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چکیده

»شفافیت« در معماری از مفاهیم جدیدی است که اندیشمندان بسیاری آن را جزئی از اصول معماری محسوب 

این درحالی  افزایش شفافیت فضایی پیشرفته است.  نموده و معتقدند که معماری درگذر تاریخی، به سوی 

است که شفافیت، با مفاهیم جاری در بعضی خانه های سنتی مانند درونگرایی، محرمیت و فضای خلوت تباین 

دارد. لذا در این رابطه بایستی ابتدا به معنا و مفهوم دقیق شفافیت پرداخت تا ضمن تعیین چارچوب برای آن، 

بتوان اصل شفافیت در معماری را بررسی کرده و شاخصه ها و معیارهای استفاده از آن را مشخص نمود. در 

این پژوهش، خانه رسولیان یزد به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کیفی و به 

روش توصیفی  تحلیلی است، بدین منظور ابتدا اطالعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای و منابع اسنادی مورد 

براساس  ارزیابی شد.  با رویکرد تطبیقی مورد  محور، شفافیت در خانه سنتی رسولیان  و  بررسی قرارگرفت 

نتایج این پژوهش، شفافیت را می توان در چهار سطح؛ شفافیت کالبدی-  سازه ای، شفافیت بصری-  ادراکی، 

معنایی- نمود. شفافیت  تبیین  معماری  در فضای  معنایی-  مفهومی  و شفافیت  رفتاری-عملکردی  شفافیت 

مفهومی در معماری سنتی ارجحیت بیشتری دارد. همچنین با توجه به شاخصه های شفافیت در خانه رسولیان 

مشخص گردید، برای معماران همیشه ایجاد شفافیت حداکثری فضا مدنظر نبوده بلکه در بعضی از شاخصه ها، 

رویکردی کنترلی اتخاذ گردیده است. 
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شفافیت معنایی-  مفهومی، خانه رسولیان یزد.
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مقد مه

روش پژوهش
نوع پژوهش به صورت کيفی است و در ابتدا به روش توصيفی 
اسنادی  منابع  و  کتابخانه ای  مطالعات  از  حاصل  اطالعات  تحليلی، 
مورد بررسی قرار می گيرد تا مفهوم و کاربرد شفافيت در معماری 
مشخص گردد سپس به روش تطبيقی مورد محور به ابعاد شفافيت و 
ارزیابی آن پرداخته می شود. برای تبيين بهتر موضوع، خانه رسوليان 
انتخاب گردیده  موردی  نمونه  به عنوان  یزد،  تاریخی  بافت  در  واقع 
است. این خانه از خانه های سنتی، اصيل و باهویت ایرانی می باشد و 
با اینکه امروزه کاربری آموزشی دارد، کم ترین دخل وتصرف در کالبد 
آن اتفاق افتاده است. در نهایت، نتایج حاصل به صورت دسته بندی 
رویکرد  می گردد.  ارائه  بيشتر  تدقيق  برای  نمودارها  و  جداول  با  و 
استفاده  مورد  شفافيت  ابعاد  تبيين  برای  جهت  بدین  مورد  محور 
عميقی  دیالوگ  رویکرد،  این  اصلی  شاخصه  که  است  گرفته   قرار 
عالوه  به  می کند.  برقرار  داده ها  و  محقق  ایده های  ميان  که  است 

درباره  را  خود  مفروضات  محققان  که  است  آن  مستلزم  روش  این 
که  انعطافپذیری  این  بگذارند.  کنار  شرایط  و  موارد  بودن  یکسان 
وجه مميزه رویکرد موردمحور است، دیالوگ ميان ایده ها و شواهد 
محقق  و  نمی سازد  محدود  را  شواهد  بررسی  و  می کند  تقویت  را 
را  مختلف  علّی  شرایط  تفاوت ها،  تبيين  برای  تا  نمی کند  وادار  را 
در تضاد با یکدیگر ببيند. بلکه خود مبنایی برای بررسی چگونگی 
ترکيب شدن علت ها در بسترهای مختلف و ایجاد نتایج متفاوت را 
فراهم می کند )ریگين، 1394، 85-89(. از روش مورد محور در این 
تحقيق برای تحليل تفسيری و مفهوم سازی5 در جریان مطالعات در 

زمينه شفافيت در معماری استفاده شده است. 

پیشینه پژوهش
مفاهيم  و  معانی  شناسایی  در  بيشتر  انجام شده  پژوهش های 
شفافيت انجام گرفته است و کم تر به دسته بندی منسجم شفافيت 
و بسط آن به طور اخص در بسياری از خانه های سنتی ایرانی که به 

شفافيت را می توان از اصطالحاتی در معماری دانست که ضمن 
واضح بودن معنای آن، برداشت های متفاوتی از آن به عمل می آید و 
نظریه پردازان مختلف از جنبه های متفاوت به آن پرداخته اند و در 
نتيجه با روش های گوناگونی به تحليل آن در معماری دست یافته اند. 
برای مثال برخی در قالب دوره های تاریخی منقطع1 )سنت، مدرن و 
پُست مدرن(، برخی دیگر آن را دارای سير تکاملی2 )رابطه Mass و 
Space( دیدهاند، برخی در عناصر شفافيت زا3 )آب، شيشه، پالستيک 

و نور( و برخی در رابطه تعاملی بين درون و بيرون4 بررسی و تحليل 
نموده اند. در این پژوهش ضمن بررسی سطوح مختلف »شفافيت«، 
مختلف  مفاهيم  دربرگيری  با  که  گردید  ارائه  دسته بندی  نوعی 
باالخص خانه های  قابل تبيين در کليه فضاهای معماری  شفافيت، 
سنتی ایرانی باشد. خانه هایی که در پاسخگویی به محرميت و احترام 
با  بيرون عمل کرده و  با  ارتباطی کنترل شده  با  به آرامش خانواده 
الیه بندی فضا، مخاطب را با سلسله مراتب و مکث کافی وارد فضای 
سنتی  خانه های  از  که  یزد  رسوليان  خانه  می کند.  خلوت  و  خانه 

ایرانی می باشد به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. 
خاستگاه پيدایش شفافيت در هنر و معماری معاصر را می توان 
در نخستين دهه های مدرنيته، به ویژه در هنر نقاشی با گذار از آرای 
همکاران،  و  )بابایی  نمود  مشاهده  پرسپکتيوگریز  به  پرسپکتيوی 
1390، 3(. از دستاوردهای اصلی در معماری این دوره به گشایش 
فضایی، ادغام فضاهای داخلی و استفاده گسترده از عناصری شفاف 
به ویژه شيشه می توان اشاره کرد که ضمن کاهش مرز درون و بيرون، 
با افزایش دید بصری، معماران را برای دستيابی به شفافيت فضایی 
یاری می رساند. از طرفی معماری پُستمدرن با موضع  گيری در برابر 
معماری مدرن، مفهومی جدید از شفافيت را مطرح نمود که در آن، 
اثری شفاف است که مخاطب را نسبت به وجود ساختاری الیه ای و 
تودرتو فضاها با اجزاء و عناصر فرمی آگاه سازد )سعادت و همکاران، 
1396، 15(. بدین ترتيب شفافيت از حالت واضح بودن ساختار اثر 

بيننده خارج شد و نوعی پيچيدگی در ادراک فضا الزم بود،  برای 
بُعدی معنایی به شفافيت اضافه شد و گستره کاربردی و مفهومی 
آن افزایش یافت. در معماری ایرانی هم اندیشمندان زیادی سعی در 
تبيين شفافيت در آثار معماری کردند. در این رابطه، ميرميران معتقد 
است که شفافيت از شاخص ترین ویژگی های معماری ایرانی است که 
تاریخی  ادوار  و  سرزمين ها  در  جهان  معماری  آثار  سایر  از  را  آن 
مختلف متمایز می کند. این شفافيت از یک اصل مهم هستی  شناسی 
یعنی حرکت هميشگی و تکامل هستی از یک کيفيت مادی به یک 
کيفيت روحی نشأت می گيرد و تجسم آن در تاریخ معماری ایران 
)ميرميران،  فضاست  افزایش  و  ماده  کاهش  تکاملی  و  دائمی  سير 
1374، 19(. توجه به کيفيات روحی و معنایی در معماری ایرانی از 
اهميت خاصی برخوردار است. فضا نمودی از عالم باالست و همواره 
تالش برای سير از ظاهر به باطن برای شناخت حقيقت وجود دارد.

