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 بررسي تاريخچه ورودي
       ∗پيوند دوستي مطلق

 چكيده
 ،تواند جبر اقتصادياين جبر مي. كنديا دور مي مخاطبان را از معماري سنتي جدا و جبري كه معماران و كند،گذر زمان جبر را وارد مي 

و معماري  هنر .فوق  بر اثر گذر زمان است در تمامي موارد به هر حال موجوديت جبر. يا سياسي باشد تكنولوژيك و فرهنگي، ،اجتماعي
ناگسستني با فرهنگ، الگوهاي رفتاري ثابت و    ،اي است و پيوندي استوارهميشه و در همه حال تابع اصول و ضوابط معين و شناخته شده

  وره محسوب انعكاسي از فرهنگ و هنر آن د ،هاي معماري هر دورهبه همين دليل است كه سبك .هاي جامعه داردو ارزش
و اين تغييرات الزمه  پيوندد متناسب استهاي زندگي به وقوع ميشود، همچنانكه تغييرات در معماري با تغييراتي كه در ساير عرصهمي

  . معماري پويا و زنده است تا بتواند نيازهاي جديد انسان را پاسخگو باشد
هاي گوناگون يشين استوار است و به همين علت است كه  بين سبكهاي پهاي سبكها و سنتهر سبك جديد معماري بر اصول، روش

هاي اين نزديكي اصول و روش .رسداي محكم وجود دارد به طوري كه مرزبندي در بين آنها دشوار به نظر ميمعماري در گذشته رابطه
باشد كه با اندك تغييرات در د جامعه ميت گرفته از فرهنگ، سنن و الگوهاي رفتاري مشابه افراأهاي مختلف نشدر بين سبك يمعمار
هاي جديد باعث به وجود آمدن سبك يبه علت پاسخگويي به نيازها هاي جديد زندگي و فرهنگ مردم كه ريشه در زمان دارد،شيوه

ه را درك آن قومي موفق است كه نيازهاي معماري جامع بايد گفت كه زمان هميشه در حركت است ودر نتيجه . است شدهمعماري مي
بررسي ميزان اهميت طراحي ورودي در آرامش زندگي انسان در محيط  مقالههدف در اين . كند و زمان و مكان جامعه خود را بشناسد

اين كه چگونه . تواند بر محيط كالبدي اطراف خود داشته باشدي است كه اين فضا ميتأثيرآنچه در ورودي مهم است . باشداش ميزندگي
تواند به خلق محيطي مطلوب و دستيابي به اصول ارزشمند در طراحي مسكن بيانجامد، هدف اين پژوهش ري ورودي ميگينحوه شكل

در نماي شهري، زيبايي،  تأثيرنحوه دسترسي، : مسائلي از قبيل. ورودي در مسكن مفاهيم بسياري را به دنبال خواهد داشت. باشدمي
پذير در مفهوم ورودي در تأثيرگذار و تأثيري، ديد، دعوت كنندگي و مسئله مهم فرهنگ كه امنيت، حريم، آسايش اقليمي، آرامش محيط

لذا هدف، طراحي ورودي يك بنا به عنوان پيش فضا با در نظر داشتن تمام مفاهيم باال . طراحي مسكن و محيط مسكوني مطلوب است
  .براي دستيابي به معناي مطلوبيت است

تر براي تحليل بهتر و دقيق ،باشد كه براي محدود كردن موضوعايران مي چون يك جامعه در محدوده كشوربررسي مسئله تحقيق براي ي
اي براي مطالعات بعدي و نيز دربردارنده مفاهيم كلي براي بررسي پرداخته شده تا اين مفاهيم زمينهچند مورد در بستر طرح به بررسي 

هاي هاي فرهنگي مردم ايران است كه در منابع و معمارياين پژوهش بيشتر تكيه بر اسناد و نشانه بزار تحقيقاتي ما درااز . ساير موارد باشد
گيري از مطالعات ميداني بهره شود چون اساس تحقيقات ما نگرش فرهنگي جامعه است، ابزار ما آمارها و اسناد فرهنگي،گذشته ديده مي
) توصيفي –تحليلي(ر نهايت روش تحقيق در اين تهيه اين گزارش پژوهشي، روشي توان گفت دلذا مي. باشدشناسي ميفرهنگي، مردم

راه ما براي  .باشدهايي از معماري سنتي گذشته ايران مي ها و بررسي پيشينه نمونهاست كه به تحليل فضاهاي طراحي شده براي ورودي
هاي معاصر را در خود جا دهد و تكنولوژي و روش بايديراني معماري سنتي و احل بسياري از مشكالت معماري معاصر ايران اين است كه 

كيفيت معماري امروز كه از مسائل مهم و  لذا براي ارتقاء. هاي زندگي امروزي همراه شود با تپش عبارت ديگر به و نياز امروز را بر طرف كند
توان تاريخ تواند راهگشا باشد و مير زندگي امروز، ميقابل بحث در معماري معاصر است، توجه به اساس معماري سنتي و تطبيق آن با بست

هايي كه هاي تاريخي و سبكاين فصل به بررسي دوره با توجه به اين امر، در. اي مفيد در رسيدن به اين مهم دانستو مطالعه آن را وسيله
  . شودپرداخته ميها ظهور يافتند در اين دوره

  واژگان كليدي
  ، ايران معاصر)قبل و بعد از اسالم(، معماري ايران، )باستان و معاصر(در، معماري غرب  ورودي: هاي كليدي واژه
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  مقدمه

توان به تأمين و نظارت بر هاي كالبدي ورودي مياز نقش. باشدهاي كالبدي و كاركردي ميهر ورودي داراي نقش
  .كنندگي نام بردندگي يا دعوتپذيري، تشخص و خوانايي، پذيرگري، نفوذپذيري، تبديلارتباط، كنترل

گيري ورودي به عنوان يكي از عناصر مهم و مؤثر در معرفي افكار و نظريات دوران مربوط به خود است و شكل 
براي كمك  .گيردمتناسب، هماهنگ و پيوسته با امكانات، اهداف عملكردي و تفكرات دوره مربوط به خود شكل مي

هاي كهن، مرجع مطالعات ما در معماري بناهاي بازمانده از دوره. گذشتگان نام برد توان از آثاربه طراحي ورودي مي
گيري از آنچه در شكل. باشداجتماعي، فرهنگي و كاربردي مي بررسي روند تغييرات ورودي از لحاظ كالبدي،

