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چکیده
معنا ،مدلول و مضمون هر چیز است و تداعيای که در پس آن برای ذهن ايجاد ميشود .هدف
شکلدهنده آن در زندگي روزمره زيستکنندگان
پژوهش حاضر ،يافتن معنای خانه و مؤلفههای  
هایبازنماييشدهدرچهارفیلم


خانهاست.مقالهحاضرسعيداردبرهمینمبناوبامطالعهخانه
درشبکهسینمایخانگيتوزيعشدهاند،

نکهطيسالهای 1387-1391

سینماييمربوطبهتهرا
هایاصليآنرااستخراجکند.بهاينمنظور،فیلمهای«سربه


فرآيندمعناسازیبرایخانهومؤلفه
سعادتآباد» و «اينجا بدون من» انتخاب و باروش گراندد تئوری ،مورد

مهر»« ،حوالي اتوبان»« ،
تهاند.نتايجپژوهش،گويایآناست کهنظاممعناسازبرایخانه،درتجربهتهران
بررسيقرارگرف 
نشانههاونمادها»«،روابطاجتماعي»،
درفیلمهامتشکلازپنجمؤلفه«ادراکحسي» «،

تشده
رواي 
«مالکیت» و نیز «کالبد» است .فضا زماني معنای خانه را ميپذيرد که اوالً ،واجد ارتباطاتي با
مؤلفه هایمذکورباشدودومااينارتباط،دراشکالمثبتونهنابهنجار آنتجربهشود.پژوهش

مؤلفهها
ارائهشده،روابطاجتماعيوکیفیتآن،بیشازساير 
همچنینگويایآناست کهدرنظام 
درفرآيندمعناسازیبرایخانهايفاینقشميکند.اينروابطچهدرقالبمناسکوچهدرقالب

الگوهایزندگيروزمرهمي توانندمعنارابرایخانه،ايجادودرآنانباشتکنند.درمقابل،نقش

بهجایفضایثابتبرفضاهاینیمهثابتاست.

کالبدمعمارانه،کمترتصويرشدهوتأکید
انسانشناسي ،تهران ،زندگي روزمره ،فضای خانگي ،فیلم سینمايي ،نظام معناساز،

کلید واژگان:
معماری.


* استاديارگروهمعماری،واحدقزوين،دانشگاهآزاداسالمي،قزوين،ايران
mryam.armaghan@gmail.com
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مقدمه
خانه،درزبانانگلیسيبادوواژهخطابميشودکهبیانگردووجهاساسيآناست.وجه

اول ،بعد سرپناهي آن است که متوجه ابعاد کالبدی خانه بوده و با واژه  houseخطاب
مي شودووجهدومکهبهبعدهويتيومعناييآناشارهدارد،بخشغیرکالبدیخانهرا

نشانه ميگیرد و با واژه  homeشناخته ميشود .از مهمترين مسائلي که ذيل رويکرد
مطرحشده ارتباطخانهبا معنا است کهپیچیدگيهایبسیاری

انسانشناسيفضایخانگي

پاسخهایدرونيهستند
دارد«.معني»،مقصد،مدلولومضمونيککالمياموضوعاست؛« 
کها ميدهند» (محسنیان راد .)169 :1391 ،معني ،خود ،موضوع
که مردم به محر 
رشتههای مختلفي از دانش بشری است که از آن جمله ميتوان به زبانشناسي،

شناسيو...اشارهکرد.درمطالعاتانسانشناسانهنیزعموماًفهممعني


شناسي،ارتباط

نشانه
از خالل رويکردهای پديدارشناسانه صورت گرفته است که بیش از هر چیز احساسات و
تجربیاتاصیلافرادرادرارتباطباخانهافشاميکنند .
معني با حرکت در محور زمان و محور مکان ،تنوع و تغییراتي را در خود پذيرا
ميشود؛ بهعبارتديگر،خانهنوسنگيايرانيکهدربسیاریازموارد،محلدفنامواتنیز

شدنميتواندهمان معناييراداشتهباشد کهبسیاریازخانههایخوابگاهي


محسوبمي
امروزخصوصاً  درشهرهایبزرگدارند.تفاوتمعنيرانزدانديشمندانمختلفيکدورهو
يکه باشالر ،از نقش خانههای سنتي فرانسه در
يک مکان نیز ميتوان بررسي کرد .درحال 
پويايي روح و تخیل بشری صحبت ميکرد ،لوکوربوزيه ،همان سبک خانهسازی را عامل
موزههای شخصي» را برای تحقیر آن خانههای
بیمار کردن روح انساني دانسته و کنايه « 
بنابراينمعنيخانه،مسئلهایفرهنگيومتغیراستو

سنتيبهکارميبرد(موران)2006،؛

بافاصلهگرفتنازخانههایسادهباستانيونفوذپیچیدگيفزايندهجهانجديدبهفضای

درونخانههایاينعصر،اينفضابیشازپیشازکارکردپناهگاهيخودکه«مأمنجسمو

روح» بود فاصله گرفته و به «محافظ هويت» تبديل شده است (دوباتن)10 :1388 ،؛ به
عبارتديگر،عالوهبرکارکردهایآشکارخود،کارکردهاييپنهاننیزپیداکردهوبیشاز
پیشدرنقشيکنماديانشانهظاهرشدهاست .
توانبهمطالعهای اشارهکردکه


گرفتهدرحوزهمعنيمي

هایصورت

ازجملهپژوهش
ساختمانها يا اشکال

نشان ميدهد پاسخهای افراد به سؤال درباره خانه ،به سادگي ،
معمارانه مورد انتظار را منعکس نميکنند بلکه اغلب از طريق مؤلفههای شخصي يا
ایميتوانندقرارداشتهباشند.


قابلشناساييهستندکهدرهرساختارفیزيکي
ای 
اجتماعي 

افراد گاه از سرزمین و کشور ،محله ،ناحیه ،خانه والدين ،خانه دوستان ،خانه کودکي،
هايشانيادميکنند؛

فضاهایاجارهایباجایخوابوصبحانهوحتيازاتاقبهعنوانخانه

اينفرضکههرشخصفقطيکخانهداردزيرسؤالميرود.هرفضابهمیزانيکه

بنابراين،
بتواند نیازهای در حال تغییر افراد را برآورده سازد ميتواند حس خانه را برای او ايجاد
همچنینفضاييکهيکشخصبهآنخانهميگويد،الزاماًازنظرديگری خانهنیست.

کند.
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کیفیاتي که ميتوانند يک فضا را از منظر افراد به خانه تبديل کنند ،حاصل يک شبکه
مسئولیت،امکانبیانخود،بقاو

مؤلفههاييچونشادی،تعلق،
معناييشخصيوپیچیدهاز 
چشمانداززماني،دانش،مقصدیبرایبرگشتن،خويشاوندی،انسو
دوام،حريمخصوصي ،
پذيرايي،محیطاحساسي،ساختارفیزيکي،خدمات،سبکمعمارانه،محیطکاریو...هستند
(سیکسمیت .)1986،
مطالعه ایبررویمردمهلندانجامشدهکهاتمسفردلپذيرخانهراباترکیبيازعناصر

روانشناختي در ارتباط قرار ميدهد .ذيل عناصر معمارانه،
معمارانه و عوامل اجتماعي   -
نوويژگيهایآنازحیثسهمؤلفه چیدمانوارتباطمیانفضاها،اندازهونیزشکل

مکا
روانشناختي نیز ذيل عنوان زمان
آنها ،مورد بررسي قرار گرفته و عوامل اجتماعي   -

دلپذيری،باپنجعاملبرقراریارتباطبايکديگر،دردسترسيکديگربودن،آرامشبعداز
برایانجامکاریکهميخواهي،مشغولبودنبدونخستگيمرتبطدانسته

اتمامکار،آزادی
شدهاست(پنارتز.)2006،کتابکوپرمارکوسباعنوانخانهآينه خويشتن درجستجوی
معنایعمیقخانهدرذهنزيستکنندگانخانههااست.اينکتاببراساسپژوهشيکه
پیشتر با عنوان خانه نمادی از خويشتن صورت گرفته بود ،نگاشته شده است .او از
میانههای دهه  ،1970با بیش از شصت نفر راجع به خانههايشان صحبت کرده است که

اغلبدرمنطقهخلیجسانفرانسیسکوساکنبودهاند:زنومرد،جوانوپیر،مالکومستأجر،
عمارتهای شهری و آپارتمانهای اجارهای ،کلبهها ،خانههای متحرک و  ...افرادی که
مصاحبه شدهاند دارای پیشینههای متفاوتي بودند اما چیزهای مشترکي داشتند :همگي
احساساتعمیقيراجعبهجاييکهزندگيميکردندوجاييکهقادربودنداحساساتشانرا
بامارکوسبهاشتراکبگذارند،داشتند(کوپرمارکوس .)1997،
مقالهحاضرسعيداردمعنيخانهرادرتهرانامروزموردبررسيقراردهد،شهریکه
تراکمباالیجمعیتي،کمبودزمین،قیمتباالیمسکنوکاالييشدن شديدآن،1هرروز
هامتمايلميشود.اينپژوهش،


سازیخانه

سازیوکوچک

بیشازپیشبهسویبلندمرتبه
از خالل مشاهده تعدادی از فیلمهای سینمايي چند سال اخیر که خانههای تهران را
بازنماييمي کنندصورتگرفتهوسعيداردعناصرسازندهمعنایخانهرااززندگيروزمره

هایاينفیلمهااستخراجنمايد .


