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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره هجدهم / بهار 1397 / سال ششم

چکیــــده: 

مقایسه و تطبیق اصل شفافیت در کالبد و طرح خانه های دوره ی 
صفوی و قاجار اصفهان

کورش مومنی*
استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، )نویسنده ی مسئول(

شفافیت از اصولی است که پیوسته در معماری ایرانی بکار گرفته شده است و با گذر زمان، روند شکوفایی آن به اوج خود رسیده است. 
خانه ها -که از مهم ترین بناها در معماری اسالمی هستند- در طول تاریخ، تجلی گر این اصل بوده اند. اصفهان، به عنوان شهری که در 
دو دوره ی مهم، پایتخت سیاسی کشور بوده است؛ دارای اهمیت معماری فراوانی است. از این حیث، بناهایی با معماری ارزشمند در این 
دوره ها بنا شده اند که از مهم ترین این بناها، خانه ها هستند. بنابراین این نوشتار به منظور بازشناسی و بازبکارگیری اصل شفافیت و نمود 
آن در معماری مسکونی معاصر، به بررسی و مقایسه ی  اصل شفافیت در معماری خانه های دو دوره ی تاریخی صفوی و قاجار اصفهان، 
پرداخته است. نگارندگان در پی پاسخ به این سؤاالت هستند که؛ شفافیت در کالبد خانه های تاریخی اصفهان به چه صورت تجلی می یابد؟ 
و اصل شفافیت در دوره های صفوی و قاجار به چه صورت نمود یافته است و در کدام دوره نمود بیشتری داشته است؟ در همین راستا، 
پژوهش حاضر با هدف مقایسه و تطبیق اصل شفافیت و راه کارهای بکارگرفته شده جهت نمود آن در خانه های دو دوره ی مهم تاریخی 
شهر اصفهان، به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بخش مبانی نظری آن، با استناد به منابع کتابخانه ای و بخش میدانی و 
بررسی نمونه های تحقیق با بکارگیری اسناد و نقشه های تصویری معتبر، مشاهده ی مستقیم از بناها و مصاحبه با افراد متخصص، صورت 
گرفته است. در بخشی از کار جهت اطمینان از روایی و پایایی شاخصه های تحقیق، از پرسش نامه استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق 
نشان داد که شفافیت در خانه های صفوی و قاجاری به صورت مبانی و شاخصه هایی چون »ماده زدایی و سبکی«، »نفوذپذیری و انعکاس«، 
»سیالیت و پویایی«، »تداوم بصری« و »سازمان دهی فضایی و توالی«، نمود یافته است. هر یک از این اصول، خود با استفاده از راه کارهای 
خاصی در بنا، شفافیت را ایجاد می کرده اند و می توان گفت که معماری خانه های قاجاری، مبانی و الگوهای صفوی بکارگرفته شده را ارتقا 
بخشیده و حتی در بخش هایی نوآوری هایی را در ایجاد شفافیت در کالبد بنا، ایجاد نموده است. در کل نمونه های قاجاری مورد بررسی، 

نمونه های کامل تری در بکارگیری اصل شفافیت در کالبد بنا بوده و اوج شفافیت را نشان می دهند.

انعکاس،  و  نفوذپذیری  و سبکی، سلسله مراتب،  ماده زدایی  بصری،  تداوم  شفافیت، 
خانه های صفوی و قاجاری اصفهان.

واژه های کلیدی: 

* K_Momeni@jsu.ac.ir       

تاریخ دریافت مقاله:95/11/03   تاریخ پذیرش نهایی: 97/02/15
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1. مقدمه
شفافیت1 از اصولی است که پیوسته در هنر و معماری ایرانی 
جاری بوده است. معنای این اصل در معماری اسالمی، حرکت 
همیشگی و تکامل از کیفیت مادی به کیفیت روحی است. 
اصل شفافیت در طول تاریخ معماری ایران سیر تکمیلی را 
طی نموده است؛ به نحوی که »سیر حصول این مفهوم، در 
معماری هخامنشی تا معماری قاجار ره پیموده و در نهایت 
در دوره]های[ صفویه و قاجار نهایت ظهور خویش را هویدا 
ساخته است« )میرمیران 1383(. این دو دوره، از دوره ها ی 
معماری  در  می شوند.  محسوب  اسالمی  معماری  در  مهم 
معاصر، ضرورت پرداختن به شفافیت و مبانی آن، بیش از 
پیش ملموس است. همان گونه که آدریان فورتی2 عنوان 
کرده است؛ »واژه ی شفافیت به طور گسترده ای در میان 
معیارهای جهان بکار گرفته می شود و این در حالی است 
که معماری جهان، به ندرت به دنبال تحلیل معنا یا کاربرد 
دقیق آن بوده است« )فورتی 2000، 286(. می توان گفت 
همواره  که  اصولی  از  یکی  عنوان  -به  شفافیت  اصل  که 
الگوها و مبانی نظری زیبایی شناسی معماری را ارتقا داده 
جدید  بناهای  طراحی  و  ایران  معاصر  معماری  در  است- 
نادیده گرفته شده و یا کمتر بکارگرفته می شود. در صورت 
در  تجلی اش  نحوه ی  و  مفهوم  نیز،  اصل  این  بکارگیری 
معماری تغییر یافته و الگوی ایرانی اسالمی این اصل، دچار 
دگرگونی و تغییر شده است. بررسی بناهای برجای مانده از 
معماری دوران اسالمی شهر اصفهان نشان می دهد که این 
شهر یکی از پرکارترین و ارزشمندترین نمونه های معماری 
اسالمی ایران را داراست. بررسی مطالعات پیشین نیز نشان 
می دهد که تابه حال بررسی مبنی بر مقایسه و تطبیق این 
اصل در معماری خانه های تاریخی آن صورت نگرفته است؛ 
بنابراین، این نوشتار با هدف بازشناسی اصول و الگوهای 
به کارگیری اصل شفافیت در دوره های مختلف و مقایسه ی 
آن ها، به بررسی تجلی شفافیت در کالبد خانه های تاریخی 

اصفهان می پردازد.
2. پیشینه ی تحقیق

مسئله ی  پیرامون  گرفته  صورت  فارسی  پژوهش های 
در  که  مواردی  به  می شود  محدود  معماری،  در  شفافیت 

