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چکيده

فضاي بين فضاها ،و زمان بين زمانها انرژي متفاوتي را در خود دارند .اين كيف ّيت در آستانگي به نمايش در ميآيد؛ بازهاي
بحراني از انتقال که کام ً
ال از نظر شخص ّيت از تجربههاي پيشيني و پسيني خود متمايز است .شخص ّيتبخشي به اين انرژي انتقال
براي ساخت فضاهاي قدرتمند که وظيفۀ اصلي انتقال را بر عهده دارند (آستانهها) ضروري است .چگونگي تج ّلي «آستانگي»
در معماري را ميتوان در بناهاي موجود تحت عنوان «معماري آســتانگي» به بحث گذاشت؛ زباني که براي تمام فضاهايي که
بر مسألۀ انتقال تأکيد دارند -يکسان است .از جملۀ اين فضاهاي آستانه عبارتند از :وروديها و بازشوها ،فضاهاي گذر و فضاهاي
توجه به این که اصول شکلگیری
تقسيم .بنابراین« ،آستانه» طیف معنایی گستردهای دارد که کم و بیش ناشناخته مانده است .با ّ
آســتانگی بر چگونگی ط ّراحي انواع آستانهها اثر میگذارد ،الزم است ابعاد گستردۀ این واژۀ نوظهور بررسي شود .اين مقاله با
هدف شخص ّيتبخشي به مکانهای آستانه با استفاده از نُسخ علمی و از دیدگاه پدیدارشناسی به تحلیل و ارزیابی انواع آستانهها
میپردازد .آســتانگي در ادبيات ،پژوهشهاي علمي ،فرهنگي و تاريخي ،مباحث معماري و نمونههاي موردي آن جســتجو و
کيف ّيتهای اين زبان کاربردي (معماري آستانگي) براي ط ّراحيهاي آينده بیان -شده است .در اين روش هفت الگو از آستانگي
تحول و نو شدن در سلسله مراتب فضايي معماري مطرح ميشود و انتقال را دورهاي بحراني در فرآيند تغيير و
در بحث تغيير و ّ
تحول تعريف مي کند .در نهايت ،از چهار دســته مکان آستانهای (آستانۀ ورود و خروج ،آستانۀ تجمعی ،آستانۀ حرکت انتقالی و
ّ
آســتانۀ ارتباط بیرونی) در کالبد معماری و شهرسازی ياد شده و تج ّلی آنها در چهار مقیاس (بنا ،واحد همسایگی ،محله و شهر)
شناســایی گرديده است .با تبيين وروديها به عنوان يکي از انواع مکانهای آستانه ،پژوهش به نوع خاصی از آن (ورودی بنا)
محدود شده است .در ادامه ،ويژگيهاي ورودی بنا مستخرج از مطالعات محققان و نيز اليههاي آن (الیۀ آشنایی ،الیۀ عملکردی-
توجه به علل چهارگانۀ تأثيرگذار بر شکلگيري هر اليه ،ساختار
تماسی و الیۀ دسترسی بصری) به بحث گذاشته شده است .سپس با ّ
و چارچوبي برای طبقهبندي ویژگیهای هر الیۀ آن و بیان دستورالعملهای ط ّراحي ارائه گرديده است .به کمک این چارچوب
میتوان آســتانههای ورود و خروج بنا را بر اساس اصول شکلگیری معماری آستانگی بررسی کرد و در انسجامبخشی به احکام
ط ّراحي آن گام مؤ ّثري برداشت.
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مقدّ مه
از گذشته هاي دور نام ورودي با نام آستانه عجين شده و آستانه
به عنوان ورودي ،جاي خود را در ادبيات عامه باز کرده است .گرچه
اين تلقّي نسبت به آستانه تا حدودي درست است ،اما آستانه ،طيف
معاني گســترده تري دارد .آن چه امروزه در شکل دهی به مصادیق
توجه شود این اســت که اصول شکل گیری آستانگی
آســتانه باید ّ
طراحي آن ها اثر گذار اســت .در این مقاله سعی شده
بر چگونگی ّ
است ابعاد گستردۀ این واژۀ نوظهور بررسي شود .در کالبد معماري
و شهرســازي مفهوم این واژه را در تجلّي عناصر فضايي گوناگون
توجه شــده اســت .به
می تــوان یافت کــه تا به حال کمتر بدان ّ
منظور گســترش این واژه در فرهنگ معماری ،مقاله سعی می کند
تجلّی هــای مکانی آن را بیان کند و با محدود کردن دامنۀ تحقیق
به یکی از انواع مکان های آســتانه ای ،روند شکل گیری ساختارمند
طراحي
آن را بررســی کند .گرچه در مطالعات پیشــین ،به احکام ّ
ورودی یا به تعبیری "آســتانة ورود و خروج" اشــاره شــده است،
تمامی آن ها به صورت پراکنده به جنبه های متفاوت شــکل گیری
این نوع آستانه اشاره می کنند .بنابراین بحث در این حوزه ميتواند
طراحي آستانه های ورود و خروج،
با هدف انسجام بخشی به احکام ّ
طراحي آن منجر شود.
به چارچوبی برای ارائۀ راهکارهای ّ
 .1چارچوب تحقیق
در مطالعات معماری و شهرسازی ،آستانه ها را می توان در کالبد
شخصيت چنان قوي
فضاهاي واسط یافت؛ عناصری که گاه از نظر
ّ
و متمايزند که ويژگي هاي مســتقلي نســبت به عرصه هاي مجاور
خــود بروز مي دهند و درحکم آســتانه اي براي عبــور از يک فضا
و داخل شــدن به فضاي ديگر هســتند (علی الحسابی و دانشمند،
 .)1390مطالعاتــي که در اين خصــوص انجام گرفته حاکي از آن
اســت که اين مرحله تبديل و گذر هاله اي اســت شــامل طيفي
پيوســته که مي تواند جداگانه بررسي شــود ()Repenning, 2003
تقــدس در فرم معماري آن ،بر
و در تجلّــي کالبدي برخالف نفي
ّ
وجود اليه هاي ارزشــي در حکمت الهي محيط تأکيد شــده است
( .)wilson, 2007بــا چنيــن ديدگاهي واضح اســت که هر يک از
قابليت-هاي بيشــماري درون خود
فضاهاي آســتانه بايد داراي ّ
باشند تا بتوانند ،در اين مرحلۀ انتقال ،نقش خود را به درستي ايفا
قابليتها معماران را در ساخت و ايجاد چنين
کنند .شــناخت اين ّ
فضاهايي ياري خواهد کرد.
در مواجهــه با این واژۀ نوظهور چندین ســؤال به ذهن متبادر
میشود:
 .1واژۀ «آستانگی» در چه حوزه هایی مطرح است؟
 .2در معماری مصادیق «آســتانگی» در چــه مکان هایی تجلّی
دارد؟
توجه به اصول شکل گیری معماری «آستانگی»
 .3آیا می توان با ّ
طراحي آســتانه های ورود و
چارچوبی برای ارائۀ راهکارهای ّ
خروج تدوین کرد؟
از ویژگیهای اين پژوهش ،اســتواري آن بر مفاهيم نظري است.

