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چکیده
یش از ورود، دریافتی سریع از خصوصیات ورود به یک مجموعه، زمانی به درستی انجام می شود که وارد شونده بتواند پ

در این میان ورودي شهر و ورودي خانه ملموس ترین . کلی فضا، آداب و رسوم و سایر ویژگی هاي فضا را کشف کند
خواه یک شهر خواه یا یک (با تمهید ورودي براي یک فضا . فضاهایی هستند که عمل ورود و خروج در آنها رخ می دهد

اکنانش هویت می یابد و می تواند به عنوان بستري براي یک تجربه مطبوع انسانی عمل کند و بنابراین آن فضا براي س)بنا
ورودي شهر به دلیل اینکه اولین نقطه برخورد واردشونده با شهر است و نخستین تصویر . ورود و خروج را آگاهانه نماید

زیادي دارد که متأسفانه امروزه فضاي ورودي ذهنی و پیش داوري هاي وي بر این اساس صورت می گیرد، اهمیت 
بسیاري از شهرهاي کشور با افت شدید کیفیت کالبدي و کارکردي مواجه اند و به جاي آنکه ویترینی براي نمایش هویت 

مقایسه بین ویژگی هاي ورودي یک بنا و شهر در . شهر باشند، سبب آسیب جدي به سیما و هویت شهرها شده اند
به نظر می رسد همان اهدافی که موجب شده تا فضاي ورودي یک بنا . گر وجود تشابهاتی میان آنهاستگذشته نمایان 

بنابراین در این پژوهش که از نوع . شکل گیرد و تکامل یابد، در شکل گیري فضاي ورودي شهر نیز نقش داشته است
امروز و ورودي مساکن قدیمی و مقایسه تحلیلی است، سعی شده با بررسی ورودي شهر -بنیادي و روش تحقیق توصیفی

هدف پژوهش استخراج سیاست . آنها، به سیاست هایی براي طراحی و بازطراحی این فضاي فراموش شده دست یافت
هایی است که به طراحان کمک کند تا به جاي تقلید ناآگاهانه از کالبد و شکل ظاهري دروازه، تعریفی درست از نقش 

.شهر داشته باشند و فضایی در خور شهر امروز و شهر ایرانی اسالمی ایجاد کنندورودي در سازمان فضایی

فضاي ورودي، مساکن قدیمی، شهرامروز، فضاي شهري:کلیديهايواژه

مقدمه-1
زشتی و زیبایی شهر از دید تازه وارد می تواند تا حد زیادي تحت تأثیر ویژگی هاي کالبدي و کارکردي و زیباشناسی 

در گذشته اولین نشانه بصري شهر در ذهن ناظر، ورودي شهرها )Dixon&wolf,2007:78.(دي ورودي شهر قرار گیردمبا
حس ورود ازطریق رویت حصار و بارو و ظهور کشتزارها و باغات ایجاد شده و اولین ...). دروازه، حصار، بارو، سوار، خندق،(بود

حال امروزه نیز با وجود اینکه نخستین فضاي برخورد )46:1385ی،پورجوهري،ابلق(.تصویر عینی مسافران باروي شهر بوده است
مسافر با شهر ورودي آن است و نخستین تصویر ذهنی و پیش داوري هاي وي بر این اساس صورت می گیرد، اما همچنان با 

ر، همواره به ورودي به مثابه در طرح هاي تهیه شده براي ورودي شه. عدم ارائه تصویر مناسبی از ورودي ها رو به رو هستیم
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این . هدف این پروژه تعریف مبادي ورودي شهر و تدوین سیاست هایی براي طراحی این فضاست. یک تیغه نگاه شده است
سیاست ها از مقایسه ورودي مساکن قدیمی با فضاي ورودي شهر استخراج می گردد، که در طی آن به ورودي نه به عنوان یک 

این مفصل به تنهایی واجد شخصیت و ویژگی هایی است که آن را تبدیل به . ن یک مفصل نگریسته می شودتیغه بلکه به عنوا
در واقع گرچه ورودي اعتبار خود را از حوزه هاي دو طرف خود می گیرد و . مکانی متمایز از دو عرصه درون و بیرون می نماید

همین ویژگی ورودي است که آن را همواره از سایر . را از یاد بردبه تنهایی معنایی ندارد، اما نمی توان شخصیت مستقل آن 
بخش هاي یک مجموعه متمایز نموده و در هر مقیاسی از یک شهر تا یک خانه همیشه آن را به عنوان مکانی شاخص مطرح 

ن طعم انتظار در پایان محصول نهایی فضایی است که گام برداشتن در آن، به معناي چشید)2:1386پاکزاد،. (نموده است
رسیدن به مقصد، اولین نگاهها به مکانی که به آن نزدیک می شویم، سرعت گرفتن گام ها تحت تأثیر جاذبه مکان که هر لحظه 

)white,1999,185.(است) جایی که نامکان به مکان تبدیل می شود(قوي و قوي تر می شود و یا عبور از دروازه

بیان مسئله- 2
نخستین )5:1380ظاهري،.(اب ترین نقاط شهر و جزء تأثیرگذارترین خاطره هاي آن شهر استورودي شهر یکی از جذ

است، از طریق مبادي ورودي آن ایجاد می ذارگکیفیت محیطی بطن شهر تأثیرتصویر ذهنی که در ارزش گذاري مخاطب بر
مکانی که .ذهنی مخاطبان ایجاد نمی کندکیفیت فعلی مبادي ورودي اکثر شهرها، تصاویر مناسبی از شهر در منظراما.شود

و حتی داراي حداقل فعالیتی بسیار مواجه است -باید معرف هویت شهر و ارزش هاي نهفته در آن باشد، با آشفتگی فضایی
این نواحی با سازمان و ساختار فضایی و کالبدي، ) 67:1385ابلقی، پورجوهري،(.ویژگی هاي فضاي شهري مطلوب هم نیست

