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بررسي ويژگيهاي فضای ورودی به عنوان مفصل و حريم بصری
در عرصههای عمومي مجاور؛ نمونه موردی :بندر الفت
مهران علی علیالحسابی*
دکترای طراحی شهری ،استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

ابوالفضل قربانی**

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه علم و صنعت ایران (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت مقاله 93/9/15 :تاریخ پذیرش نهایی93/12/26 :

چکیــــده:
بناهــا و بافتهــای تاریخــی هــر کشــوری همچــون آیینــه تمامنماســت کــه اصــول و ارزشهــای حاکــم بــر آن جامعــه
را بــه نمایــش میگــذارد .یکــی از مهمتریــن اصــول در معمــاری ســنتی ایــران بهویــژه ایــران پــس از اســام ،اصــل
محرمیــت اســت کــه تأثیــر شــگرف آن را میتــوان در شــکلگیری شــهرها و روســتاهای تاریخــی کشــور مشــاهده
کــرد .لــذا بازشــناخت نقــش ایــن اصــل در شــکلگیری محلههــا ،خانههــا و فضاهــای مرتبــط بــا آنهــا بهعنــوان
قلمــرو ســکونت اهمیتــی خــاص مییابــد .ورودی خانــه بــا قرارگیــری در مــرز میــان درون و بیــرون یکــی از مهمتریــن
تجلیگاههــای تأثیــر محرمیــت در شــکلگیری فضاهــای ســکونتی تاریخــی اســت کــه غفلــت از آن تحــت تأثیــر شــتاب
تحــوالت در عرصـهی شــهری و روســتایی کشــور ،مشــکالت متعــددی را ســبب شــده اســت .ایــن نوشــتار تــاش دارد بــا
شناســایی و معرفــی فضــای ورودی خانههــا در بنــدر الفــت بهعنــوان نمونـهای از ســکونتگاه هــای دارای بافــت تاریخــی
کشــور -کــه وجــه مشــخصهی آن ،دو ویژگــی فشــردگی و محصوریــت بــوده اســت -جایــگاه و نقــش فضاهــای ورودی
را در تبییــن اصــل محرمیــت در بافــت کهــن آن بررســی نمایــد .در ایــن راســتا عــاوه بــر تعمــق در منابــع مکتــوب ،از
مطالعــات اکتشــافی در حــوزه میدانــی جهــت برداشــت نمونههــا و مشــخص کــردن گونههــا اســتفادهشــده اســت .ســپس
بــا بررســی اصــول مکانیابــی ،تناســبات و عملکــرد هــر یــک از گونههــا در تــدارک اصــل محرمیــت و کنتــرل دیــد،
ابداعــات و اصــول بــکار رفتــه در ایــن فضاهــا احصــاء و بهعنــوان رهیافتــی بــرای طراحــی معاصــر ارائــه گردیــده اســت.

**ab_ghorbani@arch.iust.ac.ir

*alalhesabi@iust.ac.ir
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 .1مقدمه
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رعایت حدود و حرایم را بهعنوان یکی از بنیادیترین
مبانی فرهنگی در شکلگیری شهرها و روستاهای تاریخی
کشور ،بهوضوح میتوان مشاهده کرد که بارزترین وجه آن
مربوط به محالت و فضاهای باز آنها بوده است .خانه
بهعنوان مهمترین عرصه سکونت در معماری سنتی ایران
از عناصر گوناگونی تشکیلشده که مکانیابی آنها نسبت
به خانههای مجاور و عرصه عمومی تأمینکننده فضایی
دارای حریم برای آن بوده است .یکی از مهمترین این
عناصر که نقشی اساسی در ایجاد محرمیت ،بهواسطه
قرارگیری در محل پیوند عرصه خصوصی و عمومی بر
عهده دارد؛ ورودی خانه است .سیر ورود به یکخانه را در
معماری سنتی ایران میتوان به دو بخش کلی؛ هشتی و
جلوخان تقسیم کرد .اگر فضای هشتی ،ابزار تقسیم فضایی
و ایجاد حریم در درون خانه در نظر گرفته شود؛ جلوخان،
چنین نقشی را در عرصه عمومی بر عهده دارد .بدواً شایان
ذکر است به دلیل تنوع فرمی و کالبدی ورودی خانهها
در این نوشتار و بحثانگیز بودن کاربرد واژه هایی نظیر
«پیشتاق و جلوخان» برای برخی از این فرمها ،بهجای آن
ها از واژه ی «فضای ورودی» استفادهشده است .تاکنون
پژوهشهای عدیدهای در خصوص فضاهای ورودی در
بافتهای تاریخی انجامشده است که وجه مشترک غالب
آنها را بررسی و تدوین ویژگیهای کارکردی -بصری این
فضا تشکیل داده و آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار
گرفته؛ نحوهی تعامل فضای ورودی با مهمترین عرصه
عمومی مجاور خود یعنی معابر و نقش آنها در سلسلهمراتب
شبکه ارتباطی است .بررسی و شناخت این موضوع از دو
جهت حائز اهمیت است .از یک سو ،تأثیر سطح متفاوت
عمومیت معابر را بر شکلگیری فضای ورودی در جهت
حفظ حریم عرصه داخلی بیان کرده و از سوی دیگر به
نحوهی تأثیر این فضا و مکانیابی آن بر حفظ حریم عرصه
مقابل و اعالن نظارت بر آن اشاره دارد.
دلیل اهمیت این موضوع آنست که با توجه به روند سریع
تغییر و تحوالت در عرصه شهری و روستایی ،حریم فضایی
داخلی خانه و مجموع فضاهای بیرونی اعم از راهها و سایر

فضاهای شهری به حداقل رسیده (نقرهکار  )536 ،1387و
فضاهای ورودی علیرغم کارکرد و اهمیتی ویژه که در
تبیین حریم در این دو عرصه داشته اند؛ در حال ناپدید
شدن از عرصهی فضاهای شهری و روستایی کشور هستند.
امروزه یکی از موضوعاتی که در اکثر طرحهای معاصر رواج
دارد؛ عدم توجه به مفهوم ورودی در اطراف فضاست .اساس ًا
همهی فضاها کام ً
ال مستقل و منتزع از تأثیرات جانبی اعم
از همجواریها ،نوع رویدادهای فضای پیرامون و  ...طراحی
میشوند .در این فرآیند طراحی ورودی عم ً
ال در آخرین
مرحله و نهایت ًا به صورت صرف ًا منفذی برای ارتباط درون و
بیرون صورت میگیرد (پاکزاد .)2 ،1390
هدف اصلی این نوشتار به دست آوردن شناختی دقیق و
علمی در خصوص عوامل مؤثر بر تأمین محرمیت عرصه
مسکونی از رهگذار فضاهای ورودی است .این پژوهش در
کنار عواملی متعددی همچون مسائل اقتصادی -اجتماعی
که بر شکلگیری گونههای متنوع این فضا در بافت کهن
بندر الفت تأثیرگذار بوده؛ بر تناسب ابعاد کالبدی فضای
ورودی با عرض و درجهی عمومیت معبر مقابل به عنوان
یک عنصر کلیدی در راستای تبیین حریم عرصه مسکونی
تأکید کرده و تالش دارد تا با ارائهی گونهها و دادههای
مهمی در این زمینه ،رهیافتی را در اختیار طراحان و
برنامهریزان جهت ساماندهی فضاهای سکونتی با توجه به
اصل فوق قرار دهد.
در این راستا به واکاوی این عنصر در یکی از تاریخیترین
روستاهای کشور که دارای دو ویژگی فشردگی و
محصوریت در روند پیدایش خود بوده است؛ پرداخته شده
است .در شرایطی که وجود این دو ویژگی در ساخت و
سازهای نوین ،زمینهی نادیده گرفتن بسیاری از فضاهای
تأثیرگذار بر محرمیت در معماری و شهری سنتی ازجمله
فضای ورودی را فراهم آورده است؛ در الفت با ابداعات
بینظیری در خلق این فضا جهت حفظ حریم عرصه داخلی
مواجه هستیم .جهت تحصیل اصول و ابداعات بهکاررفته
در خلق فضای ورودی و تأثیر آن بر نحوهی تعامل
عرصهی عمومی و خصوصی در بافت کهن بندر الفت باید
به سؤاالت زیر پاسخ گفت:
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کالبدی نمونهها و نقش آنها در جهت حفظ محرمیت
عرصه خصوصی و کنترل دید از عرصه عمومی پرداخته
شد .بدین منظور حداقل فاصلهی دید عابر واقع در وسط
معبر به درب وردی بنا ،با استفاده از پیمایش و اندازهگیری
میدانی موردبررسی قرارگرفته و سپس با استفاده از ابعاد
فضاهای ورودی و معابر برداشتشده ،مساحت عرصهی
دارای دید به درب ورودی بنا بهوسیله نرمافزار محاسبه و
ترسیم گردیده است.
درنهایت ،اطالعات گردآوریشده اعم از کتابخانهای و
میدانی با روش تحلیل کیفی جمعبندی و نتیجه آن ارائه
گردیده است.