شخصیت

چارچوب نظری
مطالعاتي که خانه را از جهت ابعاد غیرکالبدی و ذهني آن مورد بررسي قرار ميدهند،
شوندودرواقعواکنشيبهرويکردهایمادیایهستندکه


یمحسوبمي
رويکردهایمتأخر
اينفضارابهعنوانيکپديدهفناورانهموردبررسيقرارميدادند.ازجملهرويکردهای

صرفاً
1

بر اساسسرشماری 1390مرکزمليآمار،استانتهرانبادارابودنحدود 20درصدازفضاهایمسکوني
خاليازسکنهکلکشور،رکوردداراينشاخصاست.
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فلسفيمنتسببهاينجريان،پديدارشناسياستکهدرحوزهمعناومطالعهآن،بسیاربه
توانذيلنظريههای


شناسيمي

اينرويکردرادرادبیاتانسان
کارگرفتهشدهاست.تأثیر 
2
شناسيشناختيياشناختشناسيمردمي پيگرفتکهفرهنگرا


مختلفيازجملهانسان
هاوتصاويرذهنينظمدهندهبهرفتارتعريفکردهوبهدنبال


ها،ارزش

ایازذهنیت

مجموعه
هاوتفاوتهايشبینافرادمختلفاست.تحلیل

درکفرآيندهایاينشناختونیزش 
باهت
هایشناختهشدهاينحوزهنظریاستکهمعتقداستدرهرحوزه


یازجملهروش
مؤلفها

يابلوکهای

مؤلفهها 
معنايي،برایدرکسازوکارهایشناختميبايستاقدامبهشناسايي 

آنهاکرد(فکوهي-243:1390،
ایتشکیلدهندهآنحوزهونیزکشفروابطبین  


معنايي
 .)241
بااينحالتوجهبهذهن،عموماً بهمعنایناديدهگرفتنارتباطباعینیتوکالبد
نیتمندی»،
نیست و اين موضوعي است که در پديدارشناسي ،هوسرل ذيل مفهوم « 
جهتمندی» يا «قصديت» ذهن يا آگاهي از آن صحبت ميکند و منظور اين است که
« 
آگاهيهمیشهازچیزیونسبتبهچیزیاست؛بنابراينبايکموضوعآگاهيهمراهاست.
به همین دلیل گفته ميشود «پديدارشناسي ،بازگشت به چیزهاست ،يعني مخالفت با
تجربههاوساختارهایذهني»(نوربرگشولتز.)18:1388،نوربرگشولتزذيلبحث«روح

مکان»خودبهشیوهديگریاينبحثرامطرحکردهوازتأثیر مفهوم«خصلت»صحبت
هایمتفاوت،خواهانمکانهاييباخصلتهایمتفاوتهستند.به

کند.اوميگويدکنش


مي
حفاظتکننده»،يکاتاقکار«کاربردی»،يکمحلرقص

عنوانمثال،يکباشگاهميبايد«

نشاطانگیز» باشد .خصلت ،حالتي مرتبط با ساختار مادی و شکل مکان است (نوربرگ
« 
شولتز.)1388،اين«خصلت»درنوشتههایالکساندر،باعنوان«کیفیتبينام»مطرحشده
است که مبنای حیات و روح هر بناست (الکساندر .)17 ،1381 ،در همین راستا ،آموس
هایزيباييشناسانهمحیط

راپاپورتازنتايجآزمايشيصحبتميکندکهبیانگرتأثیرويژگي

بررویداوری هایافراددرمورديکمجموعهعکساست.دراينآزمايش،افرادواقعشده

هادادهاند.اوبااستنادبهاينموضوع،برتعامل

درمحیطزشت،نمرههایکمتریبهعکس

ميکند(راپاپورت .)1384،
بینهويتوموقعیتتأکید 
موريسمرلوپونتي ،فیلسوفپديدارشناس ،ايناتصالعینیتبهذهنیترابهشیوه
ديگریدراثرمعروفخودباعنوانپديدارشناسيادراکحسي موردبررسيقراردادهوبه
«سوژهمحض»کهباتقلیلِپديدارشناختيقابلحصولباشدمعتقدنیست.اوبرای«تن»
اهمیتخاصيقائلاستو«تنِآگاه»يا«آگاهيِتنيافته»ازاوهستند.مرلوپونتيمعتقد
است که ادراک ،حالتي از انديشه و زيرمجموعهای از آن نیست بلکه به مراتب اساسيتر
است،بهطوریکهيککودک،حتيپیشازآنکهتواناييانديشیدنپیداکندامکانادراک

رادارد.درانديشهمرلوپونتي،محلادراک،نهذهنبلکهتناست(کارمن1390،؛پیرواني
ونک.)1389،
ethnoscience

2
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پیشميرودکه

يوهانيپاالسمااينبحثمرلوپونتيرابیشترپروراندهوتابدانجا 
سلسلهمراتبي موجود بین حواس و توفق حس بینايي و سرکوب ساير

در خصوص نظام 
حسيقرارميدهد.

حواس،اعتراضکردهوهدفخودرابازگرداندنتعادلبهقلمروادراکات
اومعتقداستدرنهايتاثرمعماریدرمجموعهایازتصاويربصریمجزاخالصهنميشود
بلکه در ماديت مصالح و حضور معنوی آن درک ميشود و در هر دو زمینه ساختارهای
فیزيکيومعنویامتزاجيافتهومشارکتدارد.درواقعسطوحواشکال،بهمنظورِلمس
لذتبخشچشمانشکلميگیرند(پاالسما.)56:1388،

بنا بر آنچه پیشتر اشاره شد ميتوان دريافت که مطالعه ذهن ،همواره با ارجاع به
جهانعینيامکانپذيراستوبدن،واسطهاينارتباطاست؛ارتباطيکهدرحالتيمتعادل

سازماندهي يا

بايستازخاللهمهحواسپنجگانهبرقرارگردد.راپاپورتمعتقداست


مي
يشده برایمحیط نیزميتوانددرايجادوتداعيمعنایخاصيبرایآنمؤثر
نظمطراح 
باشد .از نظر او نظمدهي به محیط ،از خالل سازماندهي چهار عامل «فضا»« ،زمان»،
«روابط» و «معني» صورت ميگیرد .در اين الگو ،معنای محیط ،از طريق ارتباطات
غیرکالميوشاخصهاييچون شکل،جنسواجزاءکالبدی محیطقابلدرکاستوبا

تغییرهرکدامازسهعنصرديگرميتواندتغییرکند(راپاپورت.)1384،فضايکيازعناصر

گانه خودمبني
بندیسه 


شناسباتقسیم

الگوچهارگانهراپاپورتاستکهادواردهالانسان
يشکل» درک اين مفهوم بسط ميدهد.
بر «فضای ثابت»« ،فضای نیمهثابت» و «فضای ب 
هایمادیوساختمانهاهستند .فضایبيشکل،شاملاشیاء،


فضایثابتازنظراوجلوه
شوندوفضایبيشکلنیزبهارتباط


مبلمانووسايلياستکهدرونفضایثابتچیدهمي
بین انسانها و فواصلي که نسبت به يکديگر حفظ ميکنند اشاره دارد (هال.)1384 ،
گانهفضادرنظرهال،دوموردآخریرامعنادارترميداندو


راپاپورتدربیناينانواعسه
تریدرآنهاکدگذاریشدهوازخاللآنهامنتقلميشوندچراکه

ميگويدکهمعانيبیش

شکلاند
ي 
يکيهستندوتنهافضاهاینیمهثابتوياب 

دربسیاریموارد،فضاهایثابت،دقیقاً
هاييجداگانهبهآنهاميدهند(راپاپورت .)1384،


کهماهیت
عالوهبرادراکحسيماازجهانعینيونیزشیوهسازماندهي،الکساندر،راهديگری

بهفضاپیشنهادميکندکهشاملتکرارمستمرالگوهای

رابرایمعنييا«هويتبخشیدن»
رويدادهااستکهگاهانسانيوگاهطبیعياند.الگوهایرويدادهاباالگوهایصوریخاصيدر
فضاپیوندیناگسستنيدارندوالبتهدرکشاکشکالبدومعني،معنيرابااهمیتترميداند:
تعلقخاطری دارند مايلاند خیلي راحت فراموش کنند که همه
«آن عده از ما که به بنا  
حیاتوروحهرفضاوهمهیادراکمادرآنفضا،نهصرفاً بهمحیطکالبدیآن،بلکهبه
الگویرويدادهاييبستگيداردکهدرآنجااتفاقميافتد»(همان.)52:رويدادهایزندگي
شپاافتاده هستند]...[«:ماهیانميمیرند،آبجاریميشود،
روزمره،گاهبسیارسادهوپی 
عشاققهرميکنند،کیکيميسوزد،گربههادنبالهمميکنند،گنجشکيپشتپنجرهاتاقم
مينشیند،دوستانبههمميرسند،ماشینمخرابميشود،عشاقبهوصالميرسند،بچهها
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به دنیا ميآيند ،پدربزرگها و مادربزرگها بيپول ميشوند ( »...همان) .به اين ترتیب
رويدادهایطبیعينیزبهاندازهرويدادهایانسانيبااهمیتهستند«:آفتابيکهبرلبپنجره
ميتابدوبادیکهبرسبزههاميوزدرويداداست»(همان.)54:عالوهبرالگوهایرويدادها
درون هر بنا ،ميتوان به الگوهای معیني از نسبتهای میان عناصر بنا اشاره نمود .اين
الگوهایصوری،مجموعهنسبتهاييرادرفضامقررميکند(همان 72 :و  .)76مثالً درون
يکخانهفضایبازايوانياحیاطبافضابستهیخانه،نسبتيدارند .
به همین دلیل است که همواره برای الحاق معني به خانه ،شیوههايي تدارک
گیریبرایساختيکخانهوبهشیوههاييآيیني(درقالب


اندکهازابتدایتصمیم
مي 
ديده

قرباني ،دعانويسي ،دادن نذری و برگزاری جشن ،نصب نمادهای خوشيمن و )...اجرا
شده اندوتولیدوبازتولیدآنهادرتماممدتسکونتدرونخانهنیزادامهداشتهاست
مي 

.بخشيازاينتالش،بهواسطهتجربههایزندگيروزمرهو

(آنتونیادس)151-156:1391،
برخي نیز به واسطه برگزاری آيینها يا مناسک مختلفي (چون عروسي ،عزا و )...صورت
ميگرفته است« .مناسک ،برساختهای فرهنگي از نظام ارتباطات نمادين است .مناسک از

