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 معناسازی برای خانه؛ زندگی روزمره تهران

 های سینمایی در فیلم
مريمارمغان 

8/6/1394تاريخدريافت:

 21/4/1395تاريخپذيرش:

 چکیده
 مدلولو تداعيمضمونمعنا، استو چیز ميهر پسآنبرایذهنايجاد در ایکه هدفشود.

مؤلفه و يافتنمعنایخانه زيستدهندهشکلهایپژوهشحاضر، زندگيروزمره کنندگانآندر

مقالهحاضرسعيداردبرهمینمبناوبامطالعهخانه شدهدرچهارفیلمهایبازنماييخانهاست.

اند،درشبکهسینمایخانگيتوزيعشده1387-1391هاینکهطيسالسینماييمربوطبهتهرا

سربه»هایهایاصليآنرااستخراجکند.بهاينمنظور،فیلمفرآيندمعناسازیبرایخانهومؤلفه

«مهر «حوالياتوبان»، آبادسعادت»، » بدونمن»و اينجا مورد« تئوری، روشگراندد با انتخابو

نتايجپژوهش،گويایتهبررسيقرارگرف کهنظاممعناسازبرایخانه،درتجربهتهرانآناستاند.

،«روابطاجتماعي»،«هاونمادهانشانه»،«ادراکحسي»مؤلفههامتشکلازپنجدرفیلمشدهتيروا

مالکیت» » نیز کالبد»و مي« را خانه معنای زماني فضا است. که بااوالًپذيرد ارتباطاتي واجد ،

نهمؤلفه اشکالمثبتو در اينارتباط، باشدودوما پژوهشنابهنجارهایمذکور آنتجربهشود.

هامؤلفه،روابطاجتماعيوکیفیتآن،بیشازسايرشدهارائهکهدرنظامآناستهمچنینگويای

درقالبکند.اينروابطچهدرقالبمناسکوچهدرفرآيندمعناسازیبرایخانهايفاینقشمي

نقشالگوهایزندگيروزمرهمي درمقابل، ايجادودرآنانباشتکنند. برایخانه، را توانندمعنا

 ثابتاست.بهجایفضایثابتبرفضاهاینیمهتأکیدکالبدمعمارانه،کمترتصويرشدهو
نظاانسانکلید واژگان:  سینمايي، فیلم فضایخانگي، زندگيروزمره، تهران، معناساز،شناسي، م

 معماری.
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 مقدمه
.وجهآناستشودکهبیانگردووجهاساسيخانه،درزبانانگلیسيبادوواژهخطابمي

بعدسرپناهي آناستاول، واژه با و بوده کالبدیخانه ابعاد متوجه خطابhouseکه

بخشغیرکالبدیخمي دارد، معناييآناشاره وجهدومکهبهبعدهويتيو انهراشودو

مي نشانه واژه با و ميhomeگیرد مهمشناخته از رويکردشود. ذيل که مسائلي ترين

هایبسیاریکهپیچیدگيستامعناباارتباطخانهشدهمطرحشناسيفضایخانگيانسان

هستندهایدرونيپاسخ»يککالمياموضوعاست؛مدلولومضمون،مقصد،«معني»رد.دا

محر به مردم ميککه دهندها » راد، 1391)محسنیان موضوع169: خود، معني، .)

ميرشته جمله آن از که است بشری دانش از مختلفي زبانهای به شناسي،توان

فهممعنيعموماًشناسانهنیزشناسيو...اشارهکرد.درمطالعاتانسانشناسي،ارتباطنشانه

صورتگرفت رويکردهایپديدارشناسانه خالل احساساتواز چیز هر بیشاز استکه ه

کنند.تجربیاتاصیلافرادرادرارتباطباخانهافشامي

پذيرا خود در را تغییراتي و تنوع مکان، محور و زمان محور حرکتدر با معني

بهعبارتديگر،خانهنوسنگيايرانيکهدربسیاریازموارد،محلدفنامواتنیز؛شودمي

خانهشدنميمحسوبمي داشتهباشدکهبسیاریاز هایخوابگاهيتواندهمانمعناييرا

درشهرهایبزرگدارند.تفاوتمعنيرانزدانديشمندانمختلفيکدورهوخصوصاًامروز

يکمکاننیزمي نقشخانهکهيدرحالتوانبررسيکرد. از هایسنتيفرانسهدرباشالر،

بشریصحبتمي تخیل و سبکخانهکپوياييروح همان لوکوربوزيه، عاملرد، سازیرا

کنايه و کردنروحانسانيدانسته آنخانه«هایشخصيموزه»بیمار برایتحقیر هایرا

ایفرهنگيومتغیراستوبنابراينمعنيخانه،مسئله؛(2006برد)موران،سنتيبهکارمي

یدگيفزايندهجهانجديدبهفضایهایسادهباستانيونفوذپیچبافاصلهگرفتنازخانه

جسمومأمن»هایاينعصر،اينفضابیشازپیشازکارکردپناهگاهيخودکهدرونخانه

روح » به و گرفته فاصله محافظهويت»بود » است)دوباتن، 1388تبديلشده :10) به؛

ک کارکردهاييپنهاننیزپیدا ردهوبیشازعبارتديگر،عالوهبرکارکردهایآشکارخود،

پیشدرنقشيکنماديانشانهظاهرشدهاست.

اشارهکردکهایتوانبهمطالعهگرفتهدرحوزهمعنيميهایصورتازجملهپژوهش

مي نشان سادگيپاسخدهد به خانه، درباره سؤال به افراد اشکالساختمان،های يا ها

نمي منعکس را انتظار مورد اغمعمارانه بلکه مؤلفهکنند طريق از يالب شخصي های

توانندقرارداشتهباشند.ایميقابلشناساييهستندکهدرهرساختارفیزيکيایاجتماعي

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

کنند؛هايشانيادميهقبهعنوانخانتاایباجایخوابوصبحانهوحتيازافضاهایاجاره

رود.هرفضابهمیزانيکهاينفرضکههرشخصفقطيکخانهداردزيرسؤالميبنابراين،

مي سازد برآورده را افراد تغییر حال نیازهایدر ايجادبتواند او برای را حسخانه تواند

ازنظرديگریگويد،همچنینفضاييکهيکشخصبهآنخانهمي کند. خانهنیست.الزاماً
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مي حاصلکیفیاتيکه تبديلکنند، خانه به افراد منظر از را يکفضا يکشبکهتوانند

وبقا،یانخود،امکانبمسئولیت،تعلق،شادیييچونهامؤلفهوپیچیدهازمعناييشخصي

انسو،خويشاوندی،مقصدیبرایبرگشتن،دانش،انداززمانيچشم،حريمخصوصي،دوام

و...هستندمحیطکاری،سبکمعمارانه،خدمات،ساختارفیزيکي،محیطاحساسي،يپذيراي

(.1986)سیکسمیت،

ایبررویمردمهلندانجامشدهکهاتمسفردلپذيرخانهراباترکیبيازعناصرمطالعه

 عواملاجتماعي و ميشناختروان-معمارانه ارتباطقرار معمارانه،يدر عناصر ذيل دهد.

چیدمانوارتباطمیانفضاها،اندازهونیزشکلمؤلفههایآنازحیثسهنوويژگيمکا

آن اجتماعي عوامل و گرفته قرار بررسي مورد زمانروان-ها، عنوان ذيل نیز شناختي

باپنجعامل برقراریارتباطبايکديگر،دردسترسيکديگربودن،آرامشبعدازدلپذيری،

مرتبطدانستهخستگيبدونمشغولبودنخواهي،برایانجامکاریکهميیکار،آزاداتمام

درجستجویخويشتنخانهآينه(.کتابکوپرمارکوسباعنوان2006شدهاست)پنارتز،

اينکتاببراساسپژوهشيکهکنندگانخانهمعنایعمیقخانهدرذهنزيست است. ها

پیش عنوان با خويشتنتر از نمادی ازصخانه او است. شده نگاشته بود، گرفته ورت

خانه1970هایدههمیانه راجعبه شصتنفر بیشاز با استکه، هايشانصحبتکرده

اند:زنومرد،جوانوپیر،مالکومستأجر،خلیجسانفرانسیسکوساکنبودهاغلبدرمنطقه

آپارتمانعمارت و شهری اجارههای کلبههای خانهای، ها، کههای افرادی ... و متحرک

شده پیشینهمصاحبه دارای همگياند داشتند: مشترکي چیزهای اما بودند متفاوتي های

کردندوجاييکهقادربودنداحساساتشانرااحساساتعمیقيراجعبهجاييکهزندگيمي

(.1997بامارکوسبهاشتراکبگذارند،داشتند)کوپرمارکوس،

معنيخانهرادرتهرانامروزموردبررسيقراردهد،شهریکهحاضرسعيداردمقاله

،هرروز1شديدآنتراکمباالیجمعیتي،کمبودزمین،قیمتباالیمسکنوکاالييشدن

شود.اينپژوهش،هامتمايلميسازیخانهسازیوکوچکبیشازپیشبهسویبلندمرتبه

فیلم از تعدادی مشاهده خالل سینماياز خانههای که اخیر سال چند راي تهران های

کنندصورتگرفتهوسعيداردعناصرسازندهمعنایخانهرااززندگيروزمرهبازنماييمي

هااستخراجنمايد.هایاينفیلمشخصیت

 

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

ایهستندکهشوندودرواقعواکنشيبهرويکردهایمادییمحسوبميمتأخررويکردهای

دادند.ازجملهرويکردهایاينفضارابهعنوانيکپديدهفناورانهموردبررسيقرارميصرفاً

                                                           
بودنحدودمر1390اساسسرشماریبر1 درصدازفضاهایمسکوني20کزمليآمار،استانتهرانبادارا

 خاليازسکنهکلکشور،رکوردداراينشاخصاست.
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فلسفيمنتسببهاينجريان،پديدارشناسياستکهدرحوزهمعناومطالعهآن،بسیاربه

 درادبیاتانسانأثیرتکارگرفتهشدهاست. هایتوانذيلنظريهشناسيمياينرويکردرا

پيگرفتکهفرهنگرا2شناسيمردميشناسيشناختيياشناختمختلفيازجملهانسان

دهندهبهرفتارتعريفکردهوبهدنبالهاوتصاويرذهنينظمها،ارزشایازذهنیتمجموعه

هايشبینافرادمختلفاست.تحلیلهاوتفاوتباهتدرکفرآيندهایاينشناختونیزش

شدهاينحوزهنظریاستکهمعتقداستدرهرحوزههایشناختهیازجملهروشامؤلفه

هایيابلوکهامؤلفهبايستاقدامبهشناساييمعنايي،برایدرکسازوکارهایشناختمي

-1390:243هاکرد)فکوهي،آندهندهآنحوزهونیزکشفروابطبینایتشکیلمعنايي

241.)

