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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وپنجم / زمستان 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

مفهوم خالي  و جايگاه  معنايي آن در  معماري اسالمی )نمونه 
مطالعاتی خانه های تاريخی يزد(*

زهرا احمدي*

فرح حبیب **
استادیار گروه معماری، دانشکده فنی حرفه ای سما تهران )کن(، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ایران

استاد گروه معماری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران )نویسنده ی مسئول(

تاریخ دریافت مقاله:96/11/16                    تاریخ پذیرش نهایی: 98/06/27

انسان معاصر درک صحیحی از مفهوم خالی نداشته و به همین دلیل در حوزه های مختلف ازجمله معماری و شهرسازی دچار مشکالت 
زیادی  شده است؛ گویی طراحان دنیای معاصر در توهم طراحي فضاي خالي به سر می برند. در پی ادراک محدود انسان از مفهوم خالی، 
امروزه فضای خالی واجد اصالت و ارزش نیست و فضای تهی و پوچ جایگزین آن شده است. تحقیق پیش رو، با نگاهی تازه سعی در تمرکز 
روی خالی ها در مقابل پر ها دارد و باهدف استمرار ارزش های معماری بومی، درصدد درک مفهوم خالی و چیستی آن در این معماری است 
و به جستجوی مصادیق این مفهوم در معماری بومی ایران می پردازد. لذا مشخصاً به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که فضای خالی 
در معماری بومی ایران و به طور خاص خانه های تاریخی یزد چه نقشی در بعد معنایی دارد؟ به دنبال اثبات این فرضیه است که خالی ها 

به واسطه دیالکتیک ازواج متضاد، در خانه های تاریخی یزد، نقش محوری و اصلی دارند. 
در مسیر تحقیق پس از کنکاش پیرامون چیستی  مفهوم خالی، بر اساس یافته های حاصل از مبانی نظری سه رکن 1. ازواج تضاد )همبود 
دو عنصر متضاد (، 2. تعامل ازواج متضاد، 3. یگانگی و وحدت ازواج متضاد، به عنوان ارکان اصلی تجلی مفهوم خالی تدوین می شود و سپس 
کیفیت تحقق این ارکان در معماری بومي یزد در بعد معنایی بررسي می گردد. ازاین رو، ترکیب فرآیند سه رکن تدوین شده مذکور در پنج خانه 
تاریخی  شهر یزد، مورد آزمون و تحلیل قرار می گیرد. رویکرد تحقیق کیفی است و پس از تبیین ارکان مفهوم خالي و تدوین چارچوب 
نظري، خالي را در نمونه ها جستجو مي کند و نقش آن ها را مي کاود. در مسیر تحقیق به منظور جستار مفهوم خالي، معماري خانه-هاي بومي 
با روشي تجربي و فنومنولوژیک )پدیدارشناسانه( موردبررسی قرار می گیرد. ابزار گرداوري داده ها، مشاهدات عیني و مطالعه منابع مکتوب 
مي باشد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که مفهوم خالي به عنوان مفهومي تعالی بخش ماحصل سیر معنایي وجود ازواج متضاد، تعامل آن ها 
و تکوین وحدت فضایي این ازواج است. معماران بومي با ادراک ضرورت هم نشینی زوج های متضاد و دیالکتیک آن ها به عنوان رکن الزامي 
تجلی مفهوم خالي، کیفیات متضادی از قبیل تاریکي و روشنایي، بیرون و درون، مذکر و مؤنث را موردتوجه قرار داده است. در پي همزیستي 
کیفیت های متضاد و دوقطبی مذکور و تعامل صحیح آن ها با یکدیگر، جمع آن ها به یگانگي و وحدت رسیده است و به تبع آن مفهوم خالي 

به عنوان مفهومي تعالی بخش و تأثیرگذار متبلور شده است به نحوی که در معماری بومی اصالت و محوریت با خالی هاست.  

واژه های کلیدی: خالي، پر، معماري بومی، خانه، تضاد.

* ahmadi.arch@gmail.com ** f.habib@srbiau.ac.ir

این مقاله برگرفته از رساله دکتری معماری نگارنده اول  با عنوان »نقش جوهري فضاي خالي در معماري بومي ایران )نمونه موردي: خانه هاي 
تاریخي یزد( می باشد که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به راهنمایی دکتر فرح حبیب و مشاوره دکتر محمد نقي زاده 

ارائه گردیده است.
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1. مقدمه
متضمن  معماری،  در  خالی  فضای  خاص  هویت  امروزه 
غالبًا  خالی  فضای  و  نمی باشد  مثبت  و  فعاالنه  رویکردی 
خالی ها  روی  بر  حاضر  تحقیق  مدار  دارد.  منفی  ماهیت 
معادل  خالی  که  دارد  تأکید  مهم  این  بر  و  است  متمرکز 
عدم و نیستی نیست. خالی نه فقط به عنوان کاهش ماده و 
مصالح، بلکه به عنوان یک مفهوم متعالی و ارزشمند است 
که سیطره آن از شکل تا معنا را درنوردیده است. پارادایمي 
است که از جزء تا کل، از اتم  تا جهان را در برمي گیرد. هم 
در شکل و هم محتوي، هم در کیفیت و هم در کمیت بروز 
پیدا می کند. این مفهوم چه زماني که به مدد ماده، رنگ، 
فرم و جنس، در شکل  و چه زمانی که با مدد از ادراک و 
عرفان در معنا بروز پیدا مي کند با به تعادل رساندن پر و 
خالي دنیا را به سامان می رساند. این مفهوم وقتي چتر خود 
را بر سر هر چیز باز می کند ابزاري و امکاني  در جهت اعتال 
است؛  نور  نبودن  معناي  به  تاریکي  دیدگاه  این  در  است. 
خلوت به معناي نبودن ازدحام، سکوت  به معناي خالي از 
بیان، درون به معناي خالي از بیرون و سادگي، خالي شدن 

از پیچیدگي است.
1-1. تعريف مسئله و اهداف تحقیق  

و  مي شوند  معنادار  هم  کنار  در  خالي  و  پر  فضاي  هرچند 
خاصیت وجودي یکي وابسته به دیگري است؛ ولیکن  به 
از مفهوم  خالي ، معماري و شهرسازي  دلیل درک محدود 
معماری  گویی  است.  شده  مواجه  هویتي  چالش  با  امروز 
معاصر در توهم طراحي فضاي خالي به سر مي برد بیکن 
معتقد است: »جوهره طراحی رابطه متقابل پر و خالی است 
ولیکن امروزه برتری به پر ها داده شده است و پر ها مقدم بر 
فضای خالی محسوب می شوند تا جایی که طراحان نسبت 
فضا شده اند.«  کور  و  ناتوان شده اند  خالی  فهم فضای  به 
تاریکي  امروز  معماری  در  رو،  همین  از   .)1975 )بیکن1 
به اندازه  سکوت  عبور،  به اندازه  حضور  روشنایي،  به اندازه 

ندارد.  پراهمیت  به اندازه  بیان و خالي 
پیامدهاي کم اهمیت شدن مفهوم  خالي، مشکالت بسیاری 
از قبیل  عدم وجود تعادل و یکپارچگي در معماري ، برآورده 
انبساط  فقدان  انسان ،  رواني  و  روحي  نیازهاي  نشدن 