مذهب، نظام طقه، توان اوضاع طبيعي و اجتماعي منهاي مختلف مؤثر بوده، ميها و سبكفضاهاي ورودي در تمدن
  .را نام برد.. . اجتماعي و فرهنگي و

ها در طراحي بناها هاي معماري ايران قديم، نقش مهمي در رسيدن به كيفيت مطلوب وروديگيري از آموزهبهره
-جايگاه ورودي در فرآيند طراحي بناها در ادوار مختلف تاريخي در كشورمان به وضوح به چشم مي. خواهد داشت

- رودي بناهاي ايراني در طي دوران پرفراز و نشيب خود، تحوالت چشمگيري داشته است، اما داراي ويژگيو. خورد
در هر صورت، استفاده از منبع . هاي تاريخي تغييراتي به خود ديده استهاي خاصي است و در هر يك از دوره

  .  تأثير نيستبهاي تاريخ معماري كشورمان در بهبود وضعيت ورودي بناهاي معاصر بيگران

  تاريخچه معماري غرب .1
  معماري يونان باستان -1 -1

-هايي در بر مييك حجم بزرگ كه دورتا دور  آن را ستون. وار بوده استمعماري باستاني يونان، معماري مجسمه
. شوديبرده مبا توجه به پالن معماري معابد، به فرم شكل ورودي پي. گيرد و داراي يك فضاي اصلي مركزي است

كند و در عين حال توسط حجم خالي داخلش يك ورودي شكل جلوخاني را براي ورود به بنا تعريف مي اين فرم
  . نمايدعقب نشسته را تعريف مي

- ها در دورهتعداد و تناسبات متعدد اين ستون. شده استها با تعدادي ستون در مقابل تقويت و تأكيد مياين ورودي
ها ها، شيارها و سر ستونتزئينات ستون .كردندهاي متفاوتي را در ناظر ايجاد مييونان احساسمتوالي معماري هاي 

   .)2و1تصاوير ( دهي به ورودي در معماري يونان موثر بوده استها همگي در شكلو پايه ستون
  

  هاي معابد يونانيپالن: 2صوير معبد آكروپليس، يونان                                                    ت: 1تصوير 
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  معماري روم  -1-2
هـا را بـه   اند اين فنون و ايـده آنها توانسته. اري يونان را به ارث برده استهاي هنري معماين معماري بسياري از ايده

صورت كه در معماري خـود بيشـتر نسـبت بـه موضـوعات فضـايي و مفهـوم        بدين. خواهند تغيير دهندنحوي كه مي
  . اندحركت در فضا توجه كرده

نمونه بسيار . ا مادر متصل شده استورودي در معماري رومي به صورت يك بخش الحاقي است كه به فرم اصلي ي
اين . باشد كه در آن رواق ورودي به شكل مستطيل به دايره اصلي الحاق شده استبارز آن معبد پانتئون روم مي

هاي ها همانند معماري يونان و نيز به كار بردن سنتورياستفاده از ستون. پذيردپيوستگي بر مبناي تقارن صورت مي
امروزه در . شودو تزئينات بر روي آنها اجزاء مهمي از ورودي بناهاي رومي محسوب مي مثلث شكل در ورودي

  .خوردهاي بزرگ و مهم استفاده از اين اجزاء در ورودي به چشم ميبسياري از عمارت
 .هاي طولي اين بناهاي مستطيل شكل قرار داده شده استدر باسيليكاهاي رومي مدخل ورودي در يكي از ضلع

ورودي اين باسيليكاها در معماري صدر مسيحيت در راستاي طول در يكي از اضالع عرضي يعني در امتداد  بعدها
  .شودمحور حركتي قرار داده مي

-مت يك دهليز سرگشاده يا نوعي حوضاين عال. اي بودندصهخداراي عالمت مش) دوموس(هاي اعياني رومي خانه
. هاي خانه قرار داشتندبوده و در اطراف آن اتاق سقف مركز بنا بدونخانه بود كه داخل ورودي مستصيل شكلي در 

ها در مسير رسيدن به ورودي به طور كلي در معماري يونان و روم باستان وجود پله )خانه درونگرا با فضاي تقسيم(
  .   دهدبنا ميگيرد و اهميت بيشتري به شود، ورودي باالتر قرار ميباعث ايجاد يك سطح برآمده از كف زمين مي

  : هاي طراحي شده به سبك كالسيك در يونان و روم باستانهاي كلي وروديويژگي
                                  داراي هماهنگي و سادگي  -
                                    به كارگيري اصل تقارن  -
  يكدستي عناصر وحدت و -
  بر اساس منطق و مطابق با واقعيت -
  )4و3تصاوير ( آرامش در طراحي وضوح و -

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  معماري گوتيك  -3 -1
- ها و مفصلنفي ديوارها، برداشتن پوسته. شوددر معماري گوتيك نوعي تداوم فضايي بين داخل و خارج ديده مي

سطوح است و اين اين معماري داراي شفافيت " :زوي معتقد است. هاي اين معماري استبندي از جمله ويژگي
در اين سبك از معماري ورودي در راستاي  ."گاهي براي نزديك شدن به پيوستگي فضايي بين بيرون و درون است

آور ارتفاع سرگيجه. هاي گوتيك استعموديت و شفافيت از ويژگي ورودي. گرفتهمحور طولي بناهاي كشيده قرار مي
ها در نماي بندها و طاقيهمچنين پشت .كندناظر تداعي مي جالل و هيبت را در ذهن ،با آن تناسبات، شكوه

 پالن معبد پالنتئون روم: 4تصوير 

258: 1342ي جهان،آشنايي با معمار  

نماي معبد پانتئون، روم:3تصوير  

 : ماخذ
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گوتيك حس هاي سردر نقش و نگارهاي نوك تيز و نقش بر جسته ها وپيكر تراشي. وجود داردهاي گوتيك ورودي
ر هاي زيتوان در غالب واژهها در اين دوره را ميهاي وروديبه طور كلي ويژگي. كنندروحاني و عظمت را منتقل مي

     :بيان كرد
  داراي كيفيت قائم  - 
  چند عنصري بودن    -
  شامل عناصر كماني و پر تحرك -
  استفاده از مبالغه و انحراف از واقع -
)5تصوير ( متنوع -

  دوره رنسانس   -1-4
ان نيست كه در تملـك انسـان اسـت،    مساخت"در اين دوره بر خالف زمان گوتيك 

