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 پژوهشی مقالۀ
بر   و شهرهاست که عالوه یعموم یها یکاربر یها ها، مجموعه ساختمان یها بخش نیتر از مهم یکی یورود یفضاها

 ۀدربردارند یعموم یبناها. در گذشته، اغلب شهرها و دهد یآن مجموعه را نشان م تیکارکرد تردد، کنترل و نظارت، هو
 زیمعاصر ن ۀبودند. در دور یبوم ۀنیبرآمده از زم یهنگو فر یبصر تیبا تشخص و هو یشامل سردرها یورود یفضاها
از فضاها و  یاریاما بس شوند، یو احداث م یطراح یبزرگ شهر یها یمجموعه کاربر یاغلب برا یورود یفضاها

 نیا رو، نی. ازاشود ینداشتن فضا و بنا م و تشخص  ییهستند که موجب ناخوانا شده یطراح یفاقد ورود یشهر یبناها
انجام شده است.  رانیا یو شهرساز یسردر در معمار یها یژگیها و و ها، گونه ضرورت یپژوهش با هدف بازشناس

و  یو اسناد یا کتابخانه ۀمطالع یها وهیاست که با ش یلیـ تحل یفیتوص کردیبا رو یفیپژوهش ک نیا قیروش تحق
 ،یبخش تیمختلف با هدف هو یها که سردرها در دوره دهد یپژوهش نشان م جی. نتاشود یانجام م یدانیپژوهش م

 یبخش ۀمنزل سردر، به ی. فضااند شده یاحداث م نیو نماد یا حس تعلق خاطر، نشانه ام،یحس ورود، انتقال پ ،ییخوانا
 ۀازجمله جلو یطراح یارهایاماکن شاخص دارد، با داشتن مع یدر معرف ینقش مهم که نیبر ا عالوه ،یورود یاز فضا

در ساخت سردر به  دیتا حد امکان با ن،یمطرح شود. بنابرا ،یدر سطح مل ینشانه، حت ۀمنزل  تواند به یمطلوب م یبصر
 یتنها سردر فضا  نه شود  یموجب م یطراح یارهایبه مع یتوجه یب رایتوجه شود؛ ز یطراح یارهایو مع ها تیفیاصول، ک

به  شدن لیتبد یالزم برا اتیو خصوص ها تیقابل هنباشد، بلک  و عملکرد مکان ینوع کاربر یبرا یمعرف خوب یورود
 رنگ شود. را نداشته باشد و حس تعلق خاطر به مکان کم یو نماد مل یشهر ۀنشان
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 مقدمه
؛ چلونگریان و 18، ص 1388؛ روبی، 17، ص 1372زاده،  کند )سلطان ها را جلب می سردر از اولین عناصری است که در فضای ورودی توجه

های شهرها مثل  های گوناگون بر دروازه (. از گذشته سردر ورودی در مقیاس23، ص 1388؛ حائزی مازندرانی، 3، ص 1394همکاران، 
ا، ورودی مساجد و... احداث ها، ورودی بازاره گانۀ تبریز، دروازۀ محالت نظیر درب ورودی محلۀ نوبر، گجیل، ورودی خانه های هشت دروازه

های جدید به این عنصر مهم و باارزش تاریخی معماری توجه کمتری شده یا در  (. اما با گذشت زمان، در پروژهElkhhayat, 2015شد ) می
توجه نشده اغلب موارد، درصورت پرداختن به این عنصر، در طراحی و ساخت آن به یکسری مفاهیم بسیار مهم طراحی سردر و فضای ورودی 

؛ خادمی و 14، ص 1394؛ چلونگریان و همکاران، 28، ص 1382هویت در شهرها شده است )قریب،  و این عامل نیز باعث خلق عناصر بی
منزلۀ دروازه نیز خبری نبوده و فقط به تابلوهای  (. مثاًل در ورودی شهرهای امروزی، حتی از سردر ورودی به84، ص 1388رفیعی جوزم، 

رود.  شمار می ها و نمادهای آن مجموعه به های عمومی یکی از شناسه ی بسنده شده است. طراحی سردرها برای مجموعه کاربریخوشامدگوی
پذیری آن و تقویت تعلق خاطر و احساس هویت به آن در  ترین ضرورت توجه به این امر، تأثیر سردر با کیفیت در وجه نمادین، رقابت مهم

های عمومی و  توجهی به جایگاه و اهمیت سردرها در هویت کاربری شود. از طرف دیگر، بی های شهری می دروازههایی همچون  مجموعه
ای و نمادین  پذیری و رویدادمداری، کیفیت نشانه انگیزی، اجتماع های خوانایی، خاطره ویژه کیفیت توجهی به وجوه کیفی فضاهای ورودی به کم

شود. هدف اصلی این پژوهش، بازشناسی  و عملکردی و درنتیجه ضعف هویت آن مجموعه میسردرها موجب بروز مسائل ادراکی 
 .استهای سردر در معماری و شهرسازی ایران  ها و ویژگی ها، گونه ضرورت

 روش تحقیق

اند؟  یران کدامهای فضاهای ورودی و سردرها در معماری ا با طرح مسئلۀ پژوهش، پرسش اصلی این مقاله عبارت است از: انواع و گونه
فضاهای ورودی در معماری سنتی و معاصر ایران و جهان چه »های فرعی تحقیق را به شرح ذیل بیان کرد:  توان پرسش همچنین در این راستا می

با شده، تحقیق حاضر نیازمند روش تحقیق کیفی با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است که  های مطرح با توجه به پرسش« هایی دارند؟ ویژگی
شود. فرایند انجام تحقیق به این صورت است که پس از طرح مسئله و  ای و اسنادی و پژوهش میدانی انجام می های مطالعۀ کتابخانه شیوه

و در پایان  های سردرها از گذشته تا معاصر در جهان و ایران پرداخته شده  شناسی، بررسی تحلیلی ویژگی شناسی، گونه  ضرورت آن به واژه
 شود. گیری ارائه می بندی و نتیجه معبحث، ج

 پیشینۀ تحقیق

های همگانی بیرونی جای  دهی و ارتقای کیفیت محیطی مکان ای با فهم سازوکارهای طراحی شهری در فرایند سامان های دروازه طراحی داالن
های کیفیت محیط در فضای ورودی ی مؤلفهبررس»(. خادمی و رفیعی جوزم در پژوهشی با عنوان 1399، همکارانکند )بهزادفر و  پا پیدا می

دهندۀ خودروبودن جریان توسعه و نبود نظارت بر  صورت پراکنده نشان وساز حاشیۀ ورودی به به این نتیجه رسیدند که کیفیت ساخت« شهرها
های فرمی، عملکردی و (. پژوهش مذکور فضاهای ورودی شهرها را با توجه به ویژگی2، ص 1388این فضاهاست )خادمی و رفیعی جوزم، 

کند و بندی می مستقل داخلی تقسیم مستقل خارجی، مستقل میانی و نیمه معنایی بررسی کرده و سپس فضاهای ورودی را به سه حوزۀ نیمه
رفیعی  کند )خادمی وها را در سه حوزۀ ورودی شهر ارزیابی می های فرم، عملکرد و معنا را در فضاهای شهری بررسی و آن درنهایت مؤلفه

های عمومی عنوان مفصل و حریم بصری در عرصه های فضای ورودی به ویژگی بررسی »(. در پژوهشی دیگر تحت عنوان 1388جوزم، 
ها را در بافت کهن شناسایی و سپس جایگاه و نقش فضاهای ورودی در تبیین اصل محرمیت را در های فضای ورودی خانه ابتدا ویژگی« مجاور