 .2مبانی نظری پژوهش

 .1-2مفهوم و ویژگیهای عمومی فضای ورودی
مشخص بودن حد و مرز و یا قلمرو فضایی که انسان در
آن زندگی میکند؛ خصلت فطری او است .قلمرو فضایی
معمو ًال به دو شیوه خصوصی و عمومی قابل تشخیص
است .فضای خصوصی حد و مرز یا قلمرو خصوصی یک یا
چند نفر را تعریف میکند و فضای عمومی نشان میدهد
که متعلق به همگان است؛ اما مسئله قابلبحث حد فاصل
این دو فضا است (توسلی  .)76 ،1390فضای ورودی
بهعنوان مفصلی بین درون بنا و عرصه عمومی فضایی
است که مکان تغییر مسیر حرکت برای ورود به یک بنا و
نیز محل توقف و انتظار در جلوی بنا را از فضای عبوری راه
متمایز میکند (سلطانزاده .)170 ،1372
در بافتهای شهری و روستایی تاریخی ،عموم ًا دو نوع
فضای ورودی بهواسطه نوع عمومیت بنا (ابنیه عمومی و
خصوصی) قابلتشخیص است .معمو ًال ورودی اصلی بناهای
بزرگ و مهم معماری-شهری در مکانی استقرار مییافت
که از فضای باز و راههای پیرامون بنا بهخوبی قابلمشاهده
باشد .همچنین غالب ًا برخی از عناصر و فضاهای مهم داخلی
بنا را در صورت امکان در روبه روی درب ورودی و طوری
میساختند که توجه هر کسی بالفاصله پس از ورود به بنا
به خود جلب کند (سلطانزاده )173 ،1372؛ اما در حوزهی
محالت و عرصه سکونت ،آنچه اهمیت مییابد نحوهی
تعامل دو عرصه خصوصی و عمومی و ایجاد محرمیت
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 .1آیا ارتباطی میان تنوع فرمی فضاهای ورودی شکل
یافته در بافت کهن روستای الفت با عرض و درجهی
عمومیت معبر در سلسلهمراتب دسترسی وجود دارد؟
 .2نقش فضای ورودی در تأمین محرمیت عرصهی
خصوصی خانه چگونه است؟
 .3آیا فضای ورودی در الفت عالوه بر حفظ حریم عرصه
خصوصی ،چنین نقشی را در عرصه عمومی نیز ایفا میکند؟
 .1-1روش تحقیق
در این پژوهش که به شیوه توصیفی -تحلیلی انجام شده؛
نخست از طریق مطالعات کتابخانهای ،به بررسی و استخراج
اصول بکار رفته در طراحی فضای ورودی و عوامل مؤثر
بر شکلگیری آن در حوزهی معماری و شهرسازی سنتی
پرداخته شد .سپس جهت گردآوری اطالعات از قلمرو
مکانی پژوهش ،عالوه بر روش کتابخانهای ،شالوده اصلی
مطالعه بر مبنای مطالعات میدانی قرار گرفت که به سه
بخش عمدهی زیر قابل تقسیم است:
شناخت
در این مرحله ،جهت دستیابیبه قانونمندیها و سلسلهمراتب
حاکم بر شبکه معابر بافت کهن نخست درج هی عمومیت
و عرض هر یک از معابر مورد بررسی قرار گرفت .سپس
به شناخت گونههای مختلف فضای ورودی ابنیه مسکونی
و برداشت ابعاد و اندازهی آنها اقدام شد .در نهایت با
بررسی ابعاد و اجزای کالبدی نمونهها و موقعیت آنها در
سلسلهمراتب مختلف شبکه ارتباطی ،نمونهها در سه گونه
کلی دستهبندی گردید.
نمونهگیری
روش نمونهگیری در این تحقیق به دلیل محدودیت تعداد
خانهها در بافت کهن بندر الفت ،نمونهگیری تصادفی
ساده است .بدینصورت که از هر یک از وجوه مختلف
فضای ورودی دستهبندیشده در  3گونه اصلی ،یک نمونه
جهت تحلیل و بررسی انتخاب شده است .البته با توجه به
پیچیدگی و یا بدیع بودن نمونهها ،در برخی گونهها تعداد
نمونههای ارزیابیشده تا  3مورد افزایشیافته است.
تحلیل نمونهها
در این مرحله با توجه به موضوع تحقیق ،به بررسی تأثیرات
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 .3محدوده مورد مطالعه و ویژگیهای آن

 .1-3موقعیت طبیعی بندر الفت
شهرستان قشم یکی از  13شهرستان استان هرمزگان است
که بهصورت مجمعالجزایری مشتمل بر  4جزیره کوچک
و بزرگ (قشم ،هرمز ،الرک ،هنگام) میباشد (سازمان آمار
و اطالعات ایران) .بندر الفت در بزرگترین جزیره این
مجموعه ،یعنی جزیره قشم واقعشده است .موقعیت بندر
الفت در دماغه شمالی جزیره قشم و در نزدیکترین فاصله
با ساحل ایران و عمق کم آب در این نقطه ،از زمانهای
بسیار دور برای این بندر ،شرایط و ویژگیهای متمایزی را
ایجاد نموده است.
 .2-3پیشینه پیدایش بندر الفت
تاریخچه شکلگیری بندر الفت را میتوان به دو بازه زمانی
الفت کهنه(الفت سیالن)و الفت نو تقسیم کرد(تصویر .)1

تصویر  .1موقعیت سایت فعلی و باستانی (الفت کهنه) بندر الفت.
(مأخذ :نقشه پایه Google Earth. :تاریخ دسترسی 1394/2/6؛
مأخذ :موقعیت سایت باستانی بندر الفت :امت علی )1380
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برای بنا است .ورودی به عنوان فضای قرار گرفته در مرز
بین این دو عرصه در عین تفکیک نمودن حریم بیرون و
اندرون ،عامل پیوند فضای داخل و خارج نیز هست .از
یکسو ،قسمتی از فضای ورودی به خانه است و بخشی
از فضای داخل بهحساب میآید و از جنبهای دیگر قسمتی
از فضای عرصه عمومی میباشد که پاسخگوی رفتارها در
فضای شهر و روستا است (مهدی پور ،جعفری ،و سعادتی
.)1392
 .2-2محرمیت و جایگاه آن در شکلگیری
فضای ورودی عرصه مسکونی
«سکن» یا «مسکن» واژه عربی به معنای خانه میباشد.
این اصطالح از واژهی سکینه یا سکون ریشه میگیرد که
به معنی حالت سکون ،آرامش بدون درگیری و سکوت
میباشد (حشام مرتضی  .)150 ،1387آرامش در مقابل
آسیبهای روانی و فیزیکی را میتوان مفهوم واقعی سکون
دانست (همان) .اینجاست که اصل تبیین حریم و ایجاد
محرمیت برای عرصهی خانه اهمیت مییابد .محرمیت را
میتوان یکی از اصولی دانست که گرچه از گذشتههای
دور در معماری ایرانزمین به چشم میخورده است و در
دیگر فرهنگها نیز تا حدودی قابلدسترس است؛ ولیکن
اوج شکوفایی آن را میبایست در معماری پس از اسالم
ایران دانست (سیفیان و محمودی  .)1386سرمنشأ توجه
وافر به این اصل در دوره اسالمی را میتوان تأکید مکرر
مقدسترین منبع دینی مسلمانان یعنی قرآن بر این امر
دانست که از آن جمله میتوان به آیه شریفه زیر اشاره
کرد؛ «و لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها و لکن البر
من اتقی وأتو البیوت من ابوابها»(بقره« )189 :نیکو نیست
که از پشت خانهها بدان وارد شوید؛ بلکه نیکوکار کسی
است که پرهیزکاری کند و از درهای خانهها بدان درآید».
خداوند در این آیه ،طراحی خانهها را مستلزم داشتن حریم
امن و دور از هرگونه مزاحمت همجواری و با ورودیهای
مشخص توصیه نموده است (نقرهکار .)506 ،1387
بر این مبنا اگر به بررسی تجربهی گذشتگان در شهرهای
قدیمی ایران بپردازیم؛ سه فضا با خصوصیات متفاوت
را از یکدیگر میتوانیم تشخیص دهیم .نخست فضای

