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عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه های ایرانی 
                   »نمونه موردی خانه رسولیان یزد«

تاریخ دریافت مقاله: 12/ 5 /89

تاریخ پذیرش مقاله: 17/ 89/11

تربيت  دانشيار گروه معماري، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه 
مدرس.

Bemanian@modares.ac.ir
     دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربيت مدرس.

gholamirostam@modares.ac.ir
          دانشجوی کارشناسی ارشد معماري، دانشگاه تربيت مدرس.

دکتر محمدرضا بمانيان چکیده :
هویت، واژ ه ای  بسيار ساده اما با مفهومی بسيار پيچيده است. با ورود عناصر فرهنگی دیگر کشورها، 
به خصوص کشور های  غربی، فرهنگ و در پی آن هویت جامعه ایرانی نيز دستخوش تغييراتی شده 
است؛ از این رو امروزه بحث درباره هویت و فرهنگ در شاخه های  مختلف علمي مورد توجه قرار 
گرفته است. از آن جا که  یکی از شيوه های  بررسی هویت جامعه، توجه به عناصر فضایی و ارتباط 
آن با فرهنگ جامعه است، برای شناسایي هویت جامعه سنتی ایرانی بررسی عناصر هویت ساز در 

معماری سنتی ایران شيوه مناسبی به نظر می رسد.
در ابتدا تعریفی از هویت و  هویت سازی در معماری داده شده و سپس نمونه اي از این خانه هاي 
سنتي به نام خانه ي رسوليان یزد، مورد مطالعه قرار گرفته است و نتيجه ي حاصل از این بررسي نشان 
با مؤلفه های  هویت ساز  یعنی  مي دهد که در طراحی خانه های  سنتی ایران، معمار آشنایی کامل 

ارزش های  ملی و دینی و...دارد که همه ي آن شيوه ها را در معماري وارد نموده است.

اهداف مقاله:
1- شناسایي مؤلفه هاي هویت سازي در معماري سنتي خانه هاي ایراني.

2-  بررسي چگونگي ظهور مؤلفه هاي هویت ساز در عناصر معماري سنتي خانه هاي ایراني.

سئواالت مقاله: 
1- مفهوم هویت  و شاخص هاي آن در معماري سنتي خانه هاي ایراني در چيست؟

2- آیا نمودهاي هویت سازي در خانه  ایراني مشاهده مي شود؟

 واژگان کلیدي : هویت ملی، بوم گرایي، معماری سنتی، خانه ایرانی، خانه رسوليان یزد.

نسيم غالمي رستم

جنت رحمت پناه

این مقاله برگرفته از دو پایان نامه کارشناسي ارشد نسيم غالمي رستم و جنت رحمت  پناه با عنوان 1- » طراحي پارک ساحلي با بهره گيري از دریا «، 2- » طراحي فضاي سبز در فضاي داخلي ساختمان هاي بلند مرتبه با رویکرد 
زیست محيطي « و راهنمایي استاد جناب آقاي دکتر محمدرضا بمانيان در دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده است.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره سيزدهم/ پایيز- زمستان 1389

 مقدمه
هویت فرهنگی معماری را همان ارزش هایی رقم می زند که تنها در بستر بناهاي سنتی ادراک می شود، 
چرا که معماری به آن دليل شکل  می گيرد تا ارزش ها را در خویش بپروراند و کالبدی بر آن ها متصور 
شود که اگر چنين نبود و معماری سنتی ایرانی فاقد ارزش می نمود، معماری ابنيه کهن بيشتر از مشتی 
خشت و خاک نمی نمود. هنر ایرانی، هنری سرشار از نبوغ اصيل ایرانی است و قومی که چنين هنری را 
بوجود می آورد، باید غریزه و نبوغی از آن خود داشته باشد و هنرش نيز نمی تواند تنها تلفيقی از عناصر 
برگرفته از فرهنگ های  دیگر باشد. این نکته بر این داللت دارد که معماری و شهرسازی، واجد رسالتی 
است تا ارزش های  کهن فرهنگی را در درون خویش پاس دارد و بر این اساس عنصری هویت بخش 
در ساختار فرهنگی شمرده شود، چنانچه همگونی فرهنگ و معماری در آثار معماری جهان مشاهده 
می شود1. اما این که در معماری سنتی، چگونه مؤلفه های  هویتی جامعه سنتی )طبق فرض این نوشتار 
دوران اسالمی پيش از ورود مشروطه( در عناصر معماری آن تجلی یافته است، پرسشی است که در 
این مقاله سعی بر یافتن پاسخ آن می شود؛ در این راستا در ابتدا، لزوم یافتن معنای هویت و مؤلفه های  آن 

کاماًل محسوس است.2 
اما مفهوم هویت از منظر برخی صاحبنظران نيز قابل توجه خواهد بود. اریکسون )جامعه شناس( مفهوم 
هویت را قائل به دو بخش می داند؛ اول یکی شدن با خود و دیگری مشارکت با دیگران در بعضی از 
اجزای ذاتی. او فرآیند هویت را یک سيستم کنترل می داند که مجموعه ای از هنجارها و ناهنجارها را در 
فرد به وجود می آورد. »استوارت هال«3 نيز هویت را  یک روند در حال شدن می داند که یک شناسنامه 
و عامل شناخته شدن است. همچنين به نظر »چارلز جنکز«4 هویت به خودی خود دم دست نيست بلکه 
همواره باید تثبيت شود. هویت طبقه بندی اشياء و افراد و مرتبط ساختن خود با چيزی یا کسی دیگر 
)مثالً یک دوست، یک قهرمان، یک حزب،...( است5. احمد اشرف از جمله صاحبنظران اسالمی هویت 
را به معنای هستی و وجود می داند، چيزی که وسيله شناسایی فرد باشد،  یعنی مجموعه ویژگي هاي 
فردی و خصوصيات رفتاری که از روی آن فرد به عنوان  یک گروه اجتماعی شناخته شود و از دیگران 
متمایز شود6 و صاحب نظر اسالمی دیگر »صدرالمتألهين شيرازي«7 هویت هر موجودی را نحوه خاص 
وجود او می داند و می گوید در انسان هویت واحده است که متشأن به شئون مختلف می شود. افراد 
انسانی را مشخصاتی است که به واسطه آن هر یک از دیگری متمایزند و تا آخر عمر وحدت شخصيت 
در آن ها باقی است و به آن هویت گویند. پس هر فردی، هر اثری دارای هویتی است8. هویت به دو 
دسته فردی و جمعی تقسيم می شود. هویت فردی، مربوط به احساس فرد به خود و تمایزاتی است با 
مؤلفه هایی مثل اسم، مليت، قوميت و یا تمایالت شخصی، فکری، ارزشی  یا جهان بيني، او را از دیگری 
متمایز می کند و هویت جمعی، به احساس مشترک یک جمع مثل اقليت های  قومی و دینی، گروه های  
کوچک و بزرگ اجتماعی و... باز می گردد. وجود منابع مشترک، همه افراد دارای هویت مشترک 
را به هم وصل می کند9. اما هویت ملی گونه ای  از هویت جمعی است که امروزه در آغاز هزاره سوم 
ميالدی، به یکی از چارچوب های  وحدت بخش در مباحث علوم اجتماعی تبدیل شده است؛... بدین 
معنا که انواع دیگر هویت ها، در چارچوب هویت ملی شکل  می گيرد و معنا پيدا می کند. برای مثال 
هویت فردی، پدیده اي  است که کاماًل تحت تأثير و نفوذ هویت ملی قرار دارد. جامعه شناسان هویت 
ملی را نوعی احساس خود بودن جمعی دانسته اند؛ یعنی با دیگران تفاوت داشتن و در عين پيوند یا حتی 
آميختگی، جدایی و فاصله را نگه داشتن است10. به بيان دیگر نوعی احساس تعهد و تعلق نسبت به 
مجموعه ای  از مشترکات ملی جامعه است که موجب وحدت و انسجام می شود11. با توجه به ماهيت 