3
تسلسلمنظموالگومندکلماتواعمالساختهشدهاست»(تامبیا بهنقلازبوی.)1392،
مناسکهرچنديکمفهوممذهبياستامالزوماً محدودبهقلمروهایمذهبنیستودر
بندیعامميتوانآنهارابه«مناسکگذار»و«مناسکتقويتوتشديد»تقسیم


يکتقسیم
کردکهاوليمربوطبهگذريکفردازيکموقعیتاجتماعيبهموقعیتديگربودهودومي
يگیرد  و هدف از برگزاری آن ،تحکیم برخي ارزشهای
طبیعت يا کل جامعه را در برم 
جامعهاست.ازآنجملهميتوانبهبرخيمراسمعبادیروزانهياهفتگي،مراسم

نگهدارنده
مربوطبهکشاورزیوبرداشتمحصولو...اشارهکرد(سعیدیمدني .)264-269:1385،
بهاينترتیبرويکردهایمختلف،توجهبهکالبدمعماریرادربرانگیختنمعنيدر
ذهن انسان ضروری و معني را حاصل ترکیب پیچیدهای از عناصر کالبدی معمارانه با
همانطور کهگفتهشد،اينگذاربینکالبدومعني،از
تجربیاتذهنيساکنانميدانند .
طريق واسطههايي صورت ميگیرد که در نمودار  1نمايش داده شده است .گذار بین
«عینیتومظاهرکالبدی»و«معنيومظاهرذهنيآن»بهواسطهبرخيفرآيندهاوابزارها
صورت ميگیرد که در اينجا به چهار نمونه ادراکات حسي ،سازماندهي فضا ،تجربیات
مناسکيونیزالگوهایتکرارشوندهروزمرهاشارهشدهاست .






Tambiah

3
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نمودار:1رويکردنظريههایمختلفبهنقشکالبدومعنيدرفضایمعماری 
مظاهر معنی
خصلتمکان
کیفیتبينام

واسطههای گذار
الگوهای
تکرارشوندهروزمره
حواس

مظاهر عینی و کالبدی
فضایثابتوساختار
مادیمکان
اشیاءوفضاینیمهثابت


تجربیاتذهني
سازماندهيفضا
هاوبلوکهای


مولفه
معنايي
اتمسفرياجو

تجربیاتمناسکي
مبتنيبرسنت

الگوهایصوری
محیط
روابطوفضایبيشکل

منبع:نگارنده

پرسشهای پژوهش
پرسشهایاصليپژوهشحاضربهشرحزيراست :
هایانتخابشده،

.1درتجربهزندگيروزمرهبخشيازمردمتهرانوبااستنادبهفیلم
مؤلفههادرمعنابخشيبهخانهنقشدارند؟ 
کدام 
.2کالبدمعماریچهنقشيرادراينمعنابخشيايفاميکند؟ 

روش پژوهش
ازآنجاييکهمعنيخانهازطريقارائه تفسیرهایمختلفومتعددازخانهحاصلميشود،
فیلمسینماييکهطيچندسالاخیرساختهشدهاندوبه

بهمنظورنگارشاينمقاله 4،
لحاظزماني،امروزوبهلحاظمکاني،تهرانرابازنماييميکنندودرشبکهسینمایخانگي

توزيعشدهاندانتخابشدهاست.درانتخاباينفیلمهاعالوهبرمسئلهزمانومکان،به
شاخص هاييديگرینیزتوجهشدهاست.ازجملهژانرآنهاکهاجتماعياستوموضوعي

خانوادگيرانمايشميدهد.همچنینجريانداشتنروايتداستانيابخشقابلتوجهياز
آندرفضایخانهنیزلحاظشدهاست.ضمنآنکهتأکید برآنبودهاستتابازنماييخانه
هاييانتخابشدهاند


دربافتطبیعيومعموليآنموردبررسيقرارگیرد،بههمینروفیلم
کهخانه،نهموضوعمشخصآنهابلکهظرففضاييوقوعرويدادهااست.همچنینبهلحاظ
انتخابفیلمهابراساسمنطق

برگونههایاسکانرسميبودهاست .در 

موضوعنیزتأکید 

هایانسانشناسيايران،دوره،5شماره2


ژوهش
58نشريهپ

نمونهگیری نظری» 4بهره
نمونهگیری کیفي عمل کردهايم و به طور مشخص از فن « 

نمونهگیرینظری،نوعيگردآوریدادهاستکهبراساسمفاهیمدرحالتکوين
گرفتهايم «.

انجامميشود»(استراوسوکربین.)218:1390،بهاينمعناکهدر آن«بهسراغجاها،

هارابهحداکثربرساندومقولههارااز

هاورويدادهاييميرويمکهامکانکشفگوناگوني


آدم
نمونهگیریآغازشد
ایکهبراساسآن  

لحاظويژگيهاوابعادغنيکند»(همان) .مقوله
تقسیمبندیشدوحینکار

«شکلخانه»بودکهذيلدوويژگي«آپارتماني»و«شخصي»
بااضافهشدنمقوله«قدمت»بادوويژگي«قديمي»و«جديد»تکمیلشد.برايناساس
چهارالگوی«آپارتمانيقديمي»«،آپارتمانيجديد»«،شخصيقديمي»و«شخصيجديد»
درانتخابنمونههالحاظشدهومجموعاًدهخانهموردبررسيقرارگرفتهاست.درخصوص

دادههانیزازکدگذاریباز5کهازمراحلروشگرانددتئوری(6نظريهبرخاسته
شیوهتحلیل 
ازداده ها)استاستفادهشدهاست.اين فنفرآيندیتحلیلياستکهمنجربهشناسايي
درجريانکدگذاریباز،دادههابه

هاوابعادشانازخاللمتنميشود«.


هاونیزويژگي

مقوله
گیرندوازجهتشباهتهاو

ردميشوندوبادقت موردبررسيقرارمي

پارههایمجزاخ

هابايکديگرمقايسهميشوند»(همان.)124:براساسآنچهتوضیحدادهشد،فیلمها


تفاوت
هایمربوطبهخانهازدلآناستخراجشدهاست.اينبخشهادردو


مشاهدهوکلیهبخش
وواژهبهواژهثبتشدهاندونیزمفاهیم

وگهاومتونيکهعیناً
بندیشدهاند:ديال 


قالبطبقه
ایبودهوازخاللبرخينشانههایموجوددر


هایبافتزمینه

مرتبطباموضوعکهازويژگي
بافت و يا برخي رفتارهای غیرکالمي شخصیتها قابل فهم بودهاند .در نهايت فرآيند
کدگذاری،بررویهردویايندادههاصورتگرفتهاست .


معرفی فیلمها
حوالياتوبان(،) 1387کارگردان:سیاوشاسعدی.موضوعفیلمبهزندگيزنجوانيبهنام
سیما در تهران بازميگردد که با فاش شدن گذشته نابهنجارش در اثر ديدن اتفاقي يک
دوستقديميبهنامپرديس،زندگيمشترکخودراازدستميدهدوناچاربهخانهپدری

کهقبالًازآنفرارکردهبودبازميگردد.پرديس،يکروسپياستوسیمانیززمانيبااو
خانهتصويرميشود:خانهسیماکهيکآپارتمان

زندگيميکردهاست.دراينفیلم،جمعاً3
انسال استو درآپارتمانيباالی
مدرندرپاسدارانتهراناست،خانهپرديسکهزنيمی 
يک عکاسي قديمي در خیابان خاقاني (مرکز تهران) به تنهايي زندگي و کار (تنفروشي)
کند.خانهپدریسیماکهمادرزمینگیروپیرشباآبجيطلعتکهدختریجوانودر


مي
شرف ازدواج است در آنزندگي ميکنند .اين خانه شخصي قديمي در يکي از بافتهای

4

theoretical sampling
open coding
6
grounded theory
5
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فقیرنشینوفرسوده تهراناست.محوريتداستانبااينخانهورويدادهایدرونآناستو
درواقعسیماباپناهبردنبهآن،نوعيتحولدرونيوبازگشتبهخويشتنراتجربهميکند .

سعادتآباد(،) 1389کارگردان:مازيارمیری.زندگيسهزوجمرفهرادرشمالتهران

يهایزندگي
تولددورهمجمعميشوندولينابسامان 

تصويرميکندکهبهبهانهيکجشن

شخصي هرکدام اجازه نميدهد اين میهماني عليرغم سابقه دوستي قویای که دارند به
خوبي برگزار شود .در اين فیلم جمعاً  3خانه تصوير ميشود .خانه ياسي و محسن که
میزبانانمیهمانيهستندوبیشترزمانفیلمدرونآنجريان دارد.بهاحتمالقویيک
خانهشخصي،باساختاریمدرنوامروزیدرشمالتهران.خانهتهمینهوبهرامکهيک
هاييسرتاسریونیزمنظرهایبهاستخرشخصيدر


خانهشخصيويالييبزرگ،باپنجره
شمالتهراناستو نهايتاً  آپارتماناللهوعليکهبهتازگيوباتحملفشاریاقتصادی
خريداریشدهوهنوزبهآناثاثنکشیدهاند .

