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Paying too much attention to the eternal power of reasoning and ignoring the latent 

mental spaces has created crises of the gap between the contemporary human and 

the artificial environment. Therefore, it seems vital to recognize the roots of the 

connection between the mind and the body in the fields of architecture in the past. 

Aiming to identify the mystical field in the Iranian introverted architecture, this 

study investigates another field, beyond the realm of existence mirror. The 

theoretical foundations of the research specifically refer to the position of the 

phenomenon of mirror in philosophy of Illumination and its role in the Iranian 

introverted architecture. The main research question refers to how the essence of 

space appears in the architecture. The qualitative method of this research is based 

on an interpretive philosophical view that uses the methodology of logical reasoning 

to explore the inner reality of space-place. The results show that the development of 

other sides of things and the recognition of the field beyond the realm of mirror 

would be possible by the transition from the methods of looking inside and outside 

in the fields of Iranian introverted architecture. Meanwhile, “the confrontation of 

mind and object” leads to “internal and external transformation of the human being” 

and creates “another realm called the world of mystics". The degree of presence in 

the space of introverted architecture is adapted to Suhrawardi's philosophy and 

passing through the seven steps of: the trouble of separation from the outside, joining 

to the inside, awakening, astonishment, annihilation, immersion in the depths of 

maze, the return and development of a mirror phenomenon, the human enters 

another realm of existence. At the end of this path, the mystics will appear in the 

interior spaces of architecture. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Architecture has the power to inspire and change the whole existence. Experiencing an architectural space 

would eliminate all external whispers and direct everyone’s attention to the inner existence of things; it 

enables the person to recognize his fundamental solitude. However, the neglect of the new architecture 

toward mental latent spaces has caused the space to have an empty format with an emptier content. 

Acknowledging the nature of space and the experience of being present in the flow of life as well as the 

confrontation of the mind and objectivity would be possible. 

Discovering the nature of architectural fields on the edge of the desert, this research explores the inner 

landscape of the mind. The deep understanding of the inner mental perspectives will be possible by facing 

deepest layers of existence. The mental orientations in experiencing the meaning of architecture based on 

enlightenment philosophical approaches- with a special look at the phenomenon of the mirror- give a unique 

direction to the analysis bases of this research. 

In the contemporary world, architecture has lost its existential concept, and its impact on the individual 

and culture are disappearing. Throughout this change, the mental and internal needs of humans should also 

be considered which necessitates reviving the poetic consciousness of architecture. The crisis of detachment 

between man and the living space in today's world has led the present study to search for a strategy to 

transfer the experience and create continuity between these factors in order to reorganize the existence and 

move towards another realm of existence by reading the signs of the past. 

Due to the emphasis on Enlightenment philosophy, and in order to discover the essence of phenomena, 

the paradigm of interpretivism - relying on the biological perspectives and lived experiences of people - is 

used as a method of recognizing and interpreting the meaning of place. In this method, the analysis of the 

sense of place and the relationship between architectural fields and the individual’s mind is specially 

considered, in addition to examining the physical structure of space.  

The present research analysis is done in a semantic way, i.e. it examines the Iranian philosophy and 

mysticism to understand another realm of existence in the architecture of Iran's houses at the margin of 

desert. Based on this method of analysis, the experience of meaning in the architectural space happened 

through the adaptation of the hidden layers of the mind and the philosophy of Sohrvardi's mirror 

phenomenon and also, passing through the hierarchy of presence in an internal, continuous, and endless path 

to explore a field called the world of mysticism. Therefore, the living experience of people in Iranian 

introverted homes has been studied in addition to the intertextual reading of Sohrvardi's treatises in order to 

generalize and ensure the acceptance of the findings. Conducting partial and semi-structured interviews with 

the residents of these houses, these studies provide a qualitative interpretation of findings which would be 

considered as the basis of recognition. 

Recognizing the internal intersection of people's mental interpretations, obtained by coding the statistics 

from the interviews, leads research studies to a precious link in the inner world. Returning to oneself essence 

and passing through a path that originates from within, the philosophical manifestation of this valuable gem 
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in Sohrvardi's philosophy is manifested in the "mirror phenomenon", and encompasses the surrounding 

world in the "Enlightenment philosophy".  

Suhravardi's philosophical theory considers existence nothing but light, so the world cannot be anything 

other than enlightenment. Humans are no exception to this rule. Due to the fact that light shines from the 

person to others, s/he is generous and can shine a light on others and be enlightened by them. This is the 

basis of thinking that says, the ecosystem of the desert has institutionalized the concept of cohesion not only 

in the physical structure but in the depths of the inner world of people. Accordingly, it considers the real 

concept of life in the component of people's presence and interprets peace not in solitude but in 

companionship. These houses are "surrounded by an environment" from which one sees the flow of 

presence, not with the eyes of the head but with the eyes of the heart. 

In the mysterious labyrinth of the introverted architecture of the Iranian desert margin, life originates 

from human essence and flows like a smooth river in a coherent fabric. Enclosed windowless spaces are the 

manifestation of a mysterious world from the outside, and full of inner peace from the inside. Due to the 

introverted nature of the architecture of these areas, the revelation of place sense experiencing the endless 

horizon of the desert and reviewing the landscape of the mind in the course of life leads the mind space to 

the depth of the inner world. 

Recognizing the emergence of the mystical realm in the space of Iranian introverted architecture, the 

results of the theories of this research interpret the type of mind relationship with the surrounding world. 

Philosophical understanding of the concept of another realm of existence in Iranian introverted architecture 

has revealed the inner state of people faced with this type of traditional Iranian architecture. To repair the 

gap between the past and the future, reach a strategy to transfer the experience of the predecessors, and also 

search an answer to the question of study- which seeks to find the way of emerging the place space nature 

in the inner realm of architecture- one is leaded a path that corresponds to hidden layers of the mind to 

understand the essence of building. Experiencing the space of Iranian introverted architecture draws one's 

mind flow in a continuous path. This path happens in seven steps of, freedom from the outside, connection 

to the inside, awakening, amazement, immersion in the depth of labyrinth, the return, and the revelation of 

the inner world. The end of this path is where we know as the phenomenon of the mirror in the philosophy 

increases the human ability to achieve self-revelation and self-knowledge. 
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 ها: واژهکلید

درونگرا، معماری معماری ایرانی، 

 فلسفۀ اشراق، پدیدار آیینه

 

 
عاصر و انسان م نیاز گسست ب یناش یهابحران ،ینهفته ذهن یبه فضاها یتوجهیاستدالل و ب زالیاز حد به قدرت ال شیتوجه ب
 تیگذشته اهم یمعمار یهادر عرصه نیذهن و ع یوستگیپ یهاشهیر یبازشناس اساسنینموده است. برا جادیمصنوع را ا طیمح
وجود  هنییآ یدر فراسو یگرید ۀعرص ۀبه مکاشف یرانیا یدرونگرا یدر معمار یعرفان ۀپژوهش با هدف شناخت عرص نی. اابدییم
 یو نقش آن در معمار یسهرورد ۀدر فلسف نهییآ داریپد گاهیصورت خاص بر جاپژوهش به ینظر یمنظور مبان نی. بدپردازدیم

پژوهش  نیا یفی. روش کپردازدیم یفضا در معمار تیماه دارشدنیپد یپژوهش به چگونگ یدارد. پرسش اصل دیتأک یرانیا یدرونگرا
 یدرون تیناخت واقعش یدر پ یاز راهبرد استدالل منطق یریگبوده که با بهره انهیرگرایتفس یفلسف دگاهیبر د یمبتن یشناسشناخت
 یهاوهیذار از شبا گ نهییآ یعرصه فراسو یو بازشناس زهایچ گریکه انکشاف وجه د کندیم انیپژوهش ب نیا جیمکان است. نتا -فضا 

 یدگرگون»منجر به  ،«نیذهن و ع ییارویرو»گذار  نی. در اشودیم سریم رانیا یدرونگرا یمعمار یهانگاه درون و برون در عرصه
 یفضا مراتب حضور درسلسله اساسنی. برابخشدیم تیموجود« عرفان یایبه نام دن یگرید ۀعرص»شده و به « فرد یو درون یمعنو
 رت،یح ،یداریاز برون، وصال به درون، ب ییمحنت جدا ؛ۀو فرد با گذار از هفت مرحل افتهیانطباق  یسهرورد ۀدرونگرا با فلسف یرمعما

 ر،یمس نیا تِی. در نهاشودیم تیوجود هدا گرید ۀبه عرص نه،ییآ داریپد کیدر عمق هزارتو، بازگشت و انکشاف  یورفنا و غوطه
 خواهد شد. داریپد یمعمار یندرو یعرفان در فضاها ۀعرص

. یدر فلسفه سهرورد نهییآ داریبر پد دیبا تأک یرانیا یدرونگرا یوجود در معمار گریعرصه د یبازشناس(. 1051) .اکبری، مریم؛ بهبهانی، رضا؛ ایرانی بهبهانی، هما: استناد

  DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.50550.3136.351-320 :(05)11، های فلسفیپژوهش

 نویسندگان. ©                                                                                    .تبریزدانشگاه شر: نا
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  مقدمه
، اتاق کیدر و وارد شدن به درون  رهیدهد. فشار دادن دستگ رییو تغ زدیروز برانگرا روزبه یقدرت را دارد که هست نیا یمعمار
 یرونیب یهاهمهمه یتمام ،یاثر معمار کی. تجربۀ میو احساس تجربه کن یشود، اگر آن را با آگاه لیتبد قیبه تجربه عم تواندیم

 ؛پاالسما ؛هال) سازدیآگاه م نمانیادیما را از خلوت بن ساخته ومعطوف  زهایچ یدرون هست یسورا حذف نموده و تمام توجه را به
 دیجد یمعمارتوجهی بیاز حضور همراه است. اما  یاوهیش ای یاز زندگ یاوهیبا ش ییفضا یهر محتوا. (22-33 :1320پرزگومز، 

 .(101 :1320 گان،ی)شا باشد داشته تریته یمحتوا با یتهانیقالب م کیفضا باعث شده،  ینهفته ذهن یبه سر بر آوردن فضاها
 شود.شناخت ماهیت فضا و تجربۀ حضور در جریان زندگی و رویارویی ذهن و عین میسر می

میق شناخت ع»پردازد. یمدرونی ذهن  اندازچشمهای معماری حاشیۀ کویر، به بازشناسی این پژوهش با مکاشفۀ ماهیت عرصه
ده نشاز صفحۀ خاطرمان محو  گاهچیهایم. اما در اصل ۀ فراگیری دوبارۀ زبانی است که آن را از یاد بردهمنزلبهانداز درونی؛ چشم
 «هستی در جهان»(. در مسیر این مکاشفه، تجسم و پذیرش معماری به ابزاری برای شناخت و تثبیت 25: 1321)شایگان، « است

شدن  رودرروی فلسفی تفسیر معماری با کردهایروگیری از اندازهای درونی ذهن و بهره. شناخت عمیق چشمشودیمآدمی تبدیل 
های ذهنی در تجربۀ معنای معماری بر مبنای رویکردهای فلسفی گیری زمینهد. جهتهای وجود میسر خواهد شترین الیهبا عمیق

 بخشد. یی خاص میوسوسمتاشراقی، با نگاه ویژه به پدیدار آیینه، به مبانی تحلیل این پژوهش 
 رد مکان اصل به توجهیکم و غفلت یادآور خطر جان و جسم فرسودگی ایرانی، معماری فعلی وضع در»

 ذهن رد شدهساخته فضاهای به نسبت تاریخی هایآگاهی گویی. است اشراقی مشائی و فلسفۀ و حکمت
 هایتملک. باشد باید چگونه مکان بداند آنکهبی سازد،می مکان زیستن برای فرد. است مانده فرتوت عین و

 انسان گویی. است شده منجر مکان، چیستی و به ،1عملی و نظری حکمت به کمتر آنها کاربرد و هامکان
 هک وضعیت این در. است نیافته تمام هنوز مکان و زمان در زیرا نیز، بیرون در و یابدنمی درون در را خود
 مکان ارۀدرب «شعرگونه شعور» هایرگه آنکه مگر نیست امیدی هیچ شده، دچار مصیبت به معماری فلسفۀ
 خانه مکان، جهان، یافتن هایراهکوره آرامآرام آن پرتو در تا شود، بازسازی و کشف معماری هایپرداخته و
 . (10 :1382 دیباج،) «شود نمایان دوباره شهر و

داده و مفاهیم وجودی آن و قدرت تأثیرگذاری آن بر فرد و فرهنگ رو به در دنیای معاصر معماری معنای اصیل خود را ازدست
خواهیم محیط زندگی آدمی به سرطانی بدخیم تبدیل نشود باید نوع ساماندهی فضایی آن متأثر از نقش جدید است. اگر می نابودی

اء شعور شود. دستیابی بدین نیاز با احی نظر گرفتهبایست، نیازهای ذهنی و درونی انسان نیز در آن باشد. در مسیر این تغییر می
حران گسستگی میان انسان و فضای زندگی در دنیای امروز، پژوهش حاضر را بر آن داشته شعرگونۀ معماری ممکن خواهد شد. ب

 های گذشته راهبردی برای انتقال تجربهسوی عرصۀ دیگر وجود با خوانش نشانهساماندهی دوباره هستی و حرکت به منظوربهکه 
 و ایجاد پیوستگی میان این عوامل جستجو نماید.

 پیشینه پژوهش
دهی ها، و مفاهیم درون و برون در جهتو پدیدارشناسان حوزۀ معماری در باب فهم معنای اصیل پدیده پردازانهینظردگاه بررسی دی

( از رابطۀ بین 1381-1320) 2ی این پژوهش موضوعی حائز اهمیت است. برداشت فلسفی و تحلیل عمیق شولتزهایمحوربه 
سازد. وی با بررسی تأثیرات مخرب دنیای معاصر بر های او را از سایر منابع معماری متمایز میانسان و فضای مصنوع، کتاب

 شت به خودبازگ»دانسته و دستیابی به آن را از طریق  «بازگرداندن بعد شاعرانه به زندگی»حل خروج از وضعت کنونی ها، راهانسان
امیده که ن «پدیدارشناسی محیط زندگی روزمره»داند. شولتز این شیوۀ شناخت را ممکن می «فهمیدن معنای اصیل آنها»و « چیزها

سازد را ممکن می «توسعۀ مجدد حس احترام و توجه به چیزها»را داده و همراه با آن  «کشف مجدد عالم»ها امکان به انسان
 تالش بیننده ذهن درون مسئله حل برای خود آثار مجموعه معرفی با «دوسامه نقاب» کتاب در ،3هیدوک جان (.15: 1382)شولتز، 

                                                 
است که وجود در دانساتن موجوداتی  های کوچکتر دارد. حکمت نظری؛کنند که هر شااخه زیربخش عملی تقسایم می حکمت را به دو شااخۀ حکمت نظری و حکمت  . 1
 .است است که به اراده و کردارهای انسان وابستهها وابسته به حرکات ارادی افراد بشر نباشد. حکمت عملی؛ در دانستنِ صالحِ اموریآن

2. Norberg-Shultz   
3. John Hejduk 
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 بدان وانتمی ذهنی هایدریافت و درونی هایحفاظ کردن قربانی با که پنهان زمینی درون نیروی دوسا به معنی؛مه کند. نقابمی
 تعریف به ارائۀ آنها، درون به یافتن راه طریق معماری از فضاهای به نسبت آگاهی با 1لویی کان (.25 :1321هیدوک، ) یافتدست
توان به بازتولید کند که با شناخت منظر درون میاو تأکید می (.38 :1333 وال،ورگج)پردازد می خود مکان و انسانی هستی از ایتازه

 ای انکارناپذیر خالی از پوچی هستند. گونهیافت که بهای دستو نشر معانی
های خاص به بازشناسی درون وجودی عرصه صورتبه 2«مارکوس کوپر کلر»های درونی معماری در تشریح موضوع عرصه

 میان پدیدارشناختی وحدت به دستیابی شیوه تفسیرگرا، رویکرد با توانسته کیفی، هایتحقیق انجام . وی باپرداخته استفضای خانه 
 ابطۀر خصوص در دانستهشیپ هایواقعیت آن، واسطۀبه که شد راهی یافتن به موفق وی. نماید بیان را عرصۀ درون خانه و فرد
 فی(، با توص1382) «باجید»(. همچنین در زمینۀ معماری درونگرای ایرانی 1230 مارکوس،)گردد  آشکار خویشتن و خانه میان پویا

، به جستجو و «شعر و خانه ما»نموده و در کتاب  یخاطرات معرف نیتع یبرا ییهاخانه را ظرفعرصۀ درونی  یمکان یهاصورت
در این پژوهش با تشریح مفهوم درون و برون از  .پردازدمی نیزمرانیادب ا یهاافتهیبا توسل به  یمعمار یخیشعور تار یبازساز
شود. ایرانی پرداخته میحوزۀ معماری و فلسفه به جستجوی عرصۀ دیگر وجود در فلسفه و معماری درونگرای  پردازانهینظردیدگاه 
یابد، در تحلیل مرکز امن وجود می عنوانبههای درون وجودی خویشتن را در خانه فرد از بدو تولّد ریشه کهییازآنجاهمچنین 
 خاص این موضوع بررسی خواهد شد.  صورتبهموردی 

 روش پژوهش
پردازد. گیری از راهبرد استدالل منطقی به بررسی ماهیت و چیستی مکان میی ذهن و عین، و با بهرههم فراخوانپژوهش حاضر با 

ترکیبی  شناخت دنیای درون اصوالًبیرونی و تجربی نبوده و ذهنی و درونی است.  مشاهدۀقابلاستدالل منطقی مبتنی بر واقعیت 
فت که توان گمی اساسنیبراعی از معارف عینی و ذهنی ارائه نمود. توان تفکیکی واضح و قطاز کنش عینی و ذهنی بوده و نمی

