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 چکیده:

دوره قاجار دوره تقابل فرهنگ ایران و اروپاست و در این بازه است ایران دچار دوگانگی در انتخاب بهترین از بین این ها می شود و 

با مهمترین بخش این انتخاب در معماری مسکونی اتفاق می افتد چرا که خانه محل سکونت و آرامش انسان است اما با تقابل این مقوله 

فرهنگ و شیوه جدید به طور کلی دگرگون می شود و نمونه بارز و در معرض دید این تغییر ورودی خانه هاست که بیشترین تاثیر را از 

و سلسله مراتب ورود را که مهمترین اصل معماری سنتی این مرز و بوم است را از دست داده  تقلید معماری فرنگ به خود دیده اند

خش از خانه است که انسان هنگام ورود با آن روبرو می شود و مستقیما تاثیر می پذیرد و همچنین مراتب ورود به ورودی اولین ب است.

در گروه های مختلف جامعه و از شهری به شهر دیگر  بر معماری این تاثیر گذاری خانه باعث حفظ محرمیت اعضای داخل می شود.

دارند. بیشترین تغییرات در شهرهای تهران به عنوان پایتخت و تبریز به عنوان ولیعهد  متفاوت بوده اما در کلیت تغییرات وجه اشتراک

ما به نوعی در نیز امروزه  و از شهرهای مهم ایران می باشد و تغییرات خانه های این دو شهر ملموس تر است. هرچند نشین قاجار

سردرگمی جامعه شده است. حال ما در این تحقیق سعی داریم با  جامعه ایران با مقوله تقابل سنت و مدرنیته روبرو هستیم که باعث

 بررسی ورودی ها از قاجار تا معاصر بپردازیم و روند تغییرات را در آنها مورد ارزیابی قرار دهیم.تحلیلی به -استفاده از روش توصیفی

 

 ، مدرنیتهخانه، ورودی، معماری قاجار، سنت کلمات کلیدی:

 



 

 مقدمه:

افت های شهری پیوسته متراکم و درونگرا فضایی خصوصی برای زندگی خانوادگی بود که معموالً اصل محرمیت در طراحی و خانه در ب

احداث آن رعایت می شد تا افراد خانواده از دید اشخاص نامحرم محفوظ باشند . بیشتر خانه های یک  شهر تک هسته ای بود ند  و 

متشکل از دو واحد تقریباً متمایز  به اعیان و اشراف و رجال شهر دو هسته ای یعنی انه های متعلقتنها تعداد اندکی از خانه ها یعنی خ

فضای ورودی این نوع خانه ها  به تبعیت از اهداف مذهبی و اجتماعی به صورتی طراحی می شود که افراد به صورت  اما پیوسته بودند.

نین از فضای ورودی )از درگاه یا هشتی ورودی( به فضای خانه دید مستقیم وجود ناگهانی  و یک مرتبه وارد فضای خانه نشوند  و همچ

 نداشته باشد. 

تفکرات غرب راه به جامعه باز کردند و زندگی مردم را . در این زمان بود که اما معماری ایران از دوره قاجار با روند جدیدی آشنا می شود

جه اول این تحوالت و تاثیرات قرار داشت به خصوص ریر قرار دادند، معماری هم در ددر همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ... تحت تاث

معماری ایران از ازل دارای اصولی بوده که همیشه رعایت می شده  ورودی های بنا که اولین بخش مورد ارتباط با بیننده می باشد.

خش این اصل در اولین بخش ساختمان یعنی ورودی اتفاق است، یکی از این اصول سلسله مراتب ورود به یک بناست که مهم ترین ب

می افتد و این امر با فضاهایی مانند هشتی، داالن های پر پیچ و خم و دیگر فضاها اتفاق می افتد. حال می بینیم که پس از ورود 

رگونی اساسی می شود و هشتی و تفکرات فرنگی به معماری ایران سلسله مراتب ورود به بناها خصوصا خانه دچار تغییرات بسیار و دگ

سایر بخش ها از کالبد بنا حذف می شوند و ورودی ها سبکی کامال غربی به خود می گیرند. در این تحقیق سعی شده سیر تحوالت 

 3وم به انه ها از دوره قاجار تا پهلوی دورودی ها و تاثیر اندیشه غرب بر معماری ورودی ها مورد کاوش قرار گیرد و با تقسیم تحول خ

 دوره و تحلیل هر دوره بر آن بودیم تا این مسئله را ساده تر کرده و سیر دگرگونی ها و تغییرات اعمال شده را بهتر بررسی کنیم.