تحقيق با اســتفاده از اســناد و مدارک کتابخانهاي صورت گرفته و
از ديدگاه پديدارشناســي و با انتخــاب چند نمونه موردي تحليل و
توجه به اينکه مقاله به نوع خاصي از آستانگي
ارزيابي شده است .با ّ
(آستانگي در مکان) و انتخاب نمونههايي از آن ،تحت عنوان وروديها
در مقیاس بنــا ،ميپردازد ،برای تکميل اين مطالب مطالعات آينده
خواهند توانست ،بر اساس چارچوب مطرح شد،ه برای بررسي انواع
ديگر آستانگي ،دستورالعملهايي در معماري ارائه دهند.
 .2واژهشناسي
ق ورود ،دروازه
ورودي :1درونرفــت ،وروديــه ،اجاز ه ورود ،حــ 
دخــول ،ورود ،مدخل ،بــار ،درب مدخل ،آغــاز (Hosseinzadeh
)Salaty, 2010؛ مدخــل ،دخــول ،دخل ،ورود ،اجــازه ورود ،حق
ورود ،آغاز ،شروع ،وروديه ،راهرو ،پاساژ ،در ،دروازه ،باب (والستون،
 )557 :1375؛ در ،دروازه ،ورودي ،کــه از آن طريق مي توان وارد
بنا يا محدوده اي شد .محدوده يا فضايي در مجاورت و مرز بالفصل
آن (.)Davies, and Jokiniemi, 2008: 137
مبــدل جايگاه گــذر از جايي به
ورودي هــا به عنــوان فضايي
ّ
جاي ديگر هســتند و عالوه بر آن که حريــم دو فضاي مختلف را
نشــانه گذاري مي نمايند ،عاملي براي تغيير ديد ،تغيير آب و هوا،
تغيير رفتار و تغيير ريتم به شمار مي-آيند.
4
3
آستانگي :2از ريشه کلمه التين «اليمن» به معناي «سر حد»
كيفيت مرحلۀ دوم
است ( )Simpson, and Weiner, 2007و شامل
ّ
6
از «زنجيرة روابط تشريفاتي» 5در نظريّه هاي «آرنولد ون گنپ» و
«ويکتور ترنر» 7و ديگران است .در سالهاي اخير با گسترش كاربرد
اين واژه ،عالوه بر آداب و رســوم برای توصیف تغییرات سیاســی
و فرهنگــی نیز بــه کار مــی رود ( .)Thomassen, 2009: 5در اين
نظريّه ها هر سلســله مراتب بهویژه هر «مرحله عبور» 8دربرگيرندة
تغييراتي بويژه تغيير در وضع اجتماعي استفادهکنندگان آن مرحله
اســت .در طول سلسله مراتب آستانگی ،اشــخاص در مرزی بین
شــیوۀ پیشین ساخت هویّت ،زمان یا اجتماعشان و شیوۀ جدیدی
که سلسله مراتب تبیین می کند ،قرار دارند.
ت مذهبي ،آيين
سلسله مراتب يا زنجيره روابط تشريفات :9تشريفا 
ت ( ،)Hosseinzadeh Salaty, 2010توالي رويدادها
پرستش ،تشريفا 
موقعيتها که به طور خاص به منظور نمايش تغييرات قابل درک
يا
ّ
تنظيم شــده اســت؛ مانند ديدگاههاي جمعي ،خواستۀ مذهبي و
فعاليتهاي
فرهنگي از پيش تعريفشده ،اجراي تشريفات مذهبي و ّ
تشريفاتي عادتي اجتماعي (.)Simpson and Weiner, 2007
موقعيت
«ون گنپ»تمامي زنجيره هاي روابط را که انتقال از يک
ّ
موقعيت ديگر و از يــک جهان اجتماعي به جايي ديگر برعهده
به
ّ
دارند ،طبقه بندي کرد .او اين مراحل عبور يا انتقال را به ســه فاز
تقسيم و براي آن ها از واژه هاي متفاوتي استفاده کرد:
مرحله ،1فاز «پیوندی» 10يا «مرحلة مقدماتی» 11طیف سلسله مراتب،
مرحله  ،2فاز «مرزی» 12يا «مرحله آستانهای» 13طیف سلسله مراتب،
مرحلــه  ،3فاز «جدایی» 14يا «مرحله نهایی» 15طیف سلســله
مراتب (.)van Gennep, 1977: 21

(�Hosseinza

مزرز :16آســتانه ،آستانهمانند ،آستانهاي ،ســرحد
 ،)deh Salaty, 2010محلّي در مســير ســطح کف بين دو فضاي
همجوار ،پايين ترين عضـ�و قاب در( (�Davies, Nikolas, and Joki
)niemi, 2008: 382؛ آســتان در که در فرهنگ هــا از نمادگرایی
موقعيت را با توالي
خاصی برخوردار است؛ انتقال دوسويه که تغيير
ّ
تغييرات نشان مي دهد ،آن را يادماني کرده ،بر آن تأکيد مي کند و
رويدادها را هدايت مي کند؛ نقطۀ شروع احساس.
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 .3دربارۀ معماري آستانگي
آســتانگي ،انتقال ها را به ســمت فضاهاي جديــد امکان پذير
مي کنــد .اين انتقال با تغيير همراه اســت .در اين بين دو گونه از
آســتانگي به چشم مي خورد :يکي فيزيکي و ديگري حسي .بعضي
از تغييــرات به نظر زودگذر مي آيند؛ ماننــد هنگامي که تغيير در
مرز احســاس است .برخي ديگر پيچيده تر هســتند و انتقال هاي
طوالني تري را باعث مي شوند.
متعددي بر شــکلگيري هر پديده تأثيرگذار است .در مورد
عوامل ّ
هر کدام از عوامل ،حوزههاي آســتانگي متفاوتي قابل تص ّور است که
هرکــدام در پژوهشهاي جداگانهاي ميتوانند به تفصيل مورد بحث
توجه به هريک از اين حوزهها الگوهايي
قرار گيرند .معماري آستانگي با ّ
از ساخت آســتانگي ارائه ميدهد که ميتواند معمار را در دستيابي
به اصول و مباني حاکم بر آن حوزه ياري رســاند .الگوهاي ســاخت
«معماري آستانگي» را از ميان هفت مدل زير ميتوان جستجو کرد.17
 .1-3آســتانگي در سلســله مراتب یــا زنجیرۀ روابط
18
تشریفاتی
«آســتانگی» در زمینه سلســله مراتب آداب و رسوم ،بر خالف
شرایط و اتفاقات طبیعی که خود بهخود رخ میدهند ،مصنوع دست
بشر اســت (« .)Thomassen, 2009: 18گتز» 19زمانی که از تجربة
اتفاقات برنامه-ریزی شــده سخن میگوید ،تفســیری از محدودۀ
آســتانهای ارائه میکند .او محدودة آستانهای را در اتفاقات روزمره،
ایجــاد جایگاهي ویژه برای «زمانی خــارج از زمان» میداند و بیان
میکند که محدودۀ آســتانهای در زمان برگزاری رویداد موفق هم
فضایی و هم زمانی و جداییناپذیر اســت (مانند :جشن و کنسرت و
کنفرانس) ( .)Falassi,1987: 4 cited in Getz, 2012: 52برای مثال
در تشريفات مربوط به فارغالتحصيلي ،فاز آستانه دورة زماني مياني
را شامل ميشود که تکاليف پيشين به اتمام رسيده است؛ يعني تمام
راهي که شخص براي دريافت مدرک ديپلم طي ميکند .قرار گرفتن
در اين بازه انتقالي از تغيير و تح ّول ،به شــخص ديدي به مســائل
گذشته و چشمي باز به حوادث محتمل در آينده میبخشد.
همان طــور که رفتار و نيــز فرآيند ادراک انســان داراي توالي
و سلســله مراتب اســت (شــریفی ،)1380 ،فضاي زندگي او نيز
بايد به گونه اي انســجام يابد تا عرصه هــاي فضايي زندگي (فاصله
خصوصي ،شــخصي ،اجتماعي و عمومي) ،هماهنگ با حوزه هاي
رفتاري عمل نمايد .بدين منظور الزم است متناظر با سلسله مراتب
فضاها (از خصوصي تا عمومي در اليه ارتباطات انســاني) ،سلسله
مراتب عرصه ها نيز در معماري و شهرسازي حفظ شود.