بر روی بحث شفافيت  بررسی های صورت گرفته  و  با مطالعات   
در معماری، چيزی که بيشتر نظر را به خود جلب می کند، فضایی 
بُعد  بر  عالوه  فضا  این  و  می گيرد  شکل  آن  در  شفافيت  که  است 
فيزیکی و ملموس، دارای بعدی غيرفيزیکی و معنایی نيز می باشد. 
که  است  مختلفی  شاخصه های  و  سطوح  دارای  فضایی  شفافيت 
محسوس  بسيار  امروز  معماری  در  آن  به  همه   جانبه  توجه  لزوم 
این است  این پژوهش مطرح می شود  است. سؤاالت مهمی که در 
شاخصه هایی  و  مفاهيم  چه  دارای  ایرانی  معماری  در  شفافيت  که 
است؟ شاخصه های شفافيت در خانه رسوليان یزد چگونه قابل تبيين 
میباشند؟ در معماری خانه  رسوليان به کدام سطوح و شاخصه های 
شفافيت توجه بيشتری شده است؟ در این پژوهش، سطوح شفافيت 
توسط  آن  دریافت  نحوه  و  معماری  در فضای  آن  نمود  به  توجه  با 
دریافتی  مراتب  در  شفافيت  این  است.  گردیده  مشخص  مخاطب 
مختلف صورت می گيرد و معماران از تدابير مختلفی با درنظرگرفتن 

ارجحيت شاخصه ها در ایجاد شفافيت بهره برده اند.
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با شفافيت زاویه  دارند،  لحاظ مسائلی چون درونگرایی و محرميت 
پرداخته اند. آدریان فورتی شفافيت را جزء اصطالحات کليدی قرن 
بررسی  برای  هرچند  که  است  معتقد  و  میآورد  به حساب  بيستم 
معماری های جهان از واژه »شفافيت« به صورت گسترده ای استفاده 
شده ولی به ندرت به معنای دقيق و کاربرد صحيح آن توجه شده 
است. کليدواژه شفافيت در نظریات معماری معموالً با کشش و جذبه 
For�(  در ایجاد توالی فضاهای معماری در داخل و خارج همراه است

ty, 2004, 286( و همچنين بيان می دارد که در مباحث مربوط به 

شفافيت، به جنبه های مادی و فيزیکی بيشتر از معانی و جنبه های 
از  بسيار  استفاده  و  لوس6  اصول  می شود.  پرداخته  آن  تئوریک 
 Brownell,( شيشه، کمک بزرگی به بيان شفافيت دوره مدرن کرد
ایجاد  در  فضا  فيزیکی  جنبههای  به  زیاد  توجه  اما   .)2012, 38

شفافيت و نادیده گرفتن جنبه های معنایی و مفهومی فضا منجر به 
تحوالت و تغييرات در مفهوم شفافيت فضایی شده است. گروتر در 
را  بيرون  و  درون  فضای  ارتباط  تاریخ  معماری؛  در  زیبایی شناسی 
در سه دوره7 خالصه می کند و دوره سوم را همزمان با اوایل قرن 
بيستم می داند که مرز بين درون و بيرون وضوح خود را از دست داد 
و به شفافيت حداکثری فضا منجر شد. ميرميران )1374( در شرح 
اصول معماری ایرانی؛ سه اصل8 برای معماری ایرانی بيان می دارد و 
مهم ترین آن را شفافيت می داند. در مقاله مقدمه ای بر مفهوم و انواع 
شفافيت در هنر و معماری معاصر غرب )بابایی و همکاران، 1390(؛ 
به معنا و مفهوم شفافيت در دوره معاصر می پردازد و مراتب آن را در 
معماری و باالخص نقاشی بيان می کند. مقاله بررسی تحليلی نمود 
شفافيت و تأکيد بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی نمونه های 
ارزشمند معماری ایرانی )ساالری و همکاران، 1392(؛ شفافيت در 
کالبد و سازه بنا بررسی گردیده و بر شفافيتی که ميرميران از آن 
معنایی  شفافيت  ارزیابی  در  می شود.  گذاشته  بود، صحه  کرده  یاد 
و  )ناظر  فضایی  روشنایی  عملکرد  بر  تأکيد  با  مساجد  در  گنبدها 
همکاران، 1395(؛ بيشتر شفافيت معنایی حاصل از شفافيت فضایی 
در چند گنبدخانه مساجد ایرانی بررسی گردیده و نتایج به صورت 
کمی و نمودار بيان شده است. مقاله تبيين شفافيت ساختار فضایی 
معماری ایران در دوره صفویه؛ مطالعه موردی: کوشک هشت بهشت 
در  شفافيت  1396(؛  طليسچی،  و  اصفهان   )دری  امام  مسجد  و 
در     مقاله  نهایت  در  و  می نماید  بررسی  را  معماری  فضایی  ساختار 
ارزیابی  و  پُست مدرن  مدرن،  دوره های  در  شفافيت  مفهوم  تبيين 
به  1396(؛  همکاران،  و  و  )سعادت  ایرانی  اسالمی  معماری  در  آن 
و  می پردازد  معماری  مختلف  دوره های  در  شفافيت  به  توجه  نوع 
ویژگی های هر دوره را بيان می دارد. این پژوهش، به دنبال چارچوبی 
تبيين شفافيت می باشد که ضمن معرفی شفافيت در  برای  خاص 
سطوح مختلف، برای این سطوح شاخصه هایی را مشخص می کند. 
همچنين بين این سطوح رابطه ای را تعریف می کند که نشان دهنده 
مراتبی از شفافيت می باشد و دوره های تاریخی را در شکل گيری این 

مفاهيم مؤثر می داند. 

مبانی شفافیت 

زبان  در  ماده شفاف  و  درباره »شفافيت«  تعابير مختلفی که  از 
فارسی آمده، به این موارد می توان اشاره نمود: چيزی که مانع عبور 

شعاع نور نباشد؛ شيشه و هر چيز لطيفی که بتوان چيز دیگری را از 
پس آن دید مانند آب و آبگينه )دهخدا، 1386(. نورگذران، روشن، 
غيرحائل ماوراء، عبوردهنده، هادی نور، فروزان )آریانپور، 1379(. 
هر چيز نازک که از پشت آن اشياء دیگر نمایان باشد )عميد، 1381(. 
مربوط می شود  ماده  فيزیکی یک  و  ذاتی  به خواص  سطوح شفاف 
خواص  برحسب  مواد  می سازد.  نفوذپذیر  عينی  لحاظ  از  را  آن  که 
ذاتی خود، ممکن است شفاف، نيمه شفاف و یا مات باشند. موادی 
نور را از خود عبود می دهد؛ شفاف و  همچون شيشه که مستقيماً 
و همکاران، 1396،  است )سعادت  قابل مشاهده تر  عينی  لحاظ  به 
77(. استفاده از مواد و مصالحی که ذاتاً شفاف اند در معماری برای 

بهره گيری از نور و ایجاد سطوح شفاف بصری کاربرد زیادی دارد.
آن  اندازه های  گسترش  و  شفاف  صفحات  از  استفاده  پيشرفت 
برای ایجاد شفافيت بصری و دید بهتر درون به بيرون از شاخصه هایی 
است که پيتر رایس )1995( در کتاب خود با نام شيشه در ساختار، 

شفافيت را در نظمی زمانی9 تبيين می نماید.
گسترش تکنولوژی در معماری مدرن موجب آزاد شدن دیوارها 
امکان  فضا،  به  افزودن  و  دیوارها  کم نمودن ضخامت  بار،  تحمل  از 
معماری بُعدی  نتيجه  در  گردید،  سراسری  پنجره های  به کارگيری 
برونگرا یافته و ارتباط با فضای بيرون تقویت یافت )فالمکی، 1391، 
53(. در این معماری، شفافيت را در  شفافيت فضایی می توان جستجو 
ارتباط و دید بصری بين درون و بيرون، گشایش فضایی  نمود؛ به 
در مفهوم کاستن از حجم توده و جرم ساختمانی، کم نمودن سلسله 
 مراتب و واسطه های فضایی می توان اشاره کرد )ميرميران، 1377(. 
فضای  روزنه های  نوع  هرچيز،  از  بيش  درون،  و  بيرون  ارتباط  در 
داخلی و رابطه فضایی بين جداره ها دارای اهميت می باشد چرا که 
و  داده  تشکيل  را  انسان  زندگی  محيط  فضا  دو  این  روی هم رفته، 
این عناصر  دارای ضرورت حياتی میباشند )گروتر، 1390، 163(. 
فضای  برای  را  مناسبی  روشنایی  اینکه  بر  معماری عالوه  اشکال  و 
داخلی فراهم می کنند؛ می توانند به عنوان کاهش اندازه ی ساختمان 
 .)40،  1386 )حدادی،  شوند  تفسير  نيز  خالی  فضای  افزایش  و 
برخالف تفکرات مدرن که شفافيت پوسته ها، ارتباط درون و بيرون و 
حذف مرزهای فضایی را به عنوان تعبيری مثبت درنظر داشت، شولتز 
با دیدگاهی انتقادی، این گونه ارتباط، گسترش و گشایش فضایی را 
باعث از بين رفتن هویت  فضایی درون نسبت به بيرون قلمداد کرد 
 ،)1963( اسالتسکی  و  رو  رابطه،  این  در   .)83 )معماریان، 1392، 
دیدگاه  به  که  کردند  شفافيت  از  کامل تر  تعریفی  ارائه ی  به  اقدام 
خلوص  به  نسبت  آنها  کرد.  کمک  شفافيت  درباره ی  پُست مدرن 
شفافيت واضح، اظهار تأسف کردند و در عوض خواستار یک شفافيت 
پدیداری10 و پيچيده تر شدند. مقاله ی11 آنها به تغيير تفکر مدرن به 
پُست مدرن در زمينه ی شفافيت یاری کرد. آنها از ایده های نقاشان 
متعدد،  دیدهای  با  اشکال  به  داشتند  عالقه  که  کوبيسم12  مکتب 

انتراعی تر و سه بُعدی بنگرند، اقتباس نمودند.
در معماری سنتی ایرانی، نوعی طراحی الیه ای وجود دارد و در 
موارد بسياری مخاطب با استفاده از موقعيت های مختلِف متناسِب 

