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چکیـــــده
ــا تأکیــد بــر رســتاخیز خاطــره، روشــی بــرای شــناخت معمــاری گذشــته از منظــر ذهــن می باشــد.  خوانــش روایــت زندگــی ب
ــا انطبــاق طــرح ذهنیــت و تئــوری موبیــوس تفســیر شــده اســت.  در ایــن پژوهــش معمــاری خانه هــای درونگــرای ایرانــی ب
ماهیــت نــوار موبیــوس در داشــتن الیه هایــی اســت کــه همچــون الیه هــای ذهــن به هم پیوســته بــوده و به صــورت 
ــتی ذات و درون وجــودی بنــا و  هم زمــان مســیر درون و بــرون را طــی می کننــد. پرســش اصلــی پژوهــش، بــر چیس
چگونگــی تفســیر معمــاری بــر مبنــای طــرح ذهنیــت تأکیــد دارد. هــدف از ارائــه روش شناســی شــناخِت ذات معمــاری خانــه، 
ــیری، در  ــافی- تفس ــه روش اکتش ــش، ب ــن پژوه ــی ای ــرد کیف ــت. راهب ــود اس ــای وج ــن الیه ه ــا عمیق تری ــدن ب رودررو ش
ــش  ــا خوان ــوده و ب ــن ب ــان ذه ــای پنه ــن الیه ه ــش آن در برانگیخت ــه و نق ــی خان ــای ته ــن« در فض ــی »واقعیت بینابی پ
ــه  ــکا ب ــا ات ــت، ب ــی روای ــیر کیف ــری از روش تفس ــردازد. بهره گی ــرون می پ ــگاه درون و ب ــوع ن ــیر ن ــه تفس ــی ب ــت زندگ روای
چشــم اندازهای پدیدارشناســانه و تجربــۀ  زیســته بــه تفســیر معنــای معمــاری بــا درون مایــۀ حــس مــکان پرداختــه اســت. ایــن 
شــیوة تفســیر به جــای روابــط فیزیکــی، بــر ســاختار زندگــی در معمــاری تأکیــد داشــته و موضــوع ذهنیــت را مبنــای شــناخت 
قــرار می دهــد. یافته هــای پژوهــش ارائه دهنــدة روشــی بــرای تفســیر معمــاری خانه هــای درونگــرا ازمنظــر ذهــن بــوده، کــه 
در آن، شــناخت بــا گــذار از مســیری رخ می دهــد کــه چــون پدیــدة موبیــوس از درون خویشــتن عبــور می کنــد. بــر مبنــای ایــن 
روش، تفســیر منظــر ذهــن و ســاختار زندگــی در معمــاری از طریــق »معرفت شناســی مفهــوم خانــه«، »کشــف احــوال درونــی 
ســاکنین« و »گــذار بــه مرتبــۀ دیگــر هســتی« ممکــن می شــود. نهایــت ایــن مســیر جایــی اســت کــه در آن فــرد بــه معرفــت 
دنیــای درون یــا »پدیــدار آیینــه« دســت یابد. هدایــت مســیر ذهنیــت از درون بــه درون، منجــر بــه بــاال بــردن تــوان انســان در 
امــر شــناخت پدیده هــا، واژگونــی چشــم اندازها و نــگاه بــه جهــان از منظــر وجــودی دنیــای درون و بازگشــت بــه ریشــه های 

خویشــتن خویــش خواهــد شــد.
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مقدمه
 نخســتین هــدف معمــاری آشــکارگی عالــم اســت. آثــار معماری، 
بــا تکیــه زدن بــر بســتر زمیــن و قیــام کــردن به ســوی آســمان 
ــتن  ــر، در پیوس ــای دیگ ــا چیزه ــی آورد ت ــم م ــرایطی را فراه ش
ــی  ــا بی توجه ــولتز 1382، 12(. ام ــد )ش ــده آین ــه دی ــم، ب به ه
ــی،  ــۀ ذهن ــای نهفت ــرآوردن فضاه ــر ب ــه س ــد ب ــاری جدی معم
ــه  ــرد در جســتجوی فضاهــای گمشــده ب ــده کــه ف باعــث گردی
هــر ســو ســر  کشــد. تــا اینکــه »تکه پاره هــای زنــده زمان هــای 
در خــاک فروخفتــه« را بازیابنــد )شــایگان 1372(. بــا بازشناســی 
مفهــوم وجــودی ســکونت و دســتیابی بــه ســاختار زندگــی 
ــا« و  ــود چیزه ــه خ ــت ب ــق »بازگش ــان ها از طری ــتۀ انس گذش
ــرای  ــه روشــی ب ــوان ب ــل آنهــا«1 می ت ــای اصی ــدن معن » فهمی
فهــم معنــای معمــاری و بازتــاب آن در نــوع نــگاه و منظــر درونی 
ذهــن دســت یافت؛ و در جســتجوی عواملــی بــود کــه ســبب شــود 
در مواجهــه بــا فضــای معمــاری چیــزی در ذهــن نقــش ببنــدد. 
»خاطــرات از عوامــل مؤثــر در شــکل گیری منظــر ذهنــی افــراد 
می باشــد کــه در طــول تاریــخ بــا زندگــی مــردم پیونــد یافتــه و 
ــد« )ســرمدی، شــاهچراغی و کریمی فــرد  در ذهــن باقــی می مان

.)1399
ــیر  ــناخت و تفس ــرای ش ــی ب ــۀ روش ــی ارائ ــش در پ ــن پژوه ای
ــرات در  ــش خاط ــه خوان ــن، ب ــر ذه ــاری از منظ ــای معم فض
روش،  ایــن  در  می پــردازد.  ایرانــی  درونگــرای  خانه هــای 
ــه زیســتۀ فضــا از منظــر  ــر تجرب ــد ب ــا تأکی ــا ب ــاری خانه ه معم
ســاکنین و یــا میهمانــان، بــا خوانــش بینامتنــی روایــات زندگــی 
ــوری  ــا تئ ــه2 ب ــفی خان ــوم فلس ــاط مفه ــود. ارتب ــیر می ش تفس
ــزوم وار3 ذهــن، معــرف منظــر ذهنــی  موبیــوس در الیه هــای ری
ــی  ــش اصل ــت. پرس ــه بناهاس ــاری این گون ــده در معم ایجادش
پژوهــش، در پــی چیســتی ذات و درون وجــودی ســاختار زندگــی 
ــرح  ــای ط ــر مبن ــاری ب ــیر معم ــی تفس ــه چگونگ ــا، ب در بناه
ذهنیــت تأکیــد دارد. هــدف از دســتیابی بــه روشــی بــرای تفســیر 
ــن، رو در رو  ــی ذه ــای درون ــناخت الیه ه ــاری، ش ــی معم ذهن
ــاره  ــری دوب ــود، و فراگی ــای وج ــن الیه ه ــا عمیق تری ــدن ب ش

ــت.   ــاری اس ــۀ معم ــان از یادرفت زب
ــب  ــرای تصاح ــت ب ــاز حرک ــۀ آغ ــوان »نقط ــه به عن ــوم خان مفه
ــدة  ــا پدی ــود ب ــق وج ــز عمی ــف 1389، 54(4 در مرک ــا« )رل دنی
ــم  ــد ه ــد در آن واح ــه بای ــت. »خان ــل اس ــل تأوی ــوس قاب موبی
پناهــگاه باشــد و هــم گشــوده بــر دنیــا« )شــولتز 1395، 
ــان  ــه جری ــه ب ــۀ درون خان ــی در عرص ــه زندگ 168(. هنگامی ک
ــه  ــه ب ــن خان ــز ام ــا، از مرک ــی کشــف معن ــن در پ ــد؛ ذه می افت
جهــان پیرامــون نگریســته، و بــا گــذار از درون بــه بــرون، پــس 

از دوری کامــل، بــه نقطــه آغــاز حرکــت، همــان خانــۀ خویشــتن 
ــه  ــت الیه الی ــا قابلی ــوس ب ــطح موبی ــون س ــردد و همچ بازمی گ
ــد  ــپس بع ــد. س ــد می یاب ــا، بع ــجام در فض ــن انس ــدن، در حی ش
چهــارم -زمــان- را در الیه هــای درونــی خــود بــه جریــان 
انداختــه و »رســتاخیز خاطــره«5 متجلــی می شــود. مــراد از 
رســتاخیز خاطــره جســتجوی خاطــرات غیــرارادی اســت کــه در 
ــاری  ــۀ فضــای معم ــا تجرب ــته و ب ــود داش ــن وج ــودآگاه ذه ناخ
ــتۀ از  ــه گذش ــره ب ــتاخیز خاط ــد. »رس ــور می کن ــاگاه ظه ــه ن ب
ــاد رفتــه جــان می دمــد. ایــن گذشــته حــاوی جوهــری اســت  ی
ــایگان 1397، 151(  ــد« )ش ــا می بخش ــده را غن ــۀ آین ــه دفین ک
ــفه  ــیر مکاش ــا در مس ــان فض ــتجوی راز پنه ــه جس ــن را ب و ذه