گيدنز بر آن است كه «يک رابطۀ نسبي و يک همبستگي مثبت
كيفيت فعاليت وجود دارد.
كيفيت فضا با ّ
ميان شدت رابطه متقابل ّ
ســازگاري ميان آن دو اين رابطه متقابــل را عميق تر مي نمايد»
(گيدنز .)57 :1383 ،با اين تفســير هر چه منشأ وجود حباب هاي
فضايي ،آييني يا معنوي تر شــود ،عناصر فضايي ســازندۀ حباب،
که لزوماً شــکلي هم نيســتند ،از همان ارزش ها بهره مند خواهند
شــد؛ براي مثال در سلســلة زنجيروار اعمــال روزانه فرد مذهبي
به منظور اداي تشــريفات فرهنگي -اعتقادي و فریضه های دینی
مانند خواندن نماز ،دعا و ذکر با تمرکز ذهن و انديشه ،آن شخص
در خود فرو مي رود ،لذا فضايــي معنوي و آرام مي تواند نيازش را
برآورد .اين گونه فضاها را در آســتانه ورود تا دروني ترين فضاهاي
اماکن مذهبي مي توان مشاهده کرد.
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 .2-3آستانگي در زمان
از زمان «گرگ و میش» 21به عنوان زمان آســتانهای بین روز و شب
یاد شده است ( .)Thomassen, 2009: 16همچنین زمان «ظهر» بازهاي
انتقالي بين صبح و بعد از ظهر ،و نيز نيمه شب آستانهاي ميان دو روز
اســت .از ديگر زمانهاي آستانهاي لحظة تحويل سال در روز اول سال
جديد است.
در قرآن آمده اســت که زمان ،ظرف تحول وجود اســت (سوره
عصر .)601 :بنابراين دوره هاي زماني تاريخي ،چه کوتاه و چه بلند
خواهند توانســت به عنوان آستانه ،وظيفة ارتباط دو دورۀ تاريخي
قبل و بعد خود را برعهده گيرند .هرچه طول دورۀ آستانگي بلندتر
شخصيت مستقلي به خود گرفته ،پايداري بيشتري از خود
باشد،
ّ
خصوصيات
نشان خواهد داد و هرچه این زمان کوتاه تر باشد ،بين
ّ
خصوصيات خاص و
دورة قبــل و بعد از خود در نوســان اســت و
ّ
پايداري نخواهد داشــت و به شــرايط تغيير و ناپايداري نزديک تر
کرات ياد شده است:22
خواهد شد .از اين نوع آستانگي در قرآن به ّ
و جعلنــا الليل و النهار آيتين« *...و ما شــب و روز را دو آیت و
نشــانه قدرت خود قرار دادیم آن گاه از آیت شــب کاستیم و آیت
روز را تابان ساختیم تا شما در روز روزی حالل از فضل خدا طلب
کنید و تا آن که حساب سال ها و ماه ها و ایام زمان و حساب اوقات
را عموماً بدانید ( »....سوره اسراء ،آیه .)283 :12
يقلــب ا ...الليل و النهــار« *... ،خدا شــب و روز را بر یکدیگر
می گرداند ( »....سوره نور ،آیه .)356 :44
به غير از روز و شــب که آســتانگي هايي با طــول مدت کوتاه
هســتند ،آستانه هاي طوالنی تری از زمان هم هستند که هر ساله،
به دنبال هم ،به وقوع مي پيوندند و در ســال بعد تکرار مي شــوند.
تعقيب مناظر در فصول مختلف ســال مي تواند اين آستانگي ها را
به وضوح نشان دهد.
23
 .3-3آستانگي در بودن
از دید جامعهشناســی ،گروه هــای متنوع اقلیت هــا می توانند
آســتانه ای قلمداد شوند .در حقیقت مهاجران غیرقانونی و مردمان
بی جا و مکان از این نوع هســتند که بخشی از جامعه اند اما گاهی
اوقات پیوند کاملی با آن ندارند (.)Thomassen, 2009:19
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از دیدگاه اسالمی اين نوع آستانگي به دو گونه قابل تحليل است:
الف .هويّت وجودي شــخص :که در طــول دوره حياتش ،بهطور
دائم ،از آســتانهاي به آستانهاي ديگر در نوســان است .اين مدل از
توجه به
آستانگي در مراتب ادراکي انسان نمایان است .هر شخص با ّ
مرتبة ادراکي خود به هوشــياري و درک متفاوتي از جهان ميرسد.
از ادراک گياهي و حيواني شــروع میکند و در مراتب باالتر به درک
عقلي و شهودي نائل ميآيد و با طي اين آستانهها ميتواند از نفس
گياهي به نفس روحاني تغيير جايگاه دهد (جدول شماره .)1
جدول شماره  :1مراتب ادراکي انسان

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره نهـم پاییز 1391
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نفوس انسان

نوع ادراک زيبايي

نفس گياهي

ادراک حياط فيزيکي و مکانيکي و زيستي

نفس حيواني

ادراک از طريق حواس پنجگانه و لذت هاي
غريزي

نفس عاقله

ادراک از طريق تفکر و تعقل

نفس روحاني

ادراک از طريق جان و روح
مأخذ :نقره کار96 :1385 ،

ب .هســتي دنيوي شخص :از این گونه آســتانگی و بازۀ ابتدا و
انتهای آن در قرآن بسیار یاد شده است:
و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في االرض « *...و
در شـيـپـــور دمـيـده خواهد شد و هـر کـه در زمين و سـيارات
باشد بي هـــوش شده و مي ميرد غير از آن که خدا بخواهد» (سوره
زمر ،آیه .)466 :68
يوم يدعوکم فتســتجيبون بحمده و « *....روزي را که خدا شما را
بخواند و شما با حمد و ستايش او را اجابت کنيد تصور ميکنيد که جز
اندک زماني (در گورها) درنگ نکردهايد( ».سوره اسري ،آیه )287 :52
توجه به اين دو آيه ،آســتانه اي بين بودن و نبودن
بنابرايــن با ّ
دنيوي براي تک تک انســان ها به وقــوع مي پيوندد که ابتداي آن
مرگ دنيوي انســان و انتهاي آن باززندهســازي او در روز قيامت
واقعيتي پيشين
اســت .در واقع ،اين نوع از آســتانگي مرزي بين
ّ
و مشــهود و حقيقتي پســين و پنهان است؛ بين ظواهر اين دنيا و
حقايق دنياي ديگر .برهه اي اســت که شــخص گرچه در اين دنيا
حيات ندارد ،در جســتجوي حيات و آرامشــي ابدي است .قبرها
مي تواننــد در قالب عناصري کالبــدي ،متذ ّکر و هويّتبخش دورة
ابتدایی باشند و قیامت مرحله ای اســت که می تواند هویّتبخش
دورۀ انتهایی اين آستانگی باشند.
مصادیق اين الگوی آســتانگي عالوه بر حــوزۀ «هویّت وجودی
و هســتي انســان» در حوزۀ «معماري فضا» نیز یافت می شود و
با «بــودن يا نبودن هويّتي خاص براي بخشــي از فضا» يا «خلق
مکان» معنا مي يابد .این نوع آستانگی در «فضاهاي انعطاف پذير»،
«فضاهاي چنــد منظــوره» و «چيدمان هاي داخلي» ،مشــاهده
متغيري از فضا خواهد توانست ما
توجه به چنين تعاريف
ميشودّ .
ّ
متغير و
را ،در ايجاد ارتباط بين دو فضاي همجوار يا در اســتفادة ّ
متن ّوع از فضا ياري رساند.