فضایی، موقعيت خویش در فضا را شناسایی و ادراک می کند.
شفافيت فضایی، گنجاندن یک یا چند حالت فضایی در یک واحد 
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می شود  شامل  را  چندین حس  فضایی  حالت  هر  که  است  فضایی 
با  ترکيب  قابليت  و  تمایل  فضایی،  استقالل  از  بهره مندی  و ضمن 
دیگر فضاها را نيز دارد )حائری مازندرانی، 1388، 104(. آن چيزی 
رابطه  نوع  می کند،  متمایز  غرب  معماری  از  را  ایرانی  معماری  که 
حریم،  نظرگرفتن  در  با  ایرانی  معماری  است.  بيرون  و  درون  بين 
که  فضاهاست  الیه بندی  دارای  سلسله مراتب حضور،  و  محصوریت 
ضمن پيوستگی، باعث خلق حالت های فضایی مختلفی از خصوصی 
و  فرهنگی  ارزش های  نگرش ها،  این  بر  عالوه  می گردد.  عمومی  تا 
دینی در شکل گيری آثار معماری ایرانی اسالمی نقش بسزایی داشته 
و معماران ایرانی با توجه به مفاهيم و ارزش های اسالمی سعی در 
ایجاد فضایی معنوی توأم با خلوص و آرامش داشته اند تا ارتباط با 
خالق و عالم باال را با شفافيت به نمایش بگذارند )سعادت و همکاران، 
1396، 82(. این فضای معنوی بازتاب کننده الگوهایی است که ورای 
عالم ظاهرند و با ارتباط و اتصال دوسویه با عالم باال، ظاهر را با باطن 

پيوند داده و با ارزش های حقيقی آشنا می کند.
حضور  معانی  برتر  سطوح  ایرانی،  سنتی  خانه های  معماری  در 
دارد و فرد مسلمان را تا معنویت باال می برد و نهایتاً توجه او را به 
خدای واحد جلب می کند، در واقع این خانه ها به عنوان هنر قدسی 
در باالترین مرتبه هنر قرار دارد و از طریق رمز به باالترین سطوح 
معانی متصل است و به فراخور مخاطب خود، سطوحی از حقيقت 
و  )حمزهنژاد  بود  خواهد  پاسخگو  را  او  نيازهای  و  کرده  آشکار  را 
دشتی، 1395، 34(. لذا معماران ایرانی در آثار خود، به دنبال یافتن 
سازوکارهای توليد و دریافت معنی با استفاده از نظام های نشانه ای، 
پيوستگی  ماده،  به  ارزش بخشی  مانند  کالبدی  ابزارهای  واسطه  به 
بصری، سيرکوالسيون و نحوه ی چيدمان فضایی، الیه بندی فضایی، 
انعکاس و سایه ها، نور نمادین و آرایه های مفهومی برای ایجاد ارتباط 
ذهنی با خالق هستی، به توليد معانی خاص و ترجمانی از مفاهيم 
هستی می پردازد ))سعادت و همکاران، 1396، 87(. درک این معانی 
نظام های  به  نسبت  شناخت  فضا،  در  مخاطب  حضور  با  مفاهيم  و 
نشانه ای و ارزشی موجود در فضا و توانایی تحليل در ارتباط وی با 

عوالم باال و حقيقت مفاهيم هستی امکان پذیر است. 

سطوح شفافیت در فضای معماری
از  فضا  لمس نبودن  قابل  و  دارد  پيوند  فضا  با  معماری  تعریف 

حال  عين  در  اما  می آید،  حساب  به  معماری  فضای  ویژگی های 
عناصری تعيين کننده و محدود کننده که قابل اندازه گيری و ترکيب 
کف ها،   سقف ها،  دربرگيرنده  عناصر  این  می باشد.  دارا  را  مجددند 
هندسی  خصوصيات  می باشند.  غيره  و  رواق ها  پله ها،  ستون ها، 
انسان  از حرکت  تابعی  اندازه ها،  مانند  لمس  غيرقابل  فضاهای  این 
لذا می توان  ادراک می باشد.  قابل  که  است  در فضای ساخته شده 
خصوصيات و ویژگی های فضای معماری و اجزای سازنده آن را قابل 
در   .)44-45  ،1355 )فالمکی،  نمود  بيان  لمس  غيرقابل  یا  لمس 
بُعد فيزیکی )ملموس( و  را می توان در دو  نتيجه فضا در معماری 

غيرفيزیکی )غيرملموس( بررسی کرد. 
و  مصالح  خصوصيات  به  توجه  با  فيزیکی،  فضای  در  شفافيت 
آشکار می باشد که  و  ملموس  بنا،  و ساختاری  کالبدی  ویژگی های 
در  شفافيت  نوع  این  می گردد.  منتج  کالبدی- سازه ای  شفافيت  به 
تکنولوژیکی و سيستم های سازه ای  با پيشرفت های  تاریخ معماری 
ویژگی های  در  و  بوده  فضا همراه  افزایش  و  ماده  در مسير کاهش 
هندسی و قابل اندازه گيری فضا، نمود پيدا می کند. اما شفافيت در 
قابل  ولی  نمی باشد  اندازه گيری  یا  لمس  قابل  غيرفيزیکی،  فضای 
و  مفاهيم  براساس  تفسير  و  تأویل  قابل  و  مخاطب  توسط  ادارک 
ارزش های فرهنگی جامعه است. شفافيت از طریق ادارک فضا، گاه با 
حواس پنج گانه مخاطب صورت میپذیرد و بيشتر جنبه های بصری 
با  به شفافيت بصری- ادراکی می شود و گاه  را دربر دارد که منجر 
رفتاری- شفافيت  به  که  می گردد  حاصل  فضا  در  رفتار  و  حرکت 

عملکردی می انجامد. در نهایت شفافيت در فضا، می تواند براساس 
ارزش های فرهنگی و مبانی اعتقادی حاکم بر جامعه باشد. ازاین رو، 
درک آن با تاویل و تفسير همراه است. این نوع شفافيت به شفافيت 
معنایی- مفهومی ختم می گردد. تصویر1، سطوح شفافيت در فضای 
معماری در دو بُعد فيزیکی و غيرفيزیکی فضا با توجه به نحوه نمود 

شفافيت و دریافت آن را نشان می دهد.

1- شفافیت کالبدی-سازه ای
معماری جهان به لحاظ کالبدی-سازه ای در طول تاریخ به سمت 
شفافيت بيشتر پيش رفته است، اما این روند در معماری ایران وجه 
نيز  به نمایش می گذارد و جهان بينی اسالمی  از خود  برجسته تری 
یعنی حرکت معماری در جهت شفاف تر شدن سرعت  این روند  به 

 
تصویر 1- تبیین سطوح شفافیت در فضای معماری.
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می بخشد )ميرميران، 1377(. تفکر ایرانی همواره به دنبال حرکت 
بسيار  تأثير  تفکر  این  و  است  بوده  فضا(  )آزادی  روح  به  ماده  از 
)متدین،  است  داشته  ایران  معماری  در  فضا  تحول  سير  بر  زیادی 
عناصر  از  یکی  به عنوان  فضا  گيدئون،  زیگفرید  نظر  از   .)1  ،1386
تشکيل دهنده ی معماری، اساسی ترین نقش را در بررسی معماری 
دوران گذشته دارد. وی اعتقاد دارد که در دوره مدرن توجه به حجم 
بيرونی و فضای درونی ساختمان همزمان از اهميت خاصی برخوردار 
گردید )Giedion, 1962, 62(. بنابراین اقداماتی در جهت کاستن 
از مرز بين فضای درون و بيرون صورت گرفت. »در معماری مدرن 
درون  فضای  بين  روشن  مرزبندی  از  و  شده  حوزه  به  تبدیل  فضا 
شد«  خودداری  دو  این  تداخل  امکان  آمدن  بوجود  برای  بيرون  و 
)گروتر، 1390، 215(. هرچه مرزهای تحدیدکننده فضای معماری 
که عبارت اند از: کف، دیوار و سقف، واضح تر تعریف شده باشند، فضا 
معماری،  این سه عنصر  مورد  اصلی در  زمينه  بهتر درک می شود. 
ارتباط بين درون و بيرون است )پرتوی، 1388، 91(. پيشرفت های 
سازه ای کمک زیادی در آزادسازی و گسترش فضا در معماری داشته 
که نقش تعيين کننده ای در ایجاد شفافيت کالبدی- سازه ای را ایفا 

می کند. 

2- شفافیت بصری-ادراکی
معماری مدرن همواره درصدد برقراري ارتباط واضح بين درون 
و بيرون بوده است. بسياری از معماران کوشيدند تا مرز بين درون 
به  دیوارها  گشودن  و  محصوریت ها  انفجار  با  و  بردارند  را  بيرون  و 
دوگانگی و جدایی درون و بيرون پایان دهند )گروتر، 1390، 170(.

در این نوع معماری به پيوستگی فضاها، تداوم دید و افزایش ارتباط 
بصری بين فضاها اهميت ویژه ای داده شد.

در اکثر بناهای معماری ایرانی، کالبد بناها تا حد ممکن توسط 
معمار، شفاف و در تعامل درون و بيرون است. از عناصری که در این 
معماری باعث ایجاد شفافيت بصری- ادراکی می شوند به فخرومدین، 
ارسی، شباک و روزن می توان اشاره نمود. با این عناصر، ساختمان 
بازتر، نقش فضاها جدی تر، و بيرون به درون کشانده شده؛ درختان و 
طبيعت از درون مشهود و محيط با درون بنا یکی شده است. کيفيت 
شفافيت در ساختار فضایی، سبب نورانيت، حس تعالی و تحول فضا 
می شود، که عالوه بر تعامل بصری ميان درون و بيرون، حجم های 
نور و روشنایی را به دنبال دارد )دری و طليسچی، 1396، 46(. با در 
نظر گرفتن شفافيت به عنوان پدیده ای که در کنش با نور و ادراک 
بصری قرار دارد، می توان بيان نمود که عناصر و مواد شفاف محدوده 
قابل مالحظه ای از دید و ادراک بصری چون تعدیل و تنظيم نور را 
پدید آورند )بابایی و همکاران، 1390، 6(. بدین ترتيب این سطح از 
شفافيت که نقش مهمی در ایجاد تعامالت بصری و ادراکی دارد در 
ترکيب با نور و روشنایی می تواند پيونددهنده فضا و زمان نيز باشد.

