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 چكیده

شفافیت مفهومی است گسترده که معانی گسترده ای نیز برای آن آورده شده است. واژه شفاف در لغت زمانی به کار می رود که 

 بتوان آنچه درون یک سوژه است را دید و در نوعی دیگر هم درون هم بیرون قابل لمس و دیدن باشد.که این معنی فقط محدود به

ماده نمی شود بلكه جنبه های معنایی را نیز در بر می گیرد.در معماری هر دو معنای ذکر شده صادق هستند. اما از آنجایی که 

موضوع مورد مطالعه در این مقاله شفافیت در معماری ایرانی است و معماری ایران به طور کاملی واجد شفافیت در معناست به این 

.که ابتدا با بیان معانی و تعاریف این واژه از منابع معتبر دیدی کلی نسبت به شفافیت به دست ردازیممی پجنبه از مفهوم شفافیت 

جربه چرا که حرکت  اساس درک وت .راک فضا و حرکت توضیحاتی داده شده، می آید. سپس درباره دیدن به عنوان وسیله ای برای اد

نقطه توصیف و درک کرد. همچنین اشاره خواهیم کرد که شفافیت باعث به  فضاهای معماری است و نمی توان یک شئ را تنها از یک

وجود آمدن مفاهیمی از جمله سلسله مراتب، پویایی و سیالیت، تداوم و پیوستگی فضا، ارتباط درون و بیرون، ماده زدایی و سبكی، 

با توضیح موارد ذکر شده نمود آنها را در  انعطاف و سازگاری، مطلوبیت و خوانایی و همینطور گشایش فضایی می شود. در ادامه

 معماری خانه های ایرانی بیان خواهیم کرد.برای انجام تحقیق پیش رو از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. 

 کلمات کلیدی

 شفافیت، ،خانه های سنتی ایرانی،کیفیات فضایی

 
 

 مقدمه -1

 یرانیا یادر خانه ه یتنمود شفاف یبررس یقتحق ینهدف از انجام ا

 یگذراند و ضررور یزمانش را در آن م یشتریناست .چرا که بشر ب

 یدر جهت طراح یاحکام یقطر یناست که به آن پرداخته شود تا از ا

که انسان از فضا  یفیاتیو با توجه به ک یرانیا یتخانه متناسب با هو

 یدر غرب در ابتدا یتشفاف یشود. مباد ییندارد تب رخانه انتظا یها

 ی. ول] 5:1390یی،بابا[شکل گرفت یستیکوب یها یو با نقاش یتهرنمد

 یاز اصول یکی یرانیا یدر معمار یتبتوان گفت که شفاف ینگونها یدشا

 یختار یشده است. اگر خط زمان را برا یبوده که همواره به آن توجه م

کرد آنچه  یم یانکه ب- یبنابر نظر زو نماییم، یمترس یرانیا یمعمار

در  یدبا -است  یرونب یمعمار یرهنداشت از دا یداخل یکه فضا

 .یمتکامل را داشته باش یو سبک یتشفاف ،یشگشا

کاستن ماده و  یبوده به سو یچرا که حرکت ]357:1392یان،معمار[

 یتر و مردم یفبه بعد،کالبد خانه ظر یازده یفضا. در سده ها یشافزا

 یرانیا یبناها یکالبد یتموجود  ]158:1387یرنیا،پ[شود.  یتر م
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 [باز. یمهن یباز و فضا ها یبسته، فضا ها یاست از فضاها یمجموعه ا

 ] 346:1392یان،معمار

دن معمارانه، کم کر یانو به ب یتبه سمت شفاف یخدر طول تار معماری

ه به واسط یرانکند.با ظهور اسالم در ا یفضا حرکت م یشماده و افزا

به حالت  یاز حالت ماد یتبر تکامل هس یمبن یاسالم ینیجهان ب

به  یشتریسرعت ب یرانا اسالمی–یرانیا یروند در معمار ینا یروح

دارد؛  یتشفاف یرس یرانا یمعمار] 63:1393ان،یدریح[خود گرفت. 

