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ــده و ورود به معناى رسيدن و  ــته ش ــوب به ورود دانس ــت. در لغت نامه دهخدا، ورودى منس ... و ابتداى هر چيزي مهم اس
ــدن است. آن چه انسان مى آفريند انتقال دهنده انديشه هاى اوست. براى اين كه ديگران بتوانند اين پيام را دريابند بايد  وارد ش
راهى به درون مجموعه منظم اين پديده ها بيابند. ورود به يك مجموعه منظم، زمانى به درستى و با اطمينان انجام مى شود كه 
وارد شونده بتواند پيش از ورود، دريافتى سريع از تمامى مجموعه به دست آورد. مطلع يك غزل، روحيه كلى حاكم بر تمامى آن 
را به خواننده منتقل مى كند. ورودى يك بافت به همين گونه سيماى كلى و فضاى بافت را به بيننده مى نماياند (رشيد شمالى، 
1375). ورودى ها به عنوان اولين نقطه از مجموعه شهر مطرح هستندكه اكثر مسافران با آن برخورد دارند و عمده تصوير اوليه 
از شهرها را شكل مى دهند. لذا كيفيت آن ها در شكل دهي ذهنيت مخاطبان در رابطه با شهري كه پيش رو خواهند داشت، 

بسيار موثر است (رهپيما،1384).
ــت كه قلمرو طبيعت را از محيط مصنوع و تمدن متمايز مى كند و آگاهى دهنده حضور در  ــهر محدوده اى اس ورودى ش
قلمرو ديگر است. ورودى، اتصال دهنده شهر با جامعه فراتر و طبيعت نامحدود است. اين فضا مى تواند معرف شخصيت شهر باشد. مخاطب به هر 
قصد و از هر نوعى با رسيدن به اين فضا احساس حضور و تعلق به شهر كرده و با زبان شهر آشنا مى شود و بدين صورت شهر براى او به تدريج خوانا 
مى شود و لذا با محيط ارتباط آشنايى برقرار مى كند. به اين دليل ورودى شهر معرف ويژگي هاى شهر و مرتبط با موقعيت هاى اصلى شهر است و 
از آن جا كه با تعداد بي شمارى مخاطب برخورد دارد بايد از يك زبان مشترك، نشانه ها، زمينه عمومى و اليه هاى نمادينى براى پيوند،  برخوردار 

باشد (گروتر، 1375).
بررسي سير تحول فضاي ورودي شهرها از گذشته تا به امروز مبين تحوالت اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و فناوري است كه با گذشت زمان 
الگوهاي زيستي جوامع را در سكونتگاه هاي هر سرزمين تحت تأثير قرار داده است (بحرينى، 1382). با تغيير يافتن مقياس شهر در مدتي كوتاه، منطق به 
كار گرفتن مجدد عناصر متعارف معماري در تعريف حدود شهر با ترديد همراه شده است. با تغيير يافتن مقياس شهر، وارد شدن مقوله اى به نام سرعت و 
تأثير آن بر نحوه درك انسان، اين سوال مطرح مى شود كه ورودى شهرهاى امروز بايد چگونه باشند؟ شامل چه اجزا و عناصرى باشند؟ مقياس، اندازه و 

شكل آن ها بايد چگونه باشد؟ 
اين مقاله در صدد است با شناسايى داليل ناكارامدى ورودى شهرهاى امروزى اصول و معيارهايى  را جهت طراحى ورودى ها ارايه دهد و بخشى از سواالت 

مطرح شده را پاسخ گويد.
آسيب شناسى ورودى شهرهاى امروز ايران 

آن چه امروزه در ورودى شهرها مشاهده مى شود، تنها تقليدى ناآگاهانه از كالبد و شكل ظاهرى 
ــاختار شهر تعريف مشخصى داشته باشد.  ــت بدون آن كه نقش و جايگاه آن ها در س دروازه هاس
ورودى هاى امروز كه تنها به عنوان عنصرى جهت مشخص كردن محدوده شهر عمل مى كنند، 

عناصرى تزيينى هستند كه در ميانه ميدان ورودى شهرها جاى گرفته اند.
موضوعى ديگر كه تقريباً در تمام ورودى هاى امروز شهرهاى ايران مى توان ديد عدم توجه به سرعت و 
مسير حركت ناظر است. ورودى تمام شهر هاى امروز در انتهاى كريدورى از كاربرى هاى ناهمگون شكل 
گرفته است. ورود اتومبيل به عنوان عاملى كه سرعت حركت ناظر را تغيير مى دهد عاملى تأثير گذار بر 
ابعاد، مقياس و فرم ورودى هاست. امرى كه بى توجهى به آن موجب ناكارامدى آن ها در شهر هاى امروز 
شده است. "بافت لبه و ورودى شهر امروز، حتماً مقياس و تركيبى متفاوت از شهر قديم خواهد داشت 