كند و رمز بنا را نيز به تملـك خـود در   انون ساده ميبلكه انسان است كه با درك ق
هـاي ايـن دوره   نقشه. معماري رنسانس بر اساس نقطه مركزي بوده است ."آوردمي

طاق و گنبد بر قسمت  ،طراحي) صليب يوناني يا رومي(كل چهارگوش به ش عموماً
محو شدن جهت خطي در اين معمـاري بـه چشـم    . شده استمركزي آن بسته مي

به عنـوان مثـال   . ها بوده استگيري ورودي نيز بر اساس اين ويژگيخورد شكلمي
هاي عصـر رنسـانس   كه از معروفترين ويال )،آندرئا پاالديو1550-1554(در ويال روتوندا 

هـا در چهـار   تك رواقاست، چهار نما همانند رواق ورودي طراحي شده است و تك
ر از سطح زمين قرار گرفته و تعدادي جهت بنا در حكم سكويي بوده است كه بلندت

هـاي دوران باسـتان منبـع    ها و رومييوناني. كرده استپله اين ارتباط را ميسر مي
رنسانس و يا نوزايش يك معنـا بيشـتر نداشـته و آن احيـاء      .اندالهام اين دوره بوده

   ).6تصوير( هاي كالسيك استدوباره سنت
  : ي دوران كالسيك خصوصياتي از قبيلهابنابراين عالوه بر خصوصيات ورودي

  وار بودن انسان -
  )طراحي سه بعدي(استفاده از فن پرسپكتيو در طراحي  -
  .توان متذكر شدرا نيز مي بازي با سايه روشن -

   معماري باروك -5 -1
باروك آزادي از قوانين قراردادي مانند هندسه مسطحه، سكون، تقارن و نيز از 

تاب خوردن ديوارها در نماي ورودي براي . داخل و خارج است تضاد بين فضاي
اصر هاي ظريف و عنرا با استفاده از منحني ايجاد فضايي جديد، حس نشاط

ويالي بادئر اثر پاالديو نمونه بارزي از . آوردهماهنگ موجي در ناظر پديد مي
طراحي  هايديهاي وروحال به بيان تعدادي از ويژگي. معماري اين دوره است

  :شودشده در اين دوره پرداخته مي
  تحرك بسيار -
  درخشش و رنگارنگي -
  گيري از نقوش پراكنده و متنوع در وروديبهره -
  ها در راستاي افق و قائم در محدوده ورودياستفاده از عناصر كماني و منحني -
  ).7تصوير( آميز و دور از واقعوجود عناصر مبالغه  -

نماي بيروني از ورودي :  5صوير ت
 كليساي سنت شاپل

335: 1342آشنايي با معماري جهان،  

 1552- 70ويال روتوندا، آندره پاالديو، : 6تصوير

335: 1342آشنايي با معماري جهان،  

 ويالي بادئر، اثر پاالديو: 7تصوير 

 :ماخذ

 : ماخذ
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  معماري مدرن  -1-6
  :گيرده خود ميبتلف خآستانه ورودي به عنوان يك مكان، در بردارنده سه نقش است كه درجات م

  گرانقش استفاده -
  نقش محافظتي  -
  نقش معناشناختي  -

در بناهاي دوران كالسيك نقش معناشناختي و محافظتي در ورودي بسيار پراهميت بوده، بدين معنا كه اعتقادات، 
به عنوان مثال آستانه ورودي كالسيك . تري داشته استگيري ورودي نقش پررنگشكلتشريفات و مذهب در 

وجود . شدندهاي پليد را مانع ميمتوليان خاص خود را داشته، مانند خدايان و ارواحي كه ورود شياطين و قدرت
  .ن اصل استاي ديگر از ايها در اطراف ورودي نيز نشانهها و پيكر تراشيمجسمه صور پرستش خدايان،

معماري مدرن بر اساس . گرا يا عملكردي بيشتر مد نظر قرار گرفته استولي در معماري مدرن جنبه استفاده
هايي با گيري وروديانعكاس اين نگرش در طراحي ورودي منجر به شكل. گيردخواست اجتماعي اكثريت شكل مي

شده، افيت بوده و يا از اعتقادات مذهبي الهام گرفته ميتزئينات بسيار زياد كه نشانه اشر. گرددجنبه عملكردي مي
، مكاني براي ورودي در معماري كالسيك مهار كردن گشودگي در ساختار ديوارهاي باربر. خوردكمتر به چشم مي

ا رفته است، اما در معماري مدرن بكند و منبعي براي نور و هوا به شمار ميعبور، چيزي كه منظره بيرون را قاب مي
رود، وري از فناوري جديد براي تحقق ارتباط درون و بيرون بنا، وابستگي بين ساختار و بازشو از بين ميبهره

  . شودشود و فضا آزاد ميباربر مربوط نمي ربه ساختا جايگيري ورودي ديگر الزاماً
  سادگي و وحدت طرح - 
  منظم و تكراري استفاده از عناصر متقارن، -
  ويانه و عملكردگراطراحي صرفه ج -
  )8تصوير ( يكدست و واضح -

  پست مدرن معماري  -1-7
  بر اساس انديشه معماران مدرن، مدرنيسم به تدريج بـه يـك سـبك    

معماري پست مدرن . شكندشود كه مرزها را ميالمللي تبديل ميبين
در تقابل با معمـاري مـدرن، شـكل بنـا و اجـزاي آن را تـابع عوامـل        

ونتوري به عنـوان آغـازگر ايـن     .داندگي و اقليمي مياجتماعي، فرهن
به عنوان ابزاري براي مخالفـت بـا مدرنيسـم     سبك از طراحي خانه و

  .استفاده كرد
و توجه به خواست انسان، فرهنگ و اقليم شكل ) معماري مسكوني انگليسي(هاي تاريخي نه با توجه به نمونهاين خا 

  . گرفته است
، اهميت اين اين خانه به وجود آورده است، ابزار زني قوسي شكل روي نعل درگاه ورودي اي براياو ورودي ساده

. شوداي محسوب ميكند نيز عامل تأكيد كنندهدهد، گشودگي بااليي كه قوس را قطع ميورودي را افزايش مي
  . اندورودي و دودكش شومينه در راستاي يك محور قرار گرفته

وار و بر انسان ك ورودي گرم و دعوت كننده، كامالًنوان الگوي معماري پست مدرن، يبه طور كل اين خانه به ع
  . اساس نيازهاي انساني و محيطي شكل گرفته است كه همان هدف اين سبك است