نازیباي  چهره  و  معماري  با  مواجهه  در  انسان،  روحاني 
سکه  دیگر  روي  است.  داشته  پي  در  را  شهرها  و   خانه ها 
معماري خانه های بومي است که به عنوان نمونه اي موفق 
قابل مطالعه و در دسترس است و  در تجلي مفهوم خالي، 
تاریخي  زمینه  این   حذف  و  تجربه  این  از  استفاده  عدم 
این  در  گرفت.  خواهد  معاصر  معماري  از  را  بزرگي  امتیاز 
معماری »نگاه مثبت اندیش به فضای خالی باعث می گردد 
که فضای خالی از حالت فضای باقیمانده و منفی فراتر رفته 
و متناسب باحال هر هنر، ارزشی فراتر از یک فضای تهی 
داشته باشد« )صنعتی 1393(. در این راستا، تحقیق پیش 
رو بامطالعه مفهوم فضاي خالي سعي دارد این مهم را در 
معماري بومي ایران کنکاش کند و بر آن است نقش فضاي 
خالي را در غناي معماري بومي جستجو کند. لذا مشخصًا به 
سؤاالت ذیل پاسخ خواهد داد: مفهوم فضاي خالي چیست 
و ارکان وجودي آن کدامند؟  فضای خالی در معماری بومی 
ایران و به طور خاص خانه های تاریخی یزد چه نقشی در 
بعد معنایی دارد؟ و مصادیق بارز و ملموس جلوه گري آن 

در معماري خانه های بومي یزد چیست؟
2-1. ادبیات تحقیق 

و  ذن  مکتب  مبناي   بر  زمینه  این  در  متعددي  تحقیقات 
تفکرات بودایي انجام گرفته است. این تحقیقات غالبًا متکي 
اندیشه هاي فیلسوفان تأثیرگذاری نظیر فیلسوف چیني  بر 
بیستم  قرن  فیلسوف  مهم ترین   و  بانفوذترین  و  الئوتزو 
تحقیقات  از  دیگر  دسته اي  مي باشد.  کیتارو  نیشیدا  ژاپن، 
این  مي کنند.  بررسي  اسالمی  هنر  و  فلسفه  در  را  خالي 
تحقیقات غالبًا متکي بر تفکرات تیتوس بورکهارت متفکر 
است  اسالمي  هنرهاي  درزمینه ی  پژوهشگر  و  آلماني 
در  خالي  فضاي  اهمیت  به  نیز  نصر   .)1970 )بورکهارت2 
هنر اسالمي اشاره مي کند و آن را عامل حضور در محضر 
الهی معرفی می کند )نصر 1389(. نقی زاده زیبایي فضاي 
خالي را به عنوان نماد حضور الهي در کعبه مي داند و تهي 
مسلمین  شهرهاي  و  معماري  فضاهاي  در  فضاها  بودن 
و تجسد  از تجسم  الهي  تنزیه  نشانه  و  کعبه  از  الهامي  را 
مادي مي داند ) نقي زاده 1383(. از تحقیقات حوزه معماري 
اشاره   فوسناق  آدام  توسط  خالي«  در  به »کاوش  مي توان 
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کرد که به تعریف فضاي خالي و طراحي بر اساس مفاهیم 
بررسی  به  صنعتی   .)2007 فوسناق3  )آدام  می پردازد  آن 
حیاط به عنوان یکی از اطوار فضای خالی در حوزه  معماری 
می پردازد و تحقق فضای خالی در معماری و برتری فضای 
حیاط بر سایر فضاهای خالی و فرآیند تکوین حیاط را مورد 
در  پیش رو،  تحقیق   .)1393 )صنعتی  می دهد  قرار  توجه 
ادامه تحقیقات مذکور انجام گرفته و وجه تمایزش با آن ها 
متضاد  ازواج  دیالکتیک  با  خالی  مفهوم  تنگاتنگ  ارتباط 
است که به عنوان رکن تجلی مفهوم خالی معرفی می گردد. 
لذا مشخصًا روی کیفیت های متضاد، به عنوان رکن اصلی 

است .  متمرکز  خالی  مفهوم 
3-1. روش تحقیق 

با نگاهی توصیفی و  رویکرد تحقیق حاضر کیفی است و 
دو  شامل  تحقیق  می پردازد.  موضوع  بررسی  به  تفسیری 
بخش نظری و عملی است. روش های تحقیق شامل روش 
تحلیل محتوی متن در بخش نظری و روش پدیدارشناسی 
و  خالي  تعریف  به  ابتدا  تحقیق  است.  تجربی  بخش  در 
مفهوم آن از دیدگاه های مختلف می پردازد. پس از تبیین 
را در  ارکان مفهوم خالي و تدوین چارچوب نظري، خالي 
نمونه هاي معماري بومي جستجو مي کند و نقش آن ها را 
مي کاود. انتخاب نمونه ها به صورت هدفمند صورت گرفته 
است. شهر یزد و خانه هاي داراي ارزش به صورت هدف دار 
با  تأکید بر رابطه متقابل میان محقق و مورد تحقیق انتخاب 
مي شوند. این مرحله شامل مشاهده مستقیم تجارب معماري 
بومي ایران و جستجوي پر و خالي در آن هاست. در مسیر 
تحقیق به منظور جستار مفهوم خالي در معماري خانه هاي 
)پدیدارشناسانه(  فنومنولوژیک  و  تجربي  روشي  با  بومي 
دنبال  به  خانه ها  در  و  داده  قرار  بررسي  مورد  را  موضوع 
کیفیت ها و عوامل متضاد و دوالیسم  به عنوان رکن آغازین 
موجودیت مفهوم خالي -بر اساس مباني نظري - مي گردد.  
اگرچه کاپن سه ویژگي شکلي، کارکرد و معنا را به عنوان 
)کاپن  است  کرده  معرفي  معماري  ویژگی های  اصلی ترین 
1382(؛ ولیکن این مقاله به طور خاص به بعد معنایي که در 

مراتبي باالتر از شکل و کارکرد قرار دارد؛ می پردازد.  

2. انديشه و مباني نظري
این عنوان دیدگاه ها و اندیشه های فالسفه و بزرگان علم 
را در دو شاخه خاور دور و جهان اسالم مورد بررسي قرار 

مي دهد.
1-2. هويت وجودي: ديالکتیک تضادها

هر مفهوم در ظرف پدیده متضاد خود قابلیت تجلي دارد؛ 
معین  خودش  در  یک چیز  وجود  باور  با  وجودي  هویت 
متضادش مشخص  با  دیالکتیکي  رابطه  با  بلکه  نمی شود؛ 
نقطه  و  وجودي  هویت    )2008 بایک4  )جین  مي شود 
مقابل آن بر اساس اصل تناظر معکوس و سطحي باالتر 
هماهنگي که به واسطه وجودهاي نامتقارن ایجاد مي شود؛ 
درهم تنیده شده اند )دیلورس5 1987(. با این تمثیل که نور 
را با مقدمه تاریکي و آب را با پیش زمینه تشنگي مي شود؛ 

کرد.  حس  به تمامی 
نماد پیوند دو امر متناقض یین و یانگ است. »یین و یانگ 
یک زوج نیروي همزیست و مکمل است که در دایره اي 
چینیان  نگرش  در  یانگ  و  یین  می گیرند.  جاي  نمادین 
باستان، نمادي از نظام دوگانه جهان و شکل ساده شده ای 
از مفهوم یگانگي متضادها است که پیوند دو نیروي متضاد 
یانگ )روشني، اصل مذکر، فعالیت و ضمیر خودآگاه( و یین 
)تاریکي، زنانگي، منفعل بودن، ناشناخته ها و ناخودآگاه( را 
در اصل هستي نمادینه مي کند، این وحدت اضداد از تلفیق 
دو رنگ روشن و تیره در احاطه دایره اي که نماد کل وجود 
است؛ ترسیم مي شود .همچنین این نکته که در هر یک از 
دو قطب این نماد، ذره اي از هر یک در درون دیگري وجود 
دارد، نشانه اي از نسبیت و قطعي نبودن امور جهان است. 
از این منظر، در همه پدیده ها و اشیاي غیر ایستا در جهان 
هستي، دو اصل متضاد ولي مکمل وجود دارد« ) قائمي و 

همکاران 1388(.

