طراحی ورودی شهرایرانی متأثر از ورودی مساکن قدیمی
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 1استادیار ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
کارشناس ارشد ط ّراحی شهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
(تاریخ دریافت93/10/25 :

تاريخ پذيرش)94/02/29 :

چکيده
ورود به هر مجموعة فضایی ،زمانی به درســتی انجام میشــود که واردشــونده بتواند پیش از ورود ،دریافتی سریع از
ویژگیهای ک ّلی فضا ،آداب و رســوم و ســایر ویژگیهای فضا را کشف کند .در این میان ورودی شهر و ورودی خانه
ملموسترین فضاهایی هستند که عمل ورود و خروج در آنها رخ میدهد .با تمهید ورودی برای هر فضا (خواه شهر و
خواه بنا)آن فضا برای ساکنانش هو ّیت مییابد و میتواند به عنوان بستری برای تجربة مطبوع انسانی عمل کند .ورودی
شهر چون اولین نقطة مواجهة واردشونده با شهر است و نخستين تصوير ذهني و پيشداوريهاي وي بر اين اساس شکل
ميگيرد ،اهم ّیت زیادی دارد .متأسفانه امروزه فضای ورودی بسیاری از شهرهای کشور با افت شدید کیف ّیت کالبدی و
کارکردی مواجه هســتند و به جای آنکه ویترینی برای نمایش هو ّیت شهر باشند ،سبب آسیب جدی به سیما و هو ّیت
شهرها شدهاند .مقایســة ویژگیهای ورودی بنا و شهر در گذشته نمایانگر وجوه تشاب ه میان آنهاست .به نظر میرسد
همان اهدافی که موجب شده تا فضای ورودی بنا شکل گیرد و تکامل یابد ،در شکلگیری فضای ورودی شهر نیز نقش
داشته است .در این پژوهش که از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است ،سعی شده با بررسی ورودی شهر
ایرانی و ورودی مســاکن قدیمی و مقایسة آنها ،به سیاســتهایی برای ط ّراحی و بازط ّراحی این فضای فراموش شده
دست یافت .هدف پژوهش استخراج سیاستهایی است که به طراحان کمک کند تا به جای تقلید ناآگاهانه از کالبد و
شکل ظاهری دروازه ،تعریفی درست از نقش ورودی در سازمان فضایی شهر داشته باشند و فضایی در خور شهر امروز و
شــهر ایرانی ایجاد کنند .در نهایت ،تمام این سیاستها در جهت معکوس نمودن فرایند افت شهری و رونق چند بعدی
این بخش از شهر در غالب جداولی جمعبندی و ارائه شدهاند تا منجر به ایجاد فضایی در خور شهر امروز و شهر ایرانی
شوند.

طراحی ورودی شهرایرانی متأثر از ورودی مساکن قدیمی
سیاستهای ّ
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واژگانکليدي :ورودی شهر ،ورودی مساکن قدیمی ،شهرامروز ،فضای شهری.

* اين مقاله برگرفته از رسالة کارشناسی ارشد رشتة طراحی شهری پریسا ریسمان باف ،با عنوان «تدوین مبانی و سیاست های طراحی
ورودی شــهر متأثر از ورودی مساکن قدیمی؛ نمونه موردی :ورودی جنوبی شهر رشــت» است كه به راهنمايي دکتر محمدرضا نقصان
محمدی در دانشگاه یزد ،دانشکده هنر و معماری ،یزد ایران ،درسال  1393انجام شده است.
** E-Mail : p.sabeti.p@gmail.com
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مقدّ مه
«زشــتی و زیبایی شهر از دید هر تازهوارد میتواند تا حد زیادی
تحت تأثیر ویژگیهای کالبدی و کارکردی و زیباییشناسی مبادی
ورودی شــهر قرار گیرد»( .)Dixon&wolf, 2007: 78در گذشته،
اولين نشــانة بصري شــهر در ذهن ناظر ،ورودي شهرها (دروازه،
حصــار ،بارو ،ســوار ،خندق و  )...بود .حــس ورود از طريق دیدن
حصار و بارو و کشــتزارها و باغها به مسافر انتقال مییافت ،در این
میان ،این بار بود که نخســتین تصوير عيني را از شهر در مسافران
ایجاد میکرد(ابلقی و پورجوهری .)46 :1385 ،امروزه نيز با وجود
اينکه نخســتين فضاي رویارویی مسافر با شهر ،ورودي آن است و
نخســتين تصوير ذهني و پيشداوريهاي وي بر اين اساس شکل
ميگيرد ،اما همچنان با عدم ارائة تصوير مناسبي از وروديها رو به
تهیهشده برای ورودی شهرها ،همواره به
رو هســتيم .در طرحهای ّ
ورودی به مثابه یک تیغه نگاه شــده است .هدف این مقاله تعریف
بازطراحی
طراحی و
ّ
مبادی ورودی شهر و تدوین سیاستهایی برای ّ
این فضاست .این سیاســتها از مقایسة ورودی مساکن قدیمی با
فضای ورودی شــهر ایرانی اســتخراجگردیده است ،که در آن به
ورودی نه به عنوان تیغه بلکه به عنوان مفصل نگریســته میشود.
شــخصیت و ویژگیهایی است که آن
این مفصل به تنهایی واجد
ّ
را بــه مکانی متمایز از دو عرصــة درون و بیرون تبدیل مینماید.
در واقــع ،گرچه ورودی اعتبار خــود را از حوزههای دو طرف خود
شخصیت مستقل
میگیرد و به تنهایی معنایی ندارد ،اما نمیتوان
ّ
آن را از یاد برد .همین ویژگی ورودی است که آن را همواره از سایر
بخشهای مجموعه متمایز کرده و در هر مقیاسی ـ از شهر تا خانه
ـ همیشه آن را به عنوان مکانی شاخص مطرح نموده است(پاکزاد،
 .)2 :1386در پایان ،محصول نهایی فضایی است که گام برداشتن
در آن ،به معنای چشــیدن طعم انتظار رســیدن به مقصد است و
اولین نگاه به مکانی که به آن نزدیک میشــویم ،حکایت از سرعت
گرفتــن گامها تحت تأثیر جاذبة مکانی اســت که هر لحظه قوی
و قویتــر و یا عبــور از دروازه(جایی که نامکان بــه مکان تبدیل
میشود) قلمداد میشود.
بیان مسأله
« در گذشته نظام حرکتی تن ّوع سرعتی چندانی نداشت ،بنابراین،
ورود به شهر به آهستگی انجام میشد ،به طوری که در این سرعت
حتی دروازه هم میتوانست به مســافر تذکر دهد که در حال ورود
اهمیت یافتن روزافزون
به شهر است»(آرمانشهر .)40 :1383 ،اما با ّ
ماهیت کالبدی و
اســتفاده از خودرو در نظــام ارتباطات شــهریّ ،
کارکردی مبادی ورودی دچار تغییرات اساســی شــده است .بدین
ترتیب دروازه به عنوان عنصری شــاخص ،بــا هویّت و در ارتباط با
ســازمان کالبدی و فضایی شهر ،جای خود را به محوری تندرو برای
تردد وســایل نقلیه داد .در شــهرهای قدیم ،دروازه به عنوان فضای
ورودی دارای کارکردهــای متن ّوعی چون نشــانه و نماد ،محوطهای
امنیت و نظارت ،فضایی برای گذران
برای داد و ستد ،امکان برقراری ّ
اوقات فراغت و بدرقه و استقبال بود ،که به تدریج با گسترش شهرها