  1949لوكوربوزيه، خانه دكتر كروچت، الپالتا، آرژانتين، :8تصوير

 : ماخذ   259: 1375فرم، فضا، نظم،
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  : براي ورودي در اين سبك مي توان موارد زير را مطرح كرد

  ساده  -
  مطابق با واقع   -
  گرا زمينه -
  كننده  آرام و دعوت - 
  گراانسان -

  سبك ارگانيك  -1-8
. باشـد هايي كه از نظر خواستگاه داراي تضادهايي با معماري مدرن است، معماري به سبك ارگانيك ميديگر سبك از

در اينجا نقش محافظتي ورودي منسوخ گرديده و . معماري ارگانيك ارزش ديگري را براي آستانه ورودي در نظر دارد
  . طبيعت و مسكن مد نظر و مورد جستجو است همبستگي بين

اين هدف در . اي صميمي بين انسان و ساختمان و طبيعت استورودي از ديد معماران سبك ارگانيك آستانه
در اين نوع طراحي تداخل فضاي . خوردلويدرايت از معماران معروف اين سبك به چشم ميهاي فرنكطراحي خانه

- از بيرون به درون، به نحوي است كه شخص وقتي به آن چيزي كه ورودي ناميده ميداخل و خارج و روند حركت 
اين ورودي مفصلي است . است رسد، در واقع براي اين كه بفهمد در درون است يا بيرون خودبخود دير شدهشود مي
-كنج ايجاد مي اهي اوقات ورودي درگ. اي جدا نشدني ميان طبيعت و فضاي دروني خانه ايجاد مي كندكه رابطه

  . شود، در اين حالت پيوستگي بيشتري را بين درون و بيرون القاء مي كند
  سادگي  -
  مطابقت با طبيعت -
  گرازمينه -
-ويژگي  سه بعدي و تركيب شده با محيط نيز از -

  ).   10تصوير( ها استهاي اين ورودي

  

  تاريخچه معماري ايران .2
  ايران باستان -2-1

ايـن شـش سـبك بـر     . اندشناسي معماري ايراني، معماري ايران را در شش شيوه بررسي كردهدر سبك مرحوم پيرنيا
پارسي و پارتي پيش از اسالم، خراساني، رازي، آذري و اصـفهاني از پـس   : انداستگاهشان چنين ناميده شدهوساس خا

  .شودپرداخته ميجداگانه ها به طور هاي ورودي در اين شيوهدر اين بخش به بررسي ويژگي. از اسالم

  پيش از پارسي  -2-2
كردند كه معماري هايي نه چندان شناخته شده در ايران زندگي ميها و ملتيان به ايران، تيرهئتا پيش از كوچ آريا

نري هاي مهم معماري و هها با ويژگيتپه زاغه از مراكز مهم استقرار آن. )40: 1384پيرنيا، (اند اي داشتهپيش رفته
ها با توجه به جهت يابي محل ورودي اين خانهمكان. مده استآخانه به دست  21در مجموعه زاغه حدود . بوده است

بادهاي دائمي اين منطقه بوده، بدين معني كه ورودي در جهتي قرار داشته كه مانع نفوذ باد به درون فضاي اين 
  ). 11تصوير ( ها شودخانه

 101: 1375فرم، فضا، نظم،

خانه كافمن: 10تصوير  

   262: 1375فرم، فضا، نظم،

خانه مادر ونتوري، چست نات هيل، پنسيلوانيا،:9تصوير

 :ماخذ

: ماخذ



  
97     

  

  
       

         
      
  
  

  
فقط يك خانه با ورودي غربي يافت شده كه در مقابل در ورودي آن براي احتراز از نفوذ بادهاي سرد، يك بادشكن 

ها شهر مركز تمدن ايالمي. هاي قبل از پارسي، تمدن ايالمي بوده استيكي ديگر از تمدن. اي ساخته شده بودچينه
ن آهاي ماري معابد و نيايشگاهعبررسي اين دوره به بررسي م براي. ر ساله داشته استاهز جشوش بود كه تاريخ پن

هاي ارزشمند معماري ايالمي نيايشگاه يا زيگورات چغازنبيل در نزديكي شوش است يكي از بازمانده .شودپرداخته مي
  ).44: 1384پيرنيا، (پيش از ميالد برجاي مانده است  1250كه از 

شدند، براي نمونه هيچ يك اصل از طريق مورب نه مستقيم وارد معابد خود ميرسد كه ايالميان به عنوان به نظر مي
كه اين امر توهين به  رود، چرابه طرف معبد زيگورات نمي يك از هفت دروازه چغازنبيل و هيچ يك از مسيرها مستقيماً

. شدعي سگ محافظت ميي شير، گاو نر و نواههورودي معابد ايالم به وسيله مجسم. شده استاين معابد تلقي مي
در شكل زير كه مربوط به يك مهر متعلق به هزاره سوم . ها ابعاد عظيمي داشته باشداحتياجي نبود كه اين مجسمه

كه  شودديده ميرا  در اين معبد دو چارچوب در بلند. قبل از ميالد است، معبدي از ايالم قديم نشان داده شده است
گرفته است و در سمت راست ممكن است فقط يك ن در ورودي مورد استفاده قرار ميفقط درِ سمت چپي عمالً به عنوا

  : توان به موارد زير اشاره كرداز نظر انطباق با اقليم و طبيعت منطقه از بعد كالبدي مي ).13و  12تصوير ( در ظاهري باشد
  . كرده استتاب محافظت مييك پرده ني در مقابل ورودي وجود دارد كه از فضاي داخل در مقابل نور آف -
. شودها درون معبد روشن و تهويه ميشود كه به وسيله آنو سقف ديده مي هاي مربع شكل ميان دريك دسته پنجره -

دهي به فضاي ورودي سابقه بسيار طوالني در تمدن و توان گفت كه توجه به نحوه قرارگيري و شكلبنابراين مي
   .معماري ايران دارد

          
  
  
  
  
  

  
  
  شيوه پارسي -2-3

  از . با همكاري هنرمندان مختلف بناهاي بسياري ساخته شده است) هاي هخامنشيدوره(در معماري ايران باستان 
) بويژه در تخت جمشيد و شوش( حفظ درونگرايي. توان به معماري تخت جمشيد اشاره كردهاي بارز آن مينمونه