تصویر 1. نماد یین و یانگ
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هم نشینی تضادها، دوالیسم و از دیرباز موردتوجه فیلسوفان  بوده 
است . به اعتقاد هراکلیتوس »تضاد دائمی قانون هستی است. 
هویت وجودی، بودن و نبودن درگرو وجود تضاد است. با تعامل 
و محدود شدن دو امر متضاد توسط یکدیگر، تعادل برقرار می شود 
و این امر متضمن بقای آن هاست« )عصمتی 1380(. »بورکهارت  
زمین و آسمان ها را تشکیل شده از عناصر چهارگانه مي داند و این 
عناصر )ارکان(  نیز از صفات طبیعي گرما، خشکي، رطوبت و سرما 
تشکیل شده اند و تک تکشان را به صورت دوتایي در خود دارند. این 
صفات طبیعي در همه جاي زمین وجود دارند« )اردالن 1390، 
91(. در قرآن کریم نیز بارها به این مهم اشاره شده است: از هر 
چیز دو جفت آفریدیم؛ شاید متذّکر شوید )ذاریات آیه 49( و »اشاره 
به این حقیقت دارد که تمام اشیای جهان از ذرات مثبت و منفی 
ساخته شده اند« )مکارم شیرازي و همکاران 1353، 376(. دیالکتیک 
تضادها در تمام اشیای جهان، انسان را متذکر این معنی می کند 
که خالق جهان، واحد و یگانه است؛ زیرا دوگانگی از ویژگی های 

مخلوقات است. 
2-2. مفهوم خالي: تقابل بودن و نبودن 

واژه خالي به معناي  تهي، مقابل پر، آزاد، رها، تنها، منفرد، مجرد  
آمده است« )معین 1382، 1392(. خالي به معناي پوچ و بی ارزش 
نیست و محدود کردن  مفهوم خالي منحصر به ماده و عینیات، 
جفا کردن در حق این مفهوم بزرگ و فراگیر است. »به زعم نیشیدا  
کیتارو فیلسوف ژاپني قرن بیستم: فلسفه خالي را باید در دیالکتیک 
متضادها دنبال کرد. خالي آن چیزي نیست که نیستي نامیده شده 
بلکه چیزي است که یک سري روابط و تقابل ها را ممکن مي سازد.  
این تقارن وارونه، تقابل منطق بودن و نبودن است و دو امر متناقض 
را بي آنکه یکي بر دیگري فرو بکاهد به هم پیوند می زنند. خالي 
بودن غالباً به عنوان عدم وجود  فهمیده مي شود. اما برعکس خالي 
نه هیچ است و نه توخالي و خاموش؛ بلکه پایه و اصل غایي هستي  
است که بودن و نبودن است. خالي، اصل آخر و غایي هستي 
است که در وراي معناي بودن و نبودن است. در خالي بودن منفي 
مضاعف )دوگانه( وجود دارد. نفي بودن که به سوی نبودن راه می برد 
و نفي  نبودن« )جین بایک 2008(. در این دیدگاه کالم زاده سکوت 
است و حرکت زاده سکون و فضای خالی نگاهي است به فاصله 

میان حرکت و سکون  پر و خالی، دم و بازدم، فردیت و جمعیت.
 3-2. مفهوم خالي در انديشه ها و ديدگاه ها

1-3-2.  مفهوم خالي در انديشه های خاور دور 
» مفهوم خالي در فلسفه دائویي جایگاهي محوري دارد و تهی 
بودگی بنیان هستي شناسي دائویي است ) پاشایي 1377، 150(. 
دائو می گوید: »تهي شو تا پر شوي. او سودمندی اتاق ، یا  ظرف 
را در تهی بودن آن می داند .این تهی بودن محور چرخ  است  که 
باعث چرخیدن چرخ می شود« )دائویی6 و یانجینگ7 2011، 46(.  
»به همین سیاق آیین دائو برای تهی در مقابل پر، عدم در مقابل 
وجود، نرمی در مقابل سختی، ناتوانی در مقابل توانایی و بی ادعایی 
و بی قصدی و انفعال، ارزش فوق العاده قائل  است « )بی پروا 181(.

خالي در آیین ذن به معناي تهي شدن از خود است که نوعي فرا 
آگاهی به انسان مي دهد. »تجربه ذن سفري است که از کثرت به 
وحدت و از وحدت به کثرت، رفتن به عرصه فراآگاهی و بازگشتن 
به زندگي عادي با بینشي که پس از تجربه فرا آگاهی دگرگون شده 
و زندگي را آن چنان که هست درمی یابد. فراآگاهی حالتي است از 
سکون، سکوت و طمأنینه«  )اعتضادي 1379(. »نیشیدا کیتارو، 
از غوطه وري ادراکي ، شهود یا فراشناختي نام مي برد، غورکردن و 
شهود زماني اتفاق می افتد که ظرفیت ادراکي انسان باال مي رود. او 
باالترین سطح خالي شدن را زماني می داند که خویشتن وجودي 
انسان خالي مي شود به درکي فرا شناختي مي رسد. مثل ظرف خالي 

آماده  می گردد 
براي پیوستن با هستي و پذیرش و دریافت آنچه جهان پیش رویش 
قرار می دهد.« )نیشیدا8 1974( همان که در آیین ذن فرا آگاهی یا 

تهي شدن نامیده می شود. 
2-3-2. مفهوم خالي در انديشه اسالمي 

مفهوم فضاي خالي پیوندي با تفکر عدم و نیستي دارد که در عرفان 
ایراني و اسالمي  ریشه ای عمیق دارد. در این دیدگاه مفهوم خالي 
تنها منحصر به مرتبه عینیات و ظواهر نیست؛ بلکه مرتبه معاني 
و کیفیات را نیز در برمي گیرد . »فضاي خالي در هنر اسالمي از 
ثمرات اصل دیني توحید است که در  ال اله اال اهلل متجلي است. 
هیچ خدایي جز اهلل موجود نیست. همه جهان پژواک و اثري از 
خداوند است. همه جهان و هر چه غیر از خداست؛ گذرا و غیراصیل 
است. در این دیدگاه تهي بودن در هنر مترادف تجلي امر قدسي 
می شود و خأل سمبل یا نشانه اي است که استعالء و حضور خداوند 
در اشیا را باهم نشان مي دهد« )نصر 1389(. »خأل، یعني آنچه 
از اشیا تهي است؛ به صورت اثر و پژواک حضور خداوند در نظام 
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هستي جلوه مي کند«  )نصر 1389، 197-203(. بورکهارت معتقد 
است: »فضاي خالي در هنر اسالمي، با وجودي گمنام و غیر فاعلي 
انسان را قادر می سازد که تماماً خودش باشد و در پاسخ  به هستي 
شناختي درونی اش هم بنده خدا و هم  نماینده و جانشین خدا در 
روي زمین باشد« )بورکهارت 1970(. در هنر اسالمي تجلي مفهوم 
خالي، زمینه ساز و عامل حضور در محضر الهي  است. فضاي خالي 
عامل شفاف کردن ماده است که با غیاب جسمانیت و حذف مادیت 
انسان را به روحانیت، درونگرایي و تفکر رهنمون مي شود و او را در 

محضر پروردگار قرار مي دهد.
»فضاي خالي اثر محدود کننده فضاي کیهاني بر انسان را حذف 
مي کند؛ چون هر وقت و هر جا حجاب جسم برداشته مي شود؛ 
نور الهی به درون مي تابد. نوعي بسط )انشراح( ایجاد مي شود که 
اثر قبض کیهاني بر جان انسان را زائل می کند و انسان را در برابر 
پروردگار قرار می دهد و او را از حضور فراگیر پروردگار آگاه می سازد 

)همان(.

