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تبيين شفافّيت ساختار فضايي معماري ايران در دورۀ صفوّيه*
مطالعة موردی: کوشک هشت بهشت و مسجد امام اصفهان

چکیده
فضا، يکي از مفاهیم اساسي معماري است که توسط کالبد محدود و در رابطه اي ادراکي بین فرد ادراک کننده و کالبد 
ادراک شونده محسوس می شود. در آثار معماری، ترکیب فضاها، ساختار فضايی را شکل می دهند که متشّکل از روابط و 
کنش هاي دروني فضاهاست. ساختار فضايی، کیفّیات ادراکی ويژه ای را سبب می شود که نقش بنیادی در تجربه و فهم 
اثر معماری دارد. يکی از کیفّیاتی که در ســاختار فضايی معماری ايرانی ظهور يافته، شفافّیت است که در دورة اعتالی 
معماری ايران، يعنی دوران صفوی، ظهور و بروز شــايانی داشته است. هدف تحقیق حاضر، تبیین و دسته بندي شفافّیت 
در ســاختار فضايي معماري ايران، با عطف توّجه به معماری دوران صفوی است. براي بررسي اين موضوع، بناهای اين 
دوران با توّجه به ساختار فضايی آنها، به دو گونۀ برون گرا و درون گرا تقسیم شدند. از نمونه های گونۀ برون گرا، کوشک 
هشت بهشــت اصفهان، و از گونۀ درون گرا، مسجد امام اصفهان انتخاب شدند. پژوهش حاضر، به روش مطالعۀ موردي، 
بر پايۀ داده های حاصل از اســناد کتابخانه ای و مشاهدة میدانی، به تحلیل، تبیین و دسته بندي انواع شفافّیت در ساختار 
فضايي معماري ايران می پردازد. يافته هاي اين تحقیق نشان می دهد که شفافّیت فضايی در معماری ايرانی متنّوع است. 
اين کیفّیت ادراکي فضا، به دو صورت حرکتي/ ادراکي و بصري/ ادراکي قابل دســته بندي اســت. معماران ايرانی، با 
عناصری هم چون فخرومدين، شناشیل، هورنو، شباک و روزن، به شفافّیت بصری/ادراکی، و با عناصر ديگری نظیر حیاط، 
ايوان و گنبدخانه، به شــفافّیت حرکتی/ادراکی دست پیدا کرده اند. عناصر شفافّیت بصری/ ادراکی، عالوه بر عملکرد 
خود، ســبب نورانّیت، تداوم بصری و درک همزمان درون و بیرون فضا می شود؛ درحالی که شفافّیت حرکتی/ادراکی، 
گشــايش، سبکي، تسلسل، يکپارچگي و پیوستگی فضا را به همراه دارد؛ و انسان همواره فضا را تعريف شده، ولی بی پايان 
احساس می کند. درنتیجه، معماری ايرانی، به ويژه در دوران صفوی، واجد تسلسل و در عین حال پیوستگی فضايی است. 

اين پیوستگی فضايی، همواره آدمی را در درون فضايی که تعريف شده قرار می دهد.

واژگان کلیدي: ساختار فضايی، شفافّیت، معماری ايرانی، کوشک هشت بهشت، مسجد امام اصفهان.

علی دری1، غالمرضا طليسچی2 **

1 مدرس مدعو دانشکده عمران و معماری، دانشگاه مالیر، مالیر، ایران

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

)تاریخ دریافت: 95/11/05                          تاریخ پذیرش: 96/04/20(

* این مقاله مســتخرج از پایان نامۀ کارشناســی ارشــد آقای علی درّی با عنوان »بررسی شفافیّت در ســاختار فضایی مکتب اصفهان و نحوۀ 
بازتولید آن در معماری معاصر ایران« به راهنمایی دکتر غالمرضا طلیسچی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان است.

** E-Mail: talischi@basu.ac.ir 
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مقّدمه
مفهوم »فضــا« یکي از مهم ترین موضوعات معماري اســت که 
همواره مورد توّجه معماران، نظریّه پردازان و پژوهشگران قرار گرفته 
اســت. برنو زوي، فضا را مؤلّفۀ اساسي معماري می داند. وی داوري 
بناهــا را بــا تکیۀ صرف بر ویژگی های تجســّمي، مــورد نقد قرار 
مي دهد. )زوي،1376: 22(. در حقیقت، زوی معماري را هنر ساختن 
فضــا می دانــد )Zevi, 1957: 78(. هم چنین مفهــوم فضا اهمیّت 
ویژه ای در مطالعات معماری ایران داشته است )اردالن، 1353؛ نصر، 
1388(. زیرا بر خالف معماري کالســیک غربي که در آن پیکره 
اصل اســت، در معماری ایرانی آن چه موضوعیّت دارد، فضاســت 
)نصــر،1375: 50(. در حقیقت، در معماري ایراني- اســالمي، فضا 