شود، تناسب، اجزا و ابعاد  دهد هرچه از عرض و عمومیت معبر مجاور این فضا کاسته می  کند. این پژوهش نشان میمیبافت کهن بررسی 
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ترین معبر، واجد تمامی منزلۀ عمومی یافته در گذر اصلی، به های شکل یابد. این درحالی است که ورودیکالبدی فضای ورودی کاهش می
خصوصی تا حد یک  عمومی ـ نیمه بست درحکم فضایی نیمه است که اجزای آن در معابر فرعی و بندهندۀ فضاهای ورودی  اجزای تشکیل

 (.20، ص 1393الحسابی و قربانی،  یابد )علیدرب کاهش می
ابتدا انواع ورودی شهرها را « دهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها ضوابط سامان»قریب در پژوهش خود با عنوان 

کند. در ادامۀ  بندی می ها را در سه گروه ورودی شهر ـ خیابان، ورودی شهر ایستگاه راه آهن و ورودی شهر ـ فرودگاه دسته کند و آن اسایی میشن
های حس مکان، پیوستگی وحدت این پژوهش، به عوامل مؤثر در طراحی فضا و محیط پیرامونی مسیرهای ورودی به شهر اشاره شده و کیفیت

دار و خطی فضا بیان شده و درنهایت ضوابط و معیارهای طراحی ازجمله خلق مناظری  های ریتم ها و ویژگیفضاها، تناسبات، لبه و توالی
وجودآوردن فضاهای متنوع و  نسبت مناطق همجوار، ایجاد خط آسمانی موزون، به های گوناگون، حفظ مقیاس و اندازه بهمتنوع، ساخت کاربری

 (.1382شود )قریب،  ر و... مطرح میدلپذیر در طول مسی
، که با هدف طراحی دوبارۀ بخش «بخشی به فضای شهری طراحی ورودی شهر با رویکرد هویت»در پژوهشی دیگر با عنوان 

است، ابتدا مفهوم و اجزای  شدۀ شهری به شکل امروزی با توجه به نیازهای زمان حال و شناخت هویت شهری انجام شده  فراموش
شود. در ادامۀ  دهندۀ فضای شهری بوده مطرح می ندۀ فضای شهری بررسی و سپس مفهوم ورودی شهر جزئی از اجزای تشکیلده تشکیل

 (.1393منجر شده است )ترابی و سیما،  مفاهیم هویت، هویت شهری بررسی و درنهایت به طراحی فضای ورودی شرقی شهر زنجان
ابتدا به بیان مفهوم « ضوابط ارزیابی نقش و کارکرد دروازه و فضای ورودی شهرها»وان ( در پژوهش خود با عن1388داودپور و مغاره )

گاهانه از دنیایی  کند که ورودی مکانی است خلق پردازد و مطرح می ورودی شهر می شده برای یک اتفاق که معنای این اتفاق، ورود و خروج آ
ها و  ترین خواسته به نیازهای انسانی در فضای معماری و شهری پرداخته و مهم(. سپس 1، ص 1388به دنیای دیگر است )داودپور و مغاره، 

پرداخته و  ها  ها و تعریف آن بندی ورودی کند. در ادامه به دسته نیازهای انسان را براساس نظرات والمسلی، بنتلی، مازلو، پانتر و کارمونا ارائه می
های نقش اجتماعی ورودی شهر و نقش  هر و ارزیابی دروازه قرآن شیراز براساس مؤلفهدرنهایت به ارائۀ دستورالعمل ارتقای نقش ورودی ش

 یشناس گونه»( در مقالۀ خود تحت عنوان 1396(. غفوریان و همکاران )1388پردازد )داودپور و مغاره،  انتقالی ـ ارتباطی ورودی شهر می
های تاریخی تهران ازطریق  به بررسی محرمیت در خانه« تید بر محرمیکأبا ت یرانیا یها مراتب ورود در خانه و سلسله ییسازمان فضا

ها و  زاده یحیی را از طریق مرور نقشه های سنگلج و امام های تاریخی محله پردازند. به همین منظور، خانه شناسی فضاهای ورودی می گونه
و  انیغفوراست )  ها متناسب با نیازهای ساکنان بوده رود به خانهمراتب و کند. نتایج حاکی از آن است که سلسله بازدیدهای میدانی مطالعه می

معاصر ایرانی با تکیه بر  ۀشناسی ساختار فضایی خان گونه»( در پژوهش خود تحت عنوان 1398(. راستجو و بمانیان )1396همکاران، 
به تدوین الگوی ارتباطات فضایی خانۀ معاصر با « 80و  70، 60، 50 های های تهران در دهه موردی: خانه ۀنمون، مراتب سلسله محرمیت و

نامۀ  های فرهنگی مؤثر در ارتباطات فضایی خانه شناسایی و با استفاده از پرسش پردازد؛ به همین منظور، شاخص توجه به فرهنگ می
با آمده بر آن است که  دست شود. نتایج به وین میشده تد های انجام های مؤثر شناسایی و درنهایت الگوی غالب با توجه به تحلیل شاخص

( در پژوهش 1396(. اسالمی و همکاران )1398اند )راستجو و بمانیان،  داشتهمراتب بیشتری  ها محرمیت و سلســله گذشــت زمان، خانه
ها و  همین منظور، ابتدا با شناسایی ویژگی پردازند. به ها از گذشته تا به امروز می گیری ورودی ترین عوامل مشترک در شکل خود به شناخت مهم

های فضایی سه گونۀ دیگر  ها شناسایی شده و در ادامه نیز با استفاده از تحلیل ها سه گونۀ دفاعی، آیینی و عملکردی برای ورودی مؤلفه
( در مقالۀ خود تحت عنوان 1395(. افرادی )1396شوند )اسالمی و همکاران،  بعدی معرفی می بعدی و سه های دوبعدی، دوونیم ورودی

شناسی  به تدوین معیارهای الزم برای گونه« قاجار تاکنون ۀها و سردرهای بافت تاریخی رشت از دور طراحی و ساخت درب ۀبندی شیو گونه»
سردرها و درهای بافت  های میدانی، ای و برداشت پردازد. به همین منظور، با استفاده از مطالعات کتابخانه سردرها و درهای بافت تاریخی می
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تا  1300های  کند. این شش دسته شامل دورۀ قاجار و قبل از آن، برمبنای گونۀ تاریخی، سال تاریخی شهر رشت را به شش دسته تقسیم می
مدرن است. با برمبنای گونۀ تلفیقی و تقلیدی و دورۀ متأخر برمبنای گونۀ  1370تا  1340های  برمبنای گونۀ سنتی ساده و پرکار و سال 1340

های گوناگون از توجه به طراحی  آمده حاکی از آن است که با گذشت زمان و بروز تحوالت در زمینه دست شده، نتایج به توجه به مطالعات انجام
 (.1395اند )افرادی،  دود شدهمحها صرفًا به یک تیغه  رفته کاسته شده و ورودی سردرها رفته

 پژوهش پیشینۀ ۀ: گزید1جدول 

 نکات مهم عنوان پژوهشگران

و همکاران  بهزادفر
(1399) 

 ای شهر های دروازه طراحی داالن
های شهری با سازوکار طراحی شهری و معرفی نمایانگرها و  مطالعۀ طراحی ورودی

 .ای های دروازه ن های محیطی فرایند طراحی داال کیفیت

خادمی و رفیعی 
 (1388جوزم )

 کیفیت محیط در فضای ورودی شهرها هایبررسی مؤلفه
؛ معناییهای فرمی؛ عملکردی و بررسی فضای ورودی شهرها براساس ویژگی

بندی فضاهای ورودی در سه حوزۀ مستقل خارجی، مستقل میانی و مستقل  دسته
 داخلی.