خصوصی شامل حیاط و عناصر دربرگیرنده آن؛ دوم
فضای نیمهخصوصی -نیمهعمومی بهصورت یک بنبست
اختصاصی یا هشتی که به چند خانه راه داشته است و سوم
فضای عمومی بهصورت گذر و یا میدان (توسلی ،1290
 .)76بر این مبنا مطابق تعریف فوق فضای ورودی خانه
را میتوان به واسطهی ارتباط تنگاتنگ بین دو عرصهی
خصوصی و عمومی ،یک فضای نیمهعمومی -نیمهخصوصی
محسوب کرد که همواره سعی شده است تا در طراحی و
ساخت آن باالترین حد حریم و محرمیت در نظر گرفته
شود؛ تا آنجا که توجه به این اصول از همان ابتدا ،در فرم
درب ورودی و تجهیزات الحاقی به آن مالحظه میشود
(معماریان و دیگران  .)1398این دقیق ًا همان بخشی است
که نوشتار پیش رو درصدد پیگیری آن است.
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الفت کهنه دارای تاریخی پرآوازه بوده است .اما بندر
الفت يا -چنانکه در بين مردم مصطلح ميباشد -الفت
نو؛ احتما ًال در اثر كوچ مردم از الفت كهنه شکل گرفته
است .اين كوچ احتما ًال همزمان با احداث قلعه الفت بوده
است .این قلعه داراي حصاري طبيعي و مصنوع بود كه آن
را در مقابل تهاجم زميني و دريايي مصون نگه ميداشت.
در سمت شرق ،كوه با ديوارهاي عمومي و پرشيب خود و
در سمت غرب دريا ،دو حصار طبيعي قلعه الفت را تشكيل
ميدادند .در دو سمت شمالي و جنوبي نيز دو ديوار مصنوع،
اين حصار را تکمیل ميكردند (طرح هادی روستای الفت
.)1380

تصویــر  .2نحــوهی گســترش بافــت کهــن بنــدر الفــت در میــان موانــع طبیعــی
و مصنوعــی؛ (مأخــذ :امــت علــی )1380

جديد مجموعه كه در دو سوي بافت قديم قرار دارد؛ تپ ه
مرکزی را در ميان گرفته و اراضي نسبت ًا مسطح شمال و
شرق آن را اشغال كرده است (طرح هادی روستای الفت
.)1380
 .3-3شبکه معابر در بافت کهن بندر الفت
شبکه معابر در بافت کهن بندر الفت بهصورت کلی دو معبر
شاخص در این بافت قابلشناسایی است که عبارتاند از
گذر اصلی بافت کهن و خیابان ساحلی که هر دو بهموازات
ساحل کشیده شدهاند با این تفاوت که اولی درون بافت
و دومی که ازجمله راههای جدید است در حاشیه ساحل
ایجادشده است .آنچه بافت کهن بندر الفت را با توجه
به ماهیت بومی و سنتی آن جالبتوجه میکند؛ وجود
سلسلهمراتب در شبکه دسترسی آن است که این ویژگی
را در بسیاری از شهرهای قدیمی ایران که دارای بافت
باارزش و بناهای تاریخی هستند؛ میتوان مشاهده کرد
(دهاقانی  .)343 ،1387با این تفاوت که در الفت به دلیل
فشردگی ناشی از محصوریت ،میان بنبستها و معابر
فرعی بهعنوان فضای نیمهخصوصی و نیمه عمومی تفاوت
قابلمالحظهای وجود ندارد (تصویر  .)3از سوی دیگر با
توجه به عرض  7- 2/80متری گذر اصلی (متوسط  3متر)
و  1تا  3متری معابر فرعی و بنبستها (متوسط  2متر) و
واحدهای معماری عموم ًا یک طبقهای که جداره معابر را
تشکیل میدهند؛ شاهد شکلگیری یک شبکه دسترسی
دارای مقیاس انسانی در بافت کهن هستیم.
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با تشكيل هسته اوليه بندر الفت در كنار قلعه ،تنها مسير
براي توسعه كالبدي ،در جهت شمال و در امتداد ساحل دريا
تا ديواره شمالي ميتوانست باشد؛ زيرا امكان توسعه كالبدي
در جبهه شرقي و غربي و جنوبي عم ً
ال وجود نداشت (طرح
هادی روستای الفت  .)1380بافت کهن بندر الفت به
طول تقریبی  1کیلومتر و عرض متوسط  170متر در چند
راسته اصلی بهموازات امتداد ساحلی واقع است .مساجد این
بافت ( 4مسجد از  7مسجد الفت) در عمل محلههایی را در
طول بافت تعریف کردهاند (گروهی از دانشجویان دانشکده
هنرهای زیبا دانشگاه تهران ( )10 ،1380تصویر .)4
با برقراري امنيت در سالهای پس از  1300خورشيدي،
بندر الفت از حصارهاي خود خارج شد و توسعه كالبدي
خارج از حصارهاي طبيعي و مصنوع در شمال و جنوب
شرقي رو به گسترش نهاد (امت علی  .)30 ،1380بافت
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تصویر  . 3سلسلهمراتب دسترسی و نظام محله بندی در بافت کهن بندر الفت؛
 .1محله مسجد جامع  .2محله میانی  .3محله مسجد تی آبی  .4محله مسجد کبکان  .5محله کوه عبدالرحمان؛
(مأخذ :طرح هادی بندر الفت 1390؛ تدقیق و ترسیم نگارندگان)

تصویر  .4الگوی شکلگرفته در گذر اصلی؛ (مأخذ :نگارندگان )1392

 .4فضای ورودی در بافت کهن بندر الفت
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آنچه بافت کهن الفت را شایان توجه مینماید؛ تالش
برای ایجاد محرمیت در عین فشردگی و محصوریت در
میان حصارهای طبیعی و مصنوعی است .این تالش در
عرصه معابر با ایجاد فضای ورودی ،متناسب با سلسلهمراتب
فضای عبوری مقابل شکل یافته است .با توجه به وجه
عمومی و خصوصی بودن معابر و عرض مربوط به آنها در
معماری کهن الفت ،میتوان فضای ورودی را به  3دسته
کلی تقسیم کرد.
 .1-4فضاهــای ورودی شــکل یافتــه درگــذر
اصلــی (ورودی بــه همــراه پیرنشــین)

این نمونه ،مهمترین شکل ورودی در الفت میباشد
که به لحاظ ابعاد و فرم کالبدی ،نمونهای کامل از
فضای ورودی را به نمایش میگذارد .این الگو بهواسطه
قرارگیری در نواحی عریض گذر اصلی ،عرصهی فضایی
تعریفشده را در جلوی درب ورودی ایجاد کرده و
بهعنوان یک مفصل قوی ،مرز بین درون و بیرون را
تعریف میکند.
بخش دیگری از فضاهای ورودی در این گونه را
فضاهای ورودی ساده تشکیل میدهد؛ اما به جهت
تأکید بر تفاوت گونهها و جلوگیری از تکرار در تحلیل
و بررسیها به خصوص به دلیل مشابهتهای مکانی
گونههای اول و دوم و قرارگیری آنها در گذر اصلی ،در
گونه دوم مورد ارزیابی قرار گرفته است(.تصویر شماره )4
 .2-4فضاهای ورودی شکل یافته در نواحی
کمعرضگذراصلی(ورودیبدونفضایپیرنشین)
اینگونه که وجه مشخصه کالبدی آن کاهش ابعاد
و اجزای کالبدی و محصور شدن فضای ورودی با
یک جداره ساده (قاببندی) و یا عقب رفتگی از
دیوار معبر است؛ بیشتر در نقاط کمعرض گذر اصلی
مشاهده میشود .البته در نواحی که با کاهش شدید
عرضگذر اصلی مواجه باشد؛ قاببندی بهصورت
مورب ایجادشده تا با حفظ فرم کالبدی و تعین
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فضایی ،عرصهی کمتری را از سطح معبر اشغال کند.
اگرچه در این الگو بهواسطه محدودیت فضایی ،با شکل
سادهتری از فضای ورودی مواجه است؛ اما بهواسطهی
تناسب این فرم با عرصه مقابل خود ،همچنان با ایجاد
عرصهای فضایی دارای سلسلهمراتب (اما محدودتر از گونه
قبل) به تعریف مناسب رابطه درون و بیرون میپردازد.