 اينحالتوجهبهذهن، کالبدعموماًبا عینیتو گرفتنارتباطبا بهمعنایناديده

 مفهوم ذيل هوسرل پديدارشناسي، در که است موضوعي اين و ،«مندینیت»نیست

مندیجهت» » قصديت»يا آنصحبتمي« آگاهياز ذهنيا منظور و کهاستنياکند

بنابراينبايکموضوعآگاهيهمراهاست.است؛ونسبتبهچیزیهيهمیشهازچیزیآگا

مي گفته دلیل همین به با»شود مخالفت يعني چیزهاست، به بازگشت پديدارشناسي،

روح»(.نوربرگشولتزذيلبحث1388:18)نوربرگشولتز،«هاوساختارهایذهنيتجربه

ازخودبهشیوهديگریاينب«مکان مطرحکردهو صحبت«خصلت»مفهومتأثیرحثرا

هایمتفاوتهستند.بههاييباخصلتهایمتفاوت،خواهانمکانگويدکنشکند.اوميمي

،يکمحلرقص«کاربردی»،يکاتاقکار«کنندهحفاظت»بايدعنوانمثال،يکباشگاهمي

زیانگنشاط» مادی« ساختار با حالتيمرتبط خصلت، است)نوربرگباشد. مکان شکل و

مطرحشده«نامکیفیتبي»هایالکساندر،باعنواندرنوشته«خصلت»(.اين1388شولتز،

 بناست)الکساندر، روحهر مبنایحیاتو 1381استکه آموس17، همینراستا، در .)

نهمحیطشناساهایزيباييويژگيتأثیرکندکهبیانگرراپاپورتازنتايجآزمايشيصحبتمي

هایافراددرمورديکمجموعهعکساست.دراينآزمايش،افرادواقعشدهبررویداوری

اند.اوبااستنادبهاينموضوع،برتعاملهادادههایکمتریبهعکسدرمحیطزشت،نمره

(.1384کند)راپاپورت،ميتأکیدبینهويتوموقعیت

فیلسوفپديدارشناس، بهشیوهموريسمرلوپونتي، ايناتصالعینیتبهذهنیترا

موردبررسيقراردادهوبهپديدارشناسيادراکحسيديگریدراثرمعروفخودباعنوان

اوبرای«سوژهمحض» پديدارشناختيقابلحصولباشدمعتقدنیست. تقلیلِ «تن»کهبا

آگاه»اهمیتخاصيقائلاستو تن»يا«تنِ تند.مرلوپونتيمعتقدازاوهس«يافتهآگاهيِ

زيرمجموعه و انديشه از حالتي ادراک، مراتباساسياستکه به نیستبلکه آن ترایاز

کهتواناييانديشیدنپیداکندامکانادراکاست،بهطوریکهيککودک،حتيپیشازآن

رواني؛پی1390رادارد.درانديشهمرلوپونتي،محلادراک،نهذهنبلکهتناست)کارمن،

 (.1389ونک،

                                                           
2ethnoscience  
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رودکهپیشميبدانجاترپروراندهوتايوهانيپاالسمااينبحثمرلوپونتيرابیش

 سرکوبسايرسلسلهخصوصنظامدر توفقحسبیناييو بینحواسو موجود مراتبي

دهد.حسيقرارميادراکاتحواس،اعتراضکردهوهدفخودرابازگرداندنتعادلبهقلمرو

شودایازتصاويربصریمجزاخالصهنميقداستدرنهايتاثرمعماریدرمجموعهاومعت

معنویآندرکمي حضور ماديتمصالحو در زمینهبلکه دو هر در و ساختارهایشود

لمس بهمنظورِ اشکال، واقعسطوحو در معنویامتزاجيافتهومشارکتدارد. فیزيکيو

 (.1388:56االسما،گیرند)پچشمانشکلميبخشلذت

بر شدميآنچهپیشبنا اشاره بهتر ارجاع با همواره تواندريافتکهمطالعهذهن،

پذيراستوبدن،واسطهاينارتباطاست؛ارتباطيکهدرحالتيمتعادلجهانعینيامکان

راپاپورتمعتقداستبايستازخاللهمهحواسپنجمي ايدهيسازمانگانهبرقرارگردد.

تداعيمعنایخاصيبرایآنبرایمحیطنیزميشدهيطراحنظم ايجادو مؤثرتوانددر

نظم او نظر از باشد. از محیط، به سازماندهي دهيخالل عامل «فضا»چهار ،«زمان»،

روابط» » مي «معني»و ارتباطاتصورت طريق از محیط، معنای الگو، اين در گیرد.

باهاييچونشغیرکالميوشاخص کالبدیمحیطقابلدرکاستو اجزاء جنسو کل،

(.فضايکيازعناصر1384تواندتغییرکند)راپاپورت،تغییرهرکدامازسهعنصرديگرمي

خودمبنيگانهبندیسهشناسباتقسیمالگوچهارگانهراپاپورتاستکهادواردهالانسان

«فضایثابت»بر ثابتفضاینیمه»، » بسطمي«شکليفضایب»و دهد.درکاينمفهوم

اوجلوه نظر فضایبيهایمادیوساختمانفضایثابتاز هستند. شاملاشیاء،ها شکل،

شکلنیزبهارتباطشوندوفضایبيمبلمانووسايلياستکهدرونفضایثابتچیدهمي

انسان ميبین حفظ يکديگر به نسبت که فواصلي و )کنندها دارد اشاره (.1384هال،

داندوگانهفضادرنظرهال،دوموردآخریرامعنادارترميراپاپورتدربیناينانواعسه

شوندچراکهتریدرآنهاکدگذاریشدهوازخاللآنهامنتقلميگويدکهمعانيبیشمي

اندشکليبثابتويايکيهستندوتنهافضاهاینیمهقاًیدقدربسیاریموارد،فضاهایثابت،

(.1384د)راپاپورت،دهنهاييجداگانهبهآنهاميکهماهیت

دهي،الکساندر،راهديگریعالوهبرادراکحسيماازجهانعینيونیزشیوهسازمان

کندکهشاملتکرارمستمرالگوهایبهفضاپیشنهادمي«هويتبخشیدن»رابرایمعنييا

اند.الگوهایرويدادهاباالگوهایصوریخاصيدرطبیعيرويدادهااستکهگاهانسانيوگاه

داند:ترميفضاپیوندیناگسستنيدارندوالبتهدرکشاکشکالبدومعني،معنيرابااهمیت

« بنا به که ما از مايلخاطرتعلقآنعده همهیدارند اندخیليراحتفراموشکنندکه

بهمحیطکالبدیآن،بلکهبهصرفاًآنفضا،نهیادراکمادرحیاتوروحهرفضاوهمه

(.رويدادهایزندگي52)همان:«افتدالگویرويدادهاييبستگيداردکهدرآنجااتفاقمي

پاافتادهشیپروزمره،گاهبسیارسادهو شود،میرند،آبجاریميماهیانمي»]...[هستند:

کنند،گنجشکيپشتپنجرهاتاقمهمميهادنبالسوزد،گربهکنند،کیکيميعشاققهرمي

هارسند،بچهشود،عشاقبهوصالميرسند،ماشینمخرابمينشیند،دوستانبههمميمي
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مي دنیا پدربزرگبه مادربزرگآيند، و بيها ميها پول شوند ترتیب...« اين به )همان(.

