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هرفضای ورودی از یک یا چند جزء تشکیل می شده است که هر کدام از آنها دارای 

 خصوصیات کارکردی و کالبدی کما بیش معینی بوده است .

  ) صحن جلو خان (جلو خان 

جلو خان فضایی وسیع وبزرگ است که درجلوی پیش طاق بعضی ازبناهای بزرگ 

داف احداث جلوخان ، اهمیت ومهم ، طراحی و ساخته می شده است . یکی از اه

بخشیدن به فضای ورودی بنا و تمایز بهتر آن از فضای معبر یا میدان بوده است . 

دربرخی موارد مانند مسجد امام ) سلطانی ( در تهران ، تعدادی دکان درفضای 

جلوخان ساخته می شد . تجمع کوتاه مدت برخی از مردم و انجام بعضی از انواع 

اجتماعی وگاه اقتصادی در این فضا موجب می گردید که جلو خان  تماسها و تبادالت

 نقش یک فضای شهری را نیز ایفاء نماید .

بدنه های جلوخانها را معموالً طراحی می کردند و به شکلی زیبا می آراستند . آن 

جبهه از بدنۀ جلوخان که فضای ورودی بنا در آن قرار داشت از بهترین طراحی و 

 ر می شد .تزیین برخوردا

دربرخی موارد ، استقرار جلوخان در کنار یک میدان ممکن بود موجب شود که حدّ و 

قلمرو جلوخان از فضای میدان تأثیر پذیرد که دراین صورت با طراحی و احداث یک 
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عنصر معماری از جمله یک دست انداز ، یا سکوّ ، قلمروجلوخان را از فضای میدان 

 از این اقدام در مسجد امام در اصفهان قابل مالحظه است.متمایزمیکردند . نمونه ای 

 پیش طاق     

پیش طاق فضایی سرپوشیده و نیمه باز مانند ایوان است که درجلوی در گاه ورودی 

 طراحی و ساخته می شده و فضای دسترسی را از فضای معبر متمایز می کرد .

گرفته است . در بسیاری توقف وانتظار برای ورود به بنا در همین فضا صورت می 

از موارد در کنارهر یک ازدو بدنۀ پیش طاق یک سکّومی ساختند که درهنگام انتظار 

 یا مالقات وگفتگو یا گذراندن بخشی از اوقات فراغت از آن استفاده می کردند .

عموماً ارتفاع پیش طاق از ارتفاع سایر سطوح و حجمهای مجاور آن بیشترگرفته می 

که نمایانگر اهمیت بنا بود ، نشانه ای از موقعیت آن نیز به شمار آید .  شد تا ضمن آن

در مواردی درمرتفع ساختن پیش طاق چنان اغراق می شد که ارتفاع آن به چند برابر 

 سطوح مجاورش می رسید . مانند پیش طاق ورودی مسجد جامع یزد .

د و غالباً کتیبۀ بنا دربسیاری از بناها پیش طاق ورودی را باکاشی مزین می کردن

راکه شامل مطالبی دربارۀ تاریخ احداث و بانی و آیاتی از قرآن کریم بود ، در قسمتی 

 ازآن قرار می دهند .

 درگاه   
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فضای کوچکی که درِ ورودی در آن قرار می گیرد ، درگاه خوانده شده است . از 

دیوار قرار گرفته  لحاظ ساختمانی ، درگاه فضایی است که در دو سوی آن دو جرزیا

است که چهارچوب درِ ورودی در آن نصب شده است . طاق درگاه که آن را نعل 

درگاه می گویند ، قوسی شکل یا افقی است . طاقهای قوسی شکل معموالً با آجر و 

طاقهای افقی غالباً با کمک تیر چوبی ساخته می شده اند . عمق درگاه در بسیاری از 

 متر نیز می رسیده است .  5/1راست ، اما اندازۀ آن تا حدود بناها در حدود نیم مت

 هشتی

هشتی یا کریاس فضایی است که در بسیاری از انواع فضا های ورودی طراحی و 

ساخته می شده است . این فضا غالباً بالفاصله پس از درگاه قرار می گرفته است و 

هت بوده است . دربرخی یکی از کارکردهای آن تقسیم مسیر ورودی به دو یا چند ج

ازبناهای عمومی یا خانه ها دویا چند راه از داخل هشتی منشعب می شده که هر یک 

 ازآنها به فضای خاص وازجمله به فضای باز داخلی بنا منتهی می شده است .

در بناهایی که از هشتی آنها تنها یک راه منشعب می شده ، فضای هشتی کارکرد یک 

نداشته ، بلکه به عنوان فضایی برای انتظار و باشکوه نمودن  فضای تقسیم کننده را

مسیر ورودی مورد استفاده قرار می گرفته است . از فضای هشتی برای تغییر جهت 

   مسیر حرکت نیزاستفاده می کرده اند .   
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هشت ها دارای نقشه هایی با شکل هشت ضلعی، نیم هشت، مستطیل یا شکلهای دیگر 

هستند. هستی بیشتتر خانته هتا دارای ارتفتاعی کتم و متناستب بتا        مشابه موارد فوق 

فضای ورودی است اما هشتی بناهتای  بتزرگ و عظتیم، مرتفتع و متزین بته کاشتی،        

 تزئینات هستند. کاربندی یا سایر

 

 

 داالن

فضای ورودی است که تتأمین ارتبتاو و دسترستی بتین دو      –داالن ساده ترین جزء 

 آن به شمار می آید.مکان، مهمترین کارکرد اصلی 

داالن از لحاظ کالبدی فضایی باریک و کم عرض است. البته عرض داالنها متناسب بتا  

کارکرد هر بنا وعدۀ استفاده کنندگان از آنها تعین متی شتده استت. عترض داالنهتای      

متر و عرض داالن خانته هتای    5/3تا  2مساجد و مدارس بزرگ به طور متوسط بین 

 ر حدود یک متر است.کوچک به طور متوسط د

متتر و در متواردی    11تتا   2طول داالنها بسیار متغیر است و بته طتور متوستط بتین     

بیشتر می باشد. در گذشته از واژۀ دهلیز نیز استفاده می کردند. داالن به عنتوان یتک   
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فضای معماری به گونه ای است که از لحاظ فیزیکی و ادارکی آن را می توان فضایی 

 دانست.عبوری و حرکتی 

 ایوان

از دورۀ ایلخانان آثاری مانند مسجد ورامین برجای مانده است که ایوان در آنهتا بته   

عنوان یکی از اجزای فضای ورودی مورد استفاده قرار گرفته است. در این نوع بناها، 

داالنی که در متداد محور درگاه و پیش طاق ورودی قرار دارد به وسط ایوان مجتاور  

 است و به این ترتیب دارای کارکرد یک فضای ارتباطی شده است.حیاو متصل شده 

در پی روند تکامل طراحی فضاهای ورودی مساجد، راه حلی ابداع شد که بتر استاس   

آن ارتباو هشتی به حیاو توسط داالنهایی که در کنار ایوان قرار داشتند، صورت می 

 داشت. گرفت. در این حالت ایوان به عنوان یک فضای اصلی کارکرد

 ساباط

 غالباً بخشی از فضای معبر را که سرپوشیده و مسقف می شد، ساباو می نامیدند.

در باالی بعضی از ساباو های واقع در معابر درون محله های مسکونی، فضایی نیتز  

 می ساختند که از آن برای اقامت کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده می کردند.

بناهایی ساخته می شد که فاقد یک جلوختان بتزرگ   معموالً ساباو در جلوی ورودی 

 بودند.
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 رواق

رواق از لحاظ کالبدی ، فضایی سرپوشیده، نیمته بتاز و ممتتد، و از جنبتۀ کتارکردی،      

است کته غالبتاً در پیرامتون     –با ماهیتی متفاوت از فضای ورودی  –فضایی ارتباطی 

یک فضتای ستاخته   یرامون حیاو )در یک ، دو، سه یا چهار جبهه از یک حیاو( یا در پ

 شدۀ برونگرا احداث می شده است.

