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چکیده
بررســی معیارهــای کیفــی خانــه بــه عنــوان مکانــی کــه در شــکلگیری شــخصیت انســانها تأثیرگــذار اســت ،از
رهگ��ذر نشانه-معناشناسیــ میسرــ اس��ت .نش��انه -معناشناس�یـ (س��یال) کـ�ه از تعاملــ ب��ا مباح�ثـ پدیدارشناســی
و رجعــت بــه اصــل حســی -ادراکــی نشــانه حاصــل میشــود ،بســتر مناســبی بــرای بررســی چگونگــی کارکــرد ،تولیــد
و دریاف��ت معن��ا فراهـ�م میکنـ�د .در ایــن پژوهــش کــه از نــوع کیفــی و کاربــردی اســت ،اندیشــۀ معناســازی
بــرای «خانــه» در آثــار ســینمایی داریــوش مهرجویــی بــر مبنــای دیدگاههــای کریســتین نوربــرگ -شــولتز در حــوزۀ
مــکان ،تفســیر و تحلیــل شــده اســت .دو اثــر اجارهنشــینها و مهمــان مامــان در ژانــر کمــدی -درام بــه صــورت
هدفمنــد بــرای بررســی انــواع خانــه در ایــران بــه عنــوان مطالعــۀ مــوردی انتخــاب شــدهاند .نمایــش و انعــکاس
مفهــوم خانــه و پیونــد وجــودی آن بــا انســان بــه عنــوان اصلیتریــن راهبــرد بــرای تعریــف افــراد در آثــار مهرجویــی
تأکی��دی بـ�ر ارتبـ�اط دوسوــیه و معن��ادار می��ان خان��ه و زندگ�یـ انسانهاستــ؛ چراکــه انســان در هــر مکانــی کــه
زندگ��ی کن��د ،حت��ی ب��رای م��دت کوت��اه ،فعالیته��ای خ��ود را ح��ول محوری��ت ویژگیه��ای آن ش��کل میده��د.
بــه گونـهای کــه آن را مرکــزی میدانــد کــه بــه دلیــل تمایــز آن بــا فضــای بیــرون ،در قلمــرو آن احســاس آرامــش
میکن��د .نتای��ج پژوه��ش نش�اـن میده�دـ ک��ه در فیلمهــای مذکــور ،خانــه ،مرکــزی اســت کــه بــا شــخصیت
مکانــی خــود -کــه بــا مفاهیمــی چــون «حــس مالکیــت»« ،روابــط انســانی» و «ســنت» مرتبــط اســت -ارزشهــا و
ســبک زندگــی افــراد را تعریــف میکنــد.
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مقدمه
واژۀ خانــه بهــ معن��ای مح��ل آرامــش و ســکونت اســت .از مهمتریــن مســئلههایی
کــه ذیــل رویکــرد انسانشناســی فضــای خانــه بــه عنــوان دومیــن نیــاز بشــر بعــد از غــذا
مطــرح شــده ،رابط�ۀـ خان��ه بـ�ا معناس��ت ک��ه پیچیدگیه��ای بس��یاری دارد؛ زی��را ســکونت و
ماندــن ،گســترهای متنــوع از لحظههــای حیــات فــردی و اجتماعــی انســان را دربرمیگیــرد.
همچنیــن هســتی آدمــی از طریــق یگانگــی جدایــی ناپذیــر جریــان زندگــی و مــکان زندگــی
بـ�رای او مهیـ�ا میشـ�ود کـ�ه بـ�ه اعتقـ�اد نوربـ�رگ -شـ�ولتز (نظریهپـ�رداز مـ�کان در معمـ�اری)،
بهواســطۀ ایــن ســکنی گزیــدن اســت کــه حیــات او معنــا مییابــد و آرام میگیــرد .از
اینــرو رویکــرد مطالعــه پدیــداری مــکان ،بــه شــناخت ویژگیهــای کیفــی ،معنایــی و روح
مــکان جــاری در فضــا میپــردازد (نوربــرگ -شــولتز)1392 ،؛ زیــرا انســان در هــر مکانــی
کــه باشــد ،حتــی بــرای مــدت کوتــاه ،فعالیتهــای خــود را حــول محوریــت ویژگــی هــای
آن شـ�کل میده��د .لــذا نشانه-معناشناســی مــکان «خانــه» بــه عنــوان محــل ســکونت و
پایــگاه هســتی ،بیــش از هــر چیــز احساســات و تجربیــات اصلــی افــراد را در ارتبــاط بــا
مفاهی�مـ ،نش��انهها و عناصــر کالبــدی آن بــا حرکــت در محــور زمــان و مــکان افشــا میکنــد.