وسعت یابي وجود انسان موجب ایجاد ظرفیت خالي در وجود او 
و پذیرش بیشتر آنچه جهان هستي پیش روي او قرار مي دهد؛ 
می شود که در آموزه های اسالمي با عنوان شرح صدر یا انشراح از 
آن نام برده شده است. مرتبه ای که شخصیت وجودي انسان وسعت 
می یابد به گونه ای که هستي را در برمي گیرد و به جای این که محاط  
در عالم و جهان باشد؛ محیط بر عالم و جهان مي شود و از فضاي 

بیرون از زمان و مکان هستي به هستي مي نگرد.
از منظر موالنا آن کس که از خود خالي مي شود و به مقام خاموشي 
مي رسد خالي نمي ماند؛ از خداوند پر مي شود. در این نگرش خالي 
شدن و  تهي شدن از هستي ارزشي است که زمینه ساز عشق معبود 
است. »خالي شدن و تهي شدن از هستي مولوي را از خودش 
بیخود کرده و او را  تبدیل به ني نموده و نی ای که می توان زمزمه 

معشوق و صداي سخن عشق را از آن شنید.
از وجود خود چو ني گشتم تهي  

 نیست از غیر خدایم آگهی )مثنوی: 24701(« 
 )کاکایي 1386(
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4-2. ارکان وجودي مفهوم خالي 
مفهوم خالي  برمی آید  اندیشمندان  و  آرای حکما  از  چنانچه 
منحصر به عینیات، شکل، صورت و ماده نیست و مي توان 
دو نوع خالي را متصور شد؛ خالي در عین و خالي در ذهن. لذا 
فضاي خالي مي-تواند مفهومي کاماًل ذهني باشد. تجلي این 
مفهوم در معماري نیز داراي مراتبي است. گاه در مرتبه مفاهیم 
و معاني و گاه در تعامل اجزا، عناصر و کیفیات معماري و گاه در 
کارکرد، شکل و صورت می توان این مفهوم را جستجو نمود. از 
سویي، مفهوم خالي از صدر تا ذیل مراتب معماري امکان تجلي 
دارد.  بر اساس مبانی نظری سه شرط و رکن اصلی را می توان 

برای تجلی مفهوم خالی تدوین نمود:
1. اولین شرط در صدق مفهوم خالي ناظر به حضور، هم نشینی 
و همبود دو زوج متقابل یا متضاد است »زوجین باید قابلیت 
اجتماع و هم نشینی داشته باشند؛ یعني حضور یکي از ازواج  
مستلزم نفي دیگري نباشد؛ بلکه حضورش وابسته به حضور 

دیگري باشد« )صادق احمدي 1393(.
2. وجود اضداد اگرچه  برای تجلی مفهوم خالی شرط الزم 
است ولیکن کافی نیست لذا شرط دوم؛ وجود تعامل، انتقال، 
حرکت دوسویه و بده بستان میان دو جزء متضاد است. رفتن از 
یک حالت به حالت متضادش. انتقال و گذر از یکي به دیگري 
و بازگشت دوباره. دو پدیده متضاد در فضایي انضمامي در کنار 
هم ساکت نمی نشینند و دائم به یکدیگر تبدیل می شوند. اثر 
متقابل و برهمکنشي  دارند. از این به آن می روند. یک تحول 
دائمي و حرکت رفت وبرگشت از این به آن که در نهایت به 

اتحاد و یگانگي،  سلم و تعادل و آرامش می انجامد. 
هنگامی که چیزي در حال تغییر و دگرگوني است؛ صفت حرکت 

براي آن به کار می رود. دگرگوني صفتي است که شيء را از 
قرار به بی قراری می کشاند« )عبدالکریم 1387(. مفهوم حرکت 
منحصر به حرکت فیزیکي نیست و حرکت معنایي را نیز در 
بر-مي گیرد. حرکت معنایي حرکتي ذهني است » تحولي که 
در آن اتفاق می افتد به جای مختصات جغرافیایي، به مختصات 
ذهني مخاطب برمي گردد. این حرکت درواقع نشات گرفته 
از احساس مخاطب به هنگام  درک فضاست« )مهدوي نژاد 

.)1390
3. شرط سوم ناظر به نسبت تکاملي دو جزء متضاد و به وحدت 
رسیدن آن ها است. »در جمع، اضداد حاصل به یکي از آن ها 
تقلیل پیدا نمي کند بلکه ترکیبي است از این صفات متضاد، 
مثل یین و یانگ که نمادشان نشان مي دهد چطور هرکدام 
مکمل دیگري را در خود دارد )اردالن و بختیار 1390، 93(.  
وحدت اضداد »یکي از آموزه های حاکم در جهان بینی کهن 
ایراني که بعدها در عرفان ایراني- اسالمي به عنوان پایه هاي 
اصلي در جهان بیني متجلي شده است. وحدت اضداد در کثرت 
عالم پدیدار است. در جهان بینی عرفاني، کل جهان از هستي و 
رویدادهاي متضاد تشکیل یافته و هر پدیدار یا فرآیندي در بطن 
خود دو اصل متضاد را نهفته دارد و این تضاد در روند پدیدارها 
پیوسته جاري و ساري است. عرفا این تعامل تضاد آمیز را اصل 

هستي عالم امکان می دانند« )دهباشي 1386(. 
سه رکن اصلي مفهوم خالي عبارت اند از: 1. تضاد )همبود دو 
عنصر متضاد(، 2. تعامل و حرکت دوسویه بین زوج متضاد، 3. 
تفاهم، تعادل و به وحدت رسیدن زوج متضاد )تصویر 3( دو 
عنصر متضاد و متقابل، در پي مجاورت و همزیستي و تعامل با 

یکدیگر به تفاهم  و وحدت و یگانگي و تعادل مي رسند.

تصویر 2. سه رکن وجودي مفهوم خاليتصویر 3. چگونگی رابطه سه رکن وجودي مفهوم خالي
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3. بحث و يافته ها  
در  بومي  خانه های  در  خالي  مفهوم  تجلي   .3-1

متضاد  ازواج  به واسطه  معنايي  مرتبه 
جهت آزمون ارکان تدوین شده در نمونه های موردي بر 
اساس چارچوب نظري، تضاد به عنوان رکن آغازین تجلي 
مفهوم خالي و شاه کلید طرح موضوع جستجو مي گردد. 
و  اول طي هم نشینی  رکن  به عنوان  متضاد  کیفیت های 
و  می رسند  وحدت  یعني  سوم  رکن  به  باهم  همزیستي 
بستر تجلي مفهوم خالي را فراهم مي-کنند. در بررسي 
باالتر  مراتبي  در  که  است  مدنظر  خالي  نوع  آن  معنایي 
گستردگي  نوعي  و  می گردد  پدیدار  کارکرد  و  شکل  از 
وجودي و ایجاد ظرفیت خالي در انسان را پدید می آورد 
معماري  در  فضاهاي  اضداد  به واسطه درک وحدت  که 
در  سیر  و  انسان  فیزیکي  حضور  با  و  می شود  ایجاد 
در  انسان  درواقع  می یابد.  تحقق  فعاالنه  به صورت  فضا 
مواجهه با کیفیات متضاد، تعامل و تعادل و وحدت اضداد، 
گستردگي وجودي پیدا مي کند و  بسط و شادي روحاني 

می یابد.  )انشراح( 
مفهوم  تجلي   زمینه  متضاد   کیفیت های  میان  نوسان 
خالي را فراهم می کند و به واسطه آن ها ظرفیت وجودي 
انسان خالي می شود. به عنوان مثال وقتي انسان از میدان 
داالن  در  لطف اله مي شود  وارد مسجد شیخ  نقش جهان 
حضور  آمادگي  دارد؛  بینابیني  خاصیت  که  مسجد  این 
در محضر الهي و ورود به مسجد را پیدا می کند. مسلمًا 
انشراح  شود؛  رها  میدان  قیل وقال  از  بایستي  او  ذهن 
پذیرش  و  دریافت  براي  پیدا کند و ظرفیت وجودی اش 
آنچه پیش رویش قرار می گیرد؛ خالي شود. او باید خالي 
نوسان  به واسطه  این خالي شدن  پر شود.  بتواند  تا  شود 
کیفیت های متضاد و وجود رابطه دیالکتیکي میان میدان 
رسیدن  تعادل  به  و  لطف اله  شیخ  مسجد  و  نقش جهان 

.)4 )تصویر  مي شود  پدیدار  آن ها 
این رابطه دیالکتیکي که موجبات خالي شدن و گستردگي 
را فراهم  انسان  ادارکي  افزایش ظرفیت  انسان و  روحي 
می کند در خانه های سنتي نیز اتفاق می افتد. در بررسي 
معنایي فضاي خالي در نمونه های مورد مطالعه، به برخي 

کیفیت ها  و عوامل متضاد )رکن اول تجلی مفهوم خالی( 
اشاره  متخالف  کیفیت های  نوسان  از  گزیده ای  به عنوان 

می گردد.  