هر چند كه مفهوم بنيادين ورودى همان است" (رشيد شمالى، 1385).
 بى توجهى به زمينه، مسئله اى است كه موجب بى هويتى هرچه بيشتر شهرهاى امروز شده  
است. ورودى شهرها فارغ از زمينه شناختى آن، با فرم ها و اشكالى مشابه يكديگر ساخته مى شوند 
كه بار معنايى خاصى را به دنبال ندارند. ورودى شهرى كوهستانى با ورودى شهرى كويرى تفاوتى 
به لحاظ فرم ندارد و هيچ كدام بر حفظ منظر زمينه تأكيدى ندارند. توجه به زمينه و تأكيد بر 
حفظ و بيان عناصر شاخص آن موجب مى شود تا ورودى،  شخصيتى تعريف شده پيدا كند و به 

عنوان بخشى  از زمينه در آيد و بازگو كننده ويژگى هاى آن باشد.
تحليل موقعيت ورودى هاى شهرها و آسيب شناسى آن ها نشان مى دهد كه ناكارامدى آن ها به 

سه دليل عمده ذيل اتفاق افتاده است :
 عدم باز تعريف نقش ورودى ها در سازمان فضايى شهرهاى امروز

 عدم شناخت درست از انسان، نحوه ادراك او از منظر و عوامل تأثيرگذار بر آن   
 عدم توجه به بستر، زمينه و موقعيت قرارگيرى ورودى و ناديده گرفتن ارزش هاى طبيعى سايت

ــكل و فرم ورودى ها  ــده مى توانند تأثيرات بنيادينى در ش هر كدام از داليل و عوامل ذكر ش
ــى چگونگى تأثير گذارى اين عوامل بر شكل و كالبد و كاركرد ورودى ها، مى تواند  بگذارند. بررس

اصول طراحى آن ها را تبيين كند.

انسيه قوام پور 
كارشناس ارشد معمارى منظر

چرا هيچ كس به استقبال ما نمى آيد؟

در  امـروزه  آن چـه 
ورودى شهرها مشاهده 
مى شود، تنها تقليدى 
ناآگاهانه از كالبد و شكل 
ظاهرى دروازه هاسـت 
بـدون آن كـه نقـش 
در  آن هـا  جايـگاه  و 
ساختار شـهر تعريف 
مشخصى داشته باشد. 
امروز كه  ورودى هـاى 
تنها به عنوان عنصرى 
جهت مشخص كردن 
محـدوده شـهر عمل 
عناصـرى  مى كننـد، 
تزيينى هستند كه در 
ميانـه ميـدان ورودى 

شهرها جاى گرفته اند.
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مبانى طراحى ورودى ها
با توجه مباحث عنوان شده مى توان چنين عنوان كرد كه برنامه ريزى براى 

ورودى شهر ها بايد پس از پاسخگويى به سواالت ذيل انجام گيرد :
ورودى چه نقش و كاركردى در ساختار فضايى شهر خواهد داشت؟

نحوه حركت، مسير حركت و نحوه ورود به شهر چگونه خواهد بود؟
عناصر منظرين سايت كدام ها هستند؟

ــخ به سوال اول تأثير خود را در برنامه ريزى فعاليت ها و عملكردهاى  پاس
ورودى خواهد گذاشت. اين كه ورودى نقش نشانه اى دارد و يا نقش ارتباطى و يا 

نقش مبدل حركتى مى تواند در برنامه ريزى تأثير فراوانى بگذارد.
در گذشته ورودى ها بر روى ديوار اصلى شهر و در نقطه شروع راه تجارى (بازار) قرار داشتند. از آن جا كه ورودى ها محل انجام تبادالت اقتصادى، اسكان 
موقت كاروان ها و مكان انجام مراسم اجتماعى بودند. در گذشته ورودى ها نه تنها نقطه شروع شهر و مرز بين درون و بيرون به حساب مى آمدند بلكه نقطه 