ــد. ــت می کن ــی هدای معن
ــرح  ــه ط ــکل گیری اولی ــه ش ــت ک ــی اس ــه مکان ــۀ خان عرص
ــی در آن  ــان کودک ــرد از زم ــودآگاه ف ــرات ناخ ــت و خاط ذهنی
ــی  ــا هویت ــا خانه ه ــی م ــع فعل ــا در وض ــت. ام ــه اس ــه یافت ریش
ــه«  ــت چهل تک ــه »هوی ــروز ب ــاری ام ــد. معم ــی ندارن ــز پوچ ج
ــی  ــاری فضای ــه دیگــر معم ــار شــده ک و لجــام گســیخته ای دچ
ــان انســان  ــی نیســت. بحــران گسســتگی می ــرای زندگ ــده ب زن
معاصــر و فضــای ساخته شــده، ضــرورت شــناخت معمــاری 
گذشــته از منظــر ذهــن را معیــن ســاخته اســت؛ کــه ایــن پژوهش 
بــا خوانــش روایــت زندگــی در جســتجوی مســیری بــرای انتقــال 

ــد.  ــل می  باش ــن عوام ــان ای ــتگی می ــاد پیوس ــه و ایج تجرب
پژوهــش حاضــر بــا خوانــش میانمتنــی خاطــرات بــا بهره گیــری 
احــوال  و  ذهنیــت  مکاشــفۀ  بــه  روایت شناســی،  دانــش  از 
ــای  ــور در خانه ه ــابقۀ حض ــه س ــردازد ک ــرادی می پ ــی اف درون
درونگــرای ایرانــی را داشــته و کیفیــت ســاختار زندگــی در 
معمــاری ایــن خانه هــا را تجربــه نموده انــد. همچنیــن بــا 
ــه  ــاری، ب ــی معم ــیر ذهن ــنهادی تفس ــی پیش ــۀ روش شناس ارائ
ــردازد.  ــا می پ ــناخت ذات پدیده ه ــرای ش ــیری ب ــتجوی مس جس
ــر  ــالوه ب ــی ع ــای تحلیل ــری یافته ه ــش تعمیم پذی ــت افزای جه
ــق  ــای عمی ــام مصاحبه ه ــا انج ــه، ب ــب زندگی نام ــش کت خوان
ــای  ــی الیه ه ــط درون ــل رواب ــه تحلی ــاختاریافته، ب ــه س و نیم
ذهــن مخاطــب اثــر معمــاری پرداختــه و بــرای انســجام و توالــی 
الیه هــا ایــن روابــط در مســیری موبیــوس وار و در قالــب مدلــی 
پیشــنهادی، بــه عنــوان روشــی جامــع بــرای شــناخت و تفســیر 
ذهنــی معمــاری ارائــه می شــود. تــا بــا خوانــش کیفیــت معمــاری 
گذشــته بــه روش شناســی پژوهش هــای معمــاری ســمت و 

ــد.  ــه بخش ــویی پیش نگران س
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پیشینه پژوهش
ــه از  ــده اســت ک ــوار و پیچی ــدی دش ــا، فرآین ــک بن ــش ی »خوان
ــن  ــد.«6 در ای ــروی نمی کن ــت پی ــتقیم و راس ــیر مس ــک مس ی
فراینــد، عــالوه بــر درگیــر شــدن بــا بنــا، می بایســت بــا 
پرداختــن و اندیشــیدن بــه معمــاری، برنامــه و پیش نویســی بــرای 
درک هــدف، معنــا و منظــوِر طــرح معمــاری بنــا نگاشــته شــود. 
ایــن امــر بــا شــناخت و تفســیر معمــاری از منظــر ذهــن میســر 
خواهــد شــد. »امی براگــدون« در رســالۀ خــود )1389(7 ، اشــاره 
بــه ایــن موضــوع دارد کــه خوانــش متــن معمــاری تعیین کننــدة 
ــه حضــور ناظــر در  ــد ب ــا تأکی موجودیــت معمــاری اســت کــه ب
ــوم ســکونت  ــان مفه ــن می ــرد. در ای ــن فضــا صــورت می گی مت
ــن  ــای ذه ــِی فضاه ــت هم آوای ــه قابلی ــت ک ــی اس از موضوعات
ــرای طــرح مســئلۀ  ــه را داشــته؛ و ب ــی خان ــا عرصه هــای درون ب
ذهنیــت در پژوهش هــای معمــاری موضوعــی پــر اهمیــت 
ف ل ســ ف ی   دی دگ اه ه ــای   و  آث ــار  »ت ح ل ی ــل   کتــاب  اســت. 
ــکان  ــازه ای از هســتی انســانی و م ــف ت ــه تعری ــان«، ب ــی  ک  ل وی 
خــود پرداختــه کــه ایــن تعریــف بــا آگاهــی نســبت بــه فضاهــای 
ــرد  ــورت می گی ــا ص ــه درون آنه ــن ب ــق راه یافت ــه از طری خان
بــا  کتابــی  در  »کلرکوپر مارکــوس«8   .)38 )ج ورگ ــوال 1377، 
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــه ای از خویشــتن«9، و مقال ــه، آین ــوان »خان عن
ــق  ــیرگرا، موف ــرد تفس ــا رویک ــادی از خویشــتن«10 ب ــه نم »خان
بــه یافتــن راهــی شــد کــه به واســطه ی آن، واقعیت هــای پیــش 
ــتن«  ــه و خویش ــان خان ــا می ــه پوی ــوص »رابط ــته در خص دانس
ــی  ــه موروث ــاب خان ــاج« )1382(، در »کت ــردد. »دیب ــکار گ آش
ــن فضاهــا را  ــه، ای ــی خان ــا توصیــف صورت هــای مکان مــن«، ب
ــاب  ــوده و در کت ــی نم ــرات معرف ــن خاط ــرای تعی ــی ب ظرف های
»شــعر و خانــه مــا« -کــه پژوهشــی اســت بــا هــدف مطالعــه و 
ــه جســتجو و  ــه- ب ــو و کهن ــه و عمــارت ن توصیــف مفهــوم خان
بازســازی شــعور تاریخــی معمــاری بــا توســل بــه یافته هــای ادب 
ــن  ــت. همچنی ــه اس ــاری پرداخت ــای معم ــن از مکان ه ایران زمی
ــوم ســکونت در  ــۀ »بازاندیشــی مفه »طاهــری« )1392( در مقال
ــرداری از سرشــت مفهــوم ســکونت نفــس  ــا پرده ب معمــاری«، ب
ــاری  ــال در معم ــۀ خی ــاد رفت ــی وادی از ی ــه بازاندیش ــان ب انس

می پــردازد. 
در پژوهــش حاضــر واکاوی الیه هــای درونــی ذهــن در فضاهایــی 
ــا خوانــش  کــه محــور اصلــی آنهــا ســکونت و زندگــی اســت، ب
ــه  ــرد؛ ک ــورت می گی ــرح حال  نگارانه ص ــرد ش ــا رویک ــات ب روای
از منظــر شــخصی افــراد در بســتر زیســتی، بــه توصیــف خاطــرة 
شــرح حال نگارانه  رویکــرد  پرداخته انــد.  خانــه  مکان هــای 
ــرد در  ــه ف ــد ک ــازه می ده ــدان«11 )1353( اج ــر »بوگ ــه تعبی ب

ــدة  ــه عقی ــرد. ب ــرار گی ــه ق ــورد توج ــش م ــی خوی ــن زندگ مت
»کافمــن«12 )1373( روایــت زندگــی عــالوه بــر تجــارب زندگــی 
بــر اســاس زمینــۀ اجتماعــی و متــن فرهنگــی در بســتر زیســتی 
ــش  ــا خوان ــاری ب ــیر معم ــی تفس ــه عبارت ــود. ب ــاخته می ش س
روایــت، تالشــی بــرای تجدیــد حیــات معنــای زندگــی می باشــد 
)ذکایــی 1387(. در نظریــۀ »مک آدامــز«13، روایــت زندگــی 
ــی  ــراد و معنای ــی اف ــای زندگ ــاب دوره ه ــی در ب ــاوی جزئیات »ح
اســت کــه ایــن تجربیــات بــرای آنهــا داشــته اســت« )مک آدامــز 
1382(. ایــن رویکــردی اســت کــه روایــت کــردن تجربــۀ 
ــه ای  ــون زندگی نام ــد همچ ــی می توان ــول زندگ ــخصی در ط ش
ــد.  ــاص یاب ــردی اختص ــی ف ــای زندگ ــد معن ــاخت و تولی ــه س ب
ــی  ــه های فرهنگ ــه از ریش ــه برگرفت ــازی هایی ک ــن معناس چنی
فــرد بــوده امــا بهــرة نهایــی آن در منظــر درونــی ذهــن هــر فــرد 
پیکربنــدی می شــود )نجیــب زاده و اســکندری 1396(. مک آدامــز 
بــر بعــد شخصیت شناســی روایــت زندگــی تأکیــد داشــته و 
تحلیــل پژوهــش را بــا کمی ســازی داده هــای کیفــی بــه  انجــام 
ــری  ــا بهره گی ــر ب ــش حاض ــه پژوه ــا از آنجایی ک ــاند؛ ام می رس
از دانــش روایت شناســی، در پــی چیســتی ذات پدیده هــا در 
ــی و  ــه علم ــوری و مواجه ــر تص ــوده و »تفک ــه ب ــاری خان معم
کمــی آثــار معمــاری فــرد را بــه درک درســتی از چیســتی 
صافیــان  و  برازجانــی  )امامی کوپانــی،  نمیرســاند«  معمــاری 
ــن  ــانه ای ــر پدیدارشناس ــازی در تفک ــث کمی س ــذا بح 1397( ل
پژوهــش جایگاهــی نــدارد؛ و مفهــوم وجــود و الیه هــای درونــی 
ــد  ــی خواه ــای کیف ــی داده ه ــیر کیف ــرای تفس ــاری ب ــن معی ذه
ــر نســبت  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــن اســاس خاطــرات زندگ ــر ای ــود. ب ب

