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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

هويت مسكن با كليت و نه جزئيات منفرد بنا به دست آمده و ادراك آن تنها در سايه درك بينابيني جزئيات و كليات بنا 

اين راستا ورود در مسكن سنتي با تعبير سلسله مراتب حضور و محرميت شناخته مي شود. سلسله مراتب  ميسر است. در

به عنوان تذكري براي انسان جهت يادآوري جايگاه او در نظام خلقت عالم و آفرينش هنري محسوب مي شود و از جايگاه 

متعددي كه در اين مقاله به آن اشاره مي شود،  وااليي در مسكن سنتي برخوردار بوده كه امروزه  نقش آن به داليل

تحليلي و با انتخاب نمونه موردي  -تضعيف شده و نيازمند بازآفريني و احيا است. روش پژوهش در اين مقاله از نوع توصيفي

ا روش ميداني بو نيز روش جمع آوري اطالعات به صورت كتابخانه اي از خانه هاي سنتي و معاصر شهر يزد مي باشد. 

مشاهده خانه هاي سنتي و معاصر شهر يزد و روش تجزيه و تحليل اطالعات از نوع كيفي و كمي با ترسيم دياگرام و نمايش 

سلسله مراتب فضايي در خانه هاي سنتي و معاصر ميسر شده است. نتايج مقاله نشان مي دهد سلسله مراتب فضايي در 

م ريختگي فضايي به آن حاكم شده است. بنابراين راهكارهاي خانه هاي امروز كمرنگ شده و در حقيقت نوعي دره

بازآفريني سلسله مراتب فضايي خانه هاي سنتي و احياي اصول آن در خانه هاي معاصر مسئله اصلي اين پژوهش است كه  

  با بررسي تطبيقي و با استفاده از ترسيم دياگرام هاي تحليلي به آن پرداخته مي شود. 

  

  سله مراتب فضايي، خانه هاي معاصر، خانه هاي سنتي، بازآفريني، شهر يزدسلواژگان كليدي: واژگان كليدي: واژگان كليدي: واژگان كليدي: 
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 مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

در شاخه هاي مختلف علوم و معارف سنتي، اصل سلسله مراتب از جايگاهي ويژه برخوردار بوده و در بسياري از موضوعات 

صل سلسله مراتب از اصول بنيادين و توجه زيادي را به خود معطوف نموده است. در مباحث مربوط به هستي شناسي ا

زيربنايي است، تا آنجا كه در سرتاسر شاكله هاي جهان شناختي مضمون ثابت جهان سلسله مراتبي تجلي و نمود يافته 

دين طبق تعريف سلسله مراتب در ) 167، 1380است و داراي ارتباطي عميق با وجود باطني انسان است. (نصر، 

با توجه به شدت و ضعف دريافت شان، در درجات  قيقت سلسله مراتبي است و همه مخلوقات، درك حاسالم(مذهب تشيع)

 و مي باشددر جهان سنتي، تمايزي ميان امر طبيعي و فراطبيعي ن دينيتفكر  درمختلفي از نظام هستي واقع مي شوند. 

 بنابراين)؛ 112، 1380الن و بختيار، هستند(ارديكديگر متصل  و بهتمامي مراتب هستي در تعامل زنجيروار در هم تنيده 

سلسله مراتبي  ،حقيقتدرك نهاده شده اند كه  نبنيا تمام جهان شناسي هاي سنتي به طريقي بر اين حقيقت اساسي

) وجوه مختلف سلسله مراتبي هر كدام به گونه 87، 1375اش نيست (نصر،  منحصر به حلقه فيزيكي ومادي ،است و عالم

عاد وجودي انسان مؤثرند و در عين حال نيز تأثيري متقابل و در هم تنيده بر هم دارند كه در مجموع اي و بر بخشي از اب

گذارند. ابعاد متنوع و گوناگون سلسله مراتب نظير سلسله مراتب فرمي، سلسله اثري شگرف در اعماق وجود انسان به جا مي

