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چکیده

امــروزه بســیاری از ســریال های تلویزیونــی »مکان محــور«، دارای یــک لوکیشــن)مکان( اصلــی هســتند. در برخــی از 

آثــار موفــق ایــن گونــۀ از برنامه  هــای نمایشــی تلویزیــون، بــه  نظــر می رســد عــدم تنــوع و تغییــر مــکان نه تنهــا 

مانعــی بــرای روایت پــردازی و زایــش امکانــات  معنایــی مرتبــط بــا مــکان نشــده، بلکــه فرصت هــای تــازه ای را نیــز 

ــی  ــریال های تلویزیون ــا در س ــکان و فض ــتحالۀ م ــای اس ــه، واکاوی جلوه ه ــن مقال ــدف ای ــت. ه ــم آورده اس فراه

ــد، از میــان ســریال های »مکان محــور«،  ــا رویکــرد نشــانه ـ  معناشــناختی اســت. براســاس یــک انتخــاب هدفمن ب

ــخ  ــش پاس ــن پرس ــه ای ــا ب ــرد ت ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی ــی، م ــۀ  مطالعات ــوان نمون ــه عن ــبز« ب ــۀ س ــریال »خان س

ــون  ــی گوناگ ــرات معنای ــی دســتخوش تغیی ــت در ســریال های تلویزیون ــکان ثاب ــک م ــه ی ــه: چگون داده شــود ک

می شــود؟. روش تحقیــق از نــوع کیفــی و تحلیــل نشــانه ـ  معناشــناختی بــوده و ابــزار گــردآوری داده هــا شــامل 

فیش بــرداری از منابــع مکتــوب و متنی کــردن نمونــۀ  مطالعاتــی اســت. نتایــج حاصــل از تحلیــل یافته هــا، نشــان 

ــد وجــوه اســتعاری متعــدد یافتــه و تغییــرات  ــودن می توان ــا وجــود ثابــت ب می دهــد کــه یــک مــکان واحــد، ب

معنایــی گوناگونــی را تجربــه کنــد. همچنیــن مــکان در ایــن قبیــل ســریال ها می توانــد تــا رســیدن بــه وضعیــت 

اســتعالیی پیشــروی کنــد و در فراینــد تبدیــل مــکان بــه فضــا، جلوه هــای معنایــی گســترده ای از جملــه کیفیــت 

»روح مــکان« را بــه اثــر ببخشــد.

واژه های کلیدی

ــکان،  ــتعالیی)مکان(، روح م ــت اس ــون(، وضعی ــم وتلویزی ــا )فیل ــکان و فض ــناختی، م ــانه- معناش ــل نش  تحلی

ــبز« ــۀ س ــریال »خان س
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	 .

مقدمه

مفاهیــم مــکان1 و فضــا2 در طــول تاریــخ از زوایــای گوناگــون مــورد مداقــه و تعریــف 

ــکان  ــه م ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــون3 ب ــتان، افالط ــان باس ــفۀ یون ــد. در فلس ــرار گرفته ان ق

تابعــی از جهــان محســوس و در حقیقــت مــرز دنیــای محیــط بــر مــا اســت. او فضــا را نیــز 

ــه  ــی ادام ــه زندگ ــده درون آن ب ــان خلق ش ــه جه ــد ک ــرض می کن ــدی ف ــه  بع ــده ای س پدی

می دهــد )براتــی، 1394: 4(. در عصــر حاضــر، یکــی از نظرگاه هــای مهــم ارائه شــده در 

زمینــۀ مطالعــات مربــوط بــه مــکان و فضــا متعلــق بــه کریســتن نوربــرگ   شــولتز4- اســتاد و 

ــرداز حــوزۀ پدیدارشناســی5 معمــاری اســت. شــولتز برخــی از مکان هــا را براســاس  نظریه پ

ویژگــی محصوریــت6 تعریــف می کنــد. او معتقــد اســت کــه مکان هــای انسان ســاخت، بــر 

مجموعــه ای از ســطوح محیطــی از روســتاها، شــهرها تــا خانه هــا و فضاهــای داخلــی آنهــا 

ــد و  ــاز می کنن ــن )وجــود( خــود را از داشــتن مرزهایشــان آغ ــه حضــور یافت ــت دارد ک دالل

همیــن مرزهاســت کــه ویژگی هــای فضایــی یــک مــکان را معیــن می ســازد )نوربرگ شــولتز، 

ــانه ـ  ــش نش ــکان، در خوان ــکل گیری م ــش آن در ش ــت و نق ــوم محصوری 91:1394(. مفه

ــودش را  ــز خ ــا نی ــکان و فض ــس( از م ــب پاری ــر مکت ــی7 متأخ ــانه )نشانه شناس  معناشناس

ــه یــک  ــه مثاب ــدگاه نشــانه ـ  معناشناســی، هــرگاه در فضــا ب نشــان می دهــد. براســاس دی

پیوســتار وســیع،  برشــی زده شــود و ایــن بــرش باعــث ایجــاد محدوده هایــی بــا مرزهــای 

1.  Place

2.  Space

3.  Plato

4.  Christian Norberg-Schulz

5.  Phenomenology

6.  Enclosure

7.  Semiotics
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مشــخص و یــا حتــی نامشــخص شــود، مکان هایــی قابــل تمییــز بــه وجــود می آیــد 

ــعیری، 236:1392(. )ش

مــکان در عرصــۀ هنرهــا و رســانه هایی نظیــر نقاشــی، معمــاری، تئاتــر و ســینما، صــورت 

اولیــه بیــان بــه شــمار می آیــد. برنامه هــا و ســریال های تلویزیونــی نیــز از ایــن امــر 

مســتثنی نبــوده و بــه مــکان و روابــط مکانــی بســیار وابســته  هســتند؛ بــه طوری کــه امــروزه 

ســریال ها و مجموعه هــای نمایشــی بســیاری ســاخته می شــوند کــه مــکان در شــکل دهی 

محتــوا و ســاختار آنهــا نقــش کلیــدی بــه عهــده دارد )رجــب زاده طهماســبی، شمشــیربیگی 

اگرچــه  تلویزیونــی،  و غالمعلــی، 123:1394(. مجموعه هــا و ســریال های مکان  محــور 

ــره از قابلیت هــای برخــی از مکان هــا و لوکیشــن های فرعــی داســتان خــود نیســتند؛  بی به

امــا جنبــۀ تمرکــز ســریال بــر یــک مــکان اصلــی و ثابــت، در تولیــد و روایت پــردازی 

ــار  ــل در آث ــل تأم ــکات قاب ــی از ن ــت. یک ــهود اس ــالً مش ــا کام ــف آنه ــمت های مختل قس

ــف  ــمت های مختل ــول قس ــکان در ط ــر م ــدم تغیی ــه ع ــه چگون ــت ک ــن اس ــور، ای مکان مح

ایــن قبیــل ســریال ها، مانــع روایت پــردازی و زایــش  معناهــای مختلــف و جدیــد از 

ــق  ــریال های موف ــی از س ــای برخ ــه مکان ه ــد ک ــر می رس ــع به نظ ــود. در واق ــکان نمی ش م

مکان محــور تلویزیونــی، بــا وجــوِد ثابت بودگــی، مــدام در حــال تولیــد معناهــای گوناگــون 

ــی  ــدف اصل ــزد. ه ــت می گری ــت و ثاب ــوب یکنواخ ــتن چهارچ ــت و از داش ــود اس درون خ

پژوهــش حاضــر، شــناخت ظرفیت هــا  و واکاوی جلوه هــای اســتحالۀ نشــانه ـ معنایی مــکان 

و فضــا در ســریال های تلویزیونــی اســت. بــر ایــن اســاس، ســریال »خانــۀ ســبز« بــه عنــوان 

نمونــۀ مطالعاتــی انتخــاب شــده اســت تــا مــورد خوانــش قــرار گرفتــه و بــه پرســش های 

تحقیــق پاســخ داده شــود:

ــی . 1 ــرات معنای ــتخوش تغیی ــه دس ــی، چگون ــریال های تلویزیون ــت در س ــکان ثاب م

گوناگــون  می شــود؟ 

ــوژه ها1 . 2 ــا و س ــان مکان/فض ــبتی می ــه نس ــبز، چ ــۀ س ــی خان ــه تلویزیون در مجموع

ــود دارد؟ وج

پیشینۀ پژوهش

ــاالت  ــی از مق ــوان یک ــا« عن ــد معن ــد و تهدی ــش آن در تولی ــکان و نق ــی م »نوع شناس

1.  Subjects
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حمیدرضــا شــعیری )97:1391( اســت. مؤلــف در ایــن مقالــه بــا دیدگاهــی نشــانه ـ  

معناشــناختی بــه دســته بندی و معرفــی مکان هایــی نظیــر مــکان َشِوشــی، مــکان اســپیرال، 

ــن  ــا تبیی ــکل گیری معن ــا را در ش ــدام از آنه ــر ک ــش ه ــردازد و نق ــی و... می پ ــکان روای م

می کنــد. شــعیری )219:1392( همچنیــن در فصلــی از کتــاب »نشــانه ـ   معناشناســی دیــداری: 

نظریــه و تحلیــل گفتمــان هنــری« عــالوه بــر مــرور مباحــث پیشــین، بــه نقــش فضــا و مــکان 

ــد. ــل می کن ــکان را تکمی ــی م ــۀ نوع شناس ــردازد و ارائ ــی می پ ــای گفتمان در کنش ه

»بررســی اســتحالۀ مکانــی در نمایشــنامۀ کانــال کمیــل« عنــوان یکــی از مقاالت نشــانه- 

معناشناســانۀ مــکان بــا تمرکــز بــر تئاتــر و اثــر کانــال کمیــل اســت. هدف ایــن مقاله، نشــان 

ــه ســوی فضاشــدگی در خوانــش نمایشــنامۀ  دادن چگونگــی اســتعالی مــکان و حرکــت ب

ــه، کانــال کمیــل  دفــاع مقدســی حســین فدایی حســین اســت. پژوهشــگران در ایــن مقال

ــد خــورده و اســتعالیی می شــود، تحلیــل  ــه فضــا پیون ــه مــکان بی مــرزی کــه ب ــه  مثاب را ب

می کننــد )حامدســقایان، شــعیری و رجبــی، 45:1392(.

