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پیچیدگى و تضاد یکى از راهبردهاى افزایش تنوع بصرى است که امروزه در پى ساخت و ساز گسترده و تبعیت از الگوى فراگیر 
مدرن، کمتر بدان توجه شده است. مسأله  اى که در طوالنى مدت یکنواختى و کسالت در خانه  هاى معاصر را در پى داشته 
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و مى  تواند الگوى خوبى در جهت بکاربست پیچیدگى و ابعاد آن فراهم کند. تضاد به عنوان یکى از شاخص  هاى تاثیرگذار 
بر میزان پیچیدگى مطلوب کیفیت محیط، پدیدة مهمى است که در مطالعات مختلف، ویژگى  هاى متفاوتى از آن ارائه شده 
است. در پى اهمیت این موضوع، این پژوهش قصد دارد با اتکا به روش تئورى  داده بنیاد، جمع اضداد را -که به عنوان یکى 
از شاخص  هاى اصلى پیچیدگى محسوب مى  شوند- در خانه  هاى سنتى یزد شناسایى و تبیین نماید. در این روند اطالعات 
میدانى ابتدا با استفاده از مصاحبه باز و عمیق، مشاهده و عکس  بردارى گردآورى؛ و سپس با استفاده از کدگذارى سه مرحله  اى 
باز، محورى و انتخابى تحلیل شدند. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که ساختار کالبدى و فضایى خانه  هاى سنتى یزد 
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مى  شوند)، و نمادین (اضدادى که در وجه نمادین و معنایى مفهوم متضاد دارند) قابل دسته  بندى هستند. مطابق با یافته  ها 
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1. مقدمه

ــه  ــت یکنواخــت معمــاری، توجــه ب ــش کیفی ــی افزای ــروزه در پ ام
ارتقــای بصــری فضاهــای ســکونتی اهمیــت دوچندانــی پیــدا کــرده 
اســت. در ایــن رونــد برخــی از اندیشــمندان چــون ونتــوری )1389( 
ــی و  ــم پیچیدگ ــدرن، مفاهی ــاری م ــی معم ــاد از یکنواخت ــا انتق ب
تضــاد را مطــرح می کنــد؛ و عقیــده دارد افــراد بــا بیشــینه شــخصی 
و اجتماعی-فرهنگــی متفــاوت خواســتار تنــوع و نوعــی از پیچیدگی 
هســتند کــه فضــا را از بی هویتــی و کســالت خــارج کنــد. مفهــوم 
ــکاری اســت  ــه شــاخص  های غیرقابل ان پیچیدگــی و تضــاد، ازجمل
ــوع بصــری در  ــده تن ــای ارتقادهن ــوان یکــی از راهبرده ــه به عن ک
دوران مختلــف از ســوی متفکــران مختلفــی بــدان پرداختــه شــده 
اســت )برالیــن1 1960؛ هکــرت2 و وایرینگــن3 1990؛ الونتــال4 و 
ــوری8 1966(. در  ــور7 1967؛ ونت ــورت6 و کانت ــل5 1972؛ راپاپ رای
ــم پیچیدگــی  ــوری مفاهی ــر وجــه تئ ــات کــه بیشــتر ب ــن مطالع ای
ــل  ــد شــده اســت؛ ســعی شــده عوام ــر آن تاکی ــر ب ــل موث و عوام
ــن  ــوند. در ای ــن ش ــری تبیی ــای بص ــی و ارتق ــر پیچیدگ ــر ب موث
ــاخص  هایی  ــن ش ــی از مهمتری ــاد یک ــده تض ــخص ش ــان مش می
اســت کــه می  توانــد در افزایــش پیچیدگــی و تنــوع بصــری موثــر 
باشــد )ونتــوری 1966(. بــه عقیــده داندیــس )1386( ضدیــت بیــن 
ــه  ــا نســبت ب ــوای حســی م ــا باعــث حســاس  تر شــدن ق پدیده ه
ــوب  ــی مطل ــاد پیچیدگ ــا ایج ــد ب ــود و می  توان ــا می ش ــای آنه معن
ــن کیفیــت فضاهــای  ــاوت بی ــر تف ــه ادراک بهت در فضــا، منجــر ب
ــه  ــف از تجرب ــای مختل ــه در موقعیت ه ــی ک ــود. عامل ــاری ش معم
فضایــی معمــاری ســنتی ایــران بــه وضــوح قابــل پیگیــری اســت و 
ــم اضــداد در معمــاری،  ــد جهــت بکاربســت درســت مفاهی می  توان
زمینــه مطالعاتــی غنــی در رابطــه بــا بررســی مفاهیــم پیچیدگــی و 
تضــاد فراهــم آورد )بخارائــی و خلیلــی 1395(. بدیــن منظــور ایــن 
ــا اتــکا بــه روش تحیــل محتــوای کیفــی و  پژوهــش قصــد دارد ب
تئــوری داده  بنیــاد، بــه واکاوی چگونگــی نمــود مفاهیــم پیچیدگــی 
ــن  ــردازد. در ای ــزد بپ ــنتی ی ــای س ــاری خانه  ه ــاد در معم و تض
مســیر، ســعی شــده ایــن مفهــوم در مواجهــه بــا مــکان و از منظــر 
ــرداری در موقعیت  هــای  ادراک کننــدگان حاضــر در فضــا و عکس ب
مختلــف، مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد؛ تــا از ایــن طریــق بتــوان بــه 
طریقــی در یــک تجربــه ادراکــی، کیفیــت اضــداد در موقعیت  هــای 
مختلــف بررســی شــود. ایــن پژوهــش در راســتای تحقیقــات قبلــی 
ــع  ــی و جم ــوم پیچیدگ ــری از مفه ــه درک بهت ــر ب ــد منج می  توان

اضــداد در زمینــه ای از معمــاری ایــران باشــد. 

2. چارچوب نظری 

انســان متناســب بــا ابعــاد وجــودی خــود، خواهــان نوعــی از وحدت 

و نظــم اســت کــه در هماهنگــی و انســجام عالــم کثــرت و در نظــم 
ــن  ــورد 1388(. ای ــد )نصــر 1380؛ و رهن ــکاس می  یاب ــوازن انع و ت
ــا یکسان  ســازی نیســت و  ــوع از وحــدت بســان همسان ســازی ی ن
همان طــور کــه گنــون9 نیــز بیــان کــرده: متحــد بــودن بــه معنــای 
ــه  ــد ن ــاق می  افت ــا اتف ــه از کثرت  ه ــه در مجموع ــن کلم ــی ای واقع
ــن  ــا ای ــب ب ــون، 1361، 60(. متناس ــی )گن ــانی و یکنواخت همس
تعریــف میزانــی از پیچیدگــی10 کــه در بردارنــده تنــوع و ناهمگونــی 
اســت می  توانــد منجــر بــه افزایــش تنــوع بصــری در محیــط   شــود 
ــاب خــود  ــوری )1966( در کت ــورت و هاوکــس11 1970(. ونت )راپاپ
ــاد از ســادگی  ــا انتق ــوان پیچیدگــی و تضــاد در معمــاری، ب ــا عن ب
بیــش از حــد ســاختمان  های مــدرن، بــه دنبــال نوعــی پیچیدگــی 
در معمــاری اســت کــه بــا اشــکال و ســاختار ناهمگــون و متضــاد 
شــکل می  گیــرد. در ایــن رابطــه او عقیــده دارد مطلوبیــت محیــط 
وابســته بــه میــزان پیچیدگــی عناصــر شــکل دهنده بــه آن اســت 
ــته  ــی داش ــاد مختلف ــف ابع ــای مختل ــد در محیط  ه ــه می  توان ک
ــر  ــن عناص ــز بی ــاد و تمای ــه تض ــاس هرچ ــن اس ــر ای ــد. ب باش
بیشــتر باشــد؛ پیچیدگــی نیــز افزایــش خواهــد یافــت. مطابــق بــا 
تحقیقــات انجــام شــده بیــن پیچیدگــی و تنــوع بصــری محیــط و 
ــودن آن رابطــه مســتقیم وجــود دارد؛ به طوریکــه  ــب ب ــزان جال می
هرچقــدر یــک فضــا پیچیده  تــر باشــد جالب  تــر اســت و در جایــی 
ــا  ــری از فض ــزان دلپذی ــد می ــد باش ــش از ح ــی بی ــه پیچیدگ ک
کاهــش می  یابــد )ایروانــی و خداپناهــی 1371(. بــه عبــارت دیگــر، 
ــه  ــر ب ــه منج ــده  ای را ک ــط پیچی ــا، محی ــر در فض ــن حاض ناظری
ــح  ــت ترجی ــاده و یکنواخ ــط س ــه محی ــبت ب ــد نس ــفتگی نباش آش
می  دهنــد )راپاپــورت 1392(. بنابرایــن، اســتفاده از ضدیــت و 
ــزان  ــر می ــذار ب ــاخص  های تاثیرگ ــی از ش ــوان یک ــی به عن دوگانگ
ــن  ــدی، ضم ــه در رون ــتند ک ــد ارزش هس ــی واج ــی، زمان پیچیدگ
افزایــش تنــوع و پیچیدگــی منجــر بــه اختــالل در انســجام بصــری 
فضایــی نباشــند )هدمــن و یازوســکی 1394( در ایــن رابطــه از آنجا 
کــه اســتفاده از پدیده  هــای متضــاد می توانــد بــا ابعــاد مختلفــی در 
یــک محیــط شــکل بگیــرد؛ بازخوانــی مجموعــه اضــداد در معماری 
ســنتی به عنــوان سرمشــق  های مطلــوب از معمــاری ایرانــی، 
ــداد در  ــت اض ــری درس ــت بکارگی ــی را جه ــول خوب ــد اص می  توان

اختیــار قــرار دهــد.