مقاله ی  در  است.  شده  اشاره  آن ها،  از  تعدادی  به  ادامه 
معنایی  شفافیت  »ارزیابی  عنوان  تحت  پژوهشی  علمی 
بر عملکرد روشنایی فضایی«،  تأکید  با  گنبدها در مساجد 
تأثیر گنبد و نور در شفافیت فضایی مساجد، مورد بررسی 
)ناظر، باللی اسکویی و کی نژاد 1395(.  قرار گرفته است 
کیانی و همکاران در پژوهشی، تداوم فضایی و انواع آن را 
غرب  معماری  از  را  آن  تأثیرپذیری  و  معاصر  معماری  در 
مورد مطالعه قرار داده اند )کیانی، بهجو و راسیتان طهرانی 
1394(. در موردی دیگر به بررسی این اصل در معماری 
معاصر غرب پرداخته شده و انواع شفافیت از دیدگاه غرب 
سلطان زاده  )بابایی،  است  شده  داده  قرار  مطالعه  مورد 
معماری  نقش  دیگر  نوشتاری  در   .)1390 شریک زاده  و 
حرکتی و شفافیت در معماری ایرانی موردبررسی قرارگرفته 
شفافیت  مقاله ای،  در   .)1393 پیری زاده  و  )رستمی  است 
یک طرفه،  واقعی،  دسته بندی،   9 در  انتظامی  اماکن  در 
دوطرفه، پدیداری دوبعدی و سه بعدی، شفافیت در معنا و 
تقسیم بندی  ترکیبی  شفافیت  و  شفاف  صفحات  مواد،  در 
و  مقاالت التین  )علیمرادی 1395(. در کتب  شده است 
دسته بندی  ساختار«  در  »شیشه  کتاب  در  رایس  پیتر  نیز، 
یک طرفه  شفافیت  است.  داده  ارائه  شفافیت،  از  جدیدی 
به  نور  نفوذ  و  ورود  اجازه ی  به  مستقیم  نیاز  نتیجه ی  که 
پوشش ساختمان توسط غشای نازکی از مواد نیمه شفاف و 
یا شیشه در بازشوها و گشایش های دیوارها استفاده است؛ 
و  است  اول  گونه ی  یافته ی  تکوین  که  دوطرفه  شفافیت 
پژوهش گران  میان  از   .)1995 )رایس4  شفاف3   صفحات 
خارجی، یکی از اساس ترین دیدگاه ها مربوط به اسالتزکی5 
دو حوزه ی  در  را  مقاله ای، شفافیت  در  رو6 می باشد که  و 
کالبد و معنا و در دو نوع واقعی و پدیداری، بررسی کرده اند 
که شفافیت پدیداری خود در دو نوع دوبعدی و سه بعدی 
بررسی  با  اسالتزکی 1963(.  و  )رو  است  دسته بندی شده 
دیدگاه های مختلف و پژوهش های متفاوت صورت گرفته 
برداشت های  که  دریافت  می توان  شفافیت،  اصل  پیرامون 
متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. از طرفی شفافیت 
متفاوتی  گونه  های  به  اسالمی  و  معماری غرب  و  هنر  در 
تعبیر می شود؛ اما در پاره ای از مفاهیم و اصول دارای نقاط 
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و  موضوع  به  پرداختن  از  پیش  بنابراین،  اشتراکی هستند. 
بررسی اصل شفافیت در معماری خانه های سنتی اصفهان، 
الزم است که تعریف دقیقی از این اصل، در معماری ارائه 

شود.  به همین دلیل، تعدادی از مهم ترین این مفاهیم و 
برداشت ها، در جدول 1، آورده شده است تا تعریفی مشخص 

در این پژوهش ارائه شود.   
جدول 1. بررسی مفهوم و تعاریف شفافیت از دیدگاه صاحب نظران معماری )مأخذ: نگارنده(

نظریه 
مؤلفهمأخذتعاریف مربوط به اصل شفافیتپرداز

شفافیت در لغت

کتاب لغت عربی »موسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم«: آنچه تهانوی
نفوذ نور)تهانوی 1376(از نفوذ شعاع مانع نشود و چیزی که دارای رنگ و روشنایی نباشد.

نفوذپذیری

فرهنگ واژه های هنرهای تجسمی: جسمی که مانع دید نشود؛ یا مرزبان
پشت خود را نپوشاند.

)مرزبان و 
عبور نورمعروف 1392(

عبور نور)پاکباز 1387(دایره المعارف هنر: شفاف، پشت نما، شیشه گون، شیشه نما و فرانماپاکباز

فرهنگ لغت: نورگذران، روشن، غیر حائل ماورا، عبور دهنده، هادی آریان پور
نور، فروزان

)آریان پور 
کاشانی 1379(

عبور نور و 
انعکاس

واژه نامه ی علمی و فنی: قابلیت یک جسم به انتقال نور یا طول بارکر
عبور نور)بارکر 1376(موج های متفاوت، ترا دید، زالل، صاف

ادراكکتاب لغت آکسفورد: به وضعیتي اطالق شده که درك امري را آسان مي سازد.

شفافیت در هنر و معماری از دیدگاه نظریه پردازان، طراحان و پژوهشگران ایرانی

میرمیران
شفافیت، به معنای قابلیت دید از وراست؛ بنابراین ریشه بحث به 

مفاهیمی چون ارتباط درون و برون، تداوم و یکپارچگی و سبکی و 
سرانجام به نورانیت می رسد.

)میرمیران 
)1377

تداوم بصری، 
توالی، سبکی،

داراب دیبا

مقابل فضای بسته و تمام شده، مفهوم شفافیت و تداوم است. در چنین 
فضایی، مسیر حرکت انسان و یا نگاه او در تداومی پیوسته است به 
طوری که گشایش های فضایی در خطوط افقی و عمودی موجب 

شفافیت در البه الی دیوارها و ستون ها می گردد و دورنما و منظر نهایی 
در افقی الیتناهی و مستهیل، مجدداً جان و جلوه تازه به خود می گیرد.

)دیبا 1378، 5؛
مهدی پور7 
)261 ،2015

حرکت و 
پویایی، تداوم 

بصری،  
گشایش 
فضایی

ماهوش

شفافیت را می توان ورای معانی لغوی خود مبتنی بر پیدا، هویدا و 
آشکار شدن، مفهومی دانست که در فضای اندیشه ای، احساسی، 

خیالی، شهودی، آرمانی، یا تجربی درون انسان، درك، حس، تصور و 
مشاهده، آرزو یا تجربه می شود. شفافیت می تواند در قالب سه جنبه ی 

مادی، روان شناختی و روحانی که به ترتیب در قلمروهای شکل 
)ابزارها(، ادراك و احساس و معنا قابلیت باز شناخت پیدا کند.

)ماهوش 
ادراك1385، 60(

نقره کار

در حکمت هنر اسالمی، شفافیت گستردگی دید است و چون 
اصلی ترین دید انسان، دید معنوی او است؛ شفافیت، امکان نفوذ از 
ظاهر اثر به باطن و محتوای آن یا تجلی ملکوت عالم در موجودیت 

مادی آن است. در یک دسته بندی کلی شفافیت دو ویژگی دارد:
1- کاهش جرم و توده ساختمان و افزایش فضای خالی، 2- تجلی 

وجه باطنی و ملکوتی مواد و مصالح با شگردهای گوناگون با استفاده 
از نور و بازتاب آن در نقوش، رنگ

)نقره کار 1387،
)615-614

تداوم بصری، 
ماده زدایی و 
سبکی، عبور 
نور و انعکاس
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شفافیت در هنر و معماری از دیدگاه نظریه پردازان، طراحان و پژوهشگران خارجی

معنای لفظی شفافیت به بیان فیزیکی ماده و معنای عملی آن به کاناوار8
کیفیت سازماندهی فضاها می پردازد.

)کاناوار 2009؛ 
)3 ،2010

سازمان  دهی 
فضاها

آدریان فورتی

در کتاب فرهنگ لغت معماری مدرن، شفافیت به عنوان یکی از 
کلیدواژگان قرن بیستم است. بیانی که از شفافیت در معماری اکثر 

نقاط جهان بکار گرفته می شود؛ کششی و جذبه ای در به وجود آوردن 
توالی فضاها در داخل و خارج بنا است.