و ورود اتومبیــل ،تمامی کارکردهای همگن خود را از دســت داد و
با جانمایی کارکردهای ناهمگن به فضایی با ساختاری منفصل ،فاقد
هویّت و مغشوش تبدیل شد (سلطانزاده (ب)« .)42 :1372 ،امروزه
معرف هویّت شــهر و ارزشهای نهفته در آن باشد ،با
مکانی که باید ّ
فعالیتی بسیار مواجه است و حتي داراي حداقل
آشــفتگی فضاییّ -
ويژگيهاي فضاي شهري مطلوب هم نیست» (ابلقی و پورجوهری،
« .)67 :1385این نواحی با ســازمان و ســاختار فضایی و کالبدی،
منفصل ،پراکنده ،بدون انســجام و فاقد هویّت ،از یک سو با نواحی
روســتایی و یا عرصههای طبیعی و از ســوی دیگر با جوامع شهری
تداخل نموده و یا با تغییر شــکل نواحی روستایی ،سیمایی نه کام ً
ال
شهری و یا روستایی به وجود آوردهاند» (شالین.)19 :1372 ،
شــایان گفتن اســت که پروژههاي ســاماندهي که تاکنون در
خصوص ورودي شــهر صورت گرفته ،بدون چارچوبي متناســب
و ســاختاري هماهنگ با بســتر مورد مطالعه بوده و مشــاوران و
مهندسان با ســايق فردي به تحليل و تفسير موضوع پرداختهاند
که دليل آن ،نبود مباني نظري مستحکم در اين باره است؛ به طور
مثال اقداماتي چون احداث فلکه و بولوار به دليل نداشــتن رويکرد
چندسونگر ،بر معظالت حوزه افزوده است.
روش تحقیق و جمع ّیت آماری

طراحی ورودی
این تحقیق که با هدف اســتخراج سیاستهای ّ

شهر متأثر از ویژگیهای ورودی مساکن قدیمی انجام شده ،از نوع

بنیادی و روش تحقیق آن توصیفی -تحلیلی اســت .برای رسیدن
به این هدف ابتدا پیشینة موضوع مرور شده که شکلدهندة مبانی

نظری این تحقیق است .شیوة گردآوری دادهها ،به صورت مطالعات
طراحی
اسنادی و کتابخانهای اســت .برای استخراج سیاستهای ّ
تعدادی نمونه مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت .برای تعیین حجم

جمعیت آماری(ورودی
نمونه از نمونهگیری طبقهای استفاده شد.
ّ
بنا) مطابق نمودار شمارة  1به دست آمد .در نمونهگيري طبقهاي،

جمعیت مورد مطالعــه در طبقههايي كه از نظر صفت
واحدهــاي
ّ
متغير همگنتر هســتند ،گروهبندي شــده ،تــا واریانس آنها در
ّ
درونگروهها كمتر باشــد .ســپس نمونههایی از دورههای مختلف

به طریق تصادفی ســاده انتخاب شــدند .از آن جا که ورودیهای
مطالعه شده ترکیبی از سبکهای دورههای مختلف است و امکان

تفکیک قطعی آنها وجود ندارد ،حدود 20ورودی از نقاط مختلف
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که در ویژگیها و تصاویر تعدادی
از آنها آوردهشــده اســت .اطالعات مورد نیاز به صورت برداشت

میدانی ،مشــاهده ،تصویربرداری و مطالعات کتابخانهای با استفاده
از روشهای مختلف از جمله مراجعه به کتب ،مج ّلهها ،گزارشهای
تحقیقی ،نقشــهها و جســت و جوی اینترنتی به دست آمد .پس
از بررســی عمیق این ورودیها ،این اطالعات ابتدا فیشبرداری و

ســپس با استفاده از روش تحلیل کیفی مورد بررسی قرار گرفته و

طراحی از آنها استخراج شده است.
سیاستهای ّ

نمودار شمارة  :1تقسیمبندی ورودی بنا در سبکهای مختلف ،مأخذ :نگارنده به استناد از مقاله دوستی مطلق102 :1388 ،

جدول شماره :1دسته بندی شرایط عام و خاص مورد انتظار از عرصه مبادی ورودی
محتوا

شرایط عام

شرایط خاص

سازمان فضایی
(کالبدی/ادراکی/
بصری)

تعریف کننده فضا
تشخص فضا
مفصل بودن
انسجام و پیوستگی
قابل ادراک و خوانا بودن
دعوت کنندگی و نفوذپذیری متناسب
پویا ،فعال و منعطف بودن
ایمن و راحت بودن
قابل تحول و نو شدن
به حد کفایت از نظر مخاطبان در کل و جز زیبا باشد.
فرم با محتوا تناسب داشته باشد.
تبدیل پذیری
خوانایی
خصوصی بودن
جذابیت بصری و دلپذیر بودن
ایجاد حس مکان
تغییر و گذار
کریدور بصری و ادراکی
دارای نظم هندسی و سادگی فرم همراه با یکمرتبگی
محصوریت مناسب

تذکردهنده ورود به شهر و خروج از آن.
بازتابنده هویت(شناسنامه شهر).
بازتابنده شأن و جایگاه ورودی.

طراحی ورودی شهرایرانی متأثر از ورودی مساکن قدیمی
سیاستهای ّ

مبانی نظری
مفهوم ورود
«مفهوم ورود -خروج از دیدگاه فلســفی بــا رابطه درون -بیرون
مرتبط اســت .از لحاظ وجودی مفهوم "من بیرون آن هستم" " ،من
داخــل آن میشــوم" و "من در میان آن هســتم" ،مبین آگاهی ما
به تجربههایی اســت کــه از اثرات کلی برونی و درونی سرچشــمه
میگیرد»(کالن« .)8 :1377 ،بنابراین با انطباق مشــخّ ص با محیط
وضعیت نسبت به درون -بیرون ،یک "اینجا" و یک "آنجا"
و تعیین
ّ
خلق میشــود .از این رو ،بین درون و بیرون حالتی تعلیقی ،برزخ و
وضعیت "نه این و نه آن" و "هم
پرنوســان پدید میآید که نشان از
ّ
وضعیت ،ناپایدار ،گذرا و عبوری اســت»
این و هــم آن" دارد .این
ّ
(پیشین.)9 :
مفهوم فضای ورودی شهر
«ورودی شهر دربرگیرنده مسیر حرکتی است که جریان ورود به
شهر از بیرون به درون از طریق آن میشود .این عرصه که حد فاصل

بستر طبیعی بیرون شــهر و محیط مصنوع درون شهر است ،ضمن
شخصیت
آن که از مختصات نسبی هر دو محیط بهره برده است ،از
ّ
و هویّت مســتقلی نیز برخوردار است(».ابلقی و پورجوهری:1385 ،
 .)68این تعریف از ورودی شــهر ،در چند بخش قابل تدقیق است:
میسر میشود
مســیر حرکتی که جریان ورود به شهر از طریق آن ّ
توجه به نوع حرکت ،سرعت حرکت و تغییر آن در
که در این بخش ّ
توجه به این عرصه -عرصة ورودی
اهمیت اســتّ .
محل ورودی حائز ّ
شهر -حد فاصل بستر طبیعی بیرون شهر و محیط مصنوع ،آن گونه
که شایسته فضای شــهری و انسانی باشد ،ضروری به نظر میرسد.
شــخصیت و هویّت مســتقلی برخوردار است .بدیهی
این عرصه از
ّ
است ،فارغ از تعریف ورودی به عنوان فضای شهری که دربرگیرندة
شخصیت و هویّت مستقل را
مختصات عام فضاهای شهری اســت،
ّ
شــاید بتوان با ذکر توقعات موردی از ورودی شهر در غالب جدول
شماره  1بیان نمود.
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محتوا

شرایط عام

شرایط خاص

سازمان فعالیتی

تناسب موضوع و موضع(طیف کاربری موجود با شأن و جایگاه کارکردی
آن عرصه تناسب داشته باشد).
دسته بندی مناسب
همجواری های مناسب(سازگاری کارکرد ها)
برخورداری از شعاع عملکرد مناسب
خدمات رسان به پیاده و سواره

برخورداری از نقش فراتر از حیاط خلوت شهر؛ به
نحوی که تمرکز فعالیت های مزاحم ،آلوده کننده،
غیر متناسب و نیز رانده شده از بطن شهرها در
این عرصه قرار نگیرد.
خدمات رسان به ساکنان و واردشوندگان به شهر.

سازمان ارتباطی

تأمین امنیت و نظارت
راحت
مطمئن
برخوردار از قابلیت جهت دهی
متناسب با بار ترافیکی
هدایت

مبدل آهنگ و مختصات حرکت برون شهری به
شهری و برعکس.
برخوردار از حداکثر قابلیت تفکیک جریان های
حرکت عبوری از حرکت های محلی ،داخلی و نیز
حرکت های همراه با توقف.
ایفای نقش فیلتر گزینشی در جریان عبور از
الیه های بیرونی به الیه های داخلی تر شهر(به
عنوان مثال امکان ورود وسایل نقلیه سنگین به
شهر را محدود نماید).