2-1. تضاد و دوگانگی 

تضــاد به عنــوان یکــی از شــاخص  های تاثیرگــذار بــر میــزان 
پیچیدگــی مطلــوب کیفیــت محیــط، پدیــدۀ مهمــی اســت کــه در 
مطالعــات مختلــف، ویژگی  هــای متفاوتــی از آن ارائــه شــده اســت. 
برخــی ایــن دوگانگــی و مغایــرت را حالتــی تعریــف می  کننــد کــه 
کلیــه مشــخصه  هاي آن هــا به جــز یــک مشــخصه یکســان 
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باشــد یــا فقــط در یــک مشــخصه اختــالف داشــته باشــد )فالــک 
ــز  ــت را دو چی ــف ضدی ــر از تعاری ــیاری دیگ 1377، 355(. در بس
مغایــر می  داننــد کــه هــم از جهــت عرضــی و هــم از نظــر ذاتــی 
ــی  ــند )طباطبای ــته باش ــاد داش ــاع و اتح ــم اجتم ــد باه نمی  توانن
1385(. ضدیــت گاه ذاتــی و گاه غیرذاتــی اســت؛ در ایــن تعریــف، 
ــرت  ــل اجتمــاع باشــند؛ مغای ــا یکدیگــر قاب ــر ب اگــر دو شــی مغای
ــت  ــاع باشــند؛  غیری ــل اجتم ــر غیرقاب ــی اســت؛ و اگ ــا غیرذات آنه
آنهــا ذاتــی و از نــوع تقابــل اســت )هیثــم 1424ق(. از ایــن منظــر، 
ــدم  ــازگاری و ع ــی ناس ــل، نوع ــوع تقاب ــاد از ن ــی متض در دوگانگ
امــکان اجتمــاع از نظــر ذاتــی وجــود دارد. در ایــن تعریــف حکمــا 
تقابــل یــا غیریــت ذاتــی را بــه امتنــاع اجتمــاع دو شــی در موضــوع 
واحــد، یــا محــل واحــد، از جهــت واحــد و در زمــان واحــد تعریــف 
ــث،  ــن بح ــن، در ای ــی 1361(. بنابرای ــن طوس ــد )نصیرالدی کرده ان
تضــاد کــه مــورد رجــوع ایــن تحقیــق اســت؛ دو امــر وجــودی کــه 
ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــت واح ــد و از جه ــان واح ــد، در زم ــل واح در مح
ــزی  ــف، آن چی ــن تعاری ــی 1387(. در ای جمــع نمی  شــوند )طباطبای
کــه قابــل اســتنباط اســت ایــن اســت کــه ضــد یــک چیــز قابــل 
اجتمــاع بــا هــم نمی باشــند و جمــع آنهــا در موقعیت  هــای 

ــد.  ــتر کن ــر را بیش ــای مغای ــم پدیده  ه ــد فه ــف می  توان مختل

در بحــث معمــاری، اصطــالح تضــاد، ضدیتــی اســت کــه بیــن دو 
امــر وجــودی شــکل می  گیــرد کــه متناســب با شــدت و ضعــف آن، 
بــه انــواع تقابــل، تضــاد و تجانــس قابــل تقســیم  بندی اســت کــه 
هرکــدام درجــه  ای از رابطــه دو پدیــده مختلــف را در موقعیت  هــای 
ــوع  ــل« ن ــد. در »تقاب ــی نشــان می  دهن ــدی - فضای ــف کالب مختل
ــش(  ــده )نق ــک پدی ــه در آن ی ــم ک ــت را می بینی ــی از ضدی خاص
در مقابــل پدیــده دیگــر )زمینــه( قــرار می  گیــرد و هرکــدام زبانــی 
منحصــر بــه خــود دارد )گروتــر 1386(؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــش  ــد و نق ــه( همجنس  ان ــش و زمین ــده )نق ــس« دو پدی در »تجان
تابــع زمینــه اســت )پاکــزاد 1385(؛ حالتــی کــه در آن تفــاوت بــه 
ــد  ــود خواه ــده وج ــات عروضــی دو پدی ــز در خصوصی ــدار ناچی مق
ــت؛  ــس اس ــل و تجان ــط تقاب ــد واس ــه ح ــاد« ک ــت. در »تض داش
ــا مشــهود اســت  ــس آنه ــه جن ــده و ن ــروض دو پدی ــاوت در ع تف
ــن  ــد و ای ــم متمایزن ــش از ه ــه و نق ــه در آن زمین ــرایطی ک ش
ــر 1386(؛  ــود )گروت ــده می ش ــر دو پدی ــه درک ه ــر ب ــز منج تمای
و می  توانــد تأثیــر فضــا را دوچنــدان کنــد. در ایــن تعاریــف آنچــه 
اهمیــت می  یابــد ایــن اســت کــه ضدیــت بیــن پدیده  هــا در 
ــد  ــارج کن ــی خ ــا را از یکنواخت ــد فض ــون، می  توان ــاالت گوناگ ح
ــش  ــه نق ــی در فضــا را ک ــب پیچیدگ ــف مرات ــه اشــکال مختل و ب
ــش دهــد  ــوع بصــری خواهــد داشــت؛ افزای بســزایی در ایجــاد تن
ــا طراحــی  ــط ب ــی نظــری مرتب ــا مبان ــق ب ــوری 1389(. مطاب )ونت
ــوع  ــش تن ــده متضــاد بســتری را جهــت افزای ــود پدی ــط، وج محی

ــه  ــه ب ــد ک ــم می  کن ــی فراه ــای محیط ــتر پدیده  ه ــم  بیش و فه
ــده  ــه بینن ــب توج ــج و جل ــث تهی ــط باع ــه فق ــام ن ــده فورده عقی
می شــود؛ بلکــه بــه معنــای موجــود در پیــام فضــا، اهمیــت خاصــی 
می بخشــد )فوردهــام 1351(. عالوه  برایــن، وجــود پدیده  هــای 
رســیدن  تعــادل  بــه  موجــب  فضایــی  ســاختار  در  متضــاد 
ــه از  ــود ک ــرایطی را موجــب می  ش ــای متضــاد اســت و ش قطب  ه
ــز  ــای محیطــی نی ــز کیفیت  ه ــه تمای ــر وج ــوان ب ــق آن می  ت طری
تاکیــد کــرد )گروتــر 1386(. در ایــن رابطــه، بــه عقیــده داندیــس 
ــدون  ــد؛ ب ــدا می کن ــا پی ــود معن ــد خ ــل ض ــی در مقاب ــر مفهوم ه
ســرما، گرمایــی وجــود نــدارد؛ و یــا بــدون پســتی، بلنــدی نیســت 
)داندیــس 1386، 123(. تضــاد از جملــه عوامــل مهمــی اســت کــه 
ــا  ــق ب ــت و مطاب ــده اس ــه ش ــدان توج ــز ب ــنتی نی ــاری س در معم
ــه  ــود ک ــخص می  ش ــنتی، مش ــاری س ــف در معم ــات مختل مطالع
ــه  ــت ک ــته اس ــود داش ــادی وج ــر متض ــنتی عناص ــاری س در معم
بــه واســطه شــرایط گوناگــون چــون انــواع نظــم طبیعــی، هندســی 
ــد  ــی می  کنن ــی خودنمای ــم فضای ــور در نظ ــم و ن ــوزون، ریت و م
)اردالن و بختیــار 1380؛ بورکهــات 1365، 87(. از ایــن منظــر 
اگرچــه بــه وجــود اضــداد در معمــاری ســنتی اشــاره شــده اســت؛ 
امــا بــه طــور مشــخص چگونگــی کاربســت پدیده  هــای اضــداد در 

معمــاری ســنتی بررســی نشــده اســت. 

