی از معضالتی هه در درو بناها ،مخصواا سادتما های مسکونی اتفاق میافتد ،بحث دید مستقدم به
فضای دادلی منازل است ،هه در مجتمع های آیارتمانی به وفور دیده میشود؛ ایخ امر ،ضمخ عدم توجه به
حریم ها ،اهثر اوقا  ،سبب بروز جرائم متعددی شده است ،چراهه افراد مختلف به هنگام حرهت در معبرهای
دادلی و دارجی بنا ،با باز شد درگاه االی ،دید هامل به درو سادتما دارند؛ از ایخ رو ،امروزه میتوا با
اندیشدد راهکارهای گوناگو در معماری ،به ایخ مشکال  ،داتمه داد(تصویر)6
 استفاده از فضاهای تقسدم هرچند هوچک در ورودی منازل مسکونی :با اینکار ،دید مستقدم به دادل منازلگرفته میشود و با تعبدهی همد میتواندم هارهرد عملکردی ندز به آ بدفزایدم
 -در مجتمعهای مسکونی ،مجتمعهای تجاری ،سدنماها ندز میتواندم با قرار داد

بی ورودی و هدایت

مسدرهای مختلف به ایخ بی ،ضمخ ایجاد فضای تقسدم ،یک فضای انتظار و شکوه دلق و حریمها را ندز برای
هر یک از دانههای قرار گرفته در ایخ مجتمعها حفظ هندم هه ایخ هار ضمخ ایجاد آسایش و آرامش داطر
استفادههنندگا  ،سبب افزایش امندت مجموعه ندز میشود

تصویر6؛ نمایش فضای تقسدم مسجدی در افائده یزد
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داالنها
دا

ها فضاهای ارتباطی بوده اند هه با تغددر جهت مسدر حرهتی ،باعث رعایت اال محرمدت میشدند امروزه

ندز برای جلوگدری از قرارداد جدارههای زیاد و همچندخ استفاده از الگوهای یادشده ،میتواندم با قرار داد
هاذبهایی در جدارهها ،ضمخ ایجاد ریتم در فضا ،از هدفدتهای بوجود آمده توس

ایخ فضا استفاده هندم

برای نمونه در مجتمعهای تجاری با قرار داد الما های عمودی در زیر هنسول طبقه دوم ،میتواندم دا

-

هایی با نفوذیذیری بصری با ایجاد هندم هه ضمخ رعایت حریمها ،مسدرهای حرهتی را ندز تعریف هردهاند و
همچندخ باعث زیباتر شد محد بشوند

نتیجهگیری
هما طور هه اشاره شد ،نقش و اهمدت فضاهای ورودی در معماری امروز ایرا  ،تا حدودی به فراموشی سپرده
شده است؛ اما هنوز نمونههای موفقی میتوا یافت هه ااول و مفاهدم موجود در فضاهای ورودی سنتی را ارج
نهاده و سعی در بههارگدری آ ها در قالب معماری امروز داشته است
بررسی ها نشانگر آ است هه ااول و مفاهدم یادشده ،همچنا در جامعه ایرا مورد احترام هستند و به-
هارگدری آ ها در معماری امروز ،همچنا میتواند سازگار با ندازها ،الگوهای رفتاری و به طور هلیتر فرهنگ
جامعه باشد
بررسی جزء-فضاهای سلسلهمراتب فضاهای ورودی در بناهای سنتی و انطباق آ ها با شرای امروز جامعه نشا
داد هه در بناهای امروزی هه واجد طراحی معمارانه هوشمندانهای بودهاند ،نه تنها سلسلهمراتب ههخ یادشده را
نادیده نگرفتهاند ،بلکه با شکل جدیدی متتناسب با معماری امروز به آ یردادتهاند
در ایخ یژوهش سعی شد با استخراج راهکارهای بههارگرفته شده در بناهای جدید موجود در راستای تحقق
اهداف ورودی ها ،در هنار راهکارهای یدشنهادی ،به ارائه راهکارهایی در راستای جایگزینی روشهایی جهت
رسدد به اهداف مورد نظر فضاهای ورودی یردادته شود سلسلهمراتب موجود در بناهای قدیمی ،اهداف،
مفاهدم و هارهردهای آ همچنا در جامعه امروز و در نتدجه معماری امروز هارآمد بوده و با ایجاد تغددراتی در
بردی اجزا و عناار ،قابلدت انطباق با شرای امروزی و به هنگام شد را داراست هه با روشها و تکندکهایی-
هه بعضاً در متخ به آ ها اشاره شد -میتوا ایخ امر را محقق نمود
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