 زمینه تاریخی بحث:

ابط معماری قاجار از شروع خود از نظر کالبدی و نظری دارای ساختار سنتی و تابع معماری اصیل ایرانی بود. در زمان قاجار رو

وبا دوره های پیش از  اجتماعی، فرم لباس، نوع وسایل حمل و نقل، بافت شهر، ساخت و سازها و غیره کامال حال و هوایی سنتی داشت

( اما در پی تغیرات چشمگیری که در نتیجه عواملی چون وقوع انقالب صنعتی و بروز تحوالت 6333خود چندان فرقی نمی کرد)قبادیان،

(، شکست های نظامی ایران، استعمار، تجارت وابسته، اعزام دانشجو به 6323اقتصادی و فرهنگی اروپا)حبیبی، سیاسی و اجتماعی و

)رمضان جماعت و  فرنگ، استخدام مهندسان و متخصصان اروپایی و غیره باعث شد تا سنت های حاکم بر جامعه تا حدودی رنگ ببازد



 

ن شرایط تاریخی جدید موجب شد تا تحول به وجود آمده، همراه با تقابل های عدم درک درست دولت قاجار از ای .(6331نیستانی،

در دوره حکومت ناصرالدین شاه، تحوالت و  (.6332بسیار صورت گیرد که مهمترین آنها، تقابل سنت و مدرنیته در جامعه بود)حبیبی،

(، این تحوالت بیش از همه در 6333پیدا کرد)قبادیان، جریان نوگرایی که در جامعه آغاز شده بود، جلوه بارزتر و دامنه گسترده تری

معماری نمایان شد و با گذشت زمان از قاجار به معاصر شاهد تغییرات گسترده در معماری خانه ها و در ابتدای امر شاهد تحول ورودی 

 ها و تقلید از معماری غرب در این زمینه هستیم.

 بررسی کنیم: مواردبه سه سبک تقسیم کرده و تحوالت ورودی را در این  دوم تا پهلوی قاجاردوره ما می توانیم خانه های 

 :سنتی سبک-6

 دوره این ابنیه در.  داشته ادامه  قطعی طور به قاجاریه حکومت میانی دوره تا که باشد می ایرانی خانه معماری ادامه در واقع در

 اطراف در زیستی فضاهای کلیه دوره این در. گرفته می قرار استفاده وردم و شده ترکیب یکدیگر با شکلی روشنترین به ایرانی الگوهای

 

 

 

 

 

 

 

 نایین سنتی های خانه ورودی از ای نمونه. 6تصویر

 شده می استفاده ارگانیک بافتهای در معماری نوع این جاییکه آن از. دهند می شکل را آن هندسی و منظم فرم و گیرد می قرار حیاط

 (6313 ، عمرانی و عسگری ، قدیم تبریز های خانه) است شده می پر ساختمان حجم سطتو زمین قناصیهای



 

در معماری فضای ورودی این سبک تمام اصول ازجمله: سلسله مراتب، درونگرایی و غیره کامال رعایت شده. در این زمان هنوز جامعه 

ثار این دوره به چشم می خورد. ورودی خانه ها در کوچه های تو در ایران تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار نگرفته و اصالت معماری نیز در آ

(. همچنین ورودی ها دارای سکو یا پیرنشین بوده و 6311زاده، گفتند)سلطان ها کوچه های دردار نیز می  تو قرار داشته که به آن

ای دو کوبه بودند)کوبه زنان و کوبه مردان( کمی نسبت به معبر عقب نشینی دارد و دارای تزئینات ساده ای بودند. درهای ورودی دار

که فضای مکث و تقسیم کننده در خانه های سنتی بعد از در ورودی به هشتی می رسیم معموال برای حفظ محرمیت استفاده می شد. 