زیــرا فضــا و مــکان پدیدههایــی ســیال هســتند کــه نشــانهها هــم بــه تبــع آنهــا در فضــا و
زمــان حرکــتمیکننــد و بــا توجــه بــه موقعیــت انســان در بافــت پدیــداری معنــا مییابنــد
(شــعیری .)1386 ،لــذا معنــای خانــه ،مســئلهای فرهنگــی و متغیــر (ســیال) اســت و بــدون
پرداختــن بــه نشــانه-معناها یعنــی در نظــر گرفتــن موقعیــت انســانی و جنبــه وجــودی
نشــانهها نمیتوانیــم بــه بررســی رســالت اصلــی آن بپردازیــم.
در ایــران ،مفهــوم خانــه ،از اواخــر دورۀ قاجــار بــا ظهــور مظاهــر معمــاری غــرب دچــار
تحوالتــی شــده بــود ،در ســا لهای اخیــر نیــز بــا گســترش هــر چــه بیشــتر جمعیــت شــهرها
و نیــاز مبــرم بــه تهیــه مســکن دچــار بحــران معنایــی شــده اســت .ایــن مســئله باعــث
تغییــر در ســبک زندگــی مــردم ،اقتصــادی شــدن ارزشهــای فرهنگــی و نیــز رنــگ باختــن
مســائل اجتماعــی شــده اســت .آنچــه امــروز محتــاج آنیــم ،شــناخت ثــروت بهارثرســیده
از نســل گذشــته بــه مــا و تــاش بــرای بازخوانــی و بازشناســی ویژگیهــای مغفــول مانــده
معمــاری خانههــای ســنتی ایرانــی بــه عنــوان الگویــی پاســخگو بــه نیازهــای جســمی و
روانــی انســان و گرهگشــای مدیریــت ناکارآمــد امــروز بــرای دســتیابی بــه معمــاری پایــدار
بـ�ه عنـ�وان رویکـ�ردی توانـ�ا در برطـ�رف کـ�ردن نیازهـ�ای حقیقـ�ی زمانـ�ه باشـ�د .از آنجاکـ�ه
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پدیدارشناســی در پــی بســط و تعمیــق پهنــه تجربــه بیواســطۀ انســان و فراهــم آوردن
اشــارات و رهنمــون هــای نــرم و منعطــف بــرای فهــم و ادراک محیــط اســت (شــیرازی:1391 ،
 ،)92یعنــی کشــف تجربــۀ حســی -ادراکــی یــا زیســت شــهودی کــه مبنــا و منبــع شــناخت
محسـ�وب میشوــد ،تحلی��ل نشانه-معناشناسـ�انه س��ینمایی کــه ریشــه در مباحــث پدیــدار
شناســی دارد ،تحلیــل ابعــاد مهمــی از تجربــه ســینمایی و نیــز رابطــۀ میــان فیلــم و جامعــه را
ب��رای م��ا ممک��ن میســازد .ب��ه همیــن دلیــل بازخوانــی نشــانه -معناهــای مــکان در معمــاری
خانــه در ســینمای ایــران کــه پژوهشهــای معــدودی در ایــن زمینــه انجــام یافتــه اســت،
میتوانــد نقــش مهمــی در ارتقــای معمــاری خانههــای معاصــر و بــه تبــع آن کیفیــت
زندگــی مــردم داشــته باشــد .لــذا نظــر بــه اینکــه در آثــار ســینمایی کارگــردان ایرانــی،
داریــوش مهرجویــی« ،خانــه» کارکــرد دراماتیـ�ک داشــته و نقــش عمــدهای در بازنمایــی
بســیاری از جنبههــای اصیــل زندگــی ایرانــی دارد ،در ایــن پژوهــش ،دو مــورد از آثــار وی
مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد.
روش پژوهش
بـ�ه دلی��ل پیچیدگیهاــی ارتبــاط دو ح��وزۀ هنــر س��ینما و معماــری ،ی��ک روش كلــی بــرای
تحلیــل فیلــم وجــود نــدارد و در هــر تحلیــل تعییــن نــوع نگــرش و خوانــش تحلیــل گــر از
فیلــم راهگشــای درک و ارزیابــی تحلیــل انجــام شــده اســت .هــدف ایــن پژوهــش ،تحلیــل
نشانه-معناشناســی مــکان «خانــه» در آثــار ســینمایی داریــوش مهرجویــی بــا تکیــه بــر آرا
و دیدگاههــای کریســتین نوربــرگ -شــولتز اســت .دو اثــر مکانمحــور «اجارهنشــینها»