وحدت بخشی هویت ملی، در ادامه به بررسی مؤلفه های  هویت ملی در ایران خواهيم پرداخت.

1- فرح. حبيب و همکاران، پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر 
و هویت )کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر؟(، نشریه 

هویت شهر، سال دوم، شماره 3، 1387، ص 15.
می شود:  تعریف  صورت  این  به  هویت  »معين«  فرهنگ  در   -2
»هویت hovyiyat )= ع. هویه( 1- ذات باری تعالی؛ 2- هستی، 
)فا( هویت  باشد؛ 4-  وجود؛ 3- آن چه موجب شناسایی شخص 
عبارت از حقيقت جزئيه است؛ یعنی هرگاه ماهيت با تشخص لحاظ 
و اعتبار شود هویت گویند و گاه هویت به معنی وجود خارجی 
بالعرض  بالذات و گاه  است و مراد تشخيص است و هویت گاه 
است.« و در فرهنگ عميد داریم: »هویت: ا. )ع( )(هویة« حقيقت 
شئ یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد، شخصيت، 

ذات، هستی و وجود، منسوب به هو.
3- استورات هال 1932 نظریه  پرداز فرهنگي انگليسي از چهره هاي 
استوارت،  )هال  انگلستان  در  فرهنگي  مطالعات  پيشرفت  موثر 
نيما ملک مهدي، چاپ اول-  رمزگذاري و رمز گشایي، ترجمه 
تهران، 1382(مهسا، طایع، در تکاپوی هویت، سایت روزنامه پيمان 

.)access in 10:35 ،1389 /8/2 ( ،ملی
www.paymandaily.af/spip.php?article557

4- چارلز جنکز تاریخ نگار و منتقد معماري است و مي توان گفت 
نخستين کسي است که پست مدرنيسم را در معماري مطرح کرد. 
the lan�»1997 کتابي به نام »زبان معماري پست مدرن  رر سال

guage post Moder Architecture  نوشته است. برگرفته 
از

http:// www. newdesign. ir
5- محمدرضا، تاجيک، روایت غيریت و هویت در ميان ایرانيان، 

نشر فرهنگ گفتمان، تهران، 1384، ص9.
6- همان، صص 12- 11.

 /979  -1050( مالصدرا  به  معروف  شيرازي  صدرالمتأهلين   -7
وي  زندگي  است.  اسالم  جهان  بزرگ  فيلسوف   )1641  -1571
را مي توان به سه دوره ي کودکي و تحصيل در شيراز و اصفهان 
دوره ي ریاضت به دليل تبعيد در کهک قم و دوره ي تعليم و تأليف 
برجسته اي  آثار  ماندن  جاي  بر  آن  ثمره ي  که  کرد  تقسيم بندي 
رضا  از:  برگرفته  مي باشد.  شواهد الربوبيه  و  اربعه  اسفار  جمله  از 
اکبریان، مناسبات دین و فلسفه در جهان اسالم، سازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي، 1386 صص 540-541. 
مجله  پرداز،  هویت  انسان  ساز،  انسان  هویت  حجت،  عيسی.   -8

هنر های  زیبا )دانشگاه تهران(، شماره 24،  1384، ص57.
 )16:30 ،1389 /5/4 access in(،  www.sid.ir

9- طایع، در تکاپوی هویت، پيشين
ميزان  بررسی  نوشادی،  محمودرضا.  شمشيری،  بابک.   -10
دوره  اجتماعی  تعليمات  و  تاریخ  فارسی،  کتب  برخورداری 
مطالعات  فصلنامه  ملی،  هویت  مؤلفه های   از  تحصيلی  راهنمایی 

برنامه درسی، ص61،
 ) 9:40  ،1389 /10/4 access in( ،  www.sid.ir

11- امير. ملکی، عليرضا. عباسپور، بررسی جامعه شناختی نگرش 
دانش  فصلنامه  آن،  مؤلفه های   و  ملی  هویت  به  نسبت  جوانان 

انتظامی، سال دهم، شماره 2، 1388، ص 160
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دکتر محمدرضا بمانيان/ نسيم غالمی رستم/ جنت رحمت پناه
عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه هاي ایرانی. 
»نمونه موردی خانه رسوليان یزد«.