مقالــۀ رامتیــن شــهبازی بــا عنــوان »مطالعــه وجــه داللتــی مــکان در روایــت فیلــم کوتــاه 

در نگاهــی بــه دو مســتند کوتــاه: داســتان یــک شــهر و ناگهــان تــو گــم شــدی«، یکــی از 

ــن پژوهــش، خصلت هــای اســطوره ای  ــه جســتار حاضــر اســت. در ای مقاله هــای نزدیــک ب

مــکان مــورد بازخوانــی قــرار گرفتــه و از منظــر نشانه شناســی فرهنگــی، بــه قابلیــت 

ــت  ــتند، پرداخ ــای  مس ــهر در فیلم ه ــهر خرمش ــدن ش ــتالیزه  ش ــکان و کریس ــی م جاودانگ

شــده اســت )شــهبازی، 1395(.

خوانــش پدیــداری مــکان در داســتان کوتــاه بــزرگ بانــوی روح مــن نوشــتۀ گلــی ترقــی 

ــتعالیی،  ــت اس ــه وضعی ــی ب ــت کنش ــور از وضعی ــی عب ــِش چگونگ ــدن پرس ــرح ش و مط

ــی  ــد ادب ــات نق ــوزۀ مطالع ــکان را در ح ــناختی م ــانه- معناش ــاالت نش ــی از مق ــدف یک ه

ــد  ــه می گیرن ــور نتیج ــتان مذک ــی داس ــر، در بررس ــن اث ــگران ای ــد. پژوهش ــکیل می ده تش

ــای  ــۀ حســی-ادراکی ناشــی از هم حضــوری ســوژه و دنی ــر تجرب ــه ب ــا تکی ــرداز ب ــه گفته پ ک

اطــراف، مســیر را بــرای فضاشــدگی مــکاِن بــاغ در آن داســتان کوتــاه می گشــاید و دریافتــی 

ــام و آقــاگل زاده، 85:1396(. ــازه از دیگــری و هســتی به دســت می دهــد )رضایــی، گل ف ت

مطالعــۀ ساختارشناســانۀ درام آپارتمانــی از پژوهش هایــی اســت کــه بــه مجموعه هــا 

ــاختمندی درام  ــه س ــر ب ــن اث ــت. ای ــرده اس ــز ک ــی تمرک ــور تلویزیون ــریال ها مکان مح و س
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ــا ســایر  ــی ب ــه و همچنیــن در آن، تفاوت هــای درام آپارتمان ــی پرداخت مکان محــور تلویزیون

ــکاران،  ــبی و هم ــب زاده  طهماس ــت )رج ــده اس ــن ش ــی تبیی ــای تلویزیون ــا و ژانره برنامه ه

.)130:1394

ــه  ــی« ب ــژه در توســعۀ درام مجموعه هــای تلویزیون ــد نشــانگی اب ــۀ »واکاوی فراین مقال

مطالعــۀ نقــش فراینــد تبدیــل ابــژه بــه نشــانه می پــردازد و بــا هــدف شــناخت ایــن نقــش 

و چگونگــی گســترش درام مجموعه هــا، دو مجموعــۀ مکان محــور تلویزیونــی را مــورد 

ــور  ــۀ مذک ــرار می دهــد )رئیســی، نقــاش زاده و شــهبازی، 28:1399(. بحــث مقال بررســی ق

ــمکش  ــارۀ کش ــت و درب ــیده اس ــام رس ــه انج ــاختگرا ب ــی س ــات نشانه شناس ــو نظری در پرت

ــن رو،  ــت؛ از ای ــانه نیس ــش نشانه-معناشناس ــا« و خوان ــکان و فض ــای »م ــود جلوه ه و نم

مقالــه پیــِش   رو اساســًا بــه مفهــوم و زاویــۀ دیگــری از مطالعــات مــکان در آثــار نمایشــی 

تلویزیــون پرداختــه اســت.

از آن جــا  کــه رســانۀ تلویزیــون و ســریال های نمایشــی، بــا دیگــر رســانه ها و قالب هــای 

نمایشــی هنــر تفاوت هــای عمــده ای دارد، ایــن پژوهــش، ضمــن بهره گیــری از دســتاوردهای 

ــی  ــریال های نمایش ــتای س ــری را درراس ــش دیگ ــه خوان ــد دارد ک ــین، قص ــات پیش تحقیق

تلویزیــون، هــدف و ســؤاالت پژوهــش خــود بــه اشــتراک بگــذارد. 

روش شناسی پژوهش

ــت.  ــناختی اس ــانه ـ  معناش ــل نش ــی- تحلی ــوع کیف ــش از ن ــن پژوه ــق ای روش تحقی

آلژیــرداس ژولیــن گرمــس1 در کتــاب  نقصــان معنــا2 و مباحــث متأخــر خــود بــه خوبــی نشــان 

ــی  ــه ای مکانیک ــاس رابط ــودش را براس ــورًا خ ــه ف ــت ک ــزی نیس ــا آن چی ــه معن ــد ک می ده

نمایــان کنــد و یــا آن  کــه از قبــل شــکل گرفته باشــد )گرمــس، 1389(. او بــا ارائــۀ نمونه هــا 

و متن هــای مختلــف بــه ســویه های احســاس مدار و زیبایی شــناختی می پــردازد کــه 

ــرا در  ــرای آن رویکــرد، الگــوی کالســیک نشانه شناســی را تصــور کــرد. زی ــوان ب دیگــر نمی ت

ســنت نشانه شناســی سوســوری و ســاختگرا، رابطــۀ بیــن دال و مدلــول رابطــه ای منطقــی 

ــرار  ــری ق ــل بش ــور عام ــی از حض ــۀ خال ــانه، رابط ــکیل دهندۀ نش ــر تش ــن عناص ــت و بی اس

دارد. گرمــس موضوعاتــی نظیــر »وجــود«، »وجــود شناســی« و»شــرایط انســانی« را مطــرح 

1. A.J. Gremias

2. De l’imperfection
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می کنــد و بــه تعبیــری یــک گــذار در مطالعــات مربــوط بــه نشــانه  رخ می دهــد کــه در آن، 

ــا دورنمــای پدیدارشــناختی  ــه نشانه شناســی ب ــور از نشانه شناســی ســاختگرا ب ــرای عب راه ب

فراهــم می شــود )شــعیری، 92:1392(. ایــن نظــرگاه- کــه مبتنــی بــر مکتــب پاریــس بــوده 

و در ایــران بــا عنــوان نشــانه ـ  معناشناســی شــهرت یافتــه- رویکــرد مقالــه حاضــر را تشــکیل 

می دهــد.

ــعود  ــگ و مس ــژن بیرن ــترک بی ــی مش ــی و کارگردان ــه تهیه کنندگ ــبز ب ــۀ س ــریال خان س

ــار  ــان آث ــد از می ــورت هدفمن ــه ص ــتار و ب ــن جس ــی ای ــۀ مطالعات ــوان نمون ــه عن ــام، ب رس

ــامل  ــِش  رو، ش ــه پی ــل مقال ــگاه تحلی ــت. ن ــده اس ــاب ش ــی« انتخ ــور تلویزیون »مکان مح

پرســپکتیو کل ســریال خانــۀ ســبز بــوده اســت؛ امــا بــرای پرهیــز از اطنــاب، حجــم نمونــه 

ــزار  ــرد. اب ــرار می گی ــاع ق ــورد ارج ــر م ــکانس های اث ــمت ها و س ــی از قس ــب منتخب برحس

ــرداری از منابــع مکتــوب و متنی کــردن  ــه نیــز شــامل فیش ب گــردآوری داده هــای ایــن مقال

ــی اســت. ــۀ  مطالعات نمون

چهارچوب نظری 

)پرتــوی،  )ســوژه( هســتند  انســان  و حضــور  معنــا  دو مشــخصۀ  دارای  مکان هــا 

122:1394(. در ادامــۀ ایــن بخش»سنخ شناســی مکان هــا« از منظــر نشــانه - معناشناســی، 

ــکان«  ــگارۀ »روح م ــرور ان ــن م ــکان« و همچنی ــوژه و م ــان »س ــبت های  می ــدل نس ــه م ارائ

نوربــرگ شــولتز، کمــک می کنــد تــا جلوه هــای اســتحالۀ مــکان، فضــا و همچنیــن کیفیــت 