1-1-3. وحدت و کثرت 
در خانه های مورد مطالعه، هم در مقیاس شهري و هم در 
این  دارد؛  وجود  کثرت  و  وحدت  تقابل  تک خانه،  مقیاس 
به  با یکدیگر  تعامل و همزیستي  دو مفهوم متضاد ضمن 
را تضمین  یگانگي رسیده و سه رکن تجلي مفهوم خالي 
مي کنند. »در چهره شهري، خانه ها بر هویت جداگانه خود 
بقیه خانه ها  با  تأکید ندارند و خود را پیوسته و یکي شده 

تصویر 4. نقش جهان و مسجد شیخ لطف اله
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تأکید  و  با همسایگان  معرفي مي کنند. در هم تنیدگي خانه 
به نوعی  مراقبت،  بر  عالوه  مرزها  ننمون  و  تمایز  عدم  بر 
قدرت نمایی است« )عزیزي 1396(. در بدو ورود به خانه ها، 
هشتي اجزاي خود را حول مرکز سامان مي دهد؛ مرکزي 
در سقف، متناظر با آن مرکزي در کف و عناصر هشت وجه 
متمایل و متمرکز بر آن. در این قسمت اجزا تنوع و تکثر 
بیشتري دارند و باوجود تفاوت هایشان توانسته اند در مرکز 
به وحدت برسند در نقوش هندسي به کاررفته در سقف مقعر 
هشتي و کف هشتي، کثرت و وحدت به اوج خود رسیده 
است. »نقوش هندسي که هرکدام به صورت منفرد )مدول( 
مجموعه اي  یکدیگر  با  ترکیب  در  دارند؛  شکلي  استقالل 
است«  واحد  تأثیر بصري  داراي  آورده اند که  به وجود  را  
)افشار نادري 1374(. در آموزه هاي دین اسالم نیز »تقابل 
و تخالف اجزا را دلیلي بر وحدت عالم شمرده اند. تا تسخیر 
متقابل بین موجودات محقق نشود و هماهنگي بین آحاد 
اداره  به احسن وجه  نظام  ایجاد نگردد؛  و طبقات متفاوت 
متقابل  و  دوجانبه  تسخیر  براي  که  تفاوت  این  نمی شود. 
صورت می گیرد؛ جهت سیر به سوی کمال و تقرب الي اله 

است« )جوادي آملي 1383، 208(.

تصویر 5. هشتي خانه اخوان سیگاري و سقف هشتي خانه رسولیان    

تصویر 6. سلسله مراتب دسترسي در سازماندهی فضایي خانه ها، حیاط  مرکزي تمام دانه ها را 
همچون  نخ تسبیح جمع کرده است و بر وحدت فضایي 
تأکید دارد. »اینجا نیز وحدت از نوعي است که کثرت ها را 
پنهان نکرده؛ بلکه بر تمایز آن ها تأکید مي کند. به این ترتیب 
با ایجاد واسط هایی بر  که فضاها را به هم نمی چسباند و 
استقالل آن ها تأکید مي کند. نمونه قوي آن فضاي واسطي 

3-1-3. سادگي و پیچیدگي 
خانه  داخل  در  پیچیدگي  و  خانه  بیرون  نماي  در  سادگي 
متضاد  کیفیت  دو  خالي  مفهوم  تجلي  اول  رکن  به عنوان 
و  وحدت  به  و  شده اند  جمع  معماري  یک  در  که  هستند 

معرفي  کامل،  انفصال  پنج دری،  و  سه دری  بین  که  است 
)عزیزي   می چیند  زمینه  را  کامل  ارتباطي  سپس  و  قدرها 

.)1396
2-1-3. درون و بیرون 

هشتي  یزد،  درونگراي  خانه هاي  در  درون  و  بیرون  مرز   
خانه و داالن متصل به آن است. تضاد زیادي بین بیرون و 
درون وجود دارد. تضاد و دیالکتیک بیرون و درون، جهاني 
کوچک و اختصاصي در درون خانه براي ساکنین مهیا کرده 

است.
آرامش و احساس وحدت که  زیبایي،  از  »بخش عمده ای 
در بافت قدیمي شهرها و بناهاي مذهبي و فرهنگي قدیم 
دیده می شود؛ مدیون نظام دو فضاي بیروني و دروني در 
معماري سنتي است« )رضاخانی 1392، 221(. همان گونه 
که مفهوم پر و خالي، امري فازي معرفي شده و تجلي آن ها  
از جزء تا کل دانسته شده است؛ دیالکتیک بیرون و درون 
نیز در این خانه ها نسبي است و به کوچه به منزله بیرون و 
حیاط به منزله درون ختم نمی شود. وقتي از کوچه که بیرون 
دو  به  دوباره  خانه  می شود؛  خانه  وارد  می شود  محسوب 
بخش اندروني و بیروني تقسیم مي شود؛ و این سلسله مراتب 

بیرون و درون تا اجزای ریزتر مانند اتاق ادامه دارد. 
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ــن( ســادگي  ــاض ) پایی ــه مرت ــاال( و خان ــر 7. کوچــه محمــودي  )ب تصوی
ــه اســت. ــا پیچیدگــي درون خان نمــاي کوچــه در تضــاد ب

تصویر 8. بافت با هندسه ارگانیک در تضاد با هندسه پالن خانه

تصویر 9. تضاد فرم نامنظم زمین و فرم هندسي حیاط

یکپارچگي )رکن سوم(رسیده اند. »در چهره شهري خانه ها، 
اطالعات بصري چنداني براي تماشا وجود ندارد و دیوارهایي 
مخاطب  چشم  از  رازي  همچون  را  خانه  یکپارچه،  و  بلند 
تا حدي است که وقتي در  این تضاد  پنهان می دارد.  عام 
زمانیکه  تا  می کنیم؛  حرکت  تزئین  از  خالي  کوچه هاي 
نمی توانیم  هرگز  نشویم؛  خانه  داخل  ورودي  آستانه   از 
را   بنا  درون  معماري  پیچیدگی های  و  جزئیات  و  تزئینات 
تصور کنیم«. با ورود به خانه، حیاط پرده از رخ برمی دارد 
و مجموعه موزوني از زیبایي هاي طبیعي اعم از آب وخاک و 
گیاه و نور و نسیم را در ظرف هندسه انساني آشکار مي کند. 
فضاها حیاط را در برگرفته و با همه چشم خویش جمال 
آن را به تماشا نشسته اند« )عزیزي 1396(. دیالکتیک میان 
نماي ساده بیروني و نماي پرطمطراق داخلي جذابیت این 
خانه ها را دو صدچندان کرده است. عالوه بر این، سادگي و 
عریاني کوچه ها ذهن مخاطب را خالي و آماده می کند براي 
اینکه پذیراي آنچه باشد که خانه پیش روي او قرار می دهد 

.)7 )تصویر 

4-1-3. نظم و بی نظمی
در  نظم هندسي کالسیکي  که هیچ  پیچ درپیچ  کوچه های 
بانظم  دیالکتیک  و  تقابل  در  نمی شود؛  یافت  آن ها  کلیت 
با  مرکزي  حیاط  دارد.  قرار  بومي  خانه  طراحي  در  حاکم 
تقارن، نظمي ایستا و ادراک بصري هدایت شده ای به وجود 
آورده است درحالی که بافت شهري اطراف هندسه فرکتالي، 
منطق رشد ارگانیک و متفاوت با هندسه اقلیدسي داخل بنا 
دارد. تضاد نظم غیرهندسي زمین با نظم هندسي حیاط و 
اجزا اطراف حیاط نیز از همین دست است )تصاویر 8 و 9(.