ايران به وضوح قابل شناسايي است. (صاحب محمديان، مراتب عملكردي، سلسله مراتب فضايي و بصري در ابنيه سنتي 

) در اين مقاله سلسله مراتب فضايي خانه هاي سنتي مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس وضعيت اين نوع از 61، 1386

گيري در سلسله مراتب در خانه هاي معاصر شناسايي و در نهايت الگوهاي سلسله مراتب فضايي خانه هاي سنتي براي بهره

  سكن معاصر بازآفريني مي گردد. م

        
        

        بررسي سلسله مراتب فضايي در خانه هاي سنتي بررسي سلسله مراتب فضايي در خانه هاي سنتي بررسي سلسله مراتب فضايي در خانه هاي سنتي بررسي سلسله مراتب فضايي در خانه هاي سنتي 

). بر اين 277، 1378در نگرش سنتي سلسله مراتب به عنوان مبناي برقراري ارتباط انسان با جهان مطرح است (نقي زاده، 

ام سلسله مراتبي در ارتباطات نظ وجوداساس در تمامي بناهاي سنتي سلسله مراتب فضايي به نوعي رعايت شده است؛ 

فضا و نحوه ورود به فضاي بعدي، تفاوت هايي به وجود آيد تا  سبب مي شود در نحوه ورود به يكمسكن سنتي فضايي 

. اتصال، انتقال و وصول الگوي گرفتن در ساحتي ديگرگونه براي مخاطب تسهيل و تشديد شود بدين ترتيب احساس قرار

ه فضايي ديگر است. وجود سلسله مراتب در مسكن سبب مي گردد تا در نوع عملكردها و وقوع بنيادين همبندي يك فضا ب

فعاليت و همچنين در ديد و حركت افراد تنوع حاصل شود و عرصه هاي ورودي، اندروني، بيروني و خدماتي از هم تفكيك 

ور از داالن و ورود به حياط و گذر از گردند. گذر از در و سپس ورود به هشتي (فضايي نيمه عمومي و ايستا)، سپس عب

ايوان نيمه خصوصي و ورود به اتاق خصوصي و بسته همه نشانگر وجود نوعي سلسله مراتب حركتي در مسكن براي رسيدن 

به آرامش و سكون مي باشد. اين حركت به گونه اي صورت مي گيرد كه يادآور سلسله مراتب عرفاني براي نيل به مقصود 

آرامش روحي و جسمي افراد را تأمين گرداند. در مسكن سنتي ورود همواره از گوشه هاي حياط مركزي الهي باشد و 

صورت مي گيرد؛ پس از رسيدن به حياط مركزي فرد در مقام انتخاب مي ايستد و فضاي مورد نياز خويش را مي طلبد. 

وارد نمي شود و از داالن هاي كناري وارد اين در حاليست كه براي رسيدن به فضاهاي اصلي(زيستگاهي) هرگز مستقيم 

مي گردد؛ فضاي اصلي(زيستگاهي) در حقيقت فضايي است كه ديد مستقيم به بيرون دارد وليكن دسترسي آن غيرمستقيم 

 نمونه از  4مشخص است،   1است و براي خارج شده از آن بايد مسافت نسبتاً زيادي پيموده شود.  چنانكه در جدول 
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شهر يزد شامل خانه هاي عرب كرماني، گلشن، ريسمانيان و تهراني ها مورد بررسي قرار گرفته و با ترسيم مسكن سنتي 

دياگرام هاي سلسله مراتب فضايي جايگاه آن مشخص شده است. تحليل اين دياگرام ها نشان مي دهد كه  فضاهاي 

رند. بنابراين هم دسترسي و هم ديد اين فضاها خدماتي در گوشه هاي حياط و معموالً در پشت فضاهاي اصلي قرار مي گي

با وجود حياط در مركز » اصل مركزيت«در خانه هاي سنتي غيرمستقيم است و فضاهاي كامالً فرعي محسوب مي شوند. 