توان شاهد حضور استدالل منطقی در رود، میاصل کلی این است که در تمامی انواع پژوهش هرجا که عینیت به سمت ذهنیت می
فاهیمی است که در ساحت نظر در مقام راهبرد پژوهش بود. از کارکردهای این راهبرد، پژوهش در حوزۀ فلسفه بوده و ناظر بر م

 (.1382پردازد )میرجانی، ساختار زبانی و منطقی مشخص به بررسی ماهیت و چیستی موضوعات می
ها، از دیدهکشف ذات پ منظوربهداند، گیری از استدالل در شناخت را کافی نمیپژوهش بر فلسفه اشراقی که بهره دیتأکپیرو 

و تفسیر معنای  شناسی شناختعنوان یک روشاندازهای پدیدارشناسانه و تجربۀ زیستۀ افراد، بهه چشمپارادایم تفسیرگرایی با اتکا ب
شناسانه منجر به کشف اطالعاتی از های شناختمکان استفاده شده است. کاربرد روش پدیدارشناسی در معماری و انجام تحلیل

شیوۀ شناخت عالوه بر بررسی ساختار فیزیکی فضا، واکاوی  نیدر ا گیرد.سادگی در معرض دید قرار نمیمعنای مکان شده که به
 یهاوارهطرحبا برشماری  اساسنیبراگیرد. قرار می موردتوجهخاص  صورتبههای معماری با ذهن فرد حس مکان و ارتباط عرصه

 ضوع در یک قالب کلی و منسجمکان به جستجوی نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و ارائه تفسیری موم -ا های فضذهنی در الیه
 شود. پرداخته می

صورت خاص به ارتباط؛ منظر ذهنی فرد، با عرصه درونی فضای معماری تأکید دارد. تحلیل به گونۀ پژوهش حاضر به
 ریکو یۀحاشهای گیرد که با بررسی فلسفه و عرفان ایرانی، به شناخت عرصۀ دیگر وجود در معماری خانهانجام می معناشناسیک
صورت ی متن شکن با شالوده فضای معماریدرونی  هاییهمنظور کشف امکانات معنایی و التحلیل معناشناسیک بهپردازد. ایران می

ه سهروردی و فلسفۀ پدیدار آیینپنهان ذهن  هاییهال، با انطباق . به اعتبار این شیوۀ تحلیل، تجربه معنا در فضای معماریپذیردمی
فان ای به نام دنیای عربرای شناخت عرصه انتهایو ب، ممتد در مسیری درونیحضور  مراتبسلسلهگذار از صورت پذیرفته و با 

تجربۀ  ها به بررسیی یافتهریپذنانیاطمی رساالت سهروردی جهت تعمیم و متننایمبدین منظور عالوه بر خوانش  .شودهدایت می
با ساکنین  هافتیساختارمهینهای عمیق و ها با انجام مصاحبهه شده است. این بررسیهای درونگرای ایرانی پرداختزیستۀ افراد در خانه

 گیرند.مبنایی بر شناخت قرار میکه  پردازدهایی میها به تفسیر کیفی یافتهاین خانه
 
 

                                                 
1. Louis I. Kahn 
2. Clare Cooper Marucus 
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 تشریح مسئلۀ درون و برون در فلسفه و معماری. 1
کند تا به موقعیت همیشه سرگردان خویش در جهان پیرامون ثبات بخشد. آدمی تنها شناخت مسئلۀ درون و برون به فرد کمک می

گی است. از طریق پیوست «ساکن شده»تواند بگوید که زمانی که آنچه در درون است و آنچه در بیرون است را معنا کرد، واقعاً می
ضا باتجربۀ ف «هویت»چنین شود. اینشخصیت او می «درون»ود را یافته و درون فضا بیانگر ها، ذهن انسان جای خاین تجربه

رای آنکه کند. بدیهی است که مکان بگیری است، پیوند نزدیکی پیدا میهایی که شخصیت انسان در حال شکلویژه در طی سالبه
(. 35: 1323های خاص و ویژۀ او باشد )شولتز، ای از خواستهارهعنوان فضایی درونی نیاز انسان را برآورده کند باید پاسخگوی پبه

 پردازد. پردازان معماری میجدول زیر به تشریح مسئله درون و برون از دیدگاه برخی نظریه

 پردازان حوزۀ معماری و فلسفه در باب نگاه درون و بروندیدگاه نظریه: 1 جدول

 دیدگاه پردازهینظر رویکرد

در درون و برون 

 طرح ذهنیت

ی عبور اآستانهای که هم به معنای فیزیکی و هم به معنای ذهنی، در آن از ی هست، لحظهالحظه . م(1203هیدوک )

 و پس از آن دیگر خارج از جسم نیستیم، درون آن هستیم. میکنیم

ی و وارونگ آمادهو  اندکینزد. درون و برون دور و سازندیم. برای تقسیم کیالکتیدبرون و درون یک » . م(1212) 1بشالرد

 «.هستندی دوگانگتبادل 

درون و برون در 

عرصۀ وجودی 

 کانم -ا فض

ید کجای درون بودن دانستن اینکه»اساس مکان عبارت است از خلق درونی که از یک برون مجزا است  . م(1212لنیدون )

 «است.

حرکت مضاعف رفت و برگشتی، فضا را به دو قلمرو متحدالمرکز درون » گرجادیاگذار میان درون و برون  . م(1213) 2بولنوو

ش ی بخسوبه ازآنجاداخلی قلمرو خانه و میهن است و آدمی  ترتنگکند: بخش و بیرون تقسیم می

 (.81: 1213)بولنوو، « رودمی شیپبه، گرددیبازمقلمروی بیرونی که از آن همواره  ترگسترده

 م(. 1231رلف )

 

علق ت به منزلهدرون مکانی بودن  .نهفته است «برون»و « درون»جوهره مکان در تجربه متفاوت فرد از 

 ها تلقیموقعیت عنوان مفاهیم وها بهبودن، مکان «برون»ی با آن است. از دیدگاه پندارذاتهمبدان و 

 .(13-10 :1382)رلف، هاست شامل بیگانه شدن عمیق از تمامی مکان ،شوند و برون وجودیمی

 .«بیرون است آنچهیی دور از بودن در جا یعنیاست؛ هدف اصلی در ورای مفهوم مکان  ،درون بودن» م(. 1231شولتز )
 شود.ها با پیرامونشان پدیدار میدرون و برون در نتیجۀ رابطۀ متقابل مکان

درون و برون در 

اری و مفهوم معم

 خانه

ای جهان خانه متفاوت از جهان بیرون است. خانه دورنمای مسکون را در دسترس آدمی نهاده و گهواره» م(. 1280شولتز )

 «ی دیگر را آغاز کرد.وگذارگشتشود که بتوان از آن می

ی از قطعۀ کوچککه  است در معماریی اکنندهرهیخمبادلۀ « تنش میان بیرون و درون»به عقیدۀ زومتور  م(. 1203زومتور )

 .ردیگیمو ناگهان، فضای درون و بیرون شکل  سازدیمو یک جعبۀ کوچک در آن  داردیبرمدنیا را 

را درون  فرد حالنیدرعو  کندمیمعماری دو جنبه دارد که فرد را از بیرون به بیننده یا تماشاچی تبدیل  . م(1203هیدوک )

 .شودیمدرونی سازمان معماری تبدیل  از نظامفرد به جزئی « بلعدیم» کامالًخود 

 سازد.آورد که معماری را میهای ضروری را پدید میگذار از بیرون به درون و از درون به برون، تنش م(. 1211ونتوری )

درون و برون در 
 جهان هستی

ی از هستی انسانی و مکان خود دست پرداخته که این تعریف با آگاهی نسبت اتازه؛ به تعریف انکیویل .م(1215) انکیویل
 است که؛ معتقدوی  (.38: 1333وال، ورگ)ج ردیگیمبه فضاها از طریق راه یافتن به درون آنها صورت 

 3.«ابندییمخلقت و آفرینش در درون خود موجودیت تمام »

                                                 
1. Bachlard 

2. Bollnow 

3. All creation exists within oneself  



 

 
 یبهبهان یرانیهما ا ی؛رضا بهبهان ی؛اکبر میمر ... / با یرانیا یدرونگرا یوجود در معمار گریعرصه د یبازشناس     
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حوزۀ فلسفه و معماری در باب نگاه درون و برون، به بررسی فاکتورهای  پردازانهینظرهای این پژوهش با تحلیل همگرای دیدگاه
های اشراقی سهروردی که خاص، نظریه صورتبهپردازد. همچنین های حاشیۀ کویر میبیدارگر ذهن، در فضای درونی خانه