5-1-3. گونه گوني و يکنواختي 
در خانه ها نوع مصالح یکنواخت و محدود است. همچنین 
با  به عنوان عنصر سازمان دهنده فضا  الگوي حیاط مرکزي 
بوده  یکنواخت  و  یکسان  الگویي  آن،  پیرامون  سلول های 
خانه ها  از  هیچ کدام  طرح  و  معماري  این  وجود،  با  است. 
تکرار نشده است؛ لذا گونه-گوني آثار خلق شده در تقابل با 

دارد.  نوع آن ها  محدودیت و یکنواختي 
به  تشبیه  قابل  ایراني  معماري  در  گونه  گوني  و  »تنوع 
چهارصفه،  چون  محدود  الگوهایي  است؛  ایراني  موسیقي 
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چهارایواني، حیاط مرکزي و... وجود دارد که معمار ایرانی 
کند. ترکیب  زیادي  تنوع  و  آزادي  با  را  آن ها  می توانسته 

تنوع  کویر  حاشیه  شهرهاي  در  مسکن  اساس  همین  بر 
 .)1374 نادري  )افشار  دارد  تیپولوژیکي  گونه گوني  و 

محدود  مصالح  و  الگو ها  با  تقابل  در  طرح  این گونه گوني 
یادآور چهره های گوناگون انسان است که در کارگاه خلقت 
خدا با اجزا محدود و مشخص در صورت انسان خلق شده 

است.
جدول 2. سازمان دهی مرکزي در خانه های یزد

سازماندهي وحدت گرا در نمونه ها
خانه عرب ها خانه مرتاض خانه سیگاري ها خانه الري ها خانه رسولیان

6-1-3. فضاي عمومي و خصوصي
عرصه  با  دیالکتیک  در  عمومي  عرصه  نمونه ها  همه  در   
تفکیک  معناي  به  تضاد  این  ولیکن  دارد؛  قرار  خصوصي 
و جدایي آن ها نبوده است؛ بلکه دیالکتیک و تعامل دائمي 
که  دارد  وجود  عمومي  عرصه  و  خصوصي  حریم  بین 
درنهایت به رکن سوم مفهوم خالي یعني وحدت و تفاهم 
اجزای  تا  دیالکتیک عرصه خصوصي و عمومي  مي رسند. 
کوچک تر نیز تسري یافته است. در مقیاس خردتر و درون 
تلقي  فضاي خصوصي  اتاق  و  عمومي  فضاي  حیاط  خانه 
مستقیم  به طور  حیاط  از  دسترسي اش  اتاقي  هیچ  مي شود 
سلسله مراتب  و  حریم  حفظ  با  اتاق های خصوصي  نیست. 
دسترسي به تماشاي حیاط مرکزي عمومي می نشینند. هیچ 
فضایي به طور مستقیم از حیاط دسترسي و ورودي مستقیم  
ندارد؛ ولیکن به حیاط دید و پنجره دارد. کیفیت عمومي و 
خصوصي بودن فازي است و یک طیف را از کل تا جزء 
و  است  عمومي  حیاط  به  نسبت  کوچه  برمی گیرد؛  در  را 
حیاط نسبت به اتاق عمومي است. همان گونه که در اشکال 
فراکتال شکل جزء، شباهت محسوسي به شکل کل  دارد؛ 
و جزء، در همه جهات به نسبت ثابتي رشد مي کند و کل 
را به وجود مي آورد. در تمام نمونه هاي مورد مطالعه ورود 

به حیاط با سلسله مراتب دسترسي به واسطه هشتي، داالن و از 
کنج حیاط صورت مي گیرد ) تصویر 10؛ جدول 3(. در هیچ یک 
از نمونه ها ورود به حیاط از آکس نبود و  همین امر بیشتر حالت 

خصوصي حیاط را تشدید مي کند ) تصویر 11(.

تصویر 10. مراتب دسترسي

تصویر 11. سلسله مراتب ورودي خانه مرتاض در یزد 
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7-1-3. عبور و حضور 
مطالعه چه  مورد  خانه هاي  که  بررسي مي کند  عنوان  این 
مراتبي براي حرکت و سکون و معادل آن عبور و حضور 
انسان در نظر مي گیرند. اگر فضاهاي معماري به دو دسته 
و  آفاقي  فضاهاي  در  عبور  شوند؛  تقسیم  انفسي  و  آفاقي 
آفاقي،  انفسي حاصل مي شود. فضاي  در فضاهاي  حضور 
موجد حرکات فیزیکي و مکاني هستند و در زمره حرکت 
عرضي و سیر در آفاق می باشند. »انواع هندسه های خطي 
قرینه سازی  و  مرکز  و  محور  بدون  نامنظم،  موجي،  و 
خارج  دید  نقطه  از  که  امتدادهایي  و  نامتعین  شکل های 
 ،1387 )نقره کار  مؤثرند«  فضا  کردن  آفاقي  در  می شوند؛ 
تأکید   ، ریتم  396(. عواملي چون سلسله مراتب دسترسي، 
بر تقارن و محوربندی فضایي-کالبدي، جاي گیري فضاها 
فرعي  فضاهاي  و  اصلي  محورهاي  روي  اصلي  عناصر  و 
به سوی   را  اجزا  حرکت  فرعي  محورهاي  روي  ارتباطي  و 
عناصر اصلي در انسان القا می کند؛ ولیکن در  فضاي انفسي 
حرکات توسط اجزای معماري به مخاطب القا مي-شوند و 
مخاطب آن ها را ادراک می کند؛ لذا در زمره حرکات دروني 
و سیر در انفس هستند. چنین فضایي زمینه ایجاد خلوت و 
حضور دروني آدمي است که حالت خودیابي و خودآگاهی را 
براي انسان فراهم مي کند. »نصر مسئله قطبیت فضا و هر 
نوع نظم تمرکز آفرین با محور سازي مجموع تناسباتي که به 
مربع و مکعب نزدیک شود؛ را از مهم ترین اصول و عوامل 
کیفي  مي داند که  در انفسي کردن فضا نقش دارند« )نصر 
1389، 47(. در همه نمونه ها ي مورد مطالعه، پس از حرکت 

در کوچه هایی کم عرض و باریک با ریتم و تنوع ساباط ها 
و تویزه ها و عناصر سقفي که انگیزه بخش حرکت هستند 
ساکن  شاکله ای  هشتي  ورودي  در  می شود؛  دیده  ورودي 
هیچ وجه  بدون  کف  و  سقف  در  مرکزگرا  نقوشي  با  دارد؛ 
با  تک هسته ای  »هندسه  آسمان.  به  روزنه ای  جز  شفافي 
نقطه اي مرکزي و یک محور عمودي در همان نقطه و در 
راستاي قامت انسان دارد که به نقطه خالي و مرکزی سقف 
)شمسه( پیوند مي خورد؛ این ستون غیبي و نامحسوس که 
و  معنا  حقیقت  در  می یابد؛  مفهوم  و  معنا  انسان  با حضور 
مفهوم فضاي انساني را در معماري شکل مي دهد و نقطه 
پیوند انسان با جهان ماورا، و بستر عروج ملکوتي او مي شود. 
این خأل مادي درگاه همیشه گشوده اي است که انسان را به 
صیرورت باطني و عروج ملکوتي دعوت مي نماید« )نقره کار 
1387، 609(. در درون خانه ها نیز با تضاد فرم ها در مسیر 
یک  از  را  انسان  متناوب  به صورت  هفت دري،  تا  ورودي 
فضاي حرکتي با فرم خطي و باریک وارد یک فضاي  ایستا 
و مرکز گرا و گسترده مي شود )تصویر 12(. تناوب عبور و 
اجزاي  یا  و  عناصر  مابین  »فاصله گذاری  با  درواقع  حضور 
ساختماني -که درعین حال می تواند عامِل وصل و اتصال 
و  می کند  وصل  هم  که  است  ِکِرشمه  نوعي  واجد  باشد- 
عنصر  هر  مستقل  هویت  ابراز  موجب  انفصال  فصل.  هم 
و یا فضا در شهر یا بنا می شود؛ درحالی که همان عامل با 
متصل کردن اجزا به یکدیگر، کلي درهم آمیخته و یکپارچه 
را پدید مي آورد که به نوبه خود داراي هویت منحصربه فرد 