به سایر گونهها به خود اختصاص میدهد .بهواسطهی
کثرت معابر فرعی و بنبست در عرصه سکونت ،این الگو
دارای تنوع بیشتری نسبت به سایر گونهها بوده و بهصورت
فضاهای ورودی ساده ،سایهبانی ،تاقی و برخی نمونههای
ذکرشده در گونه قبل مانند فضای ورودی عقب نشسته و
قاببندی شده اما با ابعاد محدودتر ،قابلمشاهده است.

تصویر  .5فضای ورودی دارای قاببندی و قاببندی مورب؛
(مأخذ :نگارندگان )1393-1392

تصویر  .7فضای ورودی ساده؛
(مأخذ :نگارندگان )1393-1392

تصویر  .6فضای ورودی عقب نشسته و ساده؛
(مأخذ :نگارندگان )1393-1392

تصویر  .8فضای ورودی سایبانی و تاقی شکل؛
(مأخذ :نگارندگان )1393-1392
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 .3-4فضاهای ورودی شکل یافته در معابر
فرعی و بنبست گذر اصلی (ورودی بدون فضای
پیشتاق)
گونه سوم ،سادهترین شکل فضای ورودی در بافت کهن
روستای الفت میباشد که به واسطه ارگانیک بودن و
کاهش عرض معابر فرعی کمترین عرصه فضایی را نسبت

شایانذکر است که تفاوت به نظر رسیده میان قدمت ابنیه،
با توجه به ثبت بافت در زمره بافتهای تاریخی کشور،
بهواسطه ساختوساز جدید نبوده؛ بلکه مربوط به مسکون
یا غیرمسکون بودن ابنیه است .بدینصورت که ابنیه دارای
سکنه عموم ًا از کیفیت کالبدی باالتری برخوردار بوده و
در برخی نمونهها با انجام تغییرات کالبدی سطحی نظیر
استفاده از درب و پنجره فلزی بهجای انواع چوبی آن ،امکان
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استفاده روزآمد از بنا فراهم نمودهاند .در وجهی دیگر ،ابنیه
فاقد سکنه که به دلیل متعددی از جمله وجود مشکالت و
نارساییهای در زمینه کیفیت سکونت در بافت قدیم ،بویژه
در خصوص تأسیسات زیربنایی و خدمات ،ساکنان خود را
از دست داده اند؛ چنین تغییراتی را شاهد نمیباشند .بدین
ترتیب نمونههای منتخب جهت بررسی ،دارای شاکله و
ساختار اصلی فضاهای ورودی بومی در الفت میباشد.
 .5موقعیت و تعداد نمونهها
محدوده نمونهگیری در این پژوهش بخش مرکزی بافت
تاریخی بندر الفت میباشد که شاهد تحوالت کالبدی
کمتری بوده و تا حد بسیار زیادی ،شکل کهن خود را
حفظ کرده است .الگوی دارای پیر نشین ،بهعنوان نخستین
و کاملترین گونه ورودی در بافت کهن الفت در نواحی
عریض گذر اصلی که دارای عرضی معادل  7 -4متر
میباشند مشاهده میشود (تصویر .)9

میدهد .البته بهواسطهی وجه غالب ورودیهای ساده در
معابر فرعی و بنبست و افزایش تحوالت در شکل کهن
ورودیها با نزدیک شدن به مرزهای خارجی بافت کهن ،از
ذکر تعداد دقیق آنها خودداری شده است.
جدول  .1تعداد گونههای مختلف ورودی خانه در بافت کهن؛
مأخذ :برداشت میدانی نگارندگان.

گونه

نوع معبر

گونه 2

نواحی
کمعرض
گذر اصلی

گونه 3

معابر فرعی و
بنبست

گونه  1نواحی عریض
گذر اصلی

نوع فضای ورودی

تعداد

ساده
مشترک بین گونه(
)1و 2

25

قاببندی مورب

2

عقب نشسته

9

تاقی

2

کامل

قاب بندی
سایبانی
ساده

3

7
4
حدود80

 .6ترکیب و تناسبات فضاهای ورودی

تصویر  .9نواحی سهگانه در بافت کهن بندر الفت؛
(مأخذ :طرح هادی الفت .1380تدقیق و ترسیم نگارندگان)
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دومین گونه فضای ورودی که شامل انواع گونههای بدون
پیرشین است؛ در فواصل مابین گونهی نخست یعنی نواحی
کمعرض گذر اصلی که دارای عرض معادل  4-2/80متر
است؛ قابلمشاهده است .ورودیهای ساده نیز که وجه
غالب ورودیها را در گونه سوم شکل میدهند؛ در معابر
فرعی و بنبست پیرامون گذر اصلی که دارای عرضی در
حدود  3 -1متر هستند؛ مشاهده میشوند.
جدول  ،1تعداد نمونههای موجود در هر یک از گونههای
مختلف فضاهای ورودی در بافت تاریخی الفت را نمایش

چنانچه هر مکانی بهوسیله هر فردی چه از جنبه کالبدی و
چه از جنبه بصری قابلدسترسی باشد؛ محرمیت خدشهدار
میشود (بنتلی و همکاران  .)15 ،1387یکی از مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر محرمیت فضای ورودی ،نفوذپذیری
بصری و توان کنترل آن میباشد .در مبحث کنترل دید،
تناسبات فضای ورودی و اجزای سازنده آن از سایر عوامل
پررنگتر است.
جدول  2با ارائه تقسیمبندی کلی از نمونههای موجود در
 3گونه فوق ،ابعاد ،اندازه و تناسبات آنها را جهت درک
بهتر شرایط کالبدی هر یک از فضاهای ورودی را ارائه
میکند .در اینجا میتوان بهوضوح شاهد کاهش ابعاد و
اجزای فضاهای ورودی ،با توجه به عرض معبر و نقش
آنها در فضای ارتباطی بود.
این تناسبات نشان میدهد که فضاهای ورودی شکل یافته
در بافت کهن الفت دارای کشیدگی عمودی هستند و با
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کاربست تزئینات بر این کشیدگی تأکید شده و از خلق
فضاهای ورودی پهن و کشیده (کشیدگی افقی) پرهیز شده
است .دلیل این امر را میتوان اجتناب از مداخله عمده در
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فضای عبوری با توجه به محدودیت فضایی شبکه دسترسی
و ایجاد گشودگی وسیع به عرصه عمومی دانست

جدول  .2تناسبات فضاهای ورودی موجود در بافت کهن بندر الفت؛ (مأخذ :برداشت میدانی نگارندگان)

تناسبات فضای ورودی شکل یافته در گذر اصلی

1-3

1-2

a=0/7

a=0/7

1-1

a=0/63

ارتفاع کل=3/25m
عرض کل= 2/20m

ارتفاع کل=3/10m
عرض کل= 2/35m

2-3

2-2

a=0/6
ارتفاع کل= 2/35m
عرض کل= 2/35m

a=0/5
ارتفاع کل=3/50m
عرض کل= 2/60m

a=0/42
ارتفاع کل=2/50m
عرض کل= 2/00m

a=0/1
ارتفاع کل=1/70m
عرض کل= 1/00m

a=0/4
ارتفاع کل=2/60m
عرض کل=1/ 25m

a=0/1
ارتفاع کل=2/50m
عرض کل= 1/90m

2-6

تناسبات ورودی شکل یافته در نواحی کمعرض گذر اصلی

2-5

ارتفاع کل = 3/m 10
عرض کل=1/90 m
2-1

2-4
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تناسبات ورودی شکل یافته در معابر فرعی و بنبست