خانه كه بيان رمزگونه حقيقت ازلي است، رعايت مي شود. در اطراف حياط مركزي اجزاي خانه با نظمي خاص و متعالي 

ه اند. بزرگترين و مهمترين دانه مجموعه بر روي محور مركزي حياط(محور تقارن) قرار داشته و وحدت بين اجزا قرار گرفت

را به نمايش مي گذارد. براي هرجزئي در اين جبهه معادلي در جبهه ديگر وجود دارد و اين نظم و تقارن، نما را به سكون و 

در عين حال اين حياط و فضاهاي اطراف آن به مركز نظر مي كنند و  آرامش مي رساند كه القا كننده كمال متعال است.

  ) 31، 1388(مسائلي، چشم خود را به پاكي و پاكيزگي و همچنين به زندگي در فضاي سبز بهشتي روشن مي كنند. 

ه تصاوير در معماري ايراني سلسله مراتب نه تنها در فضاهاي حركتي كه در فضاهاي بصري نيز وجود داشته و در هرلحظ

آيد و در متنوعي همراه با بازي هاي نور مختلف را در برابر ديدگان قرار مي دهد. نور به كمك فضاي كالبدي مسكن مي

تعريف سلسله مراتب نقش بازي مي كند. حياط كامالً روشن كه فضاي حركت و فعاليت است، ايوان كه حد فاصل روشنايي 

ايستا براي سكون موقتي ايجاد مي كند و درنهايت به اتاق تاريك كه نقطه نهايي  و تاريكي است، فضايي نيمه پويا و نيمه

  مسير حركت مي باشد و نور تجزيه يافته خود را از حياط مركزي خانه دريافت مي كند.  
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        سلسله مراتب جانمايي فضاها در مسكن سنتيسلسله مراتب جانمايي فضاها در مسكن سنتيسلسله مراتب جانمايي فضاها در مسكن سنتيسلسله مراتب جانمايي فضاها در مسكن سنتي        پالن پالن پالن پالن         اسامي خانه هااسامي خانه هااسامي خانه هااسامي خانه ها

        عرب كرمانيعرب كرمانيعرب كرمانيعرب كرماني

  
  

        گلشنگلشنگلشنگلشن

  
  

        ريسمانيانريسمانيانريسمانيانريسمانيان

    

        تهراني هاتهراني هاتهراني هاتهراني ها

    
 هاي زيستگاهي، خدماتي، حياط مركزي و ورودي خانه هاي سنتي شهر يزد،: بررسي سلسله مراتب فضايي در بخش1جدول

  مأخذ: نگارنده 
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        بررسي سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر بررسي سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر بررسي سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر بررسي سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر 

هاي معاصر به خانه هاي سنتي مي باشد، در خانه كه از زيرمجموعه هاي سلسله مراتب عرفاني دراتصال، انتقال و وصول 

نوعي دگرگون شده است.  تغييرات ايجاد شده عمدتاً تحت تأثير تغيير در هندسه كالبدي خانه ها و عوض شدن اهميت 

فضاها،  تك خانواري شدن و عدم تقارن فضايي در خانه ها، تغيير در سطح زيرساخت و اندازه زمين، حذف حياط مركزي و 

حذف حياط مركزي و جايگزيني آن با در خانه كه با » اصل مركزيت«اهاي بينابيني است. در اين ميان از بين رفتن فض

حياط هاي يكطرفه ايجاد گرديد، باعث وارد آمدن يكي از ضربه هاي اصلي به سلسله مراتب عرفاني خانه هاي معاصر 

ورود از نها با خانواده به فضاهاي مختلف هدايت مي شدند و وارد شوندگان بر حسب رابطه آگرديد.  در خانه هاي سنتي 

داالني تاريك به حياط مركزي صورت مي گرفت و از آنجا حركت به ساير بخش هاي خانه  به گونه اي بود كه يادآور 

ضاهاي همچنين ف سلسله مراتب عرفاني براي نيل به مقصود الهي باشد و آرامش روحي و جسمي افراد را تأمين گرداند. 