)احمدي 1391(.  است«  درهم تنیده ای 

جدول 3. مراتب دسترسي  از عرصه عمومي کوچه به حیاط خصوصي خانه های موردی مطالعه

مراتب دسترسي  از عرصه عمومي کوچه به حیاط خصوصي
خانه عرب ها خانه مرتاض خانه سیگاري ها خانه الري ها خانه رسولیان
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8-1-3. مذکر و مؤنث )زن و مرد( 
 خداوند موسیقیداني است که هماهنگي و انسجامي فراهم 
ساخته است که همه موجودات عالم دربرمی گیرد. آرایش 
دوبه دو و زوجیت اجزا که از آن به عشق میان اضداد تعبیر 
شده است؛ از شگرف ترین جلوه های آهنگ طبیعت است. 
در قرآن کریم چندین بار و به صراحت بر خلقت ازواج تأکید 
از هر چیزي جفت آفریدیم، باشد که شما  شده است: »و 
پند گیرید« )ذاریات: 49(. مفسر المیزان در بیان این معني 
چیزی  دو  معناي  به  زوجین  »کلمه  است:  گفته  این گونه 
است که مقابل هم باشند؛ یکي فاعل و مؤثر باشد و دیگري 
منفعل و متأثر. گفته اند این کلمه به معناي مطلق هر دو 
چیز متقابل است؛ مانند زن و شوهر، زمین و آسمان، شب 
و روز، خشکي و دریا، انس و جن« )طباطبایي 1363، ج 
18، 573(. معماري نیز حاصل اجتماع ازواج متعددي است 
که نسبت صحیح در هم نشینی آن ها باهم و برقراري تعادل 
جدید،  مولود  یافتن  هستي  و  آن ها  اجتماع  آن ها،  میان 
کیفیت معماري را در راستاي آهنگ طبیعت تعالي می دهد. 
»پیش ازاین تجلي ازواج در معماري را گاه با عنوان ظهور » 
تقابل« ها نیز خوانده اند. آن گونه که میرفندرسکی از تقابل 
در  درون-بیرون  باز-بسته،  تداوم-توقف،  سایه-روشن، 
اندیشه هنري ایراني یاد می کند و یا تجربه فضایي انسان 

از  تقابل هایی  از  ویژه اي  تجربه  را  ایران  شهر  محیط  در 
و  روشن  و  پنهان  بی قاعده،  و  باقاعده  صاف،  و  کج 
نقل  به  نا هندسه مي داند )صادق احمدي 1393  و  هندسه 
یزد،  بومي  خانه هاي  در   .)123  ،1376 میرفندرسکي  از 
همنشیني دو متضاد مؤنث و مذکر در ارتقاي کیفي مکان 
بسیار مؤثر بوده اند. »هر نقطه ای از فضاي داخلي یا حیاط 
را که رصد کني؛ جفتي می بینی در آن سوی محور تقارن 
که مرحله به مرحله به جفت های بزرگ تر و جامع تر رسیده؛ 
به  نیز  نقطه  آن  از  و  درنهایت در مرکز حوض جمع شده 
آسمان الیتناهی منعکس می گردد )تصویر 13(. هر مکان 
می تواند  می نگرد؛  حیاط  منظر  به  وقتی که  دریچه اش  از 
جفتش را در سمت روبرو تماشا کند و به آن پیوند خورد، 
براي  تاالر  متفاوت!  البته  و  قامت  هم  و  هماهنگ  جفتي 
هفت دري، صفه هاي کوچک براي سه دری ها، صفه میاني 

 .)1396 )عزیزي  و...«  پنج دری  براي 

تصویر 12. تناوب فضاهای ایستا و حرکتی در خانه رسولیان
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9-1-3. خلوت و ازدحام، فرديت و جمعیت 
حق  داشتن  اختیار  در  تعامل،  بر  نظارت  توانایي  خلوت 
جلوگیري  براي  الزم  سازوکارهای  و  تمهیدات  و  انتخاب 
از تعامل نا خواسته و دستیابي به رابطه  مطلوب است )لنگ 
از  دریافتي  محرک هاي  کنترل  را  خلوت  زیمل   .)1388
دیگران، میزان اطالعات و فاصله از آن ها مي داند )آلتمن 
نزدیکي فرد  آلتمن خلوت دوري و  از نظر  1382، 22(؛ و 
به دیگران و آزادي انتخاب در مورد رابطه با دیگران است.      
نور برگ شولتز فضاي شخصي را فضاي امني مي نامد که 
در آن انسان  نزدیک ترین فاصله را با خود دارد )سید صدر 
1377، 47(. همه افراد بشر هم نیاز به زندگي اجتماعي و 
احساس  به  بیش ازاندازه  »خلوت  دارند  خلوت  به  نیاز  هم 
ازدحام  ذهني  احساس  به  کم  خلوت  و  اجتماعي  انزواي 
منجر می شود« )آلتمن 1975(. در بسیاري از متون عرفاني 
آدمي  زمینه ساز حضور دروني  ایجاد خلوت  نیز   فلسفي  و 
معرفی شده است که حالت خودیابي و خود آگاهي را براي 
انسان فراهم مي کند. لذا خلوت از نیازهاي مهم انسان در 
از  تأمین آن در فضاهاي زندگي  اجتماعي است و  زندگي 

است.  انساني  حقوق 
فضایي  مراتب  از  طیفي  با  یزد  خانه هاي  در  مهم  این 
تأمین شده است به گونه ای که طیف فضاها از خصوصي تا 
عمومي و نحوه تفکیک فضایي و ترکیب آن ها به گونه ای 
زندگي  براي  -که  اجتماعي  فضاهاي  بر  عالوه  که  است 

تأمین  و  خصوصي  فضاي  است-  شده  پیش بینی   جمعي 
خلوت انسان نیز دیده  شده است )تصویر 14(. »اندام های 
سازنده خانه هاي یزد با قرارگیري در کنار هم تأمین کننده 
حریم در فضاي خانه هستند؛ هرکدام از این فضاها داراي 
میزان مشخصی از خلوت هستند. نکته حائز اهمیت تقابل 
و هم نشیني فضاهاي خلوت در کنار فضاي اجتماعي حیاط 
است )تصویر 15(. هم نشیني این دو متضاد به نحوي است 
که اگرچه فضاها دیواربه دیوارند؛ بلکه با حریم و سلسله مراتب 
دسترسي دارند. سلسله  مراتب ورود به اتاق ها )از طریق پله 
به طوریکه  می دهد؛  امنیت  و  اعتبار  فضاها  به  ایوان ها(  یا 
اتاق حریم دارد. ورود به اتاق ها از پهلو است. حیاط با حوض 
و باغچه و آسمان محل اجتماع و دیدار و میعادگاهي است 
درعین حال  دارند؛  را  خود  فردیت  اگرچه  فضاها  همه  که 
نظاره گر او هستند. با او هستند. اتاق ها و فضاهاي اطراف 
حیاط که براي زندگي شخصي  و خصوصي است؛ حضوري 
اتاق  دارند؛ در حیاط حل نمی شوند. فردي که در  مستقل 
جریان  در  اینکه  بر  عالوه  است؛  حیاط  کنج  در  سه دري 
زندگی جمعی حیاط قرار مي گیرد؛ فردیت و خلوت خود را 

نیز حفظ مي کند )عزیزي 1396(.
قلمرو  برحفظ  عالوه  خانه ها  این  در  زندگي  بدین سان 
احساس  انسان  مي شود  موجب  انسان،  فردیت  و  شخصي 
مانع  دیگري  حضور  حس  همین  و  کند  بودن  جمع  با 
که  احساسي  است. همان  انسان مي شده  تنهایي  احساس 