ــرد. ــرار گی ــل ق ــورد شناســایی و تحلی آن در جســتار حاضــر م

1. نسبت سوژه و مکان/ فضا

ــا  ــد و نســبت آنهــا ب ــه واســطۀ حضــور ســوژه شــکل بگیرن ــد ب فضــا و مــکان می توانن

ــای  ــورداری از ویژگی ه ــت برخ ــه  عل ــا ب ــی فض ــت. گاه ــی اس ــت کل ــر دو وضعی ــر ب یکدیگ

ــن دســت، ســوژه را  ــواردی از ای ــک و  م ــدم تفکی ــزاع، ع ــی، پیوســتاری، انت ــر یکپارچگ نظی

در حاکمیــت خــود قــرار می دهــد و گاهــی نیــز به صــورت بالعکــس ســوژه بــر مــکان غلبــه 

ــود،  ــلط خ ــدم تس ــا ع ــط ی ــا تس ــوژه ب ــی آورد. س ــود در م ــرل خ ــت کنت ــد و آن را تح می کن

ــد  ــای نقــش می کن ــر او ایف ــه فضــا ب ــا غلب ــکان ی ــر شــکل گیری م موضعــی را می ســازد و ب
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)شــعیری، 235:1392(. البتــه گاهــی نیــز مکان/فضــا بــا ســوژه در رابطــه ای نســبتًا شــناور 

ــد. شــکل شــمارۀ )1(  ــری تســلط کامــل نمی یاب ــر دیگ ــک ب ــد و هیچ ی ــرار می گیرن ــر ق و براب

ــش گذاشــته اســت. ــه نمای ــن نســبت ها را ب ای

شکل 1. رابطۀ سوژه و مکان/ فضا، منبع: نگارندگان.

2. سنخ شناسی مکان ها براساس دیدگاه نشانه- معناشناسی

2-1. مکان القایی یا شبکه ای1

مکان هــای القایــی را نظریه پــرداز و نشانه شــناس فرانســوی بــه نــام اریــک الندوســکی2 

مــورد بررســی قــرار داده اســت. بــه عقیــدۀ الندوســکی، ایــن مکان هــا بــا ارزش هایــی کــه 

از خــود ارائــه می کننــد، درصــدد متقاعــد کــردن ســوژه هســتند و قصــد دارنــد تــا بــاوری 

را نســبت بــه چیــزی در ســوژه ایجــاد کننــد )شــعیری، 219:1392(. ایــن مکان هــا از قــدرت 

ــد از منظــر  ــر »مجاب ســازی« برخــوردار هســتند و تــالش  می کنن ــی ب و نظــام معنایــی مبتن

شــناختی ســوژه را بــه یــک بــاور برســانند. مجاب ســازی ای کــه ریشــه در گفته هــای گرمــس، 

بــه عنــوان بنیانگــذار مکتــب نشانه شناســی پاریــس دارد. »گرمــس بــا وارد کــردن ایــن واژه 

)یعنــی مجاب ســازی( در نظــام لغــوی نشانه شناســی خــود مفهومــی ویــژه بــه آن می دهــد 

... ایــن واژه بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه مــن بــه مثابــه ســوژه در مقابــل ســوژۀ دیگــر 

بــه گونــه ای عمــل کنــم کــه او خواســته یــا ناخواســته در راســتای آن چــه کــه مــن بــه دنبــال 

1.  Réseau 

2.  Eric Landowski
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آن هســتم کنشــی از خــود نشــان دهــد )یــا نشــان ندهــد(« )بابک معیــن، 55:1398(. بــه 

طــور کلــی، در نظــام مکانــی القایــی یــا شــبکه ای، میــان ســوژه و مــکان ارتباطــی از چرخــش 

ارزش هــا و موضوعــات ارزشــی برقــرار می شــود.

2-2. مکان پیوستاری1 با قابلیت تبدیل به مکان کاربردی

ــای  ــالف مکان ه ــد و برخ ــدا نمی کن ــر ج ــا را از یکدیگ ــزی آنه ــچ چی ــه هی ــی ک مکان های

ــرار نمی شــود  ــا برق ــن آنه ــی بی ــدون تقطیــع هســتند. در واقــع، هیــچ انفصال شــبکه ای، ب

ــد  ــد. ایــن مکان هــا کمتــر وجــه اســتعاری دارن ــه ســر می برن و همــواره باهــم در اتصــال ب

ــه  ــا ب ــران بیشــتر از آنه ــه کنش گ ــرد؛ چــرا ک ــذاری ک ــوان نام گ ــز می ت ــردی نی ــا را کارب و آنه

ــعیری،  ــد )ش ــتفاده می کنن ــف اس ــی مختل ــه هدف های ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــوان ابزارهای عن

ــا  ــی مخصــوص ب ــا را در نظــام روای ــی م ــه محــض این کــه چنیــن مکان های 225:1392(. ب

ــرد )رضایــی  ــد، مــکان ناپیوســتار شــکل می گی ــد قــرار دهن الزامــات و ضرورت هــای نظام من

ــا حضــور کنش گــران و  ــارت دیگــر، مکان هــای پیوســتاری ب ــه عب و همــکاران، 90:1396(. ب

جــاری شــدن کنــش در آنهــا بــه مکانــی ناپیوســتار قابل تغییــر هســتند.

2-3. مکان اسپیرال2 با قابلیت گردبادی

چنیــن مکان هایــی را می تــوان حاصــل هم آیــی کنش گــر بــا دنیــا نامیــد. ایــن مکان هــا 

ــا را  ــیر آنه ــت زده مس ــوژه به ــب، س ــن ترتی ــه ای ــازند و ب ــود می س ــوت خ ــر را مبه کنش گ

ــد:  ــی می نویس ــن مکان های ــارۀ چنی ــکی درب ــل از الندوس ــه نق ــعیری ب ــد. ش ــال می کن دنب

ــارت  ــه عب ــا افــزوده اســت. ب ــا مکانــی خــاص شــکل گرفتــه کــه دارای ارزش ویــژه ی »گوی

دیگــر برشــی در مــکان شــکل می گیــرد کــه مــکان پیوســتاری را بــه مکانــی خــاص و خــود 

ــعیری، 227:1392(. ــد« )ش ــر می ده ــنده تغیی بس

مکان هــای اســپیرال یــا گردبــادی زیــر نــگاه کنش گــر شــکل می گیــرد و پــس از چنــدی 

ــد  ــر را مبهــوت و شــگفت زده کنن ــد کنش گ ــن مکان هــا می توانن ــرو بپاشــد. ای ــد ف می توان

و ســوژه، حیــران مســیر آنهــا را دنبــال کنــد. ســوژه گویــی در گردبــاد مــکان گــم می شــود 

و مــکان خــود بــه کنش گــری تبدیــل می شــود کــه بیننــده را در نوردیــده و در خــود 

محــو می ســازد )حامدســقایان و همــکاران، 38:1392(. در ایــن مکان هــا زمینــه ای از 

1. Continuous

2. Spiral
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درهم تنیدگــی ســوژه و جهــان فراهــم می شــود و می توانــد بــه فراتــر رفتــن ســوژه از مــاده 

ــد. ــت بعــد زیبایی شــناختی مــکان کمــک کن ــه تقوی و ب

2-4. مکان استعالیی1

گاهــی ســوژه ممکــن اســت بــه صــورت فیزیکــی در مکانــی حضــور داشــته باشــد، امــا 

اندیشــه و تفکــر او فراتــر از مــکان باشــد و در نقطــۀ دیگــری ســیر کنــد. »هنگامی کــه مــکان 

ــکان  ــل از م ــدن کام ــدا ش ــث ج ــرد و باع ــرار  گی ــی ق ــپیرال در اوج معنای ــا اس ــادی ی گردب

عینــی و بــه نوعــی اســتمرار احســاس مــکان و اســتمرار حضــور آن در اندیشــه یــا در تخیــل 

ــا  ــن مکان ه ــعیری، 230:1392(. در ای ــت« )ش ــه اس ــتعال یافت ــکان اس ــردد، م ــر گ کنش گ

ــه  ــر ب ــل تعبی ــه قاب ــر ک ــن« کنش گ ــود و »م ــار می ش ــت دچ ــی گسس ــه نوع ــر ب کنش گ

حضــور فیزیکــی وی اســت از »خــود« کنش گــر کــه بُعــدی از حضــور انتزاعــی  او بــوده، جــدا 

ــی  ــتاد نشانه شناس ــتی2 -اس ــرو تاراس ــکاران، 39:1392(. ای ــقایان و هم ــود )حامدس می ش

دانشــگاه هلســینکی3- نیــز بــه بحــث اســتمرار حضــور در وضعیــت اســتعالیی اذعــان کــرده 

و در این بــاره می نویســد:

»اســتعالی نشــانه ای یعنــی اینکــه حرکــت اندیشــه و حضــور ســوژه در 

فهــم و درک او از مــکان متوقــف نگــردد و فراتــر از آن اســتمرار یابــد و بــه 

.)Tarasti & Csinidis, 2009:300( »ــد ــتعال برس اس

3. روح مکان4

طبــق بــاوری باســتانی در روم، هــر موجــودی مســتقل دارای روح محافــظ خــود بــوده و هــر 

شــیء و مکانــی نیــز ویژگی هــا و روح مخصــوص بــه خــود را دارا اســت. ایــن روح بــه مــردم و 

مکان هــا زندگــی بخشــیده، آنهــا را همراهــی می کنــد و نوعــی ماهیــت و کیفیــت خــاص بــه 

آنهــا می بخشــد )نوربرگ شــولتز، 34:1394(. در تعریفــی دیگــر، بشــر زمانــی پایــگاه وجــودی 

خــود را کســب می کنــد کــه مــکان او واجــد یــک کاراکتــر باشــد. از ایــن کاراکتــر بــه روح مــکان 

یــاد شــده اســت )پرتــوی، 109:1394(. بــه طــور کلــی ایــن مفهــوم بــه ویژگــی ممتــاز، جوهــری 

1. Transcendental

2. Eero Tarasti

3. University of Helsinki

4. Genius loci
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و حــاالت ویــژۀ یــک مــکان داللــت دارد کــه مــورد توجــه ســوژه ها قــرار می گیــرد و احســاس 

حضــور در فضایــی منحصربفــرد بــا جریــان دریافــت معنایــی متمایــزی را پدیــد مــی آورد.