 و الحسابی علی
 (1393قربانی )

منزلۀ مفصل و حریم  های فضای ورودی به بررسی ویژگی
 مجاور عمومیهای عرصهبصری در 

اجزا و  کاهشکاهش عرض و عمومیت معبر مجاور فضای ورودی به تناسب، به 
 شود. ابعاد کالبدی فضای ورودی منجر می

 (1382) قریب
دهی و معیارهای طراحی شهری برای  ضوابط سامان

 مبادی ورودی شهرها

گاه؛ بیان های شهری در سه حوزۀ خیابان، راه آهن و فرودبندی ورودی تقسیم
ها و های حس مکان، پیوستگی وحدت و توالی فضاها، تناسبات، لبه کیفیت
دار و خطی فضا؛ ارائۀ معیارها و ضوابط طراحی؛ خلق مناظری  های ریتم ویژگی

نسبت مناطق  های گوناگون؛ حفظ مقیاس و اندازه بهمتنوع؛ ساخت کاربری
اهای متنوع و دلپذیر در طول وجودآوردن فض همجوار؛ ایجاد خط آسمانی موزون؛ به

 مسیر.
ترابی و سیما 

(1393) 
به فضای  بخشی هویتطراحی ورودی شهر با رویکرد 

 شهری
 های هویت شهری.تأکید بر شناخت مفهوم هویت و هویت شهری و مؤلفه

داودپور و مغاره 
(1388) 

ورودی شهرها؛  فضایضوابط ارزیابی نقش و دروازه و 
 مطاللعۀموردی دروازه قرآن کارکرد شیراز

های نقش اجتماعی ورودی شهر با ها؛ تأکید بر مؤلفهبررسی انواع ورودی
شناختی و هویتی؛ نقش انتقالی؛ ارتباطی ورودی  های عملکردی، زیباییزیرمؤلفه

 شناختی. های عملکردی و زیباییشهر با تأکید بر زیرمؤلفه

و  غفوریان
 (1396همکاران )

مراتب ورود در  شناسی سازمان فضایی و سلسله گونه
کید بر محرمیت خانه  های ایرانی با تأ

 ها. شناسی فضاهای ورودی خانه به نیازهای ساکنان؛ گونه توجه

راستجو و بمانیان 
(1398) 

شناسی ساختار فضایی خانۀ معاصر ایرانی با تکیه بر  گونه
های تهران  نمون موردی: خانهمراتب؛  محرمیت و سلسله

 80و  70، 60، 50های  در دهه

ها؛ توجه به اصل محرمیت؛ استخراج الگوهای غالب در توجه به فرهنگ در خانه
 ها. وروردی

و  اسالمی
 (1396همکاران )

 شناسی ورودی در معماری عملکرد و کالبد گونه
ها  ورودی بندی دستهها از گذشته تا به امروز؛  دهندۀ ورودی شناسایی عوامل شکل

صورت دوبعدی،  بندی دیگر به صورت دفاعی، آیینی و عملکردی؛ ارائۀ دسته به
 بعدی. بعدی و سه دوونیم

 (1395) افرادی
ها و سردرهای  بندی شیوۀ طراحی و ساخت درب گونه

 تاکنونبافت تاریخی رشت از دورۀ قاجار 

دورۀ قاجار و قبل از آن، برمبنای گونۀ تاریخی، به شش دستۀ  سردرهابندی  دسته
تا  1340های  برمبنای گونۀ سنتی ساده و پرکار، سال 1340تا  1300های  سال

 برمبنای گونۀ تلفیقی و تقلیدی و دورۀ متأخر برمبنای گونۀ مدرن. 1370
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 مبانی نظری 

 شناسی واژه

معنای لغوی  .(1863، ص 1391، نیمع) است «خانه ۀآستان ایدر و  یباال» یبه معنا« سر+در»اسم مرکب متشکل از  نیمعنامۀ   سردر در لغت
 نامه لغت(. معنی سردر در 611، ص 1362، دیعمعنوان شده است )« باالی چارچوب در خانه، باالی در» دیعمسردر در فرهنگ فارسی 

 فرهنگ(. سردر در کتاب 675، ص 1375، دهخدا« )زینتی از بنا یا خانه که بر سر در خانه سازند»ر شده است: صورت ذک بدین دهخدا
فر،  )فالح های باالی در، دروازه وساز عبارت است از: عمارت ورودی، تزئینات اطراف در ورودی، سازه و ساخت یرانیا یسنت یمعمار یها واژه

تواند گذر از  (. عمل ورود می1388فر،  )فالح شوند مدخل، در یا فضایی است که از آنجا وارد خانه می (. ورودی به معنای محل ورود،1388
، 1393تواند عالمت گذر از یک فضا به فضایی دیگر باشد )ترابی و سیما،  تر، اختالف سطح می درون یک سطح باشد یا در حاالت ظریف

اماکن  ی. در محل سردرهاشود یگفته م« سردر»خاص  یها محوطه ایو  هیورود به ابن یصلبزرگ و مداخل ا یها به دروازه فیتعر در(. 86ص 
فر،  )فالح ابندیب یآسان آن را به یاصل یتا مردم بتوانند ورود سازند یم یا ژهیو یها معمواًل سازه یدولت یها و ساختمان سایمهم مانند مسجد، کل

1388 .) 
حاضر هویت است و هرکس به طریقی نگران هویت است. هویت پاسخی است به پرسش برانگیزترین موضوعات عصر  یکی از بحث

کسفوردنامۀ  معنی این واژه در لغت 1درخصوص چیستی یا کیستی موجودات. آنچه که کسی یا چیزی هست، همان »چنین ذکر شده است: آ
از افراد دیگر و یا یک شی از اشیای دیگر ای از صفات و مشخصات است که باعث تشخیص یک فرد  ؛ درحقیقت هویت مجموعه2«بودن

ای است که دغدغۀ  (. انسان تنها پدیده22، ص 1386شود و هدف از تعیین هویت، پیداکردن اشخاص و اشیا از یکدیگر است )بهزادفر،  می
های شخصی و  سان دارای جنبه(. هویت ان3، ص 1383هویت دارد؛ زیرا به گفتۀ سارتر، وجود بر ماهیت )درمورد انسان( تقدم دارد )قاسمی، 

گردد که ازطریق آن، خود را تبیین کند. در  اندیشد و به دنبال ابزاری می جمعی است که در اولی انسان به طرق گوناگون به کیستی خود می
یگران را که هویت شخصی، یعنی نام، منزلت اجتماعی و روابط مشخص با د آن هویت جمعی، انسان با حضوریافتن در جمع، عالوه بر

شود  یابد و با مجموعۀ این مسائل دارای تاریخ مشترک می دراراست، با گرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده می شود هویت جمعی می
یابی، القای حس ورود به  بخشی به اماکن و ابنیه، تسهیل خوانایی و جهت اند از: هویت های احداث سردر عبارت (. ضرورت1386)پاکزاد، 

 ی.و نماد مل یشهر ۀنشانمنزلۀ  شدن به مطرحنتقال پیام و مفهوم ویژه به مخاطبان، برانگیختن حس تعلق خاطر در شهروندان، شهر، ا
شوند؛  سردر ورودی، درحکم معرف حریم شهر/ محله/ بنا، اولین چیزی است که ساکنان و مسافران به هنگام ورود با آن مواجه می

منزلۀ  تواند به جانبه طراحی شود، حتی می بیانگر محرمیت و عمومیت نوع فضا باشد. اگر سردر ورودی با دید همهبنابراین سردر ورودی باید 
فضاهای سردر ورودی پیش از رؤیت سردر،  نخستین تصویر ذهنی از شهر/ محله/ بنا در ذهن ساکنان و مسافران حک شود. درصورتی که پیش

حال سردر ورودی همچنان به ایفای نقش  فران معین کنند، سردر صرفًا جنبۀ نمادین خواهد داشت؛ باایننوع فضای درونی را برای ساکنان و مسا
 منزلۀ معرف حریم خواهد پرداخت. خود به

  

                                                           
 است. Identity. معادل واژة هویت در زبان انگلیسی کلمة 1

2. Who or What sb/sth is 
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یخچۀهای سردرها در  اصول و ضرورت : خالصۀ۲جدول   جهانی از گذشته تا عصر حاضر تار

 علل ها ضرورت

 مثابۀ شناسنامۀ آن عمل کند. خصوصی نیازمند ورودی و سردر شاخصی است که معرف شخصیت و هویت و بههر بنا و مجموعۀ عمومی و  بخشی هویت

 رساند. یابی نیز به مردم یاری می شود و در موقعیت ها می وجود سردر در ابنیه و اماکن موجب شناسایی آسان آن خوانایی

 حس ورود
داشته باشد تا دو فضای پیوسته یا توده ـ فضا از هم جدا و حس ورود به شهروندان هر بنا و مکان و یا شهری باید فضای ورودی شاخصی 

 تلقین شود.