و «مهمــان مامــان» در ژانــر کمــدی -درام بــه صــورت هدفمنــد بــرای بررســی نمونــۀ نسـ ً
ـبتا
جدیــد خانــه (آپارتمــان) و نمونــه ســنتی و نیــز قرابــت ژانــر درام بــا زندگــی زیســته افــراد
جامعــه ب��ه عن��وان نمون��ه مطالعات�یـ انتخ�اـب ش��دهاند .ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی و
کاربــردی اســت و گــردآوری اطالعــات از طریــق مشــاهده فیلمهــا و مطالعــات کتابخان ـهای
صــورت میگیــرد .پــس از تبییــن جایــگاه خانــه در روایتهــای ســینمایی مــورد مطالعــه،
بــا اســتفاده از روش«تحلیــل روایــت» بــه تحلیــل و تفســیر معنــای آن بــا رویکــرد مذکــور
پرداختــه میشــود .تحلی��ل روای��ت بهــ ص��ورت کلگــرا بــا داســتان برخــورد میکنــد؛ یعنــی
بــر آن اســت تــا کلیــۀ اجــزای متشــکلۀ دادههــای داســتانی را مرتبــط بــا هــم دیــده و
تحلیــل کنــد .نشــانه -معناشناســی در تأویلــی حســی -ادراکــی و هســتیمدار ،موجودیــت
پدیــدهای اشــیا را بــه حقیقــت متعالــی آن پیونــد میزنــد و در قالــب پدیــداری معنامــدار
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عرض��ه میکن��د تـ�ا از ای��ن رهگ��ذر (ب�اـ عن��وان نش��انه -معناشناس�یـ س��یال) ،ســازهای
زیباییشــناختی بیافرینــد (فتوحــی .1)1390 ،در واقــع ،راز مهــم پدیــداری دیــدن هــم در
ایــن اســت کــه گفتمــان بــه محــل عرصــه و تجلــی چیزهــا نــه آنطــور کــه بایــد بلکــه آنطــور
کــه شایســته اســت ،تبدیــل شــود .در اندیشــههای نوبــرگ -شــولتز نیــز ،مــکان کلیتــی
اســت از مؤلفههــای عینــی و ذهنــی .در نتیجــه یــک پدیــدار کیفــی و کلــی اســت کــه
نمیتوانیــم آن را بــه هیــچ یــک از خصوصیاتــش -مثــاً بــه نســبتهای فضایــی -بــدون از