، پراکنده، بدون انسجام و فاقد هویت از یک سو با نواحی روستایی و یا عرصه هاي طبیعی و از سوي دیگر با جوامع شهر منفصل
)19:1372شالین،.(تداخل نموده و یا با تغییر شکل نواحی روستایی، سیمایی نه کامالً شهري و یا روستایی به وجود آورده اند

عتی چندانی نداشت، بنابراین ورود به شهر به آهستگی انجام می شد، به طوري همچنین در گذشته نظام حرکتی تنوع سر
اما )40:1383آرمانشهر،.(که در این سرعت حتی یک دروازه هم می توانست به مسافر تذکر دهد که در حال ورود به شهر است

و کارکردي مبادي ورودي دچار تغییرات با اهمیت یافتن روزافزون استفاده از اتومبیل در نظام ارتباطات شهري، ماهیت کالبدي
بدین ترتیب دروازه به عنوان عنصري شاخص، با هویت و در ارتباط با سازمان کالبدي و فضایی شهر، جاي . اساسی شده است

در شهرهاي قدیم دروازه به عنوان فضاي ورودي داراي کارکردهاي . خود را به محوري تندرو براي تردد وسایل نقلیه داد
ی چون نشانه و نماد، محوطه اي براي داد و ستد، امکان برقراري امنیت و نظارت، فضایی براي گذران اوقات فراغت، متنوع

بود، که به تدریج با گسترش شهرها و ورود اتومبیل، تمامی کارکردهاي همگن خود را از دست داد و با ...بدرقه و استقبال و
)42:1372سلطان زاده،.(تاري منفصل، فاقد هویت و مغشوش تبدیل شدجانمایی کارکردهاي ناهمگن به فضایی با ساخ

روش تحقیق- 3
این تحقیق که با هدف استخراج مبانی و سیاست هاي طراحی ورودي شهر با استفاده از ویژگی هاي ورودي مساکن 

به این هدف ابتدا مرور بر براي رسیدن. تحلیلی می باشد-قدیمی انجام شده است، از نوع بنیادي و روش تحقیق آن توصیفی
ادبیات موضوع صورت گرفته که شکل دهنده مبانی نظري این تحقیق بوده و شیوه گرد آوري داده ها، مطالعات اسنادي و 

براي استخراج سیاست هاي طراحی ورودي اطالعات کتابخانه اي گسترده اي با استفاده از روش هاي . کتابخانه اي است
به کتب، مجالت، پروژه هاي تحقیقی، نقشه ها و جست و جوي اینترنتی حاصل شده و پس از بررسی مختلف از جمله مراجعه 

ویژگی هاي ورودي خانه هاي سنتی، این اطالعات فیش برداري و سپس با استفاده از روش تحلیل کیفی مورد بررسی قرار 
هدف این بوده که . مطالعه خاصی اشاره ندارداین پژوهش به مورد. گرفته و در نهایت سیاست ها از آن استخراج شده است

خواننده خود تصمیم به تعمیم دادن مسائل آن بگیرد و به یک نتیجه برسد در واقع تطبیق دادن نکات با آنچه که در ورودي 
.شهر امروز می بیند بر عهده خواننده قرار می گیرد
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مبانی نظري-4
مفهوم ورود- 1- 4

من بیرون آن "از لحاظ وجودي مفهوم . بیرون مرتبط است- ه فلسفی با رابطه ي درونخروج از دیدگا- مفهوم ورود
، مبین آگاهی ما به یکسري تجربیات است که از اثرات کلی "من در میان آن هستم"و "من داخل آن می شوم"، "هستم

- و تعیین وضعیت نسبت به درونبنابراین با انطباق مشخص با محیط ) 8:1377کالن،.(برونی و درونی سرچشمه می گیرد
از این رو بین درون و بیرون حالتی تعلیقی، برزخ و پرنوسان پدید می آید که . خلق می شود"آنجا"و یک "اینجا"بیرون، یک 

. این وضعیت، وضعیت ناپایدار، گذرا و عبوري است. است"هم این و هم آن"و "نه این و نه آن"نشان از وضعیت
)9:1377کالن،(

مفهوم فضاي ورودي شهر- 2- 4
. ورودي شهر دربرگیرنده ي یک مسیر حرکتی است که جریان ورود به شهر از بیرون به درون از طریق آن میسر می شود

این عرصه که حد فاصل بستر طبیعی بیرون شهر و محیط مصنوع درون شهر می باشد، ضمن آنکه از مختصات نسبی هر دو 
تعریف فوق از ورودي )68:1385ابلقی، پورجوهري،.(شخصیت و هویت مستقلی نیز برخوردار استاز . محیط بهره برده است

مسیر حرکتی که در جریان ورود به شهر از طریق آن میسر می شود که در این بخش : شهر، در چند بخش قابل تدقیق است
عرصه حد فاصل بستر طبیعی بیرون این. توجه به نوع حرکت، سرعت حرکت و تغییر آن در محل ورودي حائز اهمیت است

شهر و محیط مصنوع، آن گونه که شایسته ي یک فضاي شهري و انسانی باشد، در این بخش ضروري به نظر می رسد و در 
نهایت فارغ از تعریف ورودي به عنوان یک فضاي شهري که دربرگیرنده مختصات عام فضاهاي شهري می باشد، ورودي شهر، 

.خود را داردشخصیت و هویت مستقل

مفهوم درونی پدیده ورود- 3- 4
این مفاهیم به منظور پرهیز . مفهوم ورود به یک حوزه شهري تعامل میان سه مفهوم ورود روانی، بصري و فیزیکی می باشد