ــود.  ــی می ش ــاری بررس ــت و معم روای
ــر تحلیــل همگــرای پژوهش هــای مرتبــط  ــه عــالوه ب ایــن مقال
ــرای  ــزی را ب ــرد متمای ــاری، رویک ــت در معم ــرح ذهنی ــا ط ب
ــش  ــا خوان ــه در آن ب ــوده، ک ــه نم ــاری ارائ ــی معم ــیر ذهن تفس
بینامتنــی روایــات زندگــی بــه ارائــه مســیری بــرای دســتیابی بــه 
مؤلفه هــای بیدارگــر ذهــن در تجربــۀ پدیده هــا و ســاختار زندگــی 
ــور از  ــردازد. منظ ــی بپ ــرای ایران ــای درونگ ــاری خانه ه در معم
ــدگاه  ــه »از دی ــی اســت ک ــر ذهــن، موضوعات مولفه هــای بیدارگ
ــر و گاســلون باشــالر  ــدار شناســانی چــون، هوســرل، هایدگ پدی
ــل  ــه، تخی ــره، حافظ ــی، خاط ــه ادراکات حس ــه ب ــکا تجرب ــا ات ب
و ناخــودآگاه بــه هشــیاری ذهــن در شــناخت پدیــده هــا کمــک 
نمــوده« )پاالســما 1388، 8( و در تفســیر معمــاری از منظــر ذهــن 
در ایــن پژوهــش بــه صــورت خــاص مــورد توجــه قــرار می گیــرد. 
شــایگان )1396( از فالســفۀ معاصــر ضمــن بیــان ارتبــاط تئــوری 
موبیــوس بــا الیه هــای ریــزوم وار ذهــن بــا اســتناد بــه موضــوع 
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ــداری ذهــن و شــناخت  ــه14 در فلســفۀ ســهروردی، بی پدیدار آیین
جهــان را بــا مکاشــفۀ دنیــای درون همراســتا می دانــد. بــه تعبیــر 
ــناخت  ــلبی ش ــیوه های س ــا ش ــرد را ب ــوس ف ــوری موبی وی تئ
ــرای  ــبی را ب ــت مناس ــد محوری ــن می توان ــد. بنابرای ــنا می کن آش
ــد؛ کــه در ایــن  ــه نمای شــناخت ماهیــت فضاهــای معمــاری ارائ

پژوهــش مبنــای تفســیر قــرار گرفتــه اســت. 

مبانی نظری پژوهش
• تئوری موبیوس

نــوار موبیــوس، از شــگفتی های جهــان ریاضیــات کــه بــا طبیعــت 
ملمــوس همخوانــی دارد؛ یــک نــوار بلنــد و مستطیل شــکل اســت 
ــد.  ــه دســت می آی ــده شــدن و اتصــال دو ســر آن ب کــه از پیچی
ــی  ــوار یک ــام ن ــاز و انج ــن کاری، آغ ــه چنی ــدام ب در صــورت اق
ــرار  ــار تک ــت ب ــا بی نهای ــت روی آن ت ــذا حرک ــد، ل ــد ش خواه
و تسلســل می یابــد )پناهــی 1397، 498(. در تعابیــر فلســفی 
ــودی  ــت وج ــا ماهی ــوس ب ــت موبی ــایگان، خاصی ــوش ش داری
ــده  ــازی ش ــوازی شبیه س ــیر م ــری در دو مس ــان و قرارگی جه
اســت. ایــن خاصیــت در دو جهــان مجــازی و عالــم مثــال تمــام 
ــل  ــیوة تبدی ــان، ش ــر دو جه ــرا ه ــد؛ زی ــل می کن ــال عم و کم
یــک حالــت بــه حالــت دیگرنــد. یکــی علی رغــم آنکــه زمــان و 
ــی  ــطح افق ــرد؛ در س ــم می فش ــی در ه ــان واقع ــکان را در زم م
ــۀ  ــری حلق ــه دیگ ــد؛ درحالی ک ــی می مان ــات باق ــی محسوس یعن
ــر مشــاهده و  ــه ســطوح عالی ت ــرای دســتیابی ب ــی اســت ب انتقال
بصیــرت )شــایگان 1396، 344(. بــر ایــن مبنــا، شــناخت نســبت 
ــاق  ــا انطب ــش روایت شناســی ب ــت در معمــاری و دان طــرح ذهنی
ــارز موبیــوس کــه  ــر خاصیــت ب ــت ب منــش بســتۀ ســاختار روای
ــرار  ــار تک ــت ب ــت و بی نهای ــرون اس ــل درون و ب ــۀ تبدی چرخ

ــرد.    ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــود، م می ش
• ماهیت موبیوس در دانش روایت شناسی

ــه الیه هــای درونــی و زیرســاخت های متــن از مســائلی  توجــه ب
اســت کــه در دانــش روایت شناســی مــورد اهمیــت قرارگرفتــه و 
راهــکاری بــرای تولیــد معنــا می باشــد )احمــدی 1375، 250(. در 
ــداد،  ــر ســه گانۀ روی ــی ب ــت مبتن ــش، شــکل گیری روای ــن دان ای
نظریــۀ کالســیک  در  می گــردد.  تعریــف  مخاطــب  و  راوی 
ــاب  ــت در بازت ــده و ذات روای ــگ ش ــش راوی پررن ــت، نق روای
واقعیــت »از دیــد راوی« معنــا می یابــد )اشــمیت15 1389، 2(. در 
مقابــِل نظریــۀ کالســیک، نظریــۀ ســاختارگرایانه16 قــرار دارد کــه 
ــر ویژگی هــای  ــر حضــور راوی، بلکــه ب ــه ب ــت را ن ــف روای تعری
ــی  ــد و آن توال ــان می نه ــود؛ بنی ــت می ش ــه روای ــی ازآنچ خاص
رویدادهــا و تغییــر حالــت یــا وضعیــت اســت17  )کینــت و مولــر18 

ــه  ــت ب ــک حال ــر از ی ــن تغیی ــی19 1391، 8(. ای 1382، 36؛ تول
حالــت دیگــر بــا تئــوری موبیــوس منطبــق اســت.

هــر روایــت زنجیــرة حــوادث در روال مناســبات علــت و معلولی در 
زمــان و مــکان اســت. همچنیــن ســاختار هــر روایــت دارای آغــاز 
ــت  ــان در روای ــا پای ــماری از روایت ه ــا در ش ــی اســت. ام و پایان
ــی  ــردد. گوی ــرح می گ ــرار مط ــئلۀ تک ــده و مس ــت ش بی اهمی
ــان نمی رســد  ــه پای ــز ب ــت پیــش مــی رود و هرگ ــت بی نهای روای
)احمــدی 1375، 239(. ایــن شــیوة ارتبــاط آغــاز و پایــان، ایجــاد 
گــر منــش بســته و ناتمامــی در ســاختار روایــت بــوده  و بــه قــول  
ــاب  ــس بالنشــو20 » موضــوع در َدوران ســرگیجه آوری پرت موری
می شــود« )ژنــت21 1345، 63(. منــش ناتمــام و طــرح دوار 
ــل بازشناســی اســت.  ــب خاطــرات قاب ــت در شــماری از کت روای
ــته  ــرات گذش ــی از خاط ــال بخش ــان ح ــه راوی در زم ــا ک آنج
خــود را بــه تصویــر کشــیده و در پایــاِن ناتمــام آن، بازگشــت بــه 
جریــان زندگــی اســت. ایــن امــر نیــز منطبــق بــر جریانــی اســت 
کــه در ماهیــت موبیــوس رخ می دهــد. اینجاســت کــه مخاطــب 
ــز  ــت نی ــق روای ــی، خال ــش خوانندگ ــظ نق ــن حف ــد ضم می توان

باشــد.  
• تئوری موبیوس و خانه

خاصیــت موبیــوس، درواقــع معــرف یــک نقطــۀ تبدیــل و چرخش 
اســت؛ کــه کمابیــش توانســته اســت بــر فــراز شــکاف حاصــل از 
ــه  ــون چرخــش از درون ب ــد. اکن ــی بزن ــی«22 پل ــت دکارت »ثنوی
بیــرون، از اینجــا بــه آنجــا، از ذهنــی بــه عینــی تــا حــدی متقابــل 
و دوســویه شــده اســت. ایــن چرخش هــا در زمــان و مــکان نیــز 
ــب  ــواس و ترکی ــۀ ح ــردن هم ــال ک ــا فع ــوند و ب ــی می ش متجل
ــرار  ــان ق ــات هم زم ــی از اطالع ــان موج ــرد را در می ــا، ف آنه
می دهــد )شــایگان 1396، 352(. شــکل 1 نمایشــی از گــذار 

میــان درون و بــرون در نــوار موبیــوس اســت.