دســت دادن ماهیــت آن فــرو بکاهیــم .لــذا گامهــای تحلیــل در ایــن پژوهــش بــرای تمایــز
و طبقهبنــدی فضــا و رســیدن بــه شــخصیت مــکان براســاس نظریــات وی از طریــق تحلیــل
درهــم تنیــدۀ عناصــر کالبــدی و ســاختاری مــکان ،انحــای ظهــور آنهــا و اجــزای میزانســن
(نشــانه ،فعالیــت ،دیالــوگ و غیــره) در طــول روایــت صــورت گرفتــه و مؤلفههــای معنایــی
تأثیرگــذار بــر درک کالبــد ســاختمانی بــه عنــوان خانــه تبییــن میشــوند.
پیشینۀ پژوهش
پژوهشها در حوزۀ سینمایی:
در میــان معــدود پژوهشهــای ایرانــی کــه بــا رویکــرد بازنمایــی معمــاری بــه تصویــر
کشــیده شــده در آثــار ســینمایی انجــام یافتهانــد ،میتــوان بــه پایاننامــۀ دکتــری پناهــی
( )1386اشــاره کــرد کــه بــه بررســی و تحلیــل کارکــرد فضاهــای معمــاری در تجلــی یافتــن
مفاهیــم در فیلمهــای معناگــرا میپــردازد امــا بــه بازخوانــی و آسیبشناســی معمــاری و
شهرســازی بــه تصویــر کشــیده شــده در فیلمهــا اشــارهای نمیکنــد.
از جملــه پژوهشهایــی هــم کــه بــا تمرکــز بــر آثــار داریــوش مهرجویــی صــورت گرفتــه
انــد ،مــی تــوان بــه مقالــۀ علیپناهلــو و زاویــه ( )1395بــا عنــوان «مطالعــه تطبیقــی
چگونگــی مواجهــه پــری و هامــون (در آثــار مهرجویــی) بــا امــر نمادیــن الکانــی» اشــاره
کــرد کــه بــا رویکــرد روانــکاوی -فلســفی بــه آشــفتگیهای روانــی انســان مــدرن پرداختــه
امــا بــه تأثیــر معمــاری در فضاســازی هــای فیلــم اشــاره نمیکنــد .ســجودی ()1389
در مقالــۀ «مــکان ،جنســیت و بازنمایــی ســینمایی» بــه کارکردهــای فرهنگــی مــکان و
همبســتگی معنــادار بیــن مــکان در حکــم نظــام نشــانهای ســاختمند و جنســیت در فیلــم
 1بــرای مطالعــۀ بیشــتر ر.ک :شــعیری ،حمیدرضــا (« ،)1386رابطــۀ نشانهشناســی بــا پدیدارشناســی بــا نمونـهای
تحلیلــی از گفتمــان ادبــی -هنــری» ،ادبپژوهی ،شــمارۀ ســوم و کنعانــی ،ابراهیــم ( « ،)1392تعامل پدیدارشناســی
و نشــانه -معناشناســی راهــی بــه ســوی نشــانه -معناشناســی سـ ّیال» ،مجلــۀ اینترنتــی راســخون .
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لیــا پرداختــه اســت .همچنیــن ضیابخــش و مختابــاد امرئــی ( )1389نیــز در مقال ـهای بــا
عنــوان «معنابخشــی عبــادی نــور طبیعــی در فضاهــای معمــاری فیلــم “نــور زمســتانی”برگمن
و “پــری” مهرجویــی» بــه تأثیــر نــور فضاهــا در زیســت معنــوی و عبــادی انســان پرداختــه
انــد .رئیســی و همــکارن( )1400هــم در مقالــه «تحلیــل نشانه-معناشــناختی مــکان و فضا در
ســریا لهای تلویزیونــی (مطالعــۀ مــوردی :ســریال خانــۀ ســبز)» جلوههــای اســتحالۀ مــکان
و فضــا در ســریا لهای تلویزیونــی را بــا رویکــرد نشانهـمعناشــناختی واکاوی کردهانــد.
جنبــۀ نوآورانــه پژوهــش حاضــر ،بررســی مشــخصههای معناســاز خانــه براســاس
دیدگاههــای پدیــداری کریســتین نوربــرگ -شــولتز در روایتهــای ســینمایی داریــوش
مهرجویــی بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان مــوج نــو ســینمای ایــران اســت.
پژوهشها در حوزۀ خانه در فرهنگ ایرانی:
پژوهشهــای متعــددی دربــارۀ مؤلفههــای معنایــی و پدیــداری خانــۀ ایرانــی انجــام
شــده کــه در جــدول( )1برخــی از آنهــا ارائــه شــده اســت .نــگاه کلــی بــه نتایــج پژوهشهــا
گویــای ایــن اســت کــه خانههــای ســنتی و بومــی ایرانــی بــه دلیــل انطبــاق کیفیتهــای
فضایــی آن بــا فرهنــگ و ســبک زندگــی ایرانــی ،مکانــی دارای روح هســتند کــه عامــل اصلــی
ایجــاد حــس تعلــق در ســاکنان آنهاســت.
جدول .1نتایج و یافتههای پژوهشگران از کیفیت فضایی خانههایسنتی و بومی ایرانی
پژوهشگر
آرزو
صدوقی
()1390