یافته های پژوهش: نشانه- معناشناسی مکان و فضا در سریال خانۀ سبز

ــت رخ دادن  ــی جه ــن مکان های ــت و جو و یافت ــا جس ــریال ب ــم و س ــد فیل ــد تولی فراین

ــۀ  ــی: Take Place( در جمل ــه انگلیس ــود.کلمۀ رخ دادن )ب ــاز می ش ــر آغ ــی اث ــای روای دنی

پیشــین داللــت بــر اســتعارۀ جالبــی دارد کــه در آن، درام از طریــق برگزیــدن و انتخــاب یــک 

مــکان، معنــای ویــژه ای را بــه آن می بخشــد )Hansen & Christensen, 2017:15(. مــکان 

بــه حــدی حائــز اهمیــت و داللت هــای عمیــق معنایــی اســت کــه بــه تعبیــر دیویــد ســیمون1 

-اســتاد معمــاری دانشــگاه ایالتــی کانــزاس2 و نظریه پــرداز مطالعــات پدیدارشناســی مــکان-

کل رویــداد زندگــی نیازمنــد مــکان اســت .)Seamon, 2018:1-2( خانــۀ ســبز از آن دســته 

تولیــدات نمایشــی تلویزیــون اســت کــه جایــگاه مــکان و نشــانه-معناهای متاثــر از آن، بــه 

خوبــی در روایــت و کیفیــت زندگــی ســوژه های ســریال قابل مشــاهده اســت. ایــن ســریال 

ــر  ــا یکدیگ ــای آن ب ــۀ اعض ــه هم ــذارد ک ــش می گ ــه نمای ــاختمانی را ب ــاکنین س ــت س روای

فامیــل هســتند و در کنــار هــم ماجراهــای گوناگونــی را در خانــۀ ســبز تجربــه می کننــد.

بــه تعبیــر ریچــارد اســتدمن3 -اســتاد دانشــگاه کرنــل4 و پژوهشــگر مطالعــات مــکان- 

مــکان کانــون معناهایــی اســت کــه براســاس عواطــف، احساســات، افــکار و تجــارب ســوژه 

بنــا شــده اســت )Stedman, 2002:562(. ســوژۀ اصلــی )فاعــل شناســا( را در ســریال خانۀ 

ســبز بایــد شــخصیت رضــا صباحــی یــا همــان خســرو شــکیبایی در نظــر گرفــت؛ زیــرا کــه 

اساســًا او روایــت ســریال را تعریــف کــرده و جلــو می بــرد. اگرچــه کــه دیگــر شــخصیت های 

ــوند و  ــوب می ش ــان محس ــا و روایت هایش ــوژه های اپیزوده ــر س ــود دیگ ــریال، خ ــن س ای

هرکــدام بــر تعییــن وضعیــت مــکان و فضــا تاثیرگــذار هســتند.

»عاطفــه: رضــا )خســرو شــکیبایی( تــو کــه داری قصــه رو تعریــف 

ــم«  ــی نمی گ ــه کس ــدم ب ــول می ــه؟ ق ــی میش ــرش چ ــو آخ ــی، بگ می کن

)رســام و بیرنــگ، 1375(.

1. David Seamon

2. Kansas State University

3. Richard C. Stedman

4. Cornell University
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کشمکشــی کــه میــان ســوژه و مکان/فضــا در خانــۀ ســبز برقــرار می شــود؛ یکــی از عناصــر 

ــمت ها و  ــوژه ها در قس ــد. س ــکیل می ده ــی را تش ــریال تلویزیون ــن س ــک ای ــم دراماتی مه

ــوژه و  ــان س ــف می ــبت های مختل ــی نس ــبز، تمام ــۀ س ــریال خان ــف س ــکانس های مختل س

ــکان  ــر م ــلطه گری ب ــلطه پذیری و س ــۀ س ــا در میان ــا ی ــد. آنه ــه می کنن ــا را تجرب مکان/فض

ــوب  ــًا مغل ــی بعض ــد و حت ــه می کنن ــکان غلب ــر م ــا ب ــد و ی ــر( می یابن ــناور )براب ــی ش حالت

ــر  ــی از س ــن دقایق ــرۀ زمی ــه ک ــود ک ــا می ش ــریال ادع ــم س ــمت پنج ــوند. در قس آن می ش

ــا در  ــوند ام ــاب می ش ــه ای پرت ــه نقط ــران ب ــۀ بازیگ ــن رو هم ــت؛ از ای ــاده اس ــش افت جای

ــه  ــن پیشــامد، فضــا ب ــا ای ــع ب ــد. در واق ــی نمی خورن ــچ تکان ــه هی حقیقــت، وســایل خان

ــر ســوژه ها غلبــه می کنــد و آنهــا را تحت تســلط خــودش  مثابــه یــک پیوســتار قدرتمنــد ب

ــت کاری  ــکان اس ــود م ــه خ ــق ب ــه متعل ــه ک ــیاء صحن ــا و اش ــا ابژه ه ــن ب ــی آورد؛ لیک در م

ــی رود. ــوژه ها م ــراغ س ــه س ــا ب ــته و تنه نداش

ــی  ــی از کس ــه کس ــه دیگ ــه ک ــرۀ معلقی ــن، ک ــرۀ زمی ــروزه ک ــا: ام »رض

ــن نزدیکــی جامعــۀ بشــری باعــث  ــم، ای ــع چطــور بگ دور نیســت و در واق

شــده کــه کــرۀ زمیــن در حالــت کامــالً معلق تــر از ســابق باشــه. مثــل یــه 

تــوپ گنــده کــه انــگار بــه یــه نخــی بســته ا ســت و هــر لحظــه امــکان اون 

هســت کــه بــا پــاره شــدن نــخ یکبــاره بــه پاییــن بیفتــه یــا بــاال، چــون در 

ــی  ــه یه کم ــن می تون ــاال و پایی ــخیص ب ــه تش ــان ها دیگ ــت کهکش بی نهای

مشــکل باشــه. شــاید بــاور نکنیــد کــه ایــن اتفــاق یک بــار افتــاد« )رســام 

ــگ، 1375(. و بیرن

ــاره  ــته، پ ــه داش ــن را نگ ــرۀ زمی ــه ک ــی ک ــی، نخ ــا صباح ــوِگ رض ــام مونول ــد از اتم بع

ــه پاییــن می غلتــد. بــه همیــن دلیــل، هــر کــدام از شــخصیت ها  می شــود و کــرۀ زمیــن ب

بــه ســمت و ســویی پرتــاب می شــوند. ایــن صحنــه نمــودی از تســلط فضــا بــر ســوژه های 

خانــۀ ســبز اســت کــه بــا نشــانۀ شــوم نشســتن یــک جغــد بــر پشــت بام خانــه نیــز همــراه 

اســت.
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تصویر 1. افتادن کرۀ زمین در خانۀ سبز. منبع: عکاسی از فیلم.

البتــه فضــا در ایــن ســریال همیشــه بــر ســوژه  ها تســلط نــدارد، متقابــالً ســوژه ها نیــز 

از ایــن قابلیــت برخوردارنــد کــه بــر فضــا تســلط پیــدا کــرده و مــکان را در اختیــار خودشــان 

بگیرنــد. جلــوۀ ایــن تســلط در قســمت شــانزدهم خانــۀ ســبز خــودش را بــروز می دهــد. در 

قســمت مذکــور، جشــنی به خاطــر اولیــن حقــوق زندگانــی فریــد )رامبــد جــوان( برپــا شــده 

ــه  خاطــر  ــز جمــع شــده اند و فریــد قصــد دارد ب ــۀ ســبز، دور می اســت. تمــام اعضــای خان

ــای  ــا گفته ه ــد. ام ــالم کن ــودش را اع ــگزاری خ ــت و سپاس ــی را صحب ــداد، دقایق ــن روی ای

ــدان خوشــایند به  نظــر نمی رســد. ــۀ ســبز چن ــرای اعضــای خان فریــد ب

»فریــد: بزرگ تریــن تحــول زندگــی مــن ازدواجــم بــا لیلــی بــود. 