 انتقال پیام
کنند؛ بنابراین  سردرها به علت داشتن بیشترین تزئینات در نمای فضای ورودی، بیشتر از سایر اجزای فضای ورودی توجه مردم را جلب می

 جست.ها بهره  توان با نصب کتیبه از آن می

و حس تعلق 
 انگیزی خاطره

توانند تأثیر مثبتی در خلق حس تعلق  های نخستین توجه معماران را جلب کرده بودند می که از قرن سردرها و فضاهای ورودی به علت این
 خاطر داشته باشند.

 شوند.توانند حتی نماد ملی تلقی  سردرها بنابر تزئینات، نقوش، قدمت و کارکردشان می نشانه و نماد

یخچۀ سردرها و فضاهای ورودی  تار

ای به قدمت تاریخ معماری و شهرسازی دارد. تاریخچۀ احداث فضاهای ورودی را  های گوناگون تاریخچه ها و دوره فضاهای ورودی در مقیاس
 شوند. میهای معاصر و قبل از آن  ها نیز شامل دوره توان در دو بخش ایرانی و جهانی بررسی کرد که هریک از آن می

یخچۀ احداث سردرها و فضاهای ورودی در ایران  تار

کید بر معیارهای مذهبی و امنیتی احداث می شد. این امر در زیگورات چغازنبیل  فضاهای ورودی در دورۀ پارسی )پیش از اسالم( با تأ
(. در دورۀ پارتی نیز انسان به 36، ص 1384رنیا، شود )پی های مستقیم )برای احترام به آیین زرتشتی( مالحظه می صورت واردنشدن از ورودی به

(. آنان 10، ص 1372برد )گیرشمن،  شد یا به غارها پناه می های درخت مسقف می ها حفر و با شاخه هایی که در جوانب پردرخت کوه سوراخ
خارجی از خود محافظت کنند و مانع  دادند تا بتوانند در مقابل حملۀ دشمن فضای ورودی را با سنگ، چوب و مصالح طبیعی دیگر پوشش می
ای بسازد  وساز دست یافت و توانست برای خود خانه  هایی در زمینۀ ساخت ورود دشمن به پناهگاهشان شوند. با گذر زمان، انسان به پیشرفت

هایی گذاشته شد که اکنون محل نصبشان ها در تر شدند و برای آن ها وسیع بود. با گذر زمان، خانه های قبلی او مثل غارها متفاوت  که با پناهگاه
های زندگی ایرانیان و  (. از دوران باستان هنر و معماری ایران شامل اصول و معیارهایی برگرفته از شیوه16، ص 1372مشهود است )گیرشمن، 

اًل اجتناب از بیهودگی هم در آثار معماری ها نیز مشاهده کرد. مث های اخالق ایرانیان را در آثار معماری آن توان آموزه بود و می شرایط اقلیمی 
بهره نبودند و از آن پیروی  وساز بی دوران پیش از اسالم و هم بعد از اسالم مشهود است. در این میان، سردرها نیز از این اصول ساخت

 کردند. می
(. برای جلوگیری از 36، ص 1384پیرنیا، شدند ) ای ساخته می ها به شکل دو سکو و درها نیز به شکل دوکوبه در دوران باستان، ورودی

راحتی نتوان به خانه راه و اشراف یافت. طراحی ورودی در دورۀ  شد که به ها غیرمستقیم و طوری ساخته می ِاشراف بیرون به درون، اکثر ورودی
ود باد به خانه، با توجه به جهت مسیر پارسی به عوامل متعددی بستگی داشت؛ ازجمله یکی از این عوامل اقلیمی بود که برای جلوگیری از ور

ها برای معنویات و آخرت ارزش زیادی قائل بودند و برای  شد که در مسیر باد قرار نگیرد. ایالمی گذاری می ای جای گونه وزش باد، ورودی به
کردند و بر این باور  سگ استفاده می های حیوانات نظیر شیر، گاو و ها در معابد خود از تماثیل مجسمه ها معابد بسیار اهمیت داشت. آن آن

کاخ یافت   وفور در محل ساختمان (. در دورۀ پارسی از سنگ، که به36، ص 1384کنند )پیرنیا،  ها از معابد مراقبت می بودند که ازطریق آن
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بر  (. سردرها در این دوره، عالوه65، ص 1381، گاردنرشد ) ها استفاده می ها و ستون ها، پلکان ها، دروازه شد، آزادانه برای ساختن صفه می
های نمادین،  بر تمثال دادند، نقش کنترل ورود و خروج را نیز برعهده داشتند. در طراحی این سردرها عالوه ها می شکوه و عظمتی که به مجموعه

 کردند. ها نیز استفاده می ها و غزه از پتکانه
بر  شد از مصالح بومی استفاده شود که عالوه استفاده از سنگ مقدور نبود و سعی میدر دورۀ پارتی، با توجه به شرایط کل مناطق ایران، 

صورت آزمون و  ها به فرد بود. آن ها منحصربه تر بود. شیوۀ طراحی سردر ورودی پارت ها نیز آسان تناسب این مصالح با اقلیم منطقه، حمل آن
دادن شکوه و عظمت خود، از سردرها استفاده  بر تأمین امنیت برای جلوه ها عالوه تخطا توانستند اصول خاصی در طراحی سردر ابداع کنند. پار

 دادند. ای زیبا می ها جلوه هایی به آن کاری شد و درنهایت با ظریف ها از سنگ و گچ استفاده می کردند که اغلب برای ساخت آن می
های پیش از اسالم  شد و از مفاهیم و ارزش های انسانی توجه می ه ارزششیوۀ خراسانی با ورود اسالم به ایران همراه بود. در این شیوه، ب

گرفت. در این دوره، برای  گذاشت و در طراحی سردرها نیز از این مفاهیم بهره می که در معماری این دوره اثر می ای گونه گرفت؛ به فاصله می
های انسانی و از  پیرایگی، رعایت تناسبات انسانی و ارزش اهیمی نظیر بیشد و در ساختشان از مف گذاری از سردرها استفاده می امنیت و نشانه

 شد. می  مصالحی مانند سنگ، گچ و مصالح بومی آن منطقه بهره گرفته
(. در این دوره، عالوه بر 158، ص 1384است )پیرنیا،  در دورۀ رازی، از مجموع مفاهیم معماری پارسی، پارتی و خراسانی استفاده شده 

گرفتند. برای ساخت این سردرها از مصالحی مانند  دادن شکوه، عظمت و زیبایی معماری این دوره، از سردرها بهره می امنیت برای نشان تأمین
کردند. سرزمین آذربایجان در معماری ایران در ردۀ نخست اهمیت جای دارد؛ زیرا سه شیوۀ  بر،کاشی و گچ استفاده می سنگ، آجرهای پیش

(. در شیوۀ آذری، 206، ص 1384است )پیرنیا،  یعنی پارسی، آذری و اصفهانی از آن سرچشمه گرفته و به سراسر ایران رسیده معماری ایران 
کردند و در ساخت این سردرها، از هندسۀ پیچیده، رعایت تناسبات و  دادن شکوه، عظمت و زیبایی معماری از سردرها استفاده می برای نشان