هویت ملی ایرانی-اسالمی و نمود آن در معماری سنتی
با صحيح شمردن این فرض که معماری ظرف زندگی است و زندگی یعنی شيوه زیست و ارتباط 
بيانگر  نتيجه معماری دارای هویتی است که: اوالً  از فرهنگ جامعه برخاسته است. در  انسان ها که 
ارزش های  حاکم بر جامعه است، دوماً مبين ارزش هایی است که جامعه به آن ها تمایل دارد. سوماً 
با- یا  نگاه عموم  را در  اثری  این که آن چه  و  است12  پدیدآورنده آن  فرهنگی  بيانگر عوامل هویت 
بی- هویت جلوه می دهد، تعلق یا عدم تعلق آن به هویت جمعی و پایدار است؛13 درخواهيم یافت که 
معماری ایرانی نمودی از هویت ملی ایرانی است و از آن جا که مفهوم هویت بخش در ایران، تا پيش 
از انقالب مشروطه، به دو گفتمان حاصل از اندیشه یران شهری )ایران باستان( و سپس سنت و فرهنگ 
اسالمی محدود بود - به گونه ای  که پس از ظهور اسالم و نفوذ آن در ایران دو هویت ایرانی-اسالمی 
به نحو ظاهراً غير متناقضی با هم ترکيب شده بودند-14هویت ایرانی اسالمی پيش از مشروطه را می توان 
ترکيبي از فرهنگ ایرانی و اسالمی دانست. به همين سبب از جمله مؤلفه های  هویت )ملی( ایرانی- 
اسالمی ارزش ها و هنجار های  ملی مثل مهمان نوازی و جوانمردی، ميراث فرهنگی مثل هنر های  سنتی، 
بعد دینی  اقليم،  نماد های  ملی مثل پرچم، ویژگی های  جغرافيایی مثل  اسطوره های  ملی مثل رستم، 
این سوال  این قسمت  بود15. در  باور های  مذهبی مثل عقاید، مناسک و آیين های  مذهبی خواهد  و 
مطرح است که عوامل شکل دهنده هویت چگونه در معماری نمود می یابند. گاه هنرمند برای هویت 
بخشيدن به اثر هنری خود، از الگو های  اصيل گذشته بهره می برد. با این گسترش، مفهوم سبک که در 
آغاز برای تحليل تاریخ هنر و تعيين هویت اثر هنری به کار گرفته شده بود، نقشی فعال در آفرینش 
اثر هنری بر عهده می گيرد16. این شيوه ایست که امروزه در معماری ایرانی برای ساختن معماری به 
اصطالح با هویت بسيار به کار می رود و ما آن را شيوه تکرار الگو های  گذشته می ناميم، اما این که آیا 
این روش برای ایجاد معماری باهویت مناسب است یا خير در این نوشتار نمی گنجد. شيوه دیگری که 
در هویت سازی اثر معماری کاربرد دارد استفاده از نمادهاست. مردم هر فرهنگی با توجه به گذشته و 
تاریخ خود، نمادها و سمبل های  گاه هویت سازی دارند17. که از جمله این نمادها می توان به نماد های  
ملی و دیني اشاره کرد. شولتز ساختن را تنها در اشغال فضا نمی بيند در این بين چيزی که بيش از همه 
اهميت دارد افشای روح مکان و برقراری ارتباطی عميق بين زمين، بافت سازه و آسمان است. شکل 
و فضای طبيعت به صورت ارتباطی خاص بين زمين و آسمان، به هویت مکان قطعيت می بخشد. این 
خصوصيات درمقایسه معماری بومی بيشتر به چشم می خورد، تراکم آبادی در معماری بومی و ارتباط 
عميق آن با زمين سياهه آبادی را ترسيم مي کرد که سرگردانی آدمی و نياز او به رسيدن را پاسخگو 
از معماری بومی در هویت سازی است. همچنين در معماری  نمایانگر روش استفاده  امر  این  بود18. 
تزیينی هر نقش دارای ارزش های  بسياری از جمله ارزش برگرفته از عقاید مردم جامعه است. معمار 
با این تزیينات آرمان های  جامعه را در بنا به ظهور می رساند و به گونه ای  از هویت سازی در معماری 
می رسد. اما برای درک هویت معماری ایرانی می توان با بررسی اصول بناهاي سنتی ایران و دریافت 
حکمت و عقاید حاکم بر آن ها عناصر هویت ساز معماری سنتی را دریافت. طبق نظر دکتر »پيرنيا« 
ویژگی های  معماری ایرانی شامل پنج اصل مردم واری )که شامل توجه به تناسبات و... است نمودی 
از عوامل روانشناسانه در معماری است(، پرهيز از بيهودگی، نيارش، درون گرایی و خودبسندگی است 

که در همه بنا های  سنتی به نوعی قابل مشاهده است. 
 با توجه به مطالب ذکر شده، نمود های  هویت در معماری را می توان به صورت زیر مرتبط با ابعاد 
هویت ملی دانست. تکرار الگو های  گذشته می تواند نمودی از بعد ميراث فرهنگی ملی، اسطوره های  
ملی و حتی نماد های  ملی باشد، استفاده از نمادها را می توان مرتبط با بعد ارزش های  ملی، بعد اسطوره ها 
و نماد های  ملی و در نهایت بعد دینی و باور های  مذهبی دانست. طراحی طبق اصل معمار بومی در بعد 
ویژگی های  جغرافيایی جای دارد. تزیينات در ارتباط با ارزش های  ملی، باور های  مذهبی و اسطوره ها 
و نماد های  ملی معنا می یابد. اما در گروه پنج اصل معماری ایرانی یعنی مردم واری )آموزه هاي  اسالمی، 
نشانگر این حقيقت است که اسالم عبادت صرف و دوری کردن از مردم را جایز نمی داند از طرفی، 
نگاه معماری به انسان به منزله روح بناست و کالبد بنا همان جسم است که معمار آن را می سازد. پس 
معمار موظف است، کالبد بنا را متناسب با روح آن بيافریند19.(، پرهيز از بيهودگی، خودبسندگی و 

درون گرایی، قابل بررسی در ابعاد ارزش های  ملی، ویژگی های  جغرافيایی و باور های  دینی هستند. 

12- محسن، طبسی، بازتاب هویت ایرانی در معماری اسالمی ایران 
از هویت ایرانی )سلسله مقاالت و گفتار هایی پيرامون هویت ایرانی(، 

انتشارات سوره مهر،  تهران، 1386، ص369.
13- حجت، هویت انسان ساز، انسان هویت پرداز، پيشين، ص57.

14- اکبر. اشرفی، مسئله هویت ایرانی در ایران معاصر، ص106،
www.sid.ir   9:25 ،1389 /5/10 ( 
بررسی  نوشادی،  محمودرضا.  شمشيری،  بابک.  از  برداشت   -15
تعليمات اجتماعی دوره  تاریخ و  ميزان برخورداری کتب فارسی، 

راهنمایی تحصيلی از مؤلفه های  هویت ملی، پيشين، صص 63-64
تاریخ  کنگره  )دومين  هویت  مفهوم  زاده،  رحيم  محمدرضا،   -16
معماری و شهرسازی ایران، ج2(، سازمان ميراث فرهنگی، فروردین 

1378، کرمان)ارگ بم(، ص265.
تأثير فرهنگ در معماری،  بر  17- حسين. مهدوی پور، مقدم های  
انقالب(،  مسکن  بنياد  تخصصی  )فصلنامه  انقالب  و  مسکن  نشریه 

تهران، زمستان 1377، ص 58.
)به سوی معماری  نوربرگ شولتز، مفهوم سکونت  18- کریستين 
تمثيلی(، ترجمه: محمود امير یار احمدی، نشر آگاه،  تهران، 1371، 

خالصه از صص52 و 74. 
ایستایي فن ساختمان و مصالح شناسي گفته  به دانش  نيارش   -19
مي شود. )نيارش و بهمون به معني عوامل نگهدارنده بنا است. طبسی، 

بازتاب هویت ایرانی...، پيشين، ص372.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره سيزدهم/ پایيز- زمستان 1389

عناصر هویت ساز معماری ایرانی در خانه رسولیان یزد
در تمدن اسالمی صفتی از خانه که در عمل خانه ها با توجه به آن شکل گرفته اند، سکون و آرامش است: 
ُو اللهَّ ُجُعَل لَُکم مٍن بيِوتٍُکم ُسَکناً )نحل آیه 80( خداوند خانه های تان را مایه آرامش برای شما قرار داد. 
اسم مکان از این صفت )سکون(، یعنی مسکن که بر همين خصوصيت از محل زندگی خانواده داللت 
دارد، چندین مرتبه در قرآن آمده و برای این که خانه ها به واقع مظهر و مایه آرامش شوند؛ معماران گذشته 