)فورتی 2009، 
)286

پیوستگی و 
توالی، ارتباط 
درون و برون

آشر9

شفافیت از دیدگاه بصری مربوط به ماده و امکان عبور نور و دیدن از 
خالل ماده است. معنای لفظی شفافیت به توصیف کیفیت مصالحی 
که نور از داخل آن عبور می کند می پردازد و معنای کاربردی آن، 

کیفیت ادراکی را که به ذهن اجاره می دهد تا کانسپت های فضایی 
متفاوت را تمایز دهد؛ توصیف می کند.

)آشر بارن 
 استون10 2009، 

)3

عبور نور،
ادراك 
فضایی

کالین رو

شفافیت همیشه در جایی اتفاق می افتد که در فضا محل هایی با دو 
یا چند سطح معنایی قابل ربط باشند؛ یعنی تنوع ارتباط بین سطوح 
عمودی و افقی زیاد است و این موارد هر کدام ایجاد نوعی شفافیت 

فضایی می کنند.

)پاکزاد 1386، 
)87

تداوم بصری 
در بعد افق و 

عمود

رو اسالتزکی

شفافیت در دو نوع واقعی )شفافیت واقعی مواد، پیرامون دید از خالل 
آن ها است( و شفافیت پدیداری )این نوع شفافیت کیفیت ادراکی را 
که سبب تمیز دادن مفاهیم فضایی می شود، تبیین می نماید( است. 
شفافیت پدیداری، ادراك همزمان از موقعیت های مختلف فضایی 
است. شفافیت به عنوان اصل سازمان دهی فرمی، وضوح را ایجاد 

می کند؛ همان گونه که ابهام و تردید را نیز باعث می شود.

)اسالمی11 
2011، 40؛ رو 
1976، 161؛ 

رو و اسالتزکی 
)97 ،1997

نفوذپذیری، 
خوانایی، 
ادراك 
فضایی،

)نوربرگ شولتز شفافیت، یکی از مظاهر پالن باز و فرم باز محسوب می شود.شولتز12
)1393

گشایش 
فضایی

داندیس

در کتاب مبادی سواد بصری، شفافیت به عنوان یک تکنیک است 
و مقابل ماتی است و در آثار گرافیکی و بصری این گونه تعریف 

می شود: در این تکنیک، جزئیات عناصر بصری از پشت عنصر اصلی 
دیده می شود.

)داندیس 
)1388

قابلیت دید 
از ورا

تداوم بصری)لنگ 1391(از خطای عمق، خط و فرم بدست می آید.جان لنگ

شفافیت را می توان عاملی در جهت نیل به پیوستگی داخلی و خارج روست13
بنا دانست

 )روست 2008، 
)4

توالی درون و 
برون

استرمدورا14

شفافیت در معنای عمومی آن، مقدار عبور نور است. در معماری 
فرض شده است که شفافیت ما را مجبور به درك همزمان فضاهای 
مختلف می کند و باعث به وجود آوردن ادراك و احساسات متفاوت 

در داخل و خارج از فضا می شود.

)استرمدورا 
)7-2 ،2003

عبور نور، 
خوانایی و 

ادراك فضاها
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3. روش تحقیق
در  شفافیت  بررسی  و  شناخت  هدف  با  پژوهش،  این 
خانه های تاریخی شهر اصفهان و مقایسه آن در دو دوره ی 
تاریخی مهم این شهر، انجام گرفته است. بدین منظور از 
استفاده شده است. بخش مبانی  روش توصیفی- تحلیلی 
نظری -که در مقدمه، پیشینه ی تحقیق و سپس در بخش 
بررسی شفافیت در معماری اسالمی ایران، مطرح گردیده 
پرداخته  از شفافیت  تعاریف و مصادیقی  ارائه ی  به  است- 
خصوص  به  سنتی  معماری  در  را  اصل  این  بکارگیری  و 
مطالعات  از  بخش،  این  در  است.  کرده  بیان  مساکن،  در 
استفاده  معتبر،  مقاالت  و  کتب  بکارگیری  و  کتابخانه ای 
گردیده است. دستیابی به مؤلفه های پژوهش، با استفاده از 
پرسش نامه  ی باز صورت گرفت و بخش میدانی و بررسی 
مستقیم  مشاهده ی  با  نیز،  اصفهان  خانه های  در  شفافیت 
از بنا، بکارگیری منابع، نقشه ها و عکس های معتبر، منابع 
کتابخانه ای و سایت های اینترنتی معتبر، انجام شده  است. 
روش مشاهده، جهت بازبینی و کنترل اطالعات اخذ شده 
دوربین  از  روش  این  در  و  شد  استفاده  بناها  به  مربوط 
نگارندگان  عکاسی و کارت های مشاهده ای15 -که توسط 
دوره ی  به  مربوط  اطالعات  شد.  استفاده  گردید-  تهیه 
ساخت خانه های مورد بررسی نیز، با استفاده از کتب و اسناد 
کتابخانه ای معتبر موجود و با استفاده از اطالعات سازمان 
اساتید  از  مصاحبه  با  و  اصفهان  استان  فرهنگی  میراث 
مطلع و متخصص رشته معماری و مرمت16، بدست آمد. 
با استفاده از سؤاالت  مصاحبه به صورت منظم و بسته و 

است.  گرفته  صورت  از پیش تنظیم شده، 
4. شفافیت در معماری اسالمی و معاصر ایران

بررسی بناهای برجای مانده از دوره های مختلف در معماری 
ایرانی، نشان می دهد که شفافیت جزو آن دسته از اصولی 
است که در دوره ی معماری اسالمی و معاصر، به صورت 
بعد  اسالمی،  معماری  در  شده  است.  گرفته  بکار  متفاوتی 
نمادهای معنوی«  از  معنایی اصل شفافیت، که »برگرفته 
در  که  است  حالی  در  این  است؛  بوده  مهم  بسیار  است؛ 
دوره ی معاصر، بعد فیزیکی شفافیت که »مربوط به کالبد 
بنا« می شود؛ اهمیت پیدا می کند و کالبد و عناصر سازنده 