اينجا بدون من ( ،)1389کارگردان :بهرام توکلي .زندگي يک زن کارگر سرپرست
ایاجارهایدربافتقديميتهران


کند.آنهادرخانه

راتصويرمي
خانواربادوفرزندجوانش 
زندگيميکنندومادربرایخوشبختيفرزندانشکهيکيازآنهامعلولوديگرینیزکارگر
و از وضعیت خود شديداً ناراضي است تالش ميکند .در اين فیلم جمعاً  2خانه تصوير
ميشود :يک خانه شخصي و دارای برخي از المانهای معماری سنتي از جمله طاقچه،

تزئینات ديواری و ...که اکثريت زمان فیلم ،درون آن ميگذرد و يک خانه خیالي که در
اغراقشده،حوض
ایسنتيباشیشههایرنگيبزرگو 


شود؛خانه

دقايقپايانيتصويرمي
آب،تختو ...
کردهای را
سر به مهر ( ،)1391کارگردان :هادی مقدمدوست .زندگي دختر تحصیل 
تصويرمي کندکهبهدورازخانواده،باهمخانهخوددرتهرانزندگيميکندوبامشکالت

بهگريبان است .در اين فیلم جمعاً دو خانه تصوير
دست 
اقتصادی و مسائل رواني بسیاری  
شود.خانهصباوهمخانه اشکهآپارتمانيقديميدرتهراناستومالکان،قصدتخريب


مي
ونوسازیآنرادارند.بخشقابلتوجهياززمانفیلمدراينخانهوروزمرگيهایصباو

پدریصبادريکيازشهرهاینزديکبهتهرانکهخانهایشخصي

خلوتشميگذردوخانه

بايکزندگيخانوادگينسبتاًسنتياست .
باتوجهبهدادههایديداریوشنیداریِفیلموگفتگوهایشخصیتهاراجعبهخانه،
ميتوان مؤلفههای معناساز برای خانه را ذيل پنج مقوله «حواس پنجگانه»« ،نمادها»،
«روابط انساني»« ،مالکیت» و «کالبد» قرار داد که در ادامه به توضیح هر کدام پرداخته
خواهدشد .

نقش معناساز حواس پنجگانه
پاالسما در کتاب خود با عنوان چشمان پوست به اهمیت نقش ادراکات حسي و نقش
محوریبدنبهعنوانمکانيبرایادراک،تفکروآگاهيتأکیدکردهاست(.)20،1388خانه
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پیشازهرچیز،چارچوبياستکهبدنرابهعنوانيکنظامزيستيدرخودجایميدهد

وازآنحفاظتميکند؛بنابراين،ارتباطحسيبدنبااينفضاازاهمیتبسیارزيادیدر

ايجادمعنایآنبرخورداراست.خانهجايياستکهباانباشتتصاوير،صداها،بوها،طعمها

وخاصخودهمراهاست.درفیلمهانیزآندستهازفضاهایخانگي

هایلمسيويژه

و 
تجربه
که بیشتر معنای خانه دارند به کرات ،ارجاعاتي به اين حواس ميدهند .به عنوان مثال
توانازديالوگهایزيريادکردکهدرخصوصارتباطحسالمسهوخانهاست :


مي

نشه،زودگرمميشه»(حوالياتوبان،خانهپرديس،

«خوبيخونهکوچیکهمی
پرديسخطاببههمسرسیما)
«بزن در رو پاشا ،بسته شد .شنیدی؟ بله سرده؟ شکنجهايه» (حوالي اتوبان،
خانهپاسداران،ديالوگهایسیماوهمسرش)

ترميدوني.قدرخونمونهکهکلیدشجا

سردکهباشه،قدرخونهاتروبیش

«
موندهدستلیال»(حوالياتوبان،خانهپاسداران،سیماخطاببههمسرش) 

طورکهديدهمي شوددرجمالتقیدشده،تأکیدبرگرمایدرونخانهدرمقابل


همان
سرمای بیرون از آن است .اين ،گذشته از ديالوگها از ارتباطات غیرکالمي شخصیتهای
فیلمها نیز قابل درک است؛ مثالً در حوالي اتوبان ،وقتي همسر سیما متوجه گذشته او

کندواوپسازمدتيسردرگميوبيکسي،پسازدوسال،


شودوازخانهبیرونشمي

مي
گردد،پتوييدورخودپیچیدهوکناربخاری،کزميکند.ذيلحس

بهخانهپدريشبازمي
المسهوعالوهبردمایمحیطميتوانازنوازشصحبتکردکهشکلديگریازگرماست.

خانه،محلنوازشاستومثالبارزیازآنرادراينجابدونمنميبینیم،زمانيکهمادر

روی تخت دختر معلولش دراز کشیده و درحاليکه او را نوازش ميکند برايش از آينده
بهتری مي گويد که باور به آن ،شرط تحمل اين روزهای سخت است .يا در همین فیلم،
خواهدازمادرشدلجوييکند،قصدبوسیدناورادارد.دراينفیلمها،


کهپسرمي
جايي
فضاهاييکهکمترحسخانهرادارند،گرچهازنظرگرمایهوا،قابلتأيید هستنداماافراد
عموماً در آنها تنها تصوير ميشوند و نوازش و گرمای محبت در فضا ديده نميشود.
«خاطره يک اتاق گرم به تدريج اندام يخزده مرا گرم ميکند ،حس خانه و حس رضايت
پوستبدلبهتجربهایواحدميشوند»(پاالسما«.)72،1388،حسالمسه،مادرتمامي
یمان ميشود .حتي
حواس است و موجب تکامل تجربه ما از جهان و نیز هستي وجود 
ادراکات بعدی نیز در زنجیرهای مرتبط با حس المسه تکمیل ميشوند» (همان.)21 ،
رنگهایسردديوارهایخانهدر«اينجابدونمن»دررويایشیرينِاحسانبهرنگهای

گرمتغییرمييابدوحتيتعددرنگهایاتاقوشیشههایرنگيپنجرهديدهميشود.در
اينجانیزبینايي،الحاقيبرالمسهاست.بیناييسهممهميدردرکفضاداردکهبیشتر
متوجهکالبد،شکل،عناصرواشیاءفضاست .
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صدايکيديگرازعناصریاستکهميتواندبهلحاظحسي،درمعنادارکردنفضای

حوالياتوباندوبارودردوموردازصحنههایحساسفیلم،صدایاذان

خانهمؤثرباشد.در
حالوهوایديگریبهفضاميدهد؛

زمینهتصويروازدرونخانهشنیدهميشودو 


درپس
هایشببهخانهپدریبازميگرددوبارديگردرآخر


ایکهسیمادرنیمه

يکبارلحظه
کشدرنیمههایشببرای


اندوماشیننعش

فیلم،زمانيکهعروسيتمامشدهوهمهرفته
بردنجسدمادرکهساعتيپیشفوتکردهآمدهاست.درحاليکهسیما،تنهاوباچشماني

اشکبار ،رفتن او و تنها ماندن خودش در خانه را نظاره ميکند و آوای آشنای اذان که

دعوتبهزندگيبهتریميکند«:حيعليخیرالعمل».برایکسانيکهدرچنینفضايي

اند،آهنگاذان،يکيازمؤلفههایحسيمعنابخشبهخانهاست.همچنینبا


زندگيکرده
تغییر تجربه شنیداری ميتوان ،فضای خانه را تغییر داد و صحنهپردازی متفاوتي در آن
رداينموضوعبهشکلپخشکردنموسیقيموردعالقه،ميتواند پيگرفته

ايجادکرد.
شود :
«طلعت ،شلوغش کن خونه رو .يه نوار بذار .عروسیه» (حوالي اتوبان ،خانه
پدری،سیماخطاببهخواهرش)
«اون آهنگهکهدوستداشتمروسارايکيبرامزده.نخنديدها،آهنگقديمیه
(اينجابدونمن،مادرخطاببهبچهها) 

ديگه»


در سعادتآباد نیز ميبینیم که میزبان ،در آستانه آمدن میهمانانش ،يک سيدی
موسیقيدروندستگاهقرارميدهدوطي فیلم،بهکرات،متناسبباتغییرحالوهوای

دیراعوضميکند.دراينفیلمها،ازفضاهاييکهکمترحسخانهرادارند،


میهماني،سي
صداييبهگوشنميرسدوعموماًساکتهستند .

ترينحواسمرتبطباخانهدانستکهدرفیلمهایمورد


بوومزهراامابايدازمهم
یرندوحضوریبهمراتبقویترو

بررسي،بیشازهمهبامقولهغذادرارتباطقرارميگ

پربسامدترازسايرعناصردارند.حضورسیمادرخانهپدریولحظهایکهپسازساعتها

يشوندزمانياستکهسرسفره
سکوت،اووخواهرشباهمواردگفتگويينسبتاًدوستانهم 
اندوغذاميخورند«.خوشمزهاست»اينديالوگسیماسرحرفرابیندو


اینشسته

دونفره
کند.حضورايندوحس،درفیلمسعادتآباد-کهفرآيندپختغذادربیشتر


خواهربازمي
دستپخت ياسي
زمانفیلم،ادامهدارد -پررنگاست.جاييکهبحثدربارهغذایچیني 
مي شودوحسلذتيکهافراد،ازبوکشیدندرآشپزخانهوصحبتدربارهطعمغذادارند.

درواقع بخشي از رويدادی که آن دورهمي و میهماني را معنيدار ميکند همین فرآيند
پختنوخوردنجمعياست.دراينجابدونمنهمغذامحوريتدارد،چهآنجاکهمادر
سعي ميکند غذاهای سنتي خوب (کوکوسبزی ،فسنجان؛ قورمهسبزی) برای میهمانشان
بپزد و پخت آن را به دروغ ،من تسب به دخترش کند و چه زماني که يلدا بعد از مدتي
بیماری و اعتصاب غذا حالش خوب ميشود و نیمهشب مادرش را بیدار ميکند« :مامان
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ياصحنهایکهبرادرسعيداردباگذاشتنغذادر

گشنمه،بیابريمباهميهچیزیبخوريم»
دهانخواهرشبهشکليمحبتآمیز،اورادعوتبهبهبودیکند.يااينديالوگدرهمین

تاشمابريدتوايوان،منغذاميآورم.تو

فیلمکهخطابمادرباپسرومیهمانشاناست«:
اينفیلمها،درفضاهاييکهکمترحسخانهرادارندهیچ

خونهيهکمبویغذاپیچیده».در
شکلي از آشپزی و بو و مزه تصوير نميشود .حضور کنايي اين مفهوم را در سر به مهر
ميتوان تماس تلفني صبا برای سفارش صدمین پیتزايش به اغذيهفروشي محل ديد و يا

ديالوگسیماخطاببههمسرشدرحوالياتوبان«:بريمشام بخوريم،يهکماضافهبیاد
ببريمخونه؟»پاالسمااينپرسشرامطرحميکندکه«چراخانههایمتروکههمیشهيک
بوی تهيبودندارند؟آيابهاينعلتنیستکهازتهيبودنمشاهداتعیني،رايحهایويژه
برانگیخته ميشود؟ بنابراين تصاويری که با چشم ديده ميشود ميتواند به احساسات
چشاييوبوياييبدلگردد»(پاالسما.)68:1388،ازاينرو،خانهپیشازهرچیز،ظرفي
حسيمحیطپیرامونيميگیردکههرچه

برایزيستناستومعنایخودراازادراکات 
تریراتداعيميکنند .