ل حریم مقدس خانه می می باشد، این فضا و راهرو های پیچ در پیچ منتهی به حیاط های اندرونی و بیرونی مانع دید افراد غریبه به داخ

 (. 6317شود)پیرنیا، معماری اسالمی، 

 

 

                          

                                        

 هشتی خانه انصاری یزد .3تصویر                                                   . هشتی و راهرو خانه قاجاری در تبریز7تصویر                                  

:التقاطیسبک -2  

 می نامحسوس و کوچک بسیار تغییرات اولین چند هر. شود می شروع ناصری دوره از تر مشخص طور به یا قاجاریه اواسط از دوره این

 ریانج یک صورت به اتتغییر قاجاریه دوره اواخ تا اما ، کند می اعمال مبنا بر را خود مندیهای قانون ایرانی عماریم الگوهای و باشد

.دهد می قرار هجوم مورد راو تهران  تبریز خصوصاً ایرانی مهم شهرهای معماری قدرتمند  

:شد آغاز مختلف شاخه دو در ایرانی معماری به جدید عناصر هجوم  

فضایی الگوهای-7 تزئینی عوامل عناصر-6   

 دوره این در دآی می وجود به اقتصادی – فرهنگی فکری تغییر کی پی در که گرایشی عنوان به برونگرایی ، فضایی الگوهای بحث در

 این رزشا حال این با شود، می منجر ایرانی معماری فضای الگوهای رابطه شدن ارزش کم به تغییرات این نهایت در. کند می خودنمایی

.(6313 ، عمرانی و عسگری ، مقدی تبریز های خانه) دارد وارداتی عناصر ورد با ایرانی معماری که برخوردیست در دوره  



 

 های خانه در محرمیت و حجاب شدن رنگ کم باعث و شده تحول و تغیر دچار ایرانی های خانه در که دارد وجود الگو این در مورد دو

 مقیع گسترش پی در معبر به رو های پنجره تعبیه -7 حیاط مرکز در خانه ساخت و ساختمان کردن برونگرا -6:  است شده دوره این

 .اروپایی برونگرای های خانه از الگوبرداری و بنا

در این سبک برخی از عناصر معماری ایران در ورودی ها دچار تغییرات شد. نمای این خانه ها بیشتر آجری و عناصری مانند 

بدون هشتی(،  )گاهپیشطاق)گاهی بدون پیشطاق(، سکو)گاه بدون سکو(، درگاه و در همراه با روزن و گاهی با کوبه کلون، هشتی

 .(6331)رمضان جماعت و نیستانی،داالن)گاه بدون داالن( راهرو در آنها دیده می شود

 

 

 

               

   

 رنسانس خانه ورودی سنتوری. 5تصویر                                                                                                   اروپا رنسانس های خانه از ای نمونه. 4تصویر     

 همانطور که در تصاویر داریم خانه های اروپایی هم دوره با قاجار در تزئینات خود دارای نیم ستون بوده و روزن یا کتیبه ای باالی سردر

ای دوره التقاطی داریم به گونه ای خود می باشد و همچنین فاقد سکو بوده و به معبر اصلی باز می شود. ما همین تزئینات را در خانه ه

که در اغلب خانه باالی در معموال روزن یا کتیبه ای همراه با تزئینات ساخته می شد که نور هشتی از طریق آن روزن در روز تامین می 

ته می شد به شده و در شب ها روشنایی هشتی جلوی در ورود را تا حدودی روشن می کرد. در این دوره در خانه هایی که سکو ساخ

در طرح های ، نشستن نمی توان ازآن استفاده کردعنوان عنصر کاربردی نبود بلکه به عنوان عنصری تزئینی با ابعاد و تناسباتی که برای 

این دوره از انواع شکل های سنتوری، سنتوری شکسته و نیز از نقش هایی که در معماری روسیه و اروپا رایج بود، استفاده کرده 