سازمان محیط
زیست

برخورداری از شرایط توسعه پایدار(تداوم شرایط بهره گیری در آینده)
حداکثر بهره مندی از پتانسیل طبیعی.
انطباق حداکثری عوامل مصنوع و طبیعی.

هم نشینی و تعامل ویژه عوامل مصنوع بر بستر
طبیعی.

مأخذ :نگارنده به اقتباس از ابلقی ،پورجوهری72،1385،
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مفاهیم درونی پدیده ورود
مفهوم ورود به حوزة شهری ،تعامل میان سه مفهوم ورود روانی،
بصری و فیزیکی است .این مفاهیم به منظور پرهیز از یک مرتبگی
در ورود به شــهر الزم هســتند .ورود روانی بــه مقطعی از عرصة

تقویت این حس مؤثّر است .این حس تا بدانجا پر رنگ میشود که
مخاطب خود را به صورت کامل خارج از حوزه شهری میبیند .این
بخش مفهوم خروج فیزیکی را تداعی میکند (پیشین .)43 :شایان

ورودی اشراف دارد که در مخاطب ،انتظار ورود به مکانی مشخّ ص

موقعیت
معرف مفاهیــم ورود ،از نظر
ّ
گفتن اســت که عرصههای ّ

را ایجاد میکند(آرمانشهر .)42 :1383 ،این موضوع از طریق ظهور
عالئم ،نشــانههای راهنما و نیز مستحدثاتی که به طور متعارف در

معــرف مفاهیم خروج ،منطبق
مکانــی الزاماً بر عرصههای متناظر
ّ

کیفیت ،مخاطب را به
پیرامون شــهرها واقع هســتند و یا با تغییر ّ

نیستند(رمضانی.) 33 :1392 ،

لحاظ روانی منتظر ورود به شهر میکند(رمضانی .)33 :1392 ،در

حوزة بصــری را ميتوان به عنوان حوزة حد واســط که هويّت
مســتقل دارد در نظر گرفــت .اين حوزه به عنــوان بزرگترين و

نحو محسوسی خود را برای مواجهه با مکان و فضای جدید حاضر

مبادی ورودی دارد و با اســتقرار بر روي مرز بيرون و درون شهر و

تــداوم حرکت و با تقویت حضور نشــانههای تصویری ،مخاطب به
میکند .این مقطع از ورود ،ورود بصری نامیده میشود(آرمانشهر،
 .)42 :1383با تقویت نشــانههای ورود بصری و با درگیر شــدن
مخاطب با شــهر ،ورود فیزیکی حادث میشــود .این ســیر ،سیر

مؤثّرتريــن حــوزه در تبديل عرصهها به يکديگــر نقش مهمي در

دادن فرصت کافي براي تبديل بيرون و درون به يکديگر ،به تفسير
رفتــار در دو طرف ورودي کمک ميکند .اين فضا به عنوان مفصل
با کاســتن از يکمرتبگي در مواجهه با هر يک از دو عرصه ،تبديل

طبیعی و مترادف ورود به شــهر اســت .در برخی موارد ،پارهای از

ميســر ميسازد .حوزههاي کناري به
ماليم دو عرصه به يکديگر را ّ

ســیال و منعطف هستند و مرز
معنا ندارند .همچنین این حوزهها،
ّ

ميکنند (خادمی و رفیعی جوزم.)9 :1387 ،

این حوزهها نقشــی پررنگتر نسبت به بقیه پیدا میکنند و یا اص ً
ال

قاطعی بر آنها متص ّور نیست(پیشین).
مفاهیم درونی پدیدة خروج

مفهوم خروجی هر حوزة شــهری بالتبع ،محصول تعامل ســه
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از شــهر میبیند .تغییر نسبت میان فضاهای مصنوع و طبیعی ،در

عنوان حوزههاي نيمه مســتقل در مجموع فضاهاي ورودي عمل
«یکــی از مهمترین تو ّقعهــا از ورودی ،تبدیلپذیری ،به ویژه

تبدیل رفتارهاست .انتظار میرود که رفتارها در دو طرف ورودی-
هر چــه اندک -تغییر یابند .یکی از بارزترین تغییرات رفتاری که

مفهوم خروجی روانی ،بصری و فیزیکی اســت .حس خروج روانی

پس از گذر از ورودی اتّفــاق میافتد ،تصمیمگیری برای انتخاب

خروج از شهر ایجاد میشود .در تداوم حرکت و با تقویت نشانههای

و الزم اســت که ورودی ،بســتر فضایی چنیــن رفتاری را فراهم

در حوزهای از مبادی خروجی شکل میگیرد که در مخاطب انتظار
بصری برونشــهری مخاطب از نظر تصویری نیز خود را در خارج

مســیر است .معموالً این تصمیمگیری نوعی مکث ایجاب میکند

آورد» (پاکــزاد.)4 :1386 ،
ا ّما آنچه امــروزه به عنوان

ورودی بــا آن ســر و کار
داریم ،بیش از هر چیز باعث
بههم خوردن نظام رفتاری و
بروز ناهنجاریهای رفتاری
توجهی به
شــده اســت .بی ّ

طراحی این فضــا به عنوان
ّ
مفصل ،موجب ورود یکبارة

افراد میشــود؛ به نحوی که
فرصتی برای تغییر و همساز
کــردن رفتار با فضای جدید

نمودار شماره  :2مرتبهبندی دروازههای ورودی شهر
مأخذ :نگارنده به استناد از حسین سلطان زاده142 :1372 ،

«مطابــق آمار ،بیش از 70درصد تصادفهای جادهای کشــور در

موقعیت و نقش ارتباطی خاصی که داشتند مکان استقرار
ســبب
ّ

 5کیلومتــری ابتدایــی و انتهایی جادههای بین شــهری اتفاق

خصوصیات کالبدی و کارکردی یکسان
همة دروازههای شهر دارای
ّ

محــدودة  30کیلومتری و بیش از 40درصــد آنها در محدودة
میافتد» (افندیزاده و گلشن خواص.)235 :1385 ،
نگاه به گذشته ورودی شهرها در ایران
فضای ورودی شــهرها در دوران هخامنشی و ساسانی :شهرهای
ایرانی پیش از اســام ،به ویژه در دوران هخامنشی و ساسانی ،بر
مبنای باورهای دینی و متأثر از جهانبینی ســاخته میشد .این

شــهرها معموالً به حصاری ختم میشــد که چهار دروازه به چهار
ســوی عالم داشــت و یادآور جهات اربعه بود .در این جهانبینی

فعالیتهای اجتماعــی و اقتصادی بودند .البته
و جریــان بعضی از ّ
نبودند(ســلطان زاده (ب) .)142 :1372 ،از آنجا که بنای دروازه
اولین پرده(ســکانس) مواجهه قطعی مخاطب با شهر هنگام ورود
توجه ویژهای منظور میشــد تا
بــود ،در طرح و آرایش ایــن بناّ ،
نمودار زیبایی ،فرهنگ ،ذوق هنری و هویّت شــهر باشد و به عنصر
شناسایی شهر بدل گردد .در این دوره ،دروازهها مطابق نمودار زیر

در چندین مرتبه خالصه میشدند.
به طور کلی چهار مقطع اصلی برای ورودی شهر وجود دارد:
 .1دوران حیات کالبدی دروازهها :در این دوران ،دروازهها وجود

شــهر با زمین به عنوان مرکز عالم مقایســه میشــد که از طریق

خارجی و نمــود کالبدی دارند .این دوران شــامل تمام دورههای

بــود ،ارتباط مییافت .بنابرایــن در آن دوران عالوه بر دو عملکرد

اقتصادی دارند .تح ّول رشــتة حیات دروازهها در این دوران ،به دو

و دروازههای آن وجود داشــت (حبیبــی .)24 :1375 ،در دوران

جایی حصار شــهر ،و دوم تغییر نام دروازهها که به دالیل مختلف،

دروازههای خود با کل عالم هستی که به چهار قسمت تقسیم شده
برقراری ارتباط و نمایش جهات اربعه ،مفهومی فلسفی در باره شهر
ساسانی ،بازار در اطراف ورودی و دروازة شهر توسعه یافت و میدان
با عملکردهای مختلف نظیر اعالم فرمانهای دولت ،بخشــودگیها
و عقوبتها احداث گردید .به این ترتیب زمینة شکلگیری فضایی
پیرامون دروازة ورودی و بسط مفهوم ورودی از یک مرز و یا سطح
عمودی برای عبور که با عنصر شــاخص دروازه تعریف میشد ،به
فضایی خــاص از نظر عملکردی فراهم گردید .هر چند این فضا از
دیدگاه ریختشناســی هنوز فضایی خاصی را شکل نمیداد ،ولی
به تدریج با گذشــت زمان به ویژه در دوران صفویه رشد کرد و به
تکامل رسید(پیشین.)28 :
فضای ورودی شــهرها در دوران صفویه :عنصر مهم و شــاخص
فضاهای ورودی در شهرهای قدیم ،دروازه است .دروازهها و فضای