ترباشند،معنایقوی
ترومتراکمتروخاص


قوی

نقش معناساز نشانهها و نمادها
ينامند که اينمعنا
شناساناوراگونهایمعناساز7م 


درکنارتعاريفمختلفازانسان،نشانه
هابهوجودميآورد(چندلر.)41:1387،راپاپورتتاحدی


تولیدوتفسیرنشانه
راازطريق
نزديک به اين انديشه تا بدان جا پیش ميرود که ميگويد حتي عملي کاربردی مانند
ساختن،بیشوپیشازهرانگیزهديگریازجملهايجادسرپناه ،نوعيتالشبرایمفهوم
بخشیدنبهجهاناست.اومعتق داستانساندرحقیقت،الگویآرمانيازمحیطدرذهن
بخشدتاازخاللآنبتواند

خودداردکهآنرابهشکليناقصوازطريقساختن،تجسدمي

هاوآرزوهايشبهتقويتوترغیبشیوههایمطلوبرفتاریدرخودو


بايادآوریمداومايده
بینيايستکهبه
جهان 
ديگرانکمککند(راپاپورت.)1366،معماریمردميدرنظراو« 
صورت ديگری بیان شده است» (راپاپورت)1388 ،؛ بنابراين ،ذات ساختن خانه ،نوعي
فعالیتنمادينبودهواينفضا،خوديکنماداستکهبهچیز(های)ديگریداللتميکند؛

روانشناسانهازخانه،آنرامعادلخودونمادیبرایآندرنظر
امانمادیبرایچه؟تعابیر 
هایموردبررسينیزديدهميشود:


همانيدرفیلم

گیرندکهمصاديقيازاين،اين

مي

«از خودشون و خونشون متنفرم»! (سر به مهر ،ديالوگهای صبا خطاب به
مخاطبانوبالگش)
« اونپرديس،اونمخونش.بروتوشبگرد.منچیزیبرایپنهانکردنندارم»
(حوالياتوبان،ديالوگسیماخطاببههمسرش)

homo significans

7
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بااينمقدمهبايدگفتخانه،خوديکنماداستوبخشيازمعناييکهميپذيردنیز
لمها ،اين
از خالل فرآيندهای نمادين ايجاد ميشوند .مقاله حاضر بر اساس مشاهده فی 
شخصيسازیفضايا«زدن

فرآيندهاینمادينراذيلسهدستهقراردادهاست.دستهیاول،
رنگتعلق» بهآناست.دراينجريان،کاربرانبااستفادهازبرخيعناصرفیزيکيمانند
تزئیناتومبلمانو،...ساليقخودرادرفضامستحکمکردهودرمعرضديدديگرانقرار
الوگهای الله و همسرش در فیلم
ميدهند (بنتلي و ديگران .)1390 ،نمونه آن را در دي 

سعادتآباد ميتوان ديد ،جايي که برای بازديد از خانه جديدشان ميروند و الله با شور

کندکهخانهرابهچهشیوهمايلاستتزيینکند،شیوهایکهدرواقعخانهراهر


تعريفمي
چه بیشتر به نمادی از درون او تبديل ميکند .مثال جالبتوجهي از اين موضوع را در
ماج رای کاناپه قديمي خانه اينجا بدون من نیز ميتوان سراغ گرفت که خانواده ،خصوصاً
شان،امروزیتربهنظربرسد«:اين


مادر،سعيزيادیبرایتعويضسريعآندارندتازندگي
کاناپه قراضه ،روی اعصابه .آبروی آدم رو ميبره .مردهشور ريختشون ببرن .من عوضش
هخونهرونميتونمعوضکنمولياينکاناپهکهعوضبشه...مندارم

ميکنم...منکههم

کاناپهروعوضمي کنم.نهاينکهخونهبشهکاخوليازاينزواردررفتگيدرمیاد.اينپسره
همکهبیادخونه،نميخورهتویذوقش»(اينجابدونمن،ديالوگهایمکررمادرخطاببه

بچهها).همانگونهکهکوپرمارکوسنیزاشارهکردهاست«:ماامروزراجعبهخانه،بهعنوان

مالقاتکنندهها و

ابزاری برای نمايش و ارتباط ،بسیار خود -آگاه هستیم .همسايهها ،
خودمان،گیرندههایمقصودشدهیاينارتباطهستیم»( .)9:1997بنابراين نقشمبلمان
درنمايشپايگاهاجتماعيبهعنوانبُعدیاز«خود»بسیاراساسياست .
دومینموردیکهذيلفرآيندهاینمادينميتوانذکرکردتولیدوحفاظتازاشیاء
خاطرهاست.مهمترينشيءخاطرهدرنمونهموردبررسيما،قابعکساست.8قابعکس،

بهآنارجاعدادهميشود .به عنوان

زمینهاغلبخانههاحضورداردوگاهصراحتاً 


درپس
لمي توانبهگفتگوهایهمسرسیماباپرديس،درفیلمحوالياتوباناشارهکرد.پساز

مثا
زومرویقابعکسدخترپرديس،سؤاليدرخصوصهمسرشمطرحشدهوچنینجوابي
مردآدماگهعشقآدمباشهوقتيبمیرهيهعکسشميشهدوتا

راازسویاودرپيدارد«:
وياسیماخطاببهخواهرشکهميپرسدچرابعدازآنهمهآبروريزیناشي

رویديوار!» 
ازفرار،دوبارهبهخانهبرگشتهاست،ميگويد«:برگشتمچوناينقابعکس بهم ميگه
خانوادهداری،اگههیچجاجاتنبود،پیشخانوادهاتکهجاتهست؟»همچنینآينهو

9
.فیلمسعادتآبادباتصويرزنيدر

شمعداندرفرهنگايرانييکشيءخاطرهقویاست
آينه شکسته شروع مي شود که نمادی از شکنندگي و آسیب ديدن يک رابطه خانوادگي
است.عالوه برانباشتاشیاءخاطره،تالشبرایتولیدآنهادرخانهنیزدر فیلمهاديده
ياسيدرسعادتآبادسعيدارد

جمعيایکه


توانبهعکسدسته

شود.بهعنوانمثالمي

مي
8
محسوبميشود.

کهدرادبیاتچارلزساندرزپیرس،Charles Sanders Peirceيکنشانهشمايلي Icon
محسوبميشود.

9کهدرادبیاتپیرس،يکنشانهنمادين symbol
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تهیهکندوياايجادشيءخاطرهازخاللهديهدادنوچشمروشنيبرایخانه«.اينآباژور

رو تازه خريدی؟» «آره» «قشنگه» «مال تو» «نه بابا» «خودم يکي برای خونه جديدت
(سعادتآباد،ديالوگهایاللهوياسي)؛بنابراين،خانهدريکتعريف،محلانباشت

ميخرم»

اشیاءخاطرهاستوبهمیزانيکهايناشیاءرادرونخودپذيراباشدبعدمعناييآنتقويت
ميشود .

سومینمورددراينجا،انجامبرخيرفتارهاياوقوعپارهایرويدادهاینماديناستکه

عنوانمثالميتوانبهريختن آبپشتسر

بهخانه،نوعيتقدسواعتبارميبخشند .به 

مسافراشارهکردکهدرحوالياتوبانشاهدشهستیموزمانيرخميدهدکهپسازپايان

مراسم عروسي ،سیما با آن ،آبجي طلعت را بدرقه ميکند .اين حرکت ،رفتاری نمادين،
جهتتضمینبازگشتآنهابهخانهخودشاناستوبهشیوهایمناسکي،اهمیتخانهو

بهآنراموردتأکیدقرارميدهد .مثالديگردراينزمینه،شکلگرفتن

ضرورتبازگشت
نشانههايي از رشد و حیات ،درون خانه است که مصاديق آن را در صحنههای مربوط به

هاوآبدادنآنهاتوسطساکنان(درسعادتآبادواينجابدونمن)ونیزدر

سرزندگيگل
درخانه(اينجابدونمن)ميبینیم.بخشيازفرآيندی

رويدادخوشيمنالنهکردنقمری

که به خانه معنا ميدهد ،از خالل انباشت نمادها و اشیاء خاطره و نیز برخي رفتارها و
هایموردبررسي،فضاهاييکهقویترينمعنای


گیرد.درفیلم

صورتمي
رويدادهاینمادين
خانگيرادارندبابیشترينفرآيندهاینماديننیزدرونخودمواجههستند.بهعنوانمثال
مي توانبهخانهمجردیصبادرسربهمهراشارهکردکهفاقدهرشيءخاطرهورفتارهای

نمادينيازايندستاست .