شکل 1.  نمایش گذار درون و برون در نوار موبیوس )مأخذ: نگارندگان(
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ــده ای اســت در  ــۀ خیره کنن ــرون و درون« مبادل ــان بی »تنــش می
معمــاری؛ کــه قطعــۀ کوچکــی از دنیــا را برمــی دارد و یــک جعبــۀ 
کوچــک در آن می ســازد و ناگهــان، فضــای درون و بیــرون 
شــکل می گیــرد )تســومتور 1394، 99(. آدمــی تنهــا زمانــی 
واقعــًا می توانــد بگویــد »ســاکن شــده« کــه، آنچــه در درون و در 
بیــرون اســت را معنــا کنــد. از طریــق ایــن پیوســتگی تجربه هــا و 
خاطره هــای انســان جــای خــود را یافتــه و در درون فضــا بیانگــر 
»درون« شــخصیت او می شــود )شــولتز 1397، 30(. بحثــی کــه 
در ایــن پژوهــش به صــورت ویــژه مــورد اهمیــت اســت مســئلۀ 
ــرة  ــه اســت. ذات و جوه ــاری خان ــۀ معم ــرون در تجرب درون و ب
ــی،  ــای هندس ــح و فرم ه ــار مصال ــا در حص ــه نه تنه ــای خان فض
بلکــه در فضــای بینابیــن الیه هــای ذهــن پنهــان شــده اســت. 
»جهــان خانــه متفــاوت از جهــان بیــرون اســت. خانــه دورنمــای 
مســکون را در دســترس آدمــی نهــاده و گهــواره ای می شــود کــه 
بتــوان از آن گشــت وگذاری دیگــر را آغــاز کــرد« )شــولتز 1395، 
168(. ایــن گــذار ایجادگــر »حرکــت مضاعــف رفــت و برگشــتی 
ــرون  ــز درون و بی ــرو متحدالمرک ــه دو قلم ــا را ب ــه فض ــوده، ک ب
تقســیم می کنــد: بخــش تنگ تــر داخلــی قلمــرو خانــه و میهــن 
ــروی  ــترده تر قلم ــش گس ــوی بخ ــا به س ــی ازآنج ــت و آدم اس
بیرونــی کــه از آن همــواره بازمی گــردد، به پیــش مــی رود« 

ــو23 1342، 81(. )بولنئ

روش تحقیق
ــش  ــا خوان ــاری ب ــی معم ــن پژوهــش تفســیر فضــای ذهن در ای
روایــت زندگــی در خانه هــای درونگــرای ایرانــی صــورت گرفتــه 
اســت. راهبــرد کیفــی پژوهــش مبتنــی بــر پارادایــم تفســیرگرایی 
ــه  ــیوه های اندیش ــف ش ــه کش ــن، ب ــن و عی ــی ذه و هم فراخوان
ــا روش  ــا ب ــن مبن ــر ای ــردازد. ب ــت بشــری می پ در عرصــۀ معرف
ــن«24 در فضــای  ــت بینابی ــی »واقعی اکتشــافی- تفســیری، در پ
ــه و نقــش آن در برانگیختــن الیه هــای پنهــان ذهــن  تهــی خان
ــا بهره گیــری از روش تفســیر کیفــی روایــت  ــن ب اســت. همچنی
بــا رویکــرد شــرح حال نگارانــه، بــه تحلیــل خاطــرات زندگــی، بــا 
ــۀ زیســتۀ افــراد  ــه چشــم اندازهای پدیدارشناســانه و تجرب ــکا ب ات
در متــن فرهنــگ و بســتر زیســتی، به عنــوان یــک روش شناســی 
شــناخت و تفســیر معنــای فضــای معمــاری بــا درونمایــۀ 
ــه  ــب زندگی نام ــور کت ــت. بدین منظ ــه اس ــکان پرداخت ــس م ح
و ســفرنامۀ افــرادی کــه بــا اشــراف بــه حــوزة معمــاری و 
جامعه شناســی بــه توصیــف تجربــۀ شــخصی خــود از حضــور در 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد م ــی پرداخته ان ــرای ایران ــای درونگ خانه ه
ــا  ــری یافته ه ــم و اطمینان پذی ــت تعمی ــن جه ــت. همچنی گرف

ــای  ــف خانه ه ــوب در وص ــرات مکت ــش خاط ــر خوان ــالوه ب ع
ــه  ــق و نیم ــای عمی ــوی، مصاحبه ه ــط پهل ــا اواس ــار ت دورة قاج
ــام  ــی انج ــرای ایران ــای درونگ ــاکنین خانه ه ــا س ــاختاریافته ب س
ــا  ــته ب ــان گذش ــات در زم ــتای روای ــل همراس ــا تحلی ــا ب ــد. ت ش
رســتاخیز خاطــرات در زمــان حــال بتــوان بــه اعتبــار یافته هــای 
ــر  ــه از منظ ــاری خان ــیر معم ــزود. در تفس ــش اف ــی پژوه تحلیل
ذهــن بــا تأکیــد بــر روش تفســیر کیفــی روایــت به جــای روابــط 
ــرای  ــی ب ــت مبنای ــوع ذهنی ــی و موض ــاختار زندگ ــی، س فیزیک

ــرد.  ــرار می گی ــناخت ق ش
ــرد،  ــی ف ــاط منظــر ذهن پژوهــش حاضــر به صــورت خــاص ارتب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی را م ــتر زندگ ــه و بس ــی خان ــه درون عرص
داده و ضمــن بیــان مبانــی نظــری مرتبــط بــا تئــوری موبیــوس 
ــای  ــر ارادی در فض ــرات غی ــر خاط ــی، ب ــش روایت شناس و دان
ــۀ معناشناســیک25 انجــام  ــه گون ــد دارد. تحلیــل ب معمــاری تأکی
ــناخت  ــه ش ــن، ب ــی مت ــات درون ــا کشــف امکان ــه ب ــرد ک می گی
به هم پیوســتۀ فضــای  میــان الیه هــای  در  خانــه  معمــاری 
ذهــن می پــردازد. بــه اعتبــار ایــن شــیوة تحلیــل، جهــت 
ــر  ــن ب ــان ذه ــای پنه ــه الیه ه ــن مقال ــث در ای ــل بح تکمی
ــای  ــن الیه ه ــط ای ــده و بس ــق ش ــوس وار منطب ــطحی موبی س
ــا  ــی و بی انته ــیری درون ــت در مس ــا حرک ــه ب ــر ک جدایی ناپذی
ــای  ــیر فض ــرای تفس ــی ب ــدة روش ــرد، ارائه دهن ــورت می گی ص
ــود.  ــد ب ــی خواه ــش روایت شناس ــری از دان ــا بهره گی ــاری ب معم

زندگــی  روایــات  در  ذهنیــت  طــرح  خوانــش 
ایرانــی درونگــرای  خانه هــای 

ــا زندگــی، بســتری را  نگاهــی بــه مفهــوم روایــت و رابطــۀ آن ب
بــرای طــرح نســبت روایــت و معمــاری ایجــاد می کنــد. چــرا کــه 
معمــاری نیــز در تعاریــف مختلــف خــود بــا زندگــی انســان پیونــد 
خــورده اســت )ندیمــی، شــریف زاده و طباطبایــی لطفــی 1398(. 
ــار  ــا و رفت ــا، رابطه ه ــی رویداده ــت، بازگوی ــن، روای از منظــر ذه
ــرات و  ــازماندهی خاط ــه از س ــت ک ــی اس ــخصیت های واقع ش
احساســات بــر اســاس یــک جهــت خــاص نشــأت گرفتــه، ایــن 
جهــت برگرفتــه از نیــاز طبیعــی انســان بــه معنابخشــی بــه زندگی 
بــوده و بــر قابلیــت ذهــن اســتوار اســت )ریکــور26 1363(. تأکیــد 
بــر نقــش مخاطــب و دریافــت او از موضــوع از وجــوه غالــب در 
ــوده و این کــه هــر کــس حــوادث را از دریچــۀ  تفســیر روایــت ب