ورودي فضايي شاخص و  در اين خانه ها بر خالف خانه هاي معاصر، خانه در بدو امر معلوم نبود و به تدريج آشكار مي شد. 

ورود به فضاي زيستگاهي هرگز مستقيم صورت مستقل بود و امكان مكث به اندازه الزم را فراهم مي آورد. عالوه بر اين 

ينابين ورود به زيستگاه غيرمستقيم انجام مي شد. در حاليكه طبق مطالعات انجام گرفت و همواره به واسطه فضاي بنمي

) در خانه هاي معاصر شهر يزد، ورودي يا از سمت حياط (در خانه هاي شمالي) و 2شده بر روي نمونه هاي موردي(جدول 

كه دوبر هستند، از  2نند خانه تيپ يا مستقيم به داخل خانه(در خانه هاي جنوبي) صورت مي گيرد. در برخي از خانه ها ما

فضاهاي ورودي هر دو سمت(حياط و داخل خانه) امكان ورود ايجاد مي شود. به هر حال از هر طرف ورود صورت پذيرد، 

يعني داالن كه در » حركت خطي«يعني هشتي و فضاي » مكث موقت«براي اعمال هنگام ورود آماده نيستند؛ حذف فضاي 

وجود داشته، باعث از ميان رفتن  قدرت انتخاب آدمي و تفكر و انديشيدن روحاني در بدو ورود شده تمام خانه هاي سنتي 

ون مذاكره، ديدارهاي سريع و غيررسمي، و انسان را به يكباره در درون خانه قرار مي دهد. همچنين امكان انجام اعمالي چ

  رد و بدل كردن مايحتاج و...كه در ورودي خانه هاي سنتي صورت مي گرفت، در خانه هاي امروزي كمتر است. 

در درون خانه نيز سازمان فضايي پيشنهاد ويژه اي براي حركت نمي كند و حس قلمرو و ورود به يك فضاي خصوصي 

ندارد و فضاي ورودي عموماً با نشيمن، هال و گاه آشپزخانه تداخل دارد.  غير از خانه هاي  متمايز از فضاي عمومي وجود

شمالي كه بعد از در ورودي از خيابان به حياط وارد مي شوند، در صورت ورود مستقيم از جلو به ساختمان تقريبا عمق اثر 

ار محدود است و جهتي مشخص وجود ندارد. خانه ها ديده مي شود. در عين حال حركت در فضا و تركيب فضايي بسي

  )2بالفاصله پس از ورود،  وارد فضاي زيستگاهي و يا خدماتي شده و در انتها درهاي اتاق خواب ديده مي شوند. (جدول 
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        سلسله مراتب جانمايي فضاها در مسكن معاصرسلسله مراتب جانمايي فضاها در مسكن معاصرسلسله مراتب جانمايي فضاها در مسكن معاصرسلسله مراتب جانمايي فضاها در مسكن معاصر        پالن پالن پالن پالن         رديفرديفرديفرديف

        1111تيپ تيپ تيپ تيپ 

    

        2222تيپ تيپ تيپ تيپ 

  
  

        3333تيپ تيپ تيپ تيپ 

    

        4444تيپ تيپ تيپ تيپ 

    
        

هاي زيستگاهي، خدماتي، حياط مركزي و ورودي خانه هاي معاصر در شهر بررسي سلسله مراتب فضايي در بخش: 2ل جدو

 يزد، مأخذ: نگارنده
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        بازآفريني سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر بازآفريني سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر بازآفريني سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر بازآفريني سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر 