 

 

 

 

 برخی از عناصر 

فضاهای ورودی طراحی شدۀ بسیاری از بناهای بزرگ و متوسط عالوه بر فضاهای 

نامبرده، دارای عناصر بسیار متعددی هستند که در این بخش به صورت اجمتالی بته   

 بعضی از آنها اشاره می شود.

 در 
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ز عناصر مهم فضای ورودی به شمار می آید که کارکرد اصتلی آن  در ورودی یکی ا

کنترل ارتباو میان فضای درونی بنا و فضای بیرونی از آن است. ابعاد و تناسبات در 

 ورودی هر بنا با نوع و کارکرد آن بنا متناسب است.

اهمیت در ورودی بعضی از فضاهای مذهبی یا عمومی چنان زیاد بود که سطح روی 

، تذهیب، نقاشی، میناکاری یا کتیبه نگاری مزین می را با گره سازی، منبت کاری آنها 

 کردند.

 کوبه و حلقه

کوبه هایی بر روی درها نصب می کردند که در ساده ترین شکل، کتارکرد آن اطتالع   

رسانی بود. روی در ورودی خانه ها دو درکوب فلزی نصتب متی کردنتد. هتر کوبته      

رفت یکی از آنها را که چکش می نامیدند، صدای بتم تولیتد   روی یک لته در قرار می گ

می کرد و دیگری را که معموالً حلقه می نامیدند صدای زیر ایجاد می کرد. چکتش در  

مواردی مورد استفاده قرار می گرفت که مراجعه کننتده مترد بتود و در هنگتامی کته      

اکنان خانه از جنستیت  مراجعه کنند زن بود از حلقه استفاده می کرد. به این ترتیب س

 مراجعه کننده مطلع می شدند و خود را آماده می کردند. 

 آستانه
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بخشی از چهارچوب در که در پایین چهار چوب قرار دارد، آستانه نامیده متی شتود.   

آستانۀ برخی از درها را اندکی بلند می ساختند تا تمایز بین دو فضا به بهترین شتکل  

 م انتقال از فضایی به فضای دیگر با تأنی رفتار نمایند.صورت پذیرد و افراد در هنگا

 سکو

سکو عنصری است که عموماً به صتورت زو  در دو ستوی پتیش طتاق بستیاری از      

نمونه های متعلق به هریک از انواع بناهای سنتی ساخته می شده است. از این عنصر 

رفتع خستتگی   برای نشستن در جلوی یک بنا در هنگام انتظار برای شخصی یا بترای  

استفاده می کردند. همچنین بسیاری از افراد برای گذران بخشی از اوقات فراغت خود 

 بر روی این سکوها می نشستند و به گفتگو مشغول می شدند.

 سردر

بخشی از سط فضای ورودی که در باالی در ورودی قرار داشت، سر در نامیده متی  

صوص فضتاهای  ورودی بناهتای   شود. این سطح را در انواع فضاهای ورودی به خ

نسبتاً بزرگ تزیین می کردند. کمابیش می توان گفتت کته معمتوالً ستطح ستر در هتر       

فضای ورودی مزین ترین سطح از نمای خارجی هر بنتا بتوده استت. در تتزیین ایتن      

 سطح از انواع آجرکاری ، کاشیکاری، مقرنس و گچبری استفاده می کرده اند.

 منار
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جری معمتواًل منتار )منتاره( بته صتورت منفتر در گوشته ای از        در قرنهای نخستین ه

ساختمان مسجد و در مواردی در نزدیکی فضتای ورودی ستاخته متی شتد، امتا بته       

تدریج و احتماالً از اواخر دورۀ سلجوقیان و بته خصتوص از دورۀ ایلخانتان بته بعتد      

واردی، ایتوان  ترکیبی متشکل از دو منار در دو سوی ایوان واقع در جبهۀ قبله و در م

 ر گرفت.رو به روی قبله مورد استفاده قراواقع در جبهۀ 

 ساعت

در باالی پیش طاق معدودی از بناهتای بتزرگ از جملته مستجدها و مدرسته هتا یتک        

ساعت بزرگ قرار می دادند. در باالی پیش طاق ورودی مسجد جامع  کرمان، مسجد 

در تهتران ستاعت وجتود     مشیر السلطنه و مسجد مدرسۀ شهید مطهری )سپهستاالر( 

دارد. استفاده از ساعت گویا از دورۀ صفویه شروع و در دورۀ قاجاریه و اوایل دورۀ 

 پهلوی روا  یافت.

 روزن

در باالی در ورودی معدودی از خانه ها یک روزن به صورت مشبک و گاهی اوقتات  

یتن  بدون یک شبکۀ محافظ تعبیه می کردند. عوامل متعتددی موجتب در نظتر گترفتن ا    

روزن می شد. در بعضی از بناهایی که دارای بافتت مرکتزی و درونگترا  بودنتد و از     

سقف هشتی یا از نقطه ای دیگر نور کافی برای هشتی تأمین نمتی شتد، در بتاالی در    
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ورودی روزنی قرار می دادند. در این موارد معمتوالً در هنگتام شتب نیتز فتانوس یتا       

رار می دادند کته هتم داختل هشتتی و هتم      چراغی در داخل هشتی و در پشت روزن ق

 بخشی از فضای پیش طاق ورودی را روشن می کرد.

 سنگاب

در هشتی بسیاری از بناهای عمومی مانند مسجدها و مدرسته هتا یتک  ترف بتزرگ      

سنگی قرار می دادند که در آن، آب خنک می ریختند تا مراجعه کنندگان بتواننتد رفتع   

 ه سنگاب با عنوان جام اشاره شده است.تشنگی کنند. در برخی از اسناد ب

بعضی از این سنگابها دارای حجاری های بسیار  ریف و زیبا هستند بته نحتوی کته    

یک اثر هنری قابل توجه به شمار می آینتد. معمتوالً بتر روی بستیاری از آنهتا متنتی       

 نوشته می شد که به نام واقف و واقعه کربال اشاره می گردید.

 حوض

از بناها از جمله تعداد اندکی از خانه های بزرگ یک حوض کوچک  در هشتی معدودی

وجود داشت. معموالً در این حالت سکوهایی نیز پیرامون هشتی می ساختند که برای 

گفتگتو متی   افرادی که در هشتی به انتظار متی نشستتند یتا کستانی کته در آنجتا بته        

 پرداختند، فضای مطبوعی پدید آید.

 زنجیر
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نخستین از جمله مسجد مدینه در آغاز در ورودی نداشتند. گفتته   برخی از مسجدهای

اند که یکی از خلفایاموی موسوم بته عمتر بتن عبتدالعزیز، بترای جلتوگیری از ورود       

چهارپایان به داخل مسجد مدینه، زنجیرهایی در جلوی آنها آویختت. آویختتن زنجیتر    

متذهبی حتتی بعتد از     برای جلوگیری از ورود چهارپایان به داخل بناهتای عمتومی و  

زمانی که برای ورودیها، در، ساختند کمابیش ادامه یافت، زیرا در ورودی بسیاری از 

 بناهای مذهبی و عمومی در هنگام روز باز بود.

زنجیر مانند برخی دیگر از عناصر معماری، عالوه بر کتارکرد اصتلی و نخستتینز از    

برختی گفتته انتد بترای ایجتاد       کارکرد و مفهوم دیگری نیز برخوردار شد. چنتان کته  

تواضع در هنگام ورود به یک بنا نیز به کار می رفته استز زیرا وارد شتوندگان بایتد   

سرخود را پایین می آوردند )البته می توانستند زنجیر را نیز باال ببرند و وارد شوند( 

و این موضوع برای ورود به یک بنای مقدس، احساس تواضع را در فترد ایجتاد متی    

 ده است.کر

 اصول ترکیب کالبدی

انواع اجزاء و عناص فضاهای ورودی غالباً بر اساس اصول معنی با یکتدیگر ترکیتب   

شده اند تا یک فضا یا بخشی از یک فضا را شکل دهند. ایتن اصتول متعتدد هستتند و     
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اشاره به همۀ آنها از  رفین این مجموعه خار  است. در اینجا تنهتا چنتد اصتل مهتم     

 قرار می گیرد.مورد اشاره 

 اصل سلسله مراتب 

اصل سلسله مراتب یعنی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصتر بتر استاس برختی از     

خصوصیات کالبدی یا کارکردی آنها که موجب پدید آمدن سلستله مراتبتی در نحتوۀ    

 قرارگیری یا استفاده یا مشاهدۀ عناصر شود.