بنا، در ایجاد شفافیت در معماری مؤثر هستند )اکبری نامدار 
و بیرقی 1391، 55(. »پیدایش مدرنیته و تأثیر غیرقابل انکار 
اندیشه ی مدرن بر معماری معاصر ایران« منجر به تفاوت 
ایران و دوره ی  بکارگیری شفافیت در معماری معاصر  در 
اسالمی است )کیانی، بهجو و طهرانی 1394، 57(. در دوران 
کشورهای  با  سیاسی  ارتباطات  گسترش  دلیل  به  پهلوی 
رفت و آمدها،  و  مراودات  گسترش  امریکایی،  و  اروپایی 
تحصیل معماران و مهندسان ایرانی در دانشگاه های خارج 
و  چاپ  دستگاه  اختراع  و  تکنولوژی  پیشرفت  کشور،  از 
دوربین های عکاسی و فیلم برداری، معماران ایرانی از سبک 
معماری غرب تأثیر پذیرفته و نوع جدیدی از شفافیت در 
مدرن،  معماری  »در  یافت.  تجلی  ایران،  معاصر  معماری 
نامادیت غالب است و دیوارها با از دست دادن ثبات خود 
بصری  تداوم  نامادیت،  این  محصول  می شوند.  ماده زدایی 
و فضایی است که اساسًا با شفافیت بیان می شود. در این 
و  باربر  دیوارهای  نفی  امکان  فناوری،  پیشرفت  با  دوران 
معماری  این  شد.  فراهم  سرتاسری  پنجره های  از  استفاده 
افقی و قائم  از سطوح  فضای سیالی را آفرید که متشکل 
بود« )همان، 59(. در واقع در معماری معاصر، نمود شفافیت 
در محصوریت و درونگرایی بناها، تغییر یافته و به صورت 
برونگرایی بناها جلوه می یابد. به طوری که هرچه به دوران 
پهلوی نزدیک تر می شویم، برون گرایی بناها بیشتر می شود. 
از این رو، به نظر می رسد که شفافیت در معماری معاصر 
دیوارهای  وجود  )مانند  است  عینی  و  ملموس  صورت  به 
شیشه ای(، و در معماری سنتی به صورت محسوس و ذهنی 

است )مانند آنچه با حرکت در فضا رخ می دهد(. 
5. بررسی شفافیت و مفاهیم آن در معماری خانه های 

دوره ی صفوی و قاجار اصفهان
و  )سلجوقی  اسالم  از  بعد  در دو دوره مهم  اصفهان  شهر 
بعد  ازآنجاکه  است.  بوده  ایران  سیاسی  پایتخت  صفوی(، 
از اسالم، حکومت ایران در این دو دوره بیشترین قدرت، 
که  گفت  می توان  است؛  داشته  را  خود  تمرکز  و  وسعت 
بعد  ایران  معماری  نمونه های  فاخرترین  دارنده  شهر،  این 
از اسالم بوده و معماری آن واجد نمایان ترین خصوصیات 
معماری این دوره ایران است )میرمیران 1377(. در دوره ی 
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قاجار نیز، بناهای بسیاری با معماری ارزشمند، در این شهر 
و  شفافیت  »گشایش،  دوره،  این  در  است.  گردیده  ایجاد 
سبکی فضاها در معماری این دوره به عنوان مرحله تکامل 
یافته ای از معماری قدیم ایران مطرح می شود« )حیدریان و 
دیگران 1393، 64(. در دوره های بعدی، ارزش های معماری 
تغییر یافته و شفافیت به صورتی متفاوت با تمام دوره های 
گذشته، نمود می یابد. در همین راستا، این نوشتار به بررسی 
قاجار،  و  دوره صفوی  دو  در  تاریخی  از خانه های  تعدادی 
این  خانه های  میان  تطبیق  و  مقایسه   با  تا  است؛  پرداخته 
دوره، تأثیر شفافیت و مبانی آن را در طراحی کالبد بنا مورد 
بررسی قرار دهد. از مجموعه خانه های تاریخی اصفهان که 
به ثبت آثار ملی رسیده اند؛ 83 خانه مربوط به دوره ی قاجار، 
38 خانه مربوط به دوره ی صفوی، 5 خانه مربوط به دوره ی 
قاجار- صفوی و 12 خانه مربوط به دوره ی قاجار- پهلوی 
می باشد. انتخاب نمونه ها بر این اساس صورت گرفت که 

با توجه به مصاحبه با افراد متخصص و اساتید دانشکده ی 
هنر و معماری اصفهان، هر یک از بناهایی که از دوره ی 
ساخت آن ها اطمینان حاصل گردید؛ و از نظر معماری نسبتًا 
ارزشمندتر و شاخص تر بودند؛ مورد بررسی قرار گرفتند. با 
توجه به اینکه بعضی از نمونه ها دارای مالک شخصی بوده 
و صاحب خانه اجازه ی بازدید از بنا و تهیه نقشه و عکس 
را ندادند؛ نمونه هایی مورد بررسی قرار گرفتند که مدارك 
فرهنگی  میراث  سازمان  در  آن ها  معماری  اطالعات  و 
کاربری های  به  توجه  با  اینکه  یا  و  بود  موجود  اصفهان، 
معماری،  و   هنر  مختلف  دانشکده های  مانند  آن ها  جدید 
میسر  آن ها  از  بازدید  و  بودند  در دسترس  آن ها  اطالعات 
گردید. بنابراین تعداد نمونه ها به  14 خانه محدود شد که 
در  است.  شده  آورده   2 جدول  در  آن ها  تصاویر  و  اسامی 
تصویر 1 نیز، ارتباط این بناها با هم و نحوه ی قرارگیری 
آن ها در بافت شهر اصفهان به تصویر کشیده شده است.

تصویر 1. جانمایی خانه های مورد بررسی در تحقیق بر روی نقشه ی کلی شهر اصفهان )مأخذ: نگارنده(
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تصاویر دوره نام خانه
صفویه
 )شاه 
عباس(

خانه
مارتا پیترز 1

صفویه
 )شاه عباس 

دوم(
خانه داوید 2

صفویه سوکیاس 3

صفویه خواجه 
پطرس 4

صفویه- 
قاجار خانه قدسیه 5

صفویه- 
قاجار

خانه 
کریمی 6

اوایل قاجار خانه شیخ 
7 االسالم

اوایل قاجار
خانه 
مصور 
 الملکی

8

اواسط قاجار
خانه

عکاف زاده 
و شریف

9

اواسط قاجار
خانه 

قزوینی ها
)غفوری(

10

جدول 2. معرفی خانه های دوره ی صفوی و قاجار اصفهان مورد بررسی )مأخذ: نگارنده بر اساس  آرشیو اطالعات سازمان میراث فرهنگی شهر اصفهان؛ و 
حاجی قاسمی 1377؛ دیبا، ریوالت و سانتلی 1391(
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اواسط 
قاجار خانه وثیق 11

اواسط 
قاجار خانه اعلم 12

اواسط 
قاجار

خانه 
چرمی 13

قاجار _
پهلوی خانه لباف 14

پس از تعیین خانه های مورد بررسی، با توجه به نگرش ها و 
دیدگاه های متفاوت پیرامون مسئله ی شفافیت در لغت، هنر 
و معماری، جهت دست یافتن به مؤلفه های مشخص برای 
پرسش نامه هایی  اصفهان،  خانه های  در  شفافیت  تحلیل 
تنظیم گردید و در اختیار تعدادی از اساتید معماری و مرمت 
متخصص در این زمینه قرار گرفت. بر اساس جدول 1، از 
متفاوتی  مؤلفه های  متفاوت،  نظریه های  و  تعاریف  بررسی 
بدست می آید. بنابراین در تنظیم پرسش نامه برخی از اصول 
مشترك و مورد توجه در تعاریف ارائه شده، استخراج گردید 
و به عنوان شاخصه های پیشنهادی سازنده ی اصل شفافیت 
پرسش نامه ها  این  گردید.  مطرح  اصفهان،  خانه های  در 
آن ها صحت  در  و  شده  محسوب  باز  پرسشنامه ی  نوع  از 
این مؤلفه ها و وجود مؤلفه های احتمالی دیگر در خصوص 
اصل شفافیت در خانه های اصفهان، مورد سؤال قرار گرفته 
از  شده  استخراج  مؤلفه های  همه ی  تطبیق  از  پس  است. 
حوزه های  در  آمده  بدست  شاخصه های  پرسش نامه ها، 
اصل  شاخصه های  و  شده  دسته بندی  مشابه  معنایی 
شفافیت در معماری خانه های شهر اصفهان در دسته بندی 
همچون )ماده زدایی و سبکی(، )نفوذپذیری و انعکاس نور(، 