عنوان پژوهش
فهم سرشت خانۀ ایرانی با
روش پدیدارشناسی ،نمونه
موردی شوادان و پیش بوم در
خانه دزفولی

نتایج و یافتهها
مفهوم سرشت خانه بر مبنای تبیین تجربۀ زیسته ،تعامل
بسیار نزدیکی با پدیده مکان و اجزا و کل آن دارد و دو دسته
معانی پویا نظیر سیالیت فکر و ذهن و لذت و معانی ساکن
نظیر آرامش و نزدیکی به خدا در ادراک فضایی آن قابل تفسیر
هستند.
شخصیت خانۀ ایرانی به دلیل حضور طبیعت سرشار از
آرامش و روح زندگیست و به دلیل وجود فضاهایی با

مهدی
حمزهنژاد،
مینا دشتی
()1395

کیفیتهای
بررسی خانههای سنتی ایرانی

متفاوت و نمود خاص نور و رنگ در اتاقها عالوه بر

از منظر پدیدارشناسان و

پاسخگویی به نیازهای

سنتگرایان معنوی

روزمره ،سرشار از خیا لانگیزی و خاطرهانگیزی است .لذا در
نظام چندالیهای از ارزشها ،فضای خانه سنتی ایرانی به ابعاد
روانشناختی ،وجودی و طبیعت گرا در نگرش پدیدارشناسانه
پاسخگوست.
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ادامه جدول .1نتایج و یافتههای پژوهشگران از کیفیت فضایی خانههایسنتی و بومی ایرانی
پژوهشگر
کیانوش
حسنی،
ویدا
نوروزبرازجانی
()1397

عنوان پژوهش
تبیین الگوی نوین از
دستور زبان شکل در
معماری
(نمونۀ موردی:خانههای
مجموعههای قاجاری

ابراهیمی ،زهره
ّ
تفضل

درونمایههای پیوند با محیط ،شادی ،آرامش و جدایی از
زندگی روزمره ،روح مکان و معنای نهفته الگوهای دیرپای
خانههای ایرانی (خانههای مجموعهای قاجار) را بیان میکند.

شهرهای تبریز و تهران)
با تفکیک معماری به کارکرد و زیبایی و یا هر تقسیمی میان

سید علی
طباطبایی

نتایج و یافتهها

روایت خانه :روشی برای
ِ
مطلوبیت
فهم و بازنمایی
تجربۀ زیسته در خانه

()1397

محسوسات و معانی ،فهم و نزدیکی به معنا و کیفیت حاصل
از خیالی برانگیخته در تجربۀ زیستۀ مطلوب در خانه ناممکن
میشود .خانه انسجامی میان انسان و جهان در متن روایت
زندگی او پدید میآورد تا این دو با اتصالی عمیق روح و
معنایی غنی و زیبا پدید آورند.
خانههای بومی آشکارا با تأمین قلمرو حضور خودی و تعیین

بایزیدگالبی،
قادر بایزیدی،
ارسالن
طهماسبی،
جلیل سحابی
()1398

پدیدار شناسی ادراک
حسی و تجربۀ ادراکی خانۀ
بومی
( مطالعۀ موردی :خانههای
منطقۀ موکریان(

مرز از غیرخودی -حس تداوم کودکی به بزرگسالی -امنیت
عاطفی و روانی در کنار هم بودن و ماندن -کانون فعالیتها،
آرزوها و تسکین غمها و جلوگاه بروز تمایالت در ظهور
آگاهی انسان از خویشتن و مواجههاش با جهان نقش دارند.
ساکنان این خانهها چنان با گوشۀ کوچک دنج خود خو
گرفتهاند که میکوشند حس بیهمتایی فردی را در جهانی
که روز به روز یکدستتر میشود ،حفظ کنند.