  (.6311زاده، طانسل)اند

 

 



 

 

 

 

 سنتوری خانه های قاجار تهران .2تصویر                          . خانه شربت اوغلی تبریز و کتیبه تزئینی باالی سردر                             1تصویر  

 دنمایی می کنند.وناها کامال خدر تصاویر مشخص است که سکویی در ورودی به چشم نمی خورد و تزئینات اروپایی و فرنگی در ب

تزئینات نیم ستون ها کامال به همچنین در برخی خانه نیم ستون های تزئینی نیز به چشم می خورد که از نمونه های وارداتی می باشد.

ر شهرها در تقلید از ستون های غربی می باشد به خصوص در خانه های قدیم تهران، زیرا که تهران به خاطر پایتخت بودن بیش از دیگ

ره هنوز هشتی و داالن در خانه ها حذف نشده و وجود دارد هر چند شاید دچار تغییرات جزئی ودر این د معرض تاثیر قرار داشته است.

البته ویژگی مشترک در ورودی خانه های سنتی و التقاطی اختالف ارتفاع آن ها   در خود شده باشند ولی کلیت خود را حفظ کرده اند.

معبر می باشد که پایین تر می باشد. در این دوره خانه افراد تنگ دست جامعه هنوز در داخل کوچه های دردار بوده و به  نسبت به

 شکل سنتی باقی مانده اما خانه اعیان از معابر اصلی و بازتر ورودی دارند و تغییرات سبک فرنگی در آن ها بیشتر به چشم می خورد.

 

 

 

 

 . خانه ای قدیمی در تهران61تصویر             . خانه بازسازی شده رنسانس          1تصویر         . خانه بلورچیان تبریز                       3تصویر                   

سبک اروپایی:-3  

 ایران به اروپا از جدید تفکر سنتی معماران رفتن کنار با و شده داده ایرانی شهرسازی مقررات و نشینی شهر در که ای عمده تغییرات با

 مقابل نقطه در درست این که ، معماری فضاهای خلق در گرایی شخص و فردگرایی مشخصه با «مدرنیسم» عنوان تحت شد منتقل

 تاریخی شهری فضاهای و گذشته معماری با ارتباط ایجاد امکان توانایی کلی به معماری چنین بنابراین. باشد می ایرانی معماری فرهنگ



 

 امروز مسکن و زیستی فضاهای امروزه که است چیزی آن ایران اجتماعی شرایط با مدرنیسم تفکر برخورد نتیجه. دهد می دست از را

 (.6313 ، عمرانی و عسگری ، قدیم تبریز های خانه) داده شکل را ایران

غیر سنتی و طرح های کامال فرنگی بودند که به  خانه های سبک اروپایی، خانه هایی برونگرا و راه پله محور با ترکیب های شکلی

طبقات مرفه جامعه و خواص تعلق داشتند و نمای خارجی مخصوصا فضای ورودی آنها نسبت به نمونه های قبل، بسیار متفاوت و حائز 

  (.6331نیستانی، و جماعت اهمیت بود)رمضان

 

 

 

        

 . خانه ای در محله چال میدان تهران63تصویر  . نمونه ای از ورودی و تزئینات خانه فرنگی       67تصویر            قدیمی در تهران خانه ورودی .66تصویر

این خانه ها در اغلب موارد، به صورتی گشوده در حاشیه معابر اصلی یعنی کوچه های پهن، خیابان ها و میدان ها قرار می گرفتند و به 

ز طریق این معابر تامین می شد، دارای نمای شاخص و طراحی شده و پنجره های رو به معبر این خاطر که بخشی از نور و منظر آنها ا

 (.6323زاده، سلطان)بودند

 متنوع هایی شکل به و فلزی درها، این زیرا نداشت، را پیشین ساده حالت آن دیگر ورودی، در کلی شکل سبک، این در اغلب خانه های

یا روزن های ، و در باالی بیشتر درهای این دوره خورشیدی کله در (6311زاده، سلطان) شد می ساخته ـ حلقه و کوبه بدون معموال ـ