می دونیــد؟ مــن قبــل از اون فقــط یــک بچــه بــودم. اون بــود کــه بــه مــن 

ــات رو، مفهــوم زندگــی رو، مفهــوم خواســتن  آموخــت مفهــوم ادامــۀ حی

ــی!  ــودم؟ هیچ ــی ب ــن چ ــل از اون م ــه. قب ــتادن رو. بل ــتن و ایس و توانس

ــا  ــود کــه ب ــه اون ب ــکای شــماها زندگــی می کــردم! بل ــه ات ــوز داشــتم ب هن

کالم نافــذش بــه مــن آموخــت کــه چطــور هدفــم رو مشــخص کنــم و اون 

بــود کــه بــه هممــون آموخــت پشــت هــر مــرد موفقــی، زنــی ایســتاده. مــن 

ــگ، 1375(. ــام و بیرن ــکرم« )رس ــی از او متش ــای لیل ــۀ محبت ه ــر هم به خاط

مونولــوگ فریــد تمــام می شــود و تمــام اعضــای خانــۀ ســبز از قدرناشناســی او حیــرت 
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زده می شــوند. در واقــع فریــد بــه نقــش هیچ یــک از ســایز اعضــای خانــۀ ســبز در موفقیــت 

خــود اشــاره نکــرده و حتــی بــه طــور ضمنــی بــه آنهــا توهیــن نیــز می کنــد. در ادامــه، رضــا 

ــه  ــازه ای نســبت ب ــی ت ــا در آن شــب، شــناخت منف ــۀ آنه ــه هم ــد ک ــان می کن صباحــی اذع

فریــد پیــدا کرده انــد کــه قبــالً ایــن نــگاه برایشــان وجــود نداشــته اســت.

تصویر 2. حیرت اعضای خانۀ سبز. منبع: عکاسی از فیلم.

پــس از چنــدی، فریــد در انتهــای ایــن قســمت بــر اشــتباه و بی احترامــی  خــود واقــف 

ــددًا  ــش را مج ــت و گفته های ــد روای ــی( از او می خواه ــا صباح ــد )رض ــدر فری ــود. پ می ش

ــاورش  ــد ب ــی فری ــد، ول ــام ده ــح را انج ــش صحی ــه و کن ــار گفت ــد و این ب ــو کن ــو بازگ از ن

نمی شــود کــه ایــن پیشــنهاد امکان پذیــر باشــد. امــا رضــا صباحــی بــا تســلطی کــه بــر فضــا 

دارد، ترتیبــی را میســر می کنــد کــه صحنــۀ اول آن قســمت )میــز شــام( مجــدد تکــرار شــود؛ 

بــه طوری کــه گویــی اصــالً هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت. اکنــون صحنــۀ نخســت اپیــزود 

ــع  ــز جم ــبز دور می ــۀ س ــای خان ــام اعض ــود. تم ــرار می ش ــه تک ــات اولی ــان مقتضی ــا هم ب

شــده اند و فریــد قصــد می کنــد کــه به خاطــر کســب اولیــن حقــوق زندگــی اش دقایقــی را 

صحبــت کنــد، امــا این بــار مضمــون صحبت هــای فریــد بــه کلــی بــا صحبت هــای پیشــین 

ــر فضــا دارد؛ در اتفاقــات  ــا تســلطی کــه ب او متفــاوت می شــود. در واقــع رضــا صباحــی ب

پیــش آمــده دخــل و تصــرف کــرده و روایــت مــکان را بــه گونــۀ جدیــدی شــکل می دهــد. 

او حتــی در انتهــا، بــا نــگاه کــردن مســتقیم بــه دوربیــن فیلمبــرداری بــر توانایــی  خــود بــر 

ــذارد. ــرل فضــا صحــه می گ کنت

ــد: مــن از همه تــون متشــکرم به خاطــر درک درســتی کــه نســبت  »فری

ــر  ــکرم به خاط ــدر متش ــن از پ ــد )...( م ــان دادی ــون نش ــن از خودت ــه م ب

درک مخلصانــه ای کــه از عشــق مــن نشــون داد و همینطــور از مــادرم کــه 
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ــی جــون و  ــز و عل ــزرگ عزی ــزرگ و مادرب ــود. همینطــور پدرب مشــوق مــن ب

عمــه جــون عزیــز کــه مــن رو تاییــد کــردن. همینطــور از لیلــی کــه نشــون 

ــرف  ــه مع ــی ک ــدر لیل ــه و پ ــرش ارزش قائل ــق همس ــرای عالی ــور ب داد چط

اصلــی مــن بــه اســتادم بــود متشــکرم. بــازم از همتــون متشــکرم« )رســام 

ــگ، 1375(. و بیرن

تصویر 3. نگاه مستقیم رضا به دوربین در خانۀ سبز. منبع: عکاسی از فیلم.

در ســریال خانــۀ ســبز، گاهــی ســوژه و مــکان/ فضــا در رابطــه ا ی مســالمت آمیز و برابــر 

ــر مــکان غلبــه می کنــد و دقایــق دیگــر،  قــرار می گیرنــد؛ بــه طوری کــه در دقایقــی ســوژه ب

ــر  ــل ب ــور کام ــه ط ــی ب ــوع یک ــد. در مجم ــان می ده ــود را نش ــدرت خ ــوژه ق ــر س ــا ب فض

دیگــری غالــب نشــده و یــک وضعیــت برابــر بــر میــزان تســلط آنهــا حاکــم می شــود. جلــوۀ 

ایــن وضعیــت را می تــوان در قســمت چهــارم خانــۀ ســبز مشــاهده کــرد. عاطفــه صــدر از 

این کــه رضــا صباحــی ســالگرد ازدواجشــان را فرامــوش کــرده عمیقــًا ناراحــت اســت. از آن 

  ســو، رضــای فراموشــکار نیــز در جــواب عاطفــه، تقصیــر را بــه گــردن بــاران می انــدازد؛ چراکــه 

می گویــد در ســالگرد ازدواج آنهــا همــواره بــاران می باریــده و او شــرطی شــده اســت. فضــا 

بــه جهــت این کــه رضــا صباحــی اشــتباه خــودش را بــه او نســبت داده و می خواهــد قســر 

در بــرود؛ همــان لحظــه واکنــش نشــان می دهــد و قــدرت خــود را بــه نمایــش می گــذارد. 

ــه باریــدن  ــاران شــدیدی شــروع ب ناگهــان در همــان حیــن، رعــد و برقــی زده می شــود و ب

ــد  ــا بع ــد. ام ــان می ده ــودش را نش ــش خ ــش، واکن ــن کن ــا ای ــا ب ــع فض ــد. در واق می کن

ــر فضــا غلبــه  از مــدت کوتاهــی عاطفــه کــه حــاال بیشــتر از قبــل ناراحــت شــده اســت، ب

ــه  ــۀ ســبز حتــی دســت ب ــرد. در واقــع مــکان در خان ــاران را می گی ــوی ریــزش ب کــرده و جل

ــی  ــه نوع ــکان ب ــک، آن م ــر دراماتی ــن رو از منظ ــد؛ از ای ــوژه ها می زن ــا س ــل ب ــش متقاب کن
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ــی  ــکان برخ ــون م ــکان آن را همچ ــوان م ــر نمی ت ــد و دیگ ــدا می کن ــا پی ــز ارتق ــر نی از کاراکت

ســریال های مشــابهش تلقــی کــرد )McCurdy, 2012:3(. تعامــل و برهــم کنش هــای 

متعــددی کــه میــان مــکان و ســوژه ها در ســریال خانــۀ ســبز برقــرار می شــود بــه تقویــت 

هویــت مــکان می انجامــد و بــه مــرور در شــخصیت ها احســاس محبــت، ارادت، وفــاداری 

و تعلــق عمیقــی را پدیــد مــی آورد کــه معنــای مــکان را از رویدادگاهــی صــرف فراتــر می بــرد 

.)Seamon, 2018:169(

»عاطفه: اینم بارون... حاال دیگه چی میگی؟

رضا: االن وقت بارون اومدنه؟

عاطفــه: تــو نمیخــوای بــارون بیــاد هــان؟ یعنــی تــو نمی خــوای 

ازدواجمــون بشــه؟ هیچوقــت ســالگرد 

نــداره!« فایــده   نمی بینــی  مگــه  بکــن  غلــط  مــن؟   رضــا: 

 )رسام و بیرنگ، 1375(.

خانــۀ ســبز، یــک درام مکان محــور آپارتمانــی اســت. اعضــای ایــن خانــه از میــان تمــام 

ســاختمان ها و آپارتمان هــای دیگــری کــه در شــهر ممکــن بــود برگزیننــد، یــک خانــۀ ســبز 

ــزی  ــه چی ــبت ب ــاوری را نس ــکان ب ــه آن م ــد؛ چراک ــاب کرده ان ــکونت انتخ ــرای س ــگ را ب رن

ــه  ــا را نســبت ب ــه ســوژه ها، آن ج ــاور باعــث شــده ک ــن ب ــرده اســت. ای ــا ایجــاد ک در آنه

ــذا خانــۀ ســبز را می تــوان مکانــی از نــوع القایــی  ســایر مکان هــای دیگــر ترجیــح دهنــد. ل

ــعیری،  ــتند )ش ــوژه هس ــودن س ــد نم ــی متقاع ــی در پ ــای القای ــمار آورد. مکان ه ــه ش ب

ــل شــده  ــه ســوژه ای تبدی ــی خــود ب ــدا، گوی ــۀ ســبز در همــان ابت 219:1392(. مــکان خان

اســت کــه ســوژه ای دیگــر )خانــواده صباحــی( را در تعامــل بــا خــود قــرار داده و بــا قابلیــت 

ــایر  ــاب س ــان انتخ ــودش از می ــع خ ــه نف ــر او را ب ــه نظ ــد ک ــالش می کن ــازی ت مجاب س

ــتد و  ــک داد و س ــری، ی ــه تعبی ــد. ب ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــود( تح ــای موج ــا )گزینه ه خانه ه

ــرای  ــۀ ســبز ب ــرار می شــود. چیســتی ارزش خان ــکان برق ــان ســوژه و م چرخــش ارزشــی می

خانــوادۀ صباحی هــا، بــه صــورت ضمنــی در همــان پیش درآمــد معــروف ســریال کــه توســط 

ــت. ــخص اس ــود، مش ــده می ش ــکیبایی( خوان ــرو ش ــی )خس ــا صباح رض

ــه.  ــه باش ــی می تون ــه هرجای ــه خون ــن ی ــر م ــه نظ ــی: ب ــا صباح »رض

می تونــه بــاالی یــه ســاختمون بلنــد باشــه، می تونــه تــوی کوچــه قدیمــی 
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کــه زیــر بازارچه ســت باشــه. می تونــه بــزرگ یــا می تونــه کوچیــک باشــه. 