چهارچوب نظری پژوهش
نشانه -معناشناسی مکان و بازنمایی سینمایی آن
نشــانه مفهومــی اســت متعلــق بــه قلمــرو انتزاعــی النــگ 1و فرازبــان نشانه-شناســی کــه
ارزش خــود را در نظــام نشــانهای (رمــزگان) از رابطــه افتراقــی بــا دیگــر نشــانهها بــه دســت
مــیآورد .نشــانه بــه خــودی خــود معنــای آشــكاری نــدارد و آنچــه بــه آن معنــا میدهــد
درک ذهنــی مخاطــب و تأویــل اوســت (شــهبا و طبرســا .) 37 ، 1391 ،در میــان مطالعــات
نشانهشناســی ،نشانه-معناشناســی بــا عبــور از نشانهشناســی ســاختگرای محــض بــه
نشانهشناســی پدیدارشناســی ،ســیالیت یافتــه و بــا نشــان دادن مســیر حرکــت نشــانهها
بــه نشــانههای اســتعالیی ،بــه عوامــل معرفــت شناســانه آثــار فرصت بــروز و ظهور بیشــتری
میدهــد .پدیدارشناســی در پــی بررســی توصیفــی و بیواســطه از آنچــه بــر آگاهــی مــا
1 Longue
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پدیــدار میشــود ،بــوده و بیشــتر شــیوۀ نگریســتن و دیــدن بــرای غنــا بخشــیدن بــه جهــان
تجربــه آدمــی و دور شــدن از غفلتهــا اســت .گامهــای پدیدارشناســی از قبیــل توجــه،
تحلیــل زبانــی ،مشــاهده نحوههــای مختلــف ظهــور و تفســیر معانــی هرگــز از یکدیگــر جــدا
نیســتند و در دل هــم جــای دارنــد .چراکــه پدیدارشناســی نــه فرمــول اســت و نــه "روش"
در معنــای جدیــد کلمــه بلکــه گامهایــی آگاهانــه بــرای ارتقــا شــناخت اســت (پیــراوی ونــک،
 .)143-142 :1398پدیدارشناســی مــکان دو رویکــرد هستیشناســی و شناختشناســی
را دربرمیگیــرد .هستیشناســی کــه ریشــه در اندیشــههای هوســرل دارد ،بیشــتر
دیــد مکانــی داشــته و بــه دنبــال معنــای مــکان یــا زیســت جهــان «روح مــکان» اســت و
شناختشناســی بــا ریشــه در نظریــات هایدیگــر ،بیشـــتر نظرگاهــی انســانی بــه موضــوع
دارد و بــه روش هرمنوتیکــی بــه دنبــال چیســتی مــکان یــا تجربــۀ زیســته «حــس مــکان»
اســت .از ســوی دیگــر ،معمــاری یــک متــن الیــه گــون فضایــی بــوده و دارای مضامیــن و
معناهــای متعــدد در درون رمــزگان خــود اســت(دباغ و مختابــاد امرئــی .)3 :1393 ،در
واقــع ،هــر بنــا در حکــم متــن از الیههــای متعــدد و متفاوتــی تشــکیل شــده اســت کــه
در دو بعــد هــم زمانــی و در زمانــی شــکل گرفتــه و بســط مییابنــد و مجموعــه الیههــای
همنشــین و نظامهــای درگیــر در هــر بنــا از لحــاظ معنایــی پشــتیبانیکنندۀ یکدیگــر و
انســجامآفرینند (ســجودی  .)340-345 :1398لــذا معناهایــی کــه بهواســطۀ مــكان گــرد
هــم آورده میشــوند ،روح مــكان را میســازند و گامهــای تحلیــل نشانه-معناشناســانه
پدیــدۀ مــکان از تحلیــل مؤلفههــای ســازندۀ روح مــکان جــاری در آن حاصــل میشــود.
کراکوئــر در کتــاب «نظریــۀ فیلــم ،رهاســازی واقعیــت فیزیکــی »1ســینما را اساسـ ً
ـا مرتبــط
بــا واقعیــت میدانــد .هســتۀ اصلــی واقعگرایــی ســینمایی ،واقعگرایــی فضاســت یعنــی
تصویــر ســینمایی میتوانــد فضــا و عناصــر (نشــانهها) و اجــزای متشــکلۀ آن را کــه فضایــی
را اشــغال میکننــد ،نشــان دهــد (انــدرو .)228-227 :1365 ،فضایــی کــه بــر پــرده ســینما
نقــش میبنــدد در حقیقــت بازنمایــی مــکان گزینــش شــده فیلمســاز اســت (عالقمنــدان
مطلــق .)56 :1390 ،بازنمایــی ،تولیــد معنــا از طریــق چهارچــوب هــای مفهومــی و گفتمانــی