ــیرازی 1388، 168(.  ــد )ش ــود می فهم ــن خ ذه
ــی  ــاختار فیزیک ــی و س ــط عین ــی رواب ــات زندگ ــش روای در خوان
ــده  ــراث برجای مان ــراز می ــا هم ت ــل و ی ــاری، مکم ــای معم فض
ــا  ــا ب ــی فض ــای ذهن ــا جنبه ه ــت. ام ــی اس ــای تاریخ از بناه
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ــی  ــل بازیاب ــا و رســتاخیز خاطــرات قاب ــۀ حضــور در خانه ه تجرب
می باشــد. خاطــرات، روایــِت حقایــق از منظــر ذهــن راوی اســت. 
ــت؛  ــل جستجوس ــی قاب ــای متفاوت ــات در الیه ه ــره در روای خاط
ــه از  ــهادت های برگرفت ــر ارادی و ش ــرة غی ــرة ارادی، خاط خاط
خاطــرات دیگــران. امــا آنچــه ایــن پژوهــش بــر آن تأکیــد دارد، 
خاطــره ای نیســت کــه آگاهانــه در ذهــن یــادآوری شــده باشــد. 
ــوان  ــر ارادی می ت ــرة غی ــتاخیز خاط ــق رس ــا از طری ــرا »تنه زی
ــا کــرد«  ــد و احی ــان حــال فراخوان ــا زم گذشــتۀ سپری شــده را ب
)شــایگان 1397، 97(.27 خوانــش خاطــرات بــا درک زمــان حــال 
و ارتبــاط آن بــا گذشــته مســیری اســت کــه بــرای شــناخت معنــا 

ــت.28 ــش گرف ــوان پی می ت

ــر  ــاری ب ــناخت معم ــنهادی ش ــی پیش روش شناس
ــت ــرح ذهنی ــای ط مبن

»یگانــه طریقــی کــه هنرمنــد به واســطۀ آن می توانــد دنیــا را بــه 
تماشــاگر بنمایــد، فرورفتــن در »مــن« عمیــق خــود اســت. آنچــه 
اهمیــت دارد؛ نــه دنیــای کاذب بیــرون، کــه دنیــای مکشــوف در 
ــره،  ــط خاط ــرات توس ــی تأث ــیر بازآفرین ــت. در مس ــرات اس خاط
ــد  ــد؛ بع ــب می کن ــه تخری ــت ک ــان اس ــه، زم ــن درون مای اولی

ــه هــر  ــی ن ــد. ول ــظ می کن ــه خاطــره می رســد کــه حف ــت ب نوب
نــوع خاطــره ای. خاطــرة ارادی، از جوهــر گذشــته چیــزی در خــود 
ــای  ــوان در دریافت ه ــر بت ــایگان 1397، 107(. اگ ــدارد« ) ش ن
ــود،  ــق نم ــال را تزری ــان ح ــاس زم ــرات، احس ــه خاط ــی ب حس
ــد.  ــان می گیرن ــده و ج ــده ش ــرده ای زن ــون م ــه همچ بالفاصل
ــته  ــش بس ــرح دوار در من ــیوة ط ــر در ش ــن ام ــه ای ــتیابی ب دس
ــک الیه هــای  ــد تفکی ــی، نیازمن ــات زندگ ــام ســاختار روای و ناتم
ــوس  ــوری موبی ــا تئ ــق ب ــی منطب ــوده و در کلیت ــی ذهــن ب درون
ــرون را طــی می کنــد؛  کــه به صــورت هم زمــان مســیر درون و ب

قابــل تفســیر اســت. 
شــکل 2، نمایشــی از جهت گیــری اصلــی مســیر ایــن پژوهــش 
بــوده؛ و معــرف فاکتورهــا مــورد اهمیــت در خوانــش اثــر معماری 
اســت. دراین بیــن تفســیر جنبه هــای ذهنــی معمــاری بــر مبنــای 
مؤلفه هــای خاطــره، حافظــه، تخیــل و ناخــودآگاه، کــه از دیــدگاه 
پدیدارشناســان29 بــه آشــکارگی الیه هــای پنهــان ذهــن کمــک 
می کننــد؛ صــورت پذیرفتــه و بــر خاطــرة غیــر ارادی تأکیــد دارد. 
ایــن روش کــه بــه نــگاه درون بــه درون ختــم می شــود نمایشــی 
از چگونگــی همبســتگی تفکیک ناپذیــر الیه هــای ذهــن در 

تفســیر ســاختار زندگــی در معمــاری می باشــد. 
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بررسی تحلیلی یافته های پژوهش
ــۀ  ــی در عرص ــیوه های زندگ ــناخت ش ــی و ش ــور بازخوان به منظ
خانه هــای درونگــرای ایرانــی، بایــد بــه عمــق الیه هــای پنهــان 
ذهــن ســاکنین ایــن خانه هــا دســت یافــت. در ایــن راســتا پیــش 
از انجــام مصاحبه هــای عمیــق بــا افــرادی کــه ســابقۀ ســکونت 
در ایــن خانه هــا را دارنــد؛ بــا مطالعــه میانمتنــی کتــب ســفرنامه و 
ــه ارتبــاط فضــای ذهنــی  زندگی نامــه ، از منظــر روایت شناســی ب
ــر  ــات اث ــان حی ــر معمــاری در زم ــده اث ــوان خوانن روایتگــر به عن
ــرات  ــماری خاط ــه برش ــداول 1 و  2 ب ــت. ج ــده اس پرداخته ش

غیــرارادی از میــان روایــات زندگــی خانه هــای درونگــرای 
ایرانــی پرداختــه کــه در آن ارتبــاط نــگاه درون و بــرون و هدایــت 
ــود.  ــان می ش ــک بی ــه تفکی ــه درون ب ــت از درون ب ــیر ذهنی مس
ایــن روایــات برگرفتــه از خاطــرات افــراد بــا ریشــه های فرهنگــی 
ــه بازتعریــف خانه هــای درونگــرای ایرانــی  ــوده کــه ب متفــاوت ب
پرداخته انــد. در میانمتــن بخش هــای نقــل شــدة روایــات، منظــر 
ــه ســاختار ایــن خانه هــا  ــی روایتگــر ب ــگاه درون ــوع ن ذهنــی و ن

آورده شــده اســت.

شکل 2. روش تفسیر معماری گذشته بر مبنای طرح ذهنیت در روایات )مأخذ: نگارندگان(
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جدول 1. منظر درون و برون در متن زندگی خانه های درونگرای ایرانی )مأخذ: نگارندگان(
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جدول 2. هدایت مسیر ذهنیت از درون به درون در متن زندگی خانه های درونگرای ایرانی )مأخذ: نگارندگان(
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برشــماری خاطــرات غیــرارادی در خوانــش روایــت نشــان 
ــق  ــه درک عمی ــه ب ــگاه  ک ــی آن ــه دریافت هــای ذهن می دهــد ک
ــرون  ــان درون و ب ــذار می ــر گ ــه دســت یابند؛ نظاره گ مفهــوم خان
خواهنــد بــود. ارتبــاط ذهنــی فــرد بــا عرصــه درونــی خانــه کــه 
در جریــان نــوع نــگاه از درون بــه درون شــکل گرفته، بــه تجربــۀ 
ــزی  ــه مرک ــردد. خان ــی بازمی گ ــرد در دوران کودک ــاری ف معم
ــوان از درون، جهــان  امــن و نقطــۀ تصاحــب دنیاســت کــه می ت
ــور  ــگاه حض ــه جوالن ــۀ درون خان ــود. عرص ــاره نم ــرون را نظ ب
ــوده و  ــا جهــان پیرامــون ب ــاط ب بی انتهــای ذهــن در مســیر ارتب
فــرد از عرصــه درونــی خانــه خویشــتن نــگاه درون بــه بــرون را 
ــگاه  ــایه- ن ــه دیگــری -همس ــف خان ــد. در توصی ــه می کن تجرب

ــود.30 ــاد می ش ــه درون ایج ــرون ب ب
ــزی  ــاط مرک ــۀ حی ــا و در میان ــی خانه ه ــۀ درون ــه در عرص آنچ
ــات،  ــان حی ــه ای اســت از جری ــود؛ صحن ــت می ش ــت یاف از روای
کــه از بیــرون ســکوت اســت و از درون سرشــار از ماجــرا و شــور 
زندگــی می باشــد. آجرکاری هــا، حــوض ماهی هــا، تناســبات 
ــاری را  ــر در معم ــم و هن ــش اقلی ــا، نق ــاد فضاه ــی و ابع طالی
می تــوان بــا بازدیــدی عینــی از فضــای خانه هــای ســنتی 
ــا و  ــن ها و عزاداری ه ــه از جش ــا آنچ ــود. ام ــاهده نم ــران مش ای
جریــان زندگــی در میانــۀ حیــاط درونگــرای ایرانــی رخ داده اســت 
نــه بــا چشــم ســر کــه بــا مــرور خاطــرات در الیه هــای ذهنــی 
ــرون و درون  ــای بی ــیر فض ــه از تفس ــت. آنچ ــی اس ــل بازیاب قاب
ــی در  ــور زندگ ــیر ش ــا تفس ــر ب ــود براب ــت می ش ــا دریاف خانه ه
میانــۀ فضاســت. شــوری کــه از بــرون حضــوری خامــوش اســت 