)سلسله مراتب و توالی(، )پویایی و سیالیت( و )تداوم بصری 
و ارتباط درون و بیرون( قرار گرفتند. این شاخصه ها جهت 
دوره ی  دو  تاریخی  خانه های  در  شفافیت  میزان  بررسی 
اصفهان، مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص گردد که این 
اصول از چه طریقی در ایجاد شفافیت طراحی خانه های دو 

دوره ی تاریخی اصفهان مؤثر بوده اند؟
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1-5. ماده زدایی و سبکی )اصل برتری فضا بر توده 
ساختمان(

در یک سیر تکاملی -که در تاریخ چند هزار ساله ی معماری 
جهان دیده می شود- حرکتی به سوی کاستن ماده و افزایش 
فضا دیده می شود. این حرکت برگرفته از حرکت کلی جهان 
هستی از کیفیت مادی به یک کیفیت روحی است. بطور 
در  روحی  کیفیات  به  مادی  کیفیت  از  حرکت  برای  کلی 
معماری، باید از ماده کم کرده و به فضا بیفزاییم )معماریان 
1389، 352(. فضا در معماری اصفهان به حداکثر گشادگی 
و سبکی می رسد و این امر با تکیه بر دانش و تجربه عظیم 
ساختمانی و با کاستن از ماده بنا و به موازات آن افزایش 
فضا صورت می گیرد. در معماری اصفهان ماده مکعب بنا تا 
آنجا که ممکن است توسط حیاط ها، ایوان ها، گشادگی ها، 
ماده  از  که  آنچه  و  می شود  برداشته  نورگیرها  و  روزنه ها 
بنا الزم  ماندن  برپا  برای  که  است  باقی می ماند؛ حداقلی 
است )میرمیران 1383(. مصداق بارز این مدعا را می توان 
در وجود گنبدها و فضای منفی به وجود آمده در زیر آن ها 
دارد؛  منفی  حس  »فضا  معماری،  این  در  کرد.  مشاهده 
به طوریکه نه با شیء مثبت، بلکه با عدم حضور جسمانیت 
یا مادیت تعریف می شود« )نقره کار 1387، 613(. گنبد ها 
با  قاجار،  و  صفوی  دوره ی  دو  در  اصفهان،  خانه های  در 
به مرکز  از آن رسیدن  دایره و پس  به  تبدیل پالن مربع 
و یک نقطه، به کاهش ماده و افزایش فضا می انجامد. در 
ایوان  خانه های اصفهان، فضاهایی چون حیاط، مهتابی و 

سبک تر  به  عملکردی،  و  اقلیمی  کارکردهای  کنار  در  نیز 
در  بنا  بنا کمک می کردند. خالی شدن حجم  شدن حجم 
خانه های صفوی )شیخ االسالم و مارتا( توسط وجود ایوان 
این  و مهتابی17 صورت گرفته است؛ ولی اوج به کارگیری 
فضاها در خانه های قاجاری به خصوص در خانه های اعلم 
و چرمی است. از دیگر راه کارهایی که سبب ایجاد فضای 
این دو دوره می گردد؛  نمای خانه های  در  منفی و سبکی 
استفاده از اعداد فرد در ایجاد ستون ها، طاق ها، پنجره ها و 
ارسی های18 متعدد، همچنین نمای قرینه است که باعث 
جلب توجه به سمت فضای خالی در بین این نما می شود 
و سبب القای حس برتری فضا بر توده ساختمان می گردد. 
جدول 3 این راه کارها را به تفکیک در هر یک از خانه های، 

مورد بررسی نشان می دهد.

دیاگرام 1. مؤلفه های برگرفته از اصل شفافیت مطابق با جدول 1 )مأخذ: نگارنده(
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جدول 3. بررسی مفهوم ماده زدایی و سبکی در ایجاد شفافیت در کالبد معماری خانه های اصفهان )مأخذ: نگارنده(

2-5. نفوذپذیری
نفوذپذیری ویژگی از مصالح است که اجازه ی عبور سیال 
را از یک فضای متخلخل می دهد. این ویژگی در معماری 
برای یک  فیلتر  عنوان یک  به  که  است  مرزی  عنوان  به 
محدوده صلب عمل می کند و یا دهانه ای است که اجازه ی 
عبور چیزی را از خود می دهد )استرمدورا 2003، 8(. عالوه 
این، »نفوذپذیری به سهولت، تنوع و تراکم مسیرهای  بر 
به  دستیابی  فاصله ی  و  زمان  همچنین  و  خروج  و  ورود 
نقاط مختلف اشاره دارد و از طرفی نفوذپذیری را بصری و 
دیداری نیز معطوف نموده اند« )امین زاده، گوهرریزی، و بدر 
1391، 40(. بر همین اساس می توان نفوذپذیری در فضاها 
را فیزیکی و بصری دانست. جهت دستیابی به شفافیت از 

صلب  عناصر  از  که  ساختمان هایی  در  نفوذپذیری  طریق 
مشخصه ی  دو  انعکاس  و  گشایش  ایجاد  شده اند؛  ساخته 
ایجادکننده ی  عامل  فضایی  گشایش  که  می باشد  مؤثر 
نور،  و  آب  چون  عناصری  انعکاس  و  فیزیکی  نفوذپذیری 
عامل نفوذپذیری بصری می باشند. گشایش ها از مهم ترین 
ایجاد  در  اصفهان  معماری  کالبدی  عنصر  اساسی ترین  و 
نوررسانی،  در  ترکیبی  نقش  معمواًل  که  هستند  شفافیت 
تأمین دید و پیوند میان بیرون و درون را ایفا می کنند. این 
در محورهای  با عقب رفتگی  اصفهان،  در خانه های  عامل 
حیاط، افزایش تعداد حیاط ها و بکارگیری فرم چلیپا، بوجود 
آمده است. از طرفی با ایجاد فضاهایی چون ایوان، ایوانچه، 
ایجاد  گونه ای  به  گشایش  پیش نشسته،  فضای  و  مهتابی 
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می گردد که سهولت دسترسی و خوانایی فضاها و در نهایت 
شفافیت را ایجاد می کند. نفوذپذیری بصری نیز از طریق 
می گردد.  میسر  خانه ها  معماری  در  آب  و  نور  بکارگیری 
نور که مؤلفه ای جهت باال بردن ادراك فضایی و کیفیت 
بنا  شفافیت  در  بسزایی  تأثیر  می تواند  است؛  آن  معماری 

3-5. سامان بندی حرکت در فضا
در هنر، حرکت وسیله ای است برای فهم و ادراك فضا و 
می توان آن را پرواز روح یا خروج از دنیای ماده و سفر به 
دنیای خیال نامید. در واقع می توان گفت جوهر درك هر 
نیز  سیالیت   .)2  ،1393 پیری زاده  )رستمی،  است  فضایی 
نوعی حرکت مستمر و نرم است )استرمدورا 2003، 7(؛ که 
در معماری خانه های اصفهان از دو جنبه قابل بررسی است. 
یکی همان حرکت و سیر انسان در فضا و حرکت فیزیکی 
است و دیگری حرکت و تداوم چشم است که تحت عنوان 

»تداوم بصری« مورد بررسی قرار گرفته است.
1-3-5. سیالیت و پویایی

حرکت  سیالیت،  سبب  اصفهان  خانه های  در  که  عواملی 
فیزیکی و سیر انسان در فضا می شوند عبارتند از: محوربندی 

داشته باشد و در خانه های مورد بررسی از طریق عناصری 
چون ارسی، پنجره ها، فخرو مدین، دریچه های باالی گنبد 
و عواملی که به تفکیک در جدول 4 نام برده شده اند؛ به کار 

گرفته شده است.