اســت(میرزاخانی ،ســاروخانی و همــکاران .)38 :1399 ،لــذا فیلمســازی کــه روح مكانهــا
را بهتــر شــناخته باشــد ،بــا امكاناتــی چــون نورپــردازی ،انتخــاب زاویــه دوربیــن ،صحنــه
پــردازی و غیــره بــا بازســازی ،تقویــت و تضعیــف نشــانههای واقعــی فضایــی ایجــاد
1 Theory of Film; The Redemption of Physical Reality
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میکن�دـ ک��ه بـ�ا روایـ�ت و ش��خصیت پ��ردازی فیلمــ هماهنگ��ی بیش��تری دارد .لــذا مطالعــۀ
نشانه-معناشناســانه در ژانــر (گونــه) درام (روایــت داســتانی) کــه هــدف اصلــی روایــت آن،
شــباهتی اســت کــه در نهایــت بــا زندگــی انســان هــا ارتبــاط پیــدا مــی کنــد ،اهمیــت
بیشــتری دارد کــه مطالعــات مــوردی ایــن پژوهــش هــم از ایــن گونــه هســتند.
مکان ،فضای زیسته و خانه در اندیشۀ کریستین نوربرگ -شولتز
بــا نگرشــی بــه ادبیــات گســتردۀ آن میتــوان بــه آســانی دریافــت کــه فقــدان یــک
تعریــف مشــترک و عــام از پدیدارشناســی را بســیاری از پدیدارشناســان مــورد تصدیــق
قــرار دادهانــد (شــیرازی .)93 :1391 ،بــا ایــن وجــود ،فــارغ از ایــن کــه آن را بازگشــتی بــه
خودچیزهــا بدانیــم (هوســرل) ،یــا چونان«گوهــر دریافــت» (مرلوپونتــی) ،همــواره منبــع
الهــام و تکیــه گاهــی بــرای پدیدارشناســان معمــاری و محیــط بــا عنــوان پدیدارشناســی
مــکان در هــر دو عرصــۀ نظریــه و عمــل بــوده اســت(همان .)93 :زیــرا قابلیــت و پتانســیل
فراهــم آوری بســتری بــرای تأویلــی بدیــع از چگونگــی معمــاری معاصــر و کهــن و نیــز جهــان
پیرامــون را در دل خــود نهفتــه دارد و بــه دلیــل داشــتن قابلیــت شــناخت رابطــۀ انســان
و مــکان ،شــیوۀ قابــل اعتمــاد و عمیقــی جهــت درک ،ارزیابــی و آسیبشناســی کیفیــت
ســکونتگاههای انســانی اســت.
بــه اعتقــاد بســیاری از پدیدارشناســان معمــاری ،خانــه پدیــدهای اســت کــه در تطابــق با
کلیــت نظــام اجتماعــی حاکــم بــر فرهنــگ انســانی(هنجارها ،آداب و رســوم) در میــان اقــوم
یــا ملــت هــا شــکل مــی گیــرد و ســاختار مــادی و معنــوی آن در فضــای زندگــی بــه وجــود
میآیــد .مــکان نیــز فضایــی تعریــف میشــود کــه احســاس میشــود ،درک میشــود
و ســپس بــا خاطــره عجیــن میشــود .بنابرایــن در حــاالت روحــی و خاطــرات هســتمند
بشــری اســت کــه احســاس نســبت بــه مــکان شــکل میگیــرد و روح مــکان نمــود مییابــد
(نــوری .)1392 ،لــذا خانــه ،مکانــی اســت کــه انســان بــه حضــور و وجــود خــود در آن ادراک
و شــناخت دارد (پورمنــد ،محمودینــژاد و همــکاران.)83 :1389 ،
براســاس آرای کریســتین نوربــرگ -شــولتز 1کــه از اولیــن معمــاران متأثــر از هایدیگــر
اســت کــه پدیدارشناســی را وارد حــوزۀ معمــاری کــرد و امــروزه نیــز نظریاتــش بســیار مــورد
 1بــرای مطالعــۀ بیشــتر ر.ک :پورمنــد ،حســنعلي .و محمــودي نــژاد ،هــادي .و رنــج آزمــاي آذري محمــد.)1389(.
«مفهــوم «مــکان و تصويــر ذهنــي» و مراتــب آن در شهرســازي از ديــدگاه «کريســتين نوربــري شــولتز» در رويکــرد
پديدارشناســي» ،مدیریــت شــهری ،شــماره .92-79 ،26
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ارجــاع اســت ،جریــان درونــی معمــاری فراینــد جســتجوی آدمــی بــرای یافتــن پایــگاه وجودی
و آشــکار کــردن معنــا اســت .همانطــور کــه قبــاً اشــاره شــد ،از نظــر او ،مكانهــا کلیتــی