قاجار ره  یتا معمار یهخامنش  یمفهوم در معمار ینحصول ا یرس

 شود. یم یدهو قاجار د یهو اوج آن در دوره صفو یمودهپ

 ه شفافیتمعانی واژ -2

شده است: آنچه از نفوذ  یمعن ینگونها یدر زبان فارس یتواژه شفاف 

از  که یزینباشد، چ ییرنگ و روشنا یکه دارا یزیشعاع مانع نشود،چ

آن باشد  یروناو آنچه در اندرون باشد و ز اندرون او آن چه ب یرونب

لغت نامه [و بلورمقابل کدر ینهمانند آب، هوا، طلق، آبگ یدبتوان د

هر ] ینفرهنگ مع[درخشان و تابان یاربس]یتواژه شفاف یلدهخدا: ذ

باشد مانند بلور و  یاننما یگرد یانازک که از پشت آن اش یزچ

عبور  یاست برا یتیخاص یبه معنا یزیک؛ در ف ] یدفرهنگ عم[یشهش

توان  یم یسیکه در زبان انگل یمعادل یماده.معنا یک یاندادن نور از م

در غرب   2است. واژه ترانسپرنت  1رانسپرنسیکرد ت یانواژه ب ینا یبرا

 3ترانسپرر  ییقرون وسطا ینالت یشهو با ر یالدیم 15قرن  یلاز اوا

و از  یدنبه نظر رس یو به معنا ینالت یواژه ا  4که پرر یدمتداول گرد

که در  یری[ تعابmerriam.websterباشد.] یم  5 یرواژه اپ یها یشهر

ن شده عبارتند از:شفاف، پشت نما، یاب یتواژه شفاف یبرا ینزبان الت

نورگذران، روشن،  ]270:1378پاکباز[نما، فرانما  یشهگون، ش یشهش

 یانآر[نور،فروزان، یر دهنده، هادحائل، ماوراء عبو یرغ

 یطول موج ها یاجسم به انتقال نور  یک یتقابل ]2351:1379پور

 ]3121:1376پارکر، [زالل، صاف ید،متفاوت؛ تراد

 تعریف واژه شفافیت -3

شناخته  یتواژه مترادف با واژه شفاف ینمعاصر چند یمعمار یاتدر ادب
دو جنبه  یکه دارا یزی، چ 7، رسوخ  6یشده است از جمله: همزمان

 [,1963,45rowe]9و بعد چهارم 8 است

 یها یفیتبا ک ییدهد که فضاها یرخ م یدر فضا هنگام همزمانی

 یبترت ینبه ا یابند، یزمان ومکان، باهم تداخل م یکگوناگون، در 

 یدارا ییشود که هم به تنها یحادث م یهمزمان یناز ا یدیجد یفضا

 یمتشکله اش است و هم در مجموع دارا یاز فضاها یکخواص هر 

 یطهح یجاددر فضا سبب ا همزمانیاست.در واقع  یدیجد یفیتک

 یناست ونه آن . به ا یناست و هم آن، نه ا ینشود که هم ا یم یسوم

 یجادتواند موجب ا یارزش م یکبه عنوان «در فضا یهمزمان» یبترت

فضا  یژگیو ینخاص در خلق فضا باشد، و به عنوان مهمتر یفیتیک

ن امکان را به یا یدر معمار یتشفاف] 2:1390پنجه زاده:[مطرح شود. 

درک  ینیم،رت هم زمان ببرا به صو یمتفاوت یدهد که  فضاها یما م

 .یمو احساس کن یمکن

گونه ( به هر)و نه فضا و زمان10زمان  -فضا یاضی،و در ر یزیکعلم ف در

واحد  یکه زمان و مکان را به صورت ساختار شودیگفته م یاضیمدل ر
 یمفهوم فضا یاتکند. بر اساس فرض یبترک یکدیگربا  یوستهپو درهم

مستقل از هم دارد. در  یبعد زمان یکو  یجهان، سه بعد مکان یدسی،اقل

 یکو  شوندیبعد زمان درهم ادغام م یکسه بعد فضا و  مانز-فضا

 .کنندیم یجادرا ا یچهار بعد ی یوستهپ یطمح

شده دسته  یانب یتشفاف یکه برا یریتفاس یعخاطر گستره وس به
 یسخت به نظر م یواژه در معمار ینکردن ا یکردن و معن یبند

 یک یتکند که شفاف یم یانب یگراند یاندر م یدئونگ یگفرویدرسد.ز

مربوط  یتوان آن را به مبدأ هنر و معمار یاست که م یادیبن یفیتک

 یرمیرانم یهاد یدس ین[ .همچنsadeghi:2015:386دانست ]

آن را  یقلمداد کرده و معنا یاز اصول مهم هست یکیرا  یتشفاف

 یها یفیتبه ک یماد یها یفیتاز ک یوتکامل هست یشگیحرکت هم

 داند. یم یروح

 یکیدو جنبه است؛  یدارا یتواژه شفاف یشده برا یفتعر معانی
که در مقابل نور و هوا نفوذ  یاز لحاظ مصالح )در واقع مصالح یتشاف