گرفته و تعداد زيادي پله به تختگاه قرار مي ها روي سكو وها بوده، ساختمانگيري ورودياساس طراحي و شكل

  طرح معبد ايالم قديم بر روي يك مهر:13تصوير طرح بازسازي معبد چغازنبيل:12تصوير 

  خانه هاي تپه زاغه :11تصوير

  42- 41 :1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

  49- 46: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

:ماخذ

:ماخذ
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هاي بزرگ و دهانه هاي بسيار زيادهاي بسيار بلند در آستانه ورودي و پلهشده، استفاده از ستونورودي بنا منتهي مي
 . هاي بسيار با شكوه و عظيم ايجاد كرده استو بلند، ورودي

به نقل ( هاها و پتكانهگيري از زغرهو سردرها با بهره هاها، درگاهها، آرايش ستونتون و سر ستونگيري از پايه سبهره
ساخت آفتابگير و سايبان در جاهاي ضروري از جمله . خورددر فضاهاي ورودي اين دوران به چشم مي) از پيرنيا
  .ها نشان از توجه به مسائل اقليمي داردورودي
نمونه اين الگوبرداري، ساختمان كعبه زرتشت . انداند كه در معماري پارسي ساخته شدهز بناها بودهاي اها گونهكالوه

ورودي و درگاه آن بلندتر از كف زمين است و  كهدر نقش رستم است كه اين ساختماني است چهارگوشه و سنگي 
ورودي از سطح زمين نشانگر اهميت و  باالتر قرار گرفتن .گرفته استزيادي پله صورت مي دسترسي به آن با تعداد

  .عظمت بنا بوده است
هاي زيبا ها و كنگرهبراي ورودي به مجموعه تخت جمشيد، پلكان بزرگ در ورودي با آرايش تارمي با نقش برجسته 

 در تمامي موارد. اي متناسب با كل مجوعه استاين ورودي با شكوه نماد و مقدمه. خوردو دروازه ملل به چشم مي
و  14تصوير ( هايي از توجه معماري در سبك پارسي به مقوله مهم ورودي در ساخت بناها در آن دوران استباال مثال

15.(  
 

 
 

                                                                                                      
  

  
  
  

  شيوه پارتي    -2-4
ترين قديمي. هاي اشكاني، ساساني و صدر اسالم پديدار شده استسبك پارتي پس از حمله اسكندر به ايران در دوره

نسا از . آباد امروزي استها كه تاكنون يافت شده در نسا يا پارتانيسا است كه در نزديكي عشقمحل سكونت پارت
ورود به اين ارگ از . وچكي بنا شده، تشكيل شده استيك شهر سفلي و يك ارگ كه بيرون از حصار شهر روي تپه ك

اين امر به دليل حفظ امنيت و امر مهم . گرفتطريق پاگردهايي كه در پي ديوارهاي گرد شهر قرار داشت، صورت مي
آمد مجبور بود از اطراف پلكان صعود كند و هر لشكر مهاجمي كه در صدد حمله به اين ارگ برمي. دفاع بوده است

  .گرفتتش مداوم قرار ميآ زير
ها نيز به همين اندازه حالت تجربي ورودي. دادندهاي مختلف ساختماني را مورد آزمايش قرار ميمعماران نسا فرم

بارزترين ويژگي نوآوري و ميراث معماري  .شددار ميهاي ستونها و وروديهاي ساده، هشتيداشت و شامل ورودي
-استفاده از ايوان در فضاي ورودي در بسياري از بناهاي دوره پارتي به چشم مي. استپارتي، ايوان و ميانسرا بوده 

اين . اق كسري از بناهاي مهم شيوه پارتي استايوان مدائن يا ط .اي از اين بناهاستآتشكده فيروزآباد نمونه. خورد
بوده، يك ورودي با عرض ) متر 25.30(گز  24دهانه اين ايوان كه حدود . ايوان به عنوان فضاي ورودي بنا بوده است

  . كرده استبسيار زياد ايجاد مي
 .رسدكه ايوان اصلي همان ورودي كاخ است كه با تعدادي پله به درگاه مي شودديده ميدر نقشه كاخ سروستان نيز 

به صورت  ها و كوردرها در نماي جبهه ورودي بناهاگيري از كنگرهدر مجموع ساخت ايوان در فضاي ورودي، بهره
گيري از ايوان و ميانسرا، از اصول به كارگرفته شده در قرينه، توجه به اصل درونگرايي در سلسله مراتب ورود با بهره

  ). 17و  16تصوير ( طراحي فضاي ورودي در سبك پارتي است
                                   

 پلكان بزرگ ورودي، كاخ تخت جمشيد: 14تصوير نقش رستم،كعبه زرتشت: 15تصوير

1384:84،رانشناسي اسالمي ايسبك  63: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك  : ماخذ : ماخذ 
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  ايران بعد از اسالم .3
  شيوه خراساني -3-1

هايي با هشتي، رعايت سلسله بعد از ورود اسالم به ايران با تأكيد به درونگرايي و محرميت در اين دوران، ورودي
ي معماري اين شيوه است كه هاواري و سادگي بسيار از ويژگيصفت مردم. شده استها طراحي ميمراتب و حريم

اش، مثالي از اين مسجد پيغمبر با ورودي و ساخت بسيار ساده. شوددر ساخت فضاهاي ورودي آن نيز ديده مي
هاي بعدي، بلندشدن سردر مساجد و مدارس به عنوان بناهاي مهم، تزئينات به اما به مرور زمان در شيوه. نمونه است

مسجد تاريخانه . ها جاي خود را به سادگي داددر آن... ها و سازيها، گره، كاربنديهاگچبري :كار گرفته شده مانند
  . هاي اصيل اين دوره استدامغان از نمونه

هاي جالب اين مسجد، نقش درهاي يكي از ويژگي. دهداين تصوير ورودي قديمي و ساده اين مسجد را نشان مي
خواسته يادگاري از درهاي رود، معمار مسجد مياشته شده و گمان ميساساني است كه با گچ بر روي ديوار شرقي نگ

در . رد، چون ساخت درهاي آراسته و مجلل در اين دوره معمول نبوده استازيباي كهن براي آيندگان بر جاي گذ
  ).18تصوير( اصلي مسجد، اكنون در كنار مناره آن است و چندان كهن نيست

  
  
  
  
  
  

  شيوه رازي -3-2
شيوه . بويه، سلجوقيان، اتابكان و خوارزمشاهيان ادامه پيدا كردهاي آلزيار شروع شد و در زمانه از زمان آلاين شيو