آفتابيکهبرلبپنجره»هستند:رويدادهایانسانيبااهمیترويدادهایطبیعينیزبهاندازه

(.عالوهبرالگوهایرويدادها54)همان:«وزدرويداداستهاميتابدوبادیکهبرسبزهمي

مي بنا، هر نسبتدرون از معیني الگوهای به اينتوان نمود. اشاره بنا عناصر میان های

درونمثالً(.76و72کند)همان:هاييرادرفضامقررميالگوهایصوری،مجموعهنسبت

یخانه،نسبتيدارند.يکخانهفضایبازايوانياحیاطبافضابسته

شیوه خانه، به معني الحاق برای همواره که است دلیل همین تدارکبه هايي

هاييآيیني)درقالبگیریبرایساختيکخانهوبهشیوهاندکهازابتدایتصمیمديدهمي

 دعانويسي، خوشقرباني، نمادهای نصب جشن، برگزاری و نذری اجرادادن و...( يمن

درتماممدتسکونتدرونخانهنیزادامهداشتهاستشدهمي بازتولیدآنها اندوتولیدو

هایزندگيروزمرهو.بخشيازاينتالش،بهواسطهتجربه(151-1391:156)آنتونیادس،

برگزاریآيین واسطه به نیز برخي يا صورتها و...( عزا عروسي، مناسکمختلفي)چون

مي است. برساخته»گرفته مناسکازمناسک، ارتباطاتنماديناست. نظام ایفرهنگياز

(.1392نقلازبوی،به3)تامبیا«تسلسلمنظموالگومندکلماتواعمالساختهشدهاست

هایمذهبنیستودرمحدودبهقلمرولزوماًمناسکهرچنديکمفهوممذهبياستاما

تقسیم«مناسکتقويتوتشديد»و«مناسکگذار»توانآنهارابهبندیعاممييکتقسیم

کردکهاوليمربوطبهگذريکفردازيکموقعیتاجتماعيبهموقعیتديگربودهودومي

 را جامعه کل برمطبیعتيا ارزشردیگيدر برخي تحکیم آن، برگزاری از هدف هایو

توانبهبرخيمراسمعبادیروزانهياهفتگي،مراسمجامعهاست.ازآنجملهميدارندههنگ

(.264-1385:269مربوطبهکشاورزیوبرداشتمحصولو...اشارهکرد)سعیدیمدني،

بهاينترتیبرويکردهایمختلف،توجهبهکالبدمعماریرادربرانگیختنمعنيدر

 معني و ضروری انسان پیچیدهذهن ترکیب حاصل بارا معمارانه کالبدی عناصر از ای

تجربیاتذهنيساکنانمي ازطورهماندانند. اينگذاربینکالبدومعني، کهگفتهشد،

واسطه ميطريق صورت هايي نمودار در که است.1گیرد شده داده بینگذارنمايش

هواسطهبرخيفرآيندهاوابزارهاب«معنيومظاهرذهنيآن»و«عینیتومظاهرکالبدی»

مي صورت نمونه چهار به اينجا در که سازمانادراکاتگیرد تجربیاتحسي، فضا، دهي

مناسکيونیزالگوهایتکرارشوندهروزمرهاشارهشدهاست.













                                                           
3Tambiah 
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هایمختلفبهنقشکالبدومعنيدرفضایمعماری:رويکردنظريه1نمودار

 
 

  های پژوهش پرسش
هایاصليپژوهشحاضربهشرحزيراست:پرسش

شده،هایانتخاب.درتجربهزندگيروزمرهبخشيازمردمتهرانوبااستنادبهفیلم1

درمعنابخشيبهخانهنقشدارند؟هامؤلفهکدام

کند؟نقشيرادراينمعنابخشيايفاميچهیمعمار.کالبد2

 

 هشروش پژو
شود،تفسیرهایمختلفومتعددازخانهحاصلميازآنجاييکهمعنيخانهازطريقارائه

اندوبهفیلمسینماييکهطيچندسالاخیرساختهشده4بهمنظورنگارشاينمقاله،

کنندودرشبکهسینمایخانگيلحاظزماني،امروزوبهلحاظمکاني،تهرانرابازنماييمي

انتخاباينفیلمهتوزيعشد در بهاندانتخابشدهاست. برمسئلهزمانومکان، عالوه ها

موضوعيشاخص کهاجتماعياستو ازجملهژانرآنها هاييديگرینیزتوجهشدهاست.

دهد.همچنینجريانداشتنروايتداستانيابخشقابلتوجهيازخانوادگيرانمايشمي

برآنبودهاستتابازنماييخانهتأکیددهاست.ضمنآنکهآندرفضایخانهنیزلحاظش

اندهاييانتخابشدهدربافتطبیعيومعموليآنموردبررسيقرارگیرد،بههمینروفیلم

کهخانه،نهموضوعمشخصآنهابلکهظرففضاييوقوعرويدادهااست.همچنینبهلحاظ

هابراساسمنطقانتخابفیلمدرودهاست.هایاسکانرسميببرگونهتأکیدموضوعنیز

 مظاهر عینی و کالبدی

فضایثابتوساختار

 مادیمکان

 
 

 الگوهایصوری

 

 ثابتاشیاءوفضاینیمه

 

 محیط

شکلروابطوفضایبي  

 منبع:نگارنده

الگوهای

 تکرارشوندهروزمره

سازماندهيفضا  

 حواس

تجربیاتمناسکي

 مبتنيبرسنت

های گذار  واسطه  مظاهر معنی 

 خصلتمکان 

نامکیفیتبي  

 تجربیاتذهني

هایهاوبلوکمولفه

 معنايي

 اتمسفرياجو
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کردهنمونه عمل کیفي گیری فن از مشخص طور به و نظرینمونه»ايم بهره4«گیری

گیرینظری،نوعيگردآوریدادهاستکهبراساسمفاهیمدرحالتکويننمونه»ايم.گرفته

«شودانجاممي 1390)استراوسوکربین، کهدر218: بهاينمعنا بهسراغجاها،»آن(.

هاراازهارابهحداکثربرساندومقولهرويمکهامکانکشفگوناگونيهاورويدادهاييميآدم

ابعادغنيکندلحاظويژگي و مقوله«ها گیریآغازشدنمونهایکهبراساسآن)همان(.

دوحینکاربندیشتقسیم«شخصي»و«آپارتماني»بودکهذيلدوويژگي«شکلخانه»

تکمیلشد.برايناساس«جديد»و«قديمي»بادوويژگي«قدمت»بااضافهشدنمقوله

«شخصيجديد»و«شخصيقديمي»،«آپارتمانيجديد»،«آپارتمانيقديمي»چهارالگوی

دهخانهموردبررسيقرارگرفتهاست.درخصوصمجموعاًهالحاظشدهودرانتخابنمونه

برخاسته)نظريه6کهازمراحلروشگرانددتئوری5هانیزازکدگذاریبازدادهشیوهتحلیل

داده بهشناسايياز اينفنفرآيندیتحلیلياستکهمنجر است. استاستفادهشده ها(

هابهدرجريانکدگذاریباز،داده»شود.هاوابعادشانازخاللمتنميهاونیزويژگيمقوله

خپاره دقتموردبررسيقرارميردميهایمجزا با ازجهتشباهتشوندو وگیرندو ها

ها(.براساسآنچهتوضیحدادهشد،فیلم124)همان:«شوندهابايکديگرمقايسهميتفاوت

هادردوهایمربوطبهخانهازدلآناستخراجشدهاست.اينبخشمشاهدهوکلیهبخش

اندونیزمفاهیموواژهبهواژهثبتشدهناًیعهاومتونيکهوگاند:ديالبندیشدهقالبطبقه

هایموجوددرایبودهوازخاللبرخينشانههایبافتزمینهمرتبطباموضوعکهازويژگي

شخصیت غیرکالمي رفتارهای برخي يا و بودهبافت فهم قابل فرآيندها نهايت در اند.

هاصورتگرفتهاست.کدگذاری،بررویهردویاينداده

 

 ها معرفی فیلم
(،کارگردان:سیاوشاسعدی.موضوعفیلمبهزندگيزنجوانيبهنام1387حوالياتوبان)

تهرانبازمي در سیما فاششدنگذشته با که ديدناتفاقييکنابهنجارشگردد اثر در

بهخانهپدریدهدوناچاردوستقديميبهنامپرديس،زندگيمشترکخودراازدستمي

ازآنفرارکردهبودبازمي نیززمانيبااوکهقبالً گردد.پرديس،يکروسپياستوسیما

سیماکهيکآپارتمانخانهشود:خانهتصويرمي3جمعاًکردهاست.دراينفیلم،زندگيمي

خانهپرديسکهزني باالیدرآپارتمانياستوسالانیممدرندرپاسدارانتهراناست،

)تن کار تنهاييزندگيو به تهران( خیابانخاقاني)مرکز فروشي(يکعکاسيقديميدر

گیروپیرشباآبجيطلعتکهدختریجوانودرکند.خانهپدریسیماکهمادرزمینمي

آنزندگيمي بافتشرفازدواجاستدر يکياز اينخانهشخصيقديميدر هایکنند.

                                                           
4 theoretical sampling  
5 open coding 
6 grounded theory 
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تهراناست.محوريتداستانبااينخانهورويدادهایدرونآناستوفقیرنشینوفرسوده

کند.درواقعسیماباپناهبردنبهآن،نوعيتحولدرونيوبازگشتبهخويشتنراتجربهمي

(،کارگردان:مازيارمیری.زندگيسهزوجمرفهرادرشمالتهران1389آباد)سعادت

یزندگيهاينابسامانشوندوليتولددورهمجمعميکندکهبهبهانهيکجشنتصويرمي

نمي اجازه اينمیهمانيعليشخصيهرکدام دوستيقویدهد بهرغمسابقه دارند ایکه

 فیلم اين در شود. برگزار مي3جمعاًخوبي تصوير کهخانه محسن و ياسي خانه شود.

بهاحتمالقویيکترزمانفیلمدرونآنجريانمیزبانانمیهمانيهستندوبیش دارد.

خانهتهمینهوبهرامکهيک امروزیدرشمالتهران. ساختاریمدرنو با خانهشخصي،

پنجره با ایبهاستخرشخصيدرهاييسرتاسریونیزمنظرهخانهشخصيويالييبزرگ،

تحملفشاریاقتصاتاًينهااستوشمالتهران با عليکهبهتازگيو دیآپارتماناللهو

اند.خريداریشدهوهنوزبهآناثاثنکشیده

( من بدون سرپرست1389اينجا کارگر يکزن زندگي توکلي. بهرام کارگردان: ،)

ایدربافتقديميتهرانایاجارهکند.آنهادرخانهراتصويرميخانواربادوفرزندجوانش

نهامعلولوديگرینیزکارگرکنندومادربرایخوشبختيفرزندانشکهيکيازآزندگيمي

 وضعیتخود از استتالشميداًيشدو ناراضي فیلم اين در تصوير2جمعاًکند. خانه

المانمي از برخي دارای و شخصي يکخانه طاقچه،شود: جمله از سنتي معماری های

 اکثرتزئیناتديواریو... درونآنميتيکه دزمانفیلم، خیاليکه يکخانه و رگذرد

خانهدقايقپايانيتصويرمي شیشهشود؛ ایسنتيبا حوضشدهاغراقهایرنگيبزرگو ،

آب،تختو...