3-3

3-2

a=0/5
ارتفاع کل=2/20m
عرض کل= 1/30m

a=0/4
ارتفاع کل=2/40m
عرض کل= 1/15m

 .7بازتاب اصل محرمیت در بافت کهن
بندر الفت

a=0/5
ارتفاع کل=2/50m
عرض کل=2/55 m

تا صمیمیت اجتماعی محکمی را در بین خود برقرار کنند
تا حدی که بتوانند بر یکدیگر تکیه کرده و هرکدام از آنها
دارایی ،آبرو و زندگی خود را در بین همسایگان محفوظ
بدانند (مرتضی .)52 ،1387
در این راستا محل استقرار دربهای ورودی ،خانهها بایستی
با رعایت اصل صیانت از زندگی خصوصی و اطمینان از
عدم آسیب به حریم خصوصی همسایگان ،تعیین گردد.
ازنظر فقهای اسالمی ،این دربها نبایستی نزدیک به هم
و یا رو به روی یکدیگر باز شوند و باید طوری نصب شوند
که اگر کسی جلوی در ایستاده باشد؛ نتواند به داخل خانه
روبهرو یا مجاور دید داشته باشد (همان )137؛ زیرا در غیر
این صورت منجر به کنجکاوی بیمورد و خدشهدار شدن
روابط همسایگی میشود.

تصویر  .10نحوه مکانیابی ورودی منازل در معبر؛
(مأخذ :مرتضی )93 ،1387
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قبل از پرداختن به موضوع محرمیت و تأثیر کالبدی
فضای ورودی خانهها در کنترل دید به این عرصه ،اشاره
به این نکته ضروری مینماید که «عالوه بر موضوعات
کالبدی ،بسیاری از ارزشهای اخالقی و رفتار اجتماعی
همچون برابری و برادری و مقید بودن مردم به همکاری
و معاضدت با همسایگان و خویشان و دوستان و رعایت
حالل و حرام الهی ،شرایط اطمینان بخشی را برای زندگی
اجتماعی فراهم میکرده است» (نقیزاده  .)118 ،1387اما
آنچه در اینجا موضوع بحث است ایجاد محرمیت از دیدگاه
کالبدی است که آن را به سه صورت کلی میتوان تقسیم
نمود؛ نخست مکانیابی فضای ورودی در معبر عمومی،
دوم اجزای کالبدی و تناسبات آنها و تأثیر آنها در کنترل
دید از معبر مقابل و سوم نقش ورودی منازل قرارگرفته در
محل اتصال معابر فرعی و فضای عمومی بهعنوان ورودی
محله.
 .1-7اصل مکانیابی فضای ورودی در معبر
عمومی
این اصل ناظر بر حقوق همسایگان ساکن در یک معبر اعم
از اصلی یا فرعی میباشد .اسالم از همسایگان میخواهد

3-1
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تصویر  .11دیدهای پیاپی از فضاهای ورودی مقابل ،ورودی 1؛
(مأخذ :نگارندگان )1392

تصویر  :12دیدهای پیاپی از فضاهای ورودی مقابل ،ورودی .2
(مأخذ :نگارندگان )1392

تصویر  .13دیدهای پیاپی از فضاهای ورودی مقابل ،ورودی 3؛
(مأخذ :نگارندگان )1392

از عرصه عمومی با تعیین حریم و اضافه نمودن فضای
میانی بهخوبی به انجام میرساند .با تعریف مفصلی جهت
دسترسی به بنا به تفکیک فضای عبور و فضای دسترسی
میپردازد و با تقویت حریم از ورود بیواسطه به اندرون
جلوگیری مینماید (مهدی پور و دیگران  .)1392در اینجا
نقش اجزای تشکیلدهندهی فضای ورودی ،تناسبات
و توانایی آنها در کنترل دید از عرصه عمومی اهمیت
مییابد.
آنچه در بافت کهن بندر الفت حائز اهمیت است این
است که در بخش اعظمی از گذر اصلی ،فضاهای ورودی
بهگونهای است که تا عابر پیاده در فاصلهی معینی از آنها
قرار نگیرد؛ قادر به مشاهده درب ورودی خانه نخواهد بود.
در ادامه به بررسی فواصل دید به فضای ورودی و نقش
اجزا و تناسبات آنها در کنترل دید پرداخته میشود .شایان
ذکر است در نواحی که فرم ارگانیک گذر اصلی در پیرامون
فضای ورودی محسوس بوده نظیرگونههای  1-1و
 2-3در محاسبات مربوطه لحاظ شده؛ اما نظر به ناچیز
بودن ،تغییرات گذر اصلی پیرامون سایر گونهها از ترسیم و
تأثیر آن صرف نظر شده است.
 .1-2-7کنترل دید در ورودی شکل یافته درگذر
اصلی
آنچه نخست بدان پرداخته میشود؛ ورودیهای قرارگرفته
در گذر اصلی است« .اینگونه خیابانها ،حریم عمومی به
شمار میروند و عبور از آنها برای تمامی اشخاص مجاز
خواهد بود و در دستنوشتههای قدیمی از آن بهعنوان
طریقالمسلمین نیز یادشده است .با این حال این معبر بر
روی تمام افراد چه مسلمان و چه غیرمسلمان -باز است»
(حکیم  .)50 ،1381این وجه عمومی خیابان اصلی ،خود
حاکی از نقش مهم فضای ورودی برای خانهها بهعنوان
خصوصیترین مکان قرارگرفته در این عرصه است.
بر این اساس گذشت ورودیهای قرارگرفته درگذر اصلی
بندر الفت دارای عناصری اصلی شامل پیش تاق ،پیرنشین
و ستون میباشند .گونه  1-1در جدول  3نشاندهنده یک
فضای ورودی درگذر اصلی است .این فضا از یکسو با
مسجد جامع و عرصه فضایی اطراف آن در ارتباط بوده و از
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 .2-7نقش اجزا و تناسبات فضای ورودی در
کنترل دید از معبر به عرصه خصوصی
اصل اسالمی حفظ حریم خانه ،در ارتباط با اصلی است
که جداسازی حریم زندگی خصوصی فرد ازنظر عموم را
واجب میداند (مرتضی  .)135 ،1387فضای ورودی در
اینجا رسالت خود را در تفکیک عرصه خصوصی خانه
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سوی دیگر شروعی برای گذر اصلی بافت کهن بندر الفت
است .در اینگونه دو نوع دید متفاوت به عرصه فضای
ورودی وجود دارد .اولین نوع دید که دارای حدفاصل
بیشتری از فضای ورودی است؛ «آستانه دید از فضای
پیرنشین» نام دارد .همانگونه که از نام آن پیداست اولین
برخورد با فضای ورودی و از آن طریق با درب ورودی خانهها
در اینگونه از فضای پیرنشین صورت میگیرد که به دلیل
اقلیم گرم و مرطوب منطقه و لزوم جریان هوا به صورت
شفاف ایجاد شده است .در اینجا بهواسطه قرارگیری فضای
ورودی در محلی پررفتوآمد ،عرض فضای پیرنشین تا 40
سانتیمتر کاهش و نقش تزئینی یافته است .با توجه به
این کاهش عرض و حرکت عابر در معبر عمومی ،همواره
بخشی از درب در محدوده دید قرار میگیرد و عم ً
ال دید
دقیقی به درب ورودی از فاصلهی  18/35تا  3/65متری
از سمت مسجد جامع و 8/30تا 1/90متری از سمت گذر
اصلی به فضای ورودی وجود ندارد.
نوع دیگر از دید به عرصه فضای ورودی ،حدفاصلی است
که عابر با قرارگیری در آن میتواند دیدمستقیمی به درب
ورودی داشته باشد .این حدفاصل را «آستانه دید به درب
ورودی» مینامیم .این نوع دید همواره فاصله کوتاهتری را