3- شفافیت رفتاری-عملکردی
شفافيت  معماری،  فضای  در  شفافيت  مهم ترین سطوح  از  یکی 
رفتاری- عملکردی است که صاحب نظران بسياری در مورد آن بحث 
و عملکردی  رفتار  از  به درک صحيحی  نوع شفافيت  این  کرده اند. 
قابل  با حرکت13 در فضا  که در فضا جریان دارد، کمک می کند و 

حصول است. 
در دوره پُست مدرن شفافيتی مطرح گردید که به آگاهی مخاطب 
از ساختار الیه ای و پيوسته فضا مربوط می شد و فراتر از ویژگی های 
بصری، در جهت ادراک انتظام و سازماندهی فضایی بود )سعادت و 
همکاران، 80،1396(. لذا با توجه به اینکه بناها ثابت و غيرمتحرک 
هستند، انسان برای درک کامل فضایی باید حرکت کرده و از ميان 
عناصر عبور کند. امکان حرکت از ميان فضاها به صورت یکپارچه، 
طلیسچی،  و  )دری  می شود  منجر  فضاها  پيوستگی  به  نهایت  در 
1396، 47(. درواقع فضا، کاهش نمی یابد بلکه دائماً در مجموعه ای 
از فعاليت های پيوسته در نوسان است )Forty, 2000, 288(. درون 
و بيرون فضا نيز مجاور بالفصل یکدیگرند و دیوارهای ميان این دو 
که شخص،  نيستند،  باریک  نوارهایی  یا  خطوط  جز  چيزی  سطح، 
پيوسته با تداوم حرکات روزمره اش از آنها می گذرد و می توان بدون 
تالشی نه چندان زیاد، به هر سوی آن برود )آرنهایم، 1382، 122(. 
در  فضاست  پيوستگی  با  نزدیک  ارتباط  در  که  شفافيت  نوع  این 
معماری ایرانی نيز به گونه ای که هيچ گونه انقطاع و مانعی در جریان 
این  پيوسته در  انسان  نمی آورد، مشهود است.  پدید  انسان  حرکت 
بازشونده در حرکت است )اردالن و بختيار، 1391،  فضای مواج و 
یکدیگر  از  مستقل  و  معين  تعریف شده،  شکل  دارای  فضاها   .)47
اتاق  از  بيرونی ترین،  تا  درونی ترین  از  فضاها  حال  این  با  هستند، 
تا ميان سرا، از گنبدخانه تا صحن و حتی تا عمومی ترین فضاهای 
پيوستگی  و  تسلسل  پيوسته اند.  به هم  زنجيروار  به صورت  شهری 
ساختار  فضا،  هر  معين  حدود  تعریف  و  تعيين  ضمن  فضاها،  این 
 ،1396 طليسچی،  و  )دری  متداوم14 می سازد  و  پيوسته  را  فضایی 
49(. این ساختار فضایی باعث شفافيتی می شود که در آن عالوه بر 
سلسله  مراتب فضایی ویژگی هایی چون پویایی و سياليت، خوانایی، 

انعطاف پذیری و سازگاری نيز وجود دارد.

4- شفافیت معنایی-مفهومی
شفافيت معنایی- مفهومی در معماری ایرانی، با توجه به فرهنگ 
غنی و معانی واالی اسالمی و قدسی در ذهن مخاطب بنا متجلی 
تأثير  فضا  درک  و  حضور  هنگام  به  وی  بر احساس  و  می گردد 
فيزیکی  مختصات  به  توجه  جای  به  شفافيت،  نوع  این  می گذارد. 
درک شده  مفهوم  و  معنا  و  مخاطب  ذهنی  مختصات  به  محيط، 
روحانی  بينش  مطابق  بورکهارت،  تيتوس  بدین ترتيب  برمی گردد. 
جهان معتقد است که زیبایی یک چيز همان شفافيت پوشش های 
این  از  شفافيت  دیگر،  عبارت  به  است.  چيز  آن  مادی  و  وجودی 
نظر، گستردگی دید است و از آنجایی که باالترین دید انسان، دید 
معنوی و باطنی اوست؛ لذا شفافيت امکان نفوذ از ظاهر آن اثر به 
یا تجلی ملکوت عالم در موجودیت مادی آن  باطن و محتوای آن 
حقيقت  تجلی  که  عناصری  از  یکی   .)4  ،1392 )بورکهارت،  است 
آن  به  ایرانی  معماری  در  که  می باشد  نور  باالست،  عوالم  و  محض 
توجه زیادی شده است. در بسياری از فضاها مشخص می گردد که 
حضور نور جنبه روشنایی خاصی ندارد بلکه بيشتر وجهی نمادین 
با توجه به خاصيتهای اصلی  نيز  از عناصر مانند آب  دارد. بعضی 
آن یعنی شفافيت و قابليت انعکاس، باعث ایجاد تصویر بنا داخل آب 
می گردد که ماده زدایی و گسترش مجازی فضا را به همراه دارد و 

تبيين سطوح، شاخصه ها و مراتب شفافيت در فضای معماری
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باعث سبکی، سکوت و نوعی آرامش روانی برای مخاطب می شود. اما 
بعضی مواقع، فضاهای معماری مخاطب را درگير اطالعات پيچيده ای 
می کند که باعث ایجاد ایهام و ابهام می گردد. این فضاهای به عنوان 
مخاطب  در  مفهومی  حالتی  تغيير  باعث  که  هستند  عطفی  نقاط 
می شوند و او را کاماًل از فضای قبل جدا کرده و با خلق حاالتی مانند 
البته جذابيت  وارد فضایی متفاوت می کنند.  تأمل و هشدار  مکث، 
در همين حاالت  را  ایرانی  معماری  فضاهای  از  بعضی  ماندگاری  و 

فضایی می توان دید. 

شاخصه های شفافیت در معماری
کاربردی  گستره  دارای  شفافيت  که  می دهد  نشان  مطالعات 
فراوانی است و برای تبيين شفافيت در معماری، نياز است تا مفاهيم 

فضای  در  شفافيت  گردد.  مشخص  آن  با  مرتبط  شاخصه های  و 
معماری    در  4     سطح،  کالبدی-  سازه ای،    بصری-  ادراکی،   رفتاری-

عملکردی و معنایی-  مفهومی نمایان می شود. هر سطح از شفافيت 
دارای شاخصه هایی می باشد که ویژگی های اصلی و نحوه بررسی آن 
را نشان می دهد. این شاخصه ها براساس تطبيق دیدگاه ها و نظریات 
از آن ذکر گردید، استخراج  این زمينه که برخی  صاحب نظران در 
از  یک  هر  به  توجه  ميزان  است.  مشخص شده    1 جدول  مطابق  و 
این شاخصه ها در بناهای مختلف و دوره های تاریخی متفاوت است. 
فضا در جهت  در یک  بعضی شاخصه ها  است  به گونه ای که ممکن 
تأکيد بر شفافيت افزایش یافته و بعضی شاخصه ها روندی کنترلی و 

کاهشی داشته  باشند.

خانه سنتی رسولیان یزد

خانه برای انسان از چنان اهميتی برخوردار است که می توان آن 
را مرکز دنيای فرد ناميد )شولتز، 1381، 54(. همچنين نزدیک ترین 
مکان برای زندگی انسان و برطرف کننده نيازها و خواست های انسان 
فرهنگی  ارزش های  واجد  و  است  انسانی  کنش  یک  خانه  است. 
بسزایی  اهميت  خانه  معماری   .)85  ،1388 )راپاپورت،  می باشد 
خانه  دارد.  رفتارهایشان  حتی  و  انسان ها  در شکل گيری شخصيت 
اوقات  از  بسياری  و  نيازمندند  آن  به  مردم  همه  که  است  فضایی 
خود را در آن سپری می کنند. در آن کارهای شخصی خود را انجام 
می دهند، به خود و به خانواده خود می پردازند و با زندگی در آن به 
آن معنا می بخشند و این معنابخشيدن بين انسان و خانه دو سویه 
خواهد بود )حمزه نژاد و دشتی، 1395، 25(. خانه های سنتی فضایی 

جدول 1- شاخصه های مربوط به شفافیت در معماری. مأخذ: )مستخرج از آراء اندیشمندان و صاحب نظران(

 آراء اندیشمندان و صاحبنظران های شفافیت شاخصه سطوح شفافیت

 ایسازه -شفافیت کالبدی

(، 1390(، )گروتر، 1388(، )پرتویی، 1376(، )زوی، 1374و1377)میرمیران،  ای های سازهتکامل سیستم
(، )سعادت و 1392(، )ساالری و همکاران، 1392(، )معماریان، 1391)فالمکی، 
 (.Brownell,2012) ،(Rice & Dutton,1995) ،(Giedion, 1962) ،(1396همکاران، 

 بازفضای باز و نیمه
 ها و گشودگی هاروزن

 نشست و فرورفتگی در کالبد

 ادراکی-شفافیت بصری

( ، )بابایی و همکاران، 1390(، )گروتر، 1386(، )حدادی، 1386)تقوایی،   ارتباط درون با درون
(، )ساالری و همکاران، 1392(، )معماریان، 1391(، )اردالن و بختیار، 1390
(، )دری و 1396(، )سعادت و همکاران، 1395(، )ناظر و همکاران، 1392

 ،(Kepes,1965) ،(Rowe & Slutzky, 1963) ،(Giedion, 1962)(، 1396همکاران، 
(Brownell,2012)، (Forty,2004) 