یی وسوسمته محورهای فلسفی این پژوهش ، بنهایت کویر متصور شدههای حضور در عالم مثال را در بستر صحرا و افق بیجلوه
در روش اشراقی برای تحقیق در مسائل فلسفی و است. یکی از تقسیمات فلسفه اسالمی  1فلسفه مشائی و اشراقیبخشد. ویژه می
تنها استدالل و تفکرات عقلی کافی نیست، سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفیه آن نیز برای کشف « حکمت الهی»مخصوصاً 

 رویکرد فلسفی پژوهش حاضر بر اساس اساسنیبرا یق ضروری و الزم است، اما در روش مشائی تکیه فقط بر استدالل است.حقا
های وجود و شناخت فضای تبدل ترین الیهمنزلۀ رودررو شدن با نهاییبه 2کشف دنیای دروندر آن گرفته که شکلروش اشراقی 

 اند.آن دم زده بصیرت در همۀ اعصار ازاهل که  های تمثیلی استجوهری و استحاله

 یسهرورد ۀدر فلسف نهییآ داریپد. 2

ک های اسالمی است. شکوفایی و تعمیق فلسفه متافیزیترین و پویاترین اعصار عرفان در سرزمینقرن ششم و هفتم هجری از ارزنده
مثال و خیال فعال در فلسفه ایران اسالمی، مدیون اشراقیان ایران یا افالطونیان پارس است. سهروردی در قرن ششم تعالیم مغان 

ان های شهودی پیامبران و عارفبدون عقیده سهروردی، همه تجربه»راهیمی بازگرداند. به بیان کربن، زرتشتی را به دامان سنت اب
ربن هانری ک« گشتند.دیگر، فاقد واقعیت عینی خود میعبارتشدند. بهجا میدادند و بیجایگاه تحقق خیال خود را از دست می

با سهروردی، تکلیف سرنوشت معنوی او را برای گذر از جهان مادی مشخص  فلسفۀ اشراق بوده و اذعان داشته آشنایی او ریتأثتحت
نموده است. کربن نگاه درون به درون را با جستجوی عالم مثال با گذار از بیرون اشیا به درون آنها و دستیابی به قلب هزارتو یا 

  :کندگونه توصیف میشارستان شخصی این
 مینه به. دهد نشان را آن تواندنمی ،است دیده را آن که کسآن و، کجاست مثال عالم که گفت تواننمی»

 بیرونی تاریخ از و 0آنها درون ، به 3اشیا بیرون از گذر، کالم لب. گویندمی «جاک –ا ن» بدان که است دلیل
 «ابیمیمی اشیا بیرون در را خویشتن ما، درون در، آنجا در درست اما .است، درونی یعنی ،حقیقی تاریخ به
 (. 322 :1325، کربن)

 0هزارتو بقل به رسیدن از پس مگر شد خارج تواننمی هزارتو از: که کندمی بیان هزارتو و آیینه موضوع دو توصیف همچنین در
 معادل ،کنیممی نظاره را آندر کجا  و کنیممی نظاره را زیچه چ دنیا در اینکه فهم، است. درنتیجه «زندگانی چشمه» جایگاه که
 .(025 :1325کربن، ) بینیممی آن در را زی، چه چآیینه در نگریستن هنگام به اینکه فهم با است

زائر ما با رسیدن به قلب هزارتو و نگریستن در انعکاس آب حیات به مالقاتی : است آورده خود رسائل از رساله دو در سهروردی
ت به خویشتن رساند. با بازگشرا به خودآگاهی نسبت به خویشتن میپوی خفته فرد یابد. پدیدار آیینه با بیداری رهشگرف دست می

ضور، شود: این حدهد. زائر ملتفت یک حضور میبار دیگر، حیرت یک پدیدار آیینه برای زائر رخ مییک (020 :1325، کربن) خویش،
آمده است. اما یک وارونگی مهم پیش حضور خود سرور اوست که او نیز به میعادگاه آمده است. چرا که شرط مالقات برآورده شده

است: در مورد قبلی، زائر کشف کرده بود که هم شیخ شهر شخصی وی و هم وزیر حکیم سهروردی، هر دوی آنها آیینه یا عکس 

                                                 
از  یهروردس نیشهاب الد خیش ،یاسالم ی. سر دسته فالسفه اشراقشوندیم دهینام یافالطون اشراق روانیو پ یارسطو عموماً مشائ روانیپ قتیدر حق. 1

 .رودیشمار مبه نایسیابوعل سیالرئخیش ،یعلماء قرن ششم است و سر دسته فالسفه مشاء اسالم
تی پردازد. این نگاه معرف شخصینگاه به جهان درون، نگاهی متأثر از دیدگاه فالسفه و عرفان پژوهانی است که به توصیف جهان از منظر شخصی می. 2

های راف به مراحل سلوک و سیر در مراتب عرفان و دستیابی به معرفت حصولی، شهودی و حضوری به ادراک الیهفرد در درون است که با اشمنحصربه
 باشند.گر جهان از درون به درون مییافته، نظارهعمیق درون دست

  taexo ظاهر:. 3
    taeso باطن:. 4
 هزار تو  ماز:. 5
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خویش است. اینک او خود آیینه است )همان:  یابد که او خود عکس سروراینک در مرحله نهایی انکشاف خویش درمیو  خود اویند
 شناسنده خویشتن است. «من»(. این خویشتن وی همان فرشته شخصی عارف است و خود او، همان 023

 رمزگشایی از اصطالحات عرفانی رساالت سهروردی: 2 جدول

 رمزگشایی متن ارجاع به رسالۀ سهروردی منظور اصطالح

 شخص
عقل عاشر یا 
 عقل فعال
در آن صحرا شخصی را دیدم که »رسالۀ عقل سرخ؛  خویشتن

فرا پیش رفتم و سالم کردم به لطفای  آمدمی
جواب فرمود، چون در آن شخص  ترتمامهرچه

 «... نگریستم محاسن و رنگ روی وی سرخ باود
 (.228: 1332، )سهروردی

، عقل فعال یا عقل عاشر است که «شخص»منظور از 
 اوست فرشتۀ نوع انسان است و ارواح آدمیان فائض از

(. منظور از خویشتن 201-205: 1322)پورنامداریان، 
 همان فرشتۀ شخصی عارف است.

 بستر کویر صحرا

نهایت کویر یا مترادف آن کلمۀ بستر صاف و افق بی
استعاره و  عنوانبهدر ادبیات رمزی و عرفانی ، «صحرا»

 رمز عالم معنی، عالم معقول، عالم مثال و خالصه عالمی
که در مقابل عالم محسوس و مادی و کثیف، روحانی و 

: 1322)پورنامداریان،  است کاررفتهبهلطیف است، فراوان 
205-201.) 

 کُرۀ اثیر گرمسیر

جا راه چگونه پرسیدم که بدان» رسالۀ عقل سرخ؛
برم؟ گفت راه دشوار است اول دو کوه در پیش است 

است و دیگری  «گرمسیر»هم از کوه قاف، یکی 
 «سردسیر و حرارت و برودت آن مقام را حدی نباشد

 (.222: 1332سهروردی، )

منظور از گرمسیر، کُرۀ اثیر است که همان کُرۀ آتش است 
است، و از  شدهواقعکه بعد از کرۀ زمهریر باالی زمین 

کلمۀ دو کوه، منظور دو  نظر سهروردی کوه دوم است،
ن زیر فلک قمر و باالی زمی فلک زمهریر و اثیر هستند که

 (.1323)پورشرق، حکیم آذر، همتی،  قرار دارند

دیدۀ 

 یاندرون

منظر درونی 
 ذهن

چون دیده اندرونی »رسالۀ روزی با جماعت صوفیان؛ 
گشاده شود، دیده ظاهر بر هم باید نهادن و لب بر 

اه کوتهم باید بستن، و این پنج حس ظاهر را دست
را در کار باید انداختن تا  باید کردن و حواس باطن

این بیمار چیز اگر گیرد به دست باطن گیرد و اگر 
بیند به چشم باطن بیند و اگر شنود به گوش باطن 
شنود و اگر بوید به شم باطن بوید و ذوق وی از خلق 

معنی حاصل آمد پیوسته مطالعه  نیباشد؛ چون اجان 
یده ها کند و از عالم غیب هر زمان آگاهانسر آسمان

 (.202: 1300 ،)سهروردی« شود

جایگاه منظر شخصی در دنیای درون که در این پژوهش 
مورد تأکید است، در رساالت سهروردی با تعاریفی 
رمزگونه آمده است. این شیوه نگرش معرف توان انسان 

اندازها و نگاه به جهان از منظر وجودی در واژگونی چشم
 دنیای درون است.