3. روش   پژوهش

شــهر یــزد بــا قدمــت تاریخــی، دربرگیرنــده معمــاری ســنتی غنــی 
ــای  ــهر خانه  ه ــن ش ــت. در ای ــی اس ــف تاریخ ــای مختل در دوره  ه
ســنتی واقــع در بافــت قدیــم یــزد از شــمولیت فضایــی و کیفیــت 
ــی  ــای تاریخ ــه در دوره ه ــد ک ــژه ای برخوردارن ــی وی حیات بخش
اقلیــم گــرم و  صفــوی، قاجــار و پهلــوی ســاخته شــده اند. 
خشــک ایــن شــهر و موضــوع ارتبــاط بــا طبیعــت ســبب شــده تــا 
ــین  ــین و زمستان نش ــش تابستان نش ــه دو بخ ــه، ب ــای خان فضاه
تقســیم شــود. قســمت تابستان نشــین فضاهایــی ماننــد زیرزمیــن، 
ــی را شــامل می شــود و قســمت  ــاب و طنب ــه، پای ــاالر، حوضخان ت
ــج دری و  ــه دری، پن ــی، س ــل طهران ــی مث ــین فضاهای زمستان نش
کرســی خانه ســاخته شــده اســت )قزلبــاش و ابولضیــا 1368(. 
ــای  ــان گونه ه ــرده از می ــعی ک ــش س ــن پژوه ــان، ای ــن می در ای
مختلــف خانه هــای ســنتی یــزد، نمونه هایــی را مــورد تأمــل قــرار 
ــهل  الوصول  ــی و س ــمولیت فضای ــودن ش ــن دارا ب ــه ضم ــد ک ده
ــر در  ــدگان حاض ــا ادراک  کنن ــتمر ب ــه مس ــکان مصاحب ــودن، ام ب
محیــط فراهــم باشــد. بــا توجــه بــه معیارهــای ذکــر شــده، بهتریــن 
ــای  ــف خانه  ه ــای مختل ــا، گونه  ه ــن مالک ه ــد ای ــای واج نمونه  ه
مــورد اســتفاده در دانشــگاه هنــر و معمــاری یــزد بــود کــه عــالوه 
ــن در  ــا حاضری ــه مســتمر ب ــکان مصاحب ــی ام ــر شــمولیت فضای ب
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ــز  ــی، بج ــورد بررس ــای م ــان نمونه ه ــت. از می ــود داش ــا وج فض
ــه زردتشــتیان واقــع شــده،  ــو کــه در محل ــه چهارصفــه مهربان خان
مابقــی خانه هــای انتخــاب شــده، از نظــر موقعیــت اســتقرار تقریبــًا 
در یــک محــدوده مکانــی، در خیابــان امــام خمینــی، کوچــه ســهل 
ــی  ــماره1 ویژگ ــدول ش ــر1(. ج ــد )تصوی ــرار دارن ــی ق ــن عل اب
ــن  ــی ای ــد. رویکــرد کل ــورد بررســی را نشــان می ده خانه هــای م
ــا روش تئــوری داده بنیــاد12  پژوهــش رویکــرد کیفــی اســت کــه ب
ــه  ــر، توج ــق حاض ــاب روش تحقی ــت انتخ ــت. عل ــده اس انجام ش
ــی و  ــه حس ــت تجرب ــه در آن ثب ــت ک ــوع اس ــت موض ــه ماهی ب
ادراکــی ناظریــن در فضــا اهمیــت کلیــدی داشــته اســت. محقــق 
ــای  ــی و تضــاد در خانه  ه ــر پیچیدگ ــواع مظاه ــایی ان ــرای شناس ب
ســنتی یــزد، ســعی کــرده بــا حضــور مســتمر در محیــط، از طریــق 
ــرداری  ــر، عکس  ب ــدگان حاض ــا ادراک کنن ــه ب ــاهده، مصاحب مش
و اســکیس  های محیطــی بــه جمــع  آوری اطالعــات بپــردازد. 
ــام  ــای انج ــش در مصاحبه  ه ــاخص  ترین پرس ــد، ش ــن رون در ای
ــد  ــر در کالب ــاد و جلوه گ ــای متض ــورد پدیده  ه ــوال درم ــده، س ش
ــر  ــالوه ب ــوده اســت. ع ــا ب ــود در آنه ــزد موج ــنتی ی ــای س خانه  ه
ایــن بــا اســتفاده از مســتندات تصویــری از فضاهــای ایــن خانه  هــا 
ســعی شــد اعتبــار مصاحبه  هــا و داده  هــای بدســت آمــده را 
افزایــش داد. در ایــن مطالعــه از آنجــا کــه خانه  هــای انتخــاب شــده 
ــه  ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــاری م ــر و معم ــوان دانشــگاه هن به عن
ــا  ــن خانه  ه ــر در ای ــراد حاض ــان اف ــارکت  کنندگان از می ــت مش اس
انتخــاب گردیــد. در ایــن رونــد، بــا در نظــر گرفتــن حــد اشــباع13 

ــال  ــنی 24- 38 س ــه س ــا دامن ــرد ب ــداد 13 زن و م ــا، تع داده  ه
ــد  ــد. در رون ــن گردی ــا تعیی ــام مصاحبه  ه ــارکت در انج ــرای مش ب
ــزان  ــراد، می ــار گزینــش اف انتخــاب مصاحبه  شــوندگان، عمــده معی
ــوده  ــر ب ــتر و عمیق  ت ــات بیش ــب اطالع ــا و کس ــری آنه ژرف  نگ
اســت. مــدت مصاحبــه حــدود30 - 45دقیقــه بــوده اســت کــه در 
ــام  ــزد انج ــنتی ی ــای س ــی در خانه  ه ــف مکان ــای مختل موقعیت  ه
شــد. بعــد از اســتخراج داده  هــا، متــن مصاحبــه چندیــن بــار خوانــده 
ــظر  ــه ن ــه ب ــی ک ــذاری عبارات ــیوه  ی کد  گ ــه ش ــکا ب ــا ات ــد و ب ش
ــاب  ــتند؛ انتخ ــر هس ــورد نظ ــده م ــکارکننده پدی ــیدند آش می رس
شــدند و در جــدول شــماره دو در غالــب مقــوالت اصلــی و فرعــی 
ارائــه شــدند. محقــق بــرای افزایــش روایــی و پایایــی پژوهــش در 
رویکــرد نظام منــدی ســعی کــرده ضمــن تبییــن و توصیــف جامــع 
ــگران  ــرات پژوهش ــار نظ ــی 1. اظه ــتر مطالعات ــا و بس از یافته  ه
ــرد؛  ــکار گی ــا ب ــل   داده  ه ــول در تحلی ــل ق ــورت نق ــره را به ص خب
ــی  ــد؛ 3- برخ ــتفاده کن ــواه اس ــوان گ ــرداری به عن 2. از عکس  ب

مشــارکت  کنندگان را در تحلیل   هــا شــرکت دهــد

شکل 1. نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه
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نمایی از فضای داخلی خانه  های سنتی یزد

مشخصات نقشه  های ترسیمی

خانه رسولیانخانه مهدی رسولیانخانه پیرنیاخانه مرتاض

خانه ترقی کسماییخانه الری هاخانه مهربانوخانه کرمانی ها

جدول 1. معرفی خانه  های موردبررسی به عنوان نمونه  های موردی

4. یافته  ها

در ایــن قســمت بــرای تجزیــه و تحلیــل داده  هــا از ســه کدگــذاری 
ــد  ــت نظام من ــا رهیاف ــق ب ــه مطاب ــی -ک ــوری و انتخاب ــاز، مح ب
اســترواس و کوربیــن )1967( اســت- اســتفاده شــده اســت. در ایــن 
ــذاري  ــدی، کدگ ــه مقوله  بن ــوان مرحل ــاز به عن ــذاري ب ــه کدگ مرحل
محــوري بــرای کشــف روابــط فــی مابیــن مقوله  هــا، و کدگــذاري 
ــاب  ــه حس ــه ب ــق نظری ــد خل ــي از فرآین ــوان بخش ــي به عن انتخاب

مــی  رود. 

4-1. کدگذاری باز14

کدگــذاری بــاز به عنــوان اولیــن مرحلــه از تجزیــه و تحلیــل 
ــوان متــن  ــق آن می  ت ــی اســت کــه از طری ــد تحلیل داده  هــا، فراین
مصاحبه  هــا را در چهارچــوب مفاهیــم و مقوله  هــای اصلــی و 
ــن  ــگر در ای ــول15 2005(. پژوهش ــرد )کرس ــته  بندی ک ــی دس فرع
مرحلــه همــه اطالعــات بدســت آمــده از مصاحبه  هــا و مشــاهدات 

ــا  ــان آن ه ــی و از می ــوا بررس ــل محت ــک تحلی ــا تکنی را ب
ــتخراج و  ــث را اس ــوع موردبح ــه موض ــوط ب ــم مرب مفاهی
نام  گــذاری می  کنــد؛ ســپس از میــان مفاهیــم بدســت 
ارائــه  را  جامع  تــر  و  انتزاعی  تــر  مقوله  هایــی  آمــده، 
ــاد مشــترک مقوله  هــا،  ــه ابع ــا توجــه ب می  دهــد. در آخــر، ب
ســاختار هســته یــا مقوله  هــای هســته شناســایی می شــوند. 
ــرد از  ــه   و خ ــاي پای ــم واحده ــته  بندی  ، مفاهی ــن دس در ای
تحلیــل می  باشــند کــه حاصــل تصویر  هــای ذهنــی از 
ــن  ــاد ای ــی ابع ــی و فرع ــای اصل ــا هســتند و مقوله  ه داده  ه
ــن 1385(. ــترواس و کوربی ــد )اس ــان می ده ــم را نش مفاهی

ــا جــدول شــماره 2 و 3، مشــخص می  شــود کــه  ــق ب مطاب
ــد  ــی بودن ــده مفاهیم ــده دربرگیرن ــه ش ــای ارائ نقل  قول ه
کــه چگونگــی بــروز اضــداد در موقعیت  هــای مختلــف 
ــدی  ــن مقوله  بن ــد. در ای ــان می  ده ــنتی را نش ــای س خانه  ه
ــداد در  ــه اض ــی مجموع ــور کل ــه ط ــه ب ــد ک ــخص ش مش
خانه هــای ســنتی در چهــار نــوع از تضــاد حســی، ادراکــی، 



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سی ام / بهار 1400 / سال نهم 50

ــری هســتند.  ــل پیگی ــن و بصــری قاب نمادی

در جدول شماره دو سعی شد از مصداق  های تصویری و اسکیسی 
جهت تبیین بهتر یافته  ها و افزایش اعتبار یافته  ها استفاده شود.   