.)Ardalan, 1973: 44( اصل، و پیکره، محدود کنندۀ فضاست
 دربارۀ فضای معماری و ادراک آن، پژوهش هاي بســیاري انجام 
 .)pallasmaa, 2012; Holl et al, 2006; Schulz, 1971( شــده است
زیگفرید گیدئون، در کتاب فضا، زمان و معماري، به بررســي سیر 
تحوّل مفهوم فضا پرداخته و به ســه ویژگی گشــایش، ســبکي، و 
شفافیّت فضا در معماري مدرن اشاره نموده است )گیدئون، 1392(. 
هم چنین، کریستین نوربرگ شولتز، از وجهی دیگر به نقش انسان 
در ادراک فضــای معماری، و یــا  فضا به عنوان مقولــه اي ادارکي 
تأکید می کند )شــولتز، 1353(. رودلف آرنهایم نیز در کتاب پویه 
شناســي صور معماري می گوید، رابطه اي میــان ناظر و فضا وقوع 

می یابد، که ادراکي است )آرنهایم، 1382: 19(.
مطالعــات مورد اشــاره همگی بر ادراک فضا بــه عنوان وجهی 
اساســی از فهم معماری، تأکید ورزیده اند. در واقع، تجربۀ فضایی 
و یا شــناخت فضایی، مهم ترین وجه از تجارب محیطی ماســت. 
یکــی از اقســام این تجارب فضایــی، ادراک کیفیّتــی از فضا به 
نــام »شــفافیّت« اســت )Rowe & Slutzky, 1963: 44(. شــفافیّت 
از وجوه اساســی فضاســت )معماریــان، 1387: 357(. ســیّد هادی 
میرمیران، چنین کیفیتی را، حاصل کاســتن از ماده و افزایش فضا 
 می داند، و شــفافیّت را اصل اساسی معماری ایران تعریف می کند 
)میرمیران، 1377: 95(. نادر اردالن،  شفافیّت را به مفهوم پیوستگي 
فضاهــاي مثبت تعریف کرده، و بر آن به عنــوان یکی از مفاهیم 
 مهم در درک معماری ســنّتی ایرانی-اســالمی تأکید ورزیده است 
)Ardalan, 1973: 45(. به نظر می رسد که شفافیّت، از اصول و مباني 
معماري ایران بوده و کالبد بناها را دربرمی گیرد؛ اما این کیفیت، فاقد 
تبیین نظري و دســته بندي بنیادین اســت. این فقدان سبب شده که 
طرّاحان و پژوهشگران، ابهام ها و برداشت هاي غیردقیقي از شفافیّت 

در ساختار فضایي معماري ایران داشته باشند.
 بــه همیــن جهت، ایــن مقاله برای تشــریح مفهوم شــفافیّت، 
ویژگی ها، و انواع آن در معماری ایرانی، به بررسي و تفسیر ساختار 
فضایــی دو گونه از آثار شــاخص معمــاری دورۀ صفویّه، به عنوان 
یکــی از برجســته ترین دوره های معماری ایران پرداخته اســت. در 

واقع این مقاله درصدد پاســخ گویي به این سؤاالت است: شفافیّت 
فضایــی در معمــاری ایران به چه نحوی تحّقــق یافته، و دارای چه 
دســته بندي اســت؟ هر یک از این دســته ها واجد چه ویژگی های 

فضایی هستند؟

روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفي اســت، که با راهبرد مطالعۀ 
موردي، براســاس تحلیل داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای 
و مشــاهدۀ میدانی، به بررســی شفافیّت ســاختار فضایی معماری 
ایــران در دورۀ صفــوی مي پردازد. از میان بناها کوشــک هشــت 
بهشــت، گونۀ برون گرا، و مســجد امام اصفهان، گونۀ درون گراي 
معماري سبک اصفهاني1، به عنوان مواردي براي کشف، تفسیر و 

دسته بندي مفهوم شفافیّت در معماري ایران انتخاب شده اند.