های چلیپایی استفاده  های روی سردر مساجد از نگاره آمدگی و فرورفتگی و برای نوشته گچ، آجر و کاشی و بیرون مصالحی نظیر سنگ الشه،
 توان سردر مسجد کبود را مثال زد. کردند؛ برای نمونه می می

شده است؛ برای مثال  تری استفاده نسبت دورۀ آذری از مفاهیم ساده شیوۀ اصفهان آخرین شیوۀ معماری ایران است. در این دوره، به
پرداختند. از  گذاری و زیبایی به طراحی سردر می هندسۀ پیچیده در شیوۀ آذری جای خود را به هندسۀ ساده داده است. در این دوره، برای نشانه

بر  ویه، عالوهکردند. در دورۀ صف کاری استفاده می های یکسان و مصالحی نظیر آجر، چوب و کاشی مفاهیمی مانند هندسۀ ساده، اندازه
 توان به سردر قیصریه اشاره کرد. (. برای نمونه می249، ص 1396بردند )زارعی،  کاری از رنگ نیز برای تزئینات بهره می کاشی

است که در  رانیها در ا نمونه نیاز مشهورتر یکی یسردر باغ ملدر معماری دورۀ معاصر ایران، سردرهای متعددی احداث شده است. 
 یباغ مل سردر. وزارت امور خارجه واقع شده است یپست و ضلع شرق ۀادار یتوپخانه ضلع غرب دانیاز م یکم ۀامام در فاصل ابانیتهران خ

در  ،تهران بود ینظام یها دانیم نیتر که از بزرگ ،(یمشق )مارش فرانسو دانیورود به م یبرا ،سردر نیبود. ا تختینماد پا یاز برج آزاد شیپ
 یاز سبک معمار یقیتلف ،آن یطراح درساخته شد.  1304-1301سال در  جنگ وقت( ری)وز یاه قاجار به دستور رضا پهلوش یزمان فتحعل

 سنگ، آجر، چوب، آهن و برنز است. از کاررفته در سردر ه. مصالح بشود یمشاهده م یو کاله فرنگ یکار یکاش ژهیو به ییو اروپا یرانیا
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 سردر ورودی در سوابق ایرانیهای  : مبانی و ویژگی۳جدول 

 ها و مصادیق نمونه های طراحی ویژگی گیری اصول و مبانی شکل دوره

باستان
 

ش از اسالم(
)پی

 

 ایالمی
های مذهبی؛  تأکید بر باورها و ارزش

 گذاری حفاظت و امنیت؛ نشانه
وار؛ استفاده از مصالح طبیعی نظیر  مسیر مورب

 خشت
 معبد چغازنبیل و دروازۀ هگمتانه

 پارسی
گرایی؛ شکوه و قدرت  حفظ درون

حکومتی؛ نمادین؛ کنترل ورود و خروج؛ 
 تأثیرپذیری از اقلیم

های بزرگ و نقوش  های بلند و دهانه دارای ستون
های نمادین؛  برجسته؛ مصالح سنگی؛ کتیبه

ها؛  ها و پتکانه کارگیری غزه میناکاری؛ به
 های بزرگ مجسمه

 های کاخ تخت جمشید دروازه

 پارتی
شکوه؛ اصول دفاعی و امنیتی؛ توجه به 

 اقلیم
مصالح بومی؛ دارای ستون؛ کنگره و کودر؛ 

 کاری ریزه
 کاخ سروستان و شهر صددروازه

س
پ

 
از اسالم

 

 خراسانی
گرایی؛ حفاظت و  محرمیت و درون

 امنیت

تدریج در  مصالح بومی؛ استفاده از تزئینات به
غیره؛ بری و کاربندی و  طول زمان مانند گچ
 رعایت تناسبات انسانی

سردر مسجد پیامبر و سردر 
 مسجد جامع فهرج

 مجلل و مزین رازی
بر و کاشی؛ بلندشدن و وجود   استفاده از آجر پیش

 تزئینات از قبیل آجرکاری معقلی
 سردر مسجد جامع یزد و قزوین

 تأکید بر هندسه و تنوع و زیبایی آذری
اندازۀ بزرگ؛ هندسۀ پیچیده؛ رعایت تناسبات؛ 

کاری؛  گیری از کاشی مصالح بومی و بهره
 های چلیپایی نگاره

های  سردر مسجد زواره، دروازه
 ارگ سلطانیه و ربع رشیدی

 سوی قبله گیری به زیبایی؛ جهت اصفهانی
خان؛  رفتگی و دارای پیش سادگی؛ عقب

 کاری و آجرچینی کاشی
الله و  سردر مسجد شیخ لطف

 سردر قیصریه

 تقلید کورکورانه از معماری بیگانه 
فقدان هماهنگی بصری؛ استفاده از عناصر فاقد 

 عملکرد مانند سنتوری
 عمارت قصر یاقوت

معاصر
 

پهلوی اول 
 و دوم

 برج آزادی استفاده از کانسپت مدرن و سنتی مدرن مدرن و پست

جمهوری 
 اسالمی

 (ها و مصالح نوین )بتن، فلز استفاده از فّناوری تأکید بر هویت؛ خوانایی و معنویت
های شریف، علم  سردر دانشگاه

 و صنعت و تربیت مدرس

یخچۀ احداث سردرها و فضاهای ورودی در جهان  تار

(. نخستین معابد یونانیان 257، ص 1392ها در ساخت آثار معماری بسیار تحت تأثیر طبیعت و زیبایی پیرامون خویش بودند )زارعی،  یونانی
میالدی سنگ  580شد. قبل از قرن ششم، سنگ آهک توجه یونانیان را جلب کرد و حدود سال  جامعه از چوب و آجر ساخته میبه سبب فقر 

ها عالوه بر  (. یونانی834، ص 1378کار رفت )دورانت،  مرمر برای تزئینات و سپس برای نمای عمارت و درنهایت برای تمامی بنای معبدها به
توان به دروازۀ پروپاالیا  برای نمونه می شد؛سازهارعایتمیوکردند و اصل تقارن نیز در ساخت سردرها استفاده می گذاری از سنتوری در ستون

کروپولیس یا معبد آرتمیس می  توان اشاره کرد. در مدخل ورودی آ
گیرد و دارای فضای  ی دربر میهای وار مشهور است، حجم بزرگی است که دورتادور آن را ستون معماری یونانی، که به معماری مجسمه

کید بر مسیر محور 92، ص 1388شود )دوستی مطلق،  ها به این حجم ختم می اصلی مرکزی است که تمامی راه (. ساختن معبد بر سکو و تأ
رواقمنتهیمیورودی با پله از خواست شوندهاییکهبه نشانمی،309ص1392هایمعماریرومیبود)زارعی، میان نیز دهدرو)که
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کردند. تعداد  و سنتوری استفاده می هاآنان نیز همانند یونانیان، در فضای ورودی از ستون ایبهمعابدخودداشتند.ها،توجهویژههمانند یونانی
شکل  یک طاق قوسی کردند. همچنین سنتوری با هایی بود که یونانیان استفاده می کردند کمتر از تعداد ستون هایی که رومیان استفاده می ستون

و  در ساخت توانستندراحتیمیشود؛چونبهکاررفته سنگ مالطی جدید بود که امروزه بتن نامیده می شد. اکثر مصالح به در سردر استفاده می
 ویژه در ساخت سردرها از آن استفاده کنند. سازها، به

که آن را قرون وسطی و برخی نیز عصر ایمان نامیدند )زارعی،  ای متولد شد و قدم به عرصۀ جهان هنر گذاشت معماری گوتیک در دوره
شد. در این دوره، برای طراحی و ساخت درگاه ورودی منجرسنگ یا آجر  هایقوسیازسوزیبهساختنطاق(. ترس از آتش383، ص 1392