 هاانفجار محصوریت
 تداوم دید

 ارتباط درون و بیرون

 عملکردی-شفافیت رفتاری

(، 1388مازندرانی، (، )حائری1384(، )طهوری، 1382(، )آرنهایم، 1376)زوی،   پویایی و سیالیت
(، )ساالری و 1392)معماریان، (، 1391(، )اردالن و بختیار، 1390)گروتر، 

(، )بابایی و 1390(، )بمانیان، 1390نژاد و ناگهانی، (، )مهدوی1392همکاران، 
(، )دری و 1396(، )سعادت و همکاران، 1392(، )گیدئون، 1390همکاران، 
 ،(Rowe & Slutzky, 1963)، (Rice & Dutton,1995)(، 1396همکاران، 

(Kepes,1965)، (Forty,2000,2004) 

 تداوم و پیوستگی فضا
 خوانایی فضا

 انعطاف و سازگاری
 سلسله مراتب و الیه بندی فضا

 مفهومی-شفافیت معنایی

(، )اردالن و 1388(، )پرتویی، 1384(، )طهوری، 1381(، )شولتز، 1378)دیبا،  نور نمادین 
(، 1392(، )معماریان، 1392(، )بورکهارت، 1391(، )فالمکی، 1391بختیار، 

(، 1390(، )بابایی و همکاران، 1390(، )بمانیان، 1392)ساالری و همکاران، 
(، )دری و همکاران، 1396(، )سعادت و همکاران، 1395)ناظر و همکاران، 

1396) 

 مفاهیم عرفانی و قدسی
 های مفهومیآرایه

 ماده زدایی و سبکی
 ایهام و ابهام فضایی

 
Bach�( می باشن  خاطرات  یادآوری  و  خلوت کردن  برای  دمناسب 

elard, 1994(. در خانه های سنتی ایرانی احترام به حيات و زندگی 
در  اجتماعی  فرهنگی-  جنبه های  که  است  نهفته  انسان ها  جمعی 
عواملی  با  و  بوده  انسانی  شخصيت  به  ارزش گذاری  بر  مبتنی  آن 
چون درونگرایی، انعطاف پذیری و غيره نمود می یابند )پوراحمدی، 
1392، 7(. این خانه ها هم از لحاظ جنبه های فيزیکی و کارکردی 
از  مختلفی  سطوح  واجد  هم  و  هست  زندگی  نيازهای  جوابگوی 
ارتقای  باعث  که  می باشند  فرهنگی  ارزش های  و  مفاهيم  معانی، 
که  رسوليان  خانه  پژوهش،  این  در  انسان می شود.  زندگی  کيفيت 
در محله فهادان یزد و در بافت تاریخی واقع شده، مورد بررسی قرار 
براساس  و  می باشد  عبدالرسول  حاج  خانه،  این  بانی  است.  گرفته 
در  یزد،  معماری  دانشکده  استادان  تحقيقات  و  خانه  سردر  نوشته 
سال 1283 ه.ش احداث شده و معمار آن مرحوم استاد محمدحسن 
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محمدرحيم بوده است. خانه رسوليان از سال 1369 وقف کارهای 
فرهنگی- آموزشی شده است و از آن زمان تاکنون، دانشکده معماری 
یزد15 در آن فعاليت دارد )حاجیقاسمی، 1383، 40(. علت انتخاب 
خانه رسوليان به عنوان نمونه مورد مطالعه این است که هنوز دارای 
اصالت و هویت یک خانه سنتی می باشد و با وجود تغيير کاربری، 
در کالبد آن کم ترین دخل و تصرف اتفاق افتاده است. ضمن اینکه 
آنها  بين  روابط  و  لحاظ فضاها  به  از یک خانه سنتی  نمونه کاملی 
می باشد. این خانه دارای دو حياط است. حياط بزرگ، کانون بخش 
اصلی خانه و اندرونی را تشکيل می دهد و حياط کوچک، در قسمت 

غربی خانه قرار دارد و بيرونی خانه را شامل می شود.

جدول 2- سطوح و شاخصه های شفافیت در معماری خانه رسولیان یزد. 

تحلیل شفافیت در خانه سنتی رسولیان
قابل تحليل  در خانه سنتی رسوليان یزد همه سطوح شفافيت 
آن  نمود  به  توجه  با  معماری  در  شفافيت  جدول2،  در  می باشند. 
در فضای معماری و نحوه دریافت آن توسط مخاطب، در4 سطح، 
شفافيت    کالبدی-سازهای، شفافيت بصری-ادراکی،  شفافيت رفتاری- 

عملکردی و شفافيت معنایی-مفهومی بررسی شده  است. 
شاخصه های مربوط به هر سطح از شفافيت در فضای معماری و 
تأثير آن بر معماری سنتی به خصوص خانه رسوليان یزد، بيان شده 
تأکيد  امر  این  بر  با رنگ مشخص شده اند،  است. شاخصه هایی که 
سنتی  خانه های  معماری  با  مواجهه  در  شفافيت  رویکرد  که  دارند 

سططط    
 تاثیر بر معماری سنتی های شفافیت  شاخصه شفافیت

 نم د در خانه رس لیان ها در معماری سنتی نم د شاخصه )مفاهیم مرتبط با شفافیت(

دی
کالب

-  
ازه

س
 

 ای

هطای  تکامل سیسطتم 
 ای سازه

 )تدابیر نیارشی(

 های بزرگایجاد دهانه
 کاهش جرم ساختمان

 گسترش فضا
 پالن آزاد برای طراحی

ططططا  و تططط یزهن کاربنطططدین  
این هططای دنططد پ سططته پ شططش

بندن گنبدخانهن سطت ن بطه   پشت
 جای جرز.

 

 بازفضای باز و نیمه

 تامین ن ر فضای درون
 تداوم فضایی

 ارتباط درون و بیرون
 ییسلسله مراتب فضا

حیاط مرکطزین گط داب باه،طهن    
 ای انن روا ن مهتابی

 

 ها ها و گش دگیروزن
)لزوما با ارتباط بصری  

یططا حرکتططی همططراه  
 نیست(

 تامین ن ر فضای درون
 تاکید بر مفاهیم ن ر

 ارتباط درون به درون 
 ارتباط درون و بیرون

 پذیری فضاپذیری و ترکیبانع اف
 کاهش جرم ساختمان

پنجططرهن ارسططین ه رنطط ن ف ططر و 
 18ن پادنگ17ن شباک16مدین

 

نشست و فرورفتگطی  
 در کالبد

 افزایش فضا
 کاهش جرم ساختمان

 ریتم و ضرباهنگ

 20ن نهاز و ن یر19طاق،هن رف

 

ری
بص

-
کی

درا
ا

 

 ارتباط درون با درون
 ها()شفافیت پ سته

 تعامالت بصری و ادراکی
 کنترب ورود ن ر

 اضافه شدن بعد زمان به فضا

 پنجرهن ارسین ف رومدینن شباک

 

 هاانفجار محص ریت
 )کاهش مرزهای فضا(

 افزایش ارتباط فضاها
 پذیری فضاهاانع اف پذیری  و ترکیب
  پی ستگی و تداوم فضایی

-درین هفطت درین پنجای انن سه
 22دریدهن شکم21درین طنبی

 

 تداوم دید

 کنترب عم می فضاها
 پی ستگی و تداوم فضایی

 سلسله مراتب فضایی
 بازی با ن ر )مکثن حرکت و تاکید(

 هاگش دگیها و هم مح ری روزن

 
 

تبيين سطوح، شاخصه ها و مراتب شفافيت در فضای معماری
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سططط    
 تاثیر بر معماری سنتی های شفافیت  شاخصه شفافیت

 نم د در خانه رس لیان ها در معماری سنتی نم د شاخصه )مفاهیم مرتبط با شفافیت(

 

 ارتباط درون و بیرون

 حفظ محرمیت خان اده
 کاهش و کنترل ارتباطات بصری

 ایجاد مکث و تامل در ورود به فضای درون
 تفکیک اندرونی و بیرونی

 سلسله مراتب فضایی

پنططاه )بططا ارتفططا  هشططتیج نططان
انسانی(ج حیاط بیرونی و اندرونیج 
پنجره یطا نط رریر رو بیطرون در    

هطای پطرپیو و   باالج داالنارتفا  
 های ر شهخمج ورودی

 

ری
فتا

ر
-

دی
کر

عمل
 

 پ یایی و سیالیت

 رردش در فضا
 آزادی حرکت

 های فضایی مختلف در یک واحد فضاییحالت
 دسترسی آسان

هططاج رنبدخانططهج حیططاطج ایطط ان 
 پلهراهروهاج راه

 

 تداوم و پی ستگی فضا

 های پی سته در فضافعالیت
 آزادطراحی پالن 

 های رفتاریادراک همزمان قرارراه
 ترکیب پذیری فضاهای مجاور

فضاهای نیمه باز ماننطد ایط ان و   
 رواق؛ پیل ت و پالن آزاد

 

 خ انایی فضا

 قابلیت تشخیص فضاها
 وض   دسترسی
 حرکت هدفمند

 درنه بندی فضاها

الگ هطططططای یوارای انطططططه و 
ج حیططاط مرکططزیج  23یوارصططفه
 تزیئنات نما

 

 انع اف و سازراری

 های متن   در فضافعالیت
 پذیری فضاهای مجاورترکیب

 پارتیشن متحرک به نای ثابت

فضططاهای ینططدعملکردی ماننططد 
-دریج هفطت دریج پطن  تاالرج سه

بنططدی متحططرک دری؛ پارتیشططن
 )مانند ارسی(

 

 سلسله مراتب و 
 الیه بندی فضا

خص صی و  عرصه بندی فضاها به عم میج نیمه
 خص صی 

 استقالل فضایی
 تفکیک حیاط اندرونی و بیرونی

 شکست مح رهای دسترسی
 نیل به وص ل با مکث و تامل

 الگ ی دسترسی پیچیده

نشطینج اتطاق خط ا ج    پست ج شاه
 م بخ

 

 

یی
عنا
م

-
می
هو
مف

 

 نور نمادین  

 ایجاد فضای معنوی
 نشانی از اتصال به عالم باال و حقیقت

 افزودن بعد زمان به فضا
)مانند اصل تجلی و تداعی مفاهیم عرفانی نور 

 وحدت وجود(

 ارسی، گلجام، مشبک، پاچنگ

 

مفااااهیم عرفاااانی و 
 قدسی

 سیر و سلوک عارفانه
 مفاهیم و معانی اسالمی

 تداعی اصل وحدت در کثرت
 اتصال به عوالم باال
 نقش فرهنگی دین

بیشاا ر در قالااا نمااادگرایی در 
شاا ل )اعااداد، هندسااه مرباا ، 
 مثلث، دایره،...(، ساح  )نقاو   

 سحوح و الگوها(، رنگ و ماده.