 

ظاهر و 

 باطن

نگاه درون و 
 برون

  یمعمار یدرون یهاعرصه تیو ماه نهییآ داریپد. 3
ت ای قواعد را شناختوان پارهای پیونددهنده درباره فرم، میمعماری، با مکاشفۀ فلسفه «ی درونیهاعرصهماهیت »در بحث دربارۀ 

توان آنها را بیان کرد. قواعدی که هنوز جا، اما در بسیاری موارد کاربرد یافته باشند. در این مرحله جز به ابهام نمینه در همه که
  1اند، اما ممکن است سر بدین راه داشته باشند.جنبه علمی نیافته

های هندسی، بلکه در فضای بینابین متنها در حصار مصالح و فرای است که نهدرون وجودی فضای معماری، ذات و جوهره
ماهیت این نوع معماری در عرصۀ  نی؛ بنابراکندشده است. اساساً معماری درونگرا فرد را به درون دعوت میهای ذهن پنهانالیه

ون لم را به دریابد. در بستر شهر فرد هنوز در بیرون است. با ورود به درون فضای معماری، باارادۀ آزاد عادرونی فضا موجودیت می
 گوید: ونتوری می رونیازا خواند. فضای داخلی مکانی محصور است که باید با پیرامون خود ارتباط برقرار کند.می

                                                 
1. Lancelot Law Whyte, (March 26, 1973). 
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سازد. آورد که معماری را میهای ضروری را پدید میطراحی از بیرون به درون و از درون به برون، تنش»
 شود. معماری در محلر یعنی نقطۀ تغییر، رخدادی معمارانه میکه درون با بیرون تفاوت دارد، دیواازآنجایی

گیرد. این نیروهای درونی هم کلی و هم خاص، تالقی نیروهای داخلی و خارجی از کاربرد فضا شکل می
 (. 88: 1211)ونتوری، « و هم جزئی هستند

باشد. اما آنچه در اصل مسئلۀ ین مفهوم میکاربرد مصادیق دیوار و بازشوها در توضیح درون و برون درواقع پوستۀ ملموس ا
واسطۀ این مصادیق بر ای است که بههای ذهنیدرونی و برونی بودن در جوهر و ذات معماری درونگرا اهمیت دارد، انعکاس انگاره

 شیوۀ نگاه و مواجهه درونی فرد با جهان پیرامون تأثیرگذار است.

 یرانیا یدرونگرا یهادر خانه نهییآ داریپد. 1-3

ای هست باید مشابه این خانه درونگرای ایرانی با حیاط داخلی محصورش از چهار جانب و یا باغ محصورش که در آن چاه یا چشمه
ی از زندگانی خانوادگ گونهنیبداسالمی به روی دنیای خارج کامالً بسته است.  - خانواده است. خانه ایرانی 1جهان باشد. خانه، حرم

، اتیآب حسوی آسمان باز است که آسمان از طریق آن، در پایین، در چشمه ، و فقط باالی آن به2حیث مشترک اجتماعی جدا گشته
(. انعکاس ژرفای آسمان در آب حیاط مرکزی نمایشی از پدیدار آیینه و نگاه فرد به ژرفای 102: 1382یابد )بورکهارت، انعکاس می

 ایت درون است.نهبی
ها، فرد را به جستجوی معنای مکان در تجربۀ ی ذهنی آنها در مواجهه با ذات پدیدههاافتیدرکشف احوال درونی ساکنین و 

های عینی و فیزیکی فضا جدا شده و با ها و ذات بنا از جنبهکند. فضای ذهن در مواجهه با معنای پدیدهفضای معماری هدایت می
 وردمطالعهمساختار زندگی در فضاهای معماری به روابطی ذهنی دست خواهد یافت که منحصر به فضای معماری  دستیابی به کیفیت
های ذهن خوانندۀ اثر معماری ارتباطی جدا ناشدنی دارد. با قرارگیری در مسیر شناخت، تقابل ذهنیت و عینیت صورت بوده و با الیه

ها ات پدیدهتوان آدمی در امر شناخت ذ باالرفتنکند. این گذار منجر به ر هستی گذار میپذیرفته و فرد به فراسوی آیینه و مرتبۀ دیگ
زیده شده نمونه برگ عنوانبههای حاشیۀ کویر، خواهد شد. برای انطباق مفهوم فلسفی پدیدار آینه با معماری درونگرای ایرانی، خانه

ای درونی خانۀ خویشتن و مکاشفۀ منظر ذهنی آنها در تجربۀ حضور هاست. مواجهۀ ساکنین این مناطق با جریان زندگی در عرصه
 ی پژوهش حاضر کمک نموده است. ریپذمیتعمدر این فضاها، به 

 مفهوم درون و برون در معماری حاشیۀ کویر ایران. 2-3

جهان است. این مواجهه، از شناخت مفهوم درون و برون بیش از هر چیز نیازمند کشف منظر ذهنی فرد و نوع نگاه او در مواجهه با 
شود. فرد در پی جستجوی جهان پیرامون از درون به بیرون نگریسته و با تثبیت ژرفای ذهن در عرصۀ درونی معماری آغاز می

پایان میان درون و برون است، در کند. این سیر و سلوک که گذاری بیباری دگر به نقطۀ آغاز عزیمت می ،جایگاه خود در جهان
 یابد. تجلی می ریکو یۀحاشعماری درونگرای ماهیت م
در ه ک فردی را برای انسان همواره سرگشته ایجاد نمودههای توخالی معماری حاشیۀ کویر ایران، الگوی ذهنی منحصربهجزیره

 گونۀنیادهد. مواجهۀ ذهن با عرصۀ درونی شده رخ میآن، گذار از یک فضای بسته به فضای بستۀ دیگر که با حواشی ممتد احاطه
ان عنوگرداند. منظر ذهنی فرد از عرصۀ درون بهای به مرکز وجود بازمیمعماری، فرد را پس از حضور در جهان پیرامون چون گردونه

 را شامل« بیرونی»و « درون»نماید. هر مرکز یرامون نگریسته و ارتباط ذهنی درون با برون را ایجاد میمرکزی امن به جهان پ
انتها بی کنند. با جهانیریزی میشود. فرد در پی گزینش یا آفرینش مسیرهایی که ساختار اختصاصی فضای وجودی او را پیمی

داز انانتها در چشم. نمود رویارویی عینی و ذهنی این مواجهه با جهان بیشودمواجه خواهد شد که در دوردستی ناشناخته محو می
است  کرانه عدم است. خیال تنها درختیدر کویر بیرون از دیوار خانه، صحرای بی»(؛ بی تایابد. به بیان شریعتی )کویر، تجلی می

هان انتهای ذهن در مسیر ارتباط با ججوالنگاه حضور بیپرداز کویر توان گفت که افق خیالمی« کند.که در کویر خوب زندگی می
 پیرامون است.

                                                 
1. Scratume 

و تعامالت عمیق  هایایرانی، روایتگر همبستگ یهاکه تعبیر فوق به گونۀ مطلق نیست و تحلیل منظر ذهنی ساکنین خانه دهدینشان م هامصااحبه  صایل بساط و تف  .2

 .باشدیها مخانه گونهیناجتماعی در حین وجود حریم خصوصی در بستر زیستی ا
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 های پژوهشبررسی تحلیلی یافته. 4

 هاهای حاشیۀ کویر با تحلیل مصاحبههای درونی ذهن ساکنین خانهشناخت الیه. 1-4

 با ساکنین افتهیساختارمهینی عمیق و هامصاحبههای معماری درونگرا از منظر ذهن، به انجام شناخت ماهیت عرصه منظوربه
های ذهنی که از برشماری خاطرات غیرارادی ایجاد شده، به درک عمیقی ی حاشیۀ کویر ایران پرداخته شده است. دریافتهاخانه

ه گرفته، بخانه که در جریان نگاه درون به درون شکل درونی انجامد. ارتباط ذهن با عرصهاز مفهوم خانه و تجربۀ حضور در آن می
ۀ شود. همچنین عرصدر آن خانه مرکزی امن و نقطۀ تصاحب دنیا شناخته میکه  گرددتجربۀ معماری فرد در دوران کودکی بازمی

 انتهای ذهن در مسیر ارتباط با جهان پیرامون است.درون خانه جوالنگاه حضور بی
بازگشت به »و « عرصۀ درونی خانه»، «انه در بدو ورودبستر خ»های معماری خانه، سه موضوع در تحلیل منظر ذهن در عرصه

ر ها به توصیف منظر ذهنی افراد دهایی از متن مصاحبهبندی بخشسازی و دستهمورد تأکید است. جدول زیر با پیاده« خویشتن
 پردازد. های درونگرای حاشیۀ کویر میهای فضاهای معماری خانهمواجهه با عرصه

 های فضای معماری. ها در تجربۀ فضای خانه و مواجهه با عرصههایی از متن مصاحبهی بخشبنددسته .3 جدول

 بستر خانه در بدو ورود

مقصادی سااکن در انتهای مسایر طولی؛ فاصلۀ چهارصد متری خانۀ پدری تا خانۀ پدربزرر در نظرم به راهی طویل     عنوانبهتوصایف خانه   -

شونده با هکشید )نقل از مصاحبای زیبا انتظارمان را میشت و در پشت دیوارهای بلند خشت و گلی خانهگذشبیه بود. از میان باغ دلگشایی می

 (. U مشخصه

ته نبود. وقت بسهیچکه  ترین خاطره درب خانۀ پدربزرگم بودهای بزرر و همیشه گشوده؛ شیرینتوصایف خانه پشت دیوارهای بلند با دروازه  -