را که به  یتاز شفاف یذهن یمعان یگریکند و د یم یان(را بیرندپذ

سخن  یگربه د یاهاست. یدهانسان به کشف پد یذات یلخاطر تما

 یشهاجسام باشد، مانند ش یذات یفیتک خاطرممکن است به  یا یتشفاف

 یدسازمان ها بدست آ یاانتظام ها  یذات یفیتبه خاطر ک یا

[rowe,1963,46که نوع اول در معمار.]مدرن و با ظهور مصالح  ی

 یکاز  یشب یمفهوم یت.شفافیابد ینمود م یشههمچون ش یدیجد

گسترده است.در  ییانتظام فضا یک یو به معنااست  یمشخصه بصر

مختلف  ییفضا یها یتادراک هم زمان موقع یبه معنا یتواقع شفاف

 یو ادراک ی[.و در واقع در تعامالت  بصرrowe,1963,45باشد. ] یم

 ] 6:1390یی،بابا[کند. یم یفادهنده فضا و زمان را ا یوندنقش پ

 معانی واژه خانه -4
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واسطه با فضا، در انزوا و  یب یکه انسان در آن تجربه ها یمکان یناول
سکن  یشهمسکن است.واژه مسکن از ر یاکند خانه  یجمع را درک م

 یناست که انسان با آن تسک یزیهر چ یگرفته شده که معنا

دست  ینهتا به سک ینیمگز یم یکه در آن سکن ییجا یعنی.مسکن یابد

 یزندگ یاناست که از آغاز تولد تا پا یزندگ هم.خانه از مباحث م یابیم

 یاز خاطرات و فرهنگ انسان ها در آن شکل م یبخش عمده ا

  ]2:1393یری،کب[.یردگ

 مبانی نظری -5

از  یدر ادراک آدمس یا یسژهو یستاهم ینسایی: حسس بیناییحس ب

واسسطه  یسسرعت عمسل و بس ینساییحس ب یها یژگیدارد . از و یطمح
ال و با اسستفاده از حرکسات بسا یدنارتباط است. در د یجادبودن آن در ا

انسسان قسرار  یاردر اخت یعیوس یدد یدانو چپ و راست چشم، م یینپا

 نماد هسا و ییدرک وتجربه به رمز گشا بتواند بر حس یکه م یردگ یم

بعساد مختلسف و اسست بسا ا یسانیجر یسدن. دیسدآ یلاطرافش نا یرمز ها

مختلسف در آن  یها یتفعال یآن همزمان یژگیو ینگسترده که مهم تر

کند.کسه  یخبر به ما عرضسه مس یافتن یرا برا یمتعدد یاست و راه ها

رنسسسد. یگ یقسسسرار مسسس یننسسسدهب یسسسارهمسسسه آنهسسسا همزمسسسان در اخت

 یزیولوژیسکف یانسان کسه خصسلت یادراک حس] 1،1394افشارمهاجر،[

 یسندارد.. در ا یاریبسس یستاهم یط،از مح یفهم بصر یاناست، در جر

 یمس یانیاطرافش کمک شا یطبه انسان در درک مح یعناصر بصر ینب

 کند.

خت سسا یهو مواد اول یربناز ی،بصر یه:عناصر اولیبصر یهاول عناصر

عبارتنسد از نقطسه،خط، سسطح،  یبصسر یهاند. عناصر اول یهر طرح بصر

و چسه  یعسی)چسه طب یجلسوه بصسرحجم ،بافت،نور و رنگ کسه در هسر 

 یو مفهسوم خاصسس یمعنس یدار ا یسکشسود.و هسسر  یمس یسدهمصسنوع( د

 ] 4،1394افشارمهاجر،[هستند.

و اسساس درک و  یسهپا یسزحرکست ن یم: حال مهم است بدانحرکت

 شینکسه تمسام آفسر ینبا توجه به ا یزاست. و ن یمعمار یتجربه فضا ها

ز اصسل حرکست در ا یسزرسسد گر یدر حال حرکت هسستند بسه نظسر مس

 ]2:1395ی،مسگر[ممکن باشد.  یرو غ ینشدن یمعاصر امر یمعمار

ممکن است چرا کسه  یرنقطه غ یکتنها از  یش یککامل  توصیف

رو اسساس  ینشود.از همس یشئ عوض م یاتخصوص یدنقطه د ییربا تغ

 یبه عرصه نقاشس یسم. ورود کوبیستنقطه ن یکبر  یدجد ییتصور فضا

 یبود که حدود چهارصد سال بر معمار یواصل پرسپکت ییرها یبه معنا

 یسکشئ از  یک یفبر توص پرسپکتیونمود.اساس  یحکومت م یو نقاش

کسه تصسور  ینا یبرا یتدر حق]317-316و1392یان،معمار [نقطه بود.