 پويا هاي ن فرآيند، شيوهنو مطرح مي گردد. اي پيشين است كه با بياني تجارب از استفاده با طراحي علمي بازآفريني فرآيند

معاصر را بازخواني كرده و مورد استفاده قرار مي دهد. (شاهچراغي،  زمان نيازهاي و ها خواست ها، پارادايم با متناسب و

سنتي  الگو سلسله مراتب فضايي در مسكن ) بنابراين در اين بخش از مقاله سعي در بازآفريني و معاصرسازي280، 1389

امروز بيان مي شود. امروزه سلسله مراتب مسكن معاصر به  مسكن در گيريبهره دات و الگوهايي برايمي گردد و پيشنها

داليل مختلفي از قبيل تغيير در هندسه كالبدي خانه ها و عوض شدن اهميت فضاها،  تك خانواري شدن و عدم تقارن 

ركزي و فضاهاي بينابيني دستخوش دگرگوني ها، تغيير در سطح زيرساخت و اندازه زمين، حذف حياط مفضايي در خانه

شده،  به طوري كه مركزيت خانه به زير سوال رفته و مراحل ورود به مسكن از اصل خاصي پيروي نمي كند و كامالً در هم 

در تنظيم شده است.  3ريخته به نظر مي رسد. براي احيا و توجه هرچه بيشتر به اين الگوي مهم در مسكن معاصر، جدول 

جدول پس از بررسي تطبيقي نمونه هاي سنتي و معاصر از مسكن شهر يزد، صورت غالب در هر دو گروه مشخص شده اين 

و در نهايت براي بازآفريني سلسله مراتب فضايي در خانه هاي معاصر دو دياگرام پيشنهادي بر اساس سلسله مراتب موجود 

  عاصر،  ارائه مي گردد. در خانه هاي سنتي و الزامات و محدوديت هاي خانه هاي م

از بين » اصل مركزيت«حياط مركزي،  همان طور كه مقايسه دوگونه خانه سنتي و معاصر نشان مي دهد در اثر حذف  

با حياط هاي يكطرفه جايگزين شده است. اين مسئله سلسله مراتب ورود به خانه را دچار اختالل كرده رفته و  در عوض 

باعث از ميان رفتن  قدرت انتخاب آدمي و تفكر و » حركت خطي«هشتي و فضاي  يعني» مكث موقت«فضاي  است. 

در عين حال حركت در فضا و  انديشيدن روحاني در بدو ورود شده و انسان را به يكباره در درون خانه قرار مي دهد.  

  تركيب فضايي بسيار محدود است و جهتي مشخص وجود ندارد. 
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از آنجايي كه وجود حياط هاي يكطرفه در خانه هاي امروزي امري اجتناب ناپذير است لذا گونه اي از سلسله مراتب به 

ت گيرد كه يكي به فضاي پذيرايي مانند دياگرام زير پيشنهاد مي شود كه در آن از طريق دو حياط(فضاي خالي) ورود صور

و ديگري به اتاق هاي خواب راه مي يابد البته اين در صورتي است كه امكانات سايت اجازه دهد و ساختمان دو بر باشد 

، دياگرام 4، دياگرام الف)، در غير اين صورت تعبيه هشتي پس از ورود به فضاي خانه توصيه مي شود.  (جدول 4(جدول 

گرفت و فضاهاي مان طور كه مشخص است در خانه هاي سنتي فضاهاي خدماتي در گوشه ها قرار ميهمچنين ه ب). 

اصلي در امتداد حياط مركزي، وليكن در خانه هاي معاصر فضاهاي خدماتي مابين فضاهاي اصلي قرار گرفته اند و نوعي 

و فضاهاي اصلي در امتداد حياط براي سردرگمي در خانه ديده مي شود. لذا قرارگيري فضاهاي خدماتي در گوشه ها 

تفكيك حوزه فعاليت اصلي و  خدماتي و عالوه بر اين تفكيك فضاهاي اصلي به دو بخش خصوصي و عمومي براي افزايش 

حس قلمرو براي ورود از بخش عمومي به خصوصي توصيه مي گردد. (دياگرام الف و ب) الزم به ذكر است در دياگرام هاي 

رد نشانگر فضاي اصلي، رنگ سبز نشانگر فضاي خدماتي، رنگ قرمز نشانگر حياط و فلش ها نشانگر ترسيم شده رنگ ز

 ورودي ها مي باشند.