فضاهای ورودی( به ایتن ترتیتب    ترتیب قرار گیری اجزای ورودی )در کاملترین انواع

 است : جلوخان، پیش طاق، درگاه، هشتی، داالن، ایوان و در معدودی از بناها، ساباو.

 اصل محور

عبور از بیرون به درون بعضی از بناهایی که فاصلۀ بین فضتای بیرونتی تتا فضتای     

ترکیب درونی در آنها زیاد است، نیاز به توجه و استفاده از اصل محور در طراحی و 

محتور قبلته    -1فضای ورودی یا ضروری می ساخته است. این محورها عبارتند از : 

 محوری غیر مستقیم  -4محور تقارن بنا  -3یک محور فرضی مستقیم   -2

 اصل تقارن
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در بسیاری از انواع بناهایی که طرح آنها با توجه به اصول اساستی ترکیتب از جملته    

دهی فضای ورودی نیز از این اصل استفاده می اصل تقارن طراحی می شد، در سامان

 کرده اند.

یک نکتۀ جالب در این زمینه این است که در معدودی از بناها توجته اغتراق آمیتز بته     

اصل تقارن چنان بوده است که حتی نوشته های کتیبه ای را که در یک سمت ستردر  

ار می بردند و قرار می دادند، در سمت دیگر سردر به صورت وارونه و معکوس به ک

 به این ترتیب اصل تقارن در همۀ جزییات سطح نما رعایت می شد.

 شکل مسیر دسترسی به بنا

مسیر دستری از فضای بیرونی به فضتاهای درونتی دارای شتکلهای متعتددی بتوده      

است. در مواردی شکل این مسیر بدون طراحی و برنامه ریزی پیشین و تحتت تتأثیر   

موارد دیگر طراح شتکل مستیر دسترستی بته بنتا را نیتز        بافت شهر شکل گرفته و در

 طراحی و معین می کرده است.

 از رو به رو

شتهری ماننتد مستجد جتامع و      –در مواردی که یک بنتای مهتم معمتاری یتا معمتای      

دارالحکومه احداث می شتد، در جلتوی ورودی اصتلی یتک جلوختان متی ستاختند و        
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دند که مراجعه کنندگان از رو به رو به بنا ورودی بنا را در جبهه ای از آن قرار می دا

 نزدیک شوند و به این ترتیب فضای ورودی در جلوی دید مراجعه کنندگان قرار گیرد.

 از کنار 

دسترسی به بناهایی که در کنار یک معبر قرار داشته اند غالباً از کار بنا صورت متی  

 گرفته است.

 در امتدادی مایل نسبت به بنا

عداد اندکی از بناها به ویژه در بافتهای پیوسته و متراکم به گونه ای موقعیت ورودی ت

بوده که دسترسی به بنا در امتداد راستتایی صتورت متی گرفتته استت کته بتا جبهتۀ         

ورودی زاویه ای حاد داشته است یا به عبارت دیگر مراجعه کنندگان به صورت مایل 

برخی از خانه ها یا بناهتای نستبتاً   به بنا نزدیک می شده اند. این مورد بیشتر دربارۀ 

کوچک و کم اهمیت مشاهده شده و کمتر اتفاق می افتاده است که مسیر دسترسی به 

 یک بنای مهم بزرگ به این شکل باشد.

 

 شکل مسیر دسترسی به فضاهای درونی

شکل مسیر دسترسی به فضاهای درونی با توجه به عوامل متعددی از جمله کتارکرد  

ای اجتماعی و فرهنگی ورود به هر فضتا و عوامتل اقلیمتی طراحتی متی      هر بنا، الگوه
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غیتر   -2مستقیم  -1شده است. شکل این مسیر را در حالت کلی می توان به سه نوع : 

 مارپیچ طبقه بندی کرد. -3مستقیم و 

 مستقیم

در بناهایی که ورود سریع و آسان مراجعه کنندگان بته درون بنتا متورد نظتر بتوده      

یر دسترسی به فضاهای درونی را حتی االمکان مستقیم و طراحی متی  است شکل مس

 کردند. کاروانسراها به خصوص کاروانسراهای بیابانی از این گونه بناها هستند.

عالوه بر این ورودی بسیاری دیگر از بناهای عمومی یا نیمه عمومی مانند مسجدها و 

 تقیم طراحی می شود.مدرسهذ های کوچک و متوسط و گاه بزرگ نیز به شکل مس

 غیرمستقیم

در طراحتتی فضتتای ورودی برختتی از بناهتتای متتذهبی بتتزرگ و طراحتتی شتتده ماننتتد 

مسجدها، مدرسه ها و مزارها و همچنین برخی از باغها و کاخها، برای این که شخص 

به سرعت ، یک دفعه وارد بنا نشود، بلکه ورود او به تدریج و به صورتی احترام آمیز 

 دسترسی را غیرمستقیم طراحی می کردند.باشد، مسیر 

 

 

 مارپیچ
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در معدودی از انواع بناها نه تنها سهولت و سرعت دسترسی به فضای داخلتی متورد   

نظر نبوده است بلکه به صورت آگاهانه ای قصد داشتند که مسیر و نحتوۀ دسترستی   

گهتانی  به فضای داخلی را تحت کنترل و نظارت در آورند و مانع از ورود ستریع و نا 

 شوند.

 مقیاس نما 

 دارای مقیاس انسانی

بسیاری از بناهای معماری مانند خانه ها، حمامها و برخی از مسجدها و مدرسه های 

کوچک دارای فضایی ورودی با مقیاسی انسانی هستتند. ارتفتاع فضتای ورودی ایتن     

 2بتین  متر و ارتفاع در ورودی آنها به طور متوستط   6تا  5بناها به طور متوسط بین 

متر است. بیشتر این نوع ورودیها معموالً فاقد جلو خان )به معنی فضایی وستیع   3تا 

در جلوی پیش طاق( هستند و تنها یک پیش طاق دارند که ابعاد فضای آن با توقف یتا  

 –جتزء  »تجمع چند نفر متناسب می باشتد. طبعتاً ابهتاد و تناستبات ستایر عناصتر و       

کارکرد آنها متناسب است. به عنوان مثتال عترض داالن   های این ورودیها نیز با «فضا

متتر و ارتفتاع آن    21/1تا  1این ورودیها )در بناهای غیرعمومی( به طور متوسط بین 

 متر می باشد. 3تا  8/1بین 
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 دارای مقیاس فوق انسانی 

فضای ورودی بناهای عمومی و مهم را بزرگ و عظیم می ساختند به نحوی که دارای 

 11وق انسانی می شد. ارتفاع فضای ورودی این بناها به طور متوسط بتین  مقیاسی ف

 متر است. 15تا 

 متر ارتفاع دارند. 5معموالً در ورودی این فضاها نیز بزرگ است و گاهی اوقات تا 

 شکل ترکیب نما

شکل کلی نما فضای ورودی هریک از انواع بناها تحت تأثیر عوامل متعتددی از جملته   

و اهمیت بنا، موقعیت بنا در شهر و همچنین خصوصیات معماری شهر  نوع و کارکرد

با منطقه ای که بنا در آن قرار گرفته  و دوره ای از تاریخ کته بنتا در آن پدیتد آمتده،     

 قرار داشته است.