نقل قول  هامفاهیمهسته و مقوله ها

سی
ضاد ح

ت

تجربه گرما و 
سرمای هوا در 
فضاهای مختلف

* لذت خنکای هوا در گرمای
ــاب  ــد در آفت ــایه بلن ــود س *وج

ــوزان س
و  *زمستان نشــین 

ن نشــین بستا تا
ــا  ــر خشــت ب ــت زب * تضــاد باف

ــرم آب ــت ن باف
* تضــاد صافــی گــچ بــا زبــری 

خشــت
و  حیــاط  ســکوت  تضــاد   *

کوچــه بافــت  شــلوغی 
* تضــاد خنــکای ســرداب و 

گرمــای حیــاط
* تجربه دماهای متفاوت

درک بهتر پدیده ها	•

ــدید  ــای ش ــر گرم ــین در براب ــای تابستان  نش ــکای اتاق  ه ــذت خن R1-1. ل
ــود. ــس می  ش ــتر ح ــوا بیش ه

R1-2. در آفتــاب تنــد، خنــکای ســایه تاالرهــا و ایوان  هــا خیلــی بــه چشــم 
می آیــد.

R1-3. وقتــی در فضاهــای خانــه میگــردم؛ در توالــی فضاهــا فضــای گــرم و 
ســرد بســیار حــس شــده اســت.

ــد از  ــاط بع ــکوت حی ــم؛ س ــه میش ــاط خون ــرون وارد حی ــی از بی R1-4. وقت
ــوب میشــه. ــی مطل ــرون خیل ــی هــم همــه ی بی کل

R1-5. ســرداب و فضاهــای زیرزمیــن در حــرم گرمــای حیــاط خیلــی حــال 
خوبــی میــده چــون تفــاوت دمایــی بــارزی دارنــد.

R1-6. بــه نظــرم خشــت خیلــی خشــن هســت و در کنــار صافــی و نرمــی 
بافــت گــچ نوعــی تضــاد نامحسوســی دارد.

تجربه بافت خشن و 
نرم مصالح

تجربه سکوت داخل 
و صدای بیرون

ی
صر

ضاد ب
ت

تضاد مراتب 
روشنایی

*برجســتگی نــور در تاریکــی 
ــا فض

طــی  در  نــور  *یک  مرتبگــی 
ــیر مس

*همجواری سایه و نور 
* نورهــای بــا رنــگ ســرد و 

ــرم گ
* ترکیــب رنــگ گــرم خشــت و 

ســرد گــچ
* ترکیــب مصالــح روشــن و 

ــره تی
*تضاد فضای پر و خالی

ــای  ــاالر و فض ــاز ت ــای ب *فض
اتاق  هــا بســته 

خــأ  و  جداره  هــا  *صلبیــت 
ــاالر ت

فضاهــای  *ترکیب بنــدی 
کوچــک و  بــزرگ 

رسیدن به کلیت منسجم	•

R2-1. یک مرتبگــی نــور در تاریکــی در انتهــای مســیرهای ارتباطــی 
ــور از  ــی ن ــال تجل ــوان مث ــد. بعن ــدان می کن ــور را دوچن ــوه ن ــا( جل )داالن ه
ــا فضاهــای  ــا ســوراخ هایی از ســقف در تاریکــی برخــی راهروهــا ی ــو ی هورن

ــد. ــی می ده ــوک جذاب ــیم ش تقس
R2-2. جلــوه ســایه و نــور در عمــق جداره هــا و تورفتگــی بدنه هــای حیــاط 

فضــا را متنــوع و گیراتــر کــرده اســت. 
R2-3. بیــن رنگ هــای گــرم مثــل رنــگ خشــت و رنــگ ســرد مثل ســفیدی 
گــچ تضــاد مطلوبــی هســت. عــالوه برایــن درک نــور ســفید و تــک رنــگ و 

نورهــای رنگــی چنــد رنــگ در ارســی در فضاهــای مختلــف وجــود دارد.
R2-4. تجربــه فضاهــای بــاز و بســته در توالــی فضاهــا باعــث ادراک بهتــر 

فضــای بــاز شــده اســت.
ــوده ای  ــر ت ــی از تضــاد در براب ــی  نوع ــوان فضــای خال ــاط به عن R2-5. حی
ــا و خــال  ــت جداره  ه ــوده و فضــا رو در صلبی ــن ت ــر اســت. ای ــای پ از فضاه

تــاالر هــم میتونیــم ببینیــم.
R2-6. بلنــد و کوتــاه شــدن ســقف ها در ســیر توالــی فضاهــا حــاالت متنوعی 

ــا می دهد. در ادراک فض
ــای  ــی درداالن ه ــا و پویای ــالن فضاه ــی پ ــتا و اقلیدس ــه ایس R2-7. هندس

بیــن فضاهــا دو حــس متفــاوت اســت.

تضاد رنگ مایه

تضاد در اندازه و 
مقیاس

تضاد وحدت و کثرت

تضاد هندسه ای

ادراک توده و فضا
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مصداق  های تصویری

وحدت در کثرت موجود در تزئیناتوحدت در کثرت در تزئیناتسایه و روشن جدارتاریکی و نور داالنخأ و سادگی تاالر

یک مرتبگی نور در پرو خالی جداره  ها
تاریکی

توده و فضا در تقابل تاالر و 
تجربه توده و فضا در توالی حیاطاتاق چند دری

جدول 2. کدگذاری باز- مفاهیم و مقوله  های استخراج شده از متن مصاحبه  ها

نقل قول  هامفاهیمهسته و مقوله  ها

ضاد ادراکی
ت

* تنگ و گشاد شدن فضاهاتضاد عرش و فرش
*برجستگی فضای باز 
باپیمایش فضای بسته

* وجود فضاهای ساده و 
مجلل 

* تزئینات اجزا و سادگی فضا
*تضاد حرکت و سکون

*پویایی فضاها و هندسه 
ایستای خانه

* پویایی حیاط و سکون اتاق 
* سکون اتاق و حرکت داالن 

* وحدت در عین تنوع و 
کثرت

* وحدت در کثرت تزیینات
* اتحاد فضاها در حیاط وسط
* همگرایی الیه های مختلف 

در حیاط مرکزی 
عدم یکنواختی و کسالت	•
به تعادل رسیدن فضا و تنوع	•

ــود در  ــث می ش ــا باع ــی فضاه ــا در توال ــدن فضاه ــاد ش ــگ و گش R3-1. تن
انتهــای مســیر فضــای گشــوده بیشــتر حــس شــود.

R3-2. جلــوه آســمان و حــس رهایــی در انتهــای مســیر تنــگ و محصــور در 
ســقف های طاقــی شــکل خیلــی حــس می شــود.

R3-3. کوتاهــی ســقف راهروهــا و آســتانه درب در کنــار بلنــد شــدن ناگهانــی 
ــر گشــودگی می  شــود. ســقف اتاق هــا باعــث درک بهت

ــات  ــر پیچیدگــی و تزئین ــرون در براب ــط بی ــی محی R3-4. ســادگی و یکنواخت
فضاهــای داخــل خانــه جلــوه متضــادی ایجــاد کــرده اســت.

R3-5. تزئینــات رنگــی ارســی در وجــه مخالــف تــاالر کــه بســیار ســاده اســت 
ــل نمــودی از تضــاد ســادگی و  ــاق هــای مجل ــار ات و اتاق  هــای ســاده در کن

پیچیدگــی اســت. 
ــث  ــت و مک ــاد حرک ــا تض ــو فضاه ــیرهای تودرت ــت در مس ــا حرک R3-6. ب

ــت. ــهود اس ــرا مش ــاط مرکزگ ــکون( در حی )س
R3-7. مرکزگرایــی پــالن خانــه و تجمــع تمــام فضاهــا در الیه هــای مختلــف 

ــون حیاط  پیرام
ــزای  ــام اج ــدن تم ــر متحدش ــی ب ــاط عامل ــط حی ــوض آب در وس R3-8. ح
ــد  ــی رو متح ــای فضای ــزا و الیه  ه ــه اج ــه هم ــت ک ــده اس ــاط ش ــوع حی متن

می کنــد.
R3-9. فــرم ســاده فضــا در کنــار جزئیــات پیچیــده تزئینــات جداره هــا کلیــت 
ــی رو  ــادگی و پیچیدگ ــن س ــادل بی ــه تع ــوع دارد ک ــن تن ــه ای در عی یکپارچ

منجــر میشــه. 

ادراک سادگی و 
پیچیدگی

ادراک سکون و 
حرکت

ادراک تنگی و 
گشادی

ادراک درون و بیرون

ادراک همگرایی و 
واگرایی
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ن
ضاد نمادی

ت

طراوت آب و خشکی 
ــن و خاک ــق زمی ــور در عم * حض

ــمان ــتگی آس ــم برافراش فه
* فهــم عــرش و فــرش از بــام 

ــا گــودال باغچه ت
* تضاد خشکی و سرسبزی

و  خشــتی  *بدنه  هــای  
باغچه  هــا سرســبزی 

*طــراوت آب حــوض در بســتر 
خشتی
تقویت معنا در فضا	•

R4-1. رفتــن در دل زمیــن )گــودال باغچــه( و امــکان بــاال رفتــن و نزدیــک 
شــدن بــه آســمان کشــمکش عــرش و فــرش رو نشــون میــده.

ــق  ــرش )عم ــان ف ــاي همزم ــکان تماش ــا ام ــکانس از فض ــر س R4-2. در ه
زمیــن( و عــرش )آســمانه( فراهــم اســت و ایــن یــک کشــمش اســت کــه بــه 

هــر دو وجــه معنــای بیشــتری میــده.
ــاد  ــه تض ــبزی باغچ ــار سرس ــاط در کن ــه حی ــتی بدن ــای خش R4-3. جداره ه
ــن معمــاری رو پاســخ داده اســت. ــد کــه وجــه نمادی ــی دارن ــن و معنای نمادی

R4-4. سرســبزی و طــراوت حیــاط  درونــی بعــد از گــذر کوچه هــای یکدســت 
و بــدون پوشــش گیاهــی خیلــی جذابــه.