  

صورت سلسه مراتب فضايي غالب از بين تمامي  گونه هاي پيشنهادي براي بهره گيري در مسكن معاصر

 گونه هاي مورد بررسي  

 

                                                         
        دياگرام الف

  
  

  دياگرام ب

 

             

مسكن مسكن مسكن مسكن 

 سنتيسنتيسنتيسنتي

             

مسكن مسكن مسكن مسكن 

 معاصرمعاصرمعاصرمعاصر

  : ارائه پيشنهاد و الگو براي بازآفريني سلسله مراتب فضايي در مسكن معاصر، مأخذ: نگارنده4جدول 
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        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

 عالوهمسكن مناسب بايستي  ديگر بيان به است، انسان زندگي روش بر منطبق و سازگار محيطي ايجاد مسكن اصلي هدف

- ساختمان و مسكوني هاي بافت د.نماي برآورده نيز را آدمي اجتماعي نيازهاي و كيفي نيازهاي ، شخصي نيازهاي تأمين بر

-مي آرماني محيط يك براي ها گروه اميال و اهداف دهنده نشان بيشتر و هستند شخصي اميال نتيجه كمتر بومي هاي

 را ها آن توان مي و اندآمده وجود به اجتماعي فرهنگ وسطت كه هستند نماديني هاي ارزش داراي ها آن بنابراين. باشند

 و از باشندمي هويتي و محيطي هايجنبه تمام شامل اجتماعي مشترك عوامل. دانست اجتماعي مشترك عوامل محصول

 در را هاتركيب نحوه و فضا فرم كه عاملي ؛ در حقيقتهستند مسكوني هاي محيط و مسكن بر گذار تأثير عوامل مهمترين

باشد. در اين ميان سلسله مراتب فضايي به مي آنان آرماني زندگي از هاانسان آورد، تفكرمي به وجود مسكوني هايمحيط

عنوان عامل اصلي چيدمان فضايي در خانه هاي سنتي نقش مهمي داشته و اين در حالسيت كه امروزه به دليل آپارتمان 

ود را از دست داده است. در اين مقاله جايگاه سلسله مراتب فضايي در خانه نشيني و تغيير شيوه زندگي، نقش هميشگي خ

هاي سنتي و خانه هاي معاصر مورد بررسي قرار گرفت،  نتايج پژوهش نشانگر كاهش نقش سلسله مراتب فضايي در خانه 

ورودي خانه      حياط و     ريختگي و نبود سازماندهي ميان فضاهاي زيستگاهي، خدماتي،همهاي معاصر است كه دليل آن به

هاي معاصر است. وليكن پيشنهاداتي كه در انتهاي مقاله براي احياي اصل سلسله مراتب فضايي در خانه هاي معاصر 

صورت گرفت نشان داد كه علي رغم اين درهم ريختگي فضايي، مي توان براي بازآفريني اين مقوله اقدام نمود.  دياگرام ها 

ر راستاي احياي اصل مركزيت و ايجاد سلسله مراتب فضايي انجام گرفته است. از آنجا كه با و پيشنهادات ترسيم شده د

هاي يكطرفه، اصل مركزيت در خانه هاي امروزي دچار اختالل گرديد  و هاي مركزي و جايگزيني آن با حياطحذف حياط

خطي در بدو ورود، نبود قدرت انتخاب  سلسله مراتب ورود به خانه ها با از ميان رفتن فضاي مكث موقت و فضاي حركت