 .4-3آستانگي در مکان
مکان ظرف تحقق وجود است :ان في خلق السموات و االرض و
اختالف الليل و النهار  ...اليات لقوم يعقلون*
«محققاً در خلقت آســمانها و زمين و رفت و آمد شــب و روز و
کشتيها که بر روي آب براي انتفاع خلق در حرکتند و آب باران که
خدا از باال فرو فرســتاد تا با آن زمين را بعد از مردن (و نابود شدن
گياه آن) زنده کرد و سبز و خرم گردانيد و در پراکندن انواع حيوانات
در زمين و در وزيدن بادها به هر طرف و در خلقت ابر که بين زمين
و آسمان مسخر است در همه اين امور براي عاقالن ادلهاي واضح بر
علم و قدرت آفريننده است»(سوره بقره ،آیه .)25 :164
سرحدات،
مکانهای آســتانهای میتوانند گســترهای از مرزها و
ّ
زمینهای دســت نایافتنی بشــر و مناطق مورد اختــاف تا تقاطع
خیابانها و شاید فرودگاهها و هتلها را که مردم در آنها زندگی نکرده
و از آنها میگذرند ،شامل شوند ( .)Illouz, 1997: 96از اینرو ،تمامی
عناصر فضایی و محدودهها که در ســیر از يک مکان به مکاني ديگر
مورد بهرهبرداری قرار میگیرند ،ميتوانند به عنوان مکان آســتانهاي
شناخته شوند .درها ،پنجرهها ،غارها ،سواحل ،رودخانهها ،راهها و پلها
و بازارها همگي آستانه به شمار ميآيند .بهدلیل آستانگي شرايط همۀ
خصوصيات و اطالعاتي از مکانهاي پیرامون در
آنها ناپايدار است و
ّ
خود دارند .اين آســتانهها ،گاه عالوه بر وظيفة انتقال ،وظايف اصلي و
کارکردي به خود ميگيرند؛ مانند بسياري از ايوانهاي چند منظوره
در معماري گذشته و حال .از اينگونه آستانههاي عملکردي ميتوان
اهميتتر شــود،
از بازارها نام برد .هرچه مکان اين عناصر قويتر و پر ّ
وابستگي آن به فضاهاي اطراف کمتر میشود و جنبۀ مستقل به خود
ميگيرند؛ مانند بازارهاي دائمي در مقابل بازارچههاي هفتگی و فصلي
(موسمی) در مدت حياتشان .واضح است که تغييرات بازارهاي دائمي
در مقايســه با بازارهاي فصلي و روزانه کمتر است و بازار ،مدت زمان
بيشتري ،هويّت خود را حفظ ميکند.
25
 .5-3آستانگي در مذهب
قصه هاي زيادي دربارۀ کســاني که در
در زمینــۀ عقاید اجدادّ ،
فضاي آســتانه (نه در روز و نه شب ،نه داخل و نه خارج ،نه سوار و
نه پياده بلکه در حبابي از غبار) قرار گرفته اند ،وجود دارد .هســتی
آســتانه ای را می توان در هر فضای مقدس مجزا ،که زمانی مقدس
را نیز به خود اختصاص داده اســت ،یافت .به عنوان مثال در کتاب
مقدس مسیحیان داستان «رویای یعقوب» ،که بین زمین و آسمان
خدا را مالقات می کند ،وجود دارد (.)Carson, 2003: 61
در دين اســام چنين نقــل قول هايي را در روايــات اعتقادي
مســلمانان از پیامبر اســام و گاه در قرآن مي توان ديد؛ مواقعي
که بــه لطف و حکمت پروردگار در آســتانگي ها اتفاقاتي به وقوع
ميپيوندد .مانند شــکافتن ديوار کعبه و وارد شدن حضرت فاطمه
به آن مکان آســتانه ای و در نهايت تولّد حضرت علي ،يا رد شدن
حضرت موسي و يارانشــان از عرض رود نیل با شکافتن بخشي از
آب و ايجاد فضايي آســتانه اي براي حرکت کــه از نظر علمی نیز
تحقق آن امکانپذیر است.
24

 .4تحليل معماري آســتانگي با شناخت مراتب يا اليه هاي
طيف آستانگي
در ســامانة هســتی انواع آســتانگی ها به عنوان زیرسامانه های
معماری طبیعی و مصنوع ،از روند ســامانپذيري ابرسامانة هستي
تبعیت می کند .بديــن معني که در عين کثرت همگي آن ها داراي
توجه به سه
رابطه و اصول ثابت درون خود خواهند بود .از این رو و با ّ
مرحله (اليه) موجود در سلسله مراتب فرآيند انتقال که "ون گنپ"
از آن ها نام می برد ،می توان عنوان کرد که این ســه الیه در فرآیند
تغییر و تح ّول تمامي الگوهاي آستانگي وجود دارند.
مقدماتي :اين تغيير با جدا شــدن شخص از
 .1-4مرحلة اول ّيه يا ّ
اجتماع و قواعد حاکم بر آن همراه است؛ به بيان سادهتر اين مرحله در انواع
اولية شخص با شرايط آستانه به وقوع ميپيوندد.
آستانگيها با مواجهۀ ّ
وضعيت
 .2-4مرحلة آستانهاي  :در طول اين دوره شخص بين دو
ّ
سرگردان است .نه اينجا و نه آنجاست .به بيان سادهتر در حال درک هر
يک از مفاهيم هفتگانة آستانگي (آستانگي در زمان ،مکان و )...است.
وضعيت اجتماعي
 .3-4مرحلة نهايي :دورهاي اســت کــه در آن
ّ
جديدي براي شــخص تبيين ميشــود و ارتباطات جديــدي به وقوع
ميپيوندد .به بيان سادهتر شخص در حال گذر از مرحلۀ آستانگي است.
 .5مراحل شکل گیری انواع مکان های آستانه ای
توجه به این نکتــه که هر فضا در هســتی می تواند در حکم
بــا ّ
آســتانه ای بیــن دو فضای دیگر باشــد می توان کل هســتی را به
مکان های آســتانه ای تفکیک کرد .در کالبد معماری و شهرســازی

 .6ورودي به عنوان مصداق آستانه از ديدگاه عموم
برخالف دامنه وســيع فضاهاي آســتانه ،از ديدگاه عموم ،آستانه
به ورودي ها اطالق مي شود .هم زمان با شکل گيري هر مجموعه ،از
خانه و بلوک هاي مسکوني گرفته تا محلّه و ناحيه و کل شهر يکي از
مسائل مهم مطرح مکان نفوذ به آن است .اين که اين مکان نفوذ در
کجاي مجموعه اســت ،چه ويژگي هايي دارد و کدام يک مي تواند به
توجه به محدودیّت تحقیق با بررسی
ارتقای نقش آن کمک کند .با ّ
ویژگی های «ورودی بنا» که در مطالعات محققان بیان شــده است،
می توان به دستهبندی آن ها پرداخت (جدول شماره .)3
تجمیع دیدگاه محققان نشــان می دهد ،بر خالف تعبیر عموم از
آســتانه ،منظور از ورودی /فضاهای ورودی ،مجموعه ای از "عناصر
آســتانه ای کالبدی و فضایی" در بدو ورود اســت .چرا که در بیان
ویژگی های این نوع آســتانه به صورت ناخواسته از وجود عناصری
تجمع ،حرکت انتقالی و ارتباط بصری با بیرون
بــرای ورود و خروجّ ،
در درون فضای ورودی نام برده شده است (جدول شماره.)3
از این مطالعات میتــوان چنین نتیجه گرفت که این امر به دلیل
تبعیت اجزای هستی از روند سامانپذیری ابرسامانة هستی است .اگر
ّ
کل هستی را ترکیبی از چهار آستانه (ورود و خروج ،تجمعی ،حرکت
انتقالی و ارتباط بیرونی) بدانیم ،هر جزء (آستانه) نیز درون خود شامل
چهار جزء مشــابه (عناصری جهت ورود و خروج به آســتانه ،تجمع،
حرکت انتقالی و ارتباط بصری با بیرون آستانه) است .به عنوان مثال
فضای ورودی(آستانه ورود و خروج) میتواند شامل عنصر "در" برای
تجمع" ،داالن" برای حرکت انتقالی و
ورود و خروج" ،هشــتی" برای ّ
"قاب دید" برای ارتباط بصری با بیرون از فضای ورودی باشد.