و مفصل بندی فضاها، سلسله مراتب تناسباتی و تعدد فضاها 
در پالن و عناصر نما، استفاده از فرم  چلیپا، ایجاد اختالف 
سطح، استفاده از نور در کالبد و سیر از تاریکی به نور. در 
فضاهای اصلی خانه های اصفهان )شاه نشین و حوض خانه( 
چه در دوره ی صفوی و چه قاجار، فرم چلیپا کاربرد فراوانی 
در  آن  اهمیت  دلیل  به  فرم،  این  از  استفاده  است.  داشته 
ایجاد حس حرکت و پویایی مورد توجه معماران آن زمان 
دالیل  در  مشترك  عامل  »مهم ترین  است.  گرفته  قرار 
در  ویژه  به  گذار  و  حرکت  چلیپا،  آمدن  وجود  به  مختلف 
مرکز  به  توجه  اهمیت  و  تجرد  به  ماده  از  حرکت  مراتب 
علوی  و  خاکی  جهان  دو  اتصال دهنده ی  محورهای  و 
است. این فرم مفهوم گذار را به واسطه حرکت در راستای 
و  )نقی زاده  می کند«  آشکار  نمادین  ارتباطی  محورهای 

جدول 4. بررسی مفهوم نفوذپذیری و انعکاس نور در ایجاد شفافیت در کالبد معماری خانه های اصفهان )مأخذ: نگارنده(
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سطوح  بین  ارتفاع  اختالف  ایجاد   .)79  ،1387 درودیان 
مختلف بنا در خانه های اصفهان از عوامل اصلی در القای 
حس حرکت در فضا است. نمونه ی کاملی از ایجاد اختالف 
سطح، در خانه ی مارتا وجود دارد که بین حیاط های آن با 
حرکت  و  پویایی  جهت،  تغییر  همچنین  و  پله  از  استفاده 
در فضا به اوج خود رسیده است. از طرفی با ارتباط دادن 
فضاهای مختلف با هم از طریق ایجاد مفصل بندی، تداوم 
فضایی ایجاد می گردد و پویایی و حرکت در فضاها بیشتر 

را  حرکت  جهت  فضاها،  کشیدگی  و  تناسبات  می گردد. 
فضاسازی  و  کاربری  نظر  از  نیز  »نور  می کنند.  مشخص 
بنابراین  )همان، 82(.  را موجب می گردد«  و حرکت  گذار 
سایه روشن،  فضاهای  ایجاد  و  نور  به  تاریکی  از  حرکت 
تمامی   5 جدول  می شود.  منجر  را  بنا  در  فضایی  سیالیت 
عوامل زمینه ساز حرکت در بناهای دو دوره را مورد بررسی 

است. داده  قرار 

جدول 5. بررسی مفهوم پویایی و سیالیت در ایجاد شفافیت در کالبد معماری خانه های اصفهان )مأخذ: نگارنده(

)اصل  دید  گستردگی  و  بصری  تداوم   .5-3-2
سامان بندی چشم انداز و ارتباط درون و بیرون(

را سامان بندی  آن  است که می توان  اصلی  تداوم بصری، 
دید یا شفافیت نامید. »تداوم به معنی ظهور عناصر در یک 
روش متوالی است« )استرمدورا 2003، 7(. در اصل تداوم، 
چشم انسان مایل است کنتورهای موجود در یک ساختار 
بصری را تا جایی که جهت نقش مایه ها تغییر نیافته و مانعی 

و  بمانیان،  )غالمی رستمی،  کند  دنبال  است؛  نشده  ایجاد 
انصاری 1394، 69(. تداوم بصری در خانه های اصفهان از 
دو جنبه قابل بررسی است. یکی افزایش وسعت زاویه دید 
در بعد افق، و دیگری افزایش ارتباط فضایی از نوع بصری 
فضایی،  تداوم  طریق  از  افق  بعد  در  تداوم  عمود.  بعد  در 
ایجاد طاقچه ها، ایوان  و ایوانچه ها و خالی کردن جداره ها 
صورت می گیرد این »تداوم در تضاد با فضای محدود است 
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کاظمیان20  و  )زارع19  ندارد«  ارتباطی  فضا  ابعاد  به  و 
2014، 552(. در بعد عمود، با استفاده از گنبد و تزئینات آن، 
ایجاد بازشوها بر روی گنبد، مرتفع کردن فضاها و ایجاد 
اصفهان  خانه های  در  می گیرد.  صورت  داخلی  ایوان های 
ایجاد  به ویژه در زیر سقف گنبدی شکل در  بنا،  تزئینات 
تزئینات،  این  در  است.  داشته  ویژه ای  تأثیر  بصری،  تداوم 
»حرکت به ویژه حرکت پیچشی و دوار صعودکننده، بیانگر 
گذار از مرحله ای به مرحله ی دیگر، به صورت تدریجی و 
منظم بر اساس ریتمی موزون و آهنگین است« )نقی زاده 

تداوم  سبب  که  عواملی  دیگر  از   .)80  ،1387 درودیان  و 
بصری می گردد؛ ایجاد ارتباط بین بیرون و درون است که 
به فضا  نور  ارسی ها و ورود  ایوان،  پنجره ها،  از  استفاده  با 
صورت می گیرد. در خانه های صفوی و قاجاری اصفهان، با 
استفاده از پنجره ها و بازشوها، ورود نور به فضا و همچنین 
ایجاد سایه روشن در فضاها و بر روی نما، حرکت و تداوم 
بصری به سمت فضای حیاط و طبیعت بیرون، ایجاد شده 

است.  