خود را همراه شسئ در فضسا حرکست  یستیداشته باشم با یاز ش یقیدق

 شود. یمحسوب م یمعمار یرناپذ ییرو زمان جزء جدا ین.از ایمده

کسه از  ییدر سساختمان هسا یتبه شفاف یابیدست  ی: براشفافیت

نفسوذ  یکسی یمتوجه کن یزبه دو چ یستیاجزاء صلب ساخته شده اند، با

ماده  یتخاص یکعبارت است از  یریانعکاس. نفوذ پذ یگریو د یریپذ

متخلخسل عبسور کنسد. در اصسطالح  یاز فضسا یالدهد س یکه اجازه م

اجسازه  یاءکند که به اش یعمل م یلتریف نبه عنوا یرینفوذ پذ یمعمار

برگشت  یمشاهده شوند.انعکاس به معن یادهد تا از آنها عبور کرده  یم

(. یینسهباشسد)ارر آ یسسطح  یساشئ  یک یرنشان دادن تصو یادادن نور 

 یسا یسدکرده آنها را ناپدجامد کمک  یاءدر اش یتشفاف یجادانعکاس به ا
رسسد سساختمان  یبه نظر مس نابراینکند ب یادغام م یرامونپ یدر فضا

 ]3:1395ی،مسگر[است. ییحس روشنا یدارا

و  ییفضسا یفیساتیباعسث بسه وجسود آمسدن ک یدر معمار شفافیت

 یوسستگیتسداوم و پ یالیت،و س یاییهمچون سلسله مراتب، پو یمیمفاه

 ی،رانعطساف و سسازگا ی،و سبک ییماده زدا یرون،فضا، ارتباط درون و ب

 ] 6:1390یی،بابا[شود.  یم ییفضا یشو گشا ییوخوانا یتمطلوب

 ،از ماده به روح  یریس یدر مقاله  یرمیرانم یهاد یدس همچنین

 داند: یرا در پنج اصل م یتشفاف ینمود ها

رسسد و بسا دانسش  یمس یو سسبک یفضا: به حداکثر گشسادگ .1

 .یابد یم یشساختمان با کاستن از ماده بنا به موازات آن فضا ازا

در  ینمونسه فنساور ینفن: در جهت کساهش بناسست و بهتسر .2

 بزرگ مانند گنبد است. یپوشش ها یمعمار

 است ینقر یاربس یتنور: با شفاف .3
بنسا در  یربخشد و با انعکاس تصسو یطراوت م یطآب: به مح .4

 کند. یرا دو برابر م بایییخود ز

با ماوراء است، انتظسام بخسش ،  یافق: نقطه اتصا جهان خاک .5

 یآرام کننسسسسده و تعسسسسادل دهنسسسسده خطسسسسوط و عناصسسسسر عمسسسسود

 ]3:1393یری،کب[است.

ساختمان  یدانش فن یشرفتپ یخ: در طول تاریو سبک ییزدا ماده

 ینمونسه آن پوشسش هسا ین.که بهتسر یابدبنا کاهش  یباعث شد ماده 

 یبنسا کسم شسده و بنسا سسبک تسر مس یتصسلب یجسهاسست.در نت یگنبد

ده و کند و در تکامل اصل کاستن از م ی، بار بنا را کم م یشود.گشودگ

 یدنبسسال آن بنسسا را شسسفاف تسسر مسس هفضسسا قسسدم برداشسسته و بسس یشافسسزا

 ]6:1391ی،ساالر[کند.

 یمبنگسر ی: اگر به به ساختمان به عنوان جعبسه اییفضا پیوستگی

گاه بسه  یچمتعدد از همه طرف بسته شده است، آنگاه ه یکه با قفل ها
 یسنا یسستی.بایدرس یمساختمان نخواه یروندرون و ب ییفضا یوستگیپ

 یها و دو سطح افقس یوارد یشش جزء که عبارتند از چهار سطح عمود
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خارج  یاز بنا در فضا یی. در واقع هر جزیمکن داکف و سقف را از هم ج