توجه به اصول شکل گيري معماري آستانگي
طراحي ورودي بنا با ّ
چگونگی ّ

 .6-3آستانگي در فرهنگ عامه
اين نوع آستانگي که شباهت بسياري به نوع پيشين دارد در ميان
عقايد عامۀ مردم ،در فيلم ها و نمايشــنامه  ها و داستان ها و رمان ها،
موجوديّت مي يابد .خالق اين اثرها با ذهن خالق و عامه پسند خود،
شــخصيت هاي
اتفاقاتي را به ثبت مي-رســاند که امکان قرارگيري
ّ
موقعيت آســتانه اي فراهم مي آورد؛ مانند بسياري از
داســتان را در
ّ
آثار هنري مرتبط با «ســفر در زمان» يا سريال «اغما» و قرارگيري
شخصيت «الياس» در موقعيت آستانه اي.
ّ
27
 .7-3آستانگي در پژوهش هاي انسانشناسی
در پژوهش هاي مربوط به انسان شناســي ،شخص مطالعهکننده
موقعيت آستانه اي قرار دارد؛ چرا که او هم در ميان مردم
معموالً در
ّ
اســت و در فرهنگ مشــارکت دارد و هم نظاره گر مردم و فرهنگ
آن هاســت ( .)Robben and Sluka, 2007: 76بنابراين جســتجوگر
موقعيت خود را در ارتباط
بايــد خود را در ارتباط با ديگران ببیند و
ّ
با فرهنگ مورد مطالعه دريابد .از اين رو ،فرهنگ و ارتباط با ديگران
دو عرصه اي هستند که بر او و کار تحقيقاتي وي تأثيرگذارند.
با درک چنين روابطي ،در تحليل هر پديده بايد مشخّ ص کرد که
از ديدگاه چه حکمتي بدان نگريســته مي شود و نيز جايگاه رفتار و
اعتقادات مطالعه گر دربارۀ آن پديده چيســت و در نهايت بايد د ّقت
کرد که در نتيجه گيري ها در چارچوب حکمت تعيين شــده حرکت
کرد و نظرات و داوريهاي شخصي خود را وارد نساخت.28
26

می توان به وضوح چهار دسته «مکان آستانهای» مشاهده کرد:
 .1آستانه ورود و خروج :به عنوان فضايي مبدل جايگاه گذر
از جايي به جاي ديگر است و عالوه بر آن که حريم دو فضاي
مختلف را نشانه گذاري مي کند ،عاملي براي تغيير ديد ،تغيير
آب و هوا ،تغيير رفتار و تغيير ريتم به شمار مي آيد.
تجمع فرد
 .2آستانة تج ّمعی :فضايي اغلب ايستا که به منظور ّ
یا اعضاي گروهی اجتماعــي و تعامل بيشتر آن ها به وجود
مي آيد .بنابراين ضرورت استفادۀ روزانۀ آن مشهود است.
 .3آستانة حرکت انتقالی :مسيري است اغلب حرکتي؛ جوهرۀ
آن ،حرکت انتقالي و فیزیکی در راســتاي طول مسير است و
بدين وســيله ،دو عرصة ابتدايي و انتهايي خود را به يکديگر
پيوند مي دهد .هرچه مســير طوالني تر شود ،اين حرکت از
فضاهاي مکث و گذر بيش تري عبور خواهد کرد.
كيفيت فضاي
 .4آســتانة ارتباط بیرونی :به منظور افزايش
ّ
معماري به کار مي رود و مي تواند با مناظر طبيعي يا مصنوع
اطــراف ،اغلب به صورت بصري و به نــدرت فيزيکي ،ارتباط
برقرار کند.
در جدول شمارة  2اسامی مکانهای آستانه ای در این چهار دسته
به تفکیک آمده است.

83

دستهبندی انواع
مکانهای آستانهای

جدول شماره  :2طبقهبندی انواع مکانهای آستانه ای
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آستانه ارتباط بیرونی

آستانه حرکت انتقالی

نمونه در  4مقیاس

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره نهـم پاییز 1391
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بنا

در ورودی بنا

هشتی ،بخشهایی از حیاط،
ایوان و صفه و نیز پذیرایی/
نشیمن خانوادگی و اتاقها

داالنها ،راهروها و پلکانها

روزنها ،پنجرهها و ارسیها (در
دیوارها ،سقفها و کفها) به
همراه تراسهای متصل به آنها

واحد همسایگی

طاق ورودی واحد همسایگی

هشتی /فضای تجمع در
مجتمعها /بین بناهای مسکونی
همجوار

کوچههای کم عرض و اغلب
بن بست

قایهای بصری به سمت طبیعت
موجود در بین مجتمعها /بناهای
مسکونی

محله

طاق ورودی محله

مراکز جمعی مرکز محله
(مساجد یا میادین و)...

خیابانهای محلی

قابهای دید ،نردهها و دیگر
موانع طبیعی مصنوع در اطراف
بوستانهای محلهای

شهر

دروازههای آبی ،هوایی و
زمینی ورودی شهر (اسکلهها،
فرودگاهها ،ايستگاههاي راهآهن و
دروازهها در راههای شوسه)()32

مرکز تجاری یا مذهبی شهر

شریانهای اصلی شهری

قابهای دید ،نردهها و دیگر
موانع طبیعی مصنوع در اطراف
بوستانهای شهری

جدول شماره  :3طبقهبندی ویژگی های ورودی بنا برگرفته از مطالعات محققان

الف :فضايي دروازه مانند

ب :نقش نمادين

ورودي بايــد فضايي ماننــد دروازه را ايجاد كند ،به اين معنا
كه بايد هشتياي داشــته باشد و راهرويي داخل آن .ورودي
يعني گذار از فضايي گشــوده و ورود به قلمرويي مســتقل و
خصوصي كه ســرآغاز يا سرانجام يك سفر است (نادري آزاد،
.)39 :1380

«آستانه عالوه بر تجلي عملکرد ساختاري -فرهنگي ،معرف نمادين نيز است» (گروتر.)251 :1987 ،
شخصيت ساكنان آن خانه را منتقل كند .ورودي خانه تنها به
ورودي خانه بايد به نوعي مفهوم استقالل
ّ
عنوان ســدي در برابر نگاه يا ورود نامحرم نيست ،بلكه نمادي است از ذهنيت و ساكنان و افراد آن خانه
(نادري آزاد.)39 :1380 ،
همچنين دو ســرنمايان مدخل ورودي ،به شــيوه هاي متنوع و نمادين ،مرز درون و بيرون و پيام رسان
امنيت بوده و محل ابراز بزرگبيني و تفاخر شمرده شده است.
حد استحکام و ّ

ج :كيف ّيت تقعر
«كيفيت تحدب در ورودي مي تواند حالتي پس زننده به ديدارکننده
ّ
كيفيت تقعر در ورودي ميتواند ديدارکننده را
القاء سازد .در مقابلّ ،
پذيرا باشد (و به او خوش آمد گويد)( ».گروتر)252 :1987 ،
ه :وجود تزيين در سردرها

محتواي نمادين يا آييني ورود به خانه ،در سلسله مراتب مسير ميان دنياي خود و غيرخود متجلّي بوده و
در دفع تعرض و تجاوز کارساز بوده است .در اکثر مطالعات خصلت حرمت آفريني آستانه ورودي ،به عنوان
توجه و تکريم قرار داشته است( .نادری آزاد)39 :1380 ،
يکي از مهمترين عناصر واجد سلسله مراتب ،مورد ّ

د :حرمتآفريني

و :نمود سلسله مراتب حرکت و ديد

ســردرها هميشــه به صورت يک مجموعه مرکب از تقطيع
عناصر و ســطوح بهم بافته بوده اســت« .سردرها»ي س ّنتي
نســبت به نمــاي بيروني عقب نشــيني کرده انــد و از اين
اختالف ،ســطح پيشــاني فراهم آمده که محل انجام تزيين
براي نماياني بيشــتر بوده اســت .تبديل و گــذر نيم مربع
پایین به کنجهاي عقبکشــيده در صورت تأکيد بيشتر بر
تقدس مکان ،با سيستم مقرنس تسلسل مييافت تا به همراه
ّ
نقش نيــم گنبد موجود ،حالتي مقــدس يابند .مانند آنچه
در سردرهاي مســاجد به وضوح ديده ميشود( .نادری آزاد،
)39 :1380