مبانی نظری تحقیق
1- مفهوم فضا

دربارۀ مفهوم فضا، از دیرباز برداشــت هاي گوناگوني ارائه شــده 
است. در فرهنگ معین، »فضا«2، مکان وسیع، زمین فراخ و ساحت 
معنا شده اســت. بنابراین، فضا، داراي مکان است، یا همان مکاني 
است که می توان به درون آن رفت؛ پس فضا، قطعاً یک جاي تهي 
اســت )معین، 1381(. افالطون در تیمائوس، فضا را »منشأ و ظرف 
همــۀ چیزهای مرئی و مُدرَک با حــواس می داند« )آرنهایم، 1382: 
170(. کــه این تعریف در دوره های بعــدی مورد توّجه قرار گرفت. 
دوران رنســانس که پایان قرون وســطی و شــروع انقالب علمی و 
مذهبی بود، از ســال 1400 میالدی با تحوالت هنری در ایتالیا آغاز 
شــد، و تغییراتی در مفهوم فضا به همراه داشــت. در واقع فضا  بر 
اساس اصول فضای اقلیدسی ســه بعدی و پرسپکتیو به کار رفت. 
همچنیــن مفهوم فضا در دوره های بعدی نیز به مراحل کمال خود 
ادامــه داد. هنرمندان و دانشــمندان معتقد بودند که توصیف جامع 
یک ســطح از یک نقطۀ مبنا غیرممکن است؛ و ماهیّت آن همراه 
بــا نقطه ای که از آنجا دیده می شــود، تغییر می کند. در واقع فضا 
در فیزیک مدرن، به شــکل نســبی در قیاس با یــک نقطۀ مبنای 
متحرّک تصور می شود. بدین ترتیب، به سه بُعد دورۀ رنسانس که 
در طول ســده های متوالی به عنوان واقعیات سازنده اعتبار داشتند، 
یک بعد چهارم، یعنی زمان، افزوده شــده اســت )گیدئون، 1392: 
363(. جیوردانو برونو، نظریّه هایی با اســتناد به نظریّۀ کپرنیک ارائه 
کرد و بی نهایت را پایۀ فلســفه اش قــرار داد. به اعتقاد وی، فضا از 
طریق آن چه در آن قرار دارد )جداره ها( درک می شــود و به فضای 
پیرامــون یا فضای مابین تبدیل می گــردد. فضا، حتماً نمی باید از 
همه سمت محصور باشد و بدین ســان اجباری نیست که همواره 
نهایتی داشته باشــد )گروتر، 1375: 186(. سیر تاریخی فضا در سه 
دوره، با ســه دیدگاه مورد بحث است. معماری در دورۀ اول، نوعی 
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مجّسمه سازی تلقی می شــود که طرّاحان به فضای داخل توّجهی 
نداشــتند؛ در دورۀ دوم، فضای داخلی کانون توّجه معماری درآمد. 
در ایــن دوره تنها فضای داخل و یا خارج مورد نظر بود؛ اما در دورۀ 
ســوم، ارتباط بین فضاهای داخل و خارج به طور واقعی ایجاد شــد 

)گروتر، 1375: 168(.
2- ادراک فضا

فضا، توسط انسان درک می شود و انسان، به عنوان مخاطب فضا، 
رابطه ای دو ســویه با آن ایجاد می کند )شولتز، 1353: 38(. کسی که 
به بنایی افراشته در دل محوطه ای کاماًل تهی نزدیک می شود، لزوماً 
رابطه ای ادراکی میان ناظر و هدف برقرار می کند. پیوندی که ناظر 
میان خود و هدف برقرار می ســازد، به صورت خط مســتقیم ادراک 
می شــود )آرنهایــم، 1382: 20(. مهدی حجت دربــارۀ ادراک فضا3 
می گوید: »وقتی واژۀ فضا را به معنای کیفیّت یا تأثیر فضا اســتفاده 
می کنیم، به تأثیر معماری بر انسان و تأثیر انسان از آن عنایت داریم. 
به عبارت دیگر، فضا در این معنا، نوعی ادراک اســت، تصویری که 
در آنها ایجاد می شود، حاصل ترکیب امر عینی و بیرونی )مُدرَک( و 
صفات مُدرِک است« )حجت، 1377: 19(. بنابراین »فضا« امری میان 
ادراک کننده و ادراک شونده است، که کیفیّت آن، تحت تأثیر رابطۀ 
ادراکی میان فرد و کالبد قرار دارد؛ انسانی که فضا را درک می کند، 

و کالبدی که فضا را تحدید می کند.

نمودار شمارۀ 1:  ادراک فضا

3- ساختار فضايی
ســاختار، در بنیادی ترین مفهوم خود، کل یکپارچه ای است که 
از قسمت ها و کلیّت های متّصل به هم به وجود آمده است. ساختار، 
الگویــی از نیروهای دارای کنش درونی اســت کــه به عنوان یک 
  )Kepes, 1965: 67(.کلیّــت واحد فضایی زمانــی ادراک می شــود
کنزو تانگه، در مورد مفهوم ساختار می گوید: »منظور از ساختاردهی 
به فضاهای معماری یا شــهری، فرایند شــکل دهی به فعالیّت ها و 
جریان های ارتباطی فضاهاســت. می توان گفت که ســازمان دهی 
فضایی، ایجاد شبکه ای از ارتباطات هر انداموارۀ زنده است که در 
آن رشــد و تغییر، به عنوان عوامل ثابت گنجانده شده اند. به وجود 
آوردن معماری را می توان فرایند ســاختن شبکه های ارتباطی قابل 

.)Luchinger, 1981: 34( »مشاهده در فضا نامید
بنابرایــن فضا توســط کالبد، احاطه و تعریف می شــود و صرفاً 
نهایتی برای آن وجود ندارد. هم چنین فضا دارای ســاختاری اســت 

که به طور کلی از شــبکۀ روابط تشــکیل شده اســت. انسان در 
کانون این شــبکه، ادراک کننده فضاســت، و در تقابل کنش های 

ساختار فضایی4 قرار گرفته است.