( مهر به هادیمقدم1391سر کارگردان: تحصیل(، زندگيدختر ایراکردهدوست.

کندوبامشکالتکندکهبهدورازخانواده،باهمخانهخوددرتهرانزندگيميتصويرمي

مسائلروانيبسیاریاقتصادی اينفیلمبانيگربهدستو در تصويرجمعاًاست. خانه دو

اشکهآپارتمانيقديميدرتهراناستومالکان،قصدتخريبشود.خانهصباوهمخانهمي

هایصباوونوسازیآنرادارند.بخشقابلتوجهياززمانفیلمدراينخانهوروزمرگي

ایشخصيپدریصبادريکيازشهرهاینزديکبهتهرانکهخانهگذردوخانهخلوتشمي

سنتياست.نسبتاًبايکزندگيخانوادگي

هاراجعبهخانه،هایديداریوشنیداریِفیلموگفتگوهایشخصیتباتوجهبهداده

مؤلفهمي توان مقوله پنج ذيل را خانه برای معناساز پنج»های «گانهحواس ،«نمادها»،

«ابطانسانيرو» مالکیت»، » کالبد»و پرداخته« کدام توضیحهر به ادامه در که داد قرار

خواهدشد.

 

 گانه نقش معناساز حواس پنج

 عنوان با خود کتاب در پوستپاالسما نقشچشمان و نقشادراکاتحسي اهمیت به

(.خانه1388،20محوریبدنبهعنوانمکانيبرایادراک،تفکروآگاهيتأکیدکردهاست)
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دهدپیشازهرچیز،چارچوبياستکهبدنرابهعنوانيکنظامزيستيدرخودجایمي

کندوازآنحفاظتمي بنابراين،ارتباطحسيبدنبااينفضاازاهمیتبسیارزيادیدر؛

هاايجادمعنایآنبرخورداراست.خانهجايياستکهباانباشتتصاوير،صداها،بوها،طعم

هانیزآندستهازفضاهایخانگيوخاصخودهمراهاست.درفیلمهایلمسيويژهتجربهو

بیش اينحواسميکه ارجاعاتيبه کرات، به دارند معنایخانه عنوانمثالتر به دهند.

هایزيريادکردکهدرخصوصارتباطحسالمسهوخانهاست:توانازديالوگمي


)حوالياتوبان،خانهپرديس،«شهنشه،زودگرمميخوبيخونهکوچیکهمی»

 پرديسخطاببههمسرسیما(

« شنیدی؟ شد. بسته پاشا، رو شکنجهبلهبزندر ايهسرده؟ )حوالياتوبان،«

 هایسیماوهمسرش(خانهپاسداران،ديالوگ

قدرخونمونهکهکلیدشجاترمياتروبیشسردکهباشه،قدرخونه» دوني.

)حوالياتوبان،خانهپاسداران،سیماخطاببههمسرش(«دستلیالمونده
 

شوددرجمالتقیدشده،تأکیدبرگرمایدرونخانهدرمقابلطورکهديدهميهمان

ديالوگ از گذشته اين، آناست. ارتباطاتغیرکالميشخصیتسرمایبیروناز از هایها

قابلدرکاستفیلم نیز ها ا؛ حوالي در اومثالً گذشته متوجه سیما همسر وقتي توبان،

کسي،پسازدوسال،کندواوپسازمدتيسردرگميوبيشودوازخانهبیرونشميمي

ذيلحسگردد،پتوييدورخودپیچیدهوکناربخاری،کزميبهخانهپدريشبازمي کند.

يگریازگرماست.توانازنوازشصحبتکردکهشکلدالمسهوعالوهبردمایمحیطمي

بینیم،زمانيکهمادرخانه،محلنوازشاستومثالبارزیازآنرادراينجابدونمنمي

درحالي و کشیده معلولشدراز نوازشميرویتختدختر را او آيندهکه برايشاز کند

همینفیلم،بهتریمي در يا شرطتحملاينروزهایسختاست. آن، به باور گويدکه

دراينفیلمکهپسرميجايي دارد. قصدبوسیدناورا ها،خواهدازمادرشدلجوييکند،

هستنداماافرادديیتأفضاهاييکهکمترحسخانهرادارند،گرچهازنظرگرمایهوا،قابل

آنعموماً ميدر تصوير تنها نميها ديده فضا در محبت گرمای و نوازش و شود.شوند

يخيکاتاقگرمخاطره» اندام تدريج گرمميزدهبه حسخانهوحسرضايتمرا کند،

»1388،72)پاالسما،«شوندایواحدميپوستبدلبهتجربه مادرتمامي(. حسالمسه،

تجربه موجبتکامل هستيحواساستو نیز و جهان از حتيميمانیوجودما شود.

زنجیره در نیز بعدی المسادراکات حس با مرتبط ميای تکمیل شونده » (.21)همان،

رنگ بدونمن»هایسردديوارهایخانهدر احسانبهرنگ«اينجا رويایشیرينِ هایدر

درهایرنگيپنجرهديدهميهایاتاقوشیشهيابدوحتيتعددرنگگرمتغییرمي شود.

بیناييسهممهميدردرکفضادار الحاقيبرالمسهاست. نیزبینايي، تردکهبیشاينجا

متوجهکالبد،شکل،عناصرواشیاءفضاست.
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تواندبهلحاظحسي،درمعنادارکردنفضایصدايکيديگرازعناصریاستکهمي

هایحساسفیلم،صدایاذانحوالياتوباندوبارودردوموردازصحنهدرباشد.مؤثرخانه

دهد؛حالوهوایديگریبهفضاميشودوزمینهتصويروازدرونخانهشنیدهميدرپس

درنیمهيکبارلحظه بارديگردرآخرهایشببهخانهپدریبازميایکهسیما گرددو

هایشببرایکشدرنیمهاندوماشیننعشفیلم،زمانيکهعروسيتمامشدهوهمهرفته

نهاوباچشمانيکهسیما،تبردنجسدمادرکهساعتيپیشفوتکردهآمدهاست.درحالي

مياشک نظاره را خانه خودشدر ماندن تنها و رفتناو آوایآشنایاذانکهبار، و کند

برایکسانيکهدرچنینفضايي«.حيعليخیرالعمل»کند:دعوتبهزندگيبهتریمي

هایحسيمعنابخشبهخانهاست.همچنینبااند،آهنگاذان،يکيازمؤلفهزندگيکرده

شنیداریميتغییر صحنهتجربه و داد تغییر را فضایخانه آنتوان، پردازیمتفاوتيدر

 ميايجادکرد. اينموضوعبهشکلپخشکردنموسیقيموردعالقه، تواندپيگرفتهرد

شود:
عروسیه» بذار. نوار يه رو. خونه شلوغشکن طلعت، خانه« اتوبان، )حوالي

 پدری،سیماخطاببهخواهرش(

آهنگهکهدوستداشتمروسارايکيبرامزده.نخنديدها،آهنگقديمیهاون»

ها()اينجابدونمن،مادرخطاببهبچه«ديگه



سعادت ميدر نیز يکسيآباد میهمانانش، آمدن آستانه در میزبان، که دیبینیم

قرارمي هوموسیقيدروندستگاه تغییرحالو متناسببا بهکرات، ایدهدوطيفیلم،

ها،ازفضاهاييکهکمترحسخانهرادارند،کند.دراينفیلمدیراعوضميمیهماني،سي

ساکتهستند.عموماًرسدوصداييبهگوشنمي

بايدازمهم اما را خانهدانستکهدرفیلمبوومزه هایموردترينحواسمرتبطبا

ارتباطقرارمي در مقولهغذا همهبا بیشاز ترویرندوحضوریبهمراتبقویگبررسي،

هاایکهپسازساعتپربسامدترازسايرعناصردارند.حضورسیمادرخانهپدریولحظه

ياستکهسرسفرهزمانشونديمدوستانهنسبتاًسکوت،اووخواهرشباهمواردگفتگويي

اسرحرفرابیندواينديالوگسیم«خوشمزهاست»خورند.اندوغذامياینشستهدونفره

ترکهفرآيندپختغذادربیش-آبادکند.حضورايندوحس،درفیلمسعادتخواهربازمي

ياسيپختدستپررنگاست.جاييکهبحثدربارهغذایچیني-زمانفیلم،ادامهدارد

.شودوحسلذتيکهافراد،ازبوکشیدندرآشپزخانهوصحبتدربارهطعمغذادارندمي

معني را میهماني و دورهمي آن رويدادیکه از بخشي ميدرواقع فرآينددار همین کند

کهمادر محوريتدارد،چهآنجا دراينجابدونمنهمغذا پختنوخوردنجمعياست.

قورمهسعيمي فسنجان؛ غذاهایسنتيخوب)کوکوسبزی، برایمیهمانشانکند سبزی(

من دروغ، به پختآنرا و مدتيبپزد از بعد يلدا زمانيکه چه دخترشکندو تسببه

حالشخوبمي اعتصابغذا نیمهبیماریو و ميشود بیدار شبمادرشرا مامان»کند:
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ایکهبرادرسعيداردباگذاشتنغذادرياصحنه«گشنمه،بیابريمباهميهچیزیبخوريم

ودیکند.يااينديالوگدرهمینآمیز،اورادعوتبهبهبدهانخواهرشبهشکليمحبت

آورم.توتاشمابريدتوايوان،منغذامي»فیلمکهخطابمادرباپسرومیهمانشاناست:

ها،درفضاهاييکهکمترحسخانهرادارندهیچاينفیلمدر«خونهيهکمبویغذاپیچیده.