. باشدهاي پيش را به بهترين گونه دارا ميهاي خوب شيوهرازي چهارمين شيوه معماري ايران است كه همه ويژگي
در يك . شودخراساني در اين سبك با هم پديدار مي نغزكاري شيوه پارسي، شكوه شيوه پارتي و ريزه كاري شيوه

واري و سادگي شيوه خراساني جاي خود را به تجلل و هاي مردمفرآيند و در يك دوره طوالني به تدريج صفت
بلند شدن سردر بناها در فضاي ورودي و به كار گيري تزئيناتي از قبيل گچبري و . هاي پركار و آراسته دادورودي

چهار ايواني شدن مساجد و به ساخت ايوان اصلي در راستاي . خوردي معقلي در اين دوره به چشم ميهاآجركاري
هاي اين دوره هاي وروديفضاي ورودي، به كارگيري هشتي و گنبد بر روي آن در فضاي ورودي مسجد از ويژگي

  .امه داشته استهاي قبل تا اين دوره همچنان ادتوجه به محرميت و سلسله مراتب از شيوه. است

پالن و نماي ورودي كاخ : 17تصوير
ا

نقشه كاخ فيروزآباد: 16تصوير  

  124-1384:123،شناسي اسالمي ايرانسبك
 1384:112،شناسي اسالمي ايرانسبك

  مسجد جامع  فهرج، برش، : 18تصوير

 1384:138،سالمي ايرانشناسي اسبك

:ماخذ

 :ماخذ

:ماخذ
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  شيوه آذري  -3 -3
  از . اين شيوه در دوره هالكو و تيمور در ايران شكل گرفت

  :هاي مهم فضاي ورودي در اين دورهويژگي
- استفاده از هندسه متنوع در طراحي فضاهاي ورودي اندازه -

در اين زمان سردر . بوده است هاي بسيار بزرگ سردر ورودي
كاري كاشي .اصلي بسيار بلند بوده استمساجد به نسبت بناي 

به عنوان تزئين سردر ورودي بناها به خصوص مساجد و 
  .مدارس، رواج بيشتري داشته است

  شيوه اصفهاني  -3-4 
ايــن شــيوه آخــرين شــيوه معمــاري ايرانــي اســت و در دوران 

هاي صفوي، افشـاري، قاجـاري و زنديـه متـداول بـوده      سلسله
ك آذربايجـان، امـا مهـد پـرورش آن     خواستگاه اين سـب . است

يكي از آثار ارزنده كه از اين دوره بـر جـاي   . اصفهان بوده است
. هـاي اطـراف آن اسـت   مانده، ميدان نقش جهان و سـاختمان 

مسجد امام، يكي از زيباترين مسجدهاي ايران است كه در اين 
  ). 23و  22تصوير ( ميدان قرار دارد

محـور ميـدان اسـت، امـا      فضاي ورودي اين مسجد در راستاي
اي محور مسجد رو به قبله چرخيده، ميان اين دو محـور زاويـه  

است كه معمار به نحوي در هشـتي ورودي بـه آن پاسـخ داده    
اي معمار ايوان شمالي مسجد در پشت هشتي را به گونـه . است

ديد ولـي   وان مسجد راتچرخانده است كه از هشتي ورودي مي
داالن  ن شد، بلكـه بايـد از يكـي از دو   توان يكراست وارد آنمي

  .گرداگرد ايوان به ميانسراي مسجد رسيد
به نحو غيرمستقيم به  چرخشاين چرخش در مسير ورودي و 

هاي مختلف درون مسجد در بسياري از بناهاي ديگر در دوران
  . نيز ديده شده است

پس از بررسي نحوه ورود و مسير دسترسي . ستاهللا يكي ديگر از شاهكارهاي معماري در اين دوره الطفمسجد شيخ
نشستگي از بر ميدان سردر ورودي اين دو مسجد، داراي كمي عقب. خوردبه درون آن نيز همين فرآيند به چشم مي

  . باشداي براي ورود به مسجد مياست، فضاي شكل گرفته يك پيش فضاست كه به عنوان مقدمه
 
  

 
  
  
  
  
  

  اهللا، ميدان نقش جهان، اصفهانلطفمسجد شيخ:23مسجد امام  تصوير                                   تصوير: 22تصوير                   

300-1384:294،شناسي اسالمي ايرانسبك  

 طرحي از ايوان اصلي مسجد زواره: 19تصوير

   197: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

 ارس بسطام: 20تصوير

   230: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

  طراحي از سردر رفيع و بلند مسجد جامع يزد: 23تصوير

   237: 1384،شناسي اسالمي ايرانسبك

 : ماخذ

 : ماخذ

 : ماخذ

 : ماخذ



  
101     

قرار . چهل ستون، رايج شد هاي تازه ساز ماننددر جلوي كاخ) دارهاي ستونايوان(ده از ستاوندها در اين دوره استفا
  . بخشيداي ميهاي اصفهان شكوه ويژهدار در ورودي به كاخدادن يك ايوان ستون

 
                                                                          
  
  

  
  
  

ا به وي پيشرفت و بهبود وضعيت اين فضاهنه به تدريج در دوره دوم شيوه اصفهاني يعني زمان قاجاريان و پهلمتأسفا
ايرانيان در اين دوره با آغاز روابط فرهنگي با غرب، در  .انحطاط داد دليل تقليد از معماري غرب جاي خود را به زوال و

ها به دودري تبديل دريه عنوان مثال در زمان قاجاريان، سهب. فرهنگ و تمدن غربي دچار خود باختگي شدند برابر
اين رو  معماران گذشته به اين منطق رسيده بودند كه نماي يك اتاق نبايد در برابر تابش آفتاب صبح باشد، از( .شدند

ها و ميان درگاه دريدري و پنجآوردند، مانند سهبدين معني كه چند درگاه در آن مي. كردندنماي اتاق را چند دري مي
  ). انداختها سايه ميكشيدند كه روي آنيك تيغه نازك مي

اي اريب ساخته شدند كه در نتيجه آفتاب مستقيماً به ها بودند، به گونههاي نازك كه عمود بر درگاهبندها يا تيغهتابش
  . ها از ميان رفتشدند و نيز تناسب آنميها در هنگام تابش مانند كوره گرم از اين رو اتاق. تابيدها و اتاق ميدرگاه