ــو دارد. ــی پرهیاه و از درون جریان
• تحلیل فاکتورهای ذهنی مستخرج از مصاحبه ها 

ــه منظــور  ضــرورت اســتناد بــه کتــب خاطــرات و ســفرنامه ها، ب
ــا  ــوده ام ــه ب ــاری خان ــی در معم ــۀ معن ــتی تجرب ــناخت چیس ش
ــا محــدود  ــع ی ــن مناب ــرا ای ــد، زی ــن نمی کن ــت آن را تضمی کفای
هســتند و یــا بیشــتر متعلــق بــه خانه هــای قشــر مرفــه و 
ســفرهای ســفیران و خاطــرات سیاســتمداران اســت. اســتناد بــه 
ــی و  ــط فرهنگ ــی از رواب ــای کامل ــه گوی ــۀ خاصــی از جامع طبق
ــر ایــن اســاس  شــیوة زندگــی عــام در بیــن مــردم نمی باشــد. ب
ــان  ــخص تر در زم ــاختارهای مش ــه س ــت یابی ب ــور دس ــه منظ ب
ــه ســاختاریافته  ــق و نیم ــای عمی ــام مصاحبه ه ــا انج ــال ب ح

ــا  ــن مصاحبه ه ــتخرج از ای ــی مس ــای ذهن ــی فاکتوره ــه بررس ب
پرداختــه شــده اســت. جامعــۀ آمــاری از میــان افــرادی انتخــاب 
ــی را  ــرای ایران ــای درونگ ــی در خانه ه ــان زندگ ــه جری ــده ک ش
ــی و  ــدة تاریخ ــت گمش ــک باف ــر ی ــز ب ــد. تمرک ــه کرده ان تجرب
ــد  ــث گردی ــه باع ــط جامع ــۀ متوس ــه طبق ــاکنان آن ب ــق س تعل
ــای  ــی در خانه ه ــس زندگ ــور در پ ــان حض ــای جری ــا ناگفته ه ت

ــرد.  ــرار گی ــش ق ــورد خوان ــته م ــان گذش ــی در زم معمول
ــس  ــوندگان، پ ــه ش ــده از مصاحب ــاء ش ــی احص ــای کیف داده ه
مقــوالت  و  گزاره هــای  اشاره شــده،  نــکات  دســته بندی  از 
ــودا31  ــزار مکس کی ــری از نرم اف ــا بهره گی ــث ب ــه بح ــوط ب مرب

اســت. تحلیل شــده 
• تعبیر نوع نگاه با تثبیت سرگشتگی درون و برون 

ــا- در  ــۀ معن ــناخت و تجرب ــیک- ش ــد معناشناس ــه در رون آنچ
اســت،  اهمیــت  حائــز  ویــژه  به صــورت  معمــاری  فضــای 
ــرون در  ــت سرگشــتگی درون و ب ــرد و تثبی ــگاه ف ــوع ن ــر ن تعبی
ــیوة  ــه ش ــر س ــد ب ــد. تأکی ــی می باش ــرای ایران ــای درونگ خانه ه
نــگاه »بــرون بــه درون«، »درون بــه بــرون« و در نهایــت نــگاه 
»درون بــه درون« موضــوع محــوری و تعیین کننــده در ایــن 
ــران در  ــرای ای ــای درونگ ــه خانه ه ــا ک ــت. از آنج ــش اس پژوه
ــته و  ــی داش ــل توجه ــی قاب ــران فراون ــر ای ــیۀ کوی مناطــق حاش
درونگرایــی و درون نگــری در ریشــه های فرهنگــی و شــیوة نــگاه 
ســاکنین ایــن مناطــق نیــز وجــود دارد لــذا می تــوان نتایــج را بــه 

ــم داد. ــق تعمی ــن مناط ــنتی ای ــای س خانه ه
نمــودار شــکل 3 بــه نظــرات مصاحبه شــوندگان و فراوانــی آنهــا 
در نرم افــزار مکــس کیــودا در حــوزة محــوری تعبیــر نــوع نــگاه 
درون و بــرون در خانه هــای حاشــیه کویــر می پــردازد. کــه 
نشــان می دهــد؛ اکثریــت مصاحبه شــوندگان 70% ایــن موضــوع 
ــودآگاه  ــرة ناخ ــتاخیز خاط ــا رس ــا ب ــن مصاحبه ه ــان مت را در می
مــورد تأکیــد قــرار داده و پذیــرای ایــن نــوع نــگاه در تعبیــر خانــه 
ــا  از منظــر ذهــن می باشــند. ردیــف افقــی نمــودار کدهــای A ت
Z معــرف مصاحبه شــوندگانی اســت کــه درگروه هــای ســنی 35 
ــوده  ــاوت ب ــالت متف ــوده و دارای پیشــه و تحصی ــا 85 ســال ب ت
ــرا در  ــای درونگ ــی در خانه ه ــا زندگ ــترک آنه ــه مش ــا وج و تنه

یــک بســتر فرهنگــی مشــابه اســت. 

شکل 3. نمودار فراوانی تعابیر نوع نگاه در خانه و بستر زیستی، با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا )مأخذ: نگارندگان(
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جدول 3. دسته بندی بخش هایی از متن مصاحبه ها در تجربۀ فضای خانه و مواجهه با مفهوم درون و برون )مصاحبه گر: مریم اکبری( )مأخذ: نگارندگان(

دیاگــرام شــکل 4 بــه تحلیــل کیفــی نــوع نــگاه فــرد بــا تثبیــت 
ــرون در خوانــش فضــای ذهنــی معمــاری  سرگشــتگی درون و ب
ــط  ــه اســت و رواب ــای بســتر زیســتی حاشــیۀکویر پرداخت خانه ه
ــا مفاهیــم و گزاره هــای معنایــی احصــا شــده  درونــی آن هــا را ب

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــوندگان، موردبررس از مصاحبه ش
دســته بندی گزاره هــای معنایــی و بررســی ارتبــاط درونــی 
ــات  ــن روای ــان مت ــه از می ــا ک ــتخرج از مصاحبه ه ــای مس کده
برداشــت شــده، شــاهدی بــر واقعیــت بینابیــن در ســاختار زندگــی 
فضــای تهــی خانه هــا و ارتبــاط منظــر ذهــن افــراد در مواجهــه 
ــا  ــرون اســت. ارتبــاط درونــی ایــن کدهــا ب ــا جهــان درون و ب ب
ــۀ  ــر رابط ــه بیانگ ــورت پذیرفت ــودار ص ــن نم ــی ای ــل کیف تحلی

مفاهیــم درون و بــرون در فضــای ذهنــی معمــاری اســت. آنچــه 
در این بیــن اهمیــت دارد؛ جایــگاه خانــه به عنــوان مبــدأ و مرکــز 
وجــود در شــیوة نــگاه فــرد بــه جهــان اســت. فــرد جلــوة حضــور 
را در فضــای درون یافتــه و بــه نظــارة جایــگاه خویشــتن در جهان 
ــودی  ــگاه از درون وج ــوع ن ــری ن ــیند. جهت گی ــون می نش پیرام
ــا  ــرون ب ــان درون و ب ــتگی می ــت سرگش ــده و تثبی ــرد آغازش ف
پایــداری روابــط میــان افــراد معنــا می یابــد. ایــن روابــط هســتۀ 
ــان حضــور  ــگاه جــذب و پخــش جری ــه جای ــه را ب ــزی خان مرک
تبدیــل نمــوده و بــا وجــود محصوریــت در معمــاری کویــری بــه 

ــد. ــتی می انجام ــتر زیس ــی در بس ــتگی اجتماع ــاد پیوس ایج
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شکل 4. تحلیل کیفی روابط درونی نوع نگاه با تثبیت سرگشتگی درون و برون در خانه و بستر زیستی حاشیه کویر، با بهره گیری از نرم افزار 
مکس کیودا )مأخذ: نگارندگان( 

جمع بنــدی: مســیری جامــع بــرای تفســیر معمــاری 
بــا تأکیــد بــر تئــوری موبیــوس

تفســیر ذهنــی معمــاری کــه از محورهــای اصلــی ایــن پژوهــش 
ــینۀ  ــری از پیش ــی و بهره گی ــرات زندگ ــرور خاط ــا م ــت؛ ب اس
ــد.  ــر می باش ــا امکان پذی ــۀ فض ــگام تجرب ــراد در هن ــی اف ذهن
ــر  ــی تصاوی ــراد در تجل ــی اف ــوان ذهن ــرف ت ــرات مع ــن خاط ای
منحصربه فــردی اســت کــه در پــی یافتــن معنــا در میانــۀ 
تمــام  بازشناســی  گشــته اند.  پنهــان  مهــرازی32  فضاهــای 
ــرای  ــور راوی ب ــان حض ــاری در زم ــی معم ــای معنای صورت ه
ــه ای از ابهــام اســت؛  مخاطــب معمایــی حــل ناشــدنی، و در هال
امــا تمامــی آنهــا بــا قرارگیــری درون گردونــه ای بــه میــدان آورده 
ــای  ــه »توان ه ــا ب ــتناد ریاضیدان ه ــه اس ــد ب ــه می توان ــده، ک ش