نمي تصوير مزه و بو آشپزیو کنايياينمفشکلياز حضور مهرشود. به سر در را هوم

اغذيهمي برایسفارشصدمینپیتزايشبه ياتوانتماستلفنيصبا و فروشيمحلديد

ديا حوالياتوبان: خطاببههمسرشدر يهکماضافه»لوگسیما بخوريم، ادیببريمشام

هایمتروکههمیشهيکچراخانه»کندکهپاالسمااينپرسشرامطرحمي«ببريمخونه؟

ایويژهتهيبودندارند؟آيابهاينعلتنیستکهازتهيبودنمشاهداتعیني،رايحهبوی

مي ميبرانگیخته ديده چشم با که تصاويری بنابراين ميشود؟ احساساتشود به تواند

(.ازاينرو،خانهپیشازهرچیز،ظرفي1388:68)پاالسما،«چشاييوبوياييبدلگردد

 برایزيستناستو از گیردکههرچهحسيمحیطپیرامونيميادراکاتمعنایخودرا

کنند.تریراتداعيميترباشند،معنایقویتروخاصترومتراکمقوی

 

 نمادها ها و نشانهنقش معناساز 

اينمعناکهنامنديم7ایمعناسازشناساناوراگونهدرکنارتعاريفمختلفازانسان،نشانه

یتاحد(.راپاپورت1387:41آورد)چندلر،هابهوجودميتولیدوتفسیرنشانهراازطريق

 تا انديشه اين جانزديکبه ميپیشميبدان که مانندرود کاربردی عملي حتي گويد

نوعيتالشبرایمفهوم ساختن،بیشوپیشازهرانگیزهديگریازجملهايجادسرپناه،

داستانساندرحقیقت،الگویآرمانيازمحیطدرذهنبخشیدنبهجهاناست.اومعتق

بتواندبخشدتاازخاللآنرابهشکليناقصوازطريقساختن،تجسدميخودداردکهآن

هایمطلوبرفتاریدرخودوهاوآرزوهايشبهتقويتوترغیبشیوهبايادآوریمداومايده

ايستکهبهبینيجهان»اویمردميدرنظر(.معمار1366ديگرانکمککند)راپاپورت،

است شده بیان ديگری صورت » (1388)راپاپورت، نوعي؛ خانه، ساختن ذات بنابراين،

؛کندفعالیتنمادينبودهواينفضا،خوديکنماداستکهبهچیز)های(ديگریداللتمي

خودونمادیبرایآندرنظرخانه،آنرامعادلشناسانهازروانامانمادیبرایچه؟تعابیر

 شود:هایموردبررسينیزديدهميهمانيدرفیلمگیرندکهمصاديقيازاين،اينمي


متنفرم» خونشون و خودشون ديالوگ «!از مهر، به خطاببه)سر هایصبا

 مخاطبانوبالگش(

«اونپرديس،اونمخونش.بروتوشبگرد.منچیزیبرایپنهانکردنندارم»

 والياتوبان،ديالوگسیماخطاببههمسرش()ح

 

                                                           
7homo significans 
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پذيردنیزبااينمقدمهبايدگفتخانه،خوديکنماداستوبخشيازمعناييکهمي

مي ايجاد نمادين فرآيندهای خالل از اساس بر حاضر مقاله فشوند. اينهالمیمشاهده ،

زدن»سازیفضاياشخصيیاول،فرآيندهاینمادينراذيلسهدستهقراردادهاست.دسته

برخيعناصرفیزيکيمانند«رنگتعلق از استفاده کاربرانبا اينجريان، در بهآناست.

تزئیناتومبلمانو...،ساليقخودرادرفضامستحکمکردهودرمعرضديدديگرانقرار

مي ديگران، )بنتليو نمونه(.1390دهند دآنرا همسرشدهاالوگيدر و فیلمیالله ر

ميسعادت جديدشانميآباد خانه از برایبازديد جاييکه شورتوانديد، با الله و روند

ایکهدرواقعخانهراهرکندکهخانهرابهچهشیوهمايلاستتزيینکند،شیوهتعريفمي

بیش تبديلميچه او درون نمادیاز به مثالجالبتر درکند. را اينموضوع از توجهي

ميماج بدونمننیز اينجا رایکاناپهقديميخانه خصوصاًتوانسراغگرفتکهخانواده،

اين»تربهنظربرسد:شان،امروزیمادر،سعيزيادیبرایتعويضسريعآندارندتازندگي

مي رو آدم آبروی اعصابه. روی قراضه، مردهکاناپه عوضشبره. من ببرن. ريختشون شور

تونمعوضکنمولياينکاناپهکهعوضبشه...مندارمهخونهرونميکنم...منکههممي

کنم.نهاينکهخونهبشهکاخوليازاينزواردررفتگيدرمیاد.اينپسرهکاناپهروعوضمي

هایمکررمادرخطاببه)اينجابدونمن،ديالوگ«خورهتویذوقشهمکهبیادخونه،نمي

ماامروزراجعبهخانه،بهعنوان»رمارکوسنیزاشارهکردهاست:گونهکهکوپها(.همانبچه

خود بسیار ارتباط، و نمايش برای همسايه-ابزاری هستیم. آگاه وهاکنندهمالقاتها،

نقشمبلماننيبنابرا.(1997:9)«یاينارتباطهستیمهایمقصودشدهخودمان،گیرنده

بسیاراساسياست.«خود»عدیازدرنمايشپايگاهاجتماعيبهعنوانبُ

توانذکرکردتولیدوحفاظتازاشیاءدومینموردیکهذيلفرآيندهاینمادينمي

.قابعکس،8ترينشيءخاطرهدرنمونهموردبررسيما،قابعکساستخاطرهاست.مهم

زمینهاغلبخانهدرپس گاه داردو حضور بهعنوانشود.بهآنارجاعدادهميصراحتاًها

توانبهگفتگوهایهمسرسیماباپرديس،درفیلمحوالياتوباناشارهکرد.پسازلميمثا

يدرخصوصهمسرشمطرحشدهوچنینجوابيسؤالزومرویقابعکسدخترپرديس،

شهدوتامردآدماگهعشقآدمباشهوقتيبمیرهيهعکسشمي»راازسویاودرپيدارد:

پرسدچرابعدازآنهمهآبروريزیناشيوياسیماخطاببهخواهرشکهمي«رویديوار!

 بهخانهبرگشتهاست، دوباره فرار، »ديگويماز گهبرگشتمچوناينقابعکسبهممي:

اگههیچجاجاتنبود،پیشخانواده همچنینآينهو«اتکهجاتهست؟خانوادهداری،

فیلمسعادت9اطرهقویاستشمعداندرفرهنگايرانييکشيءخ آبادباتصويرزنيدر.

مي شروع شکسته خانوادگيآينه آسیبديدنيکرابطه شکنندگيو نمادیاز که شود

تالشبرایتولیدآن خاطره، انباشتاشیاء بر عالوه فیلماست. خانهنیزدر در ديدهها ها

آبادسعيداردياسيدرسعادتایکهجمعيتوانبهعکسدستهشود.بهعنوانمثالميمي

                                                           
 شود.محسوبميIcon يکنشانهشمايلي،Charles Sanders Peirceچارلزساندرزپیرسکهدرادبیات8
 شود.محسوبميsymbol ،يکنشانهنمادينپیرسکهدرادبیات9
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اينآباژور»روشنيبرایخانه.تهیهکندوياايجادشيءخاطرهازخاللهديهدادنوچشم

خريدی؟ تازه »رو »آره« »قشنگه« تو« »مال بابا« »نه جديدت« برایخونه يکي خودم

ريف،محلانباشتبنابراين،خانهدريکتع؛هایاللهوياسي(آباد،ديالوگ)سعادت«خرممي

اشیاءخاطرهاستوبهمیزانيکهايناشیاءرادرونخودپذيراباشدبعدمعناييآنتقويت

شود.مي

ایرويدادهاینماديناستکهسومینمورددراينجا،انجامبرخيرفتارهاياوقوعپاره

نوعيتقدسواعتبارمي آبپشتسرتوانبهريختنعنوانمثالميبهبخشند.بهخانه،

دهدکهپسازپايانمسافراشارهکردکهدرحوالياتوبانشاهدشهستیموزمانيرخمي

مي بدرقه آبجيطلعترا آن، با سیما عروسي، رفتارینمادين،مراسم اينحرکت، کند.

بهشیوه بهخانهخودشاناستو اهمیتخانهوجهتتضمینبازگشتآنها ایمناسکي،

مثالديگردراينزمینه،شکلگرفتندهد.بهآنراموردتأکیدقرارميضرورتبازگشت

صحنهنشانه در مصاديقآنرا استکه درونخانه حیات، رشدو هایمربوطبههايياز

آبادواينجابدونمن(ونیزدرهاوآبدادنآنهاتوسطساکنان)درسعادتسرزندگيگل

بینیم.بخشيازفرآيندیدرخانه)اينجابدونمن(مييمنالنهکردنقمریرويدادخوش

مي معنا خانه به که اشیاء و انباشتنمادها خالل از ودهد، وخاطره رفتارها برخي نیز

ترينمعنایهایموردبررسي،فضاهاييکهقویگیرد.درفیلمصورتمينينمادیدادهايرو

نیزدرونخودمواجههستند.بهعنوانمثالترينفرآيندهاینمادينخانگيرادارندبابیش

توانبهخانهمجردیصبادرسربهمهراشارهکردکهفاقدهرشيءخاطرهورفتارهایمي

نمادينيازايندستاست.