طراحی ورودی شهرایرانی متأثر از ورودی مساکن قدیمی
سیاستهای ّ

فراهم نمیآورد (پیشین.)9 :

پیرامــون آنها از فضاهای مهم شــهری به شــمار میآمدند و به

متوالی تاریخی اســت که در آن دروازههــا عموماً کارکرد دفاعی-
شکل قابل پیگیری اســت :اول ،تغییر مکان دروازه به دلیل جا به
از جمله مالحظات سیاسی ،انجام میگرفت.
 .2دوران حیــات کالبدی -ذهنی دروازههــا :این دوران با یک
شکست یا گسســت تاریخی -اجتماعی همراه است که در اثر آن،
حصار شــهر معنای تاریخی خود را از دستداد و دروازهها به تبع
این تغییر ،دچار دگرگونی معناییشــدند .پیامــد این دگرگونی،

تغییــر نام برخی از دروازهها و نامیدن آنها با واژههای مهندســی
شهری و شهرسازانه جدید مثل فلکه ،چهارراه و میدان بود.
 .3دوران حیات ذهنی -خاطرهای :با از بین رفتن کالبد دروازهها
و نقــش کارکــردی آنها در شــهر ،دروازهها با تغییــر کالبدی-
محتوایی مواجه شدند .از آن به بعد جایگاه ویژه دروازهها به سبب
ارزش مکانی و معنی شــکل گرفته در طول تاریخ حیات شــهر به
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طور ذهنی و خاطرهای قابل بازشناســی است(شعله.)22 :1385 ،
تداوم خاطرهای مکان دروازهها در هر زمان ،نمود ویژهای داشــته

شــکلگیری ورودی به عنوان یکی از عناصــر مهم در معرفی

اســت .شکل کالبدی دروازهها به تدریج با تغییر نام آنها در طول

افکار و نظریات دوران مربوط به خود است و متناسب و هماهنگ

از آنها در شهر امروز ،به صورت ذهنی -خاطرهای در آمده است.

میگیرد( .آرمانشهر .)103 :1387 ،فضای ورودی خانه به تبعیت

دورههــای مختلف تاریخی به کالبدی -ذهنی و با اضمحالل برخی

با امکانات ،اهداف عملکردی و تف ّکرات دورة مربوط به خود شکل

« .4دوران یادمانی -بصری :ورودی شهر ورای عملکردی ساده،

طراحی میشــد که افراد
از اهداف مذهبی و اجتماعی به صورتی ّ

( .)Smith,1977بدیــن ترتیب با مکانیابی صحیح محل ورودیها،

از فضــای ورودی به فضای داخلی دید مســتقیم وجود نداشــته

میتواند در ســاختار شــهر به عنوان عنصر نمادین مطرح شود»

به صورت ناگهانی و یک مرتبه وارد فضای خانه نشوند و همچنین

کیفیت
به خصــوص ورودیهای اصلــی ،میتوان یک عنصر بــا
ّ

طراحی فضــای ورودی در عموم خانهها
باشــد .به همین جهت ّ

لحــاظ عملکردی و ایجاد حس محصوریّت ،از نظر بصری در منظر

طراحی فضای ورودی خانهها نه تســهیل حرکت،
اهداف مهم در ّ

زیباشناسانه خاص به وجود آورد که عالوه بر ایجاد فضای مکث ،به
شهری ،عنصری باارزش به شمار آید (شعله.)20 :1385 ،

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

ویژگیهای فضای ورودی شهرهای قدیم

فضای ورودی شهرها نیز متأثّر از فرهنگ و سنن اجتماعی ،دارای

ویژگیهــای ادراکی و عملکردی بودند کــه این ویژگیها در فضای
فعالیتهایی است که در آن فضا جریان
ورودی شهرها عمدتاً حاصل ّ
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اهمیت بسیار زیادی
داشت .البته
خصوصیات کالبدی فضای ورودی از ّ
ّ
در ایفای اصلیترین نقش آن یعنی ارتباط فیزیکی برخوردار اســت،
اما دارای پیچیدگی فضای ورودی بنا نیست .به همین دلیل ،عوامل
ایجادکنندة ویژگیهای ادراکی و عملکردی فضای ورودی شهرها در
برخی موارد با عوامل ایجادکنندة این ویژگیها در فضای ورودی بنا،
که جزء فضاهای آن هستند ،متفاوت است .در یک جمعبندی برای
این قسمت از پژوهش ویژگیهای ادراکی و عملکردی فضای ورودی
شهرهای قدیم را میتوان در جدول شماره  2خالصه نمود:
جدول شماره :2ویژگیهای ادراکی و عملکردی فضای ورودی شهرهای قدیم
ویژگیهای ادراکی

ویژگیهای عملکردی

* دعــوت کردن(به دلیــل عملکرد * برقــراری ارتباط فیزیکــی بین دو

اجتماعی و پویایــی فضای باز مقابل فضا(دروازه)
دروازه شهر)

امنیــت و نظــارت بــر
* تأمیــن ّ

بخشــیدن(اهمیت دادن به ارتباط(دروازه ،برجهای دفاعی)
* هویّت
ّ

دروازه و تزیینهــای آن و شــاخص * هدایت(قرارگیــری دروازه اصلی در
مسیری که مســتقیماً به مرکز شهر و
نمودن دروازه)
* ایجاد حس ورود( عبور از دروازه به بازار ارتباط داشت).

عنوان مرز جداکننده دو فضا)

* معرفی شــهر(کتیبههایی که بر سر در

* آماده ســاختن برای درک فضای دروازه ورودیهای مهم قرار داده میشد)

جدید(فضــای بــاز مقابــل دروازه با * حضور فضای ورودی در فعالیتهای

عملکرد اجتماعی)
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فضای ورودی مساکن قدیمی

روزمره شــهر(فضای بــاز مقابل دروازه

* برقراری ارتبــاط ادراکی و بصری ورودی با عملکرد اجتماعی و اقتصادی)

فعالیتی تعریف و تشــخیص فضا(فضای ورود به
بین دو فضا(وجــود دروازه و
ّ
کــه در فضــای مجــاور آن جریان شهر در گذشــته کام ً
ال تعریف شده و
داشت)

قابل تشخیص بود)

مأخذ :بحرینی ،علی طالب بابلی61 :1381 ،

در امتداد محوری غیر مســتقیم شکل میگرفت .بنابراین یکی از

بلکه کنترل آن و طوالنی نمودن مســیر حرکت از بیرون به درون
بود(سلطانزاده (الف).)60 :1372 ،

در معماری س ّنتی ایران غالباً ورود از محیط خارجی بنا به دورن

آن از طریق عبور از یک سلسله فضاهای مرتبط به هم ،که مجموعاً
فضای ورودی را تشــکیل میدهد ،صورت میگیرد .پلکان ورودی،
فضایــی که در اثر عقب نشســتن و یا جلوآمدگی ورودی شــکل
طراحی شــده در مقابل ورودی بناهای مهم،
میگیرد ،فضاهای باز ّ
جلوخان ،هشتی و ســایر عناصر ورودیهای بناهای قدیمی ایران،