تدابيرگوناگونی را در کار داشته اند.20 
این بناي »رسوليان« در سال 1283 ش توسط مرحوم استاد محمد حسن محمد رحيم احداث شده است. 
این بنا پس از فوت بانی به تملک فرزند وی )رسوليان( درآمد. فرزندان وی نيز در سال 1369 ش خانه 
را وقف کار های  فرهنگی- آموزشی کردند تا کنون که، دانشکده معماری یزد در آن فعاليت دارد21.با 
تفکيک چند حياط خانه در طول حيات این خانه به وضع فعلی درآمده است22.  عناصر ساختاري بناي 
مذکور که شامل نماي بيروني، ورودي خانه، هشتي، داالن ورودي، حياط و بررسي نماها مي باشد متأثر 
از اقليم گرم و خشک شهر یزد بوده که در اینجا نمودهاي هویت سازي با توجه به عناصر مادي و معنوي، 

در خانه رسوليان بررسي مي شود.

1. نمای بیرونی: درکوچه های یزد، یکسانی نمای خانه ها توجه را بيش از هر چيز به خود جلب می کند 
و آن چه ما را به سوی خود دعوت می کند؛ همان سردر های  ورودی است. )تصویر 1( از لحاظ بعد دینی 
این مسئله ناشی از اعتقاد به محرميت بوده و مانع از این شده که معمار، روزنی برای ارتباط با بيرون ایجاد 
نماید. همچنين عدم تزیين نما درجه اهميت به باطن در اسالم را در مقابل توجه به ظاهر آشکار می سازد و 
نشان از این است که در زندگی فرد مسلمان، تأکيد بيشتر بر ابعاد درونی و معنوی در مقایسه با ابعاد بيرونی 
و مادی است23 و از بعد ارزش های  ملی، تزیينات سردرخانه در ميان دیوار های  ساده اطراف دید را به سوی 
در فراخوانده و نمادی از مهمان نوازی ایرانيان است و در نهایت از جنبه بعد ویژگی جغرافيایی باد های  
خشن یزد باعث شده که معماران این منطقه از ایجاد روزن به بيرون از بنا خودداری کنند. اما همان طور که 
در تصویر 1 نمایان است از جمله تزیينات سردرورودی خانه نماد درخت زندگی است که برگرفته از بعد 

دینی و اسطور های  است. در اسالم درخت زندگی را سدره یا طوبی می خوانند که در بهشت می روید.24

2. ورودی خانه: عقب نشينی ورودی از گذر، از بعد دینی نمایانگر اعتقاد مردم به عدم تجاوز به حقوق 
ملی  هنجار های   و  ارزش ها  نظر  از  در طرفين ورودی،  قرارگيری دو سکو  )تصویر 2(  است.  دیگران 
نمود ارزش گزاری به برقراری ارتباط با همسایگان و توجه به حقوق شهروندی جهت ایجاد محل های  
استراحت در مسير حرکتی و در نهایت به لحاظ بعد اعتقادی ایجاد فضای مناسبی برای بدرقه وپيشواز 
مهمان و تازه واردان مدنظر بوده است. این سنت از لحاظ مذهب نيز نيکوست، آنچنان که امام محمد 
غزالی گفته است : »اما آداب بيرون آمدن آن است که به دستوری بيرون آید و ميزبان باید تا به در سرا با 

وی بيرون آید که رسول چنين فرموده اند«25.
در ورودی، در حقيقت، کنترل کننده ارتباط داخل و خارج بناست. این مسئله سبب شده که در طراحی 
ورودی تمهيداتی اندیشيده شود، از جمله می توان به ایجاد اختالف سطحی بين آستانه در و سطح گذر 
اشاره کرد که جهت تمایز بين دو فضا به بهترین شکل و انتقال افراد از یک فضا به فضای دیگر با تأنی 
است از این مسئله در بعد هنجار های  ملی و بعد دینی )مردم واری( جای  می گيرد26. نکته جالب توجه در 
طراحی در  های  خانه های  سنتی، مشخص شدن جنسيت مراجع از طریق قرارگيری دو کوبه با صدا های  
متفاوت بم )مردانه به نام کوبه- کلون سمت چپ در تصویر 1( و زیر )زنانه به نام حلقه -کلون سمت 

راست در تصویر 1 است( که این مسئله نشانگر اهميت محرميت از بعد دینی بوده است. 

3. هشتی: در طراحی این فضا، به عنوان پيش فضای ورودی، تمهيداتی اندیشيده شده است، از جمله 
می توان به لحاظ بعد دینی )اصل محرميت( با باز شدن در منزل دید مستقيم به داخل فضای خصوصی 
وجود ندارد. اما از نظر بعد ارزش ها و هنجار های  ملی )مهمان نوازی و احترام به دریافت فرد از محيط(، 
به وجود سکو هایی اطراف هشتی جهت ایجاد فضایی مناسب برای روشن کردن شمع، استراحت و انتظار 
» آیندگان« اشاره کرد )تصویر 3( همچنين این فضا برای ایجاد آمادگی ذهنی آیندگان برای ورود به 
فضای اصلی است. درحقيقت، معمار در این مرحله با کاستن روشنایی فضا نسبت به گذر و افزایش 

شماره5،  صفه،  خانه،  برآستانه  فرزانيار،  حميدرضا،   -20
بهار1371، ص36.

قاسمی، گنجنامه)خانه های یزد(، دانشگاه  21- کامبيز، حاجی 
شهيد بهشتی،  تهران، 1378، ص40.

22- غالمحسين، معماریان، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی. 
بهار1386،  تهران،  دانش،  سروش  درون گرا،  شناسی  گونه 

ص316.
انتشارات نزهت، تهران،  نایبی، حيات در حياط،  23- فرشته، 

بهار1381، ص46.
درخت  نقش  طاووسی،  محمود  توماج نيا،  الدین.  جمال   -24
4و5،  شماره  گلجام،  فصلنامه  ترکمن،  فرش های   در  زندگی 

1385، ص11.
25- حسين، سلطان زاده، فضا های  ورودی در معماری سنتی 
ایران، فرهنگ و معماری شماره 4، معاونت امور اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری تهران، تهران، 1372، ص176.
26- همان، ص93.
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دکتر محمدرضا بمانيان/ نسيم غالمی رستم/ جنت رحمت پناه
عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه هاي ایرانی. 
»نمونه موردی خانه رسوليان یزد«.