نقش معناساز روابط انسانی
براساسآنچهپیشتردراينمقالهبررسيشد،ميتوانگفت:فضازمانيمعنایخانهدارد
بتواندازيکسو،ارتباطيقویوخاصبابدنوحواسپنجگانهبرقرارکردهواز سوی

که
ديگر ،در قالب يک نظام نمادين ،امتداد ذهن و مخزني برای معاني مختلف باشد .روابط
اجتماعي،سومینعنصریهستندکهبامعنایخانهدرارتباطقرارميگیرند.فیلمهاگويای

حضورداخلخانهوبیرونازآن،ميبايستمتعادلباشدوبیشازحددر

آناند کهمیزان

خانهماندنيابیشازحد،خارجازآنبودن،هردوتیپيازبيمعناسازیاينفضااست.به

عنوانمثالدراينجابدونمنعدمخروجدخترمعلولازخانهوبهتعبیرمادرش«قنبرک
ياش را شديداً از دست بدهد و از وضعیت
تهای ارتباط 
زدن درون آن» باعث شده مهار 
تعادلروانيخارجشود.درمقابل،حوالياتوبانبهخروجبلندمدتودوسالهفردازخانه
اشارهداردکهآنهمباعثازخودبیگانگياوشدهاست .
گذشتهازمسئلهتنظیمحضوردردرونوبیرون،نوعارتباطايندوفضاباهمنیز
واجداهمیتاستچراکهخانه،ابزاریجهتحفظحريمخودی/ديگریويکمرزفضايي
کند.بیرونميتواندبهطرقمختلفوارددرون

استکهدرونِامنراازبیرونِناامنجدامي
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تواندرسعادتآبادديدکه


دارکند.نمونهسادهاينتجاوزرامي

شدهوحريمآنراخدشه
ياشبا
راهيافتنيک«ديگری»خطرناکدرقالبپرستاربچهبهفضایدرونوروابطپنهان 
همسر ياسي ،در کاهش معنای خانه و الحاق بار معنايي منفي به آن نقش داشته است.
بررسيفیلمهانشانميدهدکهدرکپیچیدگيهایاينمرزبندی چندان سادهنیستچرا

تر،نامحسوسترو قویتر،

نميتواند بهشیوههايي نرم

کهبهواسطهفناوری ورسانه،بیرو
هایاينامررابهطوریبسیاراغراقشدهدرنقش


درونرابهمحاصرهخوددرآورد.نمونه
پررنگ و مخل رسانه موبايل در خانههای فیلم سعادتآباد ميبینیم .در اين فیلم،
استفادههای نابجا از موبايل و زنگ خوردنهای وقت و بيوقتش زياد است و در خصوص

شودوحتيافراد،آنرابهيکديگرهديهميدهند.موبايل،


خوداينوسیلهنیزصحبتمي
يآنکه مرزهای
کهازخاللآن،ديگریبهدرونحريمخودیواردميشود،ب 

لهای است 
وسی 
کالبدیخانهرادرنوردد؛واردشدنيکهخانهراتامرزبيمعناييپیشميبردويادراينجا
بدون من مادر خانواده در خصوص استفاده از تلويزيون ،چنین رويکردی دارد .تلويزيون،
پشتبهمیزغذااستوتنهازمانيکهگفتگوهایخانوادهسرمیز،ساکتميشودصدای

رسد.عکساينموردرادرسربهمهرميبینیمکهخالياز


اينرسانهدرفیلمبهگوشمي
روابطواقعيوانسانياستوتلويزيون،موبايل،تلفنوکامپیوترواينترنت،هموارهدرخانه
وگاهبهطورهمزمانروشنهستندوقراراستتنهاييصباراپرکنند،پرکردنيکهازاو
سازدومسائلروانياشتنهاازخاللواردشدنبه


بیشازپیشيکشخصیتخجولمي
بنابراين،خانهميبايستبهمثابهدژیمستحکم،

ایازروابطواقعي،قابلحلميشود؛


شبکه
درونراازمعرضتعارضبیرون،مصوننگهدارد.گذشتهازايننقشتنظیمکنندگيبین

درونوبیرون،اينفضادردرونخودنیزبهمیزانيکهبتواندچارچوبيجهتسازماندهي

جمع باشد ،واجد معنا خواهد شد ،جمع شدني که هنوز عموماً در قالب خانواده تصوير
ميشود :


وقتيشوهرتروديدم،نميدونمچراحواسمرفتپيباهمبودن،دورهم

«
بودن،خانوادهبودن»(حوالياتوبان،پرديسخطاببهسیما)
«چه قدر خوبه که آدم تنها نباشه ،رسول داشته باشه» (حوالي اتوبان ،سیما
خطاببهآبجيطلعت)
«من که ميدونم کسمي ،وقتي ميدونم يعني تنها نیستم .بمون پای سفره
عقدم»(حوالياتوبان،آبجيطلعتخطاببهسیما)


خانهمحلباهمبودنيصمیمانهوالبتهاختیاریاستچراکهدرغیراينصورت،
خوداينشیوهاززيستن،وضعیتيآزاردهندهراخلقخواهدکردکهنمونهآنرادرسربه
مالحظهاناينا.هيمیاناينجاآجیل

مهرودرشرحزندگيدوهمخانهباهمميبینیم «:
بي

بخوريم ،انار بخوريم ،اسمش رو هم بذاريم لطف و صفا» (سر به مهر ،صبا خطاب به
مخاطبانوبالگياش)عموماً،عاملاقتصاداستکهافرادرادراينشیوهزيست،کنارهمدر
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دهد.اينموضوعرادرصحنهایکهصبابرایخانهجديدشنیازبه

داخليکخانهقرارمي
کندنیزميتوانديد .


هایآنرادرسطحشهرنصبمي
همخانهداردوآگهي
ایازارزشهایمشترکمربوطبهخانهعاملمهميدرايجادوحفظ


باوربهمجموعه
انهاست.ازآنجملهميتوانبه«وفاداریمتقابل»«،حفظحرمتخانه»

ايندورهميصمیم
و نیز «تالش برای حفاظت از پاکي آن» اشاره کرد .منظور از وفاداری در اينجا يعني
بازگشتنبهخانهوماندندرآن،تحتهرشرايطي؛کاریکهسیماوحتيپدرشدرحوالي
اتوبان نميکنند؛ «پدری که يک روز از خونه رفت و خودش رو انداخت توی سد کرج».
(حوالي اتوبان ،سیما خطاب به همسرش) ولي احسان در فیلم اينجا بدون من به خانه
بازميگردد،درحاليکهپنهاني،بلیت رفتنازکشوروخالصشدنازوضعیتشراگرفتهو
دراتوبوس،درحالفرارکردناستباتماسمادرشمبنيبربدشدنحالخواهرشونیاز
به کمک او ،برميگردد .بخشش نیز بخشي از همین وفاداری است .خانه جايي است که
افرادشيکديگررامي بخشند.نمونهبارزآن،بازدرحوالياتوبانمشخصاست،زمانيکه

آبجيطلعتمي گويدهمهفامیلوهمسايه،باوربهعفتسیماندارندوسیماخطاببهاو

ميگويد« :تو چي؟ تو باورم کن ».و خواهر ،پاکي امروزش را باور ميکند و ميبخشد در

گويند.همچنینوفاداریراميتوان


قواعدفضایبیرونازخانهچنیننمي
صورتيکهلزوماً 
در پرستاری ای ديد که آبجي طلعت و پس از آن ،سیما از مادر دلیلشان با عشق ،انجام
هایمختلفيميتواندحفظ


دراينجاحفظحرمتخانهبودکهبهشیوه
ميدهند.ارزشديگر

يا خدشهدار شود که خود ،فرهنگي است؛ مثالً در فیلم حوالي اتوبان پرديس در شماتت
سیماميگويد«:اونکهتوخونهمنواستاده،اونمباکفش،تويي!»درصورتيکهدرفیلم
شود.يامثالديگرراميتواندرهمین


محسوبنمي
آباداينيکشناسهبيحرمتي


سعادت
فیلمديد،آنجاييکهدعوابیناللهوهمسرشدروسطمیهمانيباالميگیردوياسيبا

گفتنقاطعانهاينجملهکه«تواينخونهدادنزنید!»ضرورتحفظحرمتخانهرايادآور
ميشود.آخرينارزشيکهدراينجامشاهدهشدهوقابلذکراست«پاکي»استکهبیشتر

ازنظافت،معنایعفتمي دهد.خانهپرديس،چهتوسطخودشوچهتوسطديگران،خانه

نیستچونناپاکاست «.اينجاهمهچيدمدسته،خیليشبیهخونهنیستوليبفرمايید»
منکههیچیمبهآدمیزادنمينمونه،نه

(حوالياتوبان،پرديسخطاببهشوهرسیما)ويا«
رفتارام،نهرفتوآمدهام»(حوالياتوبان،پرديسخطاببهسیما)ويا«توباپرديس،توی

خورشزندگيميکردی؟»(حوالياتوبان،


اونخونهسراپانکبتشباآنشیشهتراسسنگ
همسرسیماخطاببهاو) 
اماصرفدورهمياختیاریِصمیمانهواعتقادبهيکسریاصولارزشيمشترک،فضا
را تبديل به خانه نميکند بلکه اين اشتراکات ميبايست با انجام نوعي از فعالیتهای
مشترک،نمايشدادهشود.اينفعالیتهاميتواندشاملانجامکارهایخانه،غذاپختن،غذا

خوردن،گپزدن،خوابیدنو...باشد.دراينجابدونمنزمانيکهدوستاحسانسعيدارد
خودرابهمادراحساننزديککند،بساطگردوشکنيراازاوگرفتهوخودشمشغولبه
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کار مي شود و اين اجازه از سوی مادر نیز به او داده ميشود و اين نوعي از پذيرفتن
صمیمیت بین طرفین است .يا در همین فیلم ،به کرات صحنههای مشارکت دختر در
کارهایخانگي(آشپزی،خريد)راميبینیموحتيوقتياحسان،زيربارفشارزندگي،به

مردن فکر مي کند آن را چنین خانوادگي و داخل خانه و به عنوان يک فعالیت جمعي
ميدونيازاينهمهبدبختيچه
معطوفبهحواس(خوردنوخوابیدن)تصويرميکند «:

خالصمي شیممامان؟يکشبيهشامدرستوحسابيبپزی.بعدهمهدرزهایدرو

طور
پنجرهروباهمببنديم.بعديکيمانشیرگازروبازکنهوبريمبخوابیم.صبحنشدههمه
دردسرهامون پريده »...در فیلم سعادتآباد نیز بخش مهمي از فرآيند میهماني ،تالش
جمعيبرایآماده سازیغذاستکهبخشيازآندرآشپزخانهوتوسطزنانوبخشي


دسته
گیرد.يادرهمینفیلم،صحنهایکهزنان،شعری


گردرتراسوتوسطمردانصورتمي
دي
مربوطبهروزگارانقديمشانراهمباميخوانند،تیپيازهمینفعالیتمشترکبهمنظور

افزايش نزديکي و صمیمیت است .در «حوالي اتوبان» هم اين مشارکت ،در قالب ازدواج
کندونقشيکهسیمابااصالحکردنصورتمادرزمینگیرش

آبجيطلعت،نمودپیدامي
گیرد.درخانههاييکهکمترحسخانهبودنرادارند،عموماً از


دراينفرآيندبرعهدهمي
اين دورهميهای صمیمانه ،پايبندی به ارزشهای مشترک خانگي و نیز انجام تیپي از
فعالیتمشترک،هیچاثریديدهنميشودونهايتاً اگرکسديگریدرخانهحضورداشته

باشد،بهکارانفرادیخودشمشغولاست؛مثالًدرسربهمهرصبادرزماناسبابکشي
اش،هیچمشارکتيدراينفرآيندنداردوگوشهایازآشپزخانهداردکارخودشرا


همخانه
انجامميدهد .