همه موجب تبدیل ورودی از یک ســطح به یک فضای تعریفشده
هستند(بحرینی و علی طالب بابلی.)14 :1381 ،
فضای ورودی بناها چه از نظر عملکردی و چه بصری ،یک فضای
رابط اســت و عملکردهایی همچون تأمین ارتبــاط بین فضاهای
امنیت ،رعایت
درونــی و بیرونی و نظارت بر ارتباط(کنترل -تأمین ّ
محرمیت) را بر عهده داشــته اســت .این فضا در
سلســله مراتب
ّ
کنار ایــن عملکردهای اصلــی ،دارای عملکردهای جانبی دیگری
نیز هســتند؛ نظیر عملکردهای اجتماعی که از آن جمله میتوان
فعالیتهایی چون
بــه تماسها و تبادالت اجتماعــی و اقتصادی و ّ
اســتراحت و انتظار ،بدرقه و استقبال ،برگزاری اعیاد و عزاداریها
در صحن جلوخان اشاره نمود(سلطانزاده (الف).)54 :1372 ،
بررسی ویژگیهای ورودی مسکن قدیمی در ایران
در این قســمت با بررســی نمونههــای مــوردی ،ویژگیهای
ورودی بنــا به دو صــورت عام(ویژگیهای ادراکــی و عملکردی)
و خاص(ویژگی ورودی بنا در ســبکهای مختلــف قبل و بعد از
اسالم) استخراج شــدند که در مرحلة بعد بر پایة همین ویژگیها
بازطراحی ورودی شهر تدوین میگردد.
طراحی و
ّ
سیاستهای ّ
ویژگیهای عام
به طور کلی ویژگیهای فضای ورودی مساکن قدیمی را میتوان
به دو دســته ویژگیهای ادراکی و عملکردی طبق جدول شــماره

 3تقسیم نمود که انعکاس نحوة شکلگیری ویژگیهای کالبدی و

بودن این فضاها و روش پاســخگویی به این اهداف است که ایجاب

عملکردی آنهاست.

مینماید ساختار کالبدی فضای ورودی بنا بسیار پیچیدهتر از ورودی

جدول شمارة  :3ویژگیهای ادراکی و عملکردی ورودی بنا
ویژگیهای ادراکی
* دعوت کردن و هویّت بخشیدن

ویژگیهای عملکردی
* برقراری ارتباط فیزیکی بین دو فضا

* ایجاد حس ورود وآماده ســاختن * تأمین امنیــت و نظارت بر ارتباط و
هدایت و کنترل

برای درک فضای جدید

فعالیتهای
* برقراری ارتبــاط ادراکی و بصری * معرفی بنا وحضــور در
ّ
روزمره شهر

بین دو فضا

شهر باشد (بحرینی و علیطالب بابلی .)16 :1381 ،در جداول شماره
 8 ،7 ،6و  9این مقایسه به صورت خالصه آورده شده است.
جدول شمارة  :4ویژگی ورودی بنا در سبکهای مختلف قبل اسالم

انواع شیوه

ویژگی

پیش از پارسی

توجه بــه جهت بادهای
مکانیابی محــل ورودی خانهها با ّ
دائمی بوده ،بدین معنا که ورودی در جهتی قرار داشــته که
مانع از نفوذ باد به درون فضای خانه شود.

مأخذ :بحرینی و علیطالب بابلی15 :1381 ،

ویژگیهای خاص
ســبکهای مختلف در دو بخش قبل از اســام و بعد از اسالم در
جداول شمارة  4و  5جمعآوری شدهاند.
مقایســه بیــن ویژگیهای ورودی یک بنا و شــهر در گذشــته
نمایانگر وجود تشــابهاتی میان آنهاســت .به نظر میرسد همان
اهدافی که موجب شده تا فضای ورودی بنا شکل گیرد و تکامل یابد،

در شکلگیری فضای ورودی شهر نیز نقش داشته است .علّت تفاوت
در ســاختار کالبدی ورودی بنا و شــهر ،تفاوت در میزان خصوصی

انواع شیوه

شیوة خراسانی

شیوة رازی

شیوه پارتی

مأخذ :نگارنده با استناد از مقاله دوستی مطلق962 :1388 ،

جدول شمارة  :5ویژگی ورودی بنا در سبکهای مختلف بعد اسالم
ویژگی

محرمیت
تأکید بر درونگرایی و
ّ
طراحی ورودیهایی با هشتی ،رعایت سلسله مراتب و حریمها
ّ
تأکید بر صفت مردمواری و سادگی در ساخت فضاهای ورودی
طراحی ورودیهایی ساده و بدون تزیین
عدم جلب ّ
توجه دیگران از طریق ّ
صفت مردمواری و سادگی شیوه خراسانی جای خود را به تجلل و ورودیهای پرکار و آراسته داد.
محرمیت و سلسله مراتب از شیوههای قبل تا این دوره همچنان ادامه داشته است.
توجه به
ّ
ّ

شیوة آذری

طراحی فضای ورودی
استفاده از هندسه متن ّوع در ّ
استفاده از اندازههای بسیار بزرگ سردر ورودی
رواج تزئینات

شیوة اصفهانی (دوره اول)

اهمیت یافتن نحوه ورود و دسترسی به درون فضا
ّ
وجود یک چرخش در مسیر ورود به فضای داخل

شیوة اصفهانی
(دوره دوم ،قاجار و پهلوی)

ایران معاصر

ورودیها حالت تجربی داشــت و شــامل ورودیهای ساده،
هشتیها و ورودیهای ستون دار میشد .هم چنین استفاده از
ایوان در فضای ورودی در بسیاری از بناها به چشم میخورد.

طراحی ورودی شهرایرانی متأثر از ورودی مساکن قدیمی
سیاستهای ّ

توجه به دورهها و
ویژگیهای خاص ورودی مســاکن قدیمی با ّ

شیوه پارسی

طراحی و شــکلگیری ورودیها
حفظ درونگرایی اســاس ّ
بوده ،ساختمانها روی سکو و تختگاه قرار میگرفته و تعداد
زیادی پله به ورودی بنا منتهی میشد .استفاده از ستونهای
بسیار بلند در آستانه ورودی و پلههای بسیار زیاد و دهانههای
بزرگ و بلند ،ورودیهای باشکوه ایجاد کرده است(بنای تخت
جمشید) .ساخت آفتابگیر و ســایبان در جاهای ضروری از
توجه به مسائل اقلیمی دارد.
جمله ورودیها نشان از ّ

زوال و انحطاط این فضاها به دلیل تقلید از معماری غرب
خود باختگی ایرانیان ،در برابر فرهنگ و تمدن غربی
طراحی ورودی به شکلی تقلیدی و متأثر از نفوذ سبک بینالملل معماری مدرن
ّ
شکلگیری ورودیهایی بدون در نظر گرفتن اقلیم و فرهنگ منطقه
توجه به مفهوم اساسی فضا
توجه به استفاده از عناصری مثل ستون بدون هیچ هدف عملکردی به جای ّ
ّ
توجهی به نمای شهری و فقر ارزش معماری
عدم ارتباط و هماهنگی بصری ،بی ّ

مأخذ :نگارنده با استناد از مقاله دوستی مطلق102 :1388 ،
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جدول شمارة  :6مقایسه بین کارکرد ارتباط دادن بین ورودی یک بنا و شهر در گذشته
کارکرد

ارتباط دادن

روش پاسخگویی

ورودی خانه

ورودی شهر

فضای ورودی ،مکان تغییر مسیر حرکت
بــرای ورود به یک بنا و نیز محل توقف و
انتظار در جلــو بنا را از فضای عبوری راه
متمایز میکند .بنابراین فضایی انتقالی یا
رابط است که توسط آن میتوان از بیرون
به درون ،یا برعکس ،یک فضا رفت.

احــداث حصار و خندق در پیرامون شــهر
بــرای ایجاد محصوریــت صورت میگرفت
تا دسترســی به شــهر محدود و منحصر به
دروازه بشود و ارتباط بین فضای درونی شهر
بــا خارج آن تحت کنتــرل و نظارت درآید.
(مهم ترین کارکرد دروازه)

ورودی شهر

ورودی خانه

صحن جلوخان ،درگاه هشــتی ،با احداث حصــار و خندق،
داالن ،ایوان ،ساباط ،فضای ورودی برج ،بارو در اطراف شهر ورود
را تشکیل میدهند و ورود با عبور به آن به تعدادی دروازه اصلی
یا فرعی محدود میشد.
از آنها صورت میگیرد.

مأخذ :نگارنده به استناد از کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران و فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران از حسین سلطانزاده.
جدول شمارة  :7مقایسه بین کارکرد دفاع کردن بین ورودی یک بنا و شهر در گذشته
کارکرد

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

دفاع کردن و
امنیت برقرار
کردن

روش پاسخگویی

ورودی خانه

ورودی شهر

در گذشــته مردم از لحاظ اجتماعی از
حمله بیگانــگان در امان نبودند ،فضای
ورودی خانههــا را بــه شــکل ســاده
توجه دیگــران به آن
میســاختند که ّ
جلب نشود .این درها تنها چیزی بودند
که در شــهرها به چشــم میخوردند و
غریبه ای کــه برای اولین بــار به یک
شهر در ایران قدم میگذاشت راه را گم
میکرد زیرا نمایی وجود نداشت.