تصوير شمارۀ 1: ساختار فضايی

4- شفافّيت ساختار فضايی
شــفافیّت5، از اصول مهّم هســتی اســت )میرمیران، 1374: 28( 
و در زبان فارســی، به معنای چیزی اســت که از بیــرون او، آن چه 
اندرون باشــد، بتوان دیــد؛ مانند هوا، طلق، آبگینــه و بلور )ذخیرۀ 
خوارزمشــاهی( مقابل کــدر )دهخدا، 1349(. شــفافیّت، ســبب 
می شــود به وضوح برســیم و در مقابل آن، ابهــام و کدری وجود 
دارد )Rowe, & Slutzky, 1963: 46(. شــفافیّت، به معنای امکان و 
قابلیّت دید از وراء اســت و این سبب می شود که ریشۀ این بحث، 
به مفاهیمی هم چــون ارتباط درون و بیرون، تــداوم، یکپارچگی، 
سبکی و سرانجام به نورانیّت برسد )دیبا، 1378: 103(. بنابراین، در 
معماری، شــفافیّت کیفیّتی از فضاست که در رابطۀ درون و بیرون 
ســطوح فضا ایجاد می شود و در واقع، از صلبیت آن کاسته شده و 

شفاف می شود.
الف- رابطة درون و بيرون

تقابل و ارتباط درون6 و بیرون7، از اصول اساســی معماری است 
)شولتز، 1353: 78(. درون و بیرون، مجاور بالفصل یکدیگرند و در 
پالن های معماران، دیوارهای میان این دو عالم، چیزی جز خطوط 
یا نوارهایی باریک نیســتند، که پیوسته با تداوم حرکات روزمره مان 
از آنهــا می گذریم و می توان بدون تالشــی نه چنــدان زیاد، به این 
ســوی و آن ســوی آنها رفت. پس دغدغۀ بزرگ شخص معمار، از 

مغایرت تناقض گونه میان اینها ناشی می شود: 
1( بوجود نیامدن فضاهای داخلی مســتقل با عالم بیرونی ای که 

به همان اندازه کامل است، 
2( ضرورت انســجام این دو، هم چون اجزای تجزیه ناپذیر محیط 

انسان )آرنهایم، 1382: 122(.
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مــرز میان دو فضا، عالوه بر آن که مباین ویژگی های شــکلی و 
معنایی اســت، بر ویژگی های ارتباطی نیز داللــت می نماید؛ »چرا 
که انســان، به هر دو فضــای درون و بیــرون و هم چنین به امکان 
حرکــت بین این دو فضا نیازمند اســت؛ لذا ایــن دو، قابل جدایی 
مطلق نیســتند و همیشه ارتباطی کم و بیش شدید بین آنها وجود 
دارد. نــوع ارتباط، بیش از هرچیز، تابع نوع روزنه های فضای داخلی 
از یک ســو و رابطــۀ فضایی بین جداره ها از ســوی دیگر اســت؛ 
چراکه هردوی این فضاها، جمعاً محیط زندگی انســان را تشکیل 
می دهند و دارای ضرورت حیاتی می باشــند« )گروتر، 1375: 174(. 
کیفیّت فضایی به وسیلۀ تعریف مرز فضاها ایجاد می شود، در این 
میــان، هرچه مرزهای تحدیدکنندۀ فضای معماری که عبارت اند از 
کف، دیوار و سقف، واضح تر تعریف شده باشند، فضا بهتر درک 
می شــود. زمینۀ اصلی در مورد این سه عنصر معماری، ارتباط بین 
درون و بیرون است. این سه عنصر، همراه با هم و به طور خودکار و 
البته به طرق گوناگون، یک درون را در میانۀ بیرون ایجاد می کنند؛ 
کف ازطریــق رو و زیر، دیوار ازطریق درون و اطراف، و ســقف از 
طریق باال و پایین« )پرتــوی، 1388: 91(. در روند تکاملی تاریخی، 
فضا در دورۀ ســوم، )فضای قرن بیســتم( مرز بیــن درون و بیرون، 
وضــوح خود را از دســت داد و در واقــع، درون و بیرون، به صورت 
واحد دیده شــد. در مصاحبۀ تلویزیونــی، رایت دربارۀ نوآوری خود 
در معماری می گوید: پالن باز، به این معناست که ساختمان به جای 
این که تعدادی جعبه باشــد که کنار هم و یا داخل هم باشند، روز 
به روز نقش فضاها جّدی تر شــد و خــارج کم کم به داخل آمد و 

داخل، هرروز بیش تر به خارج راه پیدا کرد )گروتر، 1375: 174(. 