نسبت به دید قبلی (آستانه دید از فضای پیرنشین) تشکیل
میدهد .در شکل  1-1این فاصله به دلیل متغیر بودن
عرض معبر در دو طرف فضای ورودی ،از سمت مسجد
جامع برابر  3/65متر و از سمت گذر اصلی برابر 1/90
متر است .بنابراین در صورت عدم وجود فضای ورودی،
دید به درب ورودی وسعت زیادی پیدا کرده و عابران از
فاصله  18/30متری و یا بیشتر بسته به محل قرارگیری
نسبت به خط وسط معبر ،توانایی دید به درب ورودی را
دارا خواهند بود.
نکتهی دیگری که در جدول شماره  3مورد بررسی قرار
گرفت «مساحت عرصه دارای دید به درب ورودی» است
که با وجود عرصهی فضایی وسیع ذکرشده پیرامون مسجد
جامع و معبر مقابل ،تنها  62مترمربع از عرصه پیرامون را
مطابق شکل  1-1در بر میگیرد .این مساحت نیز تنها
برای کسی قابلادراک است که در منتهیالیه دیوار مقابل
فضای ورودی حرکت نماید و با حرکت عابر از وسط گذر
اصلی ،این مساحت به تناسب کاهش مییابد.
نمونههای  1-2و  1-3در جدول  3دارای مشابهتهای
کارکردی با نمونه فوق میباشند که از بسط آنها صرفنظر
شده است.

جدول  .3نقش فضاهای ورودی موجود در گذر اصلی در کنترل دید؛ (مأخذ :برداشت میدانی نگارندگان)1393 ،

پــــــــــــــالن

63m2

چپ

1/90

راست
3/65

چپ

8/30

راست

چپ

1-1

4/10

راست

4/60 18/35
13/30
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محوطه باز اطراف
مسجد جـــامع
(میدانچه محلی)

مساحت
عرصه
دارای
دید به
درب

آستانه آستانه
دید به دید از
درب فضای
پیر
نشین
به درب

عرض
معبر

نوع
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محدوده میانی گذر اصلی

17m

1/40

8/10

3/75

1-2

52m2

15/80

2/75

7/20

1-3

2

محدوده انتهایی گذر اصلی
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جدول  .4نقش فضاهای ورودی موجود در نواحی کمعرض گذر اصلی در کنترل دید؛ (مأخذ :برداشت میدانی نگارندگان)1393 ،

پــــــــــــــالن

معبر فرعی

محوطه باز

معبر فرعی

31m2

3/40

3/70

2-1

گذر اصلی

9/40m2

2/28

2/90

2-2
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محوطــه بــاز اطــراف
مســــجد میانــی (میدانچــه
محلــی )

مساحت آستانه
عرصه دید به
دارای درب
دید به
درب

عرض
معبر

نوع
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گذر اصلی
محوطه باز

12/50
m2

1/00

1/80

2-3

معبر فرعی

41m2

باالتنه
2/80

2/80

2-4

پایین تنه

6/50
38m2

5/00

3/30

2-5

65m2

9/70

3/20

2-6

جدول  .5نقش فضاهای ورودی موجود در معابر فرعی و بنبست در کنترل دید؛ (مأخذ :برداشت میدانی نگارندگان)1393 ،

پــــــــــــــالن

مساحت آستانه
عرصه دید به
دارای دید درب
به درب

عرض
معبر

نوع

1/50

2/65

3-1

24m2

31m2

5/10

2/65

3-2

15m2

4/50

1/50

3-3
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 40سانتیمتر است .شاید در نگاه اول بتوان چنین فرمی
را در جهت پاسخگویی به شرایط اقلیمی دانست ولی با
تأمل در ابعاد کالبدی محدود آن ،دلیل اصلی این امر چیز
دیگری مینماید .با بررسی تأثیر این فرم بر عرصه معبر
عمومی میتوان دو حالت متفاوت از «آستانه دید به درب»
را برای فضای ورودی تفکیک نمود .در حالت اول که از
فاصلهی 6/50متری از فضای ورودی به طول 1/70متر
است؛ حدفاصلی است که عابر با قرار گرفتن در آن به
باالتنه و چهرهی فردی که در درگاه درب ورودی ایستاده
است دیدی ندارد و سپس با گذشتن از فاصلهی 4/80
متری فضای ورودی ،تمامی عرصه درب ورودی در دید
او قرار میگیرد .بهطور خالصه میتوان گفت که این نوع
عالوه بر حل معضل محدودیت عرضگذر اصلی و کنترل
دید ،مساحت «عرصه دارای دید به درب» فضای ورودی را
به  41مترمربع ،کاهش میدهد.
فضای ورودی عقب نشسته
این ترکیب شکل دیگری از تالش جهت کنترل دید به
عرصهی خصوصی خانه را از طریق فضای ورودی نمایش
میدهد .در اینجا جهت ایجاد محرمیت و کنترل دید،
فضای ورودی با عقب نشستگی از جداره عمومی معبر
تعریف میشود و میتوان مشاهده کرد که در معبری به
عرض 3/30متر «آستانه دید به درب» ورودی به  5متر
و «مساحت عرصه دارای دید به درب ورودی» به 38
مترمربع کاهش مییابد .با مقایسه این نوع با نمونه ساده
ترسیمشده در شکل  2-6میتوان دریافت که یک عقب
نشستگی  40سانتیمتری از جداره عمومی« ،آستانه دید به
درب ورودی» و «مساحت عرصه دارای دید به درب» را
حدودا به  1/2برابرکاهش میدهد.
فضای ورودی ساده
این نوع را میتوان سادهترین فضای ورودی شکل یافته در
گذر اصلی بندر الفت دانست .در اینجا با بیشترین فاصله و
مساحت دارای دید به درب ورودی روبهرو هستیم؛ چنانکه
در محدوده معمول از گذر اصلی با عرض  3/30متر،
«آستانهی دید به درب ورودی» برابر 9/70متر و «مساحت
عرصه دارای دید به درب فضای ورودی» برابر  65مترمربع
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 .2-2-7کنترل دید در ورودیهای موجود در
نواحی کمعرض گذر اصلی
گونه دیگر ورودیهای شکل یافته در نواحی کمعرض گذر
اصلی است .این وجه از خلق فضای ورودی در ارتباط با
عرصه مقابل را میتوان شاهکار معماری و شهرسازی بافت
کهن بندر الفت برای غلبه بر فشردگی ناشی از محصوریت
دانست.
فضای ورودی دارای قاببندی
در اینجا به دلیل عدم وجود فضای پیرنشین تنها باحالتی
روبهرو هستیم که عابر پیاده با قرارگیری در آن دارای
توانایی دید به درب ورودی میباشد که با نام «آستانه
دید به درب» مشخصشده است .شکل  2-1در جدول
 4یک فضای ورودی دارای قاببندی را در معبری به
عرض  3/40متر نمایش میدهد .این فضای ورودی از یک
جداره ساده به ضخامت  0/42متر تشکیلشده؛ اما همین
جدار ه ساده «آستانه دید عابر به درب ورودی» را به 3/40
متر از طرفین فضای ورودی و «مساحت عرصه دارای دید
به درب» را به  32مترمربع کاهش میدهد .ویژگی و تأثیر
منحصربهفرد این نوع فضای ورودی را میتوان با مقایسه
آن با نمونه سادهی ترسیمشده در شکل  2-6بررسی نمود.
فضای ورودی دارای قاببندی نمایش دادهشده در شکل
 2-1با توجه به عرض بیشتر معبر مقابل ( 0/50متر) دارای
«آستانه دیدی» حدود 1/3برابر نمونه ساده و «مساحت
عرصه دارای دید به فضای ورودی» حدود  1/2برابر نمونه
ساده آن است.
نمونه  2-2و  2-3با آنکه در اینگونه جای میگیرند؛ اما
بهواسطه داشتن ویژگیهای عملکردی خاصی ،بهصورت
جداگانه در دستهبندی بعدی بهتفصیل مورد بررسی قرار
گرفتهاند.
فضای ورودی دارای قاببندی مع ّرب
شکل  2-4نمونهی دیگری از فضاهای قاببندی شده را
نمایش میدهد با این تفاوت که با توجه به کاهش شدید
عرضگذر اصلی (1/80متر) ،ابعاد آن در محل اتصال با
کف معبر تحدید یافته است به صورتی که ضخامت آن
در پایینترین نقطه  10سانتیمتر و در باالی درب ورودی
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است؛ اما باید توجه داشت که به دلیل کوچکی مقیاس
دربهای ورودی در این نوع و تأثیر فرم ارگانیک معابر در
فواصل زیاد ،این نوع ورودی نیز ،بهراحتی در جداره گذر
اصلی قابلتشخیص نیست.
 .3-2-7کنترل دید در معابر فرعی و بن بست
همهی راههایی که معابر اصلی را به یکدیگر متصل
میکردند یا معابری که برای تأمین دسترسی بخشی از یک
محله یا تعدادی از واحدهای مسکونی و یا شهری ساخته
میشدند؛ معابر فرعی به شمار میآیند (سلطانزاده ،1387
 .)25فضای اطراف معابر فرعی به واحدهای مسکونی تعلق
داشت و عرصه فعالیتهای مربوط به خانواده بهخصوص
زنان و بچهها بوده است (سلطانزاده  .)41 ،1387همانطور
که قب ً
ال اشاره شد در اینگونه ،شاهد شکلگیری فضاهای
ورودی گوناگونی همچون فضای ورودی قاببندی شده،
عقب نشسته ،ساده ،سایبانی و تاقی شکل هستیم .البته دو
مورد آخر به دلیل دارا نبودن اجزای کالبدی تأثیرگذار در
کنترل دید بهعنوان ورودی ساده لحاظ شدهاند .عملکرد
فضاهای ورودی شکل یافته در معابر فرعی و بنبست در
جدول  ،5بهتفصیل نمایش داده شد اما به دلیل همانندی با
گونهی شکل یافته در نواحی کمعرض گذر اصلی که شرح
آن گذشت؛ از ذکر دوباره آنها خودداری میگردد.
در مقام ارزیابی گونههای  2و 3به طور کلی میتوان گفت
که فضای ورودی دارای قاببندی به علت کاهش عرض
معبر مقابل خود ،دارای بیشترین توانایی در کنترل دید بوده
و پس از آن فضای ورودی عقب نشسته و در نهایت ورودی
ساده جای میگیرد.
 .3-7نقش ورودی منازل قرارگرفته در محل
اتصال معابر اصلی و فرعی بهعنوان ورودی محله
این ویژگی مختص آن دسته از فضاهای ورودی است که
در محدوده ابتدایی معابر فرعی قرار میگیرند .همانطور
که گفته شد در الفت باوجود ماهیت روستایی و محدودیت
فضایی ،شاهد شکلگیری سلسلهمراتب در شبکه دسترسی
هستیم که در طول گذر اصلی ،محالت مختلف را شکل
داده و از طریق معابر فرعی به حوزههای مسکونی اتصال
مییابد .اینجاست که نقش فضاهای ورودی قرارگرفته در