سلســله مراتب حرکت و ديد در ســاختمان ســنتي در هماهنگي با عملکرد ،اقليم و محيط ،فرهنگ و
مذهب از ورودي شروع مي شود .اغلب بناهاي س ّنتي ايراني ،تنها با ايجاد ورودي پرتزیين ،روزني مقعر به
درون بنا گشودهاند که بيانگر پذيرش مشروط در ورود به داخل بناست .به عالوه ،محل قرارگيري آستانه
كيفيت آن ،يکي از نمودهاي سلســله مراتب ارتباطي و اســتحفاظي افراد خانواده (درون
ورود به خانه و ّ
خانه) با سايرين است (حائري.)20 :1375 ،
ايوان بلند و زيباي ورودي خانه با گشــادهرويي از ميهمان اســتقبال ميكرد .ميهمان هر كه بود پس از
ورود در هشــتي منتظر ميماند تا نامحرمان روي گيرند ،و آنگاه كه ميخواست از هشتي به درون خانه
رود از راهرويي ميگذشــت كه ديد مســتقيم به صحن نداشته باشــد .ميهمان اگر مرد بود در بيروني
مورد اســتقبال و پذيرايي قرار ميگرفت و اگر زن بود به اندروني هدايت ميشــد و به جمع بانوان خانه
ميپيوست» (کارشناس.)39 :1376 ،

ز :جداسازي فضاي عمومي (بيروني) از خصوصي (اندروني)

ح :فضايي مرکب از عناصر براي وقفه و مکث آني و تغيير حس و حال مربوط براي تغيير فضا

جداسازي فضاهاي عمومي و خصوصي در واحدهاي مسكوني
موجب تأمين اســتقالل و خلوت فضاهاي خصوصي شده ،بر
كارايي فضاهاي عمومي ميافزايد و در وضعيت بهينه در بدو
ورود به واحد مســكوني صورت مي پذيرد (به وسيله هشتي،
داالن و ( )...نادري آزاد.)37 :1380 ،

«آســتان ورودي» مرکب از دروازه ،تاق ،آســتانه ،درگاه ،هشتي ،سکو و درب است .وقفه و مکث آني در
مجموعه حجمي و مفصلي «ســردر» با همه الحاقات آن ،فرصتي اســت تا انسان به تناسب ادراک پيام
اوليه( ،که بار رمز و نماد در شــکل حجمي ســردر تجسم مييابد) از حس و حال مربوط براي تغيير فضا
بهرهمند شود.
با گذشــتن از «آستانه» ،انسان وارد حوزه ديگري ميشود ،در بدو ورود به بناي س ّنتي ،مواجهه با سقفي
کوتاه و فضايي تاريک ،با منافذ نوري تعبيه شده در سقف ،شخص را به محض ورود تحت تأثير آني اين
تغييرات قرار ميدهد .حرکت رو به جلو در مســير دهليز ،از ميان هشــتي ميگذرد .هشتي حد مياني و
مفصل فضايي تنظيم کننده حدود عرصههاي اطراف آن است.

«اســتفاده از تأثيرات رواني و كشش هاي فضايي جهت القای
خصوصيت و عموميت مسيرهاي ارتباط دهنده(ابعاد و اندازه،
وضعيت قرارگيري ،سايه و روشن و )...در اين مرحله از ورود
ميتواند و بايد امنيت و اســتقالل دروني و بيروني را تأمين
كند .طبيعي اســت توان اقتصادي  ،....رابطهاي غير مستقيم
ولي تعيين كننده با ميزان اين جدايي و رعايت سلسله مراتب
محرميت حريم ها داشته و تأمين آن در واحدهاي كوچكتر
به طرق ديگر بايد صورت پذيرد»( .نادري آزاد)37 :1380 ،

محرميتآفرين آن ،عملكردهاي متنوعي را شــامل ميشود:
اين مفصل فضايي عالوه بر نقش پيوندي و
ّ
«ورودي فضايي اســت شــاخص و امكان مكث را به اندازه الزم فراهم ميآورد .فضاهاي خانه در بدو امر
معلوم نيست و به تدريج آشكار ميشود .فضاي ورودي در خانههاي تاريخي اين امكان را فراهم ميآورد
كه اعمالي چون مذاكره ،ديدارهاي ســريع و غير رســمي ،رد وبدل كردن مايحتاج و از اين قبيل در آن
صورت پذيرد» (حائري.)20 :1375 ،
بدين منظور در فضاي هشــتي برخي از خانهها ســكوهايي براي نشستن قرار داشت .در توصيف هشتي
يكي از خانههاي بزرگ تهران آمده اســت“ :منزل سادات اخوي ...جلوخاني داشت با سردر آجري و طاق
مقرنس و در چوبي زمخت با گلميخهاي نيم كره اي برنجي و كوبههايي كه به شكل سر شير بودند .يك
هشــتي بزرگ در مدخل خانه بود كه در چهاركنج آن چهار محل براي روشــن كردن شمع قرار داشت.
طاق هشــتي ضربي بود و در ميان هشتي يك حوض كوچك كاشي ساخته شده بود با چند ماهي قرمز
و طاليي و پاشويه كاشي كه مدام آب حوض در آن سرريز ميكرد”(صارمي و رادمرد.)63 :1376 ،

ک :تسهيل ،کنترل و طوالني نمودن مسير حرکت از
بيرون به درون:

ل :رويارويي عمودي و تماشاي صحنه ها پس از ورود:

پس از آن با گذر از مســير راهرو و غالمگردش ،امکان حس
تعــادل کامل در ترکيببنــدي عرصههاي مرتبــهدار پديد
ميآيــد« .بنابراين يكــي از اهداف مهــم در طراحي فضاي
ورودي خانهها نه تســهيل حركت ،بلكه كنترل آن و طوالني
نمودن مسير حركت از بيرون به درون بوده است»( .صارمي
و رادمرد)63 :1376 ،

غالب بناهاي سنتي ايراني احساس آشناي خود را به ناظر با ورود به درون منتقل نمودهاند .فضاي سنتي
ايراني معموالً هميشــه در جهت افق آن (در پالن) قابل ادراک نيســت .بلکه ادراک پالنهاي هندسي و
پرزائده ســ ّنتي ،در رويارويي عمودي و تماشــاي صحنهها ،در ترکيبات فضايي ممکن ميگردد .لذا اوج
اهميت خطير جداره ها
اعجاز در اغلب خانه هاي ايراني ،بر سطوح نماهاي درون بيشتر است و اين نکته ّ
در ادراك فضاها را خاطر نشــان مي کند .ديوارها از کف تا زيرســقف ،طي حرکتی باال روندة پيوســته
در تقســيم ،اوج مي گيرند ،آنان وقفههاي لحظهاي در تماشــا دارند تا به بيننده فرصت تعقيب خطوط
شکلدهنده به فضا را بدهند( .عيني فر)72 :1382 ،

طراحي ورودي
 -7ارائۀ دستورالعمل هاي مورد ّ
توجه در ّ
فضاي ورودي مانند ديگر فضاهاي آســتانه اي شــامل طيفي به
منظور تغيير و تح ّول است که دارای سه مرحله يا اليه در تطابق با
سه مرحله طيف آستانگي است .در هر کدام از این مراحل ،جایگاه
"چهــار عنصر کالبــدی و فضایی" را در الیه هــای فضای ورودی
می توان مشاهده کرد.
 .1-7مرحله اول ّيه يا الية آشنايي
با دور شــدن از عرصۀ پيشين و نمايش تدريجي عرصه هايي که
بعــد از آن قرار دارد ،حس انتظــار را در فرد زنده مي کند .در این
الیه "عناصری برای ورود و خروج" تعبیه و پیش بینی شده است.
 .2-7مرحله آستانه اي يا اليۀ عملکردي -تماسي
با قراردهي مجموعه ای از خدمات متناســب با آن و بهره گيري
از عناصــر معماري گذشــته به مخاطب حس آشــنايي را منتقل
می کند و بــا وارد کردن عناصري از معمــاري عرصة بعدي باعث
آمادگي شــخص براي ورود به عرصه اي متفاوت مي شــود .در این
الیه "عناصری برای تجمع و نیز حرکت انتقالی" (فضاهای ســکون
و حرکت) موجود است.
 .3-7مرحله نهايي يا اليه دسترسي بصری
در ايــن اليه ،خطوط ارتباطي جديد ،عرصه هاي وراي خود را بر
اساس سلسله مراتب دسترسي به آن ها تنظيم میکند و به شخص
مي نمايانــد .بنابراین در این الیه نیز "عناصری برای ارتباط بصری
با بیرون" قرار می گیرند.
در مطالعهای در این خصوص (تصاویر شماره  ،)4-6آستانۀ ورود و
خروج در سه مقياس مشخّ ص شده است .همانگونه که تحليلهاي
ترسيمي نشــان ميدهند در هر مقياس سهالیه دیده میشود :الیه
آشــنايي با عناصری برای ورود و خروج ،الیه عملکردي -تماسي با