 کشیده )پهن(

شکل نمای ورودی بسیاری از بناها کشیده یا پهن است و به این ترتیب سطح وسیعی 

نا به فضای ورودی اختصاص یافته استت. معمتوالً در بستیاری از    از نمای خارجی ب

این گونه نماها، در هر طرف پیش طاق ورودی یک یا چند دهانه یا طتاق نمتای نستبتاً    

عریض نیز وجود دارد. در بعضی از ایتن نماهتا ستکوهایی نته تنهتا در دو ستوی در       
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طاق نیز ساخته شده  ورودی بلکه در غرفه ها یا  طاق نماهای واقع در دو سوی پیش

است . معموالً در بسیاری از موارد که معبر یا عرصۀ واقع در جلوی فضتای ورودی  

وسیع و عریض بود، از این تناسبات استفاده می کردند. نسبت بتین ارتفتاع و عترض    

 است. 5/2تا  5/1این گونه نماها به طور متوسط تقریباً 

 بلند )مرتفع(

برای نمای کلی فضای ورودی در دورۀ ایلخانان بستیار  کاربرد شکلهای بلند و مرتفع 

رایج شد. فضای ورودی بسیاری از بناهای متعلق به آن دوره که تاکنون باقی مانتده  

 اند از چنین تناسبی برخوردار هستند.

 ، و حتی گاه بیشتر از آن می باشد.1به  5/2نسبت بین ارتفاع به عرض نماهای بلند تا 

 متوسط

ری از فضاهای ورودی نه بسیار بلنتد و نته کشتیده و عتریض بلکته      شکل نمای بسیا

دارای تناسباتی نزدیک به مربع هستند . نمای پیش طاق یتا دهانته ورودی بعضتی از    

این ورودیها بلند و کشیده است اما وجود طاقنماها یا غرفته هتای واقتع در دو ستوی     

لی شبیه به مربع پیش طاق موجب شده است که نمای سطح ورودی در مجموع از شک

 1بته   1برخوردار شود یعنی تناسباتی که نسبت ارتفاع بته عترض بته طتور متوستط      

 باشد.
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 آجرکاری

آجر یکی از مهمترین مصالح در ایران است که از گذشته های دور تاکنون برای نماها 

مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومتت آجتر در برابتر بتاران و ستایر عوامتل اقلیمتی        

است که نمای ورودی بیشتتر بناهتای خشتتی را بتا آن بپوشتانند. نقتش        موجب شده

پذیری آجر و امکان ایجاد طرحهای گوناگون و سهولت اجرای کار سبب گردیده است 

 که بسیاری از فضاهای ورودی را با آن تزیین کنند.

متاده در  در قرنهای نخستین پس از اسالم تا اواسط دورۀ سلجوقیان، آجر مهمتترین  

 ن فضاهای ورودی بود.تزیی

 کاشیکاری

از اواخر دورۀ سلجوقیان و به خصوص از دورۀ ایلخانان از کاشی نیز در ترکیتب بتا   

آجر یعنی به صورت معلقی برای تزیین سطح نما استفاده می کرده اند. بته تتدریج از   

اواخر دورۀ ایلخانان و به خصوص از دورۀ تیموریان به بعد برای تزیین سطح نمتای  

ی از کاشی بیشتر استفاده کرده اند تا جایی که در برختی از بناهتا تمتام ستطح     ورود

 نمای ورودی را با کاشی پوشانده اند.
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در قرنهای نخستین بیشتر رنگهای فیروزه ای و الجوردی را برای کاشیها به کار می 

ه بردند. در دورۀ قاجار از رنگهای تند و زنندۀ صورتی، زرد، قرمز و آبی نیز استتفاد 

 کردند.

 گچبری

نامقاوم بودن گچ در برابر آب و تأثیرپذیری آن از عوامل جوی موجب گردیتد کته از   

آن کمتر برای پوشاندن سطح خارجی نمای فضای ورودی که در معرض باد و باران 

بود، استفاده کنند. در بعضی از فضاهای ورودی که پیش طاق یا غرفته هتایی وجتود    

ع در سطح داخلی آنها به خصوص سطح زیرین ستقف  داشت، برخی از قسمتهای واق

آنها را که از نفوذ مستقیم باران در امان بود با گچ تزیین می کردند. برای این منظتور  

 از طرحها، روشها و شیوه های گوناگون استفاده می شد.

 حجاری

برای پوشاندن سطح ازاره و سکوی بسیاری از فضتاهای ورودی از ستنا استتفاده    

زیرا مقاومت، استحکام و دوام آن به خصوص برای این بخش از سطح نما می کردند 

که نسبت به سطوح دیگر بیشتر آستیب پتذیر استت بستیار مناستب بتود. در بناهتای        

معمولی و کوچک از سنگهای معمولی اما در بناهای بتزرگ و مهتم از ستنا مرمتر و     

 سایر سنگهای زیبا و تزیینی استفاده می کردند.
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مناطقی که انواع سنگهای ساختمانی در دسترس و احداث بناهای ستنگی  در برخی از 

رایج بود همۀ نمای خارجی فضای ورودی را نیز با سنا می پوشاندند و برای تزیین 

 آن از انواع روشهای معمول استفاده می کردند.

 رنگ

هریک از شیوه های تزیین، رنا و بافت خاصی به سطوح فضاهای ورودی می دهتد.  

افتی ریز و رنگی مالیم پدید می آورد . سایه روشن ناشتی از بعضتی بافتهتای    آجر ب

آجری که دارای نقشهای برجستۀ و فرو رفته هستند، ضمن ایجاد تنتوع در بافتت هتر    

 سطح، در کیفیت  ادراک رنا آن سطح نیز بی تأثیر نیست.

بافتت و   کاربرد سایر مصالح در کنار آجر موجب پدید آمدن تضاد و تنوع در ترکیتب 

رنا سطح ورودی شده است . یکی از ترکیبهتای معمتول در معمتاری ستنتی ایتران،      

 کاربرد کاشی در کنار آجر است.

سطوح بسیاری از ورودیهایی که از اواختر دورۀ تیموریتان و بته خصتوص از دورۀ     

صفویه به بعد ساخته شدند، کامالً با کاشی پوشانده متی شتدند و ستطوح و حجمتی     

آمده است که در بافتهای آجری و خشتی از جلوه ای خاص برخوردار  رنگی پدید می

می شد. مقرنسهای کاشیکاری شتده یکتی از زیبتاترین ستطوح و بافتهتای فضتاهای       

 ورودی را پدید آورده اند.
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 طرح

طرح فضاهای ورودی بناهای سنتی را به سه نوع می توان طبقه بندی کترد: نخستت،   

ستنتی و ستوم، طرحهتای جدیتد. در طرحهتای       طرحهای سنتی، دوم، طرحهتای نیمته  

سنتی، غالباً یک طاق جناغی شکل و در برخی موارد نادر، طاقی بیضی شکل در داخل 

یک سطح به صورت مستطیل قرار دارد. دو جرز بتا عرضتی در حتدود نتیم متتر )در      

بناهای کوچک(یا در حدود یک یا یک و نیم متر )در بناهای بتزرگ( در دو ستوی ایتن    

جود دارد کته معمتواًل در بناهتای بتزرگ، داختل هریتک از ایتن جرزهتا را بتا          سطح و

 طاقنماهای کوچک و بزرگ آجری یا کاشیکاری شده مزین می کردند.

در باالی این سطح یا به عبارت دیگر در باالی طاق قوسی شتکل ورودی )ستطح ستر    

دیگتر وجتود    در( غالباً کتیبه ای مستطیل شکل و در مواردی کتیبه هایی بته شتکلهای  

 دارد.