در پیرامون بیشــتر شــهرها خندق و حصار
میســاختند و در هنگام ناامنی برای کنترل
راههــا ،دروازههــا را میبســتند .دروازه برای
حفظ امنیت داخلی شــهر نیز سودمند بودند.
در مواقع ضروری آنها را میبســتند و از شهر
در برابر هجوم راهزنان محافظت میکردند ،و
به ســبب آنکه تنها راه ارتباطی شهر با خارج
آن منحصر به دروازهها بود ،آنها همواره تحت
کنترل و نظارت مأموران انتظامی بودند.

ورودی شهر

ورودی خانه

در ورودی خانــه کالبد شــهر در ظرف حصار ،بارو و
ســاده و بــدون خندق قرار داشت و ورود به شهر از
تجمالت ســاخته طریق دروازههایی صورت میگرفت
که در مواقع اضطراری بسته میشد
میشد.
و در مواقــع عادی هــم کام ً
ال تحت
نظارت و کنترل بود.

شماره نوزدهـم بهار 1394

مأخذ :نگارنده به استناد از کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران و فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران از حسین سلطانزاده1372 ،
جدول شمارة  :8مقایسه بین کارکرد اقتصادی بودن بین ورودی یک بنا و شهر در گذشته
کارکرد

اقتصادی بودن

ورودی خانه

ورودی شهر

ورودی خانــه کارکــرد اقتصــادی
نداشــت .اما در کنار بعضــی از ورودی
بناها(مســاجد جامع و مزارهای بزرگ
و بناهای تجاری)فضایــی مانند دکه و
بســاط دستفروشــان وجود داشت زیرا
چنان محلی مــکان رفت و آمد و توقف
مردم بود و طبیعی است که فروشندگان
بعضــی از کاالهای مورد نیاز مردم را در
کنار آنجا عرضه کنند.

روش پاسخگویی
ورودی خانه

ورودی شهر

در گذشــته یکی از منابع مهم درآمد حکومت
هــا ،مالیتهایی بود کــه از کاالهای وارداتی یا
صادراتی دریافت میشد .این عوارض در کنار ورودی خانه کارکرد در کنــار دروازه کاروانســرا یــا
محلهایی برای بازرســی کاالها و
دروازههــا از بازرگانان و صاحبان کاال دریافت اقتصادی نداشت.
میشــد ،زیرا که دروازههــا تنها گذرگاه عبور
دریافت عوارض احداث میکردند.
کاال بودنــد .به همین منظــور در کنار دروازه
هایی کــه محل تردد کاروانهــای جاری بود،
کاروانســرا یا محلهایی برای بازرسی کاالها و
دریافت عوارض احداث میکردند.

مأخذ :نگارنده به استناد از کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران و فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران از حسین سلطانزاده1372 ،
جدول شمارة  :9مقایسه بین کارکرد اجتماعی بودن بین ورودی یک بنا و شهر در گذشته
کارکرد

اجتماعی بودن
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ورودی خانه

ورودی شهر

در گذشــته زنان در اوقاتی از روز،
در جلــوی ورودی خانهها دور هم
جمع میشــدند و بــه گفت و گو
میپرداختند .اســتقبال یا بدرقه
مهمانان یکی از ســنتهای کهن
این مرز و بوم است و مکان آن نیز
اغلب در محــدوده فضای ورودی
بناها بوده است.

رفــت و آمــد کاروانهــای بازرگانــی،
مســافران در پیرامــون دروازه اصلی
شــهر یک فضای اجتماعی پر تحرک
پدیــد مــیآورد که موجب تشــکیل
بازار ،کاروانســراها ،میــدان و برخی از
فضاهای مهم شــهری در پیرامون آنها
میشد .بعضی از فعالیتهای بازرگانی،
تولیــدی ،اجتماعــی و تفریحی در آن
فضاها جریان مییافت.

روش پاسخگویی
ورودی خانه

ورودی شهر

هشــتی و داالن امکان دیدار ،بازار ،کاروانسراهای بزرگ ،میدان
گفت و گو ،توقف ،انتظار و ورود و برخی از فضاهای مهم شهری در
پیرامون دروازه قرار داشتند.
را فراهم میکرد.
سکوهای دو ســوی پیشطاق،
هنــگام گفت و گو و هم هنگام
انتظار و رفع خســتگی ،بدون
کســب اجازه از صاحب خانه،
استفاده میشد.

مأخذ :نگارنده به استناد از کتاب فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران و فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران از حسین سلطانزاده1372 ،

که بههم پیوند مییابند ،منطبق ســازد .ورودی شهرها در گذشته

نتیجهگیری

ورودی مساکن قدیمی کام ً
طراحی شده بودند که هر
ال از پیش ّ

جزء نقش و کارکرد مشــخّ صی داشت و در یک کل به هم پیوسته
فراتر از یک روزن و تیغه عمل کرده و یک فضا را شــکل میدادند.
امروزه دیدگاه مدرنیستی و عملکردگرایانه باعث تنزل مقام ورودی
توجه بیش
تا حد یک در ســه یا چهار سانتی متری شــده استّ .

طراحــان به عملکرد فضا باعث شــده مفصل ورودی ،تمام
از حد ّ
امکانات فضاییاش را از دســت بدهد و تبدیل به در ورودی شود.
این در حالی اســت که این در باید دو دنیای متفاوت را به یکدیگر
وصل کند .در پیامد همین قضیه امروزه با شهرهایی مواجه هستیم
کــه از هر کجای آن میتوان وارد شــد ،بدون آنکه احساســی از
رسیدن به جایی داشته باشیم .به طور کلی فضای ورودی شهرهای
میتوانست همانند یک مفصل خود را با ویژگیهای هر دو فضایی

پیوند میان آنچه که گذشــت و آنچه که در پیش روست .فضایی
که شــخص در آن میآزمــود تا برای آزمــودن تجربههای جدید
آماده شود .در این پژوهش با بررسی ویژگیهای  20نمونه ورودی
مساکن قدیمی در دورهها و سبکهای مختلف(جداول شمارة  2تا
بازطراحی مبادی ورودی
طراحی و
ّ
 ،)4سیاســتهای مرتبط برای ّ
شــهر ایرانی استخراج شد تا ورودی شــهرها ،نه فقط یک فضا که

مکانــی پذیرای فعل ورود با تمام آداب و ویژگیهایش باشــد .در
بازطراحی فضای
طراحی و
ّ
نتیجه ،تمام این سیاســتها در جهت ّ
ورودی با تأکید بر جنبههای کالبدی -فضایی ،ارتباطی و عملکردی
در جهــت معکوس نمودن فرایند افت شــهری و رونق چند بعدی
این بخش از شهر میتواند مورد استفاده قرار گیرد .این سیاستها
در جدول شماره  10جمعبندی شدهاند.