سسطوح را  ییفضسا یالیتبدست آوردن سس یبرا ین. همچندیاب ینفوذ م

بساز  "سسرکوب کننسده"جعبسه  یکبسار یکه برا ی.هنگامیدتوان کش یم

 [کسرد. یسانب یمناسسب را در کمسال آزاد یتوان کارکرد هسا یباشد، م

 یتوان در جداره ها و نقاط اتصسال فضسا هسا یم]286:1392یان،معمار

باعسث بسه  یسدکردن دامنسه د بنا از روش گسترده یک یو خارج یداخل

 ]6:1395ی،مسگر[و حرکت شد.  یتوجود آمدن شفاف

 فضا رابطه تنگاتنسگ بسا فضسا و زمسان دارد. یالیتفضا: س سیالیت

 یجاکدر در هر  یستادندهد که با ا یم ینندهامکان را به ب ینا یالیتس

ث ان باعسخواهد بنگرد.انسان و عامل زم یکه م یهبنا ، آزادانه به هر زاو
 یفضسا مس یسکمتفاوت در  یگوناگون و حس ها یاتآوردن تجرب یدپد

 ] 242:1392ریان،معما[شوند. 

بسسته و تمسام شسده، مفهسوم  ی: نطقسه مقابسل مفهسوم فضساتداوم

 یساحرکست انسسان و  یرمس ییفضا ینو تداوم قرار دارد.در چن یتشفاف

 یهسا یشگشسا یکهبه طور یرد؛گ یصورت م یوستهپ ینگاه او در تداوم

و  یوارهساد یدر البال یتموجب شفاف یو عمود یدر خطوط افق ییفضا

و  یتنساهیال یدر افقس ییگسردد.و دورنمسا و منظسر نهسا یسستون هسا مس

حال ]5:1378 یبا،د[.یردگ یمجدداً جان و جلو تازه به خود م یل،مسته

و بسه  یسرانا ینمسود آن را در معمسار یتشسفاف ینظسر یمبان یبا بررس

 کرد. یمخواه یبررس یرانیا یخانه ها یخصوص در معمار

 یرانیا یدر خانه ها یتشفاف یبررس -6

ر دارد. در شه یعتبا طب یهدو سو یارتباط یرانیا یو شهرساز یمعمار

ر عالوه ب ینهستند که در آن ساکن یمرکز یاطیح یبناها دارا یرانیا

ما و نرا دارند آب  یدآنکه امکان مشاهده آسمان، ماه، ستارگان و خورش

ور ن یدر آن منظور شده است.استفاده از طاق نما، باز یزن یاهگل و گ

 یرابآن  یتفضا و مطلوب یفباعث تلط یرانیا یدر خانه ها یاهه و گیوسا

خانه  یاساس یزمم یاز ارزش ها یکی ییشود.درون گرا یم ینساکن

ت آن اس یرانیخانه ا ییمنظور از اصطالح درون گرا یداست شا یرانیا

آغاز  یعنیهم به درون آورده شده است  یرونب یرانیکه در خانه ا

 یم یدرون و برون در داخل خود خانه رو یانم یستیگفتگو و همز

. پنجره آسمان است یاباغ دلخواه  از یکه مثال کوچک یاطیدهد در ح

به درون نشان از  یرونآوردن نمونه ب یعنی ییگونه درون گرا ینا

 . فضا دارد یوستگیخانه و تداوم و پ یروندرون و ب ینب ییفضا یشگشا

مشخص  یتبا قاطع گاهیچه یران،فضاا یمعمار یبدنه بناها یالالبه در

 یابه منظره یدنغنابخش یلآن به دل یچیدهپ یباتوابهام ترک شودینم

کرد.  یرتفس یافته یتآن را در قالب محدود و تمام توانیاست که نم
در درون خود  یگرید یدهاست که پد اییدهاز پد یامفضا حامل پ ینا

فضا است با  یگربخش د یبه سو یآن،حرکت یدارد و حرکت به سو

 گسترده. یتیو جامع یتکل

بودند.پس از ورود  "درونگرا"مردم، یهروح یهبر پا یها به طور کل خانه

 یگذشت.پس از گذر از هشت یاز هشت یدبا یبه خانه از کوچه و گذر،م

به  یکیدو راه، یبه درون خانه درآمد.هشت یکراستتوان  یباز هم نم

خود،به  یژهداشته که هر کدام با داالن و یبه اندرون یگریو د یرونیب

 ]155:1387یرنیا،پ[. افتندی یراه م یاندرون یا یرونیب یرایانسم

ساختمان است.چرا که درون  یک یروندرون و ب یانجیم ی،فضایهشت

شد  ینم یکبارهبه  یرونشود و هرگز از ب یشمرده م یمحر یخانه دارا

کند تنها  ینمود م یرونبه اندرون خانه پا گذاشت. آنچه از هر خانه از ب
و مانند هم  گرداگرد خانه ها ساده یوارهایسردر آن است.چون د

 ]143:1387یرنیا،پ[هستند. 