میهای قوسی متعدد و نقش از طاق استفاده برجسته های تیز شدند تا از این طریق، نوک  و نوک شکل های طاق قوسی طاقی است.شده
باشند  شکل هماهنگی داشته  های طاقی با قوسهاها و شکل پنجره هایی که از طول نامساوی بودند به ارتفاع مساوی برسند و سایر طاقی طاقی

 (. 2548، ص 1378)دورانت، 
برای خاندان باتتسی نمازخانۀ زیبایی ساخت و در همان برننللسکی در دیرهای سانتا کروچی »چنین آمده است: دورانت  لیو خیتاردر 

، 1378)دورانت، « دیرها، ورودی شکوهمند مستطیلی ساخت که سبک آن برای صدهزار ورودی دیگر در عصر رنسانس سرمشق قرار گرفت
شدهاستفاده میمانندسنگوآجررفتگیوازمصالحیی، سنتوری، بیرونادایرههاینیم(. در این دوره، در ساخت سردرها از قوس2543ص 

کید دارد. یکی از عواملی که در ویژگی شهرهای یونانی تأثیر مستقیم داشت دسترسی به سنگ است. های عالی مرمر  رنسانس بر اصل تقارن تأ
 (.36، ص 1394بست، وسیلۀ دستیابی معماری به کمال مطلوب خود بود )موریس،  بود. مرمر، که جزئیات ظریفی بر روی آن نقش می

، 1388باروک آزادی از قوانین قراردادی مانند هندسه مسطح سکون، تقارن و نیز تضاد بین فضای داخل و خارج است )دوستی مطلق، 
کید هابای باروک در طراحیو نظم پایبند نیست و هنرمند دوره (. نهضت باروک به رعایت قواعد، تناسبات 94ص  عمل  براحساساتخودتأ
کیدداردو. طراحی سردر در این دوره، بیشتر بر تزئینات، پیکرتراشیاستاول هنرمندان این دوره نبوده  لویتدندوعقلدراوکرمی هاورنگتأ

 نمایانگرآرمانیمذهبیوسیاسیاست.
 های سردر ورودی در سوابق جهانی : مبانی و ویژگی۴جدول 

 ها و مصادیق نمونه طراحیهای  ویژگی گیری اصول و مبانی شکل دوره

 یونان باستان
گونه؛ تحت تأثیر طبیعت؛  خلق فضاهای ورودی مجسمه

 رعایت اصل تقارن
دارای جلوخان به همراه تعدادی ستون برای تأکید؛ استفاده از 

 مرمر؛ استفاده از سنتوری
کروپلیس  معبد آ

 معبد پانتئون استفاده از سنگ و بتندارای ستون و سنتوری با تزئینات؛  الحاق ورودی به فرم مادر روم

 تداوم فضایی بین فضای درون و برون گوتیک
بیان شکوه و عظمت با ارتفاع بسیار و نقوش برجسته؛ استفاده 

 گیری از نقوش برجسته از سنگ و آجر؛ بهره
 کلیسای سنت شاپل

کید بر مرکزیت رنسانس  احیای سنن کالسیک با تأ
گنبد مرکزی؛ استفاده از سنگ و گونه با طاق و  طراحی صلیب

 آجر؛ دارای سنتوری
 ویال روتوندا

 باروک
هندسه نااقلیدسی و فراکتال؛ تخطی از قوانین قراردادی 

 هندسی؛ تأکید بر احساسات
کارگیری منحنی برای تنوع و حس نشاط در پالن و نما و  به

 ها دهندۀ آرمان جزئیات معماری؛ استفاده از تزئینات؛ نشان
 ادئرویال ب

 مدرن
سازی؛  توجه به عملکرد استفاده از فّناوری؛ یکسان

 ای توجهی به فرهنگ و زمینه؛ معماری موزه بی
مندی از فّناوری نوین برای سهولت ارتباط  نبود تزئینات و بهره

 فضای درون و برون
 منزل دکتر کروچت

 منزل مادر ونتوری کننده؛ خلق تزئینات دعوتگرا و  انسان توجه به فرهنگ، اقلیم، نشانه و نمادها مدرن پست
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یخچۀ اصول و ویژگی خالصۀ: ۵جدول   (1۳9۴زاده،  زکیو  زاده جهانی از گذشته تا عصر حاضر )زکی های سردرها در تار

 های قدیم های ادراکی فضای ورودی و سردر شهر ویژگی های قدیم های عملکردی فضای ورودی و سردر شهر ویژگی

 ارتباط فیزیکی بین دو فضا از طریق عنصر دروازهبرقراری 
 کردن دعوت

 )به دلیل عملکرد اجتماعی و پویایی فضای باز مقابل دروازۀ شهر(

 تأمین امنیت و نظارت بر ارتباطات ازطریق برج و بارو
 بخشیدن هویت

 کردن دروازۀ شهر( دادن به دروازه و تزئینات آن و شاخص )اهمیت
های اصلی شهر قرار داشتند و به مرکز  ها که در امتداد راه دروازهارتباطات ازطریق 

 شدند. شهر متصل می
 برانگیختن حس ورود

 )عبور از دروازه درحکم مرز جداکنندۀ دو فضا(
 معرفی شهر

 شد( های مهم نوشته می هایی که بر سر دروازۀ ورودی )کتیبه
دروازه و فعالیتی که در ساختن برای درک فضای جدید )فضای باز مقابل  آماده

 فضای مجاور آن جریان داشت(
های باز  های روزمرۀ شهر ازطریق فضا حضور فضای ورودی در فعالیت

 ها شده در مقابل دروازه تعریف
برقراری ارتباط ادراکی و بصری بین دو فضا )وجود دروازه و فعالیتی که در فضای 

 مجاور آن جریان داشت(

 ورودیشناسی فضاهای  گونه

شده، سردرها با توجه به مؤلفۀ کارکردی به هفت دستۀ مسکونی، اداری، نظامی، ورزشی،  ها و مطالعات اسنادی انجام با توجه به بررسی
های ویالیی، مجتمع  بندی در گونۀ عملکرد مسکونی، سردرها به گونه شوند. در این تقسیم مذهبی، تجاری و جهانگردی و پذیرایی تقسیم می

توان به محرمیت فضاهای خصوصی دارای عقبگرد و ها می شوند. از مشخصات آن ، برج مسکونی و بافت مسکونی تقسیم میمسکونی
های متناسب با کاربری مسکونی، ایجاد محرمیت،  توان به استفاده از المان ها می طراحی آن الزاماتنمایانگر باورها و اعتقادات اشاره کرد. از 

ها  ها و وزارتخانه ها، سازمان توان به شرکت های اداری است که می مصالح بومی اشاره کرد. دستۀ دوم مربوط به کاربریکارگیری  زیبایی و به
ها عبارت است از: استفاده از المان متناسب با کاربری اداری، نشانه در انواع سطوح مدنظر، و  اشاره کرد. الزامات طراحی این کاربری

توان به بیانگر کنترل و نظارت بسیار شدید به همراه  های نظامی می از مشخصات طراحی سردرها برای کاربری دهی به ورود مراجعان. جهت
کید آن بر گذر و انتقال اشاره کرد. از الزمات طراحی سردر برای  دیوارهای بلند و سیم خاردار، برقراری ارتباط فیزیکی بین دو فضا، و تأ

منظور ورود، طراحی  دهی فضای ورودی برای ورود جمعیت، تخصیص چند در ورودی به خروج، سامانهای ورزشی توجه به ورود و  کاربری
 (.6المانی در پیش فضا، معرف استادیوم را برشمرد )جدول 

دستۀ شهری،  3اند. سردرها از لحاظ کارکرد و به لحاظ مقیاس نیز به  سردرها از لحاظ نوع و گونه در مؤلفۀ مقیاس شش بررسی شده
شده، دارای تابلو مشخصات،  شود که دارای الزمات طراحی مانند طراحی بندی می اند. مقیاس شهری نیز تقسیم بندی شده لی و ابنیه تقسیممح