جدول شمارة  :10سیاستهای استخراج شده برای ط ّراحی و بازط ّراحی مبادی ورودی شهر ایرانی

ویژگیهای
عام ورودی
مساکن قدیمی

ابعاد دینی و اصول
ط ّراحی

نمودهای معنایی و ظاهری این ویژگیها در ط ّراحی مبادی ورودی

عقبنشینی
ورودی گذر

نمایانگر اعتقاد مردم
به عدم تجاوز به
حقوق دیگران
(اصل قلمرو)

ـ پیشبینی عقبنشــینی و فضــای الزم مقابل کاربریهایی کــه نیاز به توقف
طوالنی مدت شهروندان در پیادهرو دارد.
ـ جلوگیری از تداخل و تــداوم فعالیتهای بدنه در عرصه خیابان با ایجاد نقش
جلوخان برای بدنهها توسط مسیر
با اســتفاده از پیشآمدگی یا عقب رفتگی بر ساختمانها ـ میتوان نفوذپذیری
بصری را افزایش داد البته این اقدام نباید موجب ایجاد نقاط کور گردد.
ـ ایجــاد قلمرو مخصوص عابران پیــاده و تأمین ایمنی پیاده در برابر ســواره و
ممانعت از ورود پیاده به مســیر حرکتی از طریق جداسازی باند سواره و پیاده با
مرزهای کالبدی مشخص
ـ ایجاد توقفگاه مناسب برای خودرو و ممانعت از پارک در حاشیه مسیر
ـ احترام به حس مالکیت ساکنان در قلمرو واحد مسکونی خود
طراحانه برای جلوگیری از نفوذ افــراد غیر محلی به درون بافت
ـ اتخــاذ تدابیر ّ
مسکونی بالفصل محور

قرارگیری دو
سکو

ارزشگذاری به
برقراری ارتباط با
همسایگان
اهمیت به بدرقه و
ّ
پیشواز
(اصل رفتار انسانی)

ـ پیشبینی مکان مناسب برای رفع خستگی و کمپینگ مسافران
ـ احترام به انسان به عنوان روح فضا
ـ ایجاد فضاهای تفریحی و خدماتی -رفاهی متمرکز در ورودی
ـ تقویت گرهها و قرارگاههای رفتاری در فضاهای ورود به شهر به طوری که فضایی
پویا ،انعطافپذیر و دعوت کننده بوده و در فعالیتهای روزمره شهر حضور یابد.

وجود هشتی

شهر(توجه به سه حوزه مبادی ورودی)
ـ سلسله مراتبی بودن ورود به
ّ
ـ ایجاد بستر فضایی مناسب برای رفتارهایی مثل مکث و حرکت در مبادی
اهمیت به بدرقه و
ّ
ـ ایجاد هوشــیاری در راننــدگان عبوری از طریق ایجاد تمایــز در جدارهها در
پیشواز
نزدیکی ورودی و خروجی شهر
محرمیت
توجه به
ّ
ّ
انعطافپذیری فضا ،پیشبینی عرصهها برای فعالیتهای ویژه
(اصل سلسله مراتب،
ـ مجتمعهــای دروازهای باید برخــوردار از انعطاف عملکردی باشــند و امکان
اصل تباین)
استفادههای چند منظوره از آنها فراهم گردد.
ـ خدمات دروازهای تا حد امکان به صورت مجتمع دیده شوند.

نمونه تصاویر

ورودی یک خانه قدیمی ،شهرضا

طراحی ورودی شهرایرانی متأثر از ورودی مساکن قدیمی
سیاستهای ّ

ماهیــت انعطافپذیر بود که
قدیم ایــران همانند بناها ،فضایی با ّ

فضای آماده شــدن برای آزمودن تجربه جدیــد بود .فضایی برای

مأخذwww.shahreza.info :

ورودی یک خانه قدیمی ،نائین

مأخذ :نگارنده
هشتی در فضای ورودی ،یزد

49
مأخذ :نگارنده

ویژگیهای
عام ورودی
مساکن قدیمی

ابعاد دینی و اصول
ط ّراحی

در ورودی
کنترل کننده
ارتباط داخل و
خارج

محرمیت
توجه به
ّ
ّ
(اصل تمرکز ،اصل
اتصال)

نمودهای معنایی و ظاهری این ویژگیها در ط ّراحی مبادی ورودی

نمونه تصاویر
در ورودی ،رشت

ـ دیده شدن نشانهها و شاخصهای مهم شهر
ـ تقویت حس نزدیک شدن به شهر از طریق مشاهده نشانهها
ـ شاخص کردن لحظه مواجه با شهر با تأکید بر نشانه بصری
ـ مسدود نشدن دید به طبیعت عناصر کالبدی و احجام

مأخذ :نگارنده
ورودی سنتی خانهای در عودالجان تهران

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

اختالف سطح
بین آستانه در
و گذر

ـ تمایز بین دو فضا و انتقال افراد از یک فضا به فضای دیگر با تأنی به طوری که
خروج و ورود به فضای دیگر برای ناظر قابل درک باشد.
توجه به بعد
ّ
ـ قرار دادن نشانههای بصری در نقاط عطف ورودی
مردمواری
(اصل سلسله مراتب) ـ رعایت سلسله مراتب ورود به شهر
ـ تغییر سیمای مناظر از محیط طبیعی به مصنوع و القای حس تغییر وگذر

شماره نوزدهـم بهار 1394

مأخذ :رمضان جماعت و نیستانی68 :1389 ،
ورودی یک خانه قدیمی

تمییز
جنسیت

محرمیت
توجه به
ّ
ّ
(اصل رفتار انسانی)

توجــه به گروههای مختلف اجتماعی حاضر در فضا به ویژه گروههای آســیب
ـ ّ
پذیر
ـ احترام به انسان به عنوان روح فضا

سلسله مراتبی
بودن ورود به
خانه

محرمیت
توجه به
ّ
ّ
(اصل قلمرو،
اصل اتصال،
اصل سلسله مراتب)

طراحی ورودی
ـ ّ
توجه به سه حوزه ورود روانی ،بصری و فیزیکی در ّ
توجه به سلسله مراتبی بودن ورود به شهر و در کنار آن ایجاد فضایی به منظور
ـ ّ
دیده شدن و حتی دیده نشدن
ـ ایجاد دسترسی مناسب از ورودی به نقاط مهم شهر
ـ ظهور تدریجی و گاه به گاه سیلوئت شهر و نشانههای شاخص آن ضمن حرکت
در هر حوزه
طراحی عناصر بینابین ،حد واســط کالبد مصنوع و محیط طبیعی شهری صورت
ـ ّ
بگیرد .این فضای حد واسط باید دارای سلسله مراتب تدریجی در داخل شهر باشد و
امکان قرائتهای متفاوت از طرح به مثابه یک متن وجود داشته باشد.
ـ پروفیــل عرضــی مبــادی ورودی میتوانــد در بخشهای مختلــف مبادی
ورودی(سکانسهای مختلف)تغییر یابد.
ـ تبدیل تدریجی عرصه ورودی شــهر به ســاختار درونی شــهر ،از طریق تداوم
فعالیتها ،عناصر کالبدی ،ریتم ،کفسازی و مبلمان شهری و مانند آن و انعکاسی
از مظاهر و عناصر ساختاری شهر در محدوده ورودی صورت گیرد.
ـ تقسیم طول مسیر به قطعات مختلف ،به منظور تن ّوع و به وجود آمدن فضاهای
متفاوت از یکدیگر(تعریف قلمرو فضایی) صورت بگیرد.

مأخذ :نگارنده
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دیاگرام خانه مرتاض ،یزد

مأخذ :نگارنده

ویژگیهای
عام ورودی
مساکن قدیمی

ابعاد دینی و اصول
ط ّراحی

با باز شدن در
دید مستقیم به
فضای خصوصی
وجود ندارد.

ـ مبادی ورودی شــهر در عین حال که نفوذپذیری بصری دارد و خواناســت اما
محرمیت حس کنجکاوی افراد را باید برانگیزد.
توجه به
ّ
ّ
(اصل سلسله مراتب ،هدایت دید به سمت عناصر شاخص و نشانهها در فضای عمومی
ـ تمرکز دید روی عناصر شاخص شهر در هر سکانس
اصل تمرکز)
امتداد دید هر بخش از مسیر به یک عنصر منتهی شود.

نمودهای معنایی و ظاهری این ویژگیها در ط ّراحی مبادی ورودی

نمونه تصاویر
دید از حیاط به داالن ورودی ،خانه رسولیان ،یزد

مأخذ :نگارنده
فضای ورودی ،محله چاله میدان تهران

مأخذ :رمضان جماعت و نیستانی68 :1389 ،
ورودی خانه عباسیان ،کاشان

وجود سقف در
فضای ورودی

توجه به بعد مردم
ّ
واری به صورتی
که انسان احساس
حقارت نکند(اصل
تناسب،
اصل تباین).

توجه به مسیر عبور پیاده
طراحی جزئیات بدنه با ّ
ـ ّ
توجه به تناسب مقیاسها در ساخت عناصر و احجام مصنوع
ـ ّ
طراحــی مبادی ورودی بــه صورت فضایی برای تصمیم گیری و متناســب با
ـ ّ
سرعت حرکت و میدان دید سواره و پیاده باشد.
ـ حفظ محصوریت در امتداد حرکت از طریق پوشــش گیاهی ،توده گذاری الیه
اول و...
ـ محصوریت راه در قلمروهای مختلف برای ایجاد فضاهای متباین تغییر کند.