 

 رندهمنبع نگا ،ورودی-1جدول 

 
– ورودی یکی ازخانه های ابیانه1 تصویر

 گشایش فضایی درون و بیرون

 www.anobanini.netمنبع: 

 
 سلسله مراتب ورودی   2 تصویر

 www.anobanini.netمنبع: 
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خوانایی ورودی کوشک تاج آباد  3 تصویر

 نطنز

 www.irdc.irمنبع: 

 

و در  الگوی حیاط مرکزی که سابقه دو هزار ساله در معماری ایران دارد

 جهان نیز به مقیاس وسیع به کار گرفته شده است، دیگر های سرزمین

 در ابتدا از. دارد شدن تر در معماری ایران سرنوشتی در جهت شفاف

ه بمرکزی در نظر گرفته شدند که  حیاط بدنه در هایی ایوان الگو این

در طول زمان این  .افزودند سبکی و شفافیت فضای درونی حیاط می

 و یابد می افزایش ها شود، ابتدا تعداد و گشادگی ایوان امر تقویت می

 چهار دادن قرار و کشف با صفوی دوره در و رسد می ایوان چهار به

 این نور فاقد یها حیاط کوچک در چهار گوشه حیاط اصلی که بخش

 آن برجسته های نمونه که یابد شفافیت بنا افزایشی می .هستند الگو
صدر هستند. سرانجام در دوران قاجار با  مدرسه و چهارباغ مدرسه

 ارتفاع در هایی حیاطک ایجاد و مرکزی حیاط های شکستن دیواره

 و این الگو رسد می خود قوت حداکثر به امر این اصلی حیاط به متصل

 ]4:1391ساالری،[.یابد در جهت شفافیت تکامل می

در تاریخ معماری ایران به خصوص در دوران اسالمی حیاط مرکزی 

نقش اساسی داشته است. ایوان ها فضاهایی هستند که از یک سو به 

حیاط باز می باشند. به نظر میرمیران این نخستین شکل گشادگی 

دوره های بعد نوآوری هایی در خصوص فضایی بوده و پس از آن در 

به نظر میر میران اوج تکامل گشایش . گشادگی صورت رفته است

ای فضایی در دوره قاجار دیده می شود.چرا که راه حل های متعددی بر

یجاد آن ارائه شده است.از دیگر راه حل های به کار گرفته شده برای ا

ت)حیاطک(که در گشایش و سیالن فضایی، چهار یا هشت مهتابی اس

 359:  1392معماریان، [مسجد دیده می شود.–طبقات باالی مدرسه 
 ] 358و

 ها فضا یگشودگ -اهیگ و آب با اطیح فیتلط– یمرکز اطیح-2

 رندهمنبع نگا ،اطیح به

 
 خانه الری ها یزد4یرتصو

 www.fa.wikipedia.orgنبع:م

 
 هاکاشان یخانه عامر 6یرتصو
 www.makanbin.comمنبع:

 

حسین  ایوان را می توان در نیاز ساکنان به معنای واسطه که قادر باشسد

ا رامکان مکث یا توقف -و بالعکس-گذشتن از فضای باز به فضای داخلی

ت ایوان فضای نیمه باز مسقفی اسس]346:1392معماریان، [فراهم آورد.

 که از سه طرف محدود و از یک طرف باز است.ایوان یکی از مهمتسرین

فضاهای خانه می باشد و در نحوه سامان دهسی فضساهای دیگسر نقسش 
 ن قرارکلیدی دارد.ایوان در اکثر خانه ها در امتداد محور اصلی ساختما

قسیم تاسری و منفرد تمی گیرد.اشکال ایوان را می توان به دو گونه سر

یجساد ایوان به عنوان فضای نیمه باز باعث ا ]66:1393حیدریان،[نمود. 

سته سلسله مراتب در بین فضاهای باز و بسته می شد تا گذر از فضای ب

به باز برای مخاطب دشسوار ننمایسد. ایسوان همچنسین مقسدمات سسیالن 

 .فضای باز به فضای بسته را فراهم می نمود

 

 رندهمنبع نگا ،ایوان-3جدول 

 
 خانه بهروزی قزوین  7تصویر

 www.beytoote.irنبع: م
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 کوشک هشت بهشت اصفهان 8تصویر 

 www.akairan.comنبع: م

 
 خانه رحیمی ها در روستای بی تم 9یرتصو

 www.shanderman20.irمنبع: 

 

 

 انعطاف پذیری فضاهای خانه، مثالی دیگر در بیسان ایسن ویژگسی اسست.