مرحله به مرحله نور در مسير حرکت به سمت حياط شخص را برای دیدن فضایی جدیدکنجکاو 
کرده و آماده می نماید. همچنين وجود کاربندی در سقف این فضا، عالوه براین که شخص مرحله 
به مرحله با تزیينات منزل آشنا می شود، ارتفاع محيط را به ارتفاع انسانی نزدیک می کند و شخص 
وارد شونده احساس حقارت نمی کند )مردم واری و بعد دینی( و در همين مرحله فرد فرصتی برای 

تصميم گيری می یابد..  

4. داالن ورودی دو حیاط اصلی: این خانه از دو حياط اصلی حياط اندرونی )حياط بزرگتر( 
و حياط بيرونی )حياط کوچک تر( تشکيل شده است. داالنی که بين این دو حياط وجود دارد نيز 
مانند بخش های  قبلی دارای عناصر هویت سازی به شرح زیر است. )تصویر 4( از بعد دینی داالن 
ورودی به حياط اندرونی، با پيچشی پيش از داالن حياط بيرونی طراحی شده است. این امر ناشی 
از اعتقاد به محرميت و عدم دید مستقيم از ورودی به فضای خصوصی است. همچنين بر اساس 
بعد دینی و هنجار های  ملی )احترام به دریافت فرد از محيط(، معمار برای کاهش طول داالن حياط 
بيرونی )عامل جداکننده دوحياط( که راهرویی مستقيم و طوالنی است- از نظر بصری- در دو محل 
از آن دو گشودگی ایجاد نموده که سبب ورود نور به راهرو شده و در حقيقت عاملی در کشش 
شخص بيگانه، به سمت بيرونی می باشد. معمار با هوشمندی شخص را از فضای نسبتاً تاریک هشتی 
به سمت حياط بيرونی می برد، سلسله مراتبی در نور پردازی ایجاد می کند و او را برای ورود به 

فضای پرنور حياط آماده می کند.

5. حیاط: حياط هاي خانه رسوليان داراي ویژگي هاي به شرح زیر است.به طور کل در ناحيه ي 
یزد بناها به صورت درون گرا ساخته می شوند. این امر نيز از مؤلفه های  هویت ساز ناشی می گردد. به 
لحاظ بعد دینی ابتدا درون گرایی )خلوت با خدای خود، اندیشه در کار خلقت و یکی از ویژگی های  
اصلی ایرانيان مسلمان است( بدیهی است که معمار مسلمان ایرانی به عنوان یک اندیشه ورز با ذهنی 
درون گرا به تفکر در حيطه معماری پرداخته و نتيجه آن پيدایش معماری درون گرا بوده است. 
دوم این که حرمت زندگی شخصی افراد و راه نيافتن نگاه نامحرم به خانه، از دیگر موارد مهم در 
شکل گيری معماری درون گرا مؤثر است27. همچنين از بعد ویژگی های  جغرافيایی )عوامل اقليمی(، 
وجود اقليم خشک و باد های  نامساعد سبب می شده که بنا همواره رو به درون داشته باشد. )تصویر 
5( ویژگی دیگر این حياط ها مرکزیت آن هاست. این مرکز از نظر بعد دینی، نماد وحدت، یگانگی 
شاخص  حياط  محور های   مرکزیت،  بر  عالوه  است.  هستی  جهان  در  خدا  حضور  مرکزیت  و 
هویت ساز دیگری است. این محور به سمت جنوب غربی است. همچنين فضا های  اصلی بنا مثل 
تاالر و اتاق ارسی در این محور قرار دارند و این نشان از اهميت محور حياط در طراحی دارد. بر 
اساس بعد دینی اوالً نشان از احترام به محور قبله است و دوماً بر اساس بعد ویِژگی های  جغرافيایی 

)اقليم منطقه( بهترین محور بنا شمال شرقی- جنوب غربی است. 
وجود حوض و باغچه در این حياط ها از نظر بعد دینی نيز قابل بررسی است. مفهوم باغ به معنای 
خاص آن، از زمان های  باستان، از واژه »په اره دئسه« به معنای باغ محصور تا زمانی که با نگرش 
اسالمي در ابتدای پيدایش، آن ادغام و تا امروز همواره الهام بخش صورت اصلی حس مکان در 

معماری ایرانی بوده است. این مفهوم در صورت باطنی به صورت حياط تجلی یافته است28.
خانه رسوليان دارای دو حياط اصلی بيرونی ) تصویر 6 ( و اندرونی ) تصویر 7 ( است در حياط 
بيرونی معمار با درنظر داشتن بعد ارزش های  ملی در کنار بعد دینی، حياط را به گونه ای  مجزا از 
اندرونی خانه- با ایجاد داالنی غيرمستقيم و جدا کننده بين بيرونی و اندرونی- طراحی کرده است 
که آن را برای برگزاری مراسم روضه خوانی مناسب می کند. در خانه رسوليان، پس از گذر از 
داالنی طویل و محيط نيمه تاریک به محيطی کاماًل روشن می رسيم )سلسله مراتب روشنایی(، 
همچنين توسط دو راه پله )با اختالف سطح سه پله نسبت به گذر( به حياط راه می یابيم و شخص را 
برای راه یافتن به محيطی جدید آماده می کند. این امر بر اساس اصل مردمواری و احترام به دریافت 
فرد از محيط، از بعد هنجارها و ارزش های  اجتماعی و بعد دینی قابل دریافت است. نکته قابل توجه 
در حياط اندرونی، نحوه ورود به این حياط است که داالنی پيچ در پيچ است تا مانع دید مستقيم به 

داخل حریم خصوصی )بعد دینی( شود. 

27- طبسی، بازتاب هویت ایرانی هویت ایرانی...، پيشين، صص 370- 
.369

28- نادر، اردالن، معماری ایرانی در سخن چهار نسل از معماران، مجله 
آبادی شماره19، تهران، زمستان 1374، ص16. 
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تصویر 1- ورودي خانه رسولیان ییزد.

تصویر 2- عقب نشیني ورودي خانه از گذر )رعایت حقوق عابرین(  و پالن معکوس کاربندي هشتي.

تصویر 3- هشتي )موقعیت هشتي در پالن(

تصویر 4-  چپ، ورودي راهرو به سمت حیاط

تصویر 5- ویژگي درون گرایي حیاط
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دکتر محمدرضا بمانيان/ نسيم غالمی رستم/ جنت رحمت پناه
عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه هاي ایرانی. 
»نمونه موردی خانه رسوليان یزد«.

تصویر 6- فضا سازي حیاط بیروني.

تصویر 7- چپ،  فضا سازي حیاط اندروني.

تصویر 8- پالن اجزاء فضاهاي خانه رسولیان. تصویر 9- پنج دري، جبهه ي شمال غربي حیاط اصلي.

تصویر 10-  نماي جبهه ي جنوب غربي.