ــته  ــی داش ــر رنگ ــا ه ــه. ی ــته باش ــی داش ــس مفهوم ــرای هرک ــه ب می تون

باشــه. می تونــه بــه رنــگ آجــر یــا بــه رنــگ شیشــه و ســنگ باشــه. 

می تونــه رنــگ قرمــز یــا بــه رنــگ ... ولــی مــن یــا بهتــر بگــم مــا، معتقدیــم 

خونــه هرچــی باشــه بایــد ســبز باشــه. بلــه ســبز و همیشــه ســبز« )رســام و 

ــگ، 1375(. بیرن

ــرای صباحی هــا نیســت، بلکــه اســتعاره ای  ــک ارزش بصــری ســاده ب ــا ی ــگ ســبز تنه رن

ــبز در  ــگ س ــین رن ــه جانش ــانه ای ک ــتی شناس ــق هس ــوم عمی ــت. مفه ــی اس ــود زندگ از خ

ــه، در  ــن آن خان ــانۀ رنگی ــطۀ نش ــه واس ــا ب ــع صباحی ه ــت. در واق ــده اس ــه ش ــن خان ای

ــا می بخشــد. خانــۀ ســبز  جســت و جوی کیفیــت و روحــی هســتند کــه بــه زندگیشــان معن

بــرای ســوژه های درون آن، حائــز ویژگــی  پدیــداری متمایــز و واجــد یــک کاراکتــر ارزشــمند 

اســت؛ کاراکتــری کــه از آن بــه عنــوان روح مــکان یــاد می شــود )پرتــوی، 111:1394(. ارزش 

ــان  ــا یکس ــایر آپارتمان ه ــا س ــوژه های درون آن ب ــرای س ــوان ب ــچ عن ــه هی ــبز ب ــۀ س خان

نیســت؛ زیــرا کــه روایت هــای جــاری شــدن در آن و مجموعــه ای از احساســات، ادراکات و 

خاطــرات ســوژه ها، ارتقــای معنایــی خانــۀ ســبز را موجــب شــده اســت. از ایــن رو، جریــان 

ــه براســاس معمــاری  ــه ن ــرده اســت؛ روحــی ک ــک روح ک ــز ی ــۀ ســبز را حائ ــاد شــده خان ی

ــی  ــز معنای ــت متمای ــه از کیفی ــه برگرفت ــان، بلک ــادی آپارتم ــکان م ــتۀ م ــراق نداش پرطمط

ــول یافتــه اســت. ــۀ ســبز در آن جــا حل برخواســته از فضــای خان

تصویر 5. گفت و گوی رضا صباحی و عاطفه در خانۀ سبز. منبع: عکاسی از فیلم.

»رضــا صباحــی: اینــه ... اینــه اون چیــزی که مــن میگم رنــگ روِح زندگی 

ــن ســاختمون  ــو کل ای ــه هســت، ت ــن خون ــوی ای ــدون اون ت ــو ب )...( این
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هســت، اون گوشــه هســت، تــو آشــپزخونه هســت. اون پاییــن پیــش عزیز 

ــو حتمــا  ــی کوچول ــاال و نرگــس و عل ــاال پیــش ب و آقاجــون هســت. اون ب

هســت، اون بــاالی بــاالی بــاال کــه امیــدوارم روزی پیــش فریــد و لیــال هــم 

ــه  ــه نمی تون ــداره و دیگ ــق ن ــه اون ح ــه دیگ ــدون ک ــدر ب ــه. همین ق باش

پــاش رو از تــوی ایــن خونــه بــذاره بیــرون« )رســام و بیرنــگ، 1375(.

در شــمای کلــی ســاختمانی، طبقــات و بخش هــای مختلــف خانــۀ ســبز باعــث اتصــال 

ــکان- ــک م ــه ی ــه مثاب ــاختمان ب ــن آن س ــوند؛ بنابرای ــر می ش ــا از یکدیگ ــال خانه ه و انفص

شــبکه اســت. مکانــی بــا وضعیــت بســته، محــدود و منقطــع کــه علی الظاهــر می بایســت 

ــود  ــدی وج ــار ج ــی و حص ــر مرزکش ــکان( دیگ ــه  )م ــا خان ــکان( آن  ب ــه  )م ــر خان ــن ه بی

ــا  ــن مکان ه ــه گرفت ــبب فاصل ــا س ــبز انقطاع ه ــۀ س ــه خان ــا در مجموع ــد. ام ــته باش داش

از هــم نمی شــود و حتــی بــه صــورت بالعکــس، نزدیکــی مکان هــا را پدیــد می آورنــد. 

ــان  ــرز می ــع م ــته و در واق ــی داش ــبت فامیل ــر نس ــا یکدیگ ــبز ب ــۀ س ــای خان ــه اعض هم

ــالف  ــل برخ ــن دلی ــه همی ــت. ب ــگ اس ــط کمرن ــری« در آن  محی ــن« و »دیگ ــای »م مکان ه

ــد  ــبز می توان ــۀ س ــتند، خان ــتار هس ــًا ناپیوس ــه اساس ــاختمان ها ک ــا و س ــایر آپارتمان ه س

پیوســتاری محســوب شــود. مکان هــای پیوســتاری مکان هایــی هســتند کــه هیــچ چیــزی 

آنهــا را از یکدیگــر جــدا نمی کنــد )شــعیری، 224:1392(. اعضــای خانــۀ ســبز بــه راحتــی در 

مکان هــای مختلــف و طبقــات ســاختمان حضــور بهــم می رســانند و بــه صــورت پیوســتاری 

ــرای  ــکان« ب ــه م ــق ب ــس »تعل ــع ح ــد. در واق ــد می کنن ــط رفت و آم ــای آن محی در جای ج

ــه  ــق ب ــه واحــد )مــکان( خودشــان نمی شــود، بلکــه حــس تعل ــًا محــدود ب ســوژه ها، صرف

مــکان تمــام آپارتمــان را بــرای آنهــا در برگرفتــه اســت. بــه طــور مثــال، اگــر در یــک آپارتمــان 

معمولــی شــهری، همســایه طبقــه چهــارم در تمــام طــول عمــرش وارد خانــۀ همســایۀ دیگــر 

ــن  ــبز همی ــۀ س ــا در خان ــود، ام ــی  ش ــی تلق ــالً طبیع ــد کام ــوع می توان ــن موض ــود؛ ای نش

ــتاری  ــی پیوس ــان ویژگ ــر هم ــه ب ــن نکت ــت. ای ــند اس ــری ناپس ــوژه ها ام ــرای س ــئله ب مس

ایــن ســاختمان داللــت دارد کــه در ادامــه، ضمیمــه شــدن ارجاعــی از ســریال گواهــی بــر 

ایــن گــزاره اســت. آقاجــون و خانم جــون )پــدر و مــادر رضــا صباحــی( در حالی کــه در خانــۀ 

ــه چــرا فرزندانشــان در آن شــب  ــد ک ــد و غصــه می خورن خــود نشســته اند، اشــک می ریزن

ــرای خــوردن آِش  ــۀ آنهــا نیامده انــد. زیــرا صباحی هــا همــواره ب ــرای خــوردن آش بــه خان ب

خانم جــون در خانــۀ آنهــا حضــور پیــدا می کردنــد و اکنــون ایــن انقطــاع پیش آمــده کامــالً 
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ــود. ــوب می ش ــره محس ــر منتظ غی

»خانم جون: یعنی دیر نکردن؟

آقا جون: چرا، خیلی هم دیر کردن.

خانــم جــون: یعنــی نمی تونســتن یــه قــدم بیــان پاییــن، بگــن 

.)1375 بیرنــگ،  و  )رســام  نمی آییــم؟« 

دیالــوگ و کالم نقــش مســتقیمی بــر شــکل گیری و تجسم بخشــی بــه مــکان دارد. 

عبــارت »یــک قــدم پاییــن« در دیالــوگ فــوق، بــا بهره گیــری از نشــانۀ مکان پــرداز کالمــی، 

برکــم بــودن فاصلــه میــان مرزهــا و مکان هــای مختلــف خانــۀ ســبز داللــت می کنــد. 

ــه  ــۀ ســبز همچــون کار کوچکــی تلقــی می شــود کــه هیچ گون یــک قــدم برداشــتن در خان

پیوســتاری را ناپیوســتار نمی کنــد.