 (.w مشخصهشونده با آوردیم )نقل از مصاحبهاز ورود، کلون درب را به صدا در میاما به نشان اعالم حضور قبل 

ی نشدنفراموشکردیم. طعم آب کوزۀ سکوی پیرنشین ای در خنکای سایۀ ورودی مکث میدر پس عبور از گرمای آفتاب به سمت خانه لحظه -

 (.J مشخصهشونده با است )نقل از مصاحبه

 عرصۀ درونی خانه

گذشتم. دویست متر خیابان را های خلوت و گاه دهشتناک میاز جاده انبارآبام پر کردن کوزۀ خانۀ پدری بود. در مسیر در کودکی کار روزانه -

 (.U صهمشخشونده با گشتم که به خیال خودم به سه شماره آب خنک را به خانه تحویل دهم )نقل از مصاحبهرفتم و بازمیچنان شتابان می

لی خانه را خی بامپشتترسایدم. ...  همساایۀ پشاتی از طریق نورگیری با پنجرۀ کوچک به خانۀ ما راه داشات. همیشاه از این پنجره می     خانۀ -

 (.B مشخصهشونده با دویدم ... )نقل از مصاحبهها میآزادانه در فضاهای متوالی بام خانهچون باد  .داشتمدوست 

شونده های بی حصار را داشتند )نقل از مصاحبههمیشه ترس سقوط کودکان از بام ترهابزررکردند. نگاه میخانۀ همسایه را  بامپشتها از بچه -

 (.R مشخصه

 بازگشت به خویشتن

ترین جای دنیای ما بود. با فضایی شد. زیرزمین دنجهایی به زیرزمین خانه وصال می ی، داالن کوچکی بود که با پلّهدرساه سامت چ  اتاق   -

 (.H مشخصهبا  شوندهمصاحبهای خواب شیرین ظهرهای تابستان )نقل از مطبوع بر

ها کنار کرد. ساعتیی میخودنماهای آن ی پردههایدوزگل نوازچشمیی داشت که رنگ هاطاقچههای کوچک رو به پشات ساختمان  پنجره -

ی بهشت هزار منظر آرزوهای سوبهشد ای باز میشدم. انگار پنجرههای آن خیره می، آهوان آزاد و چمنهاوبتهگلنشاساتم و به   این پرده می

 (.U مشخصهبا  شوندهمصاحبهمن )نقل از 

شد. با تداعی این خاطره در همین لحظه عطر نان محلی در سرم کوچ درون مکانی خانه؛ صابح در سایۀ دیوار شرقی سفرۀ صبحانه پهن می  -

 (.X مشخصهشونده با نشستیم )نقل از مصاحبهانداختیم و دور هم میعصر هم در ضلع غربی حیاط فرش می پیچید.

 (.E مشخصهشونده با های قدیمی ما بود )نقل از مصاحبهارتباط مستقیم با زمین دلیلی بر ایجاد انرژی و حس خوب در خانه -
 یاکبر میگر: مرمصاحبه
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 یروند یهاهیپرداخته و مستخرج از ال یزندگ انیبر حضور افراد در جر دیبا تأک ییمعنا یهاگزاره یبه برشمار 1نمودار شکل 
 ریکو یۀحاش یهادر خانه نهییآ یفراسو یهاعرصه تیدر زمان حال و مرور خاطرات گذشته به اهم یاست که با زندگ یذهن افراد

 یندرو یهاموجود در فضاها و عرصه یمعنا ۀدر حوز ودایافزار مکس کآنها در نرم یو فراوان گانشوندواقف هستند. نظرات مصاحبه
بر سنجش و  یها بوده، و اعتبارآمده از مصاحبهدستبودن تمام اظهارت بهو مشخص یزیبر رد مم یشاهد ریکو یۀحاش یهاخانه
و  یاز مباحث عرفان ینسب یکه با آگاه دهیگرد انتخاب یافراد نیشوندگان از بمصاحبه یآمار ۀپژوهش است. جامع نیا ییروا
ۀ اشباع به قاعدافراد باتوجه نیاند. تعداد امحدود داشته یدر مدت یرا حتّ ریکو یۀحاش یدرونگرا یهاحضور در خانه ۀتجرب ،یفلسف
 یهاخانه نیمختلف ا یها. گونهفتقرار گر لیشونده مورد تحلمصاحبه 22نظرات  تیدر نها ،یتکرار یهابا حذف گزاره ینظر

 قیو تجارت بوده که عمدتاً از طر یکشاورز نیاکثر مالک ۀشیبوده است. پ یرونیو ب یاندرون یفضاها یمورد بحث، عموماً دارا
 است. شدهیخانه متصل م یاندرون اطیخانه به حصاحب ۀحجر یداالن

با استفاده از  -خانه  یدرون یموجود در فضاها یها، با تمرکز بر معناشوندهاحصا شده از مصاحبه یهانمودار شاخص .1شکل 
 کد یسیمرورگر ماتر
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رداخته ها در بستر زیستی حاشیۀ کویر پهای درونی خانهبه تحلیل کیفی تعابیر ذهنی فرد از فضاهای کاربردی و عرصه 2شکل 
شوندگانی که تجربۀ زیستن در این بستر را در دوران مشخصی از های معنایی احصا شده از مصاحبهو روابط درونی مفاهیم و گزاره

 دهد.میی قرار مورد بررساند، زندگی داشته

 ریکو یۀحاش یهاخانه یهافرد از فضاها و عرصه یذهن ریتعاب یروابط درون یفیک لیتحل .2شکل 

 
با طی طریق از مسیر درون و برون چرخۀ که  های خانه بودهتحلیلی از تعابیر ذهنی فرد در فضاهای معماری و عرصه 2شکل 

 ها عموماً از هشتیدسترسی به عرصه مراتبسالساله  اندازد. نقطۀ آغاز از گهوارۀ امن خانه ریشاه یافته، اما  زندگی را به جریان می
رون هدایت ذهن را از برون به د نظرگاهها، با ایجاد همبستگی اجتماعی، های همیشاه گشاوده خانه  درب شاود؛ ورودی تعریف می

برد. با مکث در حریم هشاااتی و عبور از داالنی تنگ و کناد. فرد پس از گاذار از جهاان برون باه محدودۀ امن درون پناه می    می
کند. اینجاست که حرکت رامِ سکون طوالنی، به فضایی گشاده و غرق در نور در حیاط مرکزی رسیده و جریان حیات را تجربه می

های کنجکاو و فضای تاالر های دنج و جاذب ذهنیابد. در پستوها، کنجهای درونی تجلی میعرصه و سکوت در مفاصل ارتباطی
انداز بازشوها، باالخانه و فضای بام شاود. همچنین چشم ، نگاه درون به درون حادث میاسات که مرکز ساکون و اتصاال حضاور    

سارگشاتگی درون و برون، در جریان زندگی به    تیتثبی ای از شایوۀ نگاه درون به برون در فضاای ذهن اسات. ذهن در پ   تجربه
یابد. پدیدار آیینه انتهای مسایری است که فرد در راه شناخت بِدان قدم گذاشته و با بیداری ناخودآگاه  ژرفای خویشاتن دسات می  

 گردد. ها نائل مییابد و به شناخت ماهیت پدیدهذهن، حقیقت را در آیینه خویشتن می
های ذهنی باشد. این طرح برگرفته از برداشتهای درونگرای ایرانی میهای خانهجریان حضور در عرصه نمایشای از  3شاکل  

های درونی خانه در آن سعی شده عرصهکه  های حاشیۀ کویر استهای درونی خانهنگارندگان از جریان حیات در فضاها و عرصه
، و تضاد انعکاس واسطۀبهمنسجم از منظرهای متفاوت پالن، پرسپکتیو و نما ارتباط فضاها  صورتبهدر قالب یک نقشاۀ ذهنی و  
  نور و تاریکی را نمایان گرداند.
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 پدیدار آیینه در تثبیت سرگشتگی درون و برون معماری حاشیۀ کویر .3شکل 

 
  یسهرورد یاشراق ۀبر اساس فلسف یمعمار یهامراتب حضور در عرصه قیتطب. 2-4

جریان حضور در عرصۀ درونی خانه و حیاط مرکزی، پشت دیوارهای بلند بستر زیستی حاشیۀ کویر روان است. منظر ذهن با طلوع 
کند. با نگاه درون به درون جریان حضور اولین اشعۀ آفتاب از شرق، عطر تازگی و نوای زندگی را در عرصۀ درونی خانه تجربه می

شود. جریانی ذهنی که از درون، به جهان برون سیار است و با استقرار آفتاب در اوج، ش آغاز میبخدر مرکز خانه چون روحی حیات
ۀ تند آفتاب کویر به سمت مغرب، ساکنین به سایۀ دیوارهای غربی پناه اشعیابد. با حرکت شوق عزیمت به فضای درون را بازمی
 گردد. فرد بامی جاجابههای درونی ورشید، جایگاه حضور در عرصهخ دوربهخود و  دوربهبرده و به همین ترتیب با گردش زمین 
ته نگرد. فرد شوق بازگشت به گذشهای خود را در آن یافته به جهان بیرون میای که ریشهبازیابی خویشتن در عرصۀ درونی خانه