های زیرمحله، محله،  های تفریحی و خدمات ضروری به مسافران است. محالت شامل گونه آستانۀ کنترل، دارای فضای باز و سبز، کاربری
گزبودن، ایمنی، خوانایی، و هویت دارند. مجموعۀ ساختمانی خود نیز به سه دسته  و شهر است که مشخصاتی مانند غریبناحیه، منطقه، 

شوند.  های مسکونی مانند منازل مسکونی تقسیم می ن ها، ساختما خراش های بزرگ مثل آسمان مجموعۀ ساختمانی مثل بیمارستان، ساختمان
، تجاری( های شهری )مانند مجتمع ۀمجموعمحور و نمادین،  توان به طرح معماری ایده ۀ ساختمانی میاز الزامات طراحی سردرهای مجموع

 مندبودن اشاره کرد. فضای باز، قابلیت نظارت و کنترل، ایجاد گشودگی، حفظ محرمیت، برقرارکنندۀ حس آرامش و هویت
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 شناسی سردرها از لحاظ کارکردی : گونه۶جدول 

 تصویر/ کروکی الزامات طراحی مشخصات ها گونه عملکرد

 مسکونی
ویالیی، مجتمع 

مسکونی، برج مسکونی، 
 بافت مسکونی

بیانگر محرمیت و فضاهای خصوصی 
گرد؛ نمایانگر باورها و  دارای عقب

 اعتقادات

استفاده از المان متناسب با کاربری 
مسکونی؛ ایجاد محرمیت؛ زیبایی؛ 

 کارگیری مصالح بومی هب
 

 اداری
شرکت، سازمانی، 

 وزارتخانه
عمومی و  بیانگر فضایی عمومی؛ نیمه

 باز نیمه

 استفاده از المان متناسب با کاربری اداری؛
دهی  نشانه در انواع سطوح مدنظر؛ جهت

 به ورود مراجعان
 

 نظامی

های نظامی؛  ساختمان
های نظامی؛  پادگان
های نظامی و  سایت
 امنیتی

شدید به بیانگر کنترل و نظارت بسیار 
همراه دیوارهای بلند و سیم خاردار؛ 
برقراری ارتباط فیزیکی بین دو فضا؛ تأکید 

 آن بر گذر و انتقال

 توجه بر مالحظات پدافند عامل و غیرعامل

 

 ورزشی
های ورزشی؛  ساختمان
 ها استادیوم

دارای ارتفاع بلند؛ نشانۀ شهر و جاذب 
 جمعیت

 دهی فضای توجه به ورود و خروج؛ سامان
ورودی برای ورود جمعیت؛ تخصیص 
چند در ورودی برای ورود؛ طراحی المانی 

 فضا؛ معرف استادیوم در پیش
 

 مذهبی
مساجد؛ مصلی؛ 

 ها ها/ حرم آرامگاه
 بیانگر دین و عقاید مردم

معرف فضای فرهنگی سطح عملکرد؛ 
استفاده از خطوط اسلیمی؛ استفاده از 

 سبک معماری بومی
 

 مال؛ بازار تاریخیپاساژ؛  تجاری
های  کنندۀ جمعیت؛ بیانگر کاربری دعوت

 تجاری

توجه به شرایط اقلیمی؛ تخصیص 
کنندگی با  فضا؛ توجه کیفیت دعوت پیش
 گیری از رنگ و مصالح بهره

 

جهانگردی 
 و پذیرایی

هتل؛ متل؛ رستوران؛ 
 سرا مهمان

 

بیانگر فضای عمومی؛ نشانۀ شهری؛ حس 
بخشی به شهر؛  کنندگی باال؛ هویت دعوت

 نشانگر سطح فرهنگ و رفاه شهر

ایجاد وحدت همراه با تنوع؛ طراحی المان 
مختص کاربری مدنظر؛ استفاده از مصالح 

 بومی منطقه؛ تخصیص فضای باز
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 شناسی سردرها از لحاظ مقیاس : گونه7جدول 

یتی ویژگی مشخصات مقیاس  تصویر/ کروکی های کالبدی، مدیر

شهری
 

 دروازه

شهر و سردر ورودی برخی  سردر ورودی 
ای معرف شهرند و  اماکن با عملکرد فرامنطقه

عنوان نماد در سطح کشوری  توانند به حتی می
 نمود یابند.

شده؛ دارای تابلوی  طراحی
 مشخصات؛آستانه و کنترل

 

 ورودی نمادین
سردر در   سردرهای ورودی شهر از نمونۀ

 روند شمار می مقیاس شهری به
های  دارای فضای باز و سبز؛ کاربری

 تفریحی و خدمات الزم به مسافران

 

ت/ محله
باف

یرمحله، محله؛    ز
ناحیه، منطقۀ شهری؛ 

 شهر
 گزبودن؛ ایمنی؛ خوانایی؛ هویت غریب

بودن ورودی؛ فقدان دید  تنگ
 مستقیم به داخل محله

 

 بنا
)مجموعۀ

 
ساختمانی

) 

 مجموعۀ ساختمانی
های تجاری/  مجتمعمجتمع مسکونی؛ 

 ها؛ بیمارستان تفریحی؛ کاخ

محور و نمادین؛  طرح معماری ایده
های  مجموعۀ شهری )مانند مجتمع

تجاری(؛ دارای فضای باز؛ قابلیت 
 نظارت و کنترل

 

 ساختمان بزرگ
ها؛ بناهای بلندمرتبه؛ مدارس  خراش آسمان

 راهنمایی و دبیرستان؛ مساجد؛ سوپرکلینیک

ابنیه معرف نوع  سردرهای ورودی
کاربری و عملکرد مکان خود 

 هستند؛ ایجاد گشودگی
 

 ساختمان کوچک
های  نشین( و خانه منازل مسکونی )حیاط

 خانه ویالیی؛ مهدکودک؛ درمانگاه؛ دارو
حفظ محرمیت، برقرارکنندۀ حس 

 مندبودن آرامش و هویت

 

 گیری بحث و نتیجه

بر کارکرد تردد، کنترل و  های عمومی و شهرهاست که عالوه های کاربری ها، مجموعه ساختمانهای  ترین بخش فضاهای ورودی یکی از مهم
دهد. در گذشته، اغلب شهرها و بناهای عمومی از فضاهای ورودی شامل سردرهای با تشخص و  نظارت، هویت آن مجموعه را نشان می

های بزرگ شهری  معاصر نیز فضاهای ورودی اغلب برای مجموعه کاربریاند. در دورۀ  هویت بصری و فرهنگی برآمده از زمینۀ بومی بوده
نداشتن فضا  شده هستند که موجب ناخوانایی و تشخص شوند. اما بسیاری از فضاها و بناهای شهری فاقد ورودی طراحی طراحی و احداث می

های سردر در معماری و شهرسازی ایران است. به همین  ها و ویژگی ها، گونه رو این پژوهش با هدف بازشناسی ضرورت شود. ازاین و بنا می
ای و اسنادی و پژوهش  های مطالعۀ کتابخانه منظور، روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است که با شیوه
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شناسی، بررسی  شناسی، گونه  به واژه شود. فرایند انجام تحقیق به این صورت است که پس از طرح مسئله و ضرورت آن میدانی انجام می
شده در این پژوهش، با استفاده از تحلیل پیشینۀ پژوهشی نشان  های سردرها از گذشته تا معاصر در جهان و ایران پرداخته تحلیلی ویژگی

ان در مقیاس شهری به های موجود در حوزۀ فضاهای ورودی در دو مقیاس ورودی شهر و ورودی بنا بوده است. پژوهشگر دهد که پژوهش می
کید داشته های  اند. فضاهای ورودی فراتر و بیشتر از فضا و کالبدی صرف بوده و از مؤلفه عملکرد و در مقیاس معماری به فرم تمرکز و تأ