6. بررسی نماها: اولين ویژگی نماها وجود تقارن در آن هاست. علت تقارن در نمای داخلی 
عالوه بر مسئله ي سهولت در طراحی ساختار و سازه بنا، از نظر بعد دینی نمایانگر  یگانگی و 
محوریت خداوند است. معمار مسلمان همواره در همه چيز مرکز را می بيند و اندیشه ی مرکزگرا 
دارد. وحدت، رمز هستی و وجود است. این اصل اساسی همواره در معماری اسالمی، سبب 
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شکل گيری اشکالی شده که محور یا مرکزی مشخص  دارد که سرچشمه تمامی اجزا مي باشد29. تقارن موجود 
در معماری ایرانی )عمدتاً محوری(، از نوعی نگاه معتدل و اندیشمندانه نشأت می گيرد؛ که سعی می کند بين 
وزن های  مختلف در گستره بصری نمای ساختمان تعادل ایجاد نماید30. این مسئله از بعد هنجارها و ارزش های  

ملی و بعد دینی )احترام به دریافت انسان از محيط( قابل دریافت است.
اما تقسيمات نما خود دارای ویژگی های  خاص است. اولين ویژگی تقسيمات فرد درنماست. برای مشخص 
شدن این مسئله از روش مقایسه اي بهره می بریم. در تصویر 8 قسمت اول با ایجاد دو محور قوی تر، برابر و در 
تضاد با محور مرکزی، وحدت بدنه تباه شده است. به عکس در قسمت دوم تصویر 9 وحدت نما با آرایش 
روزنه ها در محور تقویت شده و محور نما هم قوی تر جلوه می کند؛ به همين سبب در اکثر نما های  سنتی 
تقسيمات نما )3 دری(، )5 دري(، )7 دري( به صورت فرد بوده است31. این حفظ وحدت ناشی از اعتقاد به 
وحدانيت خداست و در بعد دینی جای  می گيرد. در بخشی از نمای این خانه، دودری دیده می شود که احتماالً 
ناشی از تغييرات در زمان های  دیگر است. همچنين تقسيمات خرد در نما سبب ایجاد سایه در فضا های  داخلی 

می شود. )بعد ویژگی های  جغرافيایی(.
وجود آهنگ و نظم در تقسيمات نما شاخص دیگر نماست. این موزوني از نظر بعد ارزش ها و هنجار های  ملی 
)احترام به دریافت فرد از محيط و مردم واری(، تأثيری ذاتی ایجاد مي کند. زیرا ریتم جزیی از جریان زندگی 
است. اگر آهنگ بدون تأکيد، کوتاه و متغير باشد، حاالت ناظر را در مسير معينی هدایت نمی کند و هماهنگی 
و ارتباط بصری او با بنا از دست می رود32. پس معمار سنتی برای ایجاد آرامش بصری در نما، روزنه ها را طوری 

قرار می دهد. 
که چشم به راحتی و آسانی از یک عنصر در نما به عنصری دیگر حرکت کند. ترتيب شطرنجی بر اساس 
خطوط افقی و عمودی روشنترین پاسخ است33. اما بعد دینی ریتم یا آهنگ در حقيقت تکرار منظم عوامل 
مشابه است و راه را بر آشفتگی، بی نظمی و بی سابقگی هميشگي می بندد و آرامش و یکدستی را القا مي کند.

این ها همه سایه ای از وحدت دارند34. اعتقاد به عدالت در معماری، با همان تحریف و تعبير مذهبی واالی 
تشيع، به معنای قرار گرفتن. هر چيزی در جای خود و نظم است35. 

براساس مطالب مذکور در باال شاید ترتيب جایگيری روزنه ها در بدنه، آرامش بصری ایجاد  نماید اما تقسيمات 
داخلی روزنه ها به گونه ای  باشد که این آرامش به هم بخورد. معموالً تقسيمات داخلی روزنه ها اگر بر اساس 
محور های  افقی و عمودی متقارن آرایش یابد؛ آرامش بصری )بعد دینی و هنجار های  ملی( ایجاد می کند. این 
مسئله در طراحی نما های  خانه رسوليان با قرارگيری عضوی بزرگتر )مثل تاالر یا ارسي( ازاعضای اطراف 
ایجاد شده است. )تصویر 10( استحکام بصری از جمله مشخصه های  نمای خانه رسوليان است. نسبت نامطلوب 
سطوح باربر به سطوح پنجره  های  بزرگ یا پنجره  های  بی تناسب از نظر بصری نما را ضعيف جلوه می دهد. 
قسمت اول تصویر 11 نشان می دهد که سطوح وسيع پنجره استحکام نمای آجری را ضعيف کرده است. اما 

درقسمت دوم وسعت و غلبه سطح بدنه آجری باعث می شود که از نظر بصری نمایی استوار ایجاد شود. 
تعادل در بدنه ها، به معنای برابری، هم ترازی یا هم بستگی وزن های  بصری در نماست که در این خانه وجود 
دارد. برای آرامش در نما تمام نيرو های  بصری در یک نما باید یکدیگر را خنثی کنند. در تصویر 12 قسمت الف 
ميان نيرو ها تعادل نيست و در قسمت ب تعادل برقرار است36. استحکام بصری و تعادل در نما از بعد ارزش ها 
و هنجار های  ملی و بعددینی )احترام به دریافت فرد ازمحيط و مردمواری(، مرتبط با مؤلفه های  هویت سازی 
است. رعایت تناسبات، به معنای رعایت اندازه های  اندام وار )استفاده از معياری به نام پيمون( برای معماری، 

از یک سو و قابل زیست بودن. 
بنا همراه با مقبوليت یافتن آن از طرف عامه که مرتبط با بعد دینی و هنجار های  ملی است قابل پيگيری درنمای 
خانه رسوليان است. تنها مورد متناقض با این امر )ایجاد تناسبات انسانی(، تاالر ضلع جنوب غربی بناست که 
نسبت به دیگرنماها از ارتفاع بيشتری برخوردار است و حتی معمار با ایجاد تقسيمات ریزتر دراطراف این 
تاالر، سعی در بلندتر جلوه دادن آن دارد. علت این امر باز هم به بعد دینی بازمی گردد؛ بدین معنا که ضلعی 
که به سمت قبله است دارای اهميت و ارج خاصی است و معمار سعی در تأکيد بر این مسئله دارد. همچنين در 
حياط بيرونی برای تأکيد بر این جهت، از بادگير در باالی تاالر استفاده شده است. )نکته جالب و قابل توجه 
در این نما، عدم ارتفاع بلند تاالراست؛ زیرا اگر ارتفاع تاالر زیاد می شد با توجه به عرض کم تاالر تناسبات 
نما از حالت انسانی خارج می شد. پس معمار تنها با استفاده از یک عنصرکاربردی( نه بيهوده یعنی بادگير.  این 

تأکيد را انجام داده است. 