R2-5. حــوض و طــراوت آب در بســتر زمیــن خاکــی رنــگ کنتراســت خوبــی 
رند. دا

فراخی آسمان و عمق 
زمین

از بام تا گودال باغچه

سبزینگی باغچه و 
خشکی خشت

مصداق  های تصویری

طراوت آب حوض در کف 
حیاط خشتی

فراخی طاق 
آسمان در 
دیدهای 
مختلف

عمق زمین در گودال 
باغچه

سرسبزی گیاهان در حیاط با 
بدنه  های خشتی

همگرایی اجزا پالن به طرف 
حیاط

گشودگی بعد از داالن حرکت در مسیر تودرتو و و سکون در حیاط
تجربه فراخی آسمان در بام و درک گشودگی و تنگی فضاهاتنگی

عمق زمین در گودال باغچه

جدول 3. کدگذاری باز- مفاهیم و مقوله  های استخراج شده از متن مصاحبه  ها
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4-2. کدگذاری محوری16

ــود  ــعی می  ش ــه در آن س ــت ک ــدی اس ــوری فراین ــذاری مح کدگ
رابطــه بیــن مقوله  هــا و زیرمقوله  هــا مشــخص شــود. ایــن 
کدگــذاری بــه ایــن دلیــل محــوری نامیــده میشــود کــه مقوله هــای 
ــوند  ــق می  ش ــا محق ــام پدیده  ه ــا ن ــور ب ــک مح ــول ی ــی ح اصل
)اســتراوس17 و کوربیــن18 1998(. در ایــن مرحلــه محقــق بــا اتــکاء 
بــه مــدل پارادایمــی )مــدل الگویــی یــا سرمشــق( مقولــه پدیــده را 
بعنــوان مقولــه محــوری در نظــر گرفتــه و مقــوالت دیگــر شــامل 

»شــرایط علــی19«، »شــرایط زمینــه و میانجــی20«، »راهبردهــا21« 
ــن  ــتراوس و کوربی ــد )اس ــط می  ده ــه آن رب ــا22« را ب و »پیامده
1385(، مطابــق بــا مــدل تعییــن شــده در مــدل پارادیمــی شــماره 
ــه همــراه  ــر از شــرایط علــی ب ــوان گفــت پدیده  هــای متاث 2، می  ت
ــا  ــف راهبرده ــواع مختل ــطه ان ــی به واس ــه و میانج ــرایط زمین ش
ــا  ــی فض ــار معنای ــش ب ــون افزای ــی چ ــروز پیامدهای ــه ب ــر ب منج
ــه  ــا در رابط ــتر پدیده  ه ــن، ادراک بیش ــاد نمادی ــا تض ــه ب در رابط
ــی و  ــدم یکنواخت ــی، ع ــادل کل ــه تع ــیدن ب ــا تضــاد حســی، رس ب
ــده  اند.  ــی ش ــا تضــاد بصــری و ادراک ــه ب ــوع در رابط ــش تن افزای

 
     
     
    
      
 ( )    
     
       
     
       
        )(
       
     
   ()   
      
     
       
      
      

 
      
     
      
     
      

   
     
    
     
    
     
     
    
    
    
     
    

   
     
   
     
     
     
   
     

   
    
  
     

 

  
  
  
  

 
     
    

 
     
    
    

2. مدل پارامتری کدگذاری محوری در رابطه با جمع اضداد
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شکل 3. مدل تئوریک حاصل از روابط فی  مابین مقوله  ها
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3-4. کدگذاری انتخابی23

ــر  کد  گــذاری انتخابــی، مرحلــه اصلــی نظریه  پــردازی اســت کــه ب
ــن کدگــذاری  ــی انجــام می  شــود. ای ــه قبل ــج دو مرحل اســاس نتای
بــه تولیــد تئــوری پرداختــه و بــه ایــن ترتیــب مقولــه محــوری را 
بــه شــکلی نظام  منــد بــه دیگــر مقوله  هــا ربــط داده و روابــط را در 
ــن  ــان 1385(. در ای ــد )هم ــت روشــن می  کن ــک روای ــوب ی چارچ
بخــش بعــد از تجزیــه و تحلیــل مجــدد، مقولــه محــوری به شــکلی 
ــا در  ــط آنه ــن و رواب ــا تبیی ــر مقوله  ه ــا دیگ ــه ب ــد در رابط نظام  من

قالــب یــک تئــوری مشــخص معیــن می شــوند. مطابــق بــا مــدل 
تعییــن شــده در نمــودار شــماره 1، می  تــوان گفــت مقولــه »جمــع 
ــوری،  ــه مح ــوان مقول ــزد« به عن ــنتی ی ــای س ــداد در خانه  ه اض
در رابطــه بــا چهــار مقولــه هســته )تضــاد حســی، تضــاد بصــری، 
تضــاد نمادیــن و تضــاد ادراکــی( تبییــن می  شــوند. در ایــن نمــودار 
راهکارهــا کــه از مفاهیــم مختلــف اســتخراج شــد؛ اشــاره  گر 
شــرایط محیطــی از خانه  هــای ســنتی اســت کــه منجــر بــه بــروز 

ــای متضــاد شــده اســت.  ــن مقوله  ه ای
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5. بحث

ــوان  ــا، می  ت ــل داده  ه ــل از تحلی ــای حاص ــه یافته  ه ــه ب ــا توج ب
گفــت ســاختار کالبــدی خانه  هــای ســنتی یــزد از مجموعــه 
عوامــل متضــادی تشــکیل شــده اســت کــه در ســازماندهی فضایی 
ــماره 1  ــودار ش ــد نم ــن رون ــت. در ای ــود یافته  اس ــا نم ــن خانه  ه ای
ــط بیــن مقوله  هــای مســتخرج از داده  هــا اســت؛  کــه حاصــل رواب
ــای  ــاد در خانه  ه ــی متض ــای اصل ــه پدیده  ه ــد ک ــان می  ده نش
ســنتی یــزد در چهــار دســته متضادهــای ادراکــی، نمادیــن، حســی 
ــک از  ــته بندی، هری ــن دس ــتند. در ای ــن هس ــل تبیی ــری قاب و بص
ــی را منجــر  ــی، پیامدهای ــرایط عل ــر از ش ــای متضــاد متاث پدیده  ه
ــب  ــی را موج ــرایط متفاوت ــدام ش ــا هرک ــه ب ــه در رابط ــده  اند ک ش
ــماره 2 و 3(. در  ــکل های ش ــه ش ــود ب ــوع ش ــت )رج ــده اس گردی
ــی و  ــی، حس ــری، ادراک ــای بص ــک از تضاده ــر ی ــد ه ــن رون ای
نمادیــن بــه ترتیــب منجــر بــه افزایــش تنــوع، بــه تعــادل رســیدن 
فضــا، درک بهتــر پدیده  هــا و افزایــش بــار معنایــی فضــا شــده  اند. 
در ادامــه مطابــق بــا شــکل شــماره 3 یافته  هــا در رابطــه بــا چهــار 

ــد. پدیــده متضــاد فــوق بحــث و تفســیر گردیدن

تضاد حسی

ــده  ــه ش ــای تجرب ــواع تضاده ــی از ان ــا، یک ــا یافته  ه ــق ب مطاب
ــه  ــه در تجرب ــت ک ــی اس ــاد حس ــزد تض ــنتی ی ــای س در خانه ه
حســی از حــواس انســان محســوس بــوده و منجــر بــه درک بهتــر 
ــرای تضــاد حســی چهــار  پدیده  هــا شــده اســت. در ایــن میــان، ب
ــکوت-صدا  ــرم، س ــن- ن ــت خش ــرما-گرما، باف ــه س ــه تجرب مقول
ــه  ــخ   ب ــی پاس ــتر در پ ــه بیش ــد ک ــان ش ــکی بی ــت- خش و رطوب
ــه بیشــتر  ــن رابط ــد. در ای ــه شــکل گرفته  ان ــی زمین ــرایط اقلیم ش
ــه چالش  هــای  ــی نظــری نیــز پاســخگویی معمــاری ســنتی ب مبان
اقلیمــی را جــزو خصوصیــات بــارز ایــن بســتر دانســته  اند )قزلبــاش 
و ابولضیــا 1368(. در ایــن رابطــه مشــارکت  کنندگان عقیــده دارنــد 
ــت  ــم آورده اس ــی را فراه ــا موقعیت ــن خانه  ه ــدی ای ــرایط کالب ش
کــه در تجربــه روزانــه پاســخی متضــاد بــه اقلیــم نامســاعد شــهر 

یــزد بــوده اســت.

ــی را حــس  ــوان نواســانات دمای ــن فضاهــا می ت ــدن بی ــا چرخی »ب
کــرد. مثــاًل بــا گذشــتن از حیــاط و رفتــن بــه ســرداب، هــم گرمــی 
را حــس می  کنــم و هــم خنــکای فضاهــای زیــر زمیــن و... البتــه 
انقــدر هــوا گرمــه وقتــی بــه یــک جــای خنــک یــا ســایه میرســم 

خیلــی میچســبه بهــم«.