5-5. سازمان دهی فضایی و توالی )تداوم مکانی(
تداوم  و  سلسله مراتب  مفهوم  دو  به  شفافیت  دیبا،  نظر  از 
وابسته است )دیبا 1387، 103(. در بیان اصل سلسله مراتب 
خصوصیات  از  یکی  وصل دهنده21،  پرده های  مفهوم  و 
بی تا،  )دیبا  می باشد  مکانی  تداوم  برقراری  ایران  معماری 
6(. توالی نیز به معنی امتداد یک رویداد پس از دیگری در 

یک نظم منطقی و در زمان های مختلف است )استرمدورا 
2003، 7(. ممکن است که این رویدادها همگی هم ارزش 
بوده؛ و یا اینکه تابع یک نوع سلسله مراتب باشند )همایی 
و ناظمی 1392، 3992(. اصل سلسله مراتب و توالی در سه 
حالت کلی در خانه های اصفهان می تواند مورد بررسی قرار 

گیرد:

جدول 6. بررسی مفهوم تداوم بصری در ایجاد شفافیت در کالبد معماری خانه های اصفهان )مأخذ: نگارنده(
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الف( همان ارتباط میان درون و بیرون است که سلسله مراتب 
فضایی را شکل می دهد و در ظهور سلسله مراتب فضایی در 

ورودی اصلی و اتاق ها تأثیرگذار است.
ب( سلسله مراتب سیر رسیدن از جزء به کل است؛ که بیشتر 
در نمای خانه های مورد بررسی، نمود پیدا کرده است. نمونه 
آن را می توان در افزایش تعداد پنجره های بر روی نما برای 
نشان دادن اهمیت اتاق ها و یا استفاده از نمای قرینه جهت 
مشخص نمودن اهمیت یک فضا بیشتر از بقیه فضاها بر 
روی نما، مشاهده نمود. بنابراین با ایجاد یک سلسله مراتب 

تعدادی و یا ابعادی، اهمیت فضا و یا سیر از جز به کل در 
کالبد مشخص می گردد.

ج( رده بندی در نقش و نگاره ها و رسیدن از نگاره مبنا تا 
ایجاد سلسله مراتب در خانه های  انواع  از دیگر  نگاره کل، 
مورد بررسی است که بیشتر در تزئینات بنا به خصوص در 
قسمت گنبدخانه و جداره ها بکار گرفته شده است. این نوع 
از ایجاد سلسله مراتب، باعث تداوم بصری می گردد که در 

بخش قبل به تفصیل توضیح داده شد.

جدول 7. بررسی مفهوم سازمان دهی فضایی و توالی در ایجاد شفافیت در کالبد معماری خانه های اصفهان )مأخذ: نگارنده(

در  شفافیت  اصل  تطبیقی  و  تحلیلی  مقایسه ی   .6
قاجار و  صفوی  دوره ی  دو  تاریخی  خانه های 

پیرامون  پژوهش،  این  در  گرفته  صورت  تحلیل های  با 
دو  خانه های  در  شفافیت  متفاوت  شاخصه های  بررسی 
دوره ی تاریخی اصفهان، می توان به موارد زیر اشاره نمود.

خانه ها  در  سبکی  و  ماده زدایی  شاخصه ی  بررسی  در   -

قاجار  خانه های  که  می رسد  نظر  به   3 جدول  به  توجه  با 
عوامل  مهم ترین  از  هستند.  یافته تری  تکامل  نمونه های 
به  می  توان  قاجار  دوره ی  در  خانه ها  سبکی  در  تأثیرگذار 
وجود  اتاق ها،  ورودی  پیش فضای  مهتابی،  فضای  وجود 
ارسی ها و پنجره های متعدد با ابعاد بزرگ، سقف های طاقی 
ضخامت  کاهش  و  بزرگ  خارجی  و  داخلی  ایوان  شکل، 
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با  نیز،  دوره ی صفوی  در  نمود.  اشاره  ارتفاع،  در  جداره ها 
افزایش تعداد حیاط ها، فضاهای پر و خالی افزایش یافته و 

است. شده  کمتر  بنا  ماده ی 
- در بررسی شاخصه ی نفوذپذیری در خانه های دو دوره، 
با توجه به جدول 4، به نظر می رسد که دو دوره اختالف 
موارد،  از  پاره ای  در  اما  ندارند.  هم  به  نسبت  چشم گیری 
نفوذپذیری  و  بیشتر  فضایی  گشایش  باعث  که  عواملی 
فیزیکی به داخل بنا در خانه های قاجار می گردند؛ عبارتند 
در.  طریق  از  اتاق ها  ارتباط  و  فضا  ورودی  پیش فضای  از 
نیز  ابعاد بزرگ تر  با  این دوره، وجود ارسی ها، پنجره ها  در 
افزایش می یابد و از طریق قرارگیری دریچه در باالی گنبد، 
نفوذ نور به فضای گنبدخانه سبب شفافیت بیشتر می گردد؛ 
استفاده از فخر و مدین نیز در دوره ی قاجار رواج بیشتری 
یافته است. در خانه های دوره ی صفوی نیز از فرم چلیپا و 

است.  بیشتری شده  استفاده ی  بزرگ،  حوض های آب 
- در بررسی شاخصه ی سیالیت  و پویایی در خانه های دو 
خانه های  که  می رسد  نظر  به   5 جدول  به  توجه  با  دوره، 
این  در  شده اند.  طراحی  کامل تری  صورت  به  قاجاری 
طراحی مفصل بندی فضاها، اختالف سطح در کف فضاها، 
نشینی  عقب  اصلی،  بخش  سردر  بودن  مرتفع  پله،  وجود 
ورودی فضاها و توالی طاق ها در فضای داخلی و ورودی، 
نقش اساسی در شفاف تر شدن بناهای قجری داشته اند. در 

دوره ی صفوی نیز توالی فضاها، سبب مسیرسازی و حس 
است.  شده  حرکت 

دو  خانه های  در  بصری  تداوم  شاخصه ی  بررسی  در   -
دوره، با توجه به جدول 6، به نظر می رسد علی رغم اینکه 
گنبدی  فضای  وجود  و  پالن  در  کشیدگی  مانند  مواردی 
در  ولی  می شود؛  دیده  بیشتر  صفوی  خانه های  در  شکل، 
بقیه ی موارد ذکر شده در جدول، خانه های قاجاری پرکارتر 
هستند. وجود تزئینات پرکار، افزایش بیشتر ارتفاع فضاهای 
سطوح  در  متوالی  طاقچه های  داخلی،  ایوان  ایجاد  اصلی، 
مختلف و طاق های متوالی داخلی، در ایجاد تداوم بصری در 
ارتفاع فضاها  افزایش  بوده اند.  تأثیرگذار  قاجاری  خانه های 
توسط سقف های گنبدی نیز در دو دوره دیده  می شود. در 
کل می توان گفت که سیالیت و پویایی در خانه های قاجاری 

مورد بررسی، نمود بیشتری داشته است. 
در  توالی  و  فضایی  سازمان دهی  شاخصه ی  بررسی  در   -
می رسد  نظر  به   7 جدول  به  توجه  با  دوره،  دو  خانه های 
که تفاوت هایی در میزان بکارگیری این مؤلفه وجود داشته 
باشد؛ اما این تفاوت به صورت چشم گیر نیست. این تفاوت 
بسته،  و  نیمه باز،  باز،  فضاهای  از  عبور  افزایش  در  بیشتر 
فضاها  قرارگیری  مختلف،  فضاهای  ورودی  سلسله مراتب 
در سطوح ارتفاعی مختلف به لحاظ اهمیتشان و بکارگیری 
سلسله مراتب تزئیناتی اتاق ها به لحاظ اهمیت، بوده است.