 

 نقش معناساز روابط انسانی

توانگفت:فضازمانيمعنایخانهداردتردراينمقالهبررسيشد،ميبراساسآنچهپیش

سویوازگانهبرقرارکردهبتواندازيکسو،ارتباطيقویوخاصبابدنوحواسپنجکه

روابط مخزنيبرایمعانيمختلفباشد. ذهنو امتداد نمادين، قالبيکنظام در ديگر،

هاگويایگیرند.فیلماجتماعي،سومینعنصریهستندکهبامعنایخانهدرارتباطقرارمي

بايستمتعادلباشدوبیشازحددرحضورداخلخانهوبیرونازآن،ميکهمیزاناندآن

معناسازیاينفضااست.بهخانهماندنيابیشازحد،خارجازآنبودن،هردوتیپيازبي

قنبرک»عنوانمثالدراينجابدونمنعدمخروجدخترمعلولازخانهوبهتعبیرمادرش

زدندرونآن مهار« اشيارتباطهایتباعثشده وضعیتداًيشدرا از و دستبدهد از

تعادلروانيخارجشود.درمقابل،حوالياتوبانبهخروجبلندمدتودوسالهفردازخانه

ياوشدهاست.گانگیازخودباشارهداردکهآنهمباعث

باهمنی نوعارتباطايندوفضا زگذشتهازمسئلهتنظیمحضوردردرونوبیرون،

واجداهمیتاستچراکهخانه،ابزاریجهتحفظحريمخودی/ديگریويکمرزفضايي

تواندبهطرقمختلفوارددرونکند.بیرونمياستکهدرونِامنراازبیرونِناامنجدامي
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آبادديدکهتواندرسعادتدارکند.نمونهسادهاينتجاوزراميشدهوحريمآنراخدشه

بااشيپنهانخطرناکدرقالبپرستاربچهبهفضایدرونوروابط«ديگری»يکراهيافتن

است. آننقشداشته معناييمنفيبه الحاقبار و کاهشمعنایخانه در ياسي، همسر

سادهنیستچراچندانیمرزبندهایايندهدکهدرکپیچیدگيهانشانميبررسيفیلم

بیرو رسانه، نامحسوسهايينرمتواندبهشیوهنميکهبهواسطهفناوریو قویتر، تر،ترو

نمونه بهمحاصرهخوددرآورد. بهطوریبسیاراغراقدرونرا شدهدرنقشهایاينامررا

خانه در موبايل رسانه مخل و سعادتپررنگ فیلم ميهای فیلم،آباد اين در بینیم.

زنگخوردننابجاهایاستفاده موبايلو بيهایواز قتو استو درخصوصوقتشزياد

بهيکديگرهديهميخوداينوسیلهنیزصحبتمي دهند.موبايل،شودوحتيافراد،آنرا

مرزهایآنکهيبشود،کهازخاللآن،ديگریبهدرونحريمخودیواردمياستیالهیوس

بردويادراينجایشميمعناييپکالبدیخانهرادرنوردد؛واردشدنيکهخانهراتامرزبي

تلويزيون، چنینرويکردیدارد. تلويزيون، از خصوصاستفاده در خانواده بدونمنمادر

استوتنهازمانيکهگفتگوهایخانوادهسرمیز،ساکتمي شودصدایپشتبهمیزغذا

ليازبینیمکهخارسد.عکساينموردرادرسربهمهرمياينرسانهدرفیلمبهگوشمي

روابطواقعيوانسانياستوتلويزيون،موبايل،تلفنوکامپیوترواينترنت،هموارهدرخانه

وگاهبهطورهمزمانروشنهستندوقراراستتنهاييصباراپرکنند،پرکردنيکهازاو

اشتنهاازخاللواردشدنبهسازدومسائلروانيبیشازپیشيکشخصیتخجولمي

بايستبهمثابهدژیمستحکم،بنابراين،خانهمي؛شودایازروابطواقعي،قابلحلميشبکه

ازمعرضتعارضبیرون،مصوننگهدارد.گذشتهازايننقشتنظیم کنندگيبیندرونرا

دهيدرونوبیرون،اينفضادردرونخودنیزبهمیزانيکهبتواندچارچوبيجهتسازمان

باشد معجمع واجد ، شد، خواهد شدننا جمع هنوز که تصويرعموماًي قالبخانواده در

شود:مي


نمي» دورهموقتيشوهرتروديدم، همبودن، حواسمرفتپيبا دونمچرا

 )حوالياتوبان،پرديسخطاببهسیما(«بودن،خانوادهبودن

« باشهچه رسولداشته نباشه، تنها آدم که خوبه قدر سی« ما)حوالياتوبان،

 خطاببهآبجيطلعت(

مي» که ميمن وقتي کسمي، سفرهدونم پای بمون نیستم. تنها يعني دونم

 )حوالياتوبان،آبجيطلعتخطاببهسیما(«عقدم



کهدرغیراينصورت، البتهاختیاریاستچرا همبودنيصمیمانهو خانهمحلبا

هدکردکهنمونهآنرادرسربهخوداينشیوهاززيستن،وضعیتيآزاردهندهراخلقخوا

اناينا.هيمیاناينجاآجیلمالحظهبي»بینیم:مهرودرشرحزندگيدوهمخانهباهممي

صفا و لطف بذاريم هم رو اسمش بخوريم، انار بخوريم، به« خطاب صبا مهر، به )سر

زيست،کنارهمدر،عاملاقتصاداستکهافرادرادراينشیوهعموماًاش(مخاطبانوبالگي
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ایکهصبابرایخانهجديدشنیازبهدهد.اينموضوعرادرصحنهداخليکخانهقرارمي

توانديد.کندنیزميهایآنرادرسطحشهرنصبميهمخانهداردوآگهي

هایمشترکمربوطبهخانهعاملمهميدرايجادوحفظایازارزشباوربهمجموعه

«حفظحرمتخانه»،«وفاداریمتقابل»توانبهانهاست.ازآنجملهميايندورهميصمیم

 نیز آن»و پاکي از حفاظت برای تالش يعني« اينجا در وفاداری از منظور کرد. اشاره

بازگشتنبهخانهوماندندرآن،تحتهرشرايطي؛کاریکهسیماوحتيپدرشدرحوالي

اتوباننمي از»کنند؛ انداختتویسدکرج.پدریکهيکروز خودشرو «خونهرفتو

خانه به من بدون اينجا فیلم در احسان ولي همسرش( به خطاب سیما اتوبان، )حوالي

رفتنازکشوروخالصشدنازوضعیتشراگرفتهوتیبلکهپنهاني،گردد،درحاليبازمي

حالخواهرشونیازدراتوبوس،درحالفرارکردناستباتماسمادرشمبنيبربدشدن

برمي کمکاو، جايياستکهبه خانه همینوفاداریاست. بخشياز بخششنیز گردد.

مي زمانيکهافرادشيکديگررا بازدرحوالياتوبانمشخصاست، نمونهبارزآن، بخشند.

گويدهمهفامیلوهمسايه،باوربهعفتسیماندارندوسیماخطاببهاوآبجيطلعتمي

مي باورمکن.»گويد: تو توچي؟ مي« باور پاکيامروزشرا خواهر، ميو بخشددرکندو

توانگويند.همچنینوفاداریراميقواعدفضایبیرونازخانهچنیننميلزوماًصورتيکه

پرستاری در مادر از سیما آن، پساز آبجيطلعتو انجاملشانیدلایديدکه عشق، با

تواندحفظهایمختلفيميدراينجاحفظحرمتخانهبودکهبهشیوهدهند.ارزشديگرمي

خدشه فرهنگياستيا خود، که شود دار شماتت؛ فیلمحوالياتوبانپرديسدر در مثالً

درصورتيکهدرفیلم«اونکهتوخونهمنواستاده،اونمباکفش،تويي!»گويد:سیمامي

تواندرهمینشود.يامثالديگرراميمحسوبنميحرمتيآباداينيکشناسهبيسعادت

بیناللهوهمسرشدروسطمیهمانيباالمي آنجاييکهدعوا گیردوياسيبافیلمديد،

ضرورتحفظحرمتخانهرايادآور«تواينخونهدادنزنید!»گفتنقاطعانهاينجملهکه

تراستکهبیش«پاکي»استذکرارزشيکهدراينجامشاهدهشدهوقابلنيآخرشود.مي

دهد.خانهپرديس،چهتوسطخودشوچهتوسطديگران،خانهازنظافت،معنایعفتمي

«اينجاهمهچيدمدسته،خیليشبیهخونهنیستوليبفرمايید»نیستچونناپاکاست.

نمونه،نهمنکههیچیمبهآدمیزادنمي»)حوالياتوبان،پرديسخطاببهشوهرسیما(ويا

توباپرديس،توی»)حوالياتوبان،پرديسخطاببهسیما(ويا«وآمدهامرفتارام،نهرفت

)حوالياتوبان،«کردی؟خورشزندگيمياونخونهسراپانکبتشباآنشیشهتراسسنگ

همسرسیماخطاببهاو(

رک،فضااماصرفدورهمياختیاریِصمیمانهواعتقادبهيکسریاصولارزشيمشت

نمي خانه به تبديل ميرا اشتراکات اين بلکه فعالیتکند از نوعي انجام با هایبايست

تواندشاملانجامکارهایخانه،غذاپختن،غذاهاميمشترک،نمايشدادهشود.اينفعالیت

خوردن،گپزدن،خوابیدنو...باشد.دراينجابدونمنزمانيکهدوستاحسانسعيدارد

ازاوگرفتهوخودشمشغولبهگردوشکنرابهمادراحساننزديککند،بساطخود يرا
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مي ميکار داده او به نیز مادر سوی از اجازه اين و پذيرفتنشود از نوعي اين و شود

صحنه کرات به فیلم، همین در يا است. طرفین بین درصمیمیت دختر مشارکت های

مي را خريد( بهکارهایخانگي)آشپزی، زيربارفشارزندگي، بینیموحتيوقتياحسان،

مي فکر يکفعالیتجمعيمردن عنوان به و خانه داخل و چنینخانوادگي را آن کند

تصويرمي معطوفبهحواس)خوردنوخوابیدن( اينهمهبدبختيمي»کند: چهدونياز

همهدرزهایدروشیممامان؟يکشبيهشامدرستوحسابيبپزی.بعدخالصميطور

بعديکي مانشیرگازروبازکنهوبريمبخوابیم.صبحنشدههمهپنجرهروباهمببنديم.