از لحاظ شکلی
و حجمی ،دارای
حالتی گشوده،
باز هستند.

دعوت کنندگی
(اصل تمرکز،
اصل تناسب)

ـ به دلیل ســرعت باالی حرکت مبادی ورودی شــهر باید حالتی گشــوده و باز
داشــته باشد تا عرصه بیشتری در اختیار سواره قرار گیرد و در سرعت باال مجال
ادراک ورود به شهر را داشته باشد.
ـ حفظ و تقویت عناصر طبیعی و چشم اندازهای اصلی در امتداد محور
ـ بسته نشدن دید توسط عناصر کالبدی و احجام
ـ طول متناســب با عرض به نحوی که نقطه گریز منطبق با عناصر نشــانههای
شاخص شهری باشد.
ـ استفاده از عناصر درشت دانه در اطراف مسیر

طراحی ورودی شهرایرانی متأثر از ورودی مساکن قدیمی
سیاستهای ّ

سلسله مراتب
ـ ایجاد تن ّوع و حس کنجکاوی در ناظر
ورود با کاهش
محرمیت ـ تغییر تدریجی نورپردازی جاده به سمت نورپردازی درون شهر
توجه به
ّ
ّ
روشنایی نسبت
(اصل سلسله مراتب) ـ رعایت سلسله مراتب در نورپردازی با نزدیک شدن به شهر
به گذر و افزایش
ـ ایجاد سکانسهای بصری به وسیله نور در امتداد مسیر
مرحله ای نور

(مأخذhttp://www.anobanini.ir/travel/ :
)fa/esfahan/1386/03/post_35.php
ورودی خانه بروجردی ها ،کاشان
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره نوزدهـم بهار 1394

ویژگیهای
عام ورودی
مساکن قدیمی

ابعاد دینی و اصول
ط ّراحی

یکسانی نمای
توجه را
خانهها ّ
بیش از هر چیز
به ورودی جلب
میکند.

ـ ایجاد ریتم مطلوب در بدنه
ـ ســادگی احجــام ،بدنهها و جزئیات آنها به نحوی کــه قابل ادراک برای همه
محرمیت نظامهای حرکتی موجود در محور باشند.
توجه به
ّ
ّ
اهمیت به ـ عدم استفاده از عناصر دکوراتیو و پیچیده در مبلمان
(درجه
ّ
طراحی مسیر
باطن در اسالم در استفاده از مصالح یکسان و یکنواخت در ّ
مقابل توجه به ظاهر ،همخوانی سیمای مناظر طبیعی و مصنوع دست ساخت
ّ
کشف و برجسته نمودن عناصر نمادین و نشانه ای
تأکید بیشتر بر ابعاد
ـ استفاده از عناصر دارای ویژگیهای خاص و یا نمادین جهت متمایز کردن ورودی
درونی و معنوی
ـ ریز شدن و تدقیق جزئیات بدنهها ضمن نزدیک شدن به شهر
در مقایسه با ابعاد
ـ جلوگیری از بروز محرکهای غیر قابل پیشبینی
بیرونی و مادی)
ـ تقارن نسبی در جدارههای طرفین
(اصل تمرکز،
کیفیت معماری شهری
توجه به
ـ ّ
ّ
اصل وحدت،
ـ از تکرار عناصر مشــترک برای ایجاد وحدت بصری و کاهش اغتشاشات بصری
سادگی)
اصل
استفاده شود.
ـ پیوســتگی و انسجام در تودههای ســاختمانی و فضاهای سبز در طول مسیر
ورودی وجود داشته باشد.

تزئینات سر در
خانه در میان
دیوارهای ساده
اطراف

مهماننوازی(اصل
تمرکز،
اصل وحدت)

توجه به جزئیات متن ّوع و قابل ادراک برای ناظر در نماها
ـ ّ
ـ ایجاد جذابیت بصری در نقاط عطف از طریق تأکید بر عناصر شاخص
ـ جذاب کردن لحظه ورود برای سواره و پیاده
ـ ریز شدن و تدقیق جزئیات بدنهها ضمن نزدیک شدن به شهر
توجه به اجزا و کل به صورت همزمان در ســاختمانهای هم جوار قابل رؤیت
ـ ّ
در لبه
ـ تقارن نسبی و تعادل بصری پوشش گیاهی و عناصر انسان ساخت در جدارههای
طرفین مسیر وجود داشته باشد.

مسیر حرکت در
امتداد محوری
غیر مستقیم
شکل میگرفت.

محرمیت
توجه به
ّ
ّ
(اصل فضاهای
متباین،
اصل سادگی)

ـ مبادی ورودی شــهر در عین حال که نفوذپذیری بصری دارد و خواناســت اما
حس کنجکاوی افراد را باید برانگیزد.
کنترل سرعت ســواره در باند تندرو و جلوگیری از ســرعت گرفتن خودروها با
استفاده از قوسها با شعاع بزرگ
امکان شناسایی هندسه حاکم بر کل محور برای سواره
ایجاد ســکانسهای مشــخص در جاده از طریق اجتناب از خطوط مســتقیم و
کسلکننده

طوالنی نمودن
مسیر حرکت از
بیرون به درون

محرمیت
توجه به
ّ
ّ
(اصل اتصال)

ـ کنترل حرکت در مبادی ورودی شهر
طراحی ورودی تسهیل حرکت سواره نیست.
ـ هدف اصلی در ّ
طراحی این فضا به عنوان یــک مفصل رابط ،که موجب ورود یکباره
ـ ّ
توجــه به ّ
افراد به شهر نشود به نحوی که فرصتی برای تغییر و همساز کردن رفتار با فضای
جدید وجود داشته باشد.

نمودهای معنایی و ظاهری این ویژگیها در ط ّراحی مبادی ورودی

نمونه تصاویر

یک کوچه در بافت تاریخی ،یزد

مأخذ :نگارنده

کوچه در بافت تاریخی یزد

مأخذ :نگارنده
دیاگرام خانه رسولیان ،یزد

مأخذ :نگارنده
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مأخذhttp://iranmemari.com/khane-:
burujerdiha

ویژگیهای
عام ورودی
مساکن قدیمی

ابعاد دینی و اصول
ط ّراحی

نمودهای معنایی و ظاهری این ویژگیها در ط ّراحی مبادی ورودی

وجود اجزایی
که ورودی را از
یک سطح به
یک فضا تبدیل
میکند.

ارزشگذاری به
برقراری ارتباط با
همسایگان
(اصل وحدت،
اصل کثرت،
اصل رفتار انسانی)

ـ تعامل میان ســه حــوزه ورود روانی ،بصری و فیزیکی کــه در مجموع مبادی
ورودی شهر(یک کل بههم پیوسته) را تشکیل میدهند.
ـ در نظــر گرفتن قرارگاهها و مکان هایی برای شــکل گیری تعامالت اجتماعی
در مبادی ورودی
ـ در نظــر گرفتن امکانات کالبدی و کارکــردی در مبادی ورودی برای حضور و
فعالیت واردشوندگان در ساعات مختلف
طراحی مبادی ورودی به عنوان یک فضای شهری ،نه یک تیغه
ـ ّ

با حرکت از
بیرون به داخل،
از عمومی بودن
فضا کاسته
میشود و بر
عکس

توجه به محرمیت
ّ
(اصل تباین،
اصل ترکیب)

نمونه تصاویر
ورودی خانه قدیمی

ـ باریک شدن تدریجی زاویه دید به وسیله پوشش گیاهی و ...
ـ ترکیب تدریجی و تغییر از طبیعت به محیط مصنوع و برعکس
ـ با نزدیک شدن به شهر از درصد فضا کاسته شده و به درصد توده افزوده شود.
تا در حین حرکت پیوستگی احجام ساختمانی بیشتر شود.
ـ با نزدیک شدن به شهر تراکم ،بر و عمق تودهها بیشتر شود.
ـ یکــی از مهمترین توقعاتی که از ورودی انتظار میرود تبدیل پذیری دو عرصه
مجاور بهم اســت ،از این رو ورودی باید در جایی مســتقر گردد که یک حریم
ختم و دیگری شروع شود.
ـ ورودی باید به صورت یک فیلتر یک طرفه عمل نماید بدین صورت که ورود از
عرصه خصوصی به عمومی آسانتر از جهت معکوس آن باشد.
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