عناصری برای سکون و حرکت و نیز الیه دسترسي با عناصری برای
ارتباط بصری با محیط پیرامون ،به ترتيب با خطوط و فلشهاي زرد،
نارنجي و قرمز ديده ميشوند (دانشمند.)1386 ،
در نهايت ،پس از بررســي و طبقهبنــدی ويژگيهاي ورودي در
توجه به نمودار شــماره 1
مطالعات محققان و با بيان اين نکته که با ّ
در شکلگيري هر اليه از فضا (زیرسامانه) ،چهار علّت (فاعلي ،مادي،
صوري و غايي) تأثير گذارند ،ميتوان بر اســاس این علل و سه اليۀ
عنوان شده در فرآيند تغيير و تحول آستانگي ،جدولی تنظيم نمود
(جدول شماره  .)4بر پایه این جدول میتوان هر یک از ویژگیهای
دستهبندي شــدة ورودی بنا (مستخرج از جدول شــماره  )3را بر
اساس اینکه بیشترین تجلّی آن ویژگی در کدام الیه اتفاق میافتد
و نیــز کدام علّت بیشترین اثر را بر ایجاد آن ویژگی خاص داشــته
است ،در جدول شماره  4در خانه مناسب مکان یابی کرد.

توجه به اصول شکل گيري معماري آستانگي
طراحي ورودي بنا با ّ
چگونگی ّ

ط :استفاده از کشش فضايي جهت القای حس
خصوصي يا عمومي بودن مسيرهاي ارتباط دهنده

ي :وجود عملکردهاي متنوع
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ع ّلت

اليه آشنايي

علّت فاعلي (زيرسامانه فرهنگي محيطي)
انسان (انگيزهها و استعدادها و ويژگيهاي روحي و جسمی)
و محيط

د :حرمت آفريني

ز :فضايي مرکب از عناصر براي
وقفه و مکث آني و تغيير حس و
حال مربوط براي تغيير فضا

علّت مادي (زيرسامانه سازهاي)
مواد و مصالح ،ساختار سازهاي و کالبدي بنا؛ توده و ساختار

كيفيت تقعر
ج:
ّ

ب :فضايي دروازه مانند

ح :جداسازي فضاي عمومي
(بيروني) از خصوصي (اندروني)

ه :وجود تزيين در سردرها

ط :استفاده از کشش فضايي
جهت القای حس خصوصي يا
عمومي بودن مسيرهاي ارتباط
دهنده

علّت صوري (زيرسامانه کالبدي)
شکل و صورت فضا؛ فرم؛ حجم؛ هندسه و زيبايي

الف :نقش نمادين

علّت غايي (زيرسامانه کارکردي)
نمايش سلسله مراتبي از فضاها و کارکردها براي تعالي و
هويّتبخشي

ک :تسهيل ،کنترل و
طوالني نمودن مسير
حرکت از بيرون به درون

اليه عملکردي -تماسي

اليه دسترسي بصری

ل :رويارويي عمودي و تماشاي
صحنه ها پس از ورود

ي :وجود عملکردهاي متنوع

و :نمود سلسله مراتب حرکت
و ديد

جدول شماره  4چهارچوبي برای ارائه منسجم تر دستورالعمل هاي
توجــه به علّت فاعلی
طراحــي فراهم مــی آورد .به عنوان مثال با ّ
ّ
(تناســب ورودی بنا با محیط فرهنگی و نیازهای جسمی و روحی
شــخص) به منظور تقویت الیة آشنایی باید دستورالعمل هایی در
جهت حرمتآفرینی و به منظور تقویت الیۀ عملکردی -تماســی
بایــد دســتورالعمل هایی در جهت ایجاد فضاهــای ترکیبی مکث
و انجــام فعالیت تنظیم شــود .هم چنین به منظــور تقویت الیه

کیفیت
دسترسی بصری باید دســتورالعمل هایی در جهت کنترل
ّ
دید بیان شود .مجموعه ای از این دستورالعمل ها در جدول شماره
توجه به
 5دســتهبندی شــده اند .در بررســی هر نمونه موردی با ّ
ضعــف در هر بخش  -بــه منظور تقویت و بهســازی ویژگیهای
آن الیــة خاص به تناســب علل ایجادکنندۀ آن هــا – میتوان از
دستورالعمل های خاص آن بخش استفاده کرد.

جدول شماره  :5خصوصيات ،اليهبندي و دستور العمل طراحي آستانه ورود و خروج بنا

علّت فاعلي
(زيرسامانه
فرهنگي
محيطي)

 ســهولت ورود از عرصه خصوصــي به عمومي ودشواري ورود از عرصه عمومي به خصوصي،
 پيشبينــي ديد مناســب از بيرون بــه درون وبالعکس
 ابهامآميزي و کاهش ديد به عرصههاي دروني، تنظيم برای ورود متناسب با نوع و جهات حرکتو ديد انسان در عرصه قبل از آن.

طراحــي ورودي به عنوان فضــا و نه مرز؛ يعني
 ّمجموعهاي از فضاها براي تفکيک عرصهها،
 شناســايي رفتارهــاي انجامپذيــر در ورودي وفعاليتهاي مناسب در اطراف آن،
پيشبيني
ّ
 طراحي فضا متناسب با نيازهاي روحي و مادي انسان، امکان ايجاد وقفههاي کوتاه برای حرکت و ثباتفکري.

 امکان انتخاب مسير پس از گذر از ورودي، ســهولت ورود به عرصههاي عمومي و دشواريورود به عرصههاي خصوصي،
 پيشبيني ديد مناسب به عرصههاي پس از ورودمتناسب با نوع عرصه خصوصي يا عمومي،
 تنظيــم برای ورود متناســب با نــوع و جهاتفعاليت انسان در عرصه پس از آن.
حرکت و
ّ

علّت مادي
(زيرسامانه
سازه اي)

 پرهيز از اتصال بي واسطه ورودي حفظ محصوريت در امتداد حرکتكيفيت تقعر
 ايجاد حس دعوت کنندگي با کمکّ
در توده و ساختار آستانه ورود
 تغييــر و تبديل ريتم و عناصر رؤيت شــده آن بهتدريج از نشــانه هاي عرصه بيروني به نشــانه هاي
مربوط به عرصه دروني.

 قرارگيري در مرز بين درون و برون استفاده از عناصر فيزيکي هماهنگ با زمينه درکف ،بدنه و سقف
 بهرهگيــري از اين عناصر بــراي تغيير رفتار وکاهش سرعت شــخص ،برای شــاخص ساختن
ورودي و معرفي آن به عنوان نقطه عطف،
 -پيشبيني مبلمان مورد نياز.

 هدايت جهات و شکلدهي به مسيرهاي حرکتيبه منظور جداســازي فضاهاي عمومي و خصوصي
پس از آن با کمک توده و ساختار،
 حفظ محصوريّت در امتداد حرکت، تغييــر و تبديل ريتم و عناصر رؤيت شــده آنبه تدريج از نشانههاي عرصه بيروني به نشانههاي
مربوط به عرصه دروني.