 

 های مفهومیآرایه

 رسانجلوه هنر دینی و هنر پیام
 تاکید بر کالم توحیدی

 خلوص معنوی
 حس حضور در پیشگاه الهی

چیناای، نقااو  اساالیمی، گااره 
کاشی اری، آرایش فضا با اساما   

 الهی و ائمه، سحوح مشبک
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نتیجه

گونه  این  در  شفافيت  است.  متمایز  فضاها  دیگر  به  نسبت  ایرانی، 
و  درونگرایی، حفظ حریم  مانند  مفاهيم  از  بعضی  دليل  به  خانه ها 
این مفاهيم به ظاهر  مستوری، خاص تر و حساس تر می باشد، زیرا 
در تناقض با شفافيت می باشند و باعث گردیده برخی به طور کلی، 
معماری اسالمی را غيرشفاف بدانند و از طرفی برخی با ارجاع آن به 
رویکرد پُست مدرن، سعی در توجيه آن نموده اند. درحالی که با توجه 
به بررسی های این پژوهش، رویکرد شفافيت در این زمينه رویکرد 
این  می باشد.  کنترل شده  رویکردی  بلکه  نيست  وضوح  یا  حذف 
رویکرد در معماری خانه رسوليان نيز با تدابير معمارانه )مانند ایجاد 
نقاط  و  پيچيده  دسترسی  الگوی  فضا،  عرصه بندی  تقسيم،  فضای 

عطف( و استفاده از عناصر معماری )مانند هشتی، جان پناه، داالن، 
نوعی  ایجاد  باعث  که  است  شده  انجام  اندرونی(  و  بيرونی  راه پله، 
مکث، تأمل و هشدار در مخاطب می گردد. لذا سه شاخصه؛ ارتباط 
درون و بيرون )مربوط به شفافيت بصری- ادراکی(، سلسله مراتب و 
الیه بندی فضا )مربوط به شفافيت رفتاری- عملکردی( و ایهام و ابهام 
فضایی )مربوط به شفافيت معنایی- مفهومی( به خوبی کنترل شده 
است. این از ویژگی های شفافيت در خانه های سنتی است که آن را با 
فرهنگ و اعتقادات مردم عجين کرده است. بقيه شاخصه ها در جهت 

افزایش و ارتقاء شفافيت به کار گرفته شده اند.

معماری،  در  شفافيت  بحث  روی  بر  انجام شده  بررسی های  با 
مختلفی  شاخصه های  و  سطوح  دارای  شفافيت  گردید  مشخص 
است که در حاالت متفاوت فضایی قابل تبيين می باشد، از این  رو 
نمود. زمانی  به آن در معماری توجه  به صورت همه جانبه  بایستی 
این  و  است  ایرانی  معماری  اصول  از  شفافيت  می گردد  بيان  که 
بایستی  افزایش شفافيت فضایی پيشرفته است،  معماری در جهت 
یافته، زیرا کاهش  افزایش  از آن  مشخص گردد که چه شاخصه ای 
از شاخصه های شفافيت، بخصوص در  و کنترل شفافيت در بعضی 
معماری خانه های سنتی همچون خانه رسوليان یزد کاماًل مشهود 
است. در جدول 3، سطوح و شاخصه های شفافيت در خانه رسوليان 
بر  از شاخصه هایی که رویکردی کنترلی  بيان شده و آن دسته  یزد 
آن ها حاکم است، مشخص شده  است. سطوح چهارگانه شفافيت در 
فضای معماری با توجه به نمود هر سطح از شفافيت در فضا و نوع 
دریافت مخاطب با یکدیگر در ارتباط می باشند و هر یک وجهی از 
شفافيت را به نمایش می گذارد. شفافيت از فضای فيزیکی ملموس تا 
فضای غيرفيزیکی غيرملموس قابل بررسی است و همچنين از طریق 
مصالحی که ذاتاً شفاف است تا تأویل یا تفسيری که برای شفافيت 
فضا صورت می گيرد. این سطوح شفافيت نسبت به هم دارای مراتبی 
را  و مراتب شفافيت در فضای معماری  می باشند. تصویر2، سطوح 
نشان می دهد، می توان آن را به صورت هرمی در نظر گرفت که سير 

توجه شفافيت در ادوار مختلف را نيز نشان می دهد.

در قاعده این هرم، شفافيت کالبدی- سازه ای قرار دارد که سطح 
را می توان در تکامل فضاهای معماری جهان در  از آن  گسترده ای 
فضایی  در  شفافيت  این  نمود.  تبيين  مختلف  تاریخی  ادوار  بستر 
شفافيت  می باشد.  مشهود  ملموس  صورت  به  هندسی  و  فيزیکی 
و  بيشتر در دوره مدرن مطرح شد و وضوح بصری  بصری-  ادراکی 
ارتباط درون و بيرون در آن مهم بود که منجر به شفافيت پوسته ها 
که  شفافيت  بَعدی  در سطح  شد.  فضایی  محصوریت های  کاهش  و 
و  الیه بندی  بحث  گرفت،  قرار  توجه  مورد  پُست مدرن  دوره  در 
رفتاری- شفافيت  بر  منطبق  که  بود  فضا  دسترسی  سلسله مراتب 

عملکردی است و مخاطب با حرکت در فضا می تواند این نوع شفافيت 
را درک نماید. اما در معماری سنتی ایرانی عالوه بر این سه سطح 
شفافيت، شفافيت معنایی- مفهومی نيز وجود دارد که در مرتبه باالتر 
و  اعتقادات  مبنای  بر  شفافيت  نوع  این  می گيرد.  قرار  هرم  راس  و 
اصول فرهنگی حاکم بر جامعه بوده و دارای بُعدی عرفانی و معنوی 
می باشد، به راحتی قابل دریافت از طرف مخاطب نبوده و نياز به تامل 
و تفسير دارد. معماری ایرانی دارای مبانی و مفاهيم عرفانی و فلسفی 
غنی ای می باشد و همچنين معماران در طراحی فضاها از این مبانی 
وجوه شفافيت  به  آن  تبع  به  و  کرده اند  فراوانی  استفاده  مفاهيم  و 

معنایی- مفهومی توجه بيشتری شده  است. 

سططط    
 تاثیر بر معماری سنتی های شفافیت  شاخصه شفافیت

 نم د در خانه رس لیان ها در معماری سنتی نم د شاخصه )مفاهیم مرتبط با شفافیت(

 

 ماده زدایی و سبکی

 ایجاد فضای معن ی
 سبکی فضاخل ص و 

 گسترش مجازی فضا
 افزودن بعد زمان به فضا

 ترکیب واقعیت و مجاز در معماری

-استفاده از مط اد شطفا ن نیمطه   
شفا  و انعکاس دهنطده نط ر در   

هطای  س    مختلف فضا با رنط  
های مختلف مانند شیشه و شیشه
 رنگین سن  مرمرن آبن آینه.

 

 ایهام و ابهام فضایی

 ایجاد حریم و آرامش
 های دینی و فرهنگیت جه به ارزش

 اجازه و اذن ورود به فضا
 پیچیدگی فضایی

 فضای خل ت و شخصی
 مکث معنادار

 سیروسل ک عارفانه

وج د نقاط ع فی مانند هشطتین  
پله و فضطاهایی  داالنن راهرون راه

مانند اندرونین اتاق خ ابن پست ن 
 م بخ

 
 

تبيين سطوح، شاخصه ها و مراتب شفافيت در فضای معماری
)موردپژوهی: خانه رسوليان یزد(
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پی نوشت ها

تبيين   ،)1396( مهدوی نژاد  امرئی،  مختاباد  اعتصام،  سعادت،  نک:   . 1
مفهوم شفافيت در دوره های مدرن، پُست مدرن و ارزیابی آن در معماری 

اسالمی ایرانی، مجله معماری اسالمی، دوره 5، شماره 2. 
2. نک: ميرميران )1374(، اصول معماری ایران، مجله آبادی، 5 )19(، 

صص 28- 30.
3. نک: بابایی، سلطان زاده، شریک زاده )1390(، مقدمه ای بر مفهوم و 
انواع شفافيت در هنر و معماری معاصر غرب، مجله معماری و شهرسازی 

ایران، دوره 2، شماره 2.
معماری،  در  زیبایی شناسی   ،)1390( کورت  یورگ  گروتر،  نک:   .4

مؤسسه نشر دولتمند، صص 163- 184.
5. Concept Formation.