 تصوير شمارۀ 2: ساختار درون و بيرون فضا در قرن بيستم؛ 
مأخذ: گروتر، 1375: 183

برخــی معمــاران، از طریــق انفجــار محصوریّــت )جداره ها(، 
دوگانگی بین درون و بیرون را لغو کردند. میس وندروهه، از طریق 
ادامه دادن صفحات به خارج، جاری بودن فضا را به بیرون را تشدید 
کرد و یک دیوار را فقط از شیشه ساخت. ارتباط درون و بیرون در 
ذهن او، ارتباطی بسیار لطیف تر و جامع بود. »احساس جا افتادگی 

فضاهــا، این نیاز را به وجود می آورد که در درون، صحبت از بیرون 
باشــد و بیرون نیز خود به درون کشانده شود. اینک بیرون و درون 

می تواند یکی شود« )پیشین: 170(.
گونه هــای درون گــرا و برون گرا8، ســاختار فضایــی متفاوتی در 
مقایســه با یکدیگر دارنــد. بناهای برون گرا، بناهایي هســتند که با 
فضای بیرونی خود شــامل عناصر شــهري گذر، مسیر و یا محوطۀ 
خارجی در ارتباط مســتقیم بوده و فضاهــای داخلی آن نیز همین 
ارتباط را با فضای بیرونی دارند )معماریان، 1387(. درون گرایي با عدم 
توّجــه به فضاي خارجي و تأکید حول حیاط مرکزی ســازمان دهی 
مي شود )سیفیان، 1386: 8(. بنابراین تفاوت اساسی بناهای برون گرا و 

درون گرا در ساختار فضایي و  عنصر حیاط است.

تصوير شمارۀ 3: ساختار درون و بيرون در گونه برون گرا

تصوير شمارۀ 4: ساختار درون و بيرون در گونه درون گرا

یافته های تحقیق
1- شفافّيت در ساختار فضايی معماری ايران 

ارتباط درون، بیرون و پیوستگی فضاها در بناهای کوشک هشت 
بهشــت و مسجد امام اصفهان، حاکی از شفافیّت فضایی معماری 
ایران در دورۀ صفویّه اســت، در این بناهــا، فضاها زنجیروار به هم 
متّصل شــده اند و مرزهای فضایی کمرنگ محسوس می شوند که 

به طرق مختلفی ارتباط فضایی پدید آمده است.
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تصوير شمارۀ 5:  شفافيت فضا و رابطة درون و بيرون در کوشک 
 هشت بهشت اصفهان، 

مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان

 تصوير شمارۀ 6: شفافيت فضا و رابطة درون و بيرون در مسجد امام اصفهان، 
مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان

معمــاران ایرانی، بــا روش ها و عناصر متفاوت، فضایی شــّفاف 
را به وجــود آورده اند. مادۀ مکعب بنا را تا آن جا که ممکن اســت، 
توسط حیاط ها، ایوان ها، گشادگی ها، روزنه ها و نورگیرها برداشته و 
آن چه از ماده باقی مانده، حداقلی است که برای برپا ماندن بنا الزم 
است )میرمیران، 1377: 95(. در حقیقت، برجسته ترین خصوصیّت 
معمــاری ایران کــه آن را از معمــاری دیگر ســرزمین های جهان 
مشــّخص می کند، شفافیّت این معماری اســت )میرمیران، 1374: 
28(. این شــفافیّت، حاصل ادراک همزمــان چند موقعیّت فضایی 
اســت)Gyorgykepes, 1947: 78(. چنیــن کیفیّتــی در ســاختار 

فضایی معماری ایرانی به دو صورت ادراک می شــود: 1ـ شفافیّت 
حرکتی- ادراکی، که با حرکت درون فضا همراه است؛ 2ـ شفافیّت 

بصری- ادراکی، که به صورت دیداری است.

نمودار شمارۀ 2: دسته بندی شّفافّيت ادراکی، مأخذ: نگارندگان

الف- شفافّيت بصری- ادراکی
حــس بینایی مهم ترین عامل ارتباط انســان بــا فضای معماری 
اســت )نقــره کار، 1393: 70(. بــا درنظر گرفتن شــفافیّت به عنوان 
پدیــده ای در کنــش با نــور و ادراک بصری، می تــوان گفت که 
عناصر و مواد شــّفاف می توانند شفافیّت محدودۀ قابل مالحظه ای 
 Rowe & Slutzky, 1963:( از دیــد و ادراک بصری را پدید آورنــد
50(. ایــن نوع کیفیّت ادراکی، ضمن حفــظ حریم و محصوریّت 

فضا، پیوستگی بصری با فضاهای دیگر را به همراه دارد.