ــردد.  ــی گ ــوس معرف ــدة موبی ــان«33 در پدی ــوز زم مرم
ــی و جســتجوی نحــوه  ــای ذهن ــماری طرح واره ه ــور برش به منظ
ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر می بایســت بــه ارائــه تفســیری موضــوع 
در یــک قالــب کلــی پرداخــت. ایــن ارتبــاط بــر مبنــای تئــوری 

موبیــوس و جریــان ســیال ذهــن در خوانــش خانه هــای درونگــرا 
ــان در  ــق پنه ــه از حقای ــر 5  برگرفت ــد. تصوی ــه می باش قابل ارائ
خاطــرات ناخــودآگاه، طرح واره هــای ذهنــی ایجادشــده در جریــان 
تجربــۀ عرصــۀ درونــی خانــه را در قالبــی یکپارچــه ارائــه می دهد. 
در مســیر ایــن جریــان، ذهــن خانــه و محــل زندگــی خــود را مبدأ 
می انــگارد و محــل خانــۀ همســایگان را نســبت بــه نقطــۀ مبــدأ، 
در مســیری ســیال و متوالــی، از درون بــه بــرون و از بــرون بــه 
ــان در مســیر بی انتهــای ذهــن ادامــه  ــن جری درون می نگــرد. ای
ــا »پدیــدار  ــه معرفــت دنیــای درون ی ــا درنهایــت امــر ب یافتــه ت
آیینــه«  دســت یابد. پدیــدار آیینــه کــه از دیــدگاه فلســفی 
ــرد؛ انتهــای مســیری اســت کــه فــرد  ســهروردی نشــأت می گی
در راه شــناخت بــه آن قــدم بــر مــی دارد. در حقیقــت فــرد بــا طــی 
ــداری درون  ــت را در بی ــا حقیق ــای پدیده ه ــناخت معن ــق ش طری
و آگاهــی ناخــودآگاه ذهــن یافتــه و در آیینــه خویشــتن خویــش 

ــردد. ــل می گ ــا نائ ــت پدیده ه ــناخت ماهی ــه ش ــد و ب را می یاب
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شکل 5. مراتب خوانش خانه ها در جریان سیال ذهن  و گذار از درون و درون )مأخذ: نگارندگان؛ مأخذ اسکیس ها: صارمی 1389(

شکل 6. نمایش الیه های ریزوم وار و تفکیک ناپذیر نوار موبیوس )مأخذ نگارندگان(

دیاگــرام مراتــب خوانــش خانه هــا در جریــان ســیال ذهــن 
ــاری  ــی در معم ــای ذهن ــه فض ــد ک ــان می ده ــکل 5( نش )ش
خانــه از نقطــۀ مبــدأ شــروع  می شــود؛ و بــا حرکــت در مســیری 
ــه بازمی گــردد.  ــرز و مرکــز اولی ــه همــان م ــان، ب ــد و بی پای ممت
امــا عــرض مســیر بســته بــه ریشــه های فرهنگــِی فــرد، مناظــر 
ــیِر  ــرض، مس ــه از ع ــر چ ــود. ه ــد نم ــی را ادراک خواه متفاوت

شــناخت را الیه الیــه کنیــم؛ پیوســتگی طولــی آن، از بیــن 
نخواهــد رفــت و الیه هــای ذهنــی به صــورت ریــزوم وار بــا 
ــن  ــود. ای ــد ب ــر خواهن ــوده و تفکیک ناپذی ــاط ب ــر در ارتب یکدیگ
پدیــده در نــوار موبیــوس بــا الیه الیــه کــردن عرضــی مســیر در 

شــکل 6 قابل مشــاهده و محاســبه می باشــد. 
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ــوب  ــا چارچ ــی ب ــاری فاکتورهای ــر معم ــش اث ــان خوان در جری
مشــخص و دارای کلیــت مطلــوب یــا نا مطلــوب در ذهــن 
ــورت  ــدا به ص ــا ابت ــن فاکتوره ــود. ای ــک می ش ــر ح ــدة اث خوانن
ــت،  ــای ثاب ــه در مکان ه ــتند ک ــده ای هس ــی پراکن طرح واره های
می آورنــد.  وجــود  بــه  را  چندوجهــی ای  ذهنــی  فضاهــای 
ــن  ــدة ای ــمانی نظام دهن ــون ریس ــد چ ــوس می توان ــوری موبی تئ
ــاری را در  ــای معم ــت فض ــد و کلی ــی باش ــای ذهن طرح واره ه
ــاق  ــر، انطب ــد. به عبارتی دیگ ــیر نمای ــر تفس ــۀ اث ــگام تجرب هن
ــن  ــر روی ای ــر ب ــش اث ــان خوان ــی در زم ــای ذهن طرح واره ه

ــاری و  ــای معم ــور در فض ــۀ حض ــل از تجرب ــوار، ادراک حاص ن
ــل  ــجم تبدی ــی منس ــه کلیت ــم آن را ب ــی مبه ــای ذهن زمینه ه
ــوار  ــا ن ــی ب ــای ذهن ــاق الیه ه ــوة انطب ــکل 7 نح ــد. ش می کن
موبیــوس را در قالــب دیاگــرام نشــان می دهــد. همچنیــن 
خانــه«،  مفهــوم  »معرفت شناســی  مرحلــۀ  قرارگیــری ســه 
ــر  ــۀ دیگ ــه مرتب ــذار ب ــاکنین« و »گ ــی س ــوال درون »کشــف اح
هســتی« در ایــن دیاگــرام  نمایشــی از مراحــل شــناخت ســاختار 
زندگــی در معمــاری و هم تــرازی آن بــا الیه هــای ممتــد ذهنــی 

می باشــد. 

شکل 7. مدل پیشنهادی مسیری جامع برای تفسیر معماری با تأکید بر انطباق فضای ذهن و تئوری موبیوس )مأخذ: نگارندگان(
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نتیجه گیری
نتایــج حاصــل از نظریــات ایــن پژوهــش روشــی را بــرای تفســیر 
ــی از  ــرای ایران ــای درونگ ــاری خانه ه ــی در معم ــاختار زندگ س
منظــر ذهــن پیشــنهاد می کنــد. همچنیــن بــا تعبیــر نــوع ارتبــاط 
ــا جهــان پیرامــون و تأکیــد بــر ســه شــیوة نــگاه؛ درون  ذهــن ب
ــیر  ــه مس ــرد ب ــه درون، ف ــه درون، درون ب ــرون ب ــرون، ب ــه ب ب
جســتجوی معنــا هدایــت می شــود. بــر مبنــای ایــن روش، 
ــرون و از  ــت سرگشــتگی درون و ب ــا تثبی ــی فضــا ب تفســیر ذهن
طریــق »معرفت شناســی مفهــوم خانــه«، »کشــف احــوال درونــی 
ســاکنین« و »گــذار بــه مرتبــۀ دیگــر هســتی« ممکــن می شــود. 
ــا خوانــش میان متنــی روایــات  ــه ب شــناخت فلســفی مفهــوم خان
زندگــی خانه هــای درونگــرای ایرانــی بــه مکاشــفۀ احــوال 
درونــی افــراد در ســاختار زندگــی ایــن خانه هــا در زمــان گذشــته 
ــان  ــده می ــاد ش ــت ایج ــم گسس ــت ترمی ــت. جه ــه اس پرداخت
گذشــته و آینــده و دســتیابی بــه راهبــردی بــرای انتقــال تجربــۀ 
پیشــینیان و همچنیــن در پــی پاســخ بــه پرســش پژوهــش، کــه 
ــی در  ــاختار زندگ ــودی س ــتی ذات و درون وج ــال چیس ــه دنب ب
ــرای شــناخت معنــای  ــه روشــی ب بناهــا و چگونگــی دســتیابی ب

معمــاری در تجربــۀ پدیده هــا می باشــد؛ فــرد بــه مســیری بــرای 
شــناخت ماهیــت معمــاری هدایــت شــده اســت. مســیری منطبــق 
ــه  ــده ب ــمانی نظام دهن ــون ریس ــه چ ــوس ک ــوری موبی ــر تئ ب
انســجام، توالــی و تفکیک ناپذیــری ایــن الیه هــای پنهــان ذهــن 
ــی  ــت زندگ ــاری در روای ــای معم ــه فض ــد. تجرب ــک  می کن کم
ــیری  ــرد را در مس ــی ف ــان ذهن ــی، جری ــرای ایران ــه درونگ خان
ــی  ــیر جای ــن مس ــت ای ــاند. نهای ــه درون می کش ــوس وار ب موبی
اســت کــه در فلســفه بــه پدیــدار آیینــه ختــم می شــود. هدایــت 
ــردن تــوان  ــاال ب ــه ب ــه درون، منجــر ب مســیر ذهنیــت از درون ب
ــتن  ــه های خویش ــه ریش ــت ب ــناخت و بازگش ــر ش ــی در ام آدم