ــار  ــه در کن ــد ک ــی رو ایجــاد می  کن ــاط رطوبت »حــوض وســط حی

ــده در  ــون می ــن نش ــوده و ای ــزد الزم ب ــوای ی ــکی ه خش
برابــر شــرایط افراطــی اقلیــم ایــن منطقــه پاســخی متضــاد 
ــه تعــادل رســوندن شــرایط ایجــاد شــده اســت.« جهــت ب

یکــی دیگــر از مقوله  هــای متضــاد در تجربــه حســی، تضــاد 
بافــت خشــن و نــرم بــکار رفتــه در مصالحــی چــون خشــت، 

ــت. گچ اس

ــح هــم یجــور  ــرم مصال ــر و ن ــت زب ــوع باف ــه نظــرم تن »ب
تضادهایــی ایجــاد کــرده. مثــاًل وقتــی بیــن فضاهــا راه بری 
و بــه دیوارهــا دســت بزنــی، زبــری کاهــگل و نرمــی گــچ رو 
حــس می  کنــی )البتــه ایــن رو بــدون لمــس کردنــم میشــه 
ــا  فهمیــد(، از طــرف دیگــه خشــونت بدنه  هــای کاهگلــی ب
ــک  ــه ی ــم خــودش می  تون ــت آب حــوض ه ــی و لطاف نرم

تضــاد باشــه.«

ــارکت  کنندگان  ــده مش ــه عقی ــوارد، ب ــن م ــر   ای ــالوه ب ع
ــوی  ــار هیاه ــزد در کن ــای ی ــد خانه  ه ــه ســکوت کالب تجرب

ــت. ــاد اس ــه متض ــرون دو وج ــدای بی ــر ص ــط پ محی

»مــن ســکوت ایــن خونه  هــا رو خیلــی دوســت دارم؛ و ایــن 
ســکوت در برابــر هیاهــو و شــلوغی بیــرون خیلی محســوس 
هســت... مثــال وقتــی از خیابــون و شــلوغی بــازار میگــذرم و 
ــم  ــنتی می  ش ــای س ــب وارد خونه ه ــله مرات ــک سلس در ی

ســکوت اینجــا خیلــی حــس خوبــی بهــم میــده«

تضاد ادراکی

تضــاد ادراکــی شــامل پدیده  هــای متضــادی اســت کــه در 
ــد  ــی می  شــوند و می  توان ــن متضــاد تلق فهــم و درک ناظری
تعــادل فضــا را در یــک کلیــت منســجم از حالت  هــای 
مختلــف، ایجــاد کنــد. دراین  رابطــه تضــاد ادراکــی بــا 
ــه عرش-فــرش، ســادگی-پیچیدگی، ســکون- شــش مقول

حرکت، تنگی-گشــادی، درون-بیــرون و همگرایی-واگرایی 
ــه  ــوط ب ــری مرب ــی نظ ــه مبان ــت ک ــواردی اس ــاره گر م اش
ــدان اشــاره  ــف ب ــز در حالت  هــای مختل معمــاری ســنتی نی
کــرده اســت  و آنهــا را در انســجام نظــام ســاختاری و 
دانســته  اند  موثــر  ســنتی  معمــاری  پنهــان  الیه  هــای 
و  بخارائــی  1365؛  بورکهــات  1380؛  بختیــار  و  )اردالن 

ــی 1386(. ــی 1395؛ تقوای خلیل

ــاد  ــم و زی ــا )ک ــادی فض ــی و گش ــا تنگ ــی از متضاده یک
ــی داالن و  ــا، تنگ ــی فضاه ــقف در توال ــاع س ــدن ارتف ش
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ــدان  فراخــی حیــاط...( اســت کــه بســیاری از مشــارکت  کنندگان ب
اشــاره کرده  انــد.

»وقتــی در فضاهــای خونه  هــای ســنتی اینجــا میگــردی؛ بخوبــی 
تنــگ و گشــاد شــدن فضاهــا رو میشــه فهمیــد. مثــاًل یــک داالن 
تنــگ و باریــک رو طــی میکنــی کــه یــک مرتبــه بــه یــک حیــاط 
بــزرگ میرســی؛ یــا در کنــار اتاق  هــای بــزرگ اتاق  هــای کوچــک 

هســت و...«.

ــا و  ــوی داالن  ه ــای تودرت ــت در الیه  ه ــه حرک ــن، تجرب عالوه  بر  ای
فضاهــا در کنــار ایســتایی و ســکون ماهیــت حیاط مرکــزی و برخی 
دیگــر از فضاهــا، وجهــی از تضــاد ادراکــی به شــمار می  رفــت کــه 
ســاکنین در غالــب تضــاد حرکــت و ســکون بــه آن اشــاره کردنــد. 

ــت و  ــه حرک ــی درک میش ــه خیل ــزی ک ــا چی ــن خونه  ه »در ای
ــچ و  ــچ در پی ــای پی ــی از کوچه ه ــاًل وقت ــت؛ مث ــکونش هس س
داالن  هــای مختلــف در خونــه می  گذریــم، پویایــی رو تجربــه 
می  کنیــم و بالفاصلــه بعــد از ایــن همــه حرکــت بــا حیاطــی روبــه 
ــن  ــرم ای ــه نظ ــه ب ــه، ک ــکون و مکث ــر از س ــه پ ــیم ک رو می  ش
ــود  ــم وج ــا ه ــا زیرزمین  ه ــام ت ــودی از ب ــت عم ــاله در حرک مس

دارد.«

ادراک ســادگی و پیچیدگــی یکــی دیگــر از وجــوه متضــاد در 
ــارکت کنندگان در  ــده   مش ــه عقی ــه ب ــت ک ــنتی اس ــای س خانه  ه

ــت.  ــهود اس ــات و ... مش ــون تزئین ــی چ ــای مختلف موقعیت  ه

ــت دری  ــا هف ــج دری ی ــل پن ــی مث ــک جاهای ــا ی ــن خونه  ه »در ای
خیلــی مجلــل ســاخته شــده و بعضــی اتاق  هــا خیلــی ســاده هســتند 
ــم میشــه ســادگی رو  ــه در آن ه ــک تضــاده ک ــن خــودش ی و ای
ــه کــرد هــم پیچیدگــی رو... در جزئیــات مختلــف هــم ایــن  تجرب
ــی ارســی  ــاًل پنجره  هــای ســه دری ســاده  اند ول ــد. مث رو میشــه دی

پنــج دری ریزنقــش و پیچیــده اســت«

ــلوغی  ــادگی و ش ــر س ــا از نظ ــم جداره ــاط رو می  بین ــی حی »وقت
متفاوتــن، مثــال دو جــداره تــاالر و پنــج دری کامــاًل نمــود ســادگی 
ــرار  ــه روی پنجــردری ق ــًا روب ــاالر کــه دقیق ــی در ت ــه، ول و تجمل

گرفتــه، فضــا خیلــی ســاده اســت.«

از طــرف دیگــر ادراک عــرش و فــرش )ســیر از آســمان تــا زمین از 
بــام تــا گــودال باغچــه...( شــرایط متضــاد گونــه  ای دیگــر اســت که 
در نظــر مشــارکت  کنندگان کشــش زیــادی در بــه تعــادل رســاندن 

درک موقعیت  هــای مختلــف فضایــی از عــرش تــا فــرش دارنــد. 

ــا گــودال  ــام ت ــه کــه در یــک حرکــت عمــودی از ب ــی جالب »خیل
باغچــه میشــه بخوبــی عــرش رو در فراخــی آســمان و فــرش رو در 

دل زمیــن فهمیــد، اینــو حتــی از برافراشــتگی بادگیــر و فرورفتگــی 
گــودال باغچــه در زمیــن هــم میشــه درک کــرد.«

یکــی دیگــر از وجــوه متضــاد در تجربــه فضاهــای مختلــف، ادراک 
درون و بیــرون )درونگرایــی خانــه و برون گرایــی...( و همگرایــی و 

واگرایــی فضاهــا بــوده اســت. 

»موقعیــت حیــاط در مرکــز و اســتتار شــدن بــا توده هــای 
ســاختمانی یــک حســی از حضــور در درون رو بهــم میــده و باعــث 
ــا ایــن شــرایط کشــمکش  شــده از بیــرون جــدا بشــم. در واقــع ب
ــما  ــه ش ــده و اینک ــس ش ــتر ح ــی بیش ــرون و درون خیل ــن بی بی
بــرای واردن شــدن بــه داخــل حیــاط بایــد کلــی سلســله مراتب رو 

ــه برســید« ــب خون ــه قل ــا ب ــد ت ــرون طــی کنی از بی

»چیدمــان الیه  هــای ســاختمانی مختلــف پیرامــون حیــاط و پیــچ 
در پیــچ بــودن آنهــا، یــک حــس واگرایــی و در هــم بــر هــم بــودن 
ــاط  ــه حی ــا ورود ب ــه ب ــک مرتب ــه ی ــد ک ــاد می  کن ــا رو ایج فضاه
ــه  ــه و از اون هم ــز میش ــط متمرک ــن وس ــز در ای ــه چی ــگار هم ان

پراکندگــی خــالص میشــی«.