بهشت،  باغ  به  روزنه ای  مظلومی،  رجبعلی،   -29
انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر های  اسالمی، 

تهران، مهر1366، ص 415.
30- طبسی، بازتاب هویت ایرانی...، پيشين، ص372.
درمعماری  پویا  اصول  ذوالفقارزاده،  حسن،   -31
و   معماری  تاریخ  کنگره  سومين  گذشت های ران، 

شهرسازی ایران )ارگ بم(، 1385، ص175.
32- پير، فون مایس، نگاهی به مبانی معماری )از فرم 
تا مکان(، مترجم: آیوازیان، سيمون، دانشگاه تهران، 

تهران، 1383، ص262. 
گذشته  معماری  در  پویا  اصول  ذوالفقارزاده،   -33

ایران، پيشين، ص175.
در  ایرانی  معماری  زین الدین،  شيخ  حسين،   -34
سخن چهار نسل از معماران، مجله آبادی، سال پنجم، 

شماره19، تهران، 1374، ص24.
35- طبسی،بازتاب هویت ایرانی...، پيشين، ص371.

گذشته  معماری  در  پویا  اصول  ذوالفقارزاده،   -36
ایران، پيشين، صص 204 -174.
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دکتر محمدرضا بمانيان/ نسيم غالمی رستم/ جنت رحمت پناه
عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه هاي ایرانی. 
»نمونه موردی خانه رسوليان یزد«.

تصویر 11- استحکام بصري.

تصویر12- تعادل در نما.

مؤلفه هاي هویت ملينمود هویت در معماري

ميراثارزش ها و هنجارهاي ملي
 فرهنگي

اسطوره ها و
 نمادهاي ملي

ویژگی های  
باورهاي مذهبيجغرافيایی

--**-تکرار الگو های  گذشته

*-*-*استفاده از نمادها.

-*---معماری بومی.

*-***تزیينات.

اصول معماری 
ایرانی.

*-*-*مردم واري 

**--*پرهيز از بيهودگي

-*---نيارش 

**---درون گرایي

**--*خود بسندگي

جدول 1- نمود مؤلفه های  هویت ملی در معماری سنتی ایرانی

L )طول(L )طول(

 H
)ارتفاع(

 H
)ارتفاع(

L HL
H
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 نتیجه گیری:
با توجه به تعاریفی که از هویت در این مقاله ارایه شد، می توان به اهميت هویت در جامعه و در پی 
آن هویت در معماری پی برد. همان طور که بيان شد، در یک دسته بندی کلی می توان هویت را در 
دو سطح فردی و جمعی تقسيم نمود. اما مهم ترین و وحدت بخش ترین نوع هویت جمعی که بر 
تمام گونه های  هویت تأثيرگذار است، هویت ملی است. هویت ملی دارای مؤلفه ها و ابعادی است 
که هویت ایرانی-اسالمی ما از این قاعده مستثنا نيست. از جمله مهم ترین و ابتدایی ترین مؤلفه های  
ميراث فرهنگی،  نماد های  ملی،  به ارزش ها و هنجار های  ملی، اسطوره ها و  هویت ملی می توان 
ویژگی های  جغرافيایی و بعد دینی و باور های  مذهبی اشاره کرد. از آنجایی که فرهنگ هر جامعه، 
به نوعی، تعریف کننده هویت جامعه است و معماری هر جامعه، تجلی ای از هویت جامعه در 
عرصه ماده است و با صحيح شمردن این فرض که معماری سنتی ایرانی معماری ای باهویت بوده 
است، در این نوشتار سعی شد تا به این پرسش که معماری سنتی خانه ایرانی چگونه توانسته است 
با مؤلفه های  هویت ساز جامعه آن زمان ارتباط برقرار نماید، پاسخ دهد. در این راستا شيوه های  
نمایش عناصر هویت ساز در معماری به صورت: تکرار الگو های  گذشته، استفاده از نمادها، معماری 
بومی، تزیينات و پنج اصل معماری ایرانی )مردم واری، پرهيز از بيهودگی، نيارش، درون گرایی و 
خودبسندگی( دسته بندی شد. نکته مهم در این بين شيوه ارتباط هر یک از این عناصر با شاخص های  

هویت سازی است. )جدول 1(. 
بعد ارزش ها و هنجار های  ملی در معماری به وسيله تزیينات، استفاده از نمادها، مردم واری، پرهيز از 
بيهودگی و خودبسندگی بعد ميراث فرهنگی در معماری توسط تزیينات، تکرار الگو های  گذشته 
نمود می یابد. همچنين ابعاد اسطوره ها و نماد های  ملی در معماری با تزیينات، استفاده از نمادها، تکرار 
الگو های  گذشته و بعد ویژگی های  جغرافيایی در معماری توسط پرهيز از بيهودگی، خودبسندگی، 
معماری بومی، نيارش، درون گرایی قابل ظهور خواهد بود. نمود بعد دینی و باور های  مذهبی در 
بيهودگی، خودبسندگی، درون گرایی  از  معماری تزیينات، استفاده از نمادها، مردم واری، پرهيز 
می باشد. در نهایت با بررسی این نمودها در خانه رسوليان یزد، این نتيجه حاصل شد که تمام عناصر 
معماری سنتی ایران، از لحظه ورود به بنا تا لحظه حضور در تک تک فضا هایش ارتباط بسيار 
تنگاتنگی با هویت جامعه برقرار کرده اند. در این قسمت، طبق تعاریفی که از عناصر هویت ساز خانه 
رسوليان یزد ارایه شد؛ برای درک بهتر این عناصر، جدولی ارایه می شود که این عناصر را به صورت 

دسته بندی شد ه ای  بيان می کند. )جدول 2(.       
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دکتر محمدرضا بمانيان/ نسيم غالمی رستم/ جنت رحمت پناه
عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه هاي ایرانی. 
»نمونه موردی خانه رسوليان یزد«.

جدول 2- نمود مؤلفه های  هویت ملی در معماری خانه رسولیان یزد

مؤلفه هاي 
هویت 

ملي

ارزش ها و هنجارهاي
 ملي

ميراث 
 فرهنگي

اسطوره ها 
و نمادهاي 

ملي

ویژگی های  
جغرافيایی

نمونه تصاویرباورهاي مذهبي

نماي
- توجه به باطن- درون گرایي--- بيروني

- نبود روزن به بيرون )محروميت(

ورودي

- دو سکو در دو طرف و 
تزیين ورودي در بين نماهاي 

یکسان )مهمان نوازي(
- فضاي بدرقه مهمان

- تزیين 
درخت 
زندگي

- تزیين 
درخت 
زندگي

-

- تزیين درخت زندگي
- دو سکو در دو طرف 

- دو کوبه در
- عقب نشيني ورودي از گذر

- فضاي بدرقه مهمان
سطح  و  در  آستانه  بين  سطح  اختالف   -

گذر )احترام به انسان به عنوان روح فضا(

هشتي

- ایجاد فضاي انتظار 
- سلسله مراتب نور ورودي 

و کاربندي هشتي )مردم 
واري(

حياط --- به  مستقيم  ورود  فضاي  پيش   -
اندروني )محروميت(

- سلسله مراتب نور ورودي)احترام به عنوان 
روح فضا(

داالن
---- ورودي

- محروميت )ورود غير مستقيم(
طول  کاهش  جهت  آن  در  -گشایش 
بصري داالن )احترام به انسان به عنوان روح 