هاي فرنگي، سنتوري، بالكن، نرده و پلـه در محـور سـاختمان نشـان از     دايره، سقف شيبدار، ستوناستفاده از قوس نيم 
مورد . اي ديگر از اين انحطاط استهاي غربي نشانهكاخ در داخل ساختمان نيز پلكان عريض سه طرفه مانند. تقليد دارد

اي با سـبكي تلفيقـي ايجـاد    همه اين موارد ورودي. توان استفاده از عنصر ساعت باالي سردر ورودي نام بردر را ميديگ
  . كند كه از اهداف اصلي خود فاصله گرفته استمي

    :توان به سه نوع تقسيم كردهاي اين دوره را ميزاده وروديسلطان
  سنتي  -
  نيمه سنتي -
  جديد -

هاي هاي شكلي فضاي ورودي كه پيش از اين در تهران و برخي از شهرعناصر اصلي يكي از تركيب :هاي سنتيورودي
يك قوس جناغي شكل براي پوشش دهانه، دو سكو در دو سوي : گرفتند، عبارت بودند ازر مورد استفاده قرار ميديگ

 ز آجري در دو طرف دهانه ورودي كههاي فلزي و دو جرها و كوبهدر، يك در چوبي دو لنگه مستطيل شكل با گل ميخ
در بيشتر موارد جرزها و رخبام باالي فضاي ورودي يك قاب مستطيل . گرفتندها قرار ميهاي قوس بر روي آنپايه

هاي آورند كه درون آن با نقشهاي قوس دهانه، پديد ميشكل و دو سطح لچكي واقع در ميان اضالع مستطيل و خط
  .شدآجري يا كاشي تزئين مي

براي پوشاندن دهانه ) پالن سنتر(» يك پرگاري«يا » دور تمام«هاي در دوره قاجار قوس :هاي نيمه سنتيورودي
سو ساخته  در برخي از اين فضاها، سكوهايي در دو . ها يا دهانه فضاهاي ورودي رواج گرفتها و درگاهبسياري از حجره

كوها سطح كافي براي نشستن نداشتند و تنها براي ايجاد تركيب اما گاهي اين س. آمدشد كه به كار نشستن ميمي
 در بعضي از فضاهاي ورودي با سفال و. مواردي هم وجود دارد كه فاقد سكو هستند. شدندشكلي و فضايي ساخته مي

اجرا  و متنوعي طراحي و ويژه روي كتيبه سردر نقش و نگارهاي پر كارآجرهاي مهري روي جرزها و ساير سطوح فضا به
ها بين سه تا و ارتفاع آن متر بود، اما عرض آنها بين سه تا چهار متردر حدود نيم ها معموالًعمق اين ورودي. شدمي

  . چهار و نيم متر بوده است

   314: 1384،رانشناسي اسالمي ايسبك

 كاخ آينه، اصفهان:24تصوير

 : ماخذ
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 ،اروپا، متأثر از معماري روسيه هاي شكلي غيرسنتي، كه غالباًدر اواخر دوره قاجار كاربرد تركيب :هاي جديدورودي
ها و بناهاي متعلق به اروپاييان بود، رواج يافت خارجيان به ايران و ايرانيان به اروپا و به ويژه احداث سفارتخانهمسافرت 

هاي سنتوري، سنتوري شكسته و كالهخودي كه به صورت ساده يا همراه با نقوش متنوع اسليمي، گره مانند انواع شكل
  . شدندسازي آجري و كاشي كاري آراسته مي

جرزهاي ساده و فاقد تزئينات پركار بودند  رفتند و غالباًزئينات و نقوش در بيشتر موارد در سردر بناها به كار مياين ت
- گاهي نيز از تركيب ستون و نيم. شدن جرزها از سفال و آجر مهري استفاده مييمگر در موارد استثنائي كه براي تزئي

-ئيني در هر سوي ورودي استفاده ميهاي تزشكل  و ساير عناصر و هاي متنوع، به صورت منفرد يا زوجستون با شكل
  . كردند

الملل تقليدي و متأثر از نفوذ سبك بين ري حال حاضر ايران به شكلي كامالًطراحي ورودي در معما :ايران معاصر
- منطقه مي ظر گرفتن اقليم و فرهنگهايي بدون در نگيري وروديگيرد كه منجر به شكلمعماري مدرن صورت مي

  . شود
بدون هيچ هدف عملكردي به جاي . .. ها توجه به استفاده از عناصري مانند ستون، سنتوري ودر معماري اين ورودي

توجهي به نماي شهري و فقر ارزش عدم ارتباط و هماهنگي بصري، بي. گيردتوجه به مفهوم اساسي فضا صورت مي
  .ستهاي معاصر امعماري از ديگر خصوصيات ورودي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي كهن، مرجع مطالعات ما در بررسي روند تغييرات ورودي از لحاظ كالبدي،معماري بناهاي بازمانده از دوره
هاي مختلف مؤثر ها و سبكگيري فضاهاي ورودي در تمدناز آنچه در شكل. باشداجتماعي، فرهنگي و كاربردي مي

  . را نام برد... فرهنگي و  ،طقه، مذهب، نظام اجتماعيتوان اوضاع طبيعي و اجتماعي منبوده، مي
فضاهاي . گرايي بوده استشود، بر پايه فلسفه اومانيستي يا انسانمعماري يونان كه مهد تولد هنر غرب محسوب مي

ايي براي ههايي در جلو و پلهها و ستوناند و همراه با سنتوريوار بنا بودهورودي در بناهاي آن در ادامه شكل مجسمه
  . گرفتندارتباط به سطح باالتر با تأكيد بر خطوط افقي شكل مي

ها به مرور به خواستگاه هنري البته رومي. هنر رومي به واقع انتشار دهنده و نگهدارنده ميراث هنر يوناني بوده است
 ددانيهمانطور كه مي ،بودندها با شكوه و جالل هاي ساخته شده توسط روميبناها و بالتبع ورودي .خويش دست يافتند

تغييرات فضاي ورودي در معماري رومي عالوه بر موارد باال، . هاي معماري رومي بوده استعظمت و فضامندي از ويژگي
در دوره گوتيك . بوده است... ها يا سنتوري و الحاق اين فضا به بناهاي اصلي و تغييراتي در تناسبات و تزئينات ستون

ها، بلند و ورودي. گرفتوستگي بين بيرون و درون در طراحي فضاهاي ورودي، مبناي كار قرار ميتداوم فضايي، پي
  . باشكوه و به همراه پيكرتراشي و نقش و نگارهاي نوك تيز و با تأكيد بر خطوط قائم بودند