تضاد نمادین

ــنتی  ــای س ــهود در خانه  ه ــای مش ــواع تضاده ــر از ان ــی دیگ یک
ــاد  ــور از تض ــت. منظ ــن اس ــاد نمادی ــای متض ــروز پدیده  ه ــزد، ب ی
ــوده  ــا متضــاد نب ــه ماهیت ــن، پدیده  هــای متضــادی اســت ک نمادی
ــاد  ــی متض ــن و معنای ــاظ نمادی ــده از لح ــاور ادراک کنن ــا در ب ام
ــش  ــز افزای ــا را نی ــی فض ــار معنای ــد ب ــد و می  توان ــوه می  کن جل
ــکی-  ــمان-زمین، خش ــون آس ــی چ ــه مقوله  های ــد. دراین  رابط ده
سرســبزی، آب- آتــش و آب-خــاک جزیــی از تضادهــای نمادیــن 
ــف پیرامــون معمــاری  ــات مختل ــد کــه در مطالع ــه حســاب آمدن ب
ســنتی بــدان اشــاره شــده اســت )اردالن و بختیــار 1380؛ بورکهات 

 .)1365

بــه عقیــده مشــارکت  کنندگان مهمتریــن تضــاد مفهومــی و 
ــن در  ــمان و زمی ــوه آس ــزد، جل ــنتی ی ــای س ــن در خانه  ه نمادی
ــوان آن  ــی می  ت ــه بخوب ــدی اســت ک ــف کالب ــای مختل موقعیت  ه

ــرد.  ــم ک را فه

»مــن آســمون رو خیلــی جاهــا می  بینــم امــا وقتــی وارد خونه  هــای 
قدیمــی یــزد میشــم انــگار جلــوه بیشــتری پیــدا می  کنــد کــه فکــر 
ــرایط  ــن ش ــا ای ــدی خانه  ه ــیل کالب ــا و پتانس ــم موقعیت  ه می  کن
را ایجــاد کــرده اســت. مثــاًل وقتــی در گــودال باغچــه کــه در دل 
ــس  ــتر ح ــمون رو بیش ــش آس ــرم کش ــرار می گی ــت ق ــن اس زمی
می  کنــم و دوســت دارم زودتــر بــه یــک جــای فراخ تــر بــرم و یــا 
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وقتــی در بــام هســتم کشــش عمــق زمیــن بیشــتر میشــه«.

ــده ســبزینگی و خشــکی  ــن، پدی ــای نمادی یکــی دیگــر از تضاده
عقیــده  بــه  اســت.  یــزد  ســنتی  خانه  هــای  خشــتی  بســتر 
ــزد  ــم ی ــت قدی ــک باف ــری و خش ــتر کوی ــارکت  کنندگان بس مش
ــه  ــزد دو وج ــای ی ــی خانه  ه ــای درون ــبزی حیاط  ه ــار سرس در کن
متضــاد بســیار قــوی اســت کــه جلــوه حیــاط را دو چنــدان کــرده 

اســت.

را  طراوتــی  آب  حــوض  و  حیــاط  باغچه  هــای  »سرســبزی 
ایجــاد کــرده کــه در کنــار ســاختمان های خشــتی-کاهگلی و 
ــرده  ــدا ک ــدان پی ــوه  ای دو چن ــزد جل ــم ی ــت قدی ــه  ی باف کویر گون

ــت.« اس

ــده مشــارکت کنندگان تضــادی دیگــری  ــه عقی ــن ب ــر ای عــالوه ب
چــون تضــاد آب و خــاک )فهــم توامــان آب و خــاک بــا همجــواری 
ــن وجــود دارد کــه در آن  حــوض در بســتر خــاک( در وجــه نمادی
ــر  ــه تداعی  گ ــاختمان  ها ک ــتی س ــای خش ــار بن ــوض آب در کن ح
کویــر بــی آب و علــف اســت موجــب بــه تعــادل رســیدن کیفیــت 

فضــا بــوده اســت.

»شــهر یــزد بیشــتر حس کویــر و خشــکی رو بهــم میــده مخصوصًا 
بــا بافــت خشــتی ســاختمون ها، و خــود ایــن باعــث میشــه وقتــی 
حــوض آبــی رنــگ آب رو بعــد از دیــدن ایــن همــه نمــای خاکــی 

ببینــم طــراوت آب رو بهتــر بفهمــم«

ــش  ــا تاب ــن ب وجــود حــوض آب تضــاد دیگــری را در وجــه نمادی
ــه  ــزد ایجــاد کــرده اســت کــه ب ــاب شــهر ی شــدید و ســوزان آفت
ــود  ــر خ ــوزان کوی ــاب س ــار آفت ــارکت کنندگان در کن ــده مش عقی

ــت. ــش اس ــاد آب و آت ــر تض تداعی  گ

ــار  ــاب ســوزان رو در کن ــم آفت ــا بتونی »حــوض آب باعــث شــده ت
ــاد تضــاد آب و  ــو ی ــن من ــم و ای ــل کنی ــتر تحم ــت آب بیش رطوب
ــوا مخصوصــا در تابســتون  ــا ه ــون بعضــی وقت ــدازه چ ــش مین آت
انقــدر گــرم میشــه کــه انــگار آتــش روشــن کردیــم و خــب حضــور 

ــن حــرم تابشــه« آب متضــاد ای

تضاد بصری
متضــاد  پدیده  هــای  از  دســته  ای  یــزد  ســنتی  خانه  هــای  در 
ــا را  ــوان آنه ــه می  ت ــتند ک ــت هس ــل روی ــری قاب ــورت بص به ص
ــدا کــرد.  ــزد پی ــد خانه  هــای ی ــا کالن کالب در ســاختارهای خــرد ت
ــا قــوه  ــا یافته  هــا، تضــاد بصــری پدیــده  ای اســت کــه ب مطابــق ب
بینایــی و در کیفیت هــای بصــری قابــل پیگیــری   هســتند؛ و شــامل 
ــاد  ــه، تض ــاد رنگمای ــنایی، تض ــب روش ــون مرات ــی چ مقوله  های

اندازه  هــا، تضــاد هندســه  ای، تضــاد تــوده- فضــا و تضــاد وحــدت 
ــی هســتند کــه  ــه عوامل ــوارد از جمل ــن م ــرت بوده  اســت. ای در کث
در مطالعــات مختلــف بعنــوان شــاخص  های کیفــی خانه هــای 
ســنتی، بــدان اشــاره شــده اســت )اردالن و بختیــار 1380؛ 
بورکهــات 1365؛ مســائلی 1388(. از جملــه ایــن تضادهــا در مــورد 
رنگ  هــا و مراتــب روشــنایی اســت کــه موقعیــت متنوعــی ایجــاد 
ــده مشــارکت  کنندگان، توانســته فضاهــا را  ــه عقی کــرده اســت و ب

ــد. ــارج کن ــی خ از یکنواخت

»بــه نظــرم تضــاد نــور و تاریکــی در جــای جــای فضاهــای ایــن 
خونه  هــا بــه چشــم می  خــورد کــه باعــث شــده هــم جلــوه 

ــود« ــر ش ــا متنوع ت ــم فض ــه و ه ــتر بش ــور بیش ــنایی و ن روش

»مــن انــواع رنگ  هــا رو از رنــگ گــرم مثــل نــور قرمــز ارســی ها 
ــم  ــاد می  بین ــور تض ــا رو یج ــچ دیواره ــفید گ ــرد س ــگ س ــا رن ت
ــته  کننده  ــا خس ــده فضاه ــث ش ــم باع ــار ه ــون در کن ــه وجودش ک

نباشــن«

وجهــی دیگــر از تضادهــای بصــری مربــوط بــه تضــاد هندســه  ای 
اســت کــه مربــوط بــه هندســه اقلیدســی حیــاط و هندســه 
ــارکت  کنندگان  ــی از مش ــت. برخ ــزد اس ــم ی ــت قدی ــک باف ارگانی
ــه از  ــن دو وج ــوان در ای ــی را می  ت ــم و بی نظم ــد نظ ــده دارن عقی

ــد.  ــک دی ــی و ارگانی ــه اقلیدس هندس

ــک  ــن ارگانی ــم رو در بط ــت قدی ــه از باف ــک خون ــالن ی ــر پ »اگ
ــی  ــت خیل ــه باف ــه هندس ــه میشــی ک ــی؛ متوج ــم ببین ــت قدی باف
ــژه  ــه و به وی ــالن خان ــه خــود پ ــی ک ــه در حال ــک و بی نظم ارگانی
ــو در  ــخص دارد و این ــه مش ــا هندس ــم ب ــک نظ ــاط ی ــه حی عرص

ــد.« ــه فضــا هــم میشــه دی تجرب

ــا ایــن برخــی دیگــر بــر تضــاد وحــدت و کثــرت اشــاره  همســو ب
کرده انــد و عقیــده داشــتند چــه در موقعیــت پالنــی و چــه درتزئینات 

نماهــا، می تــوان کثــرت در عیــن وحــدت را مشــاهده کــرد. 