ان فضاهای خانه نه بر اساس عملکرد، که بر اساس کیفیات معمارانه شس

نامگذاری شده اند و بسسته بسه ویژگسی هسای فضسایی و ابعساد، پسذیرای 

نسد فعالیت های مختلفی در ساعات مختلف شبانه روز یا همزمان بوده ا

گی و .خوابیدن و زندو در عین حال قابلیت بسط یافتن نیز داشته باشند

ارهسسای دسسستی و ... همسسه در یسسک جسسا انجسسام مسسی شسسده آشسسپزی و ک

اتاق سه دری بیشتر اتاقی خصوصسی یسا اتساق ]132:1387پیرنیا،[است.
اشسد. خواب بود.اتاق پنج دری می توانسته اتاق نشیمن یا مهمان خانه ب

انی هسا بیشتر اتاق ها  به میانسرا باز مسی شسوند.ایر ]146:1387پیرنیا،[

ایی د که درون اتاق و بیرون آن کسه میانسسرهمیشه خواستار آن بوده ان

ه سرسبز بوده،به هم دید داشته باشد.گشادگی و فراخسی و دیسد آزاد بس

 ]146:1387پیرنیا،[طبیعت با سرشت ایرانی آمیخته است. 

دون از دیگر فضاهای معماری ایران چهار مهتابی )فضای ایوان ماننسد بس

و مهتابی ها نسوعی فسرسقف(است که در جلوی حجره ها قرار دارند.این 

جه رفتگی های بزرگ ایجاد کرده اند که دید مخاطب را به عمق فضا تو

رسیدن به عالی ترین گشایش فضایی ]360:1392معماریان، [می دهد.

مهتابی .به وسیله حذف تدریجی دیوار های بین دو فضا محقق می شود

 ابیمهتس ها حیاط مانندهایی هستند که بر شفافیت خانه مسی افزاینسد.

ه بسفضای بدون سقفی است که باالتر از سطح حیاط قرار دارد.در واقسع 

عموال ایوانی شباهت پیدا می کند که سقف آن را برداشته اند.این فضا م
از سه طسرف بسسته و از جهست چهسارم بسه فضسای بساز مشسرف اسست. 

 ]66:1393حیدریان،[

 

 

 
 خانه بروجردی ها یمهتاب 10تصویر

 www.naghsh-negar.irنبع: م
 

نسا  حوضخانه در خانه های متقدم  فضایی اصلی در امتداد محور اصلی ب

وض بوده و بسه عنسوان یسک واقع گردیده است.این فضا محل استقرار ح

جهت نشستن و استراحت و انبار  و نگهداری مواد غسذایی فضای خنک 

استفاده می شده است.حوضخانه یکی از عناصر شفاف و شفافیت بخش 

خانه هاست.سقف های طاقی با عناصری چسون کاربندی،حضسور نسور و 

آب،بوی طراوت و خنکی باعث شفاف تر شدن بیشتر فضسا مسی شسوند. 
نسه هسای ایرانسی باعسث وجسود آب در حیساط خا ]67:1393حیدریان،[

 انعکاس محیط در آب و دو چندان شدن عمق حیاط میشود.

 رنده،منبع نگاحوضخانه و آب-5جدول 

 
 حوضخانه خانه گلشن زواره 11تصویر 

 www.manzaronline.comمنبع : 

 
انعکاس بنا در -خانه عامری ها کاشان 12تصویر

 آب

 www.bartarinha.irمنبع: 
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خانه حاج آقا علی  حوضخانه 13تصویر

 رفسنجان

 www.manzaronline.comمنبع: 
 

 منبع نگارنده،بررسی شفافیت در خانه های ایرانی-6 جدول

 بررسی شفافیت در خانه های ایرانی

 درونگرایی

انسان ها نیاز به فضای بساز دارنسد، بسه واسسطه 

 دل خانه درونگرایی و این نیاز بشر فضای باز در
جای گرفته است.از این رو نور و آب و گیساه در 

دل خانه مطرح می شود و رابطه تنگساتنگی بسا 
خانه دارد.درواقسع حضسور طبیعست در دل بنسا 

 باعث تلطیف فضا می شود.