جدول 8. مقایسه ی تحلیلی و تطبیقی اصل شفافیت در خانه های تاریخی دو دوره ی صفوی و قاجار )مأخذ: نگارنده(

میزان نموددوره ی قاجاردوره ی صفوی

ماده زدایی و سبکی

افزایش تعداد حیاط و فضاهای پر و خالیراه کار
وجود پیش فضای ورودی، مهتابی، ارسی و 

پنجره های بزرگ، سقف طاقی شکل، ایوان داخلی 
و خارجی بزرگ، کاهش ضخامت جداره ها

ماده زدایی و سبکی در خانه های  
قاجاری، نمود بیشتری داشته است.

تصویر
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نفوذپذیری

استفاده از فرم چلیپا و حوض های بزرگ آبراه کار
پیش فضای ورودی، ارتباط داخلی اتاق ها از طریق 
در، پنجره های بزرگ تر، پنجره زیر گنبد، فخر و 

مدین، عقب رفتگی محور حیاط

نفوذپذیری در خانه های  قاجاری، 
با اختالف کمی از خانه های 

صفوی بیشتر است. تصویر

سامان بندی حرکت در فضا

سیالیت و پویایی

توالی فضاها و در برخی موارد طاق هاراه کار
مفصل بندی فضاها، اختالف ارتفاع در کف 

سطوح، وجود پله، مرتفع بودن سردر ورودی ها، 
توالی طاق های داخلی و خارجی

سیالیت و پویایی در خانه های  
ص نمود 

قاجاری، به صورت شاخ
بیشتری دارد.

-تصویر

تداوم بصری

کشیدگی در پالن، وجود فضای گنبدراه کار
تزئینات پرکار، افزایش ارتفاع بیشتر فضای اصلی، 

ایوان داخلی و طاقچه های متعدد در سطوح 
مختلف، طاق های متوالی داخلی،

تداوم بصری در 
خانه های  قاجاری، به 
ص، نمود 

صورت شاخ
بیشتری دارد.

-تصویر

سازمان دهی

-راه کار-
افزایش عبور از فضای باز، نیمه باز و بسته، قرارگیری 
فضاها در سطوح ارتفاعی مختلف، افزایش ارتفاع و 

سلسله مراتب تزییناتی اتاق ها به لحاظ اهمیتشان

سازمان دهی فضایی و توالی، در خانه های  
قاجاری، با اختالف کمی از خانه های صفوی 

بیشتر است.

-تصویر
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7. نتیجه گیری
عمارت ها و خانه های قاجاری و صفوی اصفهان، اوج تجلی 
اصل شفافیت در کالبد معماری هستند. کالبد این خانه ها 
به گونه ای طراحی شده است که در دوره های مختلف، با 
گذشت زمان، شفافیت به عنوان اصلی اساسی و تأثیرگذار 
در معماری، به صورت بارزتری نمود پیدا می کند. به تعبیر 
نشان  را  بناها  این  شدن  شفاف تر  سیر  زمان  گذر  دیگر 
بناها،  در  شفافیت  اصل  تجلی  قاجار،  دوره ی  تا  می دهد. 
آن،  از  پس  ولی  است  کرده  طی  را  یافته ای  تکامل  سیر 
گونه ی  بیانگر  معماری  و  یافته  تغییر  آن  مبانی  و  الگوها 
دیگری از شفافیت می گردد. همان گونه که در متن نوشتار 
این اصل در خانه های اصفهان،  پرداخته شد؛ تجلی  بدان 
با شاخصه هایی چون ماده زدایی و سبکی، گشایش فضایی، 
و  سلسله مراتب  پویایی،  و  سیالیت  انعکاس،  و  نفوذپذیری 
یک  هر  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  بصری،  تداوم  و  توالی 
از این اصول توسط راه کارهای متفاوتی، در طراحی کالبد 
با  که  شده اند  بکارگرفته  صفوی  و  قاجار  دوره ی  بناهای 
میزان  می توان  آن،  نمود  راه کارهای  و  اصول  این  بررسی 
شفاف بودن بناها را در دو دوره ی مذکور، قیاس کرد. اکثر 
خانه های  شفافیت  جهت  در  شده  بکارگرفته  راه کارهای 
دوره ی صفوی اصفهان، در دوره ی قاجار به صورت بارزتر 
و چشم گیرتری بکار گرفته شده اند. به صورتی که می توان 
گفت برخی از راه کارهای بکارگرفته شده در دوره ی قاجار 
نیز،  نشأت گرفته از دوره ی صفوی هستند ولی در معماری 
دوره ی قاجار، این راه کارها به صورت کامل تری نمود پیدا 
می کنند. نمونه ی بارز این مسئله را می توان در ایجاد ایوان 
در این خانه ها دید. در دوره ی صفوی ایجاد ایوان، عالوه بر 

مسائل اقلیمی، راهکاری جهت ایجاد گشایش فضایی، تداوم 
بصری، سیالیت و پویایی، ایجاد سبکی در بنا و افزایش فضا 
بوده است. این الگو در بعضی از خانه های صفوی و آن هم 
ایجاد شده  بنا  به صورت محدود و در بعضی قسمت های 
خانه های  در  ولی  شیخ االسالم(؛  سوکیاس،  )خانه ی  است 
قجری اصفهان، این الگو به صورت تکامل یافته تری نسبت 
چرمی،  )خانه ی  است  گردیده  استفاده  صفوی،  دوره ی  به 
عرض،  ستون ها،  تعداد  ابعاد،  که  صورت  بدین  اعلم(.  
ارتفاع و حتی تزئینات به کارگرفته شده در آن، نسبت به 
خانه های صفوی افزایش یافته و به تکامل بیشتری رسیده 
بنا،  طراحی  در  شفافیت  نمود  صفوی  خانه های  در  است. 
است.  تحقیق  در  بررسی  مورد  قاجاری  خانه های  از  کمتر 
دو  در  که  دارند  وجود  نیز  خانه هایی  بناها،  این  میان  در 
دوره ی مختلف بنا شده اند؛ بنابراین خصوصیات معماری دو 
دوره در آن ها دیده می شود )شیخ االسالم و کریمی(. میزان 
یعنی  است.  دوره ی صفوی  از  بیشتر  خانه ها  این  شفافیت 
با نزدیک شدن به دوره ی قاجار، خانه ها شفافیت بیشتری 
قاجار  دوره ی  اوخر  در  گرفته اند.  بکار  خود  طراحی  در  را 
را  اصلی شفافیت  خانه ها شاخصه های  نیز،  لباف(  )خانه ی 
به گونه ای دیگر بکار گرفته اند. به صورتی که، برونگرایی 
بناها افزایش یافته و الگوهای شفافیت به تدریج رو به تغییر 
است. در نهایت، اگر شفافیت در معماری را همان، سبکی 
بصری  تداوم  پویایی،  و  سیالیت  فضایی،  گشایش  فضاها، 
خانه های  معماری  بدانیم؛  توالی  و  فضایی  سازمان دهی  و 
قاجار در اصفهان به عنوان مرحله تکامل یافته ی معماری 

به حساب می آید. 
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21. مرزبان، پرویز، و حبیب معروف. 1392. فرهنگ مصور هنرهای تجسمی. تهران: سروش.
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