هنميتوانتأثیرمناسکراناديده

همچنینذيلنقشمعنادهروابطاجتماعيبرایخان
آورندکهتماممؤلفههایذکرشدهتااينجا،درترکیببا


گرفت.مناسک،شرايطيرافراهممي
همعملکردهودريکواحدزمانيومکانيمشخص،رويدادیجمعيونمادينراخلق
مي کنندکهبانظامحسينیزارتباطاتيقویدارد.مناسکراچهتیپقاعدهمندیازانجام

رفتارهایروزمره(مثلآدابغذاخوردن،میهمانيو)...درنظربگیريموچهمراسميخاص
ميشود از ديرباز ،حضوری قوی در فضای خانه
که برای مناسبتهای دوره گذار 10برگزار  
داشتهاند .در فیلم های مورد بررسي ،خانه پدری سیما در حوالي اتوبان از آن حیث که

پذيرایسفرهعقدونیزيکمراسمعروسيدرونخوداستونیزازآنجهتکهمرگآرام
ایچونبیمارستان)صورتميگیردبیشازساير

مادر،داخلآن(ونهمثالًدرفضایبیگانه
کند.خانهدراينمورد،امکانصحنهآراييوتغییرچهره


موارد،حسخانهبودنراتداعيمي
جهتمراس مرادارد.همچنینخانهپدریصبادرسر بهمهرشاهد برگزاریيکمراسم
خواستگاریاستوليدرمقابل،خانهخودصبافاقدهررويدادمناسکياست .
10

اين مفهومراآرنولدوانجنپ) (Arnold Van Genepانسانشناسبرایتوصیفگذشتنيکفردازيک
نگ هابامناسکخاصيهمراهاست.
موقعیتدرزندگيوورودشبهموقعیتديگریساختهکهدراغلبفره 
مهمتريندورانگذاردرهرفرهنگ،تولد،بلوغ،ازدواجومرگاست.
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نقش معناساز مالکیت
گذشته از تمام مواردی که ذکر شد حضور گفتمان اقتصادی و حقوقي را در ادبیات
نميتوانناديدهگرفت.گوييخانهسعيداردبهعنوان
هایفیلمهاپیرامونخانه  


شخصیت
يکپديدهاقتصادیوحقوقينیزاعالمموجوديتکندوماميبینیمچطوراينعواملنیز
به سهم خود ،واسطهای جهت معنادهي به خانه ميشوند .گرچه مالکیت خانه در ايران،
حداقل تا  1300هجری شمسي هنوز موضوع چندان جدیای قلمداد نميشد (شهری،
)وليامروزه،بهبخشجداييناپذيریازخوشبختيوامنیتتبديلشده

240-242:1378
است.ادواردرلفدرتعريفمعنایخانهبهحسوابستگيبهمحیطيخاصاشارهکردهاست
وخانهرانقطهیآغازحرکتبرایتصاحبدنیادانستهاست(رلف.)53:1389،برایبرخي
از شخصیتهای فیلمها خانه ،گذشته از ارتباطي که با سه عنصر پیشتر ياد شده دارند،
زمانييکخانهواقعياستکهدرمالکیتخودفردباشد .مصاديقيازاينانديشهرادر
هایزيرميتوانيافت:


ديالوگ
«يه سالش رو دويدم واسه شانس آوردن که شانس خانوم بودن اومد سراغم:
ونه،ماشین،شوهر،خونهشوهر،بيحسرت»(حوالياتوبان،سیماخطاببه

خ
خواهرشطلعت)
«خونه شما؟ ببخشید کي داره کرايه خونه رو ميده؟ من مثل خر دارم کار
ميکنم آن وقت اينجا شد خونه شما؟» (اينجا بدون من ،احسان خطاب به

مادرش)
«سه دانگ خونه رو زده به نامم .فکر ميکنه يه محبتي کرده بايد منم اون
کاریکهخودشدوستدارهروبکنم.برایخونهکليقرضوقولداشتیم»
(سعادتآباد،ديالوگاللهخطاببهياسي) 


شودمالکیترفتهرفتهوبیشازپیش،درشرفتبديلشدنبه


طورکهديدهمي

همان
بخشيازنظاممعنابخشبهخانهاست.لزوماً امکاناستفادهازسقفيباالیسرراداشتن،
برایراضيبودنازيکخانهکفايتنميکند،بلکههموارهنیازبهنوعيازمحکمکاریحتي

درونخودخانوادهوبیناعضایآنوجوددارد .

نقش معناساز کالبد
درفیلمهایموردبررسي،ارجاعاتکميبهکالبدخانهوجودداردکهعموماًنیزفاقدداوری
صريح يا بار معنايي مشخصي هستند؛ به عبارت ديگر ،يا صرفا گزارههای توصیفي خنثي
اتاقمحرفميزنم.همهاين

هستند،مانند«:خوبمنموقتيحالمگرفتهاستبادروديوار 
کنهبابقیهفرقميکنه(».اينجابدونمن،دامادآيندهخطاببه

جورينوليهرکيفکرمي
يلدا) و يا ابهام دارند« :خوبي خونه کوچیک ،همینشه ،زود گرم ميشه( ».حوالي اتوبان،
پرديسخطاببههمسرسیما)اينگزارهبهمعنایآناستکهتنهامزيتخانهکوچکاين
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همنشیني دو صفت
است يا اين ويژگي ،يکي از مزيتهای آن است؟ در اين گزاره اما  
باهمراميت وانبهمعنایبارمثبتمساحتزيادخانهدرنظرگرفت

«بزرگ»و«راحت»
خونهبهاينگندگيوراحتيرونميدنکه

وليصراحتاً دراينبارهصحبتينشدهاست«:
منبيکرايهوبيهیچيبشینمتوش( ».سربهمهر،صباخطاببهمخاطبانوبالگش)در

ساير موارد ،حتي زماني که مخاطب احساس ميکند کالبد خانه دارای نواقصي است که
شخصیتهاديده

مي تواندموجباتآزارساکنانرافراهمسازد،نهاعتراضيبهآندرديالوگ

ميشودونهتالشيمبنيبرتعمیرخانهواصالحآن؛مثالًدراينجابدونمن،آشپزخانهبه

قدریباريکاستکههروقتکسيداخلآنباشدوديگریبخواهدواردششود،بايداز
هایاينخانه،برایخانوادهایکه


نفرقبليبخواهدکهکناررفتهوبهاوراهعبوردهدياپله
فرزندمعلولدارددشواراست.درمقابلامابزرگيفضاومبلماندررويایاحسانبهخوبي
احساسميشود؛دررويایاومیزناهارخوریکوچکخانه،تبديلبهمیزبزرگيشدهوبه
جای ايوان کوچک خانه ،حیاط بزرگ و سرسبزی با حوض آب و فوارهای جوشان ديده
شود.فیلمسربهمهرهمبهاثاثکشيدرآپارتمان،تنهاازآنحیثکهباعثدعوابا


مي
همسايه سر شکستن گلدان مي شود اشاره دارد و نه دشواری اين عمل و نقش ساختار
مهباز درخانه،ازاهمیتومحبوبیت
کالبدیدرتحمیلايندشواریبهساکنان.فضای نی 
هایاينجابدونمنوسعادتآبادبرخورداراستودرهردومورد،بخشياز


ایدرفیلم

ويژه
هایخانگينظیرآشپزیياشکستنگردو،درونآنانجامميشود،ازمیهماناندرون


فعالیت
اد،بانشستندرونآنباخودشانخلوتميکنند.همچنیندر

آنپذيراييميشودوياافر

سکانسنهايياينجابدونمن،خانهسنتيتصويرشده،باتأکیدبرحیاطوحضورافراددر
آننمايشدادهمي شود.بااينحال،بزرگداشتياتمجیدیازوجوداينفضاهاوکیفیت

ويادرمقابل،گلهاینسبتبهعدموجودشاندر

آنهادرديالوگهايارفتارافرادديدهنشده

ساير فیلمها وجود ندارد .اين در حالي است که پیشتر ديديم در فیلم اينجا بدون من
دلخوری از وجود يک کاناپه کهنه ،بارها و بارها بیان شده يا در سعادتآباد زيبايي يک
آيد.درهرچهارفیلمموردبررسي،افرادظاهراًبهراحتيبادروديوارو


آباژور،بهگفتگودرمي
فضای ثابت خانه سازگار شده و ويژگيها و نواقصش را ميپذيرند؛ به طوری که گويي
ويژهایبرمعنایخانهوکیفیتزيستدرآننداشتهومعنابههر
ويژگيهایاينفضا،تأثیر 

روی،ازآنجاکهامریذهنياست،بااستفادهازعناصرو فرآيندهاييذهنيمانند فضای
بيشکل و نهايتاً عناصر موجود در فضای نیمهثابت ساخته ميشود .موضوعي که خود

راپاپورت نیز به آن اشاره داشته و تأکید ميکند که در گذشته ،فضاهای ثابت نسبت به
يکهامروزه
امروزشاننقشبهمراتببیشتریدربرقراریارتباطوانتقالپیامداشتنددرحال 
نقشعواملنیمهثابتبهمراتببیشتراستوهنوزهمافرادبهمحضتعويضيکخانه،

شروع به تغییرات اساسي عناصر نیمهثابت آن متناسب با سلیقه و نیاز خود ميکنند
(راپاپورت .)1384،
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نتیجهگیری 
پرسشمقالهحاضر،ازچیستيمؤلفههایمعنابخشبهخانهبودوهمانطورکهنشانداده

شد،درتفسیرفیلمهایموردبررسي ،خانه معنایخودرامرهونمیزانوکیفیتارتباطي

است که ميتواند /نميتواند با «حواس»« ،نمادها»« ،روابط اجتماعي»« ،مالکیت» و نیز
،خالصهشدهاند .