 سلسله مراتب ورود به خانه

بعد از گذر از سلسله مراتسب ورودی وارد فضسا 
هایی می شویو که مختص بسه قشسر خاصسی از 

ا رافراد است مثال مهمان اجازه ورود به اندرونی 
ندات از این رو از طریق مسیری که در آن قرار 

می گرفت به فضایی غیر از اندروی هدایت می 

شد. و این شفافیت مسیر حرکتی را نشان مسی 
 داد.

 نمود سردر ورودی خانه

وجود سردر باعث خوانایی می شده چرا که در 

را نمایسان میکسرده و نمای بیرونی خانسه خسود 
 نسبت به بقیه اجزا خانه شاخص تر بوده است.

 ایوان

ایوان به عنوان فضسای نیمسه بساز باعسث ایجساد 

سلسله مراتب در بین فضاهای باز و بسته مسی 
شد تا گذر از فضای بسته به باز برای مخاطسب 

دشوار ننماید. ایوان همچنین مقدمات سسیالن 
 هم می نمود.فضای باز به فضای بسته را فرا

 

 حیاط مرکزی

با حضور آب و نور گیاه باعث تلطیف فضسا مسی 

شود. حیاط در واقع فضایی است که در نتیجه 
کاستن از کالبد بنا بسه وجسود آمده)کاسستن از 

مسساده و افسسزودن بسسه فضسسا همسسان شسسفافیت در 
 معماری است.(

 است.این نشان از انعطاف فضا های خانه  تمرکز چند فعالیت در یک فضا

 مهتابی
مهتابی نیسز ماننسد ایسوان فضسایی اسست میسان 

 فضاهای بسته و باز .

 حوضخانه
حضور نور و آب،بسوی طسراوت و خنکسی باعسث 

 شفاف تر شدن بیشتر این فضا می شده است.

 
 منبع نگارنده،فضا ها و شفافیت- 7 جدول

 به وسیله شففافیتمفاهیم به وجود آمده کدام یک از  نام فضا

 در آن وجود دارد

ماده زدایسی در سسر در دیسده مسی –خوانایی –سلسله مراتب  ورودی
 شود )به خاطر ایجاد فضای نیمه باز(

 ماده زدایی –ارتباط درون و بیرون  –تداوم و پیوستگی فضا  ایوان

 گشایش و سبکی –و سبکی 

 وجود گیاه و آب -ارتباط درون و بیرون حیاط مرکزی

 ارتباط درون و بیرون -گشایش فضایی مهتابی

 انعکاس فضا در خود –وجود آب و نور  حوضخانه

 نتیجه -7

تی معماری خانه های سن با توجه به مطالعات انجام شده پی بردیم که
از  ایرانی تمامی ویژگی های شفافیت را داراست. و تمامی فضا های آن

 شفافیت برخوردار هستند. خانه ها به حداکثر گشادگی رسیده اند و

م گویی بنا آغوشش را برای حیاط خانه باز کرده و درون بیرون با ه

ضای گیرد از ف مرتبط شده اند.و این ارتباط با سلسله مراتبی صورت می

ز اباز به فضای نیمه باز و سپس فضای بسته وارد می شویم. هر کدام 

ا بفضا های خانه ضمن اینکه محدوده  خودشان را دارند در یک ترکیب 

سبکی  فضا های مجاور قرار دارند و با آنها مرتبط اند.و بنا به نهایت

 .وری استباقی مانده برای برپا ماندن بنا ضر رسیده است و آنچه که

واهد خانسان با حرکت خود و با نگاه کردن به بنا تمامی فضاها را درک 

چرا که درک  کرد و وجود شفافیت در آن را احساس خواهد کرد.

شفافیت در فضا جز از راه حضور در فضا و حرکت در آن و همچنین 

تنگ گذران زمان در آن میسر نمی شود و این خود نشان از ارتباط تنگا

 زمان و اهمیت بعد چهارم )زمان( در راستای ادراک شفافیت فضا با
نی فضا، دارد.ادراک شفافیت با حرکت در فضاهای خانه های سنتی ایرا

 به خوبی میسر می شود چرا که معماری خانه های ایرانی واجد تمام

 ویژگی های شفافیت می باشد.
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 س هازیرنوی -8

                                                
trans.par’en.cy :quality or state of being 

transparent;ttansparence;a burlesque of 
honor;luminous;figuratively 

Transparent 

transparere 

perer 

appear 

simultaneity 

interpentration 

ambiralence 

space-time 

space-time 

Archive of SID

www.SID.ir

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Allan_Neilson
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Allan_Neilson
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_A._Knott&action=edit&redlink=1
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