تصوير شمارۀ 7: عناصر شفافيت بصری/ ادراکی کوشک هشت بهشت؛ 
مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان

تصوير شمارۀ 8: نمايی از عناصر شفافيت بصری/ ادراکی کوشک 
هشت بهشت اصفهان؛ مأخذ: نگارندگان
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در معمــاری ایران، برخی عناصر، شــفافیّت بصــری- ادراکی را 
پدید آورده اند، عناصر فخرومدین، هورنو، شناشــیل، ارسی، شباک 
و روزن، سبب شــفافیّت فضاها شــده اند. با این عناصر، ساختمان 
بازتر، نقش فضاها جّدی تر، و بیرون به درون کشانده شده؛ درختان 

و طبیعت از درون مشهود و محیط با درون بنا یکی شده است.

تصوير شمارۀ 9: شفافيت بصری/ادراکی در کوشک هشت بهشت 
اصفهان، مأخذ: نگارندگان

کیفیّت شــفافیّت در ســاختار فضایی، ســبب نورانیت، حس 
تعالی و تحوّل فضا می شود، که عالوه بر تعامل بصری میان درون 
و بیــرون، حجم های نور و روشــنایی را به دنبــال دارد. در معماری 
ایــران، کالبد بناها تا حد ممکن توســط معمار، شــفاف، و تعامل 

درون و بیرون پدید آمده است.

تصوير شمارۀ 10: شفافيت بصری/ادراکی مسجد امام اصفهان؛
مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان

تصوير شمارۀ 11: نمايی از شفافيت بصری/ادراکی، مسجد امام اصفهان؛ 
مأخذ: نگارندگان

جدول شمارۀ 1: تحليل عناصر ايجاد کنندۀ شفافيت بصری- ادراکی؛ مأخذ: نگارندگان
عناصر ايجاد کنندۀ 
شفافّيت در معماری 

ايران

تصاوير
ويژگی ها

مسجد امام اصفهانکوشک هشت بهشت

----هورنو
در نزدیکی هـای تیـزۀ گنبـد، سـوراخ را پـر نمی کننـد تـا 
 در بـاالی طـاق، کار نوررسـانی و تهویـه را انجـام دهـد 

)پیرنیا، 1370: 119(.

----شناشیل
نوعـی بالکـن بـه سـمت بیـرون خانـه و روی معبـر عمومی 
اسـت کـه با چوب سـاخته شـده و پیرامون آن بـا نرده های 

مشـبّک پوشیده می شـود )شـاطریان، 1392:392(.

----فخرومدین
فخرومدیـن بـه چیـزي گفتـه مي شـود کـه بـا گل پختـه و 
سـفال یا کاشـي سـاخته شـده و روزنه اي کوچک در میان 

آن در می آیـد )پیرنیـا، 1387: 573(.
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عناصر ايجاد کنندۀ 
شفافّيت در معماری 

ايران

تصاوير
ويژگی ها

مسجد امام اصفهانکوشک هشت بهشت

شبّاک
سـطح مشـبّکی کـه از دو فضـای پر و خالی تشـکیل شـده 
باشـد، بـه نحـوی کـه از یک سـو بتوان سـوی دیگـر آن را 

دیـد، شـبّاک می نامنـد )صنعتـی، 1385: 25(.

روزن

محفظـه ای کوچـک اسـت که عـالوه بـر کار نوررسـانی، 
را  روزن  درواقـع،  می دهـد.  انجـام  نیـز  را  تهویـه  کار 
می تـوان یـک پنجـرۀ کوچـک دانسـت، کـه معمـوالً در 
بـاالی در و گاهـی در دو سـوی آن برای گرفتن روشـنایی 
و تأمیـن هـوای آزاد بـرای فضاهـای بسـته بـه کار  می رفته 

اسـت )نعمـت گرگانـی،1381: 319(.

مأخذ: نگارندگان

ب- شفافّيت حرکتی- ادراکی
توصیف کامل هر جســم فقط از یک نقطه غیر ممکن است، 
در حقیقت برای این که ناظر، تصوّر دقیقی از بنا داشــته باشد، باید 
خود را در فضــا حرکت دهد )گیدئون، 1392: 363(. حرکت اصل 
همــۀ تجربه های فضایي اســت، و درک فضا نیز متّکی به حرکت 
اســت )رحیمیان، 1383: 146(. از مفاهیم مهــم در هنر و معماری 
اســالمی، حرکت و پویایي اســت )مهدوی نژاد و ناگهانی، 1390(. 
بــا توّجه به این که بناها ثابت و غیرمتحرّک هســتند، انســان برای 
درک کامــل فضایی باید حرکــت و از میان عناصر عبور کند. در 
این رویکرد معماران ایراني توانسته اند با خلق برخي عناصر، امکان 
حرکــت از میان فضاها به صورت یکپارچــه را ایجاد کنند که در 