 

 های شاخصه های شفافیت شاخصه نحوه دریافت شفافیت سطوح شفافیت 
 مفاهیم و راهکارهای معماری در کنترل شفافیت  شفافیت کنترلی 

 ای سازه-کالبدی

های فیزیکی و  ویژگی
 هندسی فضا

 مصالح، کالبد و سازه 
 )رابطه فضا و ماده(

  ای سازه های ستمیتکامل س
 باز مهیباز و ن یفضا

 ها یو گشودگ ها روزن
در  یو فرورفتگ نشست

 کالبد

- - 

 ادراکی-بصری
 حواس پنجگانه

)به ویژه ارتباط  
 بصری(

 ارتباط درون با درون
 ها انفجار محصوریت

 تداوم دید
 ارتباط درون و بیرون

ارتباط درون و 
 بیرون

 جادیای، و کنترل ارتباطات بصر کاهش، خانواده تیحفظ محرم
 یی.مراتب فضا سلسله، درون یمکث و تامل در ورود به فضا

تفکیک (، انسانی ارتفاع با) پناه جان ،یهشتایجاد فضاهایی مانند 
در  رونیرو ب رینورگ ایپنجره اجرای  ،یو اندرون یرونیب اطیح

 .گوشه های یو خم، ورود چیپرپ های ارتفاع باال، داالن

حرکت و رفتار  عملکردی-رفتاری
 مخاطب در فضا

 تیالیو س ییایپو
 فضا یوستگیو پ تداوم
 فضا ییخوانا

 یو سازگار انعطاف
 یبند هیمراتب و ال سلسله

 فضا

مراتب و  سلسله
 فضا یبند هیال

خصوصی و خصوصی، استقالل  عرصه بندی فضاها به عمومی، نیمه
فضایی، تفکیک حیاط اندرونی و بیرونی، شکست محورهای 

 الگوی دسترسی پیچیدهدسترسی، نیل به وصول با مکث و تامل، 
 .اتاق خواب، مطبخ ن،نشی پستو، شاهموقعیت فضاهایی مانند 

 مفهومی-معنایی
 تاویل و تفسیر از فضا

)مبانی و مفاهیم 
 عرفانی و فلسفی(

  نینور نماد
 یو قدس یعرفان میمفاه

 یمفهوم های هیآرا
 یو سبک ییزدا ماده

 ییو ابهام فضا هامیا

و ابهام  هامیا
 ییفضا

های دینی و فرهنگی، اجازه ایجاد حریم و آرامش، توجه به ارزش
و اذن ورود به فضا، پیچیدگی فضایی، فضای خلوت و شخصی، 

 سیروسلوک عارفانه.مکث معنادار، 
پیچیدگی  و پله داالن، راهرو، راه ،یمانند هشت یوجود نقاط عطف

 اتاق خواب، پستو، مطبخ ،یمانند اندرون در دسترسی به فضاهایی
 و سرداب.

 

 Ornament and( جنایت  و  تزئين  عنوان  با  لوس،  آدولف  مقاله ی   .6
Crime(، مجلٔه Cahiers d'aujourd'hui، چاپ اول آن در شماره پنجم 

سال 1910.
7. دوره اول معماری نوعی مجسمه سازی بود و چندان توجهی به فضای 
داخلی نمی شد. در دوره دوم فضای داخلی به صورت مرکز شغل معماری 
درآمد. در این دوره تنها یا فضای داخل مورد نظر بود و یا خارج. انتخابی 
بين »این یا آن«. دوره سوم هم زمان با اوایل قرن بيستم آغاز گردید، ارتباط 
واقعی بين فضای داخل و خارج برقرار شد و رابطه ای از جنس »هم این و 

هم آن« )صص 169-168(. 
8. ميرميران به ترتيب سه اصل شفافيت، تواضع و شعف انگيزی را برای 
معماری ایرانی تعریف می کند و اصول و مبانی را جزء مقوالت مجرد می داند 

که طبيعت و طعم معماری را معين می کنند و کاماًل قابل تداوم هستند. 
9. نوع اول شفافيت یک طرفه است که حاصل نياز به ورود نور به داخل 

تصویر 2- سطوح و مراتب شفافیت در فضای معماری.

جدول 3- سطوح و شاخصه های شفافیت در خانه رسولیان یزد. 
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یا  نيم  شفاف و  از مواد  نازکی  بيشتر توسط پوسته  ساختمان می باشد که 
قطعات کوچکی از شيشه پوشانيده شده و به صورت کاربری در بازشوها و 
گشایش های دیوارها و یا سقف های صلب و در جایی که پيوستگی بصری 
بين بيرون و درون نقش کم تری را ایفا می کند، استفاده می شوند. نوع دوم 
شفافيت دوطرفه است که در واقع تحت تأثير پيشرفت های تکنولوژیکی و 
بزرگ تر شدن اندازه قطعات شيشه ای به وجود آمده و عالوه بر تأمين نور 
کافی، باعث دید بهتری از داخل به بيرون می شود و در نهایت نوع سوم 
را می توان در  نوع شفافيت  این  واضح  نمونه  صفحات شفاف می باشد که 
بر  عالوه  که  صفحاتی  نمود،  جست وجو  پالستيکی  و  شيشه ای  صفحات 
ایجاد  باعث  محيطی  دخالت  کم ترین  در  بيرون،  به  درون  ارتباط  تأمين 

ویژگی های زیبایی شناسانه در حجم و به ویژه در نما ساختمان می شوند.
.)Phenomenal Transparency( 10 . شفافيت پدیداری

Transparency: lit�( 11. مقاله ی با عنوان شفافيت دقيق و پدیداری
.)eral and phenomenal

12. نقاشانی مانند پابلو پيکاسو و ژرژ بارک.
13. حرکت اصل همه تجربه های فضایي است، و درک فضا نيز متکی به 
حرکت است )رحيميان 1383، 146(. فضای معماری به مثابه حرکت در 
فضا تلقی می شود )زوی، 1376، 28(. و برای این که ناظر، تصور دقيقی از 

بنا داشته باشد، باید خود را در فضا حرکت دهد )گيدئون، 1392، 363(.
در  که  است  ایرانی  معماری  خصوصيات  از  مکانی  تداوم  برقراری   .  14
مسير تحول فضا به فضای عبور از مکان های شکل دهنده کل بنا مربوط 
می شود که به عبارتی فضای مرکزی جوهر و هسته اصلی آن است. این 
آمادگی متأثر از حرکت، زمان، نور و تنوع حجمی حاصل، ایجاد می شود 

)دیبا، 1378، 3(.
این دانشکده به عنوان چهارمين دانشکده معماری در بدنه وزارت   .15
مقطع  در  دانشجو  پذیرش20  با   1368 مهرماه  در  را  خود  کار  علوم، 
استادان  پيگيری  و  با عالقه  نمود.  آغاز  پيوسته معماری  ارشد  کارشناسی 
و سرپرست این دانشکده، زمينه حضور این فعاليت در بافت قدیم فرآهم 
آمد و با به وقف درآمدن خانه رسوليان در تاریخ1369/8/20، این مجتمع 
در تاریخ 1369/11/29، تحت عنوان دانشکده معماری و شهرسازی افتتاح 

گردید )ميروکيلی، 1386، 77(.
یا  با گل پخته و سفال  به دیواری گفته می شده که  16. روی هم رفته 
کاشی ساخته می شده و فررفتگی و روزن های کوچکی ميان آن در می آمده 

است )معماریان، 1391، 585(. 
17. شبکه ای سفالی یا کاشی که در گذشته بيرون روزن ها و پنجره های 

چوبی یا گچی را می پوشاند )همان، 585(.
18. پنجره یا روزنی که پای آن بسته است و به زمين نمی رسد )همان، 

.)580
19. باالطاقچه یا طاقچه بند )همان، 584(.

20. نهاز به قسمت های بيرون  زده در پالن و نخير به قسمت های تو رفته 
در پالن )پيرنيا، 1386، 358-357(.

اتاق بزرگی است که در وسط ساختمان  21. یعنی چادر، در معماری 
قرار دارد و اطراف آن را دیگر فضاها می گيرند، به اتاق درازا نيز می گویند 

)پيرنيا، 1386، 355(.
ریخت  به  تابستان نشين  در  بيشتر  خانه،  اندرونی  در  بزرگ  اتاقی   .22

چهارپيلکی )+( )معماریان،1391، 585(.
23. نک:    معماریان، غالمحسين       )1391(، معماری ایرانی. تقریر: محمدکریم 

پيرنيا. تهران: سروش دانش )صص 153-147(.

فهرست منابع 

در  سنت  نقش  وحدت؛  حس   ،)1391( الله  بختيار،  و  نادر  اردالن، 
معماری ایرانی، ترجمه حميد شاهرخ، انتشارات خاک، اصفهان.

مهرداد  ترجمه  معماری،  صور  پویه شناسی   ،)1382( رودلف  آرنهایم، 

قيومی بيدهندی، انتشارات سمت، تهران.
آریان پور، منوچهر )1379(، فرهنگ پيشرو آریان پور، نشر جهان رایانه، 

تهران.
بابایی، محمدرضا، سلطان زاده، حسين و شریک زاده، مسعود )1390(، 
مقدمه ای بر مفهوم و انواع شفافيت در هنر و معماری معاصر غرب، نشریه 

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، )3(، صص 5- 16.
بورکهارت، تيتوس )1392(، هنر اسالمی؛ زبان و بيان، ترجمه مسعود 
رجب نيا، انتشارات صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران )سروش(، تهران.

پرتویی، پروین )1388(، پدیدارشناسی معماری، انتشارات فرهنگستان 
هنر، تهران.

معماری  در  پایداری  الگوهای  بررسی   ،)1392( محبوبه  پوراحمدی، 
خانه های سنتی مهریز، نشریه شهر و معماری بومی، 2)3(، صص 64-55.

انتشارات  ایرانی،  معماری  سبک شناسی   ،)1386( محمدکریم  پيرنيا، 
سروش دانش، تهران.