محل اتصال گذر اصلی و معابر فرعی بهعنوان ورودی
حوزه سکونت (محالت) اهمیت مییابد.
ورودی محل معرف شخصیت و هویت مجموعهای است
که در پشت آن قرار دارند .ازآنجاکه هر محله ویژگیهای
خاص خود را دارا میباشد؛ ورودی محله نیز تحت تأثیر
این قضیه میبایستی منحصربهفرد بوده و در وجهی دیگر
برای ساکنین محله و آنهایی که بهصورت مقصدی وارد
آن میشوند شاخص ولی نسبت به سایرین غریب گز باشد
(پاکزاد  .)24 ،1387برای بررسی این مسئله به نقش این
فضاهای ورودی در دو عرصهی فضای باز پیرامون مسجد
میانی بهعنوان مرکز محلهی میانی و دیگری بهصورت عام
در طول گذر اصلی پرداخته میشود.
 .1-3-7ورودیهای معابر فرعی در پیرامون
عرصه فضایی وسیع
در بسیاری از محلههای شهرها و روستاهای تاریخی ایران،
میتوان فضاهایی را بهعنوان مرکز محله تشخیص داد.
این مراکز از نظر شکلی و کالبدی به دو صورت راسته
که از گذرهای دیگر در محلهای استقرار فضاهای
اجتماعی و تجاری عریضتر بوده و یا میدانچه تشکیل
میشدهاند .میدانچهها اغلب در محل تقاطع چندراه و یا در
کنار راه اصلی محله قرار داشتند و پیرامون برخی از آنها
تعدادی دکان برای عرضه کاالی اهالی محله قرار داشت
(سلطانزاده .)88 ،1372
محوطه باز اطراف مسجد میانی الفت بهصورت میدانچه
بهعنوان مرکز محلهی میانی ایفای نقش میکند .فضاهای
ورودی قرارگرفته در این میدانچه در شکل  2-2و ،3-2
در جدول  3نشان داده شد .این دو نمونه عالوه بر کنترل
دید عابران از معبر فرعی به عرصه ورودی خود ،در ایجاد
محرمیت در عرصه ابتدایی معابر فرعی محل استقرار خود
نیز نقش مهمی را ایفا میکنند .در غیر این صورت ،کثرت
رفتوآمد در مرکز محله و تمایل به دسترسی کوتاهتر،
موجب کشیده شدن تردد به معابر فرعی شده و زمینهی از
دست رفتن حریم و محرمیت در این معابر را فراهم میآورد
(تصاویر .)17-15
منحصربهفرد بودن و غریب گز بودن ،دو ویژگی مهم در
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ورودی محالت است .با توجه به اینکه بسیاری از این
معابر فرعی به حوزه یک محله تعلق دارند؛ به لحاظ
منحصربهفرد بودن نمیتوان میان آنها تفکیک خاصی
قائل شده و تغییرات عمدهای را در کالبد فضای ورودی
آنها انتظار داشت .تفاوت آنها را میتوان در سطح
تناسبات و تزئیناتی در گچبری ،سردر و دربهای ورودی
جستوجو کرد (تصویر .)14

تصویر  .17فضای ورودی قرارگرفته در عرصه مرکز محله،
(شکل)2-3؛ (مأخذ :نگارندگان )1392

تصویر  .14تزئینات بهکار رفته در فضای ورودی؛ (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  :15مرکز محله میانی و فضاهای ورودی اطراف آن؛
(مأخذ :طرح هادی الفت ،ترسیم نگارندگان)
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تصویــر  .16فضــای ورودی قرارگرفتــه در عرصــه مرکــز محلــه( ،شــکل)2-2؛
(مأخــذ :نگارنــدگان )1393

غریب گز بودن ،ویژگی دیگری است که در اینجا بدان
پرداخته میشود .دو نکته که در ایجاد این حس تأثیرگذار
میباشد آن است که به لحاظ فضایی -کالبدی ،ورودیها
جلوه گری ننماید و در عابر پیاده هیچگونه انگیزهای برای
ورود ایجاد نکند و از طرف دیگر به لحاظ فضایی و ذهنی
نیز نوعی سلسلهمراتب را در ذهن ایجاد نماید ،بهنحویکه
افراد بااحساس حریمی خصوصیتر ،از عبور غیر مقصدی و
عبوری در آن اجتناب نمایند (پاکزاد .)24 ،1387
در بافت کهن بندر الفت ،مردم واری تناسبات فضاهای
ورودی که در ارتباط مستقیم با آسایش اقلیمی و فشردگی
آن است ،موجب میشود تا فضای ورودی خانهها در
عرصهی عمومی جلوه گری ننماید و از سوی دیگر با
قرارگیری فضای ورودی دارای قاببندی در محل اتصال
معابر فرعی با عرصهی عمومی مرکز محله ،عالوه بر القای
حس مالکیت و نظارت بر عرصه معابر فرعی ،با کاهش
عرض معبر در نقطه اتصال ،ویژگی غریب گز بودن را برای
این معابر فراهم میکند.
 .2-3-7ورودیهای قرارگرفته در محل اتصال
معابر فرعی و گذر اصلی در گونه قرار دارند.
عالوه بر نقش ارتباطی که یکی از مهمترین کارکردهای
معابر و شبکه دسترسی است؛ فعالیتهای دیگری نیز در
این فضا انجام میشدهاست .بدین سبب ،هر یک از انواع
راهها از موقعیت و خصوصیت کمابیش معینی برخوردار
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بوده که موجب هدایت و کنترل فعالیتها و رفتارهای
جاری در آن میشده است .در عرصه محالت ،ساکنان
خود را صاحباختیار گذر و کوی محل سکونت خود
دانسته و در تعیین سرنوشت و نحوهی استفاده از آنها
سهیم میدانستند( .سلطانزاده  .)39-33 ،1387نظر به
تعلق فضای پیرامون معابر فرعی به واحدهای همسایگی و
خانوادهها بخصوص زنان و بچهها و نیز اینکه معابر اصلی،
حریم عمومی بوده و دارای بیشترین میزان تردد میباشد؛
الزم بوده است با کاربست تمهیداتی در محل اتصال معابر
اصلی و فرعی ،از کنجکاوی بیمورد و عبور غیرضروری در
معابر فرعی جلوگیری شود.
با توجه به توضیحات فوق در طول گذر اصلی نیز همچون
عرصهی عمومی مرکز محله ،شاهد استفاده از قابلیتهای
ورودی واقع در ابتدای معابر فرعی در جهت القای نظارت
و ایجاد حریم بر این معابر هستیم .شکل  1-3در جدول 3
نشاندهندهی یک نمونه از فضای ورودی در محل تالقی
گذر اصلی و معبر فرعی است (تصویر  .)18در این مورد
نیز با استفاده از یک ورودی قاببندی شده ،سعی گردیده
تا دو ویژگی منحصربهفرد بودن و غریبگز بودن ورودی
معبر فرعی با استفاده از تزئینات و تناسبات فضای ورودی
گوشزد شود .شایانذکر است که وجه غالب ورودیهای
معابر فرعی را ،ورودیهای ساده تشکیل میدهد و
فضاهای ورودی با فرم کالبدی خاص ،عموم ًا در محل
تالقی و حدی از معبر فرعی که از گذر اصلی دارای دید
است بکار رفته است (تصویر .)18