پريده... دردسرهامون سعادت« فیلم تالشدر میهماني، فرآيند از مهمي بخش نیز آباد

سازیغذاستکهبخشيازآندرآشپزخانهوتوسطزنانوبخشيجمعيبرایآمادهدسته

ایکهزنان،شعریگیرد.يادرهمینفیلم،صحنهگردرتراسوتوسطمردانصورتميدي

خوانند،تیپيازهمینفعالیتمشترکبهمنظورمربوطبهروزگارانقديمشانراهمبامي

 در صمیمیتاست. حوالياتوبان»افزايشنزديکيو قالبازدواج« در اينمشارکت، هم

گیرشکندونقشيکهسیمابااصالحکردنصورتمادرزمینيآبجيطلعت،نمودپیدام

ازعموماًهاييکهکمترحسخانهبودنرادارند،گیرد.درخانهدراينفرآيندبرعهدهمي

دورهمي ارزشاين به پايبندی صمیمانه، ازهای تیپي انجام نیز و خانگي مشترک های

هیچاثریديدهنمي اگرکسديگریدرخانهحضورداشتهتاًيانهشودوفعالیتمشترک،

انفرادیخودشمشغولاست بهکار باشد، زماناسباب؛ در بهمهرصبا سر در کشيمثالً

ایازآشپزخانهداردکارخودشرااش،هیچمشارکتيدراينفرآيندنداردوگوشههمخانه

دهد.انجاممي

مناسکراناديدهتأثیرتوانهنميهمچنینذيلنقشمعنادهروابطاجتماعيبرایخان

هایذکرشدهتااينجا،درترکیبباآورندکهتماممؤلفهگرفت.مناسک،شرايطيرافراهممي

خلق رويدادیجمعيونمادينرا همعملکردهودريکواحدزمانيومکانيمشخص،

مندیازانجاماعدهکنندکهبانظامحسينیزارتباطاتيقویدارد.مناسکراچهتیپقمي

بگیريموچهمراسميخاصدرنظررفتارهایروزمره)مثلآدابغذاخوردن،میهمانيو...(

برایمناسبت گذارکه فضایخانهميبرگزار10هایدوره حضوریقویدر ديرباز، از شود

فیلمداشته در کهاند. حیث آن از اتوبان حوالي در پدریسیما خانه بررسي، مورد های

پذيرایسفرهعقدونیزيکمراسمعروسيدرونخوداستونیزازآنجهتکهمرگآرام

گیردبیشازسايرایچونبیمارستان(صورتميمادر،داخلآن)ونهمثالًدرفضایبیگانه

آراييوتغییرچهرهکند.خانهدراينمورد،امکانصحنهموارد،حسخانهبودنراتداعيمي

بهمهرشاهدبرگزاریيکمراسمجهتمراس سر در همچنینخانهپدریصبا دارد. مرا

،خانهخودصبافاقدهررويدادمناسکياست.درمقابلخواستگاریاستولي

                                                           
شناسبرایتوصیفگذشتنيکفردازيکانسان(Arnold Van Genep) پآرنولدوانجنمفهومرانيا10

هابامناسکخاصيهمراهاست.نگموقعیتدرزندگيوورودشبهموقعیتديگریساختهکهدراغلبفره

 .تريندورانگذاردرهرفرهنگ،تولد،بلوغ،ازدواجومرگاستمهم
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 نقش معناساز مالکیت

ادبیات در را حقوقي و اقتصادی گفتمان حضور شد ذکر که مواردی تمام از گذشته

توانناديدهگرفت.گوييخانهسعيداردبهعنواننميهاپیرامونخانههایفیلمشخصیت

بینیمچطوراينعواملنیزيکپديدهاقتصادیوحقوقينیزاعالمموجوديتکندومامي

واسطه خود، سهم ميبه خانه به ايران،ایجهتمعنادهي در مالکیتخانه گرچه شوند.

 تا جدی1300حداقل چندان موضوع هنوز شمسي هجری نميای )شهری،قلمداد شد

ناپذيریازخوشبختيوامنیتتبديلشده(وليامروزه،بهبخشجدايي1378:242-240

است.ادواردرلفدرتعريفمعنایخانهبهحسوابستگيبهمحیطيخاصاشارهکردهاست

.برایبرخي(1389:53رلف،است)یآغازحرکتبرایتصاحبدنیادانستهوخانهرانقطه

شخصیت پیشهایفیلماز عنصر سه با ارتباطيکه از گذشته خانه، دارند،ها شده ياد تر

در اينانديشهرا مصاديقياز باشد. مالکیتخودفرد زمانييکخانهواقعياستکهدر

 توانيافت:هایزيرميديالوگ

 

واسهشانسآوردن» دويدم بودناومدسراغم:يهسالشرو کهشانسخانوم

بيخ خونهشوهر، شوهر، ماشین، سیماخطاببه«حسرتونه، )حوالياتوبان،

 خواهرشطلعت(

مي» رو خونه کرايه کيداره ببخشید شما؟ کارخونه دارم منمثلخر ده؟

شما؟مي خونه شد اينجا وقت آن کنم به« خطاب احسان من، بدون )اينجا

 مادرش(

مي» فکر نامم. به زده رو دانگخونه اونکنهسه منم بايد محبتيکرده يه

برایخونهکليقرضوقولداشتیم «کاریکهخودشدوستدارهروبکنم.

آباد،ديالوگاللهخطاببهياسي()سعادت

 

رفتهوبیشازپیش،درشرفتبديلشدنبهشودمالکیترفتهطورکهديدهميهمان

داشتن،امکاناسلزوماًبخشيازنظاممعنابخشبهخانهاست. تفادهازسقفيباالیسررا

يحتیکارمحکمکند،بلکههموارهنیازبهنوعيازبرایراضيبودنازيکخانهکفايتنمي

درونخودخانوادهوبیناعضایآنوجوددارد.

 

 نقش معناساز کالبد
داورینیزفاقدعموماًيبهکالبدخانهوجودداردکهارجاعاتکمهایموردبررسي،درفیلم

معناييمشخصيهستند بار صريحيا گزاره؛ صرفا يا هایتوصیفيخنثيبهعبارتديگر،

زنم.همهايناتاقمحرفميواريدرودخوبمنموقتيحالمگرفتهاستبا»هستند،مانند:

)اينجابدونمن،دامادآيندهخطاببه«کنه.کنهبابقیهفرقميجورينوليهرکيفکرمي

و يلدا( دارند: ابهام مي»يا گرم زود همینشه، کوچیک، شه.خوبيخونه )حوالياتوبان،«

نياپرديسخطاببههمسرسیما(اينگزارهبهمعنایآناستکهتنهامزيتخانهکوچک
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مزيتاست از يکي ويژگي، اين يا اما گزاره اين در است؟ آن صفتنینشهمهای دو ي

وانبهمعنایبارمثبتمساحتزيادخانهدرنظرگرفتتباهمرامي«راحت»و«بزرگ»

دنکهخونهبهاينگندگيوراحتيرونمي»دراينبارهصحبتينشدهاست:صراحتاًولي

)سربهمهر،صباخطاببهمخاطبانوبالگش(در«هیچيبشینمتوش.کرايهوبيمنبي

مخاطباحساسمي حتيزمانيکه موارد، کالبدساير داراینواقصياستکهکند خانه

هاديدهشخصیتتواندموجباتآزارساکنانرافراهمسازد،نهاعتراضيبهآندرديالوگمي

مثالًدراينجابدونمن،آشپزخانهبه؛شودونهتالشيمبنيبرتعمیرخانهواصالحآنمي

دششود،بايدازقدریباريکاستکههروقتکسيداخلآنباشدوديگریبخواهدوار

ایکههایاينخانه،برایخانوادهنفرقبليبخواهدکهکناررفتهوبهاوراهعبوردهدياپله

فرزندمعلولدارددشواراست.درمقابلامابزرگيفضاومبلماندررويایاحسانبهخوبي

گيشدهوبهیکوچکخانه،تبديلبهمیزبزرناهارخورشود؛دررويایاومیزاحساسمي

فواره حوضآبو با سرسبزی حیاطبزرگو کوچکخانه، ايوان ديدهجای ایجوشان

فیلمسربهمهرهمبهاثاثمي باشود. ازآنحیثکهباعثدعوا تنها آپارتمان، کشيدر

مي گلدان شکستن سر نقشساختارهمسايه و عمل اين دشواری نه و دارد اشاره شود

کالبدیدرتحمیلا ازاهمیتومحبوبیتبازمهینیفضايندشواریبهساکنان. درخانه،

آبادبرخورداراستودرهردومورد،بخشيازهایاينجابدونمنوسعادتایدرفیلمويژه

شود،ازمیهماناندرونهایخانگينظیرآشپزیياشکستنگردو،درونآنانجامميفعالیت

کنند.همچنیندراد،بانشستندرونآنباخودشانخلوتميشودوياافرآنپذيراييمي

باتأکیدبرحیاطوحضورافراددر سکانسنهايياينجابدونمن،خانهسنتيتصويرشده،

وکیفیتآننمايشدادهمي بزرگداشتياتمجیدیازوجوداينفضاها اينحال، با شود.