معموالً در دو سوی پیش طاق ورودی یا در دو سوی در، دو سکو وجود دارد که در 

بناهای بزرگ و مهم از سنا و در بناهای کوچک و معمولی از آجتر استت. غالبتاً در    

ورودی مستطیل شکل و در، دو لنگه و جنس آن از چوب است که گلمیخ هتایی فلتزی   

 دارد.
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از دورۀ قاجار به سبب تماس و ارتباو با روسیه و برخی از کشورهای اروپایی، طرح 

فضای ورودی بعضی از کاخها، خانه و برخی از بناهای حکومتی به تقلید از طرحهای 

روسی و غربی تغییر کرد. این دگرگونی در بناهای مذهبی با حداقل تأثیر پذیری و در 

 ر تأثیرپذیری مشاهده می شود.بناهای سلطنتی و کاخها با حداکث

نامیتد، زیترا در کنتار    « نیمه سنتی»برخی از این ورودیها را از لحاظ طراحی می توان 

بعضی از عناصر و طرحهای سنتی، عناصر و طرحهای جدید نیز به کار رفتته، بترای   

مثال از سکو استفاده شده است، اما نه به عنوان یک عنصر کاربردی بلکه بته عنتوان   

تزیینی با ابعاد و تناسباتی که برای نشستن نمی توان از آن استفاده کرد . یا  عنصری

قوسهای نیم دایره ای شکل بترای پوشتاندن دهانته، در حتالی کته در گذشتته       کاربرد 

 بندرت اتفاق می افتاد که از چنین قوسهایی استفاده کنند.

 

 نقش

معمتولی یتا آجرهتا و     آجرهتای در بناهای تاریخی از انواع نقشهای سنتی که توستط  

سفالهای پیش بر یا مهری پدید می آمد، استفاده می کردند و انتواع نقتوش هندستی و    

 اسلیمی نیز در سطوح آجری، کاشی یا ترکیبی از آجر و کاشی به کار می رفت.
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غالباً از کاربرد نقوش انسانی و حیوانی به سبب احکام مذهبی پرهیز می کردند. البتته  

ارد، سر در حمامها را بتا نقشتهایی از رستتم و افراستیاب و ستایر      در بسیاری از مو

صحنه های شاهنامه تزیین می کردند. از خطاطی نیز بترای تتزیین نمتا استتفاده متی      

کردند، خط بنایی یکی از انواع خطوطی بود که برای تزیین بنا مورد استفاده قرار متی  

مانند نوعی نقش تزیینی متورد  گرفت و گاه چنان انتزاعی می شد که آن را می توان ه

بررسی و ارزیابی قرار داد. در مواردی در یک فضتای ورودی از چنتد نتوع ختط بتا      

اندازه های مختلف استفاده کرده اند. وجود انواع نقوش هندسی، اسلیمی و خطاطی با 

)آجر، کاشی، گچ، سنا( و بافتهای گوناگون )ریز، درشت، متوستط(  مصالح گوناگون 

فاوت و بافتی متنوع ناشی از ستایه روشتن پدیتد آمتده در اثتر اختتالف       و رنگهای مت

سطوح نقشها، موجب پدید آمدن سطوحی مزین و زیبا می شد که عالوه بر زیبایی، از 

نوعی معنویت نیز برخوردار می شد که به بنا هویتی فراتتر از یتک کالبتد متادی متی      

 بخشید.

 اورنحوة ترکیب فضای ورودی با فضاها و عناصر مج

در بیشتر بناهایی که دارای نمای طراحی شدۀ خارجی هستند، طراحتی نمتای فضتای    

در ترکیب و در ارتباو با نمای مجاور آن شتکل گرفتته استت. ایتن ارتبتاو و      ورودی 

پیوند هم توسط مصالح و هم توسط عناصری از نما و به خصتوص از جنبتۀ اصتول    
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کار یا پنهتان( ایجتاد متی شتد.     ترکیب وخطوو اصلی هندسی حاکم بر نما )خطوو آش

 )مثل مدرسۀ خانه در شیراز(

در بعضی از بناها با کاربردی برخی عناصر با تداوم برخی از تزیینات و استتفاده از  

برخی اصول هندسی نمتای فضتای ورودی را بتا نمتای آن جبهته از بنتا هماهنتا و        

 ترکیب می کرده اند.

 بدون ترکیب

ران در بافتهای پیوسته و درون گرا، بی توجهی یکی از خصوصیات معماری سنتی ای

به نماهای خارجی بیشتر بناها به خصوص بناهایی است که در درون بتافتی متتراکم   

قرار گرفته اند. در بیشتر بناهای سنتی واقع در این بافتهتا نمتای دیوارهتای ختارجی     

یرامتون  بسیار ساده و فاقد طراحی است، در حالی که نماهای داخلی )نمتای ستطوح پ  

 حیاو( غالباً طراحی شده و مزین است.

 ارتفاع فضای ورودی نسبت به سطوح مجاور آن

در بعضی از بناهای متوسط و کوچک ارتفاع فضای ورودی با ارتفاع سطوح مجتاور  

آن کامالً یا تقریباً هم سطح استت. فضتای ورودی بعضتی از ایتن گونته بناهتا دارای       

ه شکل نمایان و بارز خود را نشان نمی دهند، طرحی ساده است که از لحاظ بصری ب

در حالی که بسیاری دیگر از ایتن گونته ورودیهتا طراحتی شتده هستتند و از ستطوح        
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مجاورشان کامالً متماز شده اند، به نحوی که هم سطح بودن ارتفتاع آنهتا بتا ارتفتاع     

 بدنه های مجاورشان از اهمیت آنها کاسته است.

 بلندتر از سطوح مجاور 

به خصتوص بناهتایی بتا طراحتی     ورودی بسیاری از بناهای متوسط و بزرگ  فضای

معمارانه را از سطوح و حجمهای مجاور آن مرتفع تر می ساختند تا به این ترتیب بتر  

 اهمیت آن تأکید شود.

 این اختالف ارتفاع بین نیم متر تا پنج متر و گاهی اوقات حتی بیش از آن بوده است.

نها سطح سر در )با حجمی که ضخامت آن اندک است( ارتفتاع  در برخی از ورودیها ت

بیشتری یافته است، در حالی که در ستایر ورودیهتا بخشتهای وستیعتری از فضتای      

ورودی شامل پیش طاق، هشتی و ایوان مرتفع تتر از ستایر ستطوح و حجمهتا شتده      

 است.

 کوتاهتر از سطوح مجاور

ارتفتاعی کوتتاهتر از بدنته یتا      فضای ورودی در بعضی از بناهای کوچک یا متوستط 

سطحی که در آن واقع شده است دارد در بناهایی کته از لحتاظ کتارکردی از اهمیتت     

 زیادی برخوردار نیستند.
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اما در بعضی از بناها با وجتود آن کته فضتای ورودی ارتفتاعی کوتتاهتر از ستطوح       

ن یا گود مجاورش دارد اما به سبب برخی از ویژگیهای معماری از جمله برجسته شد

شدن نسبت به سطوح مجاور و نیز با عناصر و نقتوش تزیینتی یتا جتنس مصتالح از      

 سطوح مجاور متمایز شده است.

 در امتداد راستای معبر

بسیاری از معابر در بافتهای پیوستۀ شهری به تدریج و همزمان با گسترش فضاهای 

ز بناهتای مجتاور   معماری و شهری شکل می گرفتند و در نتیجه فاقد فضایی مستقل ا

خود بودند. معموالً انواع بناها در کنار راهها ساخته می شدند و طبعاً در ورودی آنها 

در کنار راه ساخته متی شتد. بتیش از نتود درصتد از فضتاهای ورودی در بافتهتای        

 پیوسته از چنین وضعیتی برخوردار هستند.

 در محل گردش معبر

در محل تقاطع دو معبر یا در محل گتردش   فضای ورودی تعداد بسیار اندکی از بناها

یک معبر ساخته می شد زیرا بته ستبب عترض انتدک بستیاری از معتابر شتهری در        

بافتهای پیوسته، این محل جای مناسبی برای ورود و خرو  به داخل بنا به شمار نمی 

 رفت.