تصویر 13. بررسي ازواج مؤنث و مذکر در خانه رسولیان یزد 
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آپارتمان هاي امروزي انسان معاصر را گریبان گیر آن کرده 
است. »در  این خانه ها تماس با دیگران به درجات مختلف 
میسر شده است. لذا در این خانه ها نه انسان دچار احساس 
جمع  و  ازدحام  احساس  نه  و  می کند؛  بي کسي  و  تنهایي 
گریزي و نه  احساس شکست در دستیابي به سطح مطلوب 
تعامالت  به  نیاز  خانه ها  این  در  می شود.  ایجاد  خلوت 
به  نیاز  و  حریم ها  حفظ  همنوعان،  با  ارتباط  و  اجتماعي 
خلوت، در جاي خود به خوبی پاسخ داده شده است. به گونه ای 
که تأمین، تعریف و شفافیت مناسب قلمروهاي خصوصي، 
نیمه خصوصی و عمومي همراه با افزایش تعامالت اجتماعي 

.)1391 )ارژمند  است«  بوده  مدنظر 

4. نتیجه گیري 
نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که سه 
معماری  در  خالی  مفهوم  برای  تدوین شده  اصلی  رکن 
خانه هاي تاریخی یزد تجلی پیداکرده اند و بر همین مبنا 
مفهوم خالی در این معماری محوریت پیدا می کند. تناظر 
متضاد  کیفیت های  دیالکتیک  و  مختلف  قطب هاي  بین 
خالی  مفهوم  اول  رکن  به عنوان  آن ها  میان  نوسانات  و 
و  ابعاد شکلي  در  نه  فقط  را  خالي  مفهوم  تبلور  موجبات 
کارکردي بلکه در وجه معنایي فراهم آورده است. تجلي 
و  نوعي گستردگي وجودي  معنایی ،  بعد  در  مفهوم خالي 

قابل حصول مي کند.   را  انسان  در  ایجاد ظرفیت خالي 
تکرار نمونه های پژوهش و بررسی ارکان مفهوم خالی در 
آن ها نشان می دهد خالی ها در این معماری ارزشی فراتر 
از یک فضای تهی داشته و اصالت بیشتری نسبت به پرها 
دارند؛ آن ها باقی مانده و دورریز طراحی نیستند؛ و خودشان 

نقشی تعالی بخش و محوری دارند. 
حال  در  محیط  با  مداوم  به طور  معماری  این  در  انسان 
عمل  متضاد  کیفیات  میان  آونگ  مانند  و  دادوستد  است 
دیگری  از  خالی می شود؛  یکی  از  بیشتر  می کند. هر چه 
پر می گردد. این خالی و پر شدن به واسطه درک وحدت 
اضداد در فضاهاي معماري با حضور فیزیکي انسان و سیر 
در فضا به صورت فعاالنه تحقق مي یابد؛ و انسان به انشراح 
تاریکي  معماري،  نوع  این  در  مي رسد.  روحاني  بسط  و 
به اندازه روشنایي، حضور به اندازه عبور و سکوت به اندازه 
بیان، فضاي منفي به اندازه فضاي مثبت  و خالي به اندازه 
دوقطبی  و  متضاد  کیفیت های  است.  داشته  پراهمیت 
با یکدیگر  تعامل  و  مذکور، در پي هم نشیني، هم زیستي 
یگانگي  وحدت،  یعني  خالي  مفهوم  تجلي  سوم  رکن  به 
لذا،  متبلور ساخته اند.  را   خالي  مفهوم  و  رسیده  تعادل  و 
توجه به این مفهوم تأثیرگذار در معماری معاصر ضروری 
را  از وضعیت مطلوب معماري  است و مي تواند خطوطي 

کند. ترسیم 

تصویر 14. مکان یابی فضاهاي خلوت تر در کنج های پالن خانه رسولیان

کاله فرنگی  اتاق  رسولیان  خانه  در   .15 تصویر 
فضاي  با  دیالکتیک  در  خلوت  فضاي  به عنوان 

اجتماعي حیاط قرار دارد.
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The emergence of empty concept coincides with two elements or opposite qualities in such a way that 
the two opposites are interconnected without diminishing one another. Based on theoretical findings, 
the expression of the empty concept is conditional on the existence of three pillars: The first: the 
contradiction, the second: interaction, the third: balance and unity.
Based on the theoretical findings, expression of emptiness concept has three main pillars. Firstly: the 
contradiction (Coexistence of two opposing elements), secondly: the interaction of two opposites, thirdly: 
balance and unity. Since the emptiness operates as the foundational principle in traditional genres of 
architecture in Asia suchas Iran, the process of integrating the three pillars extracted from theoretical 
foundations were evaluated and analyzed in five vernacular houses of Yazd. In the phenomenological 
study of five houses in Yazd as a case study houses were investigated in three aspects: shape - body, 
functional, semantic. This article focuses on semantic aspect. 
The findings depict that the emptiness as a transcendental concept is the result of the process of opposite 
elements and their interactions and the development of the unity of opposites. According this study, the 
philosophy of emptiness has manifested in the form of the dialectic of opposites. this study has brought 
one’s attention to the arrangement of contrasting qualities in the yazd houses such as the crossing and 
peresence inside and outside. 
The architect of an Iranian traditional house positions things of spiritual character in such a way that 
they create a coordinated balance between forces. In this fashion, the house ‘‘brings into special focus 
the underlying relatedness of things, the mutuality which exists in spite of differences between outside 
and inside, great and small, and observer and observed.
Vernacular architects had understood the necessity of companionship of opposing pairs and their 
dialectical as an essential element of empty concept. They have considered interactive opposite qualities 
such as darkness and light, outside and inside, male and female, silence and talk, simplicity and 
complexity, uniformityand variety. The results of the research show that empty space plays a major role 
in the vernacular architecture of Iran. The empty spaces are more focused and authentic and solid spaces 
take their identity and credit from empty and void spaces.

Journal of Reasearch in Islamic Architecture /  No.25 / Winter  2020
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The Meaning of Emptiness and Its Role in Islamic 
Architecture (Case Study: Historical Houses of Yazd)

Zahra Ahmadi *
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Abstract

In this study emptiness is considered as a transcendental and effective concept that appears in the 
form and content of things. What is seen as internally present in an entity is existent in the first 
instance because of the external presence of its opposite. The entity and its opposite are intertwined 
through the principle of inverse correspondence, a higher level of accord that emerges from the 
disposition of asymmetrical qualities. this symmetrical, yet reversed, reciprocity is the logic of ‘‘is 
and yet is not’’ and that of ‘‘simultaneity, and biconditionality, of opposites without their higher 
synthesis. 
Emptiness is often understood as nonexistence, a void that is symptomatic of a predominant 
fixation on objects. In contrast emptiness is neither nothing nor the suffocating void of limitless 
expansion in which things are at best desolately scattered. Rather, it is the ultimate foundation 
of reality that transcends ideas of ‘‘being’’ and ‘‘non-being.’’ Subsequently, what is operating in 
emptiness is a double negation: the negation of being, which leads to nonbeing, and the negation 
of nonbeing.  Existential Identity depends on the dialectical relationship of that thing with its 
opposites. The identity of a being is determined not by what is believed to be existent within itself 
but by its dialectical relationship with the opposite, like the moment in which one finds one’s self 
to be the being of warmth in reference to coldness enveloping and penetrating the body.
Ignoring Emptiness and empty space caused intensifying the focus of designers and architects on 
the full space and this has increased the contemporary architecture crisis. this study aims to take 
advantage of the values of the vernacular architecture of Iran and its continuity. It relies on the 
theory of empty space and the opposite pairs, as the first pillar of creating empty space. Answers to 
this question: what is the role of empty space in the vernacular Yazd houses in semantic dimension?
 This study aimed to clarify the role of this concept in the vernacular architecture of Iran by 
understanding the meaning of emptiness. and evaluating selected houses as a case study. This 
research has been done in qualitative research and data is collected by observation and study of 
written documents.
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