ورود به ورود روانی بدان مقطع از عرصه ورودي اشراف دارد که در مخاطب، انتظار. از یک مرتبگی در ورود به شهر الزم هستند
این موضوع از طریق ظهور عالئم، نشانه هاي راهنما و نیز مستحدثاتی که متعارفاً ) 42:1383آرمانشهر،.(مکانی ایجاد می شود

در پیرامون شهرها واقع می باشند و یا با تغییر کیفیت، مخاطب را به لحاظ روانی منتظر ورود به شهر می 
ا تقویت حضور نشانه هاي تصویري، مخاطب به نحو محسوس تري خود را جهت در تداوم حرکت و ب) 33:1392رمضانی،.(کند

با تقویت )42:1383آرمانشهر،. (این مقطع از ورود، ورود بصري نامیده می شود. مواجه با مکان و فضاي جدید حاضر می کند
سیر طبیعی و مترادف ورود به این سیر، . نشانه هاي ورود بصري و با درگیر شدن مخاطب با شهر ورود فیزیکی حادث می شود

. در برخی موارد، پاره اي از این حوزه ها نقشی پررنگ تر نسبت به بقیه پیدا می کنند و یا اصالً معنا ندارد. یک شهر می باشد
)42:1383آرمانشهر،.(همچنین این حوزه ها، سیال و منعطف بوده و مرز قاطعی بر آنها متصور نمی باشد

یده خروجمفهوم درونی پد- 4- 4
حس . مفهوم خروجی یک حوزه شهري نیز بالتبع، ماحصل تعامل سه مفهوم خروجی روانی، بصري و فیزیکی می باشد

در تداوم حرکت و با . خروج روانی در حوزه اي از مبادي خروجی است که در مخاطب انتظار خروج از شهر ایجاد می شود
تغییر نسبت میان فضاهاي . صویري نیز خود را در خارج از شهر می بیندتقویت نشانه هاي بصري برون شهري مخاطب از نظر ت

این حس تا بدانجا پر رنگ می گردد که مخاطب خود را به صورت کامل . مصنوع و طبیعی، در تقویت این حس مؤثر می باشد
الزم به ذکر است عرصه )43:1383آرمانشهر،.(این بخش مفهوم خروج فیزیکی را تداعی می کند. خارج از حوزه شهري می بیند
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هاي معرف مفاهیم ورود، از نظر موقعیت مکانی الزاماً بر عرصه هاي متناظر معرف مفاهیم خروج، منطبق نمی 
)33:1392رمضانی،.(باشند

این حوزه به عنوان بزرگترین و . حوزه بصري را می توان به عنوان حوزه حد واسط که هویت مستقل دارد در نظر گرفت
وزه در تبدیل عرصه ها به یکدیگر نقش مهمی را در مبادي ورودي ایفا می کند و با استقرار بر روي مرز بیرون و مؤثرترین ح

این . درون شهر و دادن فرصت کافی براي تبدیل بیرون و درون به یکدیگر، به تفسیر رفتار در دو طرف ورودي کمک می کند
واجهه با هر یک از دو عرصه، تبدیل مالیم دو عرصه به یکدیگر را میسر فضا به عنوان یک مفصل با کاستن از یکمرتبگی در م

خادمی، رفیعی (.حوزه هاي کناري به عنوان حوزه هاي نیمه مستقل در مجموع فضاهاي ورودي عمل می کنند. می سازد
)9:1387جوزم،

ار می رود که رفتارها در دو طرف انتظ. یکی از مهم ترین توقعات از ورودي، تبدیل پذیري، به ویژه تبدیل رفتارهاست
یکی از بارزترین تغییرات رفتاري که پس از گذر از ورودي اتفاق می افتد، تصمیم گیري . تغییر یابند- هر چه اندك-ورودي

معموالً این تصمیم گیري نوعی مکث را ایجاب می کند و الزم است که ورودي بستر فضایی چنین . براي انتخاب مسیر است
اما آنچه که امروزه به عنوان ورودي با آن سر و کار داریم، بیش از هر چیز باعث بهم ) 4:1386پاکزاد،.(ا فراهم آوردرفتاري ر

بی توجهی به طراحی این فضا به عنوان یک مفصل، موجب ورود . خوردن نظام رفتاري و بروز ناهنجاري هاي رفتاري شده است
مطابق آمار ) 9:1386پاکزاد،.(غییر و همساز کردن رفتار با فضاي جدید وجود نداردیکباره افراد شده به نحوي که فرصتی براي ت

درصد تصادفات جاده اي 40کیلومتري و بیش از30درصد تصادفات جاده اي کشور در محدوده ي70تصادفات جاده اي بیش از
)235:1385فندي زاده، گلشن خواص،ا. (کیلومتري ابتدایی و انتهایی جاده اي بین شهري اتفاق می افتد5کشور در محدوده 

فضاي ورودي مساکن قدیمی- 5
شکل گیري ورودي به عنوان یکی از عناصر مهم در معرفی افکار و نظریات دوران مربوط به خود است و متناسب، هماهنگ 

دي خانه به تبعیت فضاي ورو)103:1387آرمانشهر،. (با امکانات، اهداف عملکردي و تفکرات دوره مربوط به خود شکل می گیرد
از اهداف مذهبی و اجتماعی به صورتی طراحی می شد که افراد به صورت ناگهانی و یک مرتبه وارد فضاي خانه نشوند و 

به همین جهت طراحی فضاي ورودي در عموم . همچنین از فضاي ورودي به فضاي داخلی دید مستقیم وجود نداشته باشد
بنابراین یکی از اهداف مهم در طراحی فضاي ورودي خانه ها نه . م شکل می گرفتخانه ها در امتداد محوري غیر مستقی