حاجی قاسمی، کامبيز )1383(،    گنجنامه؛ دفتر چهاردهم: خانه های یزد، 
انتشارات روزنه، تهران.

ایران،   معماری  در  فضا  نقش   ،)1388( محمدرضا  مازندرانی،  حائری 
انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

حدادی، بهاره )1386(، شفافيت نفی و شفافيت روان در معماری  داخلی، 
معماری و ساختمان )14(.

حمزه نژاد، مهدی و دشتی، مينا )1395(، بررسی خانه های سنتی  ایرانی 
از منظر پدیدارشناسان و سنت گرایان معنوی، فصلنامه نقش جهان، 2 )6(، 

صص 24- 35.
ساختار  شفافيت  تبيين   ،)1396( غالمرضا  طليسچی،  و  علی  دری، 
فضایی معماری ایران در دوره صفویه مطالعه موردی: کوشک هشت بهشت 
 ،)27(  7 اسالمی،  ایرانی  شهر  مطالعات  فصلنامه  اصفهان،  امام  مسجد  و 

صص 41 – 50.
تهران،  دانشگاه  انتشارات  دهخدا،  لغت نامه   ،)1386( علی اکبر  دهخدا، 

تهران.
و  ایران، معماری  برای معماران  نو  زبانی  داراب )1378(، حصول  دیبا، 

شهرسازی 7 )50 و 51(.
راپاپورت، آموس )1388(، انسان شناسی مسکن، ترجمه خسرو افضليان، 

انتشارات حرفه هنرمند.
و  کمی  راهبردهای  فراسوی  تطبيقی:  روش   ،)1394( چارلز  ریگين، 

کيفی، ترجمه محمد فاضلی، انتشارات آگه، تهران.
زوی، برونو )1376(، چگونه به معماری بنگریم، ترجمه فریده کرمان، 

انتشارات شهيدی، تهران.
ساالری، سوگل، محمدی، بهزاد و پيری، سعيد )1392(، بررسی تحليلی 
نمود شفافيت و تأکيد بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی  نمونه های 
)4(، صص   1 پژوهش های شهری هفت حصار،  ایرانی،  معماری  ارزشمند 

.81 -71
سعادت، داوود، اعتصام، ایرج؛ مختاباد امرئی، سيدمصطفی و  مهدوی نژاد، 
محمدجواد )1396(، تبيين مفهوم شفافيت در دوره های مدرن. پُست مدرن 
فصلنامه پژوهش های  معماری  ایرانی،  اسالمی  معماری  در  آن  ارزیابی  و 

اسالمی، 5 )15(، صص 75- 90.
طهوری، نير )1384(، تجلی باورهای اعتقادی و مفاهيم عرفانی در هنر 
و معماری و شهرسازی سنتی ایران، در مجموعه گفتارهای اولين و دومين 

معماری ایران، اصفهان.
عميد، حسن )1390(، فرهنگ عميد، انتشارات اميرکبير.

فالمکی، محمدمنصور )1355(، باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، 
انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

ـــــــ )1391(، اصل ها و خوانش معماری ایرانی، انتشارات فضا، تهران.
به سوی معماری  نوربرگ شولتز، کریستيان )1381(، مفهوم سکونت؛ 

تبيين سطوح، شاخصه ها و مراتب شفافيت در فضای معماری
)موردپژوهی: خانه رسوليان یزد(



78
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 25  شماره 1  بهار 1399

 

تمثيلی، ترجمه محمود اميریاراحمدی، انتشارات آگاه، تهران. 
ترجمه  معماری،  در  زیبایی شناسی  کورت  )1390(،  یورگ  گروتر، 
جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، تهران.

گيدیون، زیگفرید )1392(، فضا زمان و معماری، ترجمه منوچهر مزینی، 
انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

معماری  نقطه عطف  گنبددار  )1386(، چهارطاقی  متدین، حشمت اهلل 
مساجد ایرانی، نشریه هنرهای زیبا، )31(، صص 39- 46.

محمدکریم  تقریر:  ایرانی،  معماری   ،)1391( غالمحسين  معماریان، 
پيرنيا، انتشارات سروش دانش، تهران.

معماری،  نظری  مبانی  در  سيری  غالمحسين    )1392(،  معماریان، 
انتشارات سروش دانش، تهران.

 5 آبادی،  مجله  ایران،  معماری  اصول   ،)1374( سيدهادی   ميرميران، 
)19(، صص 28- 30.

ميرميران، سيدهادی )1377(، سيری از ماده به روح، مجله معماری و 
شهرسازی، 6 )43 و 42(، صص 94- 100.

انگاره  یزد-  معماری  و  هنر  محله  مدرسه   ،)1386( مسعود  ميروکيلی، 
مقدماتی طرح راهبردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، یزد.

ناظر، زینب، باللی اسکویی، آزیتا و کی نژاد، محمدعلی )1395(، ارزیابی 
شفافيت معنایی گنبدها در مساجد با تأکيد بر عملکرد روشنایی فضایی، 

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی، 4 )12(، صص 94- 112.
Bachelard, Gaston, (1994), The poetics of space, translat�

ed from the French by Maria Jolas, with a new foreword by 
John R. Stilgoe.

Brownell, B., (2012), Material Strategies: Innovative 
Applications in Architecture, New York: Princeton Architec�
tural Press.

Forty, Adrian, (2000), Word and Buildings, London, 
Thaes & Hudson Ltd.

Forty, Adrian, (2004), Transparency: The disconnecting 
concept in Architecture, words and buildings, London, Thaes 
& Hudson Ltd.

Giedion, Sigfreid, (1962), The Eternal Present: The Be-
ginnings of Art, (Kingsport, TN: Pentheon), (from: ‘Trans�
parency: A Breif Introduction’).

Kepes, Gyorgy, (1965), The Nature and Art of Motion, 
New York: George Braziller.

Rice, Peter & Dutton, Hugh, (1995), Structural glass, 
Taylor & Francis, London.

Rowe, colin & Slutzky, Robert, (1963), Transparency: lit-
eral and phenomenal, themit press, Perspecta.



9Honar�Ha�Ye�Ziba�Memari�Va�Shahrsazi
Scientific Research

Investigation the Levels, Features and Hierarchies of Transparency in 
Architectural Space )Case Study: Rasoulian Yazd House) 

Ahmad Mirahmadi1, Parisa Hashempour*2

1Ph.D. Student in Islamic Architecture, School of Architecture and Urban planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
 2 Associate Professor, School of Architecture and Urban planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.

 (Received 19 Dec 2019, Accepted 2 Apr 2020)

**Corresponding Author: Tel: (+98�914) 3109041, Fax:(+98�41) 35539200, E�mail: p.hashempour@tabriziau.ac.ir

ransparency in architecture is one of the new 
concepts that in numerous scholars’ perspective, 
it has been the cornerstone of architecture, and 

through the historical passage of architecture, is has 
always led to increased transparency. This doctrine has 
been accepted in Iranian�Islamic architecture by many 
theorists. On the other hand, the way of dealing with 
transparency in Iranian architecture is distinct, and the 
climax of these distinctions can be detected in tradi�
tional houses. Inside these houses are concepts such as 
introspection, secrecy, privacy, and the spatial hierar�
chy that differ from the concept of transparency in the 
modern world. Therefore, in this regard, we first need 
to comprehend the exact notion and concept of trans�
parency in order to determine the framework for it, so 
that the principle of transparency in traditional Iranian 
houses can be explained and the criteria and standards 
for its use can be identified. In this regard, Rasoulian 
Yazd House has been selected as the case study for 
detailed examination. First, the descriptive�analytical 
method examines the information adopted from li�
brary studies and documentary sources and presents a 
table and graphs with a comparative approach to as�
sess transparency in traditional houses. Obtained re�
sults show that transparency can be divided in four 
categories. 1. Skeletal�structural transparency that re�
sulted in technological and structural system improve�
ments for reducing materials and increasing space, it 
appears in geometrical and physical characteristics, it 
is tangible and comparable, it contains materials and 
skeletal�structural  characteristics  of the building. 2.  Vi�
sual�perceptual transparency that is for increasing rela�
tion between interior and exterior and persistence of 
vision is obtained by viewers comprehension via five 
senses specially sight sense. 3. Behavioral�functional 
transparency helps to reach a correct comprehension 
of behavior and function in space, it can be obtained 
by moving in space. It is related to viewer’s awareness 
of spatial continuity and shell structure of space that is 
beyond visual features and it is for understanding dis�

cipline and organizing space. 4�Semantic�conceptual 
transparency is rooted in culture, beliefs, and concepts 
of society, it is accompanied by paraphrasing. Hence, 
it cannot be understood by each viewer easily, viewer 
needs to have enough familiarity with these concepts 
and foundations. Transparency which is obtained via 
this is placed in the highest level. Owing to rich cul�
ture, philosophical and mystical foundations Iranian 
architectures have paid more attention to semantic�
conceptual transparency. By investigating transpar�
ency characteristics in Rasoulian house, it was deter�
mined that these characteristics had not always been 
for increasing transparency, some of these character�
istics had been for control. In such houses, transpar�
ency is a more special and more sensitive issue owing 
to some concepts including introversion and privacy, 
these concepts are in contraction to transparency ap�
parently, it has made some people think Islamic archi�
tecture is opaque. On the other side, some try to justify 
it by referring to postmodern approach. Whilst based 
on the current study transparency approach is not a 
clarification or elimination method but it is a control 
method that has been used in Rasoulian house by ar�
chitectural plans and using architectural elements.
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vioral�Functional Transparency, Semantic�Conceptualt 
ransparency, Rasoulian Yazd House.
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