ن اهمیت دلیل مقیاس بزرگ و تعداد زیاد مراجعا متعددی برخوردار است. این امر درمورد بناها و کارکردهای عمومی ازجمله ادارات به
 یارهایمع داشتناماکن شاخص دارد با  یدر معرف ینقش مهم که نیعالوه بر ا ،یورود یاز فضا یسردر به عنوان بخشمضاعفی دارد. فضای 

در ساخت سردر به  دیتا حد امکان با نیمطرح شود؛ بنابرا یدر سطح مل ینشانه حتمنزلۀ  به تواند یم رینظ یب یبصرۀ ازجمله جلو یطراح
معرف  یورود یتنها سردر فضا نه شود یموجب م یطراح یارهایبه مع یتوجه بیچراکه  ؛توجه شود یطراح یارهایو مع ها تیفیک اصول،

را  یو نماد مل یشهر ۀبه نشان شدن لیتبد یالزم برا اتیو خصوص ها تیبلکه سردر قابل ،مکان نباشد کیو عملکرد  ینوع کاربر یبرا یخوب
 شود.رنگ  کم ننداشته و حس تعلق خاطر به مکا

اند از: فضایی ـ کالبدی،  ها عبارت ها و از طریق معیارهایی انجام شود. این مؤلفه طراحی و ارزیابی مطلوبیت هر سردر باید در مؤلفه
پذیری و  دمت و پیشینۀ تاریخی، اجتماعاند از:  ق دسترسی و حرکت، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، و منظر شهری. معیارهای مربوطه عبارت

 رویدادمداری، امنیت و ایمنی مراجعان، سهولت دسترسی سواره و پیاده، آرامش و آسایش مراجعان، نشانه و نماد قوی، انتقال پیام، زیبایی،
ها و ضریب اهمیت متفاوتی  یابی مطلوب. گفتنی است که معیارهای مربوطه وزن انگیزی، سرزندگی و مکان بخشی، خاطره خوانایی، هویت

بخشی،  شوند و در پژوهش حاضر معیارهای هویت شوندگان تعیین و در ارزیابی سردرها لحاظ می دارند که این ضرایب بسته به نظر پرسش
از  شدهحاصل جینتا توجه با. مندند بهره ارهایمع ریسا نسبت به یباالتر یاز وزن نسب تیو امن یمنیانشانه و نماد قوی، سهولت دسترسی، 

استفاده  ها از آن و توجه نیتدو یطراح الزامات و ها تیفیک ابعاد، به یورود یفضاها یدر طراح دیبا کهگرفت  جهینت توان یم حاضر،پژوهش 
 شود: ی در این راستا ارائه میشنهاداتیپ منظور نیبد. شود

دسترسی، مدیریتی، عملکردی و منظر شهری و معیارهای  های اجتناب از توجه صرف به فرم سردر و ضرورت توجه به سایر مؤلفهـ 
 مقیاس. های بزرگ مربوطه در طراحی فضاهای ورودی کاربری

ضرورت توجه و نظارت به طراحی فضاهای ورودی با توجه به چارچوب طراحی فضاهای ورودی مذکور برای مهندسان مشاور ـ 
 هری.ریزان و طراحان و مدیران ش معماری و شهرسازی، برنامه

های مربوطه و اجتناب از توجه صرف به جنبۀ فرمی و  های طراحی فضاهای ورودی و کیفیت ضرورت توجه به تمامی ابعاد و جنبهـ 
 شود.  گونبودن آن منجر می کالبدی که به کارایی ضعیف و پاسخ

ها و  که از تمامی جنبه ای  گونه ی، بهها در طراحی مجموعۀ ورود توجه به ادراک کاربران در فرایند طراحی و اعمال نظریات آنـ 
 های طراحی اثری موفق و مطلوب ارائه شود. کیفیت

تر است که عبارت است از:  ویژه شهرهای بزرگ، نیازمند فرایندی جامع طراحی فضاهای ورودی در مقیاس شهر )ورودی شهرها(، بهـ 
های گردشگری، تفرجگاهی، فرهنگی و خدماتی در کنار ایجاد  کاربری های ناسازگار، تشکیل دهی کاربری توجه به حوزۀ بالفصل در سامان

 انگیزبودن فضای ورودی شهری.  حس رسیدن و حضورپذیری و نمادین و خاطره

های آموزشی،  ویژه مجموعه های عمدۀ شهری، به کاربری دهی و طراحی مجموعه تواند در سامان شده می های استخراج ابعاد و کیفتـ 
 ی، تجاری و ... استفاده شود. درمانی، صنعت

 ویژه منظر زمین و فرم بیرونی سردرها. ها و الگوهای بومی ایرانی در طراحی منظر فضاهای ورودی به استفاده از زمینهـ 
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 بر دیتأکبا  یرانیا یهاخانه در ورود مراتب سلسله و ییفضا سازمان یشناس گونه(. 1396سخن، مینا و حصاری، الهام ) ، میترا، پیانیغفور
 144 -129(، 3)۲، یکالبد توسعه یزیر برنامه ۀینشر. تیمحرم

 پرداز. . تهران: انتشارات کاوشرانیا یسنت یمعمار یها فرهنگ واژه (.1388فر، سعید ) فالح
 . تهران: انتشارات روزنه.یمسکون یها بافت به یبخش تیهو م؟یهست کجا اهل(. 1383قاسمی، مروارید )

 .28-41(، 15، )بایز یهنرها. نشریۀ شهرها یورود یمباد یبرا یشهر یطراح یارهایمع و یده ضوابط سامان (.1382قریب، فریدون )

 . تهران: انتشارات نقش جهان.زمان گذر در هنر(. 1381گاردنر، هلن )

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.اسالم تا آغاز از رانیا(. 1372گیریشمن، رومن )

 انتشارات امیرکبیر.. تهران: یفارس فرهنگ(. 1391معین، محمد )
 و صنعت. . تهران: انتشارات دانشگاه علم یصنعت انقالب تا شهر شکل خیتار(. 1394موریس، جیمز )

 .16-20(، 59) 1۲، معمار نشریۀتا فرهنگ انتقال(.  ی)از ورود یدرگاه ی. فضاها(1388) آندراس ،یروب
و  ندیآفر نیمنظور تدو هو معاصر ب یخیتار یخانه ها یمعمار ی)بررس عتیفرهنگ طب ۀخان (.1388محمدرضا )  ،یمازندران زیحائ

 .یو معمار یشهرساز یقاتیو تحق یمرکز مطالعاتتهران: انتشارات  خانه(. یطراح یارهایمع
Elkhhayat. A. (2015). Underground Architecture. Journal of Modern Education Review, 5(4), pp. 428–436 
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Abstract 

Entrance spaces are one of the most important parts of buildings, public utility complexes, and cities, 

which, in addition to the function of traffic, control and supervision, show the identity of that complex. 

In the past, most cities and public buildings had entrance spaces with distinctive visual and cultural 

identities derived from the native context. Entrance spaces are designed and built in the contemporary 

era, especially for extensive urban uses. But many urban spaces and buildings need a designed 

entrance, which causes illegibility and a lack of individuality in the space and building. Therefore, this 

research aims to identify the needs, types, and characteristics of the headstone in architecture and 

urban planning, and it is done with the descriptive and analytical research method. The research results 

show that the headstones were built in different eras for identification, readability, sense of entrance, 

message transmission, sense of belonging, and symbolism. The header space as a part of the entrance 

space, in addition to having an essential role in introducing prominent places, with design criteria 

including a unique visual effect, can be considered as a sign even at the national level; Therefore, as 

much as possible, attention should be paid to the principles, qualities and design criteria in the 

construction of the entrance, because neglecting the design criteria will cause not only the entry space 

entrance not to be a good representative for the type of use and function of a place, but also the 

necessary capabilities and characteristics to become an urban and national symbol and also the sense 

of belonging to the place becomes weak. 
Keywords: Typology, Entrance space, Facade, Function 
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