)60:1385سلطان زاده،.(تسهیل حرکت، بلکه کنترل آن و طوالنی نمودن مسیر حرکت از بیرون به درون است
اي مرتبط بهم، که در معماري سنتی ایران غالباً ورود از محیط خارجی بنا به دورن آن از طریق عبور از یک سلسله فضاه

پلکان ورودي، فضایی که در اثر عقب نشستن و یا جلوآمدگی . مجموعاً فضاي ورودي را تشکیل می دهد، صورت می گیرد
ورودي شکل می گیرد، فضاهاي باز طراحی شده در مقابل ورودي بناهاي مهم، جلوخان، هشتی و سایر عناصر ورودي هاي 

بحرینی، علی طالب .(ل ورودي از یک سطح به یک فضاي تعریف شده هستندبناهاي قدیمی ایران، همه موجب تبدی
)14:1381بابلی،

فضاي ورودي بناها چه از نظر عملکردي و چه بصري، یک فضاي رابط بوده و عملکردهایی همچون تأمین ارتباط بین 
این . را بر عهده داشته است) محرمیتتأمین امنیت، رعایت سلسله مراتب - کنترل(فضاهاي درونی و بیرونی و نظارت بر ارتباط

فضا در کنار این عملکردهاي اصلی، داراي عملکردهاي جانبی دیگري نیز بودند نظیر عملکردهاي اجتماعی که از آن جمله می 
و توان به تماس ها و تبادالت اجتماعی و اقتصادي و فعالیت هایی نظیر استراحت و انتظار، بدرقه و استقبال، برگزاري اعیاد 

)54:1372سلطان زاده،.(عزاداري ها در صحن جلوخان اشاره نمود

ویژگی هاي فضاي ورودي مساکن قدیمی-5-1
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به طور کلی ویژگی هاي فضاي ورودي مساکن قدیمی را می توان به دو دسته ویژگی هاي ادراکی و عملکردي طبق جدول 
.و عملکردي آنهاستزیر تقسیم نمود که انعکاس نحوه شکل گیري ویژگی هاي کالبدي

ویژگی هاي ادراکی و عملکردي ورودي بنا: 1جدول 
ویژگی هاي عملکرديویژگی هاي ادراکی
دعوت کردن و هویت بخشیدن

ایجاد حس ورود وآماده ساختن براي درك 
فضاي جدید

برقراري ارتباط ادراکی و بصري بین دو فضا

برقراري ارتباط فیزیکی بین دو فضا
ت و نظارت بر ارتباط وهدایت و تأمین امنی

کنترل
معرفی بنا وحضور در فعالیت هاي روزمره شهر

)15:1381بحرینی، علی طالب بابلی،: مأخذ(

به نظر می رسد همان . مقایسه بین ویژگی هاي ورودي یک بنا و شهر در گذشته نمایان گر وجود تشابهاتی میان آنهاست
ک بنا شکل گیرد و تکامل یابد، در شکل گیري فضاي ورودي شهر نیز نقش داشته و اهدافی که موجب شده تا فضاي ورودي ی

علت تفاوت در ساختار کالبدي ورودي بنا و شهر، تفاوت در میزان خصوصی بودن این فضاها و روش پاسخگویی به این اهداف 
بحرینی، علی طالب . (ي شهر باشداست و ایجاب می نماید که ساختار کالبدي فضاي ورودي بنا بسیار پیچیده تر از ورود

)16:1381بابلی،

مقایسه بین کارکرد ارتباط دادن بین ورودي یک بنا و شهر در گذشته : 2جدول 
روش پاسخگوییورودي شهرورودي خانهکارکرد
فضاي ورودي، مکان تغییر ارتباط دادن

مسیر حرکت براي ورود به یک 
بنا و نیز محل توقف و انتظار در 

نا را از فضاي عبوري راه جلو ب
بنابراین فضایی . متمایز می کند

انتقالی یا رابط است که توسط آن 
می توان از بیرون به درون، یا 

.برعکس، یک فضا رفت

احداث حصار و خندق 
در پیرامون شهر براي  ایجاد 
محصوریت صورت می گرفت 
تا دسترسی به شهر محدود و 

منحصر به دروازه بشود و 
ن فضاي درونی ارتباط بی

شهر با خارج آن تحت کنترل 
مهم ترین . (و نظارت درآید
)کارکرد دروازه

ورودي شهرورودي خانه
صحن 

جلوخان، درگاه 
هشتی، داالن، ایوان، 

ساباط، فضاي 
ورودي را تشکیل 

می دهند و ورود با 
عبور از آنها صورت 

.می گیرد

با احداث حصار 
و خندق، برج، بارو 

ر ورود در اطراف شه
به آن به تعدادي 

دروازه اصلی یا 
فرعی محدود می 

.شد

نگارنده به استناد از کتاب فضاهاي ورودي در معماري سنتی ایران و فضاهاي شهري در بافتهاي تاریخی ایران از : مأخذ(
)حسین سلطان زاده

مقایسه بین کارکرد دفاع کردن بین ورودي یک بنا و شهر در گذشته : 3جدول 
روش پاسخگوییورودي شهرورودي خانهردکارک

ورودي شهرورودي خانهدر پیرامون بیشتر شهرها در گذشته مردم از دفاع کردن و 
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امنیت برقرار 
کردن