تصویر 6. غار تنهایی در خانۀ سبز. منبع: عکاسی از فیلم.

»لیلی: یعنی خلوت تنهایی یک مرد، زندانه؟

فرید: در کالمت طنزی پنهانه.

لیلی: می دونستم خودت رو تو تنهاییت حبس می کنی، دست خالی 

نمی اومدم« )رسام و بیرنگ، 1375(.

ســاختن خانــۀ فریــد و لیلــی در فضــای پشــت بــاِم خانــۀ ســبز نیــز جلــوۀ دیگــری از ایجاد 

بــرش در فضــا اســت. پــس از ازدواج فریــد و لیلــی، علی رغــم این کــه آپارتمــان خانــۀ ســبز 

ــه از آن  ــد ک ــم می گیرن ــوان تصمی ــدارد؛ زوج ج ــی ن ــد خال ــر واح ــده و دیگ ــر ش ــالً پ کام
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ســاختمان خــارج نشــوند و زندگــی مشــترک خــود را در همــان خانــه آغــاز کننــد. در ایــن 

ــۀ  ــر و انتخــاب پشــت بام خان ــری ســوژه ها نفــی همــۀ مکان هــای دیگ ــان، موضع گی چیدم

ســبز بــه عنــوان مــکان برتــر اســت. براســاس ایــن انتخــاب، فریــد بــه پشــت بام مــی رود و 

بــا ایجــاد بــرش در فضــا و نوعــی حصارکشــی، از میــان همــۀ مکان هــای موجــود، مکانــی را 

بــر خــود بــام خانــۀ ســبز ایجــاد می کنــد. در ایــن انتخــاب قــدرت تفکیــک و تمایــز وجــود 

ــوژه  ــود. س ــکان می ش ــکل گیری م ــش و ش ــبب گزین ــه س ــت ک ــز اس ــن تمای دارد و همی

ــاد  ــبب ایج ــا، س ــر فض ــود ب ــده خ ــن کنن ــی تعیی ــا نقش ــد و ب ــری می کن ــد( موضع گی )فری

ــرز  ــدون م ــای ب ــه و فض ــت یافت ــت بام عینی ــر پش ــون ب ــه اکن ــی ک ــود. مکان ــکان می ش م

انتزاعــی قبــل خــود را پشــت ســر گذاشــته اســت. فریــد و لیلــی بــا ایــن اقــدام، نــه تنهــا در 

فضــا بــرش می زننــد و بــر آن غلبــه می کننــد، بلکــه بــه گفتــۀ خودشــان بــه ســایرین نیــز از 

ــد.   ــراز حضــور می کنن ــاال اب آن ب

تصویر 7. خانه فرید و لیلی در پشت بام خانۀ سبز. منبع: عکاسی از فیلم.

»لیلی: من همیشه فکر می کردم که پشت بوم روی خونه ست ولی االن 

خونه مون رو پشت بومه.

فرید: تو می دونی اینجا چه ُحسنی داره؟

لیلی: نه نمی دونم.

فرید: ُحسن اینجا در اینه که از این باال می تونیم به همه اعالم موضع 

کنیم« )رسام و بیرنگ، 1375(.

ــه مــکان وابســتگی بســیاری  ــۀ ســبز، ب روایــت  و معناســازی در ســریال تلویزیونــی خان
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ــری  ــی دیگ ــانه- معنای ــتحالۀ نش ــای اس ــده، جلوه ه ــر ش ــوارد ذک ــر م ــالوه ب ــته و ع داش

ــا  ــر جلوه ه ــی از آن دیگ ــادی یک ــا گردب ــپیرال ی ــکان  اس ــد. م ــروز می ده ــود ب ــز از خ را نی

اســت. مــکان گردبــادی، مکانــی اســت کــه زیــر نــگاه کنش گــر شــکل می گیــرد و بعــد هــم 

ــوت  ــده مبه ــا بینن ــد: ی ــه دو شــکل عمــل می کنن ــا ب ــن مکان ه ــرو بپاشــد. ای ــد ف می توان

ــه آن شــریک اســت  ــا این کــه خــود او در شــکل گیری مــکان و معنادهــی ب آنهــا شــده و ی

)شــعیری، 1392:228(. پیش تــر در روایــت خانــۀ ســبز بــه موضــوع ایجــاد مــکان بــر پشــت 

بــام پرداخــت شــد. اکنــون درراســتای همــان بحــث، بــه شــکل گیری وضعیــت دیگــری بــه 

ــود. ــاره می ش ــت بام اش ــر پش ــادی ب ــام مکان گردب ن

ــه  ــی ک ــد. مکان ــی زندگــی خــود را ســپری می کنن ــی ابتدای ــی روزهــای رویای ــد و لیل فری

آنهــا بــر پشــت بام خانــۀ ســبز ســاخته اند و فضایــی کــه آنهــا را در برگرفتــه اســت؛ داللــت  

ــه دارد.  ــا ایجــاد کــرده اســت کــه از واقعیــت آن مــکان فاصل ــرای آنه ــژه ای ب ــای وی و معن

امــا از آنجایی کــه فریــد و لیلــی روزهــای رویایــی اولیــۀ زندگــی مشــترک را می گذراننــد، هــر 

ــا بهره گیــری از تخیــل، زیــر نگاه هــای آنهــا مکان هــای گردبــادی یــا اســپیرال  چنــد وقــت ب

ــی  ــوع حت ــن موض ــی دارد. ای ــگفتی وا م ــه ش ــرش را ب ــد و همس ــه فری ــود ک ــق می ش خل

ــن موضــوع،  ــکان می شــود. ای ــع در آن م ــری از ابژه هــای واق ســبب ایجــاد معناهــای دیگ

احســاس ســیالیت حضــور در مــکان دیگــری را نیــز برایشــان پدیــد مــی آورد. بــه طوری کــه 

بــرای ایــن زوج، در لحظاتــی قــدم زدن در میــان کولرهــای پشــت بام بــه مثابــه قــدم زدن در 

ــکان،  ــادی م ــت گردب ــن وضعی ــراوان دارد. در ای ــه درخت هــای ف باغــی تشــبیه می شــود ک

نشــانه ها و معناهــا جــای خودشــان را بــا یکدیگــر تعویــض کــرده و انــواع شــگفتانه را بــرای 

ــد. ــی می آفرینن ــد و لیل فری

»لیلی: من فکر می کردم )خانه ما( باید اون پایین توی باغ باشه.

فرید: عوضش من فکر می کردم اینجا؛ باال پشت بوم باشه.

)...(

لیلی: ما داشتیم تو باغ کولرهامون قدم می زدیم و با فرید به این 

نتیجه رسیدیم که کولرها هم مثل درخت ها محاسنی دارن. مگه نه؟

فرید: کولرها مثل درختا جیرجیرک دارن و جیر جیر می کنن« )رسام و 

بیرنگ، 1375(.
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در خانــۀ ســبز، گاهــی مــکان باعــث جــدا شــدن کنش گــر از خــود می شــود و احســاس 

ــل او موجــب می گــردد. در  ــا تخی ــر را در اندیشــه ی ــی دیگ اســتمرار حضــور در مکان/فضای

ــور  ــکان حض ــی در م ــورت فیزیک ــبز به ص ــۀ س ــوژه های خان ــران و س ــی کنش گ ــع، گاه واق

دارنــد، امــا اندیشــه و تفکــر آنهــا جــای دیگــری کــه فراتــر از آن خانــه اســت، ســیر می کنــد. 

بــه تعبیــر ایــرو تاراســتی )2009:300( ایــن وضعیــت یــک اســتعالی نشــانه ای اســت کــه 

ــن  ــردد. در ای حرکــت اندیشــه و حضــور ســوژه در فهــم و درک او از مــکان متوقــف نمی گ

حالــت »مــن« کنش گــر کــه متضمــن حضــور فیزیکــی او در مــکان اســت از »خــود« او کــه 

ناظــر بــر حضــور انتزاعی تــر او اســت جــدا شــده و گویــی کنش گــر از آن مــکان می گریــزد. 

ــد؛ از  ــکان را حــذف می کن ــت م ــا مکانی ــادی نداشــته و تنه ــس م ــه جن ــی ک ــه گریختن البت

ــه  ــر اســت ک ــل ذک ــاز می شــود. قاب ــه ســوی فضــا ب ــکان ب ــرای حرکــت م ــز ب ــن رو راه نی ای

اســتعال کیفیــت فضایــی دارد و در گــرو شــرایط ایســتا و تثبیــت مــادی نیســت. بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه می توانــد موجــب پویایــی مکان/فضــا گــردد. جلــوۀ اســتعالی مــکان بــه 

ــۀ ســبز خــود را نشــان  ــاع مقــدس قســمت پانزدهــم مجموعــه خان ــت دف ــی در روای خوب

می دهــد.

تصویر 8. روایتی از دفاع مقدس در خانۀ سبز. منبع: عکاسی از فیلم.

»محمد: وقتی اسیر شدم، دکتر اردوگاه به دادم رسید و تا تونست از 

تنم تیکه  آهن در آورد.  