  ايوان شمالي مسجد سپهساالر ساعت باالي سردر: 26تصوير   سردر عمارت قصر ياقوت:25تصوير 

 : ماخذ   99،118: 1382، معماري دارالخالفه ناصري
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وارتر اسبات انسانپس از آن در دوره رنسانس كه دوره اهميت انسان است، در ساخت بناها و نيز فضاهاي ورودي، تن
 اما در. خورده استها در اين دوره به چشم ميبه كارگيري اصل تقارن و مركزگرايي نيز در طراحي ورودي. بوده است

ها و عناصر موجي استفاده از منحني. بوده است ...ادامه، دوره باروك دوره آزادي از اصول مركزگرايي، تقارن، هندسه و 
  . به كرات ديده شده استها در اين سبك در ورودي

  حال درعين، ...پس از گذر از اين دوران و رسيدن به معماري مدرن، توجه به اصل اقتصاد، عملكردگرايي، تقارن و 
مسائل مذهبي و  ،معناگرايي. توجهي به مسائل اقليمي و فرهنگي هر منطقه در طراحي فضاهاي ورودي ديده شدبي

  . ها زدها از دست داد و فناوري حرف اول را در ساخت انواع بنا و اجزاي آنورودياعتقادي اهميت خود را در طراحي 
هايي مانند معماري پست مدرن و ارگانيك به اصالح معيارهاي معماري مدرن المللي مدرن، سبكبعد از سبك بين

يكي از معيارها  )پست مدرنارگانيك و (و نيز طبيعت و اقليم ) پست مدرن(ها توجه به فرهنگ در اين سبك. پرداختند
  . براي طراحي فضاهاي ورودي در بناها گرديد

  بنديجمع
گيري ورودي به عنوان يكي از عناصر مهم و مؤثر در معرفي افكار و نظريات دوران مربوط همانطور كه بررسي شد، شكل

 .گيردمربوط به خود شكل ميپيوسته با امكانات، اهداف عملكردي و تفكرات دوره  ،به خود است و متناسب، هماهنگ
 ها در معماري ايراناخالقيات، انديشه و عقيده نسل ،طبيعت اقليمي ايران و آداب و رسوم، مراسم مذهبي، روحيه

و  توان دريافتميما نه تنها در بناهاي عظيم، بلكه در ابنيه و آثار كوچك هم اين انعكاس را . انعكاس واضحي دارد
جايگاه ورودي در فرآيند طراحي اين بناها در ادوار مختلف تاريخي در كشورمان به وضوح به ، شدهمانگونه كه بررسي 

ورودي بناهاي ايراني در طي دوران پرفراز و نشيب خود، تحوالت چشمگيري داشته است، اما داراي . خوردچشم مي
هاي باشكوه نمونه آن ورودي. هاي تاريخي تغييراتي به خود ديده استهاي خاصي است و در هر يك از دورهويژگي

- توجه به حل مسائل اقليمي و درون. ها به صورت منطقي در كنار هم قرار گرفته بودندعصر پارسي است كه عناصر آن
ها در آستانه ورودي و استفاده از ستون. گرايي در طراحي و ساخت فضاهاي ورودي اين دوره امري بديهي بوده است

هاي عصر پارسي هاي كالبدي وروديشد، از ويژگيبنا كه معموالً بر روي سكويي ساخته ميهايي براي رسيدن به پله
  . است

ايوان . باشداي را به خود ديده است كه همانا به كارگيري ايوان در فضاي ورودي ميورودي در شيوه پارتي تحول عمده
كرده ت كه در فرآيند ورود نقش مهمي بازي مياي بوده اساصلي در راستاي محور ورودي به عنوان پيش فضا يا مقدمه

  .است
پس از اسالم با الگو گرفتن از باورهاي اسالمي، فضاهاي ورودي مردم وارتر شدند، گرچه در شيوه پارتي نيز مردم واري 

  . ها بيشتر نمودار شدندو پرهيز از بيهودگي نمايان بود، ولي پس از اسالم اين ارزش
واري ها را شكوهمند ساختند و از مردمهاي ساختمانهاي آذري و رازي دوباره وروديشيوه پس از شيوه خراساني، در

شكوهمندي و رفعت سردر ورودي بناها در شيوه آذري بيشتر . شدند كه نمونه بارز آن سردر مسجد جامع يزد است دور
هاي اصفهاني، در شيوه. ته نشدندهاي شيوه آذري هرگز با كيفيت شيوه رازي ساخاز شيوه رازي است، اما ساختمان

اي هاي ارزندهولي در شيوه اصفهاني نمونه. آمدشدند بنابراين كيفيت پايين ميها با شتاب بيشتري ساخته ميساختمان
 همچنين. ها پرداخته شداهللا ساخته شدند كه به اهميت و كيفيت فضاهاي ورودي آنمانند مسجد امام و شيخ لطف

اي از بخشيد، نمونهها جالل و شكوه ميستون كه ستاوندهاي آنان در فضاي ورودي به اين كاخهلهايي مانند چكاخ
  . بناهاي دوره اصفهاني هستند

هاي مختلف در ايران، باورهاي مردم، سـاختمايه ايـدري يـا بـوم آورد،     به طور كلي در ساماندهي فضاي ورودي در دوره
اما به تدريج در اواخر دوره اصفهاني . رهيز از بيهودگي بسيار كارساز بوده استدانش فن ساختمان، توجه به تناسبات و پ

هـا، از  با نفوذ فرهنگ غرب، در معماري ايران نيز خودباختگي رخ داد و معماران براي ساخت بناهـا و بـالتبع ورودي آن  
مـاران كهـن مـا كـاربرد آن را     معيارهاي معماري گذشته ايران فاصله گرفتند و حتي عناصري را بـه كـار بردنـد كـه مع    
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دري در  به كارگيري سقف شيبدار بدون توجه به اقليم، حذف تابش بندها، تبديل سه دري بـه دو . دانستندنادرست مي
متأسـفانه ايـن رونـد انحطـاط     . انـد هاي فرنگي در فضاي ورودي از اين جملـه ها، استفاده از سنتوري و ستوناتاق درگاه

همواره شاهد كـاهش كيفيـت و ارزش فضـايي ورودي بناهـا در      توانميخورد و ن به چشم ميهمچنان در معماري ايرا
  . ودبكشور  اين معماري
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