لحاظ اجتماعی از حمله 
بیگانگان در امان نبودند، 

فضاي ورودي خانه ها را به 
شکل  ساده می ساختند که 

توجه دیگران به آن جلب 
این درها تنها چیزي . نشود

بودند که در شهرها به چشم 
ردند و غریبه اي که می خو

براي اولین بار به یک شهر در 
ایران قدم می گذاشت راه را 

گم می کرد زیرا نمایی وجود 
.نداشت

خندق و حصار می ساختند و در 
هنگام ناامنی براي کنترل راهها، 

دروازه . دروازه ها را می بستند
براي حفظ امنیت داخلی شهر نیز 

در مواقع ضروري . ندسودمند بود
آنها را می بستند و از شهر در 

برابر هجوم راهزنان محافظت می 
کردند، و به سبب آنکه تنها راه 

ارتباطی شهر با خارج آن منحصر 
به دروازه ها بود، آنها همواره 

تحت کنترل و نظارت مأموران 
.انتظامی بودند

در ورودي خانه 
ن ساده و بدو

تجمالت ساخته می 
.شد

کالبد شهر در 
ظرف حصار، بارو و 

خندق قرار داشت و 
ورود به شهر از 

طریق دروازه هایی 
صورت می گرفت 

که در مواقع 
اضطراري بسته می 

شد و در مواقع 
عادي هم کامالً 
تحت نظارت و 

.کنترل بود
ایران و فضاهاي شهري در بافتهاي تاریخی ایران از نگارنده به استناد از کتاب فضاهاي ورودي در معماري سنتی : مأخذ(

)حسین سلطان زاده

بین ورودي یک بنا و شهر در گذشته اقتصادي بودنمقایسه بین کارکرد : 4جدول 
روش پاسخگوییورودي شهرورودي خانهکارکرد
اقتصادي 

بودن
ورودي خانه کارکرد 

اما در کنار . اقتصادي نداشت
مساجد (بعضی از ورودي بناها

جامع و مزارهاي بزرگ و بناهاي 
فضایی مانند دکه و )تجاري

بساط دستفروشان وجود داشت 
زیرا چنان محلی مکان رفت و 

آمد و توقف مردم بود و طبیعی 
است که فروشندگان بعضی از 
کاالهاي مورد نیاز مردم را در 

.کنار آنجا عرضه کنند

در گذشته یکی از منابع مهم 
مالیتهایی بود که از درآمد حکومت ها، 

دریافت می کاالهاي وارداتی یا صادراتی 
این عوارض در کنار دروازه ها از . شد

بازرگانان و صاحبان کاال دریافت می 
شد، زیرا که دروازه ها تنها گذرگاه عبور 

به همین منظور در کنار . کاال بودند
دروازه هایی که محل تردد کاروانهاي 
جاري بود، کاروانسرا یا محلهایی براي 

بازرسی کاالها و دریافت عوارض احداث
.می کردند

ورودي 
خانه

ورودي 
شهر

ورودي 
خانه کارکرد 

اقتصادي 
.نداشت

در کنار 
دروازه 

کاروانسرا یا 
محلهایی براي 
بازرسی کاالها 

و دریافت 
عوارض احداث 

.می کردند

یران از نگارنده به استناد از کتاب فضاهاي ورودي در معماري سنتی ایران و فضاهاي شهري در بافتهاي تاریخی ا: مأخذ(
)حسین سلطان زاده

بین ورودي یک بنا و شهر در گذشته اجتماعی بودنمقایسه بین کارکرد : 5جدول 
روش پاسخگوییورودي شهرورودي خانهکارکرد
ورودي شهرورودي خانهرفت و آمد کاروانهاي بازرگانی، در گذشته زنان در اجتماعی 
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اوقاتی از روز، در جلوي بودن
ورودي خانه ها دور هم جمع 
می شدند و به گفت و گو می 

قبال یا بدرقه است. پرداختند
مهمانان یکی از سنت هاي 
کهن این مرز و بوم است و 

مکان آن نیز اغلب در 
محدوده فضاي ورودي بناها 

.بوده است

مسافران در پیرامون دروازه اصلی 
شهر یک فضاي اجتماعی پر تحرك 

پدید می آورد که موجب تشکیل 
و برخی از بازار، کاروانسراها، میدان

فضاهاي مهم شهري در پیرامون آنها 
بعضی از فعالیت هاي . می شد

بازرگانی، تولیدي، اجتماعی و 
تفریحی در آن فضاها جریان می 

.یافت
یکی دیگر از فعالیت هایی که 

در پیرامون برخی از دروازه ها 
جریان می یافت، مراسم استقبال یا 

بدرقه از شخصیت ها و گروههاي 
.انها بودمهم وکارو

هشتی و داالن 
امکان دیدار، گفت 
و گو، توقف، انتظار 

و ورود را فراهم می 
.کرد

سکوهاي دو 
سوي پیشطاق، 

هنگام گفت و گو و 
هم هنگام انتظار و 

رفع خستگی، بدون 
کسب اجازه از 
صاحب خانه، 

.استفاده می شد

بازار، 
کاروانسراهاي 

بزرگ، میدان و 
خی از فضاهاي بر

مهم شهري در 
پیرامون دروازه 

.قرار داشتند

نگارنده به استناد از کتاب فضاهاي ورودي در معماري سنتی ایران و فضاهاي شهري در بافتهاي تاریخی ایران از : مأخذ(
)حسین سلطان زاده

گیرينتیجه-6
و کارکرد مشخصی داشت و در یک کل بهم ورودي مساکن قدیمی کامالً از پیش طراحی شده بودند که هر جزء نقش 

امروزه دیدگاه مدرنیستی و عملکردگرایانه باعث تنزل . پیوسته فراتر از یک روزن و تیغه عمل کرده و یک فضا را شکل می دادند
توجه بیش از حد طراحان به عملکرد فضا باعث شده مفصل . مقام ورودي تا حد یک درب سه چهار سانتی متري شده است

این در حالی است که این در باید دو دنیاي . ي تمام امکانات فضایی اش را از دست بدهد و تبدیل به در ورودي شودورود
در پیامد همین قضیه امروزه مواجه با شهرهایی هستیم که از هر کجاي آن می توان وارد شد، بدون . متفاوت را بهم وصل کند