 در انتهای معبر
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ز معتابر بته   در شبکۀ ارتباطات درون شهری در شهرهای تاریخی کشتور، بستیاری ا  

شکل بن بست بوده اند. معموالً در انتهای بسیاری از آنها ورودی یک بنا ساخته متی  

شد. در بیشتر موارد به خصوص اگر عرض معبر کم بود، تمتام ستطحی کته ورودی    

در آن قرار داشت با یک ترکیب طراحی شده با فضتای ورودی ستاخته و تتزیین متی     

 شد.

 تی متصل به معبردر ابتدای یک کوی بن بست یا هش

در بعضی از معابر بن بست و هشتیهای متصل به معبر، به خصوص معابر واقتع در  

محله های مسکونی به سبب تأمین امنیت بیشتر و نیز ایجاد حوزه ای نیمه خصوصی، 

یک در ورودی، در ابتدای معبر یا هشتی قرار متی دادنتد کته هنگتام شتب آن را متی       

 بستند. 

 به لبة معبرموقعیت ورودی نسبت 

 در امتداد لبة معبر

فضای ورودی بیشتر بناهای کوچک و متوسط به خصوص واحدهای مسکونی، فاقتد  

یک پیش طاق تو رفته و عمیق بود و در نتیجه در ورودی بنا در امتداد لبۀ معبر قترار  

می گرفت. معموالً در این حالت جرزهای واقتع در دو ستوی در بته مقتدار انتدکی در      

ا بیست سانتی متر در داخل معبتر قترار متی گرفتت. در ایتن نتوع طراحتی        حدود ده ت
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فضایی خاص برای دسترسی به بنا و توقف و انتظار برای هر بنا در نظر گرفته نمتی  

 شد.

 برای بناهای عمومی و بزرگ راه حل مناسبی به شمار نمی رفته است.

 

 

 عقب تر از لبة معبر

له مسجدهای جتامع، مدرسته هتا، مزارهتا،     ورودی بیشتر بناهای بزرگ و مهم از جم

کاروانسراها، کاخها و برخی از خانه ها دارای یک پتیش طتاق نستبتاً عمیتق استت در      

بعضی از بناها یک جلوخان کم عمق یا وسیع در جلوی پیش طاق نیز وجود دارد کته  

به این ترتیب فضای دسترسی به بنا از فضای عبور و مرور کامالً متمایز شده استت.  

مق پیش طاق بناهای کوچک به طور متوسط بین یک تا یک و نیم متر و عمتق پتیش   ع

 طاق های بناهای بزرگ و مهم به طور متوسط بین دو تا پنج متر می باشد.

 در داخل فضای معبر

معمواًل فضای ورودی را در داخل فضای معبتر بته خصتوص معتابر کتم عمتق نمتی        

شد. تنها در برخی از متوارد جترز و    ساختند زیرا موجب دشواری عبور و مرور می

سردر معدودی از خانه ها را در داخل فضای معبر نفوذ می کرد که در حدود نیم متر 
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یا کمی عریض با یک فضای باز وستیع، قترار داشتت، بخشتی از فضتای ورودی بته       

فضای معبر یا میدان نفوذ می کرد و به این ترتیب از سطوح مجاور کامالً متمایز متی  

ضای ورودی کاخ عالی قاپو در اصفهان که به داخل فضای میتدان نفتوذ کترده    شد. ف

 است. 

 

 

 

 وضعیت ورودی نسبت به سطح معبر

 هم سطح معبر

بیشتر فضاهای ورودی متعلقه به انواع بناهای معماری، هم ستطح معبتر یتا بتا کمتی      

اد اختالف سطح نسبت به آن ساخته شده اند. در برختی از منتاطقی کته بارنتدگی زیت     

است برای جلوگیری از نفوذ آب باران جاری در معتابر بته درون بنتا، ستطح فضتای      

ورودی را اندکی باالتر از معبر می ساختند. در برخی از بافتهای شهری نیز بته دلیتل   

تحوالت عمرانی یا به سبب ویژگیهای بافت شهر یا عوامتل جغرافیتایی یتا تأسیستات     

 سطح معبر ساخته می شده است.شهری، سطح ورودی اندکی پایین تر از 

 باالتر از سطح معبر
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فضای ورودی تعداد بسیار انتدکی از بناهتای تتاریخی ایتران در بافتهتای پیوستته و       

متراکم به مقداری بیش از یک متر و با هدف جلتوه گتر ستاختن بنتا، بتاالتر از ستطح       

البتاً از  زمین ساخته می شده است. در معماری سنتی ایران در دورۀ پس از استالم غ 

پله به عنوان یک عنصر مهم ونمایان بته خصتوص در فضتای ورودی استتفاده نمتی      

شده است و معموالً پله ها را )پله های ارتباطی بین طبقات مختلف یتک ستاختمان( بتا    

ارتفاعی زیاد و در نقاطی از ساختمان قرار می دادند کته از جلتوه و زیبتایی چنتدانی     

 برخوردار نبود.

گ و مهم سنتی که فضای ورودی آنهتا بتاالتر از ستطح زمتین ستاخته      از بناهای بزر

شده است و پله نقش مهمی در فضای ورودی آنها ایفاء نموده است و از این لحاظ از 

جنبه ای خاص برخوردار هستند، مسجد کبود در تبریتز و مستجد شتیخ لطتف ا  در     

 اصفهان.

 کوتاهتر از سطح معبر

ز جمله معدودی از خانه در برخی از شهرهای تاریخی فضای ورودی برخی از بناها ا

پایین تر از سطح معبر ساخته شده است. دسترسی بته درگتاه ورودی ایتن بناهتا در     

 مواردی با تعدادی پله گاهی اوقات با یک سطح شیب دار میسر می شده است.
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ستطح  از بین انواع فضاهای معماری، حمامها را می توان نوعی بنا به شمار آورد کته  

کف بسیاری از آنها به دالیل ساختمانی و کاربردی پایین تر از سطح معبر بوده و به 

 همین جهت ورودی بسیاری از آنها پایین تر از سطح معبر ساخته می شده است.

 تعداد ورودیهای هر بنا 

 یک ورودی

بیشتر بناهای سنتی دارای یک ورودی هستند. در این صورت کنترل و نظارت آستان  

قیق بر رفت و آمد افراد و کاالها به سادگی صورت می گرفته است. به همین جهت و د

است که تقریباً برای همۀ کاروانسراهای بیابانی حتی کاروانسراهای بزرگ فقتط یتک   

 در ورودی می ساخته اند.

 دو در ورودی

در حالت عمومی به چند دلیل برای یک بنا دو ورودی می ستاختند. بعضتی از دالیتل    

به این شرح هستند : امکان بهره برداری از فضاهایی با کارکردهتای متفتاوت بتا     فوق

سهولت دسترسی به بنا برای عدۀ زیادی از مراجعه کنندگان و سهولت دسترسی بته  

 بنا از معابر و نقاو مختلف.

بیرونی دو ورودی جداگانه برای بسیاری از خانه های متشکل از دو بخش اندرونی و 

می ساختند تا مسیر دسترسی در محل هشتی ورودی، دو راه جداگانه  می ساختند یا
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به این فضاها از یکدیگر تفکیک شود. در بعضی زا مساجد نیز برای آستایش زنتان و   

 سهولت رفت و آمد آنان، ورودی جداگانه ای برای آنان در نظر می گرفتند.

ه آنها زیاد بود، دو بسیاری از کاروانسراهای درون شهری که عدۀ مراجعه کنندگان ب

 ورودی می ساختند.

 بیش از دو  ورودی 

برای بعضی از بناهای بتزرگ و عمتومی ماننتد مستجدهای جتامع و کاروانستراهای       

بزرگ درون شهری بیش از دو ورودی ساخته می شد زیرا عدۀ مراجعه کنندگان بته  

 این بناها زیاد بود.

انهایی می ساختند کته از لحتاظ   معموالً مسجدهای جامع را در شهرهای بزرگ در مک

 ارتباطی در کنار یا محل تقاطع راههای مهم شهری باشد.