نهایت به پیوستگی فضاها منجر می شود.
2- پيوستگی فضاهای مثبت

در برداشــت شــفافیّت از ادراک فضا، ارتبــاط درون و بیرون به 
مفاهیــم پیوســتگی، یکپارچگی و تمامیت تعمیم داده می شــود 
)Massera, 2010: 56(. شــفافیّت، عاملی برای نیل به پیوســتگی 
داخل و خارج بناســت )Rost, 2008: 4(. هیــچ موضوع فضایی به 
اندازۀ این امر، مشــّخصۀ ذاتی کار معماری نیســت که باید درون 
و بیــرون را مرتبــط با هم ببینــد؛ یعنی بایــد آن دو را اجزای یک 
مفهوم بشمارد )آرنهایم، 1382: 221(. نادر اردالن، مفهوم پیوستگی 
فضاهــای مثبت  را این گونــه بیان می کند: »ایــن مفهوم، که فضا 
باید در ایجاد فرم ها هدایت کننده باشــد، از مفاهیم مهم در درک 
معماری ســنّتی ایرانی اسالمی اســت. این حقیقت ساده که انسان 
درون فضــای آزاد حرکت می کند نه جســم جامــد، در معماری 
مورد توّجه قرار گرفته اســت. این معماری، با وابســتگی فراوان به 

پیوســتگی فضاهای مثبت9، هیچ گونه انقطاع یا مانعی در جریان 
حرکت انســان به وجود نمی آورد. انســان، پیوسته در فضایی موّاج 
 و بازشــونده حرکــت می کند که تــا ابد یکپارچه باقــی می ماند« 
)Ardalan, 1973: 47(. پیوســتگی فضاهــای مثبت، پیوند هر فضا 
با فضــای دیگر اســت، که فضا عنصــری مثبت تلقی می شــود 

)نقره کار،1390: 406(. 

 تصوير شمارۀ 12: پيوستگی فضای مثبت کوشک هشت بهشت؛ 
مأخذ: نگارندگان

 تصوير شمارۀ 13:پيوستگی فضای مثبت مسجد امام اصفهان؛ 
مأخذ: نگارندگان
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 تصوير شمارۀ 14: پيوستگی فضايی در کوشک هشت بهشت؛ 
مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان

تصوير شمارۀ 15: پيوستگی فضايی در مسجد امام اصفهان؛
 مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان

جدول شمارۀ 2: تحليل عناصر ايجاد کنندۀ شفافيت حرکتی/ ادراکی و پيوستگی فضاهای مثبت
عناصر ايجاد 

کنندۀ شفافّيت 
در معماری ايران

مسجد امام اصفهانکوشک هشت بهشت

تصويرپالنتصويرپالن

ایوان

گنبدخانه

حیاط

مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان

الف- سلسله مراتب فضاها
در معماری اصفهان، فضاها مجزا و محصور نیستند؛ بلکه ضمن 
محدوده و شــخصیّت متعیّن، از فضاهای دیگر قابل شناســایی، و 
در یک ترکیب کامــاًل واحد قرار می گیرند، به طریقی که حرکت 
انســان در درون سلســله فضاهای یک بنا، حرکتی ســیّال و لغزنده 
اســت )میرمیران، 1377: 96(. در کوشک هشت بهشت، تسلسل و 
پیوستگی فضاها به حداکثر می رسد؛ سه فضای اصلی این کوشک، 
یعنی فضــای باغ یا حیــاط، ایوان ها و فضای مرکزی، با گشــایش 
فضایــی به یکدیگــر اتّصال می یابنــد و فضای بــاغ، از درون بنا و 
فضاهای مرکزی از حیاط و فضاهای شــهری ملموس و محســوس 

می شــود. کالبد بنا، ممانعتی در مقابل سیالن فضا ایجاد نمی کند، 
و نهایت شفافیّت و سبکی در سلسله فضایی این بنا پدید می آید.

سلسله فضاهایی که انسان به طور فیزیکی از آنها عبور می کند 
و وارد فضای بعدی می شــود، به صورت زنجیروار دارای پیوستگی 
هســتند، به طــوری کــه انقطاعی در تسلســل فضاها محســوس 
نمی گردد. پس از عبور از پیشــخان، ســردر و هشتی مسجد امام، 
به ایوان و میان ســرا، مجدداً به ایوان و ســپس گنبدخانه می رسیم. 
در طی این مســیر، فضاها همچنان پیوســته هســتند. این فضاها، 
به گونه ای طرّاحی شــده اند که درون و بیرون یکی شــده اســت. 
تعامــل از یک طرف بنا تا انتها پیوســته، و آدمــی همواره فضا را 
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به واســطۀ ارتباط با حیاط، و سلســله فضاهای دیگــر، بی انتها اما 
متعیّن و تعریف شده احساس می کند.