بطور کلی فضاي ورودي شهرهاي قدیم ایران همانند بناها فضایی با ماهیت . یمآنکه احساسی از رسیدن به جایی را داشته باش
. انعطاف پذیر بود که می توانست همانند یک مفصل خود را با ویژگی هاي هر دو فضایی که بهم پیوند می یابند منطبق سازد

یوند میان آنچه که گذشت و آنچه که فضایی براي پ. ورودي شهرها در گذشته فضاي آماده شدن براي آزمودن تجربه جدید بود
در این پژوهش با بررسی . فضایی که شخص در آن می آزمود تا براي آزمودن تجربه هاي جدید آماده شود. در پیش روست

اسالمی استخراج شده تا ورودي - ویژگی ورودي مساکن قدیم، سیاست هاي مرتبط براي طراحی مبادي ورودي شهر ایرانی
در نتیجه، تمام این سیاست ها در . فضا که مکانی پذیراي فعل ورود با تمام آداب و ویژگی هایش باشدشهرها، نه فقط یک

فضایی، ارتباطی و عملکردي در جهت معکوس -راستاي طراحی و بازطراحی فضاي ورودي با تأکید بر جنبه هاي کالبدي
این سیاست ها در جدول زیر . مورد استفاده قرار بگیردنمودن فرآیند افت شهري و رونق چند بعدي این بخش از شهر می تواند

.جمع بندي شده اند

سیاست هاي استخراج شده براي طراحی مبادي ورودي شهر ایرانی اسالمی: 6جدول 
ویژگی هاي 
عام ورودي 

مساکن قدیمی

ابعاد دینی و 
اصول طراحی

نمودهاي معنایی و ظاهري این ویژگی ها در 
طراحی مبادي ورودي

نمونه تصاویر
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عقب نشینی 
ورودي گذر

نمایانگر اعتقاد 
مردم به عدم 

تجاوز به 
حقوق دیگران

)اصل قلمرو(

پیش بینی عقب نشینی و فضاي الزم مقابل 
کاربري هایی که نیاز به توقف طوالنی مدت 

. شهروندان در پیاده رو دارد
جلوگیري از تداخل و تداوم فعالیت هاي بدنه در 

ان با ایجاد نقش جلوخان براي بدنه عرصه خیاب
ها توسط مسیر

با استفاده از پیش آمدگی یا عقب رفتگی بر 
ساختمان ها می توان نفوذپذیري بصري را 

افزایش داد البته این اقدام نباید موجب ایجاد 
.نقاط کور گردد

ایجاد قلمرو مخصوص عابرین پیاده و تأمین 
از ورود ایمنی پیاده در برابر سواره و ممانعت

پیاده به مسیر حرکتی از طریق جداسازي باند 
سواره و پیاده با مرزهاي کالبدي مشخص

ایجاد توقفگاه مناسب براي خودرو و ممانعت از 
پارك در حاشیه مسیر

احترام به حس مالکیت ساکنین در قلمرو واحد 
مسکونی خود 

اتخاذ تدابیر طراحانه براي جلوگیري از نفوذ افراد 
ی به درون بافت مسکونی بالفصل محورغیر محل

ورودي یک خانه :1شکل(
)قدیمی،شهرضا

قرارگیري دو 
سکو 

ارزش گذاري 
به برقراري 

ارتباط با 
همسایگان
اهمیت به 

بدرقه و پیشواز
اصل رفتار (

)انسانی

پیش بینی مکان مناسب براي رفع خستگی و 
کمپینگ مسافران 

وح فضااحترام به انسان به عنوان ر
رفاهی -ایجاد فضاهاي تفریحی و خدماتی

متمرکز در ورودي 
تقویت گره ها و قرارگاههاي رفتاري در فضاهاي 

ورود به شهر  به طوریکه فضایی پویا، انعطاف 
پذیر و دعوت کننده بوده و در فعالیت هاي 

.روزمره شهر حضور یابد

ورودي یک خانه : 2شکل(
)قدیمی، نائین
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یوجود هشت

اهمیت به 
بدرقه و پیشواز 

توجه به 
محرمیت

اصل سلسله (
مراتب،

)اصل تباین

توجه به سه (سلسله مراتبی بودن ورود به شهر
)حوزه مبادي ورودي

ایجاد بستر فضایی مناسب براي رفتارهایی مثل 
مکث و حرکت در مبادي

ایجاد هوشیاري در رانندگان عبوري از طریق 
ا در نزدیکی ورودي و ایجاد تمایز در جداره ه

خروجی شهر
انعطاف پذیري فضا، پیش بینی عرصه ها براي 

فعالیت هاي ویژه
مجتمع هاي دروازه اي باید برخوردار از انعطاف 

عملکردي باشند و امکان استفاده هاي چند 
.منظوره از آنها فراهم گردد

خدمات دروازه اي تا حد امکان به صورت 
.مجتمع دیده شوند

هشتی در فضاي :3شکل(
)ورودي، یزد

در ورودي 
کنترل کننده 

ارتباط داخل و 
خارج

توجه به 
محرمیت

اصل تمرکز، (
)اصل اتصال

دیده شدن نشانه ها و شاخص هاي مهم شهر
تقویت حس نزدیک شدن به شهر از طریق 

مشاهده نشانه ها
شاخص کردن لحظه مواجه با شهر با تأکید بر 

نشانه بصري
د به طبیعت عناصر کالبدي و مسدود نشدن دی

)در ورودي، رشت: 4شکل(احجام

اختالف سطح 
بین آستانه در 

و گذر

توجه به بعد 
مردم واري

اصل سلسله (
)مراتب

تمایز بین دو فضا و انتقال افراد از یک فضا به 
فضاي دیگر با تأنی به طوري که خروج و ورود به 