کمتر اتفاق می افتاد که یک مسجد جامع بزرگ و در یک شهر پتر جمعیتت دارای یتک    

ورودی باشد. مسجد امام )شاه( در اصفهان که به عنوان جامع جدیتد شتهر در دورۀ   

ی به شمار می آید که طراحتی آن را از ایتن   صفویه ساخته شد، از نمونه های معدود

 لحاظ می توان نامناسب ارزیابی کرد.

 موقعیت فضای ورودی در هر بنا

http://www.irdwg.ir/
http://www.irdwg.ir/


 
 

 روی لینک زیر کلیک کنید و فایلهای مشابه WORDجهت دریافت نسخه 
 

http://www.Irdwg.ir 
 
 

موقعیت فضای ورودی در بناهای درونگرا با بناهای برونگرا تفاوتهتایی دارد امتا در   

 بیشتر موارد موقعیت ورودی در این دو نوع بنا شبیه یکدیگر است.

 ای بنانزدیک یکی از گوشه ه

ورودی بیشتر خانه های درونگرای واقع در بافتهای پیوسته در محلی واقع در نزدیک 

یا کنار گوشه ای از حیاو، به فضای باز داخلی متصل شده است. این راه حل به ایتن  

سبب مورد توجه قرار می گرفت که غالباً ترجیح می دادند وسط همه یا چند جبهته از  

و را به فضاهای اصلی و مهم خانه مانند هفت دری، پنج فضاهای واقع در مجاور حیا

دری، اتاقهای ارسی و در برخی مناطق ایوان که از آنهتا بترای پتذیرایی و استتراحت     

 استفاده می کردند، اختصاص دهند.

 در روی یک محور تقارن

فضای ورودی را در بعضی از انواع بناهای طراحی شده در وسط یکی از جبهه هتای  

محور تقارن قترار متی داده انتد. بیشترکاروانستراهای بیابتانی، برختی از        بنا و روی

 کاروانسراهای درون شهری، مسجدها و مدرسه ها از این گروه هستند.

در بعضی از بناها مانند کاروانسراهای درون شتهری و مزارهتا دو ورودی در روی   

ته شده است. هر یکی از محورهای تقارن بنا )یا محور تقارن فضای باز مرکزی( ساخ
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دو ورودی در بعضی از بناهتا از ارزش فضتایی یکستانی برختوردار شتده انتد و در       

 برخی دیگر، یکی از آنها اصلی و دیگری فرعی به شمار آمده است.

 در روی دو محور تقارن 

وجود سه ورودی در روی دو محور تقارن به محوی که روشتی استت کته غالبتاً در     

احی شده، در دورۀ قاجار مورد توجته قترار گرفتت. در    برخی از مسجدهای جامع طر

بعضی از این مسجدها، ورودی واقع در رو به روی قبله از اهمیت بیشتری نسبت بته  

سایر ورودیها برخوردار شده است. مسجد امام )سلطانی( در تهران، مسجد النبتی در  

 قزوین و مسجد جامع بروجرد از این نوع ورودیها دارند.

ز بناها مانند کاروانسراها و مزارها، چهار ورودی در امتتداد دو محتور   در معدودی ا

 تقارن بنا وجود دارد.

 در گوشه ها 

در بعضی از بناها یک یا دو ورودی در گوشه های حیاو ساخته می شده است. تعداد 

بناهایی که چهار ورودی در چهار گوشۀ حیاو آنها وجود داشته باشتد بستیار انتدک    

 یی از این نوع بناها را در بین کاروانسراها می توان یافت.است، نمونه ها

 در نقاط مختلف
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عالوه بر بعضی از بناهای کوچک و متوسط که فضای ورودی آنها بیشتر بته تبعیتت   

از بافت شهر و شبکۀ معابر در نقطه ای از بنا ساخته می شد، بدون این که یک رابطتۀ  

ل آن بتا طترح بنتا وجتود داشتته باشتد،       هندسی منظم و راه حل معمارانه ای بین مح

برخی از مساجد جامع مانند مسجد جامع اصفهان که به تتدریج و در طتی چنتد دورۀ    

تاریخی توسعه یافته اند، دارای ورودیهای متعددی هستند که در نقتاو گونتاگون بنتا    

 قرار گرفته اند.

یرونتی فضتاهای   فضاهای ورودی بناهای درونگرا دارای دو نما هستند. غالباً نمتای ب 

 ورودی نسبت به نمای درونی آنها، اهمیت بیشتری دارد.

 دارای یک نمای شاخص

بسیاری از بناهای بزرگی که در قرنهای نخستتین هجتری ستاخته شتدند، دارای یتک      

پیش طاق یا سر در طراحی شده و مزین بودند. به این ترتیب فضای ورودی آنها تنها 

خل بنا، نمای ورودی از نمای ستطوح مجتاور آن   دارای یک نمای شاخص بود و از دا

 به صورت معمارانه ای متمایز نمی شد.

یا توسعۀ برختی از مستجدها، روی   « زیاده»عالوه بر این، یکی از اقداماتی که در طی 

می داد، احداث یک پیش طاق یا سر در یا اضافه کردن منارهتایی در دو ستوی پتیش    

 نها به نمای بیرونی فضای ورودی توجه می شد.طاق بود. غالباً دراین موارد نیز ت
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مسجد جامع یزد یکی از نمونه های جالب در این زمینه است. این مستجد دارای پتیش   

طاق و منارهای بسیار بلندی است که ارتفاع آنها تقریباً دو برابتر ارتفتاع گنبتد، یعنتی     

وی بیترون  مهمترین جزء فضای مسجد، است. این پیش طاق باشکوه و عظیم که از س

در کنار یک جلوخان طراحی شده واقع گردیده بود، در داخل فضای مسجد توسط یک 

رواق که در سه جبهۀ صحن امتداد یافته است، به فضای باز داخلی متصل شده است. 

دهانه ای از رواق که در امتداد فضای ورودی است، با سایر دهانه ها تفاوتی ندارد و 

 است.به شکل بارزی متمایز نشده 

 دارای دو نمای شاخص

در بعضی از بناهای بزرگ و طراحی شده، هر دو نمتای فضتای ورودی، شتاخص و    

متمایز از سطوح مجاور است. ورودی بعضی از بناهای بزرگی کته از دورۀ ایلخانتان   

به بعد ساخته شدند، دارای چنین خصوصیتی است. ایوان غالباً در این گونه ورودیها 

 نماید. نقش فعالی ایفا می

 کارکردهای فضاهای ورودی 

 کارکردهای اصلی

 تأمین ارتباط و اتصال بین فضاهای درونی و بیرونی
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یکی از مهمترین کارکردهای هر فضای ورودی، تأمین ارتباو بین فضتای درونتی بتا    

فضاهای بیرونی یک بنا یا مجموعه  است، زیرا ورود و خرو  به هر بنای محصور و 

فضای ورودی امکان پذیر است. بنابراین فضای ورودی از لحتاظ  بسته تنها از طریق 

ماهیت کارکردی، فضایی ارتباطی به شمار می آید. عالوه بر این ، فضای ورودی یک 

فضای رابط و اتصال دهنده نیز هست، زیرا بستیاری از بناهتا بته خصتوص بناهتای      

کردی و بصری غالباً قدیمی درون گرای واقع در بافتهای پیوسته از لحاظ کالبدی، کار

تنها از طریق فضای ورودی با معبر یا سایر فضاهای عمومی، پیوند و ترکیبتی فعتال   

 می یافته اند.

چگونگی ارتباو بین هر کدام از فضاهای عمتومی، نیمته عمتومی، نیمته خصوصتی و      

خصوصی با محیط مجاورشان به نحو معینی باید باشد تا فعالیتهای درون فضتا بته   

پذیرد، به عبارت دیگر برای هر نوع فضای ورودی با توجته بته هتدف    خوبی صورت 

 طراحی و ترکیب آن، نوعی نظارت در نظر گرفته می شود.