همسر محمد: وقتی که برگشت، کوچه مون رو چراغونی کردن ...« 

)رسام و بیرنگ، 1375(.
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روایــت چگونگــی جانبــاز و اســیر شــدن محمــد )حبیــب رضایــی( در یــک فضــای 

ــا وجــود این کــه جســم محمــد و صباحی هــا در خانــۀ  اســتعالیی بــه وقــوع می پیونــدد. ب

ســبز قــرار دارد و محمــد روایــت جنــگ را بازگــو می کنــد، امــا بــرای دقایقــی تمامــی عناصــر 

رنــگ، دکــور، وســایل صحنــۀ مــکان حــذف شــده و همه چیــز بــه تاریکــی می گرایــد. 

تاریکــی ای کــه در آن غیــاب نشــانه ها منجــر بــه حضــور تخیــل فعــال شــده و بــه ســوژه ها 

اجــازه می دهــد کــه از مــکان قبلــی جــدا و بــه اســتعال برســند. در ایــن وضعیــت، ســوژه ها 

ــد.  ــردازی کنن ــاع مقــدس( را در ذهنشــان مجســم و تصویرپ ــه )دف ــد مــکان ثانوی می توانن

ــرد.  ــرار می گی ــاوت ق ــکان متف ــن« ســوژه ها در دو م ــا حضــور »م ــون حضــور »خــود« ب اکن

ــه  ــا ب ــری تنه ــد و دیگ ــرواز می کن ــا پ ــه آنج ــا ب ــده و ت ــراه ش ــد هم ــت محم ــا روای ــی ب یک

صــورت فیزیکــی در مــکان خانــه می مانــد و در ایــن میــان، یــک وضعیــت ســیال بیــن مــکان 

ــود. ــرار می ش ــا برق و فض

ســیر روایــت، ســریال خانــۀ ســبز را بــه نقطــه ای می کشــاند کــه مــکان مــادی آن خانــه، 

ــاکنان آن،  ــوی س ــته از س ــی خودخواس ــه تخریب ــود. ن ــه می ش ــب مواج ــد تخری ــا تهدی ب

بلکــه تخریبــی اجبــاری بــه ســبب احــداث اتوبانــی کــه قــرار اســت از آن منطقــه بگــذرد. بــه 

گفتــه جولیــا هالــم1)2010:284( تصاویــر متحــرک ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه هــم خاطــرات 

شــخصی و هــم خاطــرات عمومــی از مــکان بســازند؛ از ایــن رو در قســمت  آخــر ایــن ســریال 

تلویزیونــی یــک فشــار احساســی بــاال رخ می دهــد و همچنیــن بــه صــورت نمایشــی، برخــی 

از خاطــرات آن خانــه مجــددًا بــه تکــرار می افتــد. ایــن فشــار بــر ســوژه های خانــۀ ســبز نیــز 

ــۀ ســبز  ــۀ مــکان خان ــه هســتی شــکل گرفت ــد؛ چــرا ک ــی شــدیدی را وارد می کن ــر روان تاثی

ــه  ــوده کــه مســتقیمًا ب ــرای آنهــا، مظهــر حیــات و زندگــی ای ب تهدیــد می شــود و مــکان ب

وجــود آنهــا وابســته اســت.

»عاطفه: خیلی تلخه؟ )دربارۀ موضوع تخریب خانۀ سبز(.

فرید: بستگی داره که یه چیز براتون چقدر اهمیت داشته باشه مادر.

عاطفه: خیلی پر اهمیته؟

فرید: بستگی داره که چی رو پر اهمیت بدونین.

عاطفه: چیزی رو از دست می دیم؟

فرید: بستگی داره که چی رو از دست دادن بدونین.

1  Julia Hallam
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عاطفه: یه چیزی مثل جان.

فرید: بستگی داره که چی رو جان بدونین.

عاطفه: یه چیزی مثل رنگ روح زندگی.

فرید: که اگه این باشه، هم سخته، هم تلخه، هم غیرقابل تحمل.

)...(

عاطفه: ما چرا امشب یاد گذشته افتادیم؟

رضــا: نمی دونــم عاطفــه، نمی دونــم. فقــط یــه حســی دارم کــه انــگار 

ــام و  ــی...« )رس ــل خداحافظ ــزی مث ــه، چی ــرف اتفاق ــه ای در ش ــه حادث ی

ــگ، 1375(. بیرن

تصویر 9. واکنش رضا به تخریب خانۀ سبز. منبع: عکاسی از فیلم.

دیالوگ هــای بــاال نشــان می دهــد کــه »جــان« جانشــین و اســتعاره ای از »مــکان« بــرای 

اعضــای خانــۀ ســبز  شــده اســت. رضــا صباحــی نیــز از یــک خداحافظــی صحبــت می کنــد، 

خداحافظــی ای کــه بــه طــور همزمــان بــر فعــل مــرگ خــود و پایــان یافتــن ســریال تلویزیونی 

ــۀ  ــه طــور قطــع متوجــه می شــود کــه خان ــز هنگامی کــه او ب ــر نی ــت دارد. کمــی جلوت دالل

ســبز در شــرف تخریــب اســت؛ از شــدت شــوک زبانــش بنــد آمــده و تــا پاســی از شــب، 

در جلــوی خانــۀ ســبز خشــکش می زنــد. احــداث جــاده و اتوبــان کــه نشــانه ای از رفتــن از 

نقطــه ای بــه نقطــۀ دیگــر اســت در تقابــل بــا ثبــوت و ســکنی گزیدن در مــکان خانــۀ ســبز 

ــه  ــدی ک ــه شــمار مــی رود. تهدی ــکان ب ــرای م ــدی جــدی ب ــن رو تهدی ــرد و از ای ــرار می گی ق

ــان  ــه پای ــریال را ب ــن س ــرده و همچنی ــرکوب ک ــکان را س ــای م ــتی و معن ــت هس ــادر اس ق

برســاند.
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نتیجه گیری

ــد  ــی اســت کــه در آن بخــش عمــدۀ روایــت و فراین ــۀ ســبز یــک ســریال تلویزیون خان

معناســازی، تنهــا در یــک مــکان ثابــت رقــم می خــورد و همچنیــن در آن، میــان مــکان/ فضــا 

و ســوژه های ســریال کشــمکش های بســیاری برقــرار اســت. بــا تحلیــل ارائــه شــده در ایــن 

مقالــه، می  تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــه واســطۀ پدیــدار گشــتن انــواع جلوه هــای تغییــرات 

نشــانه- معناشناســانه در مــکان و فضــا، خانــۀ ســبز معناهــای مختلفــی را از خود بــروز داده و 

در عیــن حــال دســتخوش اســتحاله های گوناگونــی شــده اســت. در واقــع علی رغــم این کــه 

مــکان در ســریال خانــۀ ســبز ثابــت اســت، امــا ایــن موضوع بــه محدودیــت معنایــی و حتی 

ــف ســریال های  ــا و قســمت های مختل ــد و در طــول فصل ه ــت نمی کن ــر دالل ســاختاری اث

ــرات مــکان و فضــا بهــره  ــوان از ظرفیت هــای نشــانه- معناشــناختی تغیی مکان محــور، می ت

ــادر  ــن، ق ــریال های این چنی ــکان در س ــه م ــود ک ــه می ش ــه گرفت ــن نتیج ــت. همچنی جس

اســت کــه تــا مــرز رســیدن بــه وضعیــت اســتعالیی و گــذر از چهارچــوب خــود پیشــروی 

ــان و  ــندگان، کارگردان ــه نویس ــا ب ــن جلوه ه ــروز ای ــی ب ــناخت چگونگ ــد. ش ــته باش داش

تهیه کننــدگان ســریال های تلویزیونــی کمــک می کنــد تــا از ظرفیت هــا و قابلیت هــای 

نشانه ـ معناشناســانۀ مــکان و فضــا، اســتفاده های الزم را جهــت بهســازی آثــار و همچنیــن 

ــبز  ــۀ س ــد خان ــکان واح ــند. م ــته باش ــد داش ــکان واح ــا م ــریال هایی ب ــردازی س روایت پ

ــار از  ــا سرش ــه آنج ــرد، بلک ــی ک ــاده تلق ــان س ــا آپارتم ــن ی ــک لوکیش ــوان ی ــر نمی ت را دیگ

احســاس، ادراک، روایــت و حضــور اســت. مکانــی کــه عمیقــًا بــه وجــود ســوژه های درون 

خــود و حتــی تماشــاگران ســریال نفــوذ کــرده اســت. ایــن مــکان دســت بــه کنــش متقابــل 

ــر  ــی کاراکت ــه نوع ــبز ب ــۀ س ــک، خان ــر دراماتی ــن رو از منظ ــد؛ از ای ــز می زن ــوژه ها نی ــا س ب

نیــز ارتقــا پیــدا می کنــد. همچنیــن کیفیــت پدیــداری  روح مــکان نیــز در فضــای آن  خانــه 

متجلــی شــده اســت. در نهایــت، مــکان خانــۀ ســبز تبدیــل بــه فرامکانــی می شــود کــه بــه 

علــت مدلول هایــی کــه بــه آن متصــل شــده، وجــوه اســتعاری فــراوان یافتــه و در آن جــا 

مســیر بــرای رســیدن بــه وضعیــت فضاشــدگی بــاز اســت. وضعیتــی کــه مــکان بــه حــدی 

در آن اســتعال یافتــه کــه تهدیــد و تخریــب خانــۀ ســبز، بــه مثابــه اتمــام پخــش و داســتان 

ــی قلمــداد می شــود. ایــن ســریال تلویزیون
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