. فضاي دیگر براي ناظر قابل درك باشد
قرار دادن نشانه هاي بصري در نقاط عطف 

ورودي
رعایت سلسله مراتب ورود به شهر

تغییر سیماي مناظر از محیط طبیعی به مصنوع 
ورودي سنتی خانه اي : 5شکل(و القاي حس تغییر وگذر

)در عودالجان تهران
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تمییز
جنسیت 

توجه به 
محرمیت

اصل رفتار (
)انسانی

اجتماعی حاضر در توجه به گروههاي مختلف
فضا به ویژه گروههاي آسیب پذیر
احترام به انسان به عنوان روح فضا

ورودي یک خانه : 6شکل(
)قدیمی

سلسله مراتبی 
بودن ورود به 

خانه

توجه به 
محرمیت

اصل قلمرو،(
اصل اتصال،

اصل سلسله 
)مراتب

توجه به سه حوزه ورود روانی، بصري و فیزیکی 
وروديدر طراحی 

توجه به سلسله مراتبی بودن ورود به شهر و در 
کنار آن ایجاد فضایی به منظور دیده شدن و 

حتی دیده نشدن
ایجاد دسترسی مناسب از ورودي به نقاط مهم 

شهر
ظهور تدریجی و گاه به گاه سیلوئت شهر و نشانه 

هاي شاخص آن ضمن حرکت در هر حوزه
د مصنوع طراحی عناصر بینابین، حد واسط کالب
این فضاي . و محیط طبیعی شهري صورت بگیرد

حد واسط باید داراي سلسله مراتب تدریجی در 
داخل شهر باشد و امکان قرائت هاي متفاوت از 

.طرح به مثابه یک متن وجود داشته باشد
پروفیل عرضی مبادي ورودي می تواند در بخش 

سکانس هاي(مبادي وروديهاي مختلف
.تغییر یابد)مختلف

تبدیل تدریجی عرصه ورودي شهر به ساختار 
تداوم فعالیت ها، درونی شهر، از طریق

کفسازي و مبلمان شهري و ریتم،عناصرکالبدي،
مانند آن و انعکاسی از مظاهر و عناصر ساختاري 

.صورت گیرددر محدوده ورودي شهر
تقسیم طول مسیر به قطعات مختلف، به منظور 

اهاي متفاوت از تنوع و به وجود آمدن فض
. صورت بگیرد) تعریف قلمرو فضایی(یکدیگر

دیاگرام خانه مرتاض، : 7شکل(
)یزد 
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با باز شدن در 
دید مستقیم 

به فضاي 
خصوصی 

.وجود ندارد

توجه به 
محرمیت

اصل سلسله (
مراتب،

)اصل تمرکز

مبادي ورودي شهر در عین حال که نفوذپذیري 
اوي افراد بصري دارد و خواناست اما حس کنجک

.را باید برانگیزد
هدایت دید به سمت عناصر شاخص و نشانه ها 

در فضاي عمومی
تمرکز دید روي عناصر شاخص شهر در هر 

سکانس
امتداد دید هر بخش از مسیر به یک عنصر 

.منتهی شود

دید از حیاط به داالن : 8شکل(
)ورودي خانه رسولیان، یزد

سلسله مراتب 
ورود با کاهش 

ایی روشن
نسبت به گذر 

و افزایش 
مرحله اي نور

توجه به 
محرمیت

اصل سلسله (
)مراتب

ایجاد تنوع و حس کنجکاوي در ناظر
تغییر تدریجی نورپردازي جاده به سمت 

نورپردازي درون شهر
رعایت سلسله مراتب در نورپردازي با نزدیک 

شدن به شهر
ایجاد سکانس هاس بصري به وسیله نور در 

امتداد مسیر
فضاي ورودي ، محله : 9شکل(

)چاله میدان تهران

وجود سقف در 
فضاي ورودي

توجه به بعد 
مردم واري به 

صورتی که 
انسان احساس 

حقارت 
اصل .(نکند

تناسب،
)اصل تباین

طراحی جزئیات بدنه با توجه به مسیر عبور پیاده
توجه به تناسب مقیاس ها در ساخت عناصر و 

احجام مصنوع
مبادي ورودي به صورت فضایی براي طراحی

تصمیم گیري و متناسب با سرعت حرکت و 
.میدان دید سواره و پیاده باشد

حفظ محصوریت در امتداد حرکت از طریق 
...پوشش گیاهی، توده گذاري الیه اول و

محصوریت راه در قلمروهاي مختلف براي ایجاد 
.فضاهاي متباین تغییر کند

عباسیان، ورودي خانه : 10شکل(
)کاشان
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از لحاظ شکلی 
و حجمی، 

داراي حالتی 
گشوده، باز 

. هستند

دعوت 
کنندگی

اصل تمرکز،(
)  اصل تناسب

به دلیل سرعت باالي حرکت مبادي ورودي شهر 
باید حالتی گشوده و باز داشته باشد تا عرصه 

بیشتري در اختیار سواره قرار گیرد و در سرعت 
.شهر را داشته باشدباال مجال ادراك ورود به

حفظ و تقویت عناصر طبیعی و چشم اندازهاي 
اصلی در امتداد محور

بسته نشدن دید توسط عناصر کالبدي و احجام
طول متناسب با عرض به نحوي که نقطه گریز 

منطبق با عناصر نشانه هاي شاخص شهري 
.باشد

استفاده از عناصر درشت دانه در اطراف مسیر

خانه بروجردي ورودي : 11شکل(
)ها، کاشان

یکسانی نماي 
خانه ها توجه 
را بیش از هر 

چیز به ورودي 
.جلب می کند

توجه به 
محرمیت

درجه اهمیت (
به باطن در 

اسالم در 
مقابل توجه به 

ظاهر، تأکید 
بیشتر بر ابعاد 

درونی و 
معنوي در 

مقایسه با ابعاد 
بیرونی و 

)مادي
اصل تمرکز،(

اصل وحدت،
)گیاصل ساد

ایجاد ریتم مطلوب در بدنه
سادگی احجام، بدنه ها و جزئیات آن ها به 
نحوي که قابل ادراك براي همه نظام هاي 