از دیرباز تبیین رابطه درون و بیرون ،همواره یکی از
دلمشغولیها در حوزه طراحی خانهها و محالت مسکونی
بوده است .پژوهش حاضر نشان میدهد چگونه فضای
ورودی خانهها با نظاممند کردن حریم درون و بیرون ،به
حفظ محرمیت منجر میشود.
بررسی تحوالت کالبدی فضای ورودی در تناسب با عرض
و جایگاه عرصه عبوری مقابل آن در سلسلهمراتب شبکه
دسترسی ،نشان میدهد که هر چه از عرض و عمومیت
معبر مجاور این فضا کاسته میشود به تناسب ،اجزا و
ابعاد کالبدی فضای ورودی نیز کاهش مییابد .درحالیکه
ورودیهای شکل یافته درگذر اصلی بهعنوان عمومیترین
معبر ،واجد تمامی اجزای تشکیلدهنده یک فضای ورودی
است؛ اجزای این فضا در معابر فرعی و بنبست به عنوان
یک فضای نیمهعمومی -نیمهخصوصی تا حد یک درب
کاهش مییابد.
بررسی میزان تأثیر فرم هر یک از ورودی ها بر کنترل دید
و تأمین محرمیت عرصه خصوصی با استفاده از  3پارامتر
«عرض معبر»« ،آستانه دید به درب ورودی» و «مساحت
دارای دید به درب ورودی (از عرصه ی عمومی)» حاکی از
تأثیر شگرف ابعاد و اجزای فضای ورودی در تأمین حریم
و کنترل دید به درب ورودی متناسب با نوع عمومیت معبر
است .در فرآیند این بررسی ورودیهای قاببندی شده ،به
عنوان یکی از ابداعات بینظیر در معماری کهن الفت برای
غلبه بر محدودیت عرصه شبکه ارتباطی و خلق فضای
ورودی متناسب با آن بدست آمد که در عین سادگی فرمی
تأثیر شگفتآوری در تأمین محرمیت عرصه خصوصی دارد.
چنانکه مشاهده شد؛ با شکلگیری فضاهای ورودی از نوع
قاببندی شده (متناسب با عرض محدود) در نقاط اتصال
برخی معابر فرعی و گذر اصلی ،زمینه القای حس نظارت و
مالکیت بر عرصه معبر فرعی مقابل فراهم گردید .این شیوه
مکانیابی فضای ورودی عرصه مسکونی را نیز میتوان به
عنوان یکی از ابداعات و شاهکارهای معماری کهن الفت
برای تأمین محرمیت معابر فرعی دانست .بنابراین ،میتوان
دریافت که با مکانیابی هوشمندانهی فضاهای ورودی در
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تصویــر  .18ورودی قرارگرفتــه در نقطــه اتصــال معبــر فرعــی بــا گــذر اصلــی
(دیــد بــه معبــر فرعــی)؛ (مأخــذ :نگارنــدگان )1392

 .8نتیجهگیری
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عرصه عمومی ،عالوه بر حفظ حریم خصوصی و روابط
مستحکم همسایگی ،میتوان حریم خاصی را نیز برای
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عرصه عمومی مقابل تعریف کرد.
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Abstract
Monuments and historical fabrics of each country are like a comprehensive mirror of all the
principles and values of the community to showcase its ruling. One of most important principle
in traditional architecture of Iran, especially after entrance of Islam, is privacy that has been
deep impact on the formation of historical urban and rural spaces. Therefore the recognition of
this principle in the formation of neighborhoods and homes and spaces associated with them are
particular importance as the territory of residence.
The entrance which is located on the border between inside and outside of the House measures
has the most important privacy impact on the shaping of residential space that it’s neglecting
under the influence of developments in urban and rural area of the country, leads to several
problems in residential space. To the best of our knowledge, there are a lot of studies in the
context of entrance space in hierarchical fabric. The most of these studies have reviewed the
visual and functional features, but none of these studies have considered the interaction of
entrance space with the most important adjacent public space, i.e. passages and their function
in the hierarchical access network. The study of this issue is important in two ways; first, this
study considers the impact of different levels of generality of passages on the formation of
entrance space according to protecting interior space privacy; second, this study mentions the
impact of this space and its location on protecting adjacent space privacy and surveillance of
the public realm.
The aim of this paper is to identify and introduce the homes entrance space of the Laft harbor
as an example of a village with historical fabrics of country, which is including two feathers
of compression and restriction as its characteristics for investigating of position and the role of
entry spaces in articulating of the privacy principle.
In this regard, in addition to pondering of written resources, discovery and field studies in order
to take samples and determine the species has been used.
Based on these findings, there are three general types of entrance space under, the entrance
space formed in the main passage, the entrance space formed in the narrow area of main passage
and main entrance located at the side and dead-end street was identified. Pir-Neshin pattern is

*Alalhesabi@iust.ac.ir

**ab _ghorbani@arch.iust.ac.ir

Journal of Reasearch in Islamic Architecture / No.5 / Winter 2015 108

the first and the most complete entrance type in wide area of main passage with the width of
4-7 meters. This pattern prevails in the historical fabric of Laft. The second type of entrance
space that includes a variety of patterns without Pir-Neshin is observable in the narrow area of
main passage with the width of 2.80-4 meters. The third type is the simple entrance which is
observable in the side and dead-end streets with the width of 1-3 meters.
In this paper, privacy is studied from physical viewpoint in three forms; first, entrance space
location in public passages; second, physical component and its proportion and their impact on
visibility control from adjacent passage; third, the role of entrance as a community entrance
placed on the joint point of side passages and public space. Then with preparing of privacy
principle and control the vision, principles of positioning, performance and proportions of
each species were investigated and consequently principles and innovations in this space were
defined. Following as a result of this research was presented:
Check the physical developments in relation to the width of the input space and place it against
the password field in the access network hierarchy, indicating that whatever adjacent space
width and general ferryboat is decreased, the components and key dimensions of input space
are also reduced.
With exploring the physical effect of written forms in the realm of General ferryboat, the ability
and any particular role of component to control in the sight of the entrance door of the House
was exhibited as a starting point of private realm. The deep impact of some simple forms on
increasing of homes realm as one of the unique inventions of ancient architecture of loft was
revealed to overcome the limitations of network communication and the creation of the related
input space.
With clever positioning of public inputs in the public realm, in addition to preserving the privacy
and strong ties to the neighborhood, the entrance of certain area can be defined as well as public
realm.
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