نتیجه گیری
فضا در معمــاري ایران، ماده و موضوع اصلی بوده اســت؛ از این 
رو فهم کیفیّت عمومی آثار معماری ایرانی، حاصل ادراک ساختار 
فضایی آن آثار است. بر همین اساس، این تحقیق تالش کرده است، 
مهم ترین و بنیادی ترین کیفیّت ساختار فضایی معماری ایرانی، یعنی 
شفافیّت را شناسایی و تبیین نماید. نحوۀ تحّقق شفافیّت و هم چنین 
انواع آن در ساختار فضایی معماری ایران، به ویژه معماری دورۀ صفویّه 
مورد پرســش و بحث قرار گرفت؛ که با تحلیــل نمونه هایی عالی 
از آثار معماری دورۀ صفوی، کوشــک هشت بهشت و مسجد امام 
اصفهان بررسی شــد. یافته هاي تحقیق نشان می دهند که، شفافیّت 
فضایي معماری ایرانی به عنوان کیفیّتی ادراکی در رابطۀ بین درون و 
بیرون فضا محسوس می شود و به دو دستۀ بصري- ادراکي و حرکتي- 
ادراکي قابل تقسیم بندی است. شــفافیّت بصری- ادراکی، حاصل 
تداوم بصری بین فضاهاست، عناصر شفافیّت بصری- ادراکی عالوه 
بر عملکرد خود، سبب نورانیت، تداوم بصری و درک همزمان درون 
و بیرون فضا می گردد. این امر در معماری ایرانی، توســط عناصری 
نظیر شناشیل، فخرومدین، هورنو، شباک و روزن تحّقق یافته است، به 
نحوی که حریم و خلوت در فضاهای داخلی تأمین می شود. چنین 
شــفافیّتی ضمن تفکیک دقیق فضای درون از برون، نوعی اختالط 
و امتزاج میان آنها را شــکل می دهد، که فضا سیّال، پیکره معماری 

شــفاف و تجربه فضایی مفرّح، ادراک می شــود. در معماری ایرانی 
فضاها دارای شکل تعریف شده، معیّن و مستقل از یکدیگر هستند، 
با این حال فضاها از درونی ترین تا بیرونی ترین، از اتاق تا میان ســرا، 
از گنبدخانــه تا صحن، و حتی تا عمومی ترین فضاهای شــهری به 
صورت زنجیروار به هم پیوســته اند. تسلسل و پیوستگی این فضاها 
یکی از مهم ترین ویژگی های ســاختار فضایی معماری ایرانی است 
که ضمن تعیین و تعریف حدود معیّن هر فضا، ســاختار فضایی را 
پیوســته و متداوم می سازد. چنین تجربۀ فضایی به صورت شفافیّت 
حرکتی- ادراکی قابل تبیین است، که با عناصری نظیر ایوان، حیاط 
و گنبدخانه محقَّق شــده است. در نتیجه، معماری ایرانی به ویژه در 
دوران صفوی، نوعی رابطۀ شفاف و متداوم بین درون و بیرون را شکل 
می دهد که متمایــز از رابطۀ درون و بیرون در معماری معاصر غرب 
است. معماری ایرانی، سبک، شفاف، متسلسل و پیوسته است و در 

عین حال دارای حریم، محصوریّت، و تعریف شدگی است. 

پی نوشت ها
1- مرحوم پیرنیا، دوره هاي مختلف معماري ایران را بر پایۀ خاستگاه شان 
در کتاب سبک شناســي معماري ایران نام گذاري کرده است؛ نمونه هاي 
منتخب از دورۀ صفویّه اســت، که از مهم ترین دوره های تاریخی معماری 
ایران و سبک اصفهاني است و توسط زهرا اهري، مکتب اصفهان خوانده 

شده است.
2- Space
3- space of perception 
4- Spatial structure 
5- Transparency 
6- Inside

تصوير شمارۀ 17: سلسله فضاها در مسجد امام اصفهان؛ مأخذ: نگارندگانتصوير شمارۀ 16: سلسله فضاها در کوشک هشت بهشت؛ مأخذ: نگارندگان
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7- Outside 
8- گونه شناسی معماری ایران، توســط غالمحسین معماریان، تحت 
عنوان آشــنایی با معماری مســکونی ایرانــی: گونه شناســی برون گرا و 
گونه شناسی درون گرا در دو جلد تألیف گردیده است. وی عامل ایجاد این 
دو گونه را در معماری ایران، وجود یا فقدان حیاط و شیوه ارتباط بنا با آن و 

در نوع ساختار فضایی بیان می کند.
positive space conti�  « 9- پیوســتگی فضای مثبت معادل واژه
From Within: On the Spir� است که در مقاله ای با عنوان »nuity

itual in Art and Architecture به آن اشاره شده است، و در کتاب 
Architecture, Culture, and Spirituality منتشر شده است.
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