«کالبد»برقرارسازدکهدرنمودارشماره2
نکتهایکهدراينجا ميبايستموردتأمل قرارگیرد،نقشپررنگروابطاجتماعيدر

معنادهيبهخانه،درمقابلِنقشتقريباًانکارشدهکالبدآناست.درظاهر،روايتفیلمهااز
خانه،بیشازاندازهايده آلیستيبهنظرآمدهوگوييازاينپندارهدفاعميکندکهخانه

بیشازهرچیز،حاصلرواب طانسانياعضایآنبايکديگراستوبهعبارتديگر،باروابط
انسانيخوبمي توان،هرفضاييباهرکیفیتمحیطيراتبديلبهخانهکردومعماریو

ويژگيهایکالبدیفضادرآننقشمؤثریندارد.نکتهجالبيکهدرکتابکوپرمارکوسبر

آنتأکیدشدهاست،اشارهبهنمایبیرونيخانه،بهصورتبرجسته،درفیلمهاوتوجهاغلب
پژوهشگراندرحوزههایمختلفعلميبهآناست(مارکوسکوپر .)9:1997،اين نمای
يکه در
دهنده جايگاهياموقعیتاجتماعيصاحبخانه باشد.درحال 

بیرونيميتواندنماي 
ش
يشده چنین نمايي ديده نميشود و فضای داخلي خانه و متعلقاتش ،به
چهار فیلم بررس 
عنوان آينهای از خودِ دروني ،مورد توجه قرار گرفتهاند .برای بسیاری از مردم ،مبلمان،
تصاوير وديگراشیاءمتحرکخانه،بیانبسیارقدرتمندیاز«خود»هستندتاساختارخانه
همانگونه که در
به تنهايي .نکته کلیدی در درک اين موضوع ،شخصيسازی فضاست  .
ازمصاحبهشوندگاندرکتابکوپرمارکوس،اشیاءمتحرکخانه،بیش

نقلشده
داستانهای 
ازکالبدفیزيکي«نمادهایخويشتن»هستند(مارکوسکوپر .)8:1997،

ولفههایمعناسازخانه
نمودار:2م 

معنای خانه
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يکه رويکرد انتقادی به خانواده و روابط انساني در
بنابراين در خوانش اولیه ،درحال 
فیلمهاتقريباً قویا ست،فقدان رويکردیانتقادیبه کالبديافضایثابت بهعنوانبستر

شود.ضمنآنکهدرفیلمهاتوجهبهکالبدخانه(فضای


احساسمي
وقوعاينروابط،کامالً 
ثابتدرادبیاتادواردهال)،جایخودرابهروابط(فضایبيشکل)ونهايتاً وسايل(فضای

گونهایازکاهشتعلقبهفضاوفاصلهگرفتنازگرهخوردنبه
نیمهثابت)دادهکهميتواند 

ایاززمینبهعنوانفضایسکونتيپايدارباشدوآنراميبايستتحتتأثیر کااليي


نقطه
هایتهرانومسائلديگریدانستکهپرداختنبهآنها،از


شدنمسکندرشهریباويژگي
تروتحلیلمجموعهفیلمها،


ينحالدرخوانشيعمیق
دامنهبحثاينمقاله،خارجاست.باا
موضوع ديگری در خصوص ارتباط معني و کالبد به چشم ميخورد .بیشتر خانههای
تصويرشده،ازحیثمالکیتونیزارتباطباحواسپنجگانهوضعیتقابلقبوليرادارندو

ايندوعنصرراميتوانشرطالزمبرایالصاقمعنيبهخانهدانستکهنمادپردازیونیز

دهيدرستروابطانسانيدرونآننیزشرطکافيرافراهمميآورد.


ترازآن،سازمان

مهم
همچنین با استناد به همین بحث ،داشتن يک خانه شخصي جديد ،لزوماً به معنای
همانطور که در مورد خانههای سعادتآباد يا
خوشبختي و معنای مثبت خانه نیست  ،
اماآياايننیزنوعديگریازبيتوجهيبهکالبدونفيقدرت

آپارتمانپاسدارانميبینیم؛

آناست؟مروریبرسايرخانههایجدول،نتايجديگریرابه دستميدهد.نکتهجالب

قرارگرفتهاندو

توجهآنکهفضاهایباباالترينمعنایخانه،همهدررده«شخصيقديمي»
پارتماني،درشکلقديميخود،اجارهایومحلزندگيافرادمجردوتنهايابا

خانههایآ

تصويرشدهوذيلشبهخانهوناخانهجایگرفتهودرشکلجديدخود،

روابطينابهنجار 
هاييبحرانزدهوروابطيشکنندهدارند.بر


زندگي
محلزندگيخانوادههایجوانيکهعموماً

ايناساسبايدگفتط یفيازخانهبراساسمعناوجودداردکهدرنمودارشماره 3آمده
است .
ازاينبحثمي توانچنیننتیجهگرفتکهگرچهبینکالبدخانهومعنایآن،رابطه

بيارتباطنیزدانست؛بهعبارتديگر
توانآنهاراکامالً 


متقنمستقیميوجودنداردامانمي
ایمعنادارنیستاماخانههای


سياينمقاله،هرخانهشخصي
بايدگفتدرنمونهموردبرر
معنادار ،همه شخصي هستند؛ بنابراين ،خانه در شرايط فعلي تهران ،زماني که شخصي و
خصوصاًقديميباشدشانسبیشتریبرایپذيرفتنمعنادرونخوددارد .
قديمي بودن در اينجا با سابقه سکونت داشتن و نیز تجمیع معنا ،در ارتباط قرار
مي گیرد .نکته جالب توجه در اينجا ،مغايرت اين شیوه از بازنمايي ،با گفتمان نوسازی

بافتهای فرسوده است که طي چند سال اخیر ،غلبهای نسبي بر فضای مديريت شهری

تهرانداردوچنینفضاهاييرابااستداللهایريزدانگي،دسترسينامناسب،عدمايمنيدر

برابر وقوع زلزله و ...تقبیح کرده و جهت تخريب و تجمیع آنها و تبديل کردنشان به
کند.آپارتمانهاييکهدرنمونهموردبررسياينمقاله،بههر


واحدهایآپارتمانيتالشمي
روی ،شانس زيادی برای معنادار شدن ندارند .در وضعیت نوساز ،يک شبهخانه را ايجاد
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يمينیزبهسمتتبديلشدنبهموقعیتهایناخانهحرکتخواهد

ميکندودروضعیتقد

کرد.اينکهعلتچیستخودنیازمندپژوهشيديگراستاماشايدبتواندراينجاتاحدودی
بهآنپاسخداد.آپارتماندربرخي موارد،محدوديتهاييبرایتجربهحسيدرخانهايجاد
کندکهنمونههاييازآنرادرقالبپختنکبابرویزغال(،بهعنوانيکتجربهبويايي


مي
آبادميبینیموياامکان


وچشاييمطلوبدرفرهنگايراني)دراينجابدونمنوسعادت
درحالتهایمناسکيوباحجمصوتيباالدرآنمقدور

گوشدادنبهموسیقيخصوصاً 
نیست.ضمناينکهآپارتمانعموماًبابسیاریازمناسک،همخوانيندارد.چهازجهتامکان
صحنه آراييخانهبرایمناسک(مانندريسهکشیدنتاسرکوچهدرفیلمحوالياتوبان)و

تواننددرآنفضاگردهمآيندوهمینطور،رفتارهاييکه


چهازجهتتعدادافرادیکهمي
امکانواجازهبروزشدردرونآنفضاوجوددارد؛بنابراينوبااستنادبهتجربهتهراناز
هایموردبررسي،آنچهموجببازنماييچنینتصويریازآپارتمانميشودبیش


خاللفیلم
از آنکه نوعي از مقاومت رواني همیشگي انسان در برابر تغییر و يا نوستالژی برای
زيباييشناسيمعماریسنتي باشد ،بهجهتاختالالتياستکه درتجربهزيستروزمره

ازجهتسازماندهيروابطاجتماعيوبرگزاریمناسکايجادميکندکهيکعنصر

خصوصاً
معناساز مهم برای خانه است .اين محدوديتها در واقع ،شانس فضای آپارتمان را برای
تولید،انباشتوبازتولیدمعنادرونخودکاهشميدهد .


طیفخانههاواشکالومصاديقآنها 

نمودار:3
ناخانه؛بارمعنايي
منفي

شبهخانه؛بار

معناييشکننده

خانه؛بارمعنايي
مثبتوقوی


خانهپرديس

آپارتمانهایسیماو

صبا،آپارتمانو
هایسعادتآباد


خانه

خانههایپدریسیماو

صبا،خانههایاينجا

بدونمن

منبع:نگارنده
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