 و عرصۀ درون خانه را به اعتبار حضور و باز تجربۀ حس سکون خواهد یافت.
ز های احصا شده اهای حاشیۀ کویر که با کدگذاری دادههای درونی خانهع درونی تعابیر ذهنی افراد از عرصهبازشناسی تقاط

کند. نمود فلسفی در دنیای درون رهنمون می بهاگرانی پژوهش را به ارتباطی مملو از گوهری محورها، آمدهدستبهها مصاحبه
 1هدر پدیدار آین گذردیمت به خویشتن خویش و گذر از مسیری که از درون ی با بازگشسهرورددر فلسفۀ  بهاگراناین گوهر 

 .ردیگیبرمجهان پیرامون را در  2و در فلسفۀ اشراق افتهییتجل
هرچه در جهان است و بعد از این به وجود . معتقد است؛ چون داندیغیر از نور چیزی نمرا هستی ، نظریه فلسفی سهروردی

باشد. منتها بعضی از نورها رقیق است و برخی غلیظ و برخی از انوار ذرات پراکنده دارد و جهان جز اشراق نمیآید نور است، لذا می
ش انوار قوی تاب یسوتابد نورهای ضعیف هم بهگونه که نورهای قوی بر ضعیف میهمان. ای دیگر دارای ذرات متراکم استپاره

که از تابد. به مناسبت اینمی بدوگونه که نورهای دیگران تابد، همانبه دیگران میدارد. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست و 
این امر مبنای  .تواند به دیگران نور برساند و از نور سایرین روشن شودانسان فیاض است و می ،شودانسان به دیگران نور تابیده می

                                                 
 .(020: 1325)کربن، « رساندینسبت به خویشتن م یو به خودآگاه کندیخفته را بیدار م  یپدیدار آیینه، ره پو» آمده چنین سهروردی ۀدر رسال. 1
 .خوانندیتابند و آن تابش متقابل را اشراق مموجودات دنیا از نور، به وجود آمده، و انوار، به یکدیگر می که آمده اشراق، ۀدر فلسف. 2



 

 
 6046، 04، شماره 61 دوره ،های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (40): page 320  

320 

ده در ساختار فیزیکی که در اعماق دنیای درون افراد نهادینه کر هاتننهتفکری است که بستر زیستی حاشیۀ کویر مفهوم انسجام را 
 دانسته و آرامش را نه در« مظهر روشنایی و چراغ خانه»عنوان ۀ حضور افراد بهمؤلفی که مفهوم حقیقی حیات را در اگونهبهاست. 

ه فرد از درون آن جریان حضور را نه با چشم است ک« محاط بر محیطی» هاخانه. حصار این اندنمودهتنهایی که در همراهی تعبیر 
  1.ندیبیمسر که با چشم دل 

های با برشماری رابطۀ متقابل فضاهای معماری با منظر ذهن، به ارائۀ مسیری برای شناخت عرصۀ دیگر وجود در خانه 0جدول 
 مراتبهسلسلدهد که ذهن و عین با یکدیگر مواجه شده و با عبور از ی این مسیر در گذاری رخ میهاگامپردازد. درونگرای ایرانی می
رفان ی به نام دنیای عاعرصههای پنهان ذهن با عرصۀ دیگر وجود ارتباط یافته و در حیرت یک پدیدار آیینه، فضای معماری، الیه

حضور در فضای معماری درونگرا با تجربۀ معنای فضا حادث  مراتبسلسله. شناسدرا در معماری درونگرای حاشیۀ کویر ایران باز می
های حاشیۀ کویر گذار از این مراتب در هفت مرحله که در جدول آورده شود. با انطباق فلسفۀ سهروردی با عرصۀ درونی خانهمی

 کند.شده، فرد را به فراسوی آیینه و مکاشفۀ دنیای درون هدایت می

گذار به عرصۀ دیگر وجود در معماری درونگرای ایرانیمراتب  .4جدول   

ارجاع به پدیدار آینه در رسائل 

 سهروردی

مصداق پدیدار آیینه و منظر ذهن در 

 های معماریعرصه

ها و عرصه

 معماری عناصر

مراتب گذار به 

 فراسوی آیینه

 راست و چ  به در هاوخمپیچ در ما زائر»
 عهد غم بر سرانجام و ماندمی معطل و چرخدمی
 بین از را خویش آمدن دلیل حتّی پیمان، و
 «برد.می

 تجربۀ فضای عبور •

ی تحوالت هاعرصهو  شدنیجهانگذار از میل به  •
 کنونی

 گذار از جهان برون به درون )ظاهر به باطن( •
 محنت گذر از رهایی دنیای برون •

 ی رازآلود و تو در توهاوخمچیپعبور از  •

 و هشتی و داالن ورودیگذار از پیرنشین  •

پیرنشین و هشتی و 
 داالن ورودی

فراغت از 

 برون

 آنجا در و رسدمی هزارتو مرکز به شهر، دل به»
 «!دهدمی رخ شگفت مالقات

 تجربۀ فضای مکث •
 رسیدن به مرکز هزارتو •
 تجربۀ جریان حیات در حیاط •

 وصال به درون حیاط مرکزی

 به و کندمی بیدار را خفته پویره، آیینه پدیدار
 رساند.می خویشتن به نسبت خودآگاهی

 ختت بر بنشسته است، شهر شهریار که را پیری
 خپاس مرا سالم، دادم سالم بدو: »بیندمی شاهی
 رچهه. گفت سخن من با گفتم، سخن او با. گفت
 همان گفتم،می هرچه. کردمی همان کردم،می
 آن، بود من خود او نگریستم، او در نیک. گفتمی
 آمدم خود به ناگاه به .بود من تابیدۀ باز تصویر پیر
 «آوردم. یاد به را عهدهایم همه و

 تجربۀ توالی و جریان حضور •
ها و جریان تجربۀ تماشای قاب رنگین خاطره •

زندگی در پشت قاب پنجره و انعکاس حوض 
 چهارضلعی

 در نور در پس تاریکی تأمل •
 خودآگاهی نسبت به خویشتن •
 خویشتن نسبت به جهان پیراموندرک موقعیت  •
 ی آسمانانتهایبحضور در حیاط مرکزی که راه به  •

 دارد

نور پشت قاب 
 هاو پنجره هادرب

 
 

 بیداری

 یاد به را عهدهایم همه و آمدم خود به ناگاه به»
 «شدم. حیران. آوردم

 نهایت برون در ژرفای درونتجربۀ انعکاس بی •
 حوض آب میزبان جریان حیات •
با تصویر بازتابیده شدۀ وجود در انعکاس مالقات  •

 حوض آب

آسمان در انعکاس 
 آب حوض
 

 حیرت

                                                 
ی هابامز و ا هم بوده یشاد و غم شریک همسایه،ی بلند، باخبر از احوال خانۀ وارهاید پشت از کویرکه؛ ساکنین حاشیۀ است شوندگان اشاره شده در خاطرات مصاحبه . 1

 .ندنینشیمدر بافتی منسجم  زندگی شور و حضور جریان همبستگیی همیشه باز به روی میهمان، به نظارۀ هادربو از  هاخانهبدون حصار 
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برای ذلول سکون و  برانیمها و راهروها داالن •
 سکوت

 مفاصل ارتباطی

 آگاه مرا که را سرورم وزیر که بودم حیرت در»
 در: گفت و بگرفت دستم. کردم مالقات، بود کرده
 «است. زندگانی آب که شو ورغوطه آب این

 مانعتجربۀ حضور در هزارتوی بی •

 ی در انعکاس آب زندگانیورغوطه •

استنشاق عطر خاک  ؛تعامل فرد با فضا مکان •
 خورده در پاسخ تشنگی مصالح به نم آبنم

 فنا روح مصالح

 رموز و اسرار شدم ورغوطه آن در چون و»
 کاین! ی: خوش آمدگفتا. دریافتم را او شخصیت

 به بازگشت خوش خبر من به او. مایی از تو
 «داد. را اماصلی سرزمین

 تجربۀ حضور در سرزمین اصلی وجود •

 محدودۀ خانه خالصۀ تمام هستی •

 رفتهازدستی معنویت سوبهجهش مذبوحانه  •

 رستاخیز خاطرات در سکون زمان و مکان •

 تاالر مرکز سکون
 
 

 بازگشت
 نظارۀو  شمارهای بیآرمیدن در آسمان شب، ستاره •

 انتهای هستیجلوۀ بی

 رویارویی ذهن و عین •

 دگرگونی معنوی و درونی فرد •

بام خانه خوابگاه 
 ی تابستانهاشب

حیرت یک پدیدار آیینه برای زائر ، بار دیگریک»
زائر  ،دهد. این بار نیز همچون بار نخسترخ می
ضربه ناگهانی این حیرت، ملتفت یک  ریتأثتحت