كانونى مهمى نيز به شمار مى رفتند. ورودى ها شناسه شهر محسوب مى شدند و در شكل گيرى ساختار ذهنى مسافران از شهر نقشى اساسى داشتند.
ــاى بيرونى و فضاهاى پيرامونى آن ها داراى عملكردهاى ارتباطى، نظارتى، امنيتى، اقتصادى، اجتماعى نظير گذران اوقات فراغت، مجازات  دروازه ه
محكومين، تماس ها و مبادالت اقتصادى، بدرقه و استقبال بودند (سلطانزاده، 1372). با اين تعاريف زمينه شكل گيرى فضايى پيرامون دروازه ورودى و 

بسط مفهوم ورودى از يك مرز و يا سطح عمودى براى عبوركه با عنصر شاخص دروازه تعريف مى شد به فضايى خاص از نظر عملكردى تبديل مى شد.
پاسخ به سوال دوم موجب مى شود تا ورودى نه به عنوان يك نقطه بلكه به صورت مسير تعريف شده مجموعه اى از سكانس هاى متوالى را براى ناظر 

به نمايش بگذارد تا بتواند احساس ورود را در بيننده ايجاد كند. مكان يابى و تعيين فرم و مقياس ورودى در اين مرحله اتفاق مى افتد.
با حركت در فضا، محيط اطراف به صورت توالي محرك هاي بصري تجربه مي شود و نسبت به ميزان ارتباط بين محرك هاي مختلف در يك فضا، آن فضا 
به صورت فضايي منسجم درك شده و حس خاصي نسبت به آن مكان پيدا مي شود. در اين حالت، فضا داراي حس مكاني قوي و پرمعنايي خواهد شد و 
پيوسته و كامل به نظر مي رسد. ولي اگر عناصر موجود در فضا، پيوستگي و ارتباط الزم را با يكديگر نداشته باشند، فضا مبهم و نا بهنجار جلوه مي كند و از نظر 
بصري، فاقد انسجام و حس مكان خواهد بود (توسلى، 1367). فرد در حركت تصوير هاي مختلفي 
را به دنبال هم مي بيند  كه به صورت صحنه هاي مختلفي به نمايش در آمده و فرايند بصري حركت 
در محيط را تداعي مي كنند. اين صحنه هاي مختلف توسط محرك هايي كه در طول مسير وجود 
دارند، به ذهن آورده مي شوند. محرك ها معموالً مربوط به وقايع و روابط بين آن ها، گره ها و محل هاي 

خاص هستند.
ــى منظر ذهنى (درك ذهنيت مردم از شهر و عوامل غير  ــخ به سوال سوم نيازمند بررس پاس
كالبدى چون خاطرات جمعى، معنا و ...) و منظر عينى (عوامل و نشانه هاى بصرى چون شيب، 
ــايت است. شناسايى عوامل منظرين سايت نيز  ــش گياهى، ديد و منظر طبيعى ) س رنگ، پوش
ــكل و  ــود را بر مكان يابى فعاليت ها، تعريف كريدورهاى ديد، طراحى جز فضاها، فرم، ش تأثيرخ

مقياس آن ها خواهد گذاشت. 
جمع بندى

در پايان فاكتورهاى تأثير گذار بر طراحى ورودى ها و شرايط الزم دست يابى به طراحى ورودى 
شهرى در قالب دستورالعمل هاى ذيل بيان مى شود :

 نقش و كاركرد مناسب ورودى در شهر متناسب با ويژگى هاى آن تعريف شده باشد.
 اتصال آن با عناصر ساختارى شهر برقرار شده و  جايگاه آن در سازمان فضايى شهر مشخص 

و تبيين شود.
 ورودى نه يك فضاى ايستا بلكه مسيرى جهت گذار و انتقال دهنده ديده شود.

 عوامل موثر بر نحوه ادراك همچون، مقياس، محصوريت، سرعت و جهت حركت در طراحى 
لحاظ شود. 

 طراحى با شناخت صحيح از منظر بستر پروژه صورت گيرد.    
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ورودى امروز تقليدى ناآگاهانه از ديروز

در تهران قديم، عناصر غالب شهر عبارت است از : 1- ديوارهاى شهر 2- ارگ 
حكومتى 3- بازار شهر، كاروانسراها، تيمچه ها، قيصريه ها و ... 4- گذرهاى اصلى 

5- دروازه ها (منصورى،1383)

در گذشته ورودى ها نه 
تنها نقطه شروع شهر و 
مرز بين درون و بيرون 
به حسـاب مى آمدند 
بلكه نقطه كانونى مهمى 
نيز به شمار مى رفتند. 
ورودى ها شناسه شهر 
محسـوب مى شدند و 
در شكل گيرى ساختار 
ذهنى مسافران از شهر 
نقشى اساسى داشتند.