 (.6331نیستانی، و جماعت ه ای و بیضی شکلی تعبیه می گردید. )رمضاندایر

 

 

 

 



 

 . خانه اتحادیه تهران65تصویر                                      . خانه قوام السلطنه تهران                                                         64تصویر         

در این سبک دیگر عناصری مانند پیشطاق، سکو، کوبه، هشتی و داالن که بیانگر محرمیت و درونگرایی خانه است وجود ندارند و در 

 است.قیم بوده خانه ها مستقیما به داخل حیاط یا فضای اصلی خانه گشوده می شد و نحوه ورود مست

 

به این صورت که در سبک اروپایی خانه ها ورودی خود ساختمان بر خالف نمونه های  ،بناها می باشدمبحث دیگر در ورودی های خود 

گاه در باالی ورودی ها نیز  ورودی از بنا و پله محور شدن ورودی ها هستیم. پیش آمدگیبودند اینبار شاهد  عقب رفتقبلی که دارای 

 کوچکی هم ساخته می شد. ایوان

 

 

 

 

 . خانه دوره پهلوی در تهران62تصویر

 . پله محور بودن ورودی های رنسانس63تصویر                        . ورودی خانه اردوبادی تبریز                                                                  61تصویر       

 خانه های معاصر:

روبرو هستیم که به  یکه زاییده تفکر مدرنیسم و معماری بین الملل است و در واقع امروزه با معمار ه خانه های معاصر می رسیمحال ب

صورت جهانی مطرح بوده و در اکثر نقاط دنیا به یک شکل اجرا می شود. ایران هم از این امر مستثنی نیست و ما شاهد ظهور این 

ود هستیم. ورودی های این سبک تزئینات خاصی ندارند و صرفا برای ورود وخروج از آن استفاده می سبک در ساخت و ساز امروز خ

شود و در اکثر موارد هیچ شاخصه ای به عنوان تعریف کنندگی ندارند. هر چند که به تدریج ورودی هایی را میبینیم که شاخصه هایی 

 اصالت فکری معمار و صاحب خانه...ی و از سنت را در خود دارند و این علتی ندارد جز خوش ذوق

 



 

  

 

    

 . نمونه هایی از ورودی در معماری معاصر61تصویر

 

 

 

 

 نتیجه:

دوره به این مقوله می رسیم که در دوره سنتی و  3در بررسی تغییرات ورودی ها از دوره قاجار تا معاصر و تقسیم بندی این زمان به 

معماری کهن ایرانی پیش می رفتند و سلسله بود خانه ها کامال مطابق با اصول هنگ ایران نشده زمانی که هنوز تفکر غربی وارد فر

 مراتب ورود نیز کامال رعایت می شد و تزئینات ورودی ها نیز همان تزئینات معمول ایرانی بود، در دوره ای که التقاطی یا تلفیقی نامیده

امعه ایران شده و تغییرات گسترده ای را در معماری پدید می آورد اما هنوز خانه ها می شود زمانیست که به تدریج اندیشه غرب وارد ج

 اصول معماری ایرانی را در خود دارند و می توان آن ها را خانه های با اصول ایرانی نامید اما در تزئینات خصوصا در ورودی ها تقلید از

اروپایی خانه ها شهد حذف سلسله مراتب ورود به خانه ایرانی و تقلید بسیار به چشم میخورد، اما با ورود به سبک معماری فرنگ کامال 

از غرب هستیم به طوری که بعضی اوقات ورودی های ایران و اروپا قابل تشخیص نیست و در این زمان است که معماران از اصول خود 

در دنیای مدرن زندگی می کنیم ورودی ها دیگر اصول  جدا می شوند و به تبعیت از جامعه به تقلید از فرنگ می پردازند. حال که ما

خاصی ندارن و بی هویت و بدون دعوت کنندگی و تزئینات خاص می باشد و سبک آنها کامال سلیقه ای شده است. امید است که 

 معماران و جامعه بیش از پیش به اصول کهن خود پایبند باشند و از آن ها بهره برند.
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