فضا(

-درون گرایي ---حياط
- محور حياط

- درون گرایي
- مرکزیت حياط

- محور حياط
- فضا سازي حياط

حياط 
بيروني

-محل برگزاري مراسم 
---روضه خواني

- مراسم روضه خواني
- سلسله مراتب روشنایي

به  نسبت  پله  سه  سطح  اختالف  ایجاد   -
گذر )احترام به انسان به عنوان روح فضا(

حياط
- داالني پيچ در پيچ )محرميت(---- اندروني

نماي
 داخلي

- تقارن و تعادل در نما
- ریتم و نظم

وسط  در  تاالر  قرارگيري   -
نما )آرامش بصري(

- استحکام بصري
- تناسبات نما

--

- تقسيمات 
خرد در نما 

)ایجاد سایه در 
اتاق ها(

- تقارن و تعادل در نما
- تقسيمات فرد

- ریتم و نظم
)آرامش  نما  وسط  در  تاالر  قرارگيري   -

بصري(
- استحکام بصري

- تناسبات نما
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره سيزدهم/ پایيز- زمستان 1389

فهرست تصاویر:
تصویر 1- ورودی خانه رسوليان یزد.                 

تصویر 2- عقب نشينی ورودی خانه از گذر )رعایت حقوق عابرین( و پالن معکوس کاربندی هشتی.
تصویر 3- هشتی )موقعيت هشتی در پالن(.

تصویر 4- ورودي راهرو به حياط.
تصویر 5- درون گرایی )پرسپکتيو خانه رسوليان(.

تصویر 6- فضا سازي حياط بيروني.
تصویر 7- فضاسازی حياط اندرونی.

تصویر 8- اجزاء فضاهاي خانه رسوليان.
تصویر 9- 5 دري، جبه ي شمال غربي حياط اصلي.

تصویر 10- نماي جبهه ي جنوب غربي.
تصویر 11- استحکام بصری.

تصویر 12- تعادل در نما.
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دکتر محمدرضا بمانيان/ نسيم غالمی رستم/ جنت رحمت پناه
عناصر هویت ساز در معماری سنتی خانه هاي ایرانی. 
»نمونه موردی خانه رسوليان یزد«.

فهرست منابع :
1- اردالن. نادر، از مقاله معماری ایرانی در سخن چهار نسل از معماران، مجله آبادی،¬سال پنجم، شماره 

19، تهران، زمستان 1374، صص 18- 15
2- تاجيک، محمدرضا، روایت غيریت و هویت در ميان ایرانيان، نشر فرهنگ گفتمان، تهران، 1384

3- توماج نيا. جمال الدین، طاووسی. محمود، نقش درخت زندگی در فرش های ترکمن، فصلنامه گلجام، 
شماره 4و5، 1385، صص 24- 11.

4- حاجی قاسمی. کامبيز،گنجنامه )خانه های یزد(، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، 1378
5- حبيب. فرح، نادری. مجيد، فروزانگهر. حميده،  پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت )کالبد 

شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر؟(، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره 3، 1387، صص23-13
6- حجت، عيسی ، هویت انسان ساز، انسان هویت پرداز، مجله هنرهای زیبا، شماره 24، تهران، ، 1384، 

صص 55-62 
7- ذوالفقارزاده . حسن، اصول پویا در معماری گذشته ایران، سومين کنگره تاریخ معماری و شهرسازی 

ایران 
)ارگ بم( ، ج1، سازمان ميراث فرهنگی، 1385، صص 174-204.  

8- رحيم زاده، محمدرضا، مفهوم هویت، دومين کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران )ج2(، سازمان 
ميراث فرهنگی، کرمان¬)ارگ بم(، فروردین 1378، صص 261-273. 

9- سلطانزاده، حسين، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران، 1372

10- شيخ زین الدین، حسين، از مقاله معماری ایرانی در سخن چهار نسل از معماران، مجله آبادی، سال 
پنجم، شماره 19، تهران، زمستان 1374، صص44-45

11- طبسی، محسن، بازتاب هویت ایرانی در معماری اسالمی ایران،  از هویت ایرانی )سلسله مقاالت و 
گفتارهایی پيرامون هویت ایرانی(، انتشارات سوره مهر، تهران، 1386، صص365-376

12- فرزانيار . حميدرضا، برآستانه خانه، صفه، سال دوم، شماره 5، تهران، بهار1371، صص36-45
13- فون مایس. پير، نگاهی به مبانی معماری )از فرم تا مکان(، مترجم : آیوازیان، سيمون، دانشگاه تهران، 

تهران 1383
14- مظلومي رجبعلی ، روزنه ای به باغ بهشت، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه هنرهای اسالمی، تهران، 

مهر1366
15- معماریان . غالمحسين ، آشنایی با معماری مسکونی ایرانی. گونه شناسی درونگرا، سروش دانش، 

تهران، بهار1386
16- ملکي، امير، عباسپور. عليرضا، بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به هویت ملی و مؤلفه های 

آن،
 فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره 2، 1388، صص 176 -159

17- مهدوی پور. حسين،  مقدمه ای بر تأثير فرهنگ در معماری،  نشریه مسکن و انقالب )فصل نامه تخصصی
 بنياد مسکن انقالب(، تهران، زمستان 1377، ص 58

18- نایبي، فرشته، حيات در حياط، انتشارات نزهت، تهران، بهار1381
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره سيزدهم/ پایيز- زمستان 1389

19- نوربرگ کریستين شولتز، مفهوم سکونت )به سوی معماری تمثيلی(، ترجمه: محمود امير یار احمدی، 
نشر آگاه، تهران، 1371

20- هال، استوارت، رمزگذاري و رمزگشایي، ترجمه ي نيما ملک مهدي، چاپ اول-تهران، 1382

سایت ها
 89/10/5 ، www.sid.ir ،121-10521- اشرفي، اکبر، مسئله هویت ایرانی در ایران معاصر، ص

22- اکبریان، رضا، مناسبات دین و فلسفه در جهان اسالم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی، 1386

.http://wwwnewdesign.ir
تعليمات  تاریخ و  بابک، نوشادی. محمودرضا، بررسی ميزان برخورداری کتب فارسی،  23- شمشيري، 
www.sir.   ،اجتماعی دوره راهنمایی تحصيلی از مؤلفه های هویت ملی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی

89/10/4 ، ir
24- طایع. مهسا، در تکاپوی هویت ، سایت روزنامه پيمان ملی )1389/8/2 ، 10:35(، سایت:

www.paymandaily.af.
25� www.yazdfarda. com.
26� www.newdesign. ir. 
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