علّت صوري
(زيرسامانه
کالبدي)

توجه به اماکن ،رويدادها و نشــانه هاي عيني و
 ّذهني ،يادآور خاطــرات جمعي در طراحي ورودي
با استفاده از عناصر کالبدي بستر عمومي به عنوان
نشانه اي براي افراد،
 تبعيت سازمان ورودي از سازمان لبههاي پيرامونو عدم برهم زدن ريتم و تداوم لبه هاي پيرامون،
شخصيت کالبدي،
 ايجاد جاذبه بصري و نمايشّ
 استفاده از هندسههاي خطي برای ايجاد فضاهايحرکتي،
 تناســب گشــادگي فضاي ورود بــا خصوصي ياعمومي بودن عرصههاي دو طرف.

 قابل تمايز از ساير وروديها و هماهنگ با آنها،فعاليت،
 تناسب حجم ورودي با ميزانّ
 استفاده از هندسه هاي ساکن يا مرکزگرا برایايجاد فضاهاي سکون،
 استفاده از فرمها و احجام متناسب با نوع ورودي، اســتفاده از تزیينهــا بــر اســاس معيارهايزيباييشناسي متناسب با هرسه مقياس ورودي.

 اســتفاده از هندســههاي خطي بــرای ايجادفضاهاي حرکتي،
 تعييــن نفوذپذيري فيزيکــي و بصري فضاهاياطراف آن بر اساس سلسله مراتب قرارگيري آنها،
 ايجاد حس خصوصي و عمومي بودن مسيرهاياتصال دهنده با کمک عرض ،ارتفاع و روشــنايي
مسيرها،
 ايجــاد جاذبه بصري به فضاهاي پس از ورود درانتهاي مسير حرکتي.

علّت غايي
(زيرسامانه
کارکردي)

 ايجــاد ســکانسهاي طوالنــي و پردامنه برايوروديهاي اصلي نسبت به فرعي،
 تغييــر در جهتگيــري ورود متناســب با کالبدشهري و عرصه قبل از آن،
 تســهيل حرکت و ديد متناسب با نوع عرصه بعدي واهداف ورودي.

 ترکيب فضاهاي مکث و گذار، تبييــن چگونگــي ترکيب و جهتبخشــي بهمجموعه اين فضاها متناسب با اهداف ورود،
 افزايــش زمان گذر از يــک لحظه به زمان قابلدرک و فراهم آوردن امکان درک عبور،
 شناســايي رفتارهــاي انجامپذيــر در ورودي وپيشبيني فعاليت هاي مناسب در درون آن.

 القاء سلســله مراتب و تنظيــم حرکت و ديد باساماندهي چند اليه و سلسله مراتبي آن،
 تغيير در جهتگيري ورود متناسب با خصوصييا عمومي بودن عرصه پس از آن.

نتیجه گیری
بر خالف آنچه عامۀ مردم ميپندارند ،آستانهها نه فقط ورودي بلکه
شامل تمام فضاهايي است که در انتقال از يک فضا به فضاي ديگر نقش
وضعيت بحراني انتقال -
اساسي برعهده دارند .با اين تفسير ،آستانگي
ّ
چه فيزيکي و چه حســي -است که کام ً
شخصيت از تجربههاي
ال در
ّ
پيشين و پسين خود متمايز اســت و در معماري آستانهها به منصه

مبين مجموعة اصول ثابت در سیر از ظاهر به باطن و
ظهور ميرسد و ّ
از کالبد به محتواست که به صورت الگوهاي آستانگي متفاوتي در هر
پديده قابل رؤيت است .هر يک از اين الگوهاي هفتگانه شامل عناصر
تشکيلدهندهاي است که با قرارگيري سلسله مراتبي خود در سه اليۀ
ابتدايي ،آستانهاي و نهايي ،در شناسايي اصول ثابت تشکيلدهندة هر
مرحله از مراحل گذر ،به پژوهشگر ،کمک ميکند.

توجه به اصول شکل گيري معماري آستانگي
طراحي ورودي بنا با ّ
چگونگی ّ

علّت

اليه آشنايي

اليه عملکردي -تماسي

اليه دسترسي بصری
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره نهـم پاییز 1391

با شناخت الگوهاي آستانگي هفتگانه اي که بر معماري هر اثر
تأثير مي گــذارد و با محدود کردن دامنــۀ تحقيق به نمونه هاي
"آســتانگي در مکان" ،در نهايت چهار دسته آستانه (آستانه ورود
و خروج ،آستانه تجمعی ،آســتانه حرکت انتقالی و آستانه ارتباط
بیرونی) شــناخته شد که هر یک درون خود شامل طیفی مشابه از
عناصر کالبدی و فضایی آســتانه ای (عناصری برای ورود و خروج،
تجمع ،حرکت انتقالی و ارتباط بصری با بیرون) هســتند .منطبق
با ســه الیة طیف آستانگي ،اليه هاي سه گانه مکان هاي آستانه نیز
تحت عناوين اليۀ آشنايي ،اليۀ عملکردي -تماسي و اليۀ دسترسي
بصــری نام گذاري شــد .از ابتدای ورود هر فرد بــه درون خانه تا
رســیدن به آخرین فضای تعاملی او با محیط اطراف همۀ فضاهای
موجود را می توان مکان های آستانه ای دانست که درون خود شامل
طیفی از عناصر آســتانه ای کالبدی و فضایی است و از این طریق
به شــخص در عبور از مراحل فضا کمک می کند :عناصر ورودی به
شخص در گذار از مرحلۀ اول ( آشنایی با محیط) ،عناصر تجمعی و
حرکت انتقالی با ترکیبی از انواع فضاهای مکث و حرکت در گذار از
مرحلۀ دوم (تماس با محیط و عمل در آن) و عناصر ارتباط انتقالی
با قاب های دید و لمس طبیعت پیرامون در گذار شخص از مرحله
ســوم (دسترســی به عرصه های پیرامونی) .بــا انتخاب ورودي ها
به عنوان يکي از انواع مکان هاي آستانه و بهره گيري از دستهبندي
ويژگي هــاي ورودي در مطالعات محققــان ،ويژگي هاي هر يک از
سهالية ورودی بر اســاس "علل چهارگانه مؤثر بر شکل گیری هر
جزء از محیط (زیرســامانه)" شناسايي شد و در خصوص هر اليه
طراحي بهينه در جهت رسيدن
دستورالعمل هايي به منظور توانايي ّ
به هدف پژوهش (ارائه ساختار و چارچوبی برای بررسی آستانه های
ورود و خروج بر اســاس اصول شکل گیری معماری آستانگی) ارائه
شد.
پی نوشت ها

1. Entrance
2. Liminality
3. Limen
4. Threshold
5. Ritual
6. Arnold van Gennep
7. Victor Turner
8. Rite of Passage
9. Ritual
10. Reaggregation
11.First or preliminary stage
12. Margin
13. The liminal stage
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14. Separation
15. The final or post liminal stage
16. Threshold
 .17اين روش بر اســاس کتــاب William Hubbard (Complicity

 )and Convictionپيشــنهاد شده اســت .بنابراين معماري آستانگي به

روشي مشابه تجزيه و تحليل مي شود.

20. Liminality in rituals
19. Getz
20. Liminality in time
21. Twilight

 .22از اين نوع آستانگي به کرات در قرآن نام برده شده است( :مؤمنون،
آیه ( ،)347 :80همان ،اعراف ،آیه ( ،)157 :54قصص ،آیه )394 :71-72
23. Liminality of beings
24. Liminality in places
25. Liminality in religion
26. Liminality in popular culture
27. Liminality in ethnographic research
 .28بــراي اطالعات بيشتــر در اين مــورد ر.کMakagon, and :

 Neumann, 2009و .Moretti, 2008
 .29بر پايه نمودار سامانه معماري .ر.ک .نقره کار.72 :1385 ،
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