.حرکتی موجود در محور باشند
عدم استفاده از عناصر دکوراتیو و پیچیده در 

مبلمان
استفاده از مصالح یکسان و یکنواخت در طراحی 

مسیر
مصنوع دست همخوانی سیماي مناظر طبیعی و 

ساخت
کشف و برجسته نمودن عناصر نمادین و نشانه 

اي 
استفاده از عناصر داراي ویژگی هاي خاص و یا 

نمادین جهت متمایز کردن ورودي
ریز شدن و تدقیق جزئیات بدنه ها ضمن نزدیک 

شدن به شهر
جلوگیري از بروز محرك هاي غیر قابل پیش 

بینی
تقارن نسبی در جداره هاي طرفین

وجه به کیفیت معماري شهري ت
از تکرار عناصر مشترك براي ایجاد وحدت 

یک کوچه در بافت : 12شکل(
)تاریخی، یزد
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.بصري و کاهش اغتشاشات بصري استفاده شود
پیوستگی و انسجام در توده هاي ساختمانی و 

فضاهاي سبز در طول مسیر ورودي وجود داشته 
.باشد

تزئینات سر در 
خانه در میان 

یوارهاي ساده د
اطراف

مهمان 
اصل (نوازي

تمرکز،
)اصل وحدت

توجه به جزئیات متنوع و قابل ادراك براي ناظر 
در نماها

ایجاد جذابیت بصري در نقاط عطف از طریق 
تأکید بر عناصر شاخص

جذاب کردن لحظه ورود براي سواره و پیاده
ریز شدن و تدقیق جزئیات بدنه ها ضمن نزدیک 

شدن به شهر 
توجه به اجزا و کل به صورت همزمان در 
ساختمان هاي هم جوار قابل رؤیت در لبه

تقارن نسبی و تعادل بصري پوشش گیاهی و 
عناصر انسان ساخت در جداره هاي طرفین 

.مسیر وجود داشته باشد

کوچه در بافت : 13شکل(
)تاریخی  یزد

مسیر حرکت 
در امتداد 

محوري غیر 
مستقیم شکل 

.می گرفت

توجه به 
محرمیت

اصل فضاهاي (
متباین،

)اصل سادگی

مبادي ورودي شهر در عین حال که نفوذپذیري 
بصري دارد و خواناست اما حس کنجکاوي افراد 

.را باید برانگیزد
کنترل سرعت سواره در باند تندرو و جلوگیري از 
سرعت گرفتن خودروها با استفاده از قوس ها با 

شعاع بزرگ
اسایی هندسه حاکم بر کل محور براي امکان شن

سواره 
ایجاد سکانس هاي مشخص در جاده از طریق 

اجتناب از خطوط مستقیم و کسل کننده

دیاگرام خانه : 14شکل(
)رسولیان، یزد

طوالنی نمودن 
مسیر حرکت 

از بیرون به 
درون

توجه به 
محرمیت

)اصل اتصال(

کنترل حرکت در مبادي ورودي شهر 
در طراحی ورودي تسهیل حرکت هدف اصلی 

.سواره نمی باشد
توجه به طراحی این فضا به عنوان یک مفصل 

رابط، که موجب ورود یکباره افراد به شهر نشود 
به نحوي که فرصتی براي تغییر و همساز کردن 

حجم سه بعدي خانه : 15شکل(
)مرتاض، یزد
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.رفتار با فضاي جدید وجود داشته باشد

وجود اجزایی 
ورودي را که

از یک سطح 
به یک فضا 
تبدیل می 

.کند

ارزش گذاري 
به برقراري 

ارتباط با 
همسایگان

اصل وحدت،(
اصل کثرت،
اصل رفتار 

)انسانی

تعامل میان سه حوزه ورود روانی، بصري و 
یک (فیزیکی که در مجموع مبادي ورودي شهر

.را تشکیل می دهند) کل بهم پیوسته
ا و مکان هایی براي در نظر گرفتن قرارگاهه

شکل گیري تعامالت اجتماعی در مبادي ورودي
در نظر گرفتن امکانات کالبدي و کارکردي در 

مبادي ورودي براي حضور و فعالیت 
واردشوندگان در ساعات مختلف

طراحی مبادي ورودي به عنوان یک فضاي 
شهري، نه یک تیغه

)ورودي خانه قدیمی:16شکل(

با حرکت از 
به بیرون 

داخل، از 
عمومی بودن 

فضا کاسته می 
شود و بر 

عکس

توجه به 
محرمیت

اصل تباین،(
)اصل ترکیب

باریک شدن تدریجی زاویه دید به وسیله پوشش 
...گیاهی و 

ترکیب تدریجی و تغییر از طبیعت به محیط 
مصنوع و برعکس

با نزدیک شدن به شهر از درصد فضا کاسته شده 
تا در حین حرکت . شودو به درصد توده افزوده 

.پیوستگی احجام ساختمانی بیشتر شود
با نزدیک شدن به شهر تراکم، بر و عمق توده ها 

.بیشتر شود
یکی از مهم ترین توقعاتی که از ورودي انتظار 

می رود تبدیل پذیري دو عرصه مجاور بهم 
است، از این رو  ورودي باید در جایی مستقر 

. ي شروع شودگردد که یک حریم ختم و دیگر
ورودي باید به صورت یک فیلتر یک طرفه عمل 

نماید بدین صورت که ورود از عرصه خصوصی به 
.عمومی آسان تر از جهت معکوس آن باشد

سلسله مراتب :17شکل(
)ورودي

)نگارنده: مأخذ(
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