كه در آدمي و محدود شدن تركيب فضايي خانه ها، از بين رفت، وليكن دياگرام هاي ترسيم شده بر اين مبنا صورت گرفته 

آن گونه اي از سلسله مراتب فضايي از طريق دو حياط(فضاي خالي) ورودي صورت گيرد كه يكي به فضاي پذيرايي و 

هاي خواب راه مي يابد، البته اين در صورتي است كه خانه مورد نظر  دو بر باشد، در غير اين صورت تعبيه ديگري به اتاق 

هاي سنتي فضاهاي خدماتي در هشتي پس از ورود به فضاي خانه براي تقسيم فضايي توصيه مي شود. همچنين در خانه

ليكن در خانه هاي معاصر فضاهاي خدماتي مابين گرفت و فضاهاي اصلي در امتداد حياط مركزي، وگوشه ها قرار مي

فضاهاي اصلي قرار گرفته اند و نوعي سردرگمي در خانه ديده مي شود. لذا قرارگيري فضاهاي خدماتي در گوشه ها و 

فضاهاي اصلي در امتداد حياط براي تفكيك حوزه فعاليت اصلي و  خدماتي و عالوه بر اين تفكيك فضاهاي اصلي به دو 

وصي و عمومي براي افزايش حس قلمرو براي ورود از بخش عمومي به خصوصي توصيه مي گردد. رعايت موارد بخش خص

عنوان شده مي تواند موجب تقويت سلسله مراتب فضايي در خانه هاي معاصر شود و آن را با خانه هاي سنتي هماهنگ 

  سازد. 
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        منابع و مراجعمنابع و مراجعمنابع و مراجعمنابع و مراجع

  حس وحدت، ترجمه حميد شاهرخ، نشر خاك، اصفهان.  )،1380اردالن، نادر؛ بختيار، الله( •

دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ، خانه هاي يزد، گنجنامه فرهنگ آثار معماري اسالمي ايران)، 1375(قاسمي، كامبيز حاجي •

 .  معماري و شهرسازي، مركز اسناد و تحقيق: شركت توسعه فضاهاي فرهنگي

پرديس(درآمدي بر بازشناسي و بازآفريني باغ ايراني)تهران: جهاد دانشگاهي، واحد )، پارادايم هاي 1389شاهچراغي، آزاده( •

  تهران. 

، 1386، بهار 29)، سلسله مراتب محرميت در مساجد ايراني،  نشريه هنرهاي زيبا، شماره 1386صاحب محمديان، منصور( •

  . 68- 59صص 

ديني در مسكن سنتي كويري ايران، نشريه هنرهاي زيبا، )، نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهاي 1388مسائلي، صديقه( •

  . 27 -38، صص 37شماره 

 )، طراحي و ساخت آپارتمان مسكوني منطقه صفاييه يزد. 1388-91مهندسين مشاور آرا ( •

 )، طراحي و ساخت آپارتمان مسكوني منطقه صفاييه يزد. 1388- 91مهندسين مشاور شمسه يزد ( •

 )، طراحي و ساخت آپارتمان مسكوني منطقه صفاييه يزد. 1389-91داز محيط (مهندسين مشاور فرا ايده پر •

  )، هنر و معنويت اسالمي، ترجمه رحيم قاسميان، دفتر مطالعات ديني هنر، تهران. 1375نصر، سيد حسين( •

  )، معرفت و امر قدسي، ترجمه فرزاد حاجي ميرزايي، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران. 1380نصر، سيد حسين( •

  )، معرفت و معنويت، دفتر پژوهش و سهروردي. 1380سيدحسين(نصر،  •

)، حكمت سلسله مراتب در معماري و شهرسازي، مجموعه مقاالت دومين كنگره تاريخ معماري و 1378نقي زاده، محمد( •

  شهرسازي، جلد سوم، سازمان ميراث فرهنگي كشور، تهران.

        

        

        

        

 