اینسبتبهعدموجودشاندرويادرمقابل،گلههايارفتارافرادديدهنشدهآنهادرديالوگ

فیلم پیشساير استکه حالي در اين ندارد. وجود منها بدون اينجا فیلم در ديديم تر

سعادت در يا بیانشده بارها و بارها کهنه، يککاناپه وجود زيبايييکدلخوریاز آباد

وواريدرودبهراحتيباظاهراًررسي،افرادموردبآيد.درهرچهارفیلمآباژور،بهگفتگودرمي

ويژگي و شده سازگار خانه ثابت ميفضای نواقصشرا و گوييها که طوری به پذيرند؛

ایبرمعنایخانهوکیفیتزيستدرآننداشتهومعنابههرويژهتأثیرهایاينفضا،ويژگي

عناصرو از استفاده با کهامریذهنياست، آنجا از فرآيندهاييذهنيمانندفضایروی،

بي و نیمهتاًينهاشکل فضای در موجود ميعناصر ساخته خودثابت که موضوعي شود.

تأکیدمي و داشته آناشاره به فضاهایثابتنسبتبهراپاپورتنیز گذشته، در کندکه

کهامروزهيتریدربرقراریارتباطوانتقالپیامداشتنددرحالامروزشاننقشبهمراتببیش

تراستوهنوزهمافرادبهمحضتعويضيکخانه،ثابتبهمراتببیشنقشعواملنیمه

نیمه عناصر اساسي تغییرات به ميشروع خود نیاز و سلیقه با متناسب آن کنندثابت

(.1384راپاپورت،)
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گیری نتیجه
طورکهنشاندادهانهایمعنابخشبهخانهبودوهمپرسشمقالهحاضر،ازچیستيمؤلفه

معنایخودرامرهونمیزانوکیفیتارتباطيخانههایموردبررسي،شد،درتفسیرفیلم

مي نمياستکه تواند/ با «حواس»تواند «نمادها»، اجتماعي»، «روابط مالکیت»، نیز« و

اند.،خالصهشده2برقرارسازدکهدرنمودارشماره«کالبد»

قرارگیرد،نقشپررنگروابطاجتماعيدرتأملبايستموردميایکهدراينجانکته

هاازانکارشدهکالبدآناست.درظاهر،روايتفیلمباًيتقرمعنادهيبهخانه،درمقابلِنقش

ايده اندازه بیشاز اينپندارهدفاعميخانه، کندکهخانهآلیستيبهنظرآمدهوگويياز

طانسانياعضایآنبايکديگراستوبهعبارتديگر،باروابطبیشازهرچیز،حاصلرواب

تبديلبهخانهکردومعماریوانسانيخوبمي توان،هرفضاييباهرکیفیتمحیطيرا

جالبيکهدرکتابکوپرمارکوسبریندارد.نکتهمؤثرهایکالبدیفضادرآننقشويژگي

هاوتوجهاغلبيخانه،بهصورتبرجسته،درفیلمآنتأکیدشدهاست،اشارهبهنمایبیرون

نماینيا(.1997:9)مارکوسکوپر،هایمختلفعلميبهآناستپژوهشگراندرحوزه

موقعیتاجتماعيدهندهشينماتواندبیرونيمي يا خانهصاحبجايگاه درکهيدرحالباشد.

 فیلم نميشدهيبررسچهار فضایچنیننماييديده و بهشود متعلقاتش، و داخليخانه

آينه گرفتهعنوان قرار توجه مورد دروني، خودِ از مبلمان،ای مردم، از بسیاری برای اند.

هستندتاساختارخانه«خود»وديگراشیاءمتحرکخانه،بیانبسیارقدرتمندیازتصاوير

نکته تنهايي. شخصيبه موضوع، اين درک در کلیدی فضاست. درگونههمانسازی که

شوندگاندرکتابکوپرمارکوس،اشیاءمتحرکخانه،بیشازمصاحبهشدهنقلهایداستان

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



 خانههایمعناسازولفهم:2نمودار

 معنای خانه
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 خوانشاولیه، روابطانسانيدرکهيدرحالبنابرايندر و خانواده انتقادیبه رويکرد

فیلم فضایثابتبهعنوانبسترقویاباًيتقرها کالبديا فقدانرويکردیانتقادیبه ست،

فضای)هاتوجهبهکالبدخانهشود.ضمنآنکهدرفیلماحساسميکامالًوقوعاينروابط،

وسايل)فضایتاًينهاشکل(وثابتدرادبیاتادواردهال(،جایخودرابهروابط)فضایبي

ایازکاهشتعلقبهفضاوفاصلهگرفتنازگرهخوردنبهگونهتواندثابت(دادهکهمينیمه

کاالييتأثیربايستتحتایاززمینبهعنوانفضایسکونتيپايدارباشدوآنرامينقطه

ها،ازهایتهرانومسائلديگریدانستکهپرداختنبهآنشدنمسکندرشهریباويژگي

ها،تروتحلیلمجموعهفیلمينحالدرخوانشيعمیقدامنهبحثاينمقاله،خارجاست.باا

مي چشم به کالبد و معني ارتباط خصوص در ديگری بیشموضوع خانهخورد. هایتر

ازحیثمالکیتونیزارتباطباحواسپنج دارندوتصويرشده، گانهوضعیتقابلقبوليرا

نهدانستکهنمادپردازیونیزتوانشرطالزمبرایالصاقمعنيبهخاايندوعنصررامي

فراهمميترازآن،سازمانمهم آورد.دهيدرستروابطانسانيدرونآننیزشرطکافيرا

نیهمچن جديد، شخصي خانه يک داشتن بحث، همین به استناد معنایلزوماًبا به

 نیست، خانه مثبت معنای و خانهطورهمانخوشبختي مورد در سعادتکه ياهای آباد

توجهيبهکالبدونفيقدرتاماآياايننیزنوعديگریازبي؛بینیمآپارتمانپاسدارانمي

بهدستميآناست؟مروریبرسايرخانه نتايجديگریرا نکتهجالبهایجدول، دهد.

اندوقرارگرفته«شخصيقديمي»توجهآنکهفضاهایباباالترينمعنایخانه،همهدررده

اجارههایآخانه باپارتماني،درشکلقديميخود، يا ایومحلزندگيافرادمجردوتنها

ناخانهجایگرفتهودرشکلجديدخود،تصويرشدهوذيلشبهنابهنجارروابطي خانهو

زدهوروابطيشکنندهدارند.برهاييبحرانزندگيعموماًهایجوانيکهمحلزندگيخانواده

آمده3یفيازخانهبراساسمعناوجودداردکهدرنمودارشمارهايناساسبايدگفتط

است.

توانچنیننتیجهگرفتکهگرچهبینکالبدخانهومعنایآن،رابطهازاينبحثمي

بهعبارتديگر؛ارتباطنیزدانستبيکامالًهاراتوانآنمتقنمستقیميوجودنداردامانمي

هایایمعنادارنیستاماخانهسياينمقاله،هرخانهشخصيبايدگفتدرنمونهموردبرر

همهشخصيهستند معنادار، زمانيکهشخصيو؛ شرايطفعليتهران، خانهدر بنابراين،

تریبرایپذيرفتنمعنادرونخوددارد.قديميباشدشانسبیشخصوصاً

 معنا، تجمیع نیز و سکونتداشتن سابقه با اينجا در بودن ارتباطقرارقديمي در

نوسازیمي گفتمان با بازنمايي، از شیوه اين مغايرت اينجا، در توجه جالب نکته گیرد.

غلبهبافت اخیر، سال طيچند استکه فضایمديريتشهریهایفرسوده اینسبيبر

هایريزدانگي،دسترسينامناسب،عدمايمنيدرتهرانداردوچنینفضاهاييرابااستدالل

آنبرابر تجمیع و تخريب جهت و کرده تقبیح و... زلزله بهوقوع کردنشان تبديل و ها

هاييکهدرنمونهموردبررسياينمقاله،بههرکند.آپارتمانواحدهایآپارتمانيتالشمي

يکشبه وضعیتنوساز، در ندارند. شدن معنادار برای شانسزيادی ايجادروی، را خانه
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هایناخانهحرکتخواهديمينیزبهسمتتبديلشدنبهموقعیتکندودروضعیتقدمي

یتاحدودکرد.اينکهعلتچیستخودنیازمندپژوهشيديگراستاماشايدبتواندراينجا

هاييبرایتجربهحسيدرخانهايجاد،محدوديتموارديبرخبهآنپاسخداد.آپارتماندر

،)بهعنوانيکتجربهبوياييزغالبپختنکبابرویهاييازآنرادرقالکندکهنمونهمي

امکانآبادميوچشاييمطلوبدرفرهنگايراني(دراينجابدونمنوسعادت بینیمويا

هایمناسکيوباحجمصوتيباالدرآنمقدوردرحالتخصوصاًگوشدادنبهموسیقي

همخوانيندارد.چهازجهتامکانبابسیاریازمناسک،عموماًنیست.ضمناينکهآپارتمان

آراييخانهبرایمناسک)مانندريسهکشیدنتاسرکوچهدرفیلمحوالياتوبان(وصحنه

طور،رفتارهاييکهتواننددرآنفضاگردهمآيندوهمینچهازجهتتعدادافرادیکهمي

امکانواجازهبروزشدردرونآنفضاوجوددارد ا؛ ستنادبهتجربهتهرانازبنابراينوبا

شودبیشهایموردبررسي،آنچهموجببازنماييچنینتصويریازآپارتمانميخاللفیلم

برای نوستالژی يا و تغییر برابر در انسان همیشگي رواني مقاومت از نوعي آنکه از

تجربهزيستروزمرهباشديسنتشناسيمعماریزيبايي بهجهتاختالالتياستکهدر ،

کندکهيکعنصردهيروابطاجتماعيوبرگزاریمناسکايجادميازجهتسازمانخصوصاً

محدوديت اين است. خانه برای مهم برایمعناساز را آپارتمان شانسفضای واقع، در ها

دهد.تولید،انباشتوبازتولیدمعنادرونخودکاهشمي


هاواشکالومصاديقآنهاطیفخانه:3نمودار
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