مرحله نهایی انکشاف خویش در  شود؛حضور می
خویش است.  درمیابد که او خود عکس سرور

 (.023، 1325)کربن، « اینک او خود آیینه است

 تجربۀ عرصۀ دیگر وجود •
های معماری کشف جلوۀ حضور در ژرفای عرصه •

 کویری
 ضربۀ ناگهانی حیرت دوبارۀ یک پدیدار آیینه •
کشف یک حضور که خود او همان آیینۀ خویشتن  •

 است
عرصۀ دیگری به نام دنیای عرفان در جودیت مو •

 معماری

 عرصۀ فراسوی آیینه

 مکاشفۀ

 پدیدار آیینه

 در دنیای درون

 های پژوهشی یافتهبندجمع. 3-4

های پنهان ذهن و رویارویی ذهنیت و عینیت دیگر وجود، نیازمند دسااتیابی به الیه عرصااۀکشااف فراسااوی آینه و پای نهادن در 
توان یافت و در وادی طلب طی یافتنی نباشااد، مساایر را می. حتّی اگر مقصااد یا همان مرز دقیق تقابل ذهن و عین، دسااتاساات

 گذرد. طریق نمود. این گذار مستلزم دگرگونی درونی و معنوی بوده و مسیر شناخت از درون خویشتن می

  عینیت در عرصۀ درونی خانه : الگوی ارتباط مفاهیم درون و برون با رویارویی ذهنیت و4شکل 
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ماند. تجربۀ معنا در معماری این بستر با رستاخیز که در ظاهر امر به هندسۀ مسطح می انتهاستیبکویر بستری صاف و 
، و با واقعیتی ناشناخته و پنهان در دنیای درون شودیم. ذهن ناخودآگاه در بیداری پدیدار ردیگیمهای پنهان ذهن در فضا بعد الیه

ی هروردسدر اندیشۀ اشراقی  بهاگراندر دنیای درون. نمود فلسفی این گوهر  بهاگران. ارتباطی مملو از گوهری کندیمارتباط برقرار 
. ردیگیمجهان پیرامون را در بر و  افتهییتجل، در پدیدار آینه گذردیمبا بازگشت به خویشتن خویش و گذر از مسیری که از درون 

با که  ندکیمی نگرشیپی را اندهیآبازگشت به دنیای درون در ناخودآگاه ذهن در بستر کویر با خوانش گذشته و درک زمان حال، 
حرکت مداوم و ممتد در مسیر درون و برون و گوش سپردن به ندای درونی ذهن هشیار، به سمت نیکویی، زیبایی و حیات در 

 کت خواهد بود. حر

 گیرینتیجه
گیرد و چون رودی روان در بافتی در هزارتوی اسرارآمیز معماری درونگرای حاشیۀ کویر ایران، حیات از نهاد آدمیان سرچشمه می

گر دنیایی اسرارآمیز بوده و در درون مملو از سادگی و صفای شود. فضاهای محصور بدون پنجره از برون، جلوهمنسجم جاری می
انتهای کویر و بازبینی منظر ذهن در جریان زندگی به دلیل ماهیت درونگرای تجربه افق بیباطن است. مکاشفۀ حس مکان در 

توان آدمی در امر شناخت خویشتن  باالبردنمعماری این مناطق، فضای ذهن را به ژرفای دنیای درون هدایت نموده، و منجر به 
 خواهد شد. 

 پدیدارشدن عرصۀ عرفانی در فضاهای معماری درونگرای ایرانی، بهبا بازشناسی مراتب پژوهش  نیا اتیحاصل از نظر جینتا
 یوجستج ریبه مس فرد به جهان درون و برون، نگاه ۀویبر ش دیتأک پردازد. همچنین بامی رامونینوع ارتباط ذهن با جهان پ ریتعب

واجهه مافراد در  یاحوال درون ۀمکاشف به یرانیا یدرونگرا معماری عرصۀ دیگر وجود درمفهوم  ی. شناخت فلسفشودیم تیمعنا هدا
 یبرا یهبردبه را یابیو دست ندهیگذشته و آ انیشده م جادیگسست ا میپرداخته است. جهت ترم سنتی ایران معماری گونۀنیابا 
مکان در عرصۀ  -ماهیت فضا  دارشدنیپد چگونگیپاسخ به پرسش پژوهش که به دنبال  یدر پ نیو همچن انینیشیپ ۀتجرب نتقالا

 یشده است. تجربه فضا تیهدا ذات بناشناخت  یپنهان ذهن برا یهاهیمنطبق بر ال یریفرد به مس باشد،یم درونی معماری
که  شودیماین مسیر در هفت گام حادث . کشاندیبه درون م ممتد یریفرد را در مس یذهن انیجر ،یرانیا یدرونگرا یمعمار
 تینهای در عمق هزارتو، بازگشت و مکاشفۀ دنیای درون. ورغوطهاز؛ فراغت از برون، وصال به درون، بیداری، حیرت،  اندعبارت

 . ابدگردد فرد به مکاشفه و شناخت خویشتن خویش دست یشده و باعث میختم  نهییآ داریپد هاست که در فلسفه ب ییجا ریمس نیا

 منابع
 (.مایصداوس، تهران: سروش )انتشارات چاپ چهارم ترجمه جالل ستاری، ،هامقدس؛ اصول و روشهنر . (1382بورکهارت، تیتوس. )

 :(00)10، فصلنامۀ عرفان اسالمی ،تحلیل محتوای رسالۀ عقل سرخ سهروردی (.1323پورشرق، صابر؛ حکیم آذر، محمد؛ همتی، امیرحسین. )
200- 218. 
 . سخن نشر: تهران. عقل سرخ (.1322ی. )تق ان،یپورنامدار
 تهران: علم ،لنگرودی میرگذار صدیقه سیده فطرت و نیک مرتضی ترجمه ،زومتور پیتر شۀیاند در پدیدارشناسی رهیافت(. 1320پتر. ) تسومتور،
 .رویال معمار،

 .اکخ اصفهان: نشر ،یلامعلبج هلدالبعترجمه  ن،اک ییول یفسلف یاهاهدگیو د هااندیشهار، آث تحلیل (.1333. )دوالوال، رومورگج
 پیوند نو. تهران: ،شعر و خانه ما: تحقیقی در معماری و ادب معاصر(. 1382دیباج، سید موسی. )

 . تهران: انتشارات آرمانشهر.یمکانی(. مکان و ب1382رلف، ادوارد. )
. جلد سوم، تهران: به کوشش حسین مفید، مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،صوفیانروزی با جماعت . (1300. )نیالدشهابخ سهروردی، شی
 مولی. 

و  یجلد سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسان ،نصر نیدحسیس حیتصح، اشراق خیش یآثار فارس ۀمجموع(. 1332) .نیالدشهاب خیسهروردی، ش
 . یمطالعات فرهنگ
 .روز رزانف شژوهپ و رش: نرانته ،ازلیی ذهنی و خاطره هابت .(1323) شایگان، داریوش.
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تهران:  ،چاپ دوم. اثر مارسل پروست رفته دست ازفانوس جادویی زمان؛ نگاهی به رمان در جستجوی زمان (. 1323شایگان، داریوش. )
 انتشارات فرهنگ معاصر.

 . فرهنگ و هنر خراسان: چاپخانه طوس.بازگشت(. تا الف بیشریعتی، علی. )

 . فرهنگ و هنر خراسان: چاپخانه طوس.کویر(. تا ب بیشریعتی، علی. )
 . جان و جهان تهران: نشر ،ینوروز برازجان دایترجمه و، مکان و معنا ،یاز: معمار یانهیگز (.1382) نوربرر. کریستیان شولتز،
 انتشارات تهران: ،هفتم چاپ ،یاراحمدی امیر محمود ترجمه ،تمثیلی معماری سویبه ،سکونت مفهوم(. 1320) نوربرر. کریستیان شولتز،

 آگه. 
 تهران: انتشارات پرهام نقش. ،چاپ دوم ترجمه ویدا نوروز برازجانی،، وجود، فضا و معماری(. 1323) نوربرر. کریستیان شولتز،

 فهفلس و حکمت پژوهشیمؤسسه تهران:  ،کنکوه رضا ترجمه ،ایران افالطونیان و سهروردی: ایران سرزمین در اسالم(. 1325کربن، هانری. )
 ایران.

ترجمه مرتضی نیک فطرت و سیده صدیقه  ،ی معماریدارشناسیپدی ادراک هاپرسش(. 1320هال، استیون؛ پاالسما، یوهانی؛ پرزگومز، آلبرتو. )
 چاپ دوم، تهران: کتاب فکر نو.  ،میرگداز و احسان بیطرف

 .الیتهران: علم معمار رو ،یلی. ترجمه ونداد جل1203-1283 داکیدوسا مجموعه آثار جان ه(. نقاب مه1321) .جان دوک،یه
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