ــوش  ــا نق ــقف و بدنه ه ــای س ــری ه ــا، گچب ــات دره »در تزئین
کثیــری رو می  بینــم کــه در عیــن شــلوغی یــک هماهنگــی دارنــد 
ــون  ــرده و هم ــگ ک ــت هماهن ــک مرکزی ــول ی ــا را ح ــه آنه ک
ــای  ــن در الیه ه ــه ای ــد؛ البت ــی می  کن ــرت رو تداع ــدت و کث وح

ــت.« ــهود اس ــزی مش ــاط مرک ــون حی ــی پیرام فضای

ــا  ــاد در اندازه  ه ــاهده تض ــری، مش ــای بص ــر از تضاده ــی دیگ یک
ــقف  ها  ــاع س ــن در ارتف ــده ناظری ــه عقی ــه ب ــا اســت ک و مقیاس  ه

ــود.  ــده می  ش ــا و... دی ــاحتی فضاه ــدازه مس ان

از نظــر  اندازه  هــا در حالت  هــای مختلــف چــه  »بــه نظــرم 
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مســاحت، چــه از نظــر ارتفاع  هــا و... مــدام تغییــر می  کنــد و 
ــت  ــا رو در موقعی ــزرگ و گوچــک فضاه ــدازه ب ــد ان شــما می  توانی
ــک  ــزرگ و ی ــی ب ــاق خیل ــک ات ــود ی ــاًل وج ــد؛ مث ــف ببینی مختل
اتــاق خیلــی کوچــک، ارتفــاع کوتــاه راهــرو و یــک مرتبــه بلنــدی 

ــج دری« ــاق پن ــقف ات س

در آخــر، تضــاد مربــوط بــه تــوده و فضــا )پــر و خالــی در الیه هــای 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــده ناظری ــه عقی ــد کــه ب ــت می  یاب ــدی(، اهمی کالب
کشــش خــال برخــی فضاهــا مثــل تاالرهــا، حیــاط در برابــر تــوده 

ــت.  ــا اس ــا و بدنه  ه بناه

ــون  ــم. چ ــارز می  بینی ــأ و فضــا رو ب ــا خ ــه ه ــن خان ــن در ای »م
ــا  ــا و مخصوص ــای بدنه  ه ــر و خالی  ه ــن پ ــهوده و ای ــی مش خیل
خالــی تــاالر در برابــر بدنــه صلــب، یــا فضــای حیــاط مرکــزی در 
برابــر توده  هــای ســاختمانی تضــاد جالبــی دارد کــه نمیــذاره فضــا 

یکنواخــت باشــد.«

نتیجه گیری 

ــان  ــده نش ــام ش ــای انج ــات و مصاحبه  ه ــل از مطالع ــج حاص نتای
می  دهــد تضــاد به عنــوان یکــی از شــاخص  های پیچیدگــی، 
نقــش مهمــی در ارتقــای بصــری داشــته اســت. اســتفاده صحیــح 
و بجــا از تضــاد نیازمنــد درک کاملــی از تجربــه همنشــینی اضــداد 
در موقعیت  هــای مختلــف فضایــی اســت؛ چراکــه بکار  گیــری 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــد منج ــده می  توان ــن پدی ــدازه ای ــش  از ان ــا و بی نابج
آشــفتگی شــود. در ایــن رونــد از آنجــا کــه خانه  هــای ســنتی یــزد 
ــن  ــد؛ ای ــت اضــداد بوده  ان ــف نمایانگــر کیفی ــه شــکل  های مختل ب
ــی  ــایی چگونگ ــت شناس ــی جه ــه مطالعات ــوان زمین ــا به عن خانه  ه
ــاری  ــی معم ــدی- فضای ــع اضــداد در ســاختار کالب بکاربســت جم
ــخص  ــه  ای، مش ــای زمین ــا پژوهش  ه ــق ب ــدند. مطاب ــاب ش انتخ

ــات،  ــم در جزئی ــات و ه ــم در کلی ــا ه ــن خانه  ه ــاری ای ــد معم ش
ــاد  ــته تض ــار دس ــه در چه ــت ک ــدادی اس ــروز اض ــاز ب زمینه  س
نمادیــن )اضــدادی کــه در وجــه نمادیــن و معنایــی مفهــوم متضــاد 
ــی )اضــدادی  ــن(، تضــاد ادراک ــل تضــاد آســمان و زمی ــد؛ مث دارن
ــاد  ــادی را ایج ــای متض ــن موقعیت  ه ــم و ادراک ناظری ــه در فه ک
کــرده اســت؛ مثــل تضــاد همگرایــی و واگرایــی(، تضــاد بصــری 
ــوند؛  ــت می  ش ــری روی ــری و ظاه ــورت بص ــه به ص ــدادی ک )اض
مثــل تضــاد تاریکــی و روشــنایی(، و تضــاد حســی )اضــدادی کــه 
در تجربــه حســی از حــواس ناظریــن متضــاد جلــوه می کنــد؛ مثــل 
تضــاد ســرما و گرمــا( قابــل پیگیــری و بازخوانــی هســتند. ظهــور 
ایــن اضــداد بــه چهــار شــکل مختلــف، پیامدهایــی را موجــب شــده 
اســت کــه مطابــق بــا یافته  هــا هــر کــدام اثرگــذاری متفاوتــی در 
ــداد  ــه اض ــت؛ به طوریک ــته اس ــنتی داش ــای س ــای خانه  ه فضاه
ــداد  ــد؛ اض ــش داده  ان ــا را افزای ــی فض ــار معنای ــتر ب ــن بیش نمادی
حســی منجــر بــه درک بهتــر پدیده  هــای متضــاد شــده  اند؛ اضــداد 
ــت  ــده  اند و در نهای ــب ش ــری را موج ــوع بص ــای تن ــری ارتق بص
اضــداد ادراکــی کــه عــالوه بــر ارتقــای بصــری منجــر بــه افزایــش 
ــن  ــد. از ای ــف بوده ان ــای مختل ــم موقعیت  ه ــی در فه ــادل فضای تع
ــف در  ــکل  های مختل ــداد در ش ــود اض ــی وج ــور کل ــر به ط منظ
ــار  ــش ب ــث »افزای ــزد باع ــنتی ی ــای س ــاماندهی خانه  ه ــرح س ط
معنایــی فضــا«، »ادراک بهتــر پدیده هــا«، »ایجــاد تعــادل کلــی در 
کیفیــت محیــط«، و در نتیجــه »افزایــش تنــوع بصــری« شــده اند. 
ــرداری از  ــا و الگوب ــت احی ــت جه ــوان گف ــی می  ت ــن درک ــا چنی ب
ظرفیت  هــای محیطــی ایــن خانه  هــا، می  بایســت ویژگی  هــای 
همنشــینی جمــع اضــداد را در چهــار نــوع یاد شــده مدنظر قــرار داد. 
درایــن رویــه مهــم ایــن اســت کــه پدیــده اضــداد در حالت  هــای 
مختلــف معنایــی، ادراکــی، حســی و بصــری قابــل پیگیری اســت و 

تنهــا از یــک وجــه متضــاد اســتفاده نشــده اســت. 
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Today, following the increase in the uniform quality of architecture, attention to the visual 
enhancement of residential spaces has become doubly important. In this process, some thinkers 
such as Venturi (2010) criticize the monotony of modern architecture, introduce the concepts of 
complexity and contrast and believe that people with different personal and socio-cultural maxim 
want diversity and a kind of complexity that separates the space from Taking out anonymity and 
boredom. The concept of complexity and contradiction is one of the undeniable indicators that have 
been addressed by various thinkers as one strategy to promote visual diversity in different eras. In 
these studies, which focus more on the theory of complexity and factors affecting it, attempts were 
made to explain the factors affecting complexity and visual enhancement. In the meantime, we 
found it that contrast is one of the most critical indicators that can be effective in increasing visual 
complexity and diversity. Antagonism between phenomena makes our senses more sensitive to their 
meaning. It can lead to a better understanding of the difference between the qualities of architectural 
spaces by creating the desired complexity in space. A factor that can be traced in different situations 
of the spatial experience of traditional Iranian architecture and can provide a rich field of study on 
the study of concepts of complexity and contrast to apply the concepts of opposites in architecture 
properly. Complexity and conflict are some of the strategies to increase visual diversity, which is less 
considered today in the context of extensive construction and adherence to the universal, inclusive 
model. This issue has led to long-term boredom in contemporary homes. However, the factors of 
contradiction and complexity are seen in the visual diversity of traditional architecture. In this way, 
the set of opposites as a strategy for creating some visual difference is one of the essential items that 
can reduce architectural space›s uniformity. In this regard, since the utilization of the contrasting 
phenomena has some different consequences in architecture space organization (from positive to 
destructive impact) so, it must be evaluated in a valuable physical environment where this concept 
of conflict is well traceable. One of the most useful settings can be considered to be a case study 
for assessing the utilization of the opposite phenomena, is the traditional architecture in Iran. This 
architecture is full of exemplars that can be useful for learning architectural design. In this research, 
because of the undeniable quality of traditional houses in Yazd, these houses selected as research 
case studies. What follows in this discussion is a qualitative assessment of the traditional homes 
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for finding the kind of the opposite phenomena and the process application to use them. For this 
purpose, the researcher intends to investigate how the concepts of complexity and contradiction in 
the architecture of traditional houses in Yazd, relying on the method of qualitative content analysis 
and data theory. In this way, the researcher has tried to test this concept in the face of space and 
from the perspective of the perceivers present in space and photography in different situations. 
In this way, we can somehow examine the quality of opposites in other conditions in perceptual 
experience. This research, in line with previous research, can lead to a better understanding of the 
concept of complexity and the sum of opposites in Iranian architecture. In this study, the research 
method is based on grounded theory, and the field information was collected in two sections: open 
interviews and observations. The results of this research show that Structural and visual elements 
of the traditional houses in Yazd consist of the positive association of conflicting elements that you 
can experience in different situations. The results of this study indicated that the physical and spatial 
structure of traditional houses in Yazd had provided conditions where one can experience a positive 
association of opposites in different situations. In this process, it was found that the types of opposites 
that can be classified into four types of sensory, perceptual, visual, and symbolic contrasts increase 
the best understanding of the phenomenon, respectively, balance the totality of space, increase 
diversity and increase the semantic load of space. According to finds, the architecture of these 
houses causes antagonism. These contradictions include four categories: symbolic contradiction, 
such as heaven and earth contradiction, perceptual contradiction such as divergence contradiction, 
visual contradiction like darkness and light contradiction, and contradiction Sensory in the sensory 
experience of the senses of observers like cold and heat. These contradictions have had a different 
effect on the spaces of traditional houses. For example, symbolic, sensory, visual and perceptual 
opposites will increase the semantic load of space, a better understanding of contrasting phenomena, 
visual diversity, and visual enhancement, respectively. Spatial balance has been in understanding 
different situations.
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