خویــش خواهــد شــد. 
ــا  ــن خانه ه ــی در ای ــت زندگ ــش روای ــا در خوان شــناخت پدیده ه
ــای  ــی و عرصه ه ــاختار زندگ ــه در س ــه آنچ ــد ک ــان می ده نش
درون خانه هــای ســنتی ایــران پنهان شــده، »روحــی اســت 
ــده« اســت.  ــا دمی ــه بن ــرای زندگــی بخشــیدن ب کــه رازی گــر ب
گام هــای پیشــنهادی بــرای شــناخت ذات معمــاری، بــه معمــاران 
ــۀ  ــای نهفت ــرآوردن فضاه ــر ب ــا س ــا ب ــرد ت ــد ک ــک خواه کم
ــره  ــک خاط ــر و ی ــاس حاض ــک احس ــی ی ــی تالق ــی، در پ ذهن

جدول 4. گام های پیشنهادی شناخت ذات معماری خانه های درونگرای ایرانی از منظر ذهن )مأخذ: نگارندگان(
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خــاک  در  زمان هــای  زنــده  تکه پاره هــای  بتواننــد  و  بــوده 
ــد.  ــه را بازیابن فروخفت

خوانــش فضاهــای معمــاری بــا تأکیــد بــر رســتاخیز خاطــره، ذهن 
را میــان حــال و گذشــته بــه نوســان مــی آورد. فــرد به جســتجوی 
ــطۀ  ــای درون، به واس ــفۀ دنی ــا مکاش ــده و ب ــون ش ــا رهنم معن
بیــداری ذهــن ناخــودآگاه و نگاهــی پس نگرانــه بــر تجلــی 
ــتن  ــدة خویش ــات گمش ــد دارد، ثب ــون تأکی ــه در اکن ــته ک گذش
ــی  ــته باق ــد در گذش ــن تأکی ــت. ای ــد یاف ــاز خواه ــش را ب خوی

ــد،  ــده کن ــه آین ــی را معطــوف ب ــه کشــف نهای ــده و آنگاه ک نمان
ــد.  ــز می یاب ــه نی ــویی پیش نگران ــمت و س ــان س ــور توأم به ط
نــگاه توأمــان پس نگرانــه و پیش نگرانــۀ ایــن پژوهــش بــه 
جریــان زندگــی در معمــاری خانه هــای درونگــرای ایرانــی نیــز بــا 
همیــن هــدف ایجادشــده و می توانــد پیش درآمــدی گــردد بــرای 
آینــدة معمارانــی کــه می خواهنــد رازی گــری کننــد و خانه هایــی 

ــا نماینــد.   ــرای زندگــی بن را ب
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ج ب ل ع ام ل ــی .  ع ب دال ل ــه   ترجمــه ی  ک ــان.  ل وی ــی   ف ل ســ ف ی    دی دگ اه ه ــای   و  اندیشــه ها  آث ــار،  ت ح ل ی ــل    .1377 روم ال ــدو.  ج ورگ ــوال،   .9

ــاک   .               اصفهــان: خ 
10. حکمت مهر، محمد مهدی. 1390. بررسي و نقد دوگانه انگاري دکارتي. ذهن 12)45(: 199-17.

11. دیباج، سید موسی. 1382. شعر و خانه ما: تحقیقی در معماری و ادب معاصر. تهران: پیوند نو.
12.  ذکایی، محمد سعید. 1387. روایت، روایت گری و تحلیل های شرح حال نگارانه. پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی 8 )1(:  98-69.

13. رلف، ادوارد. 1389. مکان و بیمکانی. ترجمه ی محمدرضا نقصان محمدی، کاظم مندگاری، و زهیر متکی. تهرن: آرمانشهر.
14. سپهری، سهراب. 1382. اطاق آبی، به کوشش پروانۀ سپهری. تهران: موسسه انتشارات نگاه.

ــر 17 )88(:  ــاغ نظ ــی. ب ــی و عقل ــۀ ادراکات حس ــر پای ــر ب ــد ادراک منظ ــرد. 1399. فراین ــال کریمی ف ــاهچراغی، و لی ــدف، آزاده ش ــرمدی، ص 15. س
 .27-38

16. شایگان، داریوش. 1372. در جستجوی فضاهای گمشده. نامه فرهنگ 3)1(: 141-149.
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تهــران:  ول ی ان ــی.  ف اطم ــه   ترجمــه ی  ســ ی ار.  ت ف ک ــر  و  چ ه ل  ت ک ــه   ه وی ــت   ج دی ــد:  اف ســ ون زدگ ی    .1396  .____________  .17
ف ــرزان روز.               پ ژوه ــش   و    ن شــ ر 

ــران:  ــت. ته ــل پروس ــر مارس ــه اث ــت رفت ــان از دس ــتجوی زم ــان در جس ــه رم ــی ب ــان؛ نگاه ــی زم ــوس جادوی 18. ____________. 1397. فان
ــر. ــگ معاص ــارات فرهن انتش

19. شریعتی، علی. ؟؟13. کویر. خراسان: نشر فرهنگ و هنر خراسان، چاپخانه طوس.
20. شولتز، کریستیان نوربرگ. 1382. گزینه ای از: معماری، مکان و معنا. ترجمه ی ویدا نوروز برازجانی. تهران: جان و جهان. 

21. __________________. 1395.  مفهوم سکونت: به سوی معماری تمثیلی. ترجمۀ محمود امیر یار احمدی. تهران: آگه.
22. __________________. 1397. وجود، فضا و معماری. ترجمه ی ویدا نوروز برازجانی. تهران: پرهام نقش.

23. صارمی، علی اکبر. 1389. تار و پود و هنوز ... سرگذشت من و معماری ما. تهران: انتشارات هنر معماری غرب.
24. طاهری، جعفر. 1392. بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری. مطالعات معماری ایران 2 )4(: 22-5.

25. کربــن، هانــری. 1390. اســالم در ســرزمین ایــران: ســهروردی و افالطونیــان ایــران. ترجمــه ی رضــا کوهکــن. تهــران: موسســه پژوهشــی حکمــت 
و فلســفه ایــران.

ــه قســطنطنیه 1808-1809  ــیای کوچــک ب ــران، ارمنســتان و آس ــک؛ از راه ای ــفر ی ــه، س ــز موری ــفرنامه جیم ــتی. 1386. س ــز جاس ــه، جیم 26. موری
ــوس. ــالدی. ترجمــه ی ابولقاســم ســّری. تهــران: ت می

27. نجیــب زاده، آویــده، و حســین اســکندری. 1396. تحلیــل روایــت: روش هــای نــو در تجزیــه و تحلیــل دادة روایــی. فصلنامــۀ اندازه گیــری تربیتــی 
.133-108 :)30( 8

ــای آن در  ــور و فرصت ه ــت مح ــر روای ــی تفک ــی. 1398. نقش آفرین ــی لطف ــادات طباطبای ــه الس ــریف زاده، و زکی ــمیه ش ــد، س ــی، حمی 28. ندیم
ــازی 24 )1(: 100-85. ــاری و شهرس ــا- معم ــای زیب ــاری. هنره ــی معم ــوزش طراح ــای آم کارگاه ه
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Interpreting the Role of Iranian Introverted Houses› Architecture 
based on Mental Perspective in the Narrative of Life
(Emphasis on the Resurrection of Memory and Mobius Theory)
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Reading the narrative of life with emphasis on the resurrection of memory is a way to understand the 
architecture of the past from the perspective of the mind. The research aimed to investigate the architecture of 
Iranian introverted houses by adapting the design of mentality and Mobius theory. The nature of the Mobius 
strip is to have layers that are as interconnected as the layers of the mind and travel inward and outward at the 
same time. The main question of the research emphasizes on the essence and existence of the building and 
how to interpret architecture based on the design of mentality. The purpose of presenting the methodology 
of understanding the nature of the architecture of the house is to face the deepest layers of existence. The 
qualitative strategy of this research, in an exploratory-interpretive method, seeks «In-Between Reality» in the 
empty space of the house and its role in arousing the hidden layers of the mind and interprets the type of inner 
and outer look by reading the life narrative. Using the method of qualitative interpretation of the narrative, 
relying on phenomenological perspectives and lived experience has interpreted the meaning of architecture 
with the theme of sense of place. This kind of interpreting, instead of physical relations, emphasizes the 
structure of life in architecture and makes the subject of mentality the basis of cognition. The research 
findings provide a way to interpret the architecture of introverted houses from the point of the mind, in which 
cognition occurs through a passage that passes through the self as the Mobius phenomenon. Therefore, the 
interpretation of the mind and structure of life in architecture is possible through «epistemology of the concept 
of home», «discovery of the inner state of the inhabitants» and «transition to another level of existence». The 
end of this path is where one gains knowledge of the inner world or the «phenomenon of the mirror.» Guiding 
the path of mentality from inside to inside, will lead to increasing human ability to recognize phenomena, 
overturn perspectives and look at the world from the perspective of the existence of the inner world and 
return to the roots of oneself.

Key words: House, Mental Perspective, Narrations, Mobius, Inward-Outward.
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