در ورودی هر بنا را می توان مهمترین عامل در نظارت بر ارتباو دانست. در عمومی 

ورودی، ارتباو قطع می شود و سپس در  و ساده ترین شکل، با بسته شدن در ترین 

هر زمان که مالکان یا استفاده کنندگان از فضا اراده نمایند، این ارتباو را به صتورت  

 دلخواه می توانند ایجاد کنند.
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وجود دو نوع وسیله آگاه کننده : کوبه و حلقه، در روی درهای ورودی برای مردان و 

 زنان، همچنین وجود ورودیهای جداگانه برای زنان و مردان در بعضتی از مستجدهاز  

ورودیهای جداگانه برای بخش بیرونی و اندرونی در برخی از خانه ها، نمون هایی از 

 شیوه های مربوو به کنترل ارتباو است.

 کارکردهای جنبی 

 تجمع

برخی از اجزای فضاهای ورودی مانند صحن جلو خان، پتیش طتاق و هشتتی، محتل     

 نشستن افراد و تجمع های کوچک و گاه بزرگ بود.

 

 

 تقبالبدرقه و اس

فضای ورودی همواره مکتان مناستبی بترای بدرقته و استتقبال از میهمانتان و تتازه        

واردان به شمار می آمده است. این سنت از لحاظ متذهب نیتز نیکتو شتمرده شتده و      

دربارۀ آن توصیه هایی شده است. از حضرت رسول )ص( چنین نقل شده است: حق 

که در وقتت داختل شتدن و بیترون     کسیکه داخل خانه می شود بر اهل آن خانه آنستت 

 رفتن پاره ای با او راه روند.
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 انجام برخی از مراسم و فعالیتهای اجتماعی 

بخشی از برخی از مراسم اجتماعی مانند جشنهای ملی یا مذهبی، عیدها و عزادارایهتا  

 در فضای جلوخان یا پیش طاق ورودی بناهای بزرگ یا متوسط صورت می گرفت.

سه یا مسجدها بترای برگتزاری مراستم عتزاداری برختی افتراد       از فضای هشتی مدر

 استفاده می کردند.

 محل کتیبه ها، وقفنامه ها و فرمانها 

سطح سر در و سایر سطوح ورودی یکی از مهمترین مکانهایی بود که معموالً یکی از 

کتیبه های اصلی بنا را که شامل اطالعاتی دربارۀ تاریخ احتداث، بتانی و ستازنده بنتا     

است، در نقطه از آن نصب می کردند. در برخی موارد ترجیح متی دادنتد کته همته یتا      

قسمتی از وقف نامه را نیز در قسمتی از سطوح فوق نصب نماینتد، زیترا در معترض    

 دید همگان قرار می گرفت.

 

 احکام ، آداب، اعتقادات و باورها

 احکام

ه و در نتیجه عدم ورود بته  یکی از احکام بسیار مهم، مربوو به حفظ محرمیت خانواد

 خانه ها بدون اجازه می باشد.
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 آداب

بر اساس اعتقادات اسالمی، مسلمانان همواره باید به یاد پروردگار باشند و ذکر او را  

گویند و در کارها از وی یاری طلبند. این اندیشه کمتابیش در همتۀ ارکتان و شت وون     

ارد، از جملته در هنگتام وورد یتا    جامعه های اسالمی وجود داشته و کمابیش وجود د

خرو  از برخی مکانها و بناها به ذکر پروردگتار متی پرداختنتد. یکتی از ایتن مکانهتا،       

 فضای ورودی خانه ها بود.

در برخی موارد برای ورود یا خرو  از بناهای دینی و مقتدس آدابتی را رعایتت متی     

از جمله متردم در هنگتام   کرده اند و هنوز نیز برخی از آنها کمابیش رعایت می شود. 

را به نشانۀ احترام می ورود یا خرو  از بعضی بناهای مهم و مقدس، در ورودی آنها 

بوسند. همچنین در وقت خرو  از بنا، عقب، عقب خار  می شتوند تتا بته ایتن ترتیتب      

 احترام و عالقۀ خود را نسبت به شخص مدفون در آن بنا ابراز نمایند.

 اعتقادات و باورها 

بسیاری از کتیبه ها و نوشته های واقتع در ستر در یتا ستایر ستطوح فضتاهای        متن

ورودی گویای اعتقادات مردم است، بته همتین جهتت غالبتًا آیتاتی از قترآن کتریم یتا         

احادیثی مربوو به ائمه اطهار انتخاب می کردند. البته غالباً این آیه ها و احادیث  را به 

بتا فضتای ورودی یتا نتوع بنتا مربتوو و       نحوی انتخاب می کردنتد کته موضتوع آن    
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متناسب باشد یا نکته ای و موضوعی باشد که صاحب بنا می خواست آن را به اطالع 

 برساند یا در معرض دید دیگران قرار دهد.

در برخی از دوره ها، اعتقتادات و باورهتای خاصتی دربتارۀ برختی از درهتا وجتود        

ی تقدس و احترام برخوردار بود کته  در ورودی عالی قاپو در اصفهان، از نوعداشت. 

موجب می شد افراد حتی پادشاهان در هنگتام عبتور، پتای ختود را روی آستتانۀ آن      

نگذارند. دربارۀ در ورودی سلطانیه نیز گفته شتده استت کته برختی از متردم اعتقتاد       

داشتند که نمی توان به سادگی آن را باز کرد مگر آن که عبارت به عشق علی بگشا را 

 بان آورند، آنگاه در، به سادگی باز می شد.به ز

در ورودی بسیاری از مزارهتا و زیارتگاههتا از جنبته ای مقتدس برختوردار بتوده و       

هستند. چنان که در هنگام ورود به برخی از آنها با پای راست وارد متی شتدند. و در   

چت  وارد  مورد برخی از فضاها مانند بیت الخالء، معتقد بودند که بهتر است بتا پتای   

شد و با پای راست خار  گردید. همچنین در برخی از شهرها، مردم معتقد بودند کته  

 اگر درِ خانه ای رو به قبله باشد، موجب خوشبختی صاحب خانه خواهد شد. 
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 مروری بر اهداف جنبی ترکیب اجزای ورودی 

او بتین  اهداف اصلی مؤثر در نحوۀ ترکیب اجزای ورودی در وهلۀ نخست ایجاد ارتبت 

فضاهای درونی یک بنا با فضاهای بیرونی و سپس ایجا نتوعی نظتارت و کنتترل بتر     

 نحوۀ ارتباو برای حفظ امنیت و قلمور فضای داخلی می باشد.

 حفظ محرمیت و امنیت

برای حفظ محرمیت ساکنان یک فضا، مسیر فضای ورودی را به صورت پیچ در پیچ 

که از جلو درگاه یا هشتی نتتوان فضتاهای   و غیرمستقیم طراحی می کردند، به نحوی 

 داخلی را مشاهده کرد.

 سهولت دسترسی

در طراحی ورودی برخی از بناهای عمومی، مسأله ستهولت دسترستی را بته عنتوان     

مهمترین هدف در طراحی و ترکیب فضاها در نظر متی گرفتنتد، زیترا یتک دسترستی      

 سریع و آسان مورد نظر بوده است.

 نینهورود با خضوع و طمأ

در طراحی برخی از بناهای مذهبی مانند مستجدها، مدرسته هتای علمیته و مزارهتای      

بزرگ یا متوسطف فضای ورودی و شکل مسیر حرکت از بیرون به درون را به گونه 
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ای طراحی می کردند که ورود به داخل فضتا بتا خضتوع و طمأنینته صتورت گیترد .       

 ر مستقیم طراحی می کردند.معموالً در این حالت شکل مسیر را به صورتی غی

 

 ورود به تدریج

در طراحی ورودی معدودی از انتواع بناهتا، بته خصتوص طراحتی حمتام هتا، هتدف         

ورودی به تدریج را در نظر می گرفتند تا افرادی که به حمام داخل یا از آن خار  می 

 شده اند، در معرض تغییر ناگهانی دمای هوا قرار نگیرند. 
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