از نشــانههای عینــی کــه دارای مصالــح مــادی ،شــکل ،بافــت و رنگانــد بــوده و فضاهــا
یــا کانونهایــی هســتند کــه حــوادث و رویدادهــای معنــیدار هســتی خــود را در آنهــا
تجرب�هـ میکنیــم .وی گامهایــی را در جهــت عزیمــت بــه ماهیــت و ســاختار مــکان اعــام
مـیدارد کــه اولیــن آن ،تشــخیص فضــا از طریــق تمایــز قائــل شــدن میان«محیــط طبیعــی»
و «محیــط مصنــوع» بــه عنوان«چشــم انــداز» و «مجتمـع زیســتی» اســت .او چشـمانداز را
پدیــدهای «طبیعــی» و «مجتمعهــای زیســتی» را پدیــدهای مصنــوع بشــر میدانــد کــه بــا
همــ در ارتب�اـط زمین��های قــرار دارنــد .یعنــی هــر فضــای زیســتا در رابطــه بــا زمینۀ چشـمانداز
موجــود معن��ا مییابــد .گام بعــدی ایجــاد طبقهبندیهایــی بــرای فضــا بــه عنــوان یــک
بعــد وجــودی و دارای مؤلفههــای تعریفپذیــری متمایــز اســت کــه عبارتانــد از:
دیالکتیک درون و بیرون:
عناصــر معمــاری ســازنده فضــا یعنــی کــف ،دیــوار و ســقف همــراه باهــم و بــه طــرق
گوناگــون یــک درون را در داخــل یــک بیــرون ایجــاد میکننــد و دیالکتیــک میــان درون
و بیــرون از طریــق درجــات مختلــف محصوریــت توســط ایــن عناصــر بیــان میشــود.
در درون بــودن ،هــدف اولیــۀ ســکونت و متعاقــب مفهــوم مــکان اســت .زیــرا در درون
بــودن کیفیتــی اســت کــه از طریــق آن فضــا بــه مــکان ارتقــا پیــدا میکنــد؛ کیفیتــی کــه
عمیقتریــن حــس ســکناگزینی را ایجــاد میکنــد .هــر قــدر فــرد بــه طــور عمیقتــری حــس
کنــد درون یــک مــکان قــرار دارد بیشــتر و قویتــر هویــت او بــا مــکان عجیــن خواهــد شــد
(عابــدی و ناصــری .)3 :1396 ،بــه عبــارت دیگــر ،مــکان محصــول فعالیــت فرهنگــی فضــا
اســت و شــکلگیری آن بــه مثابــه نظــام نشــانه ای در تعامــل دوســویه بــا شــکلگیری
زیررمــزگان فرهنگــی اســت کــه بــه مــکان و روابــط مکانــی معنــا و مفهــوم میدهــد .نظــام
یــک دســتگاه منطقــی از روابــط بیــن اجزاســت و پیرامــون شــبکهای از تقابلهــای دوتایــی
شــکل میگیــرد کــه منشــاء نشــانههای مکانــی میشــود .تقابــل اصلــی کــه بــه مــکان در
حکــم یــک نظــام شــکل میدهــد تقابــل درون و بیــرون اســت (ساســانی.)82-81 :390 ،
در ایــن میــان ،آنچــه بــه مــکان جــان میبخشــد ،روزن اســت زیــرا کــه باعــث کنــش و
واکنــش بــا محیــط میشــود.
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مرکزیت و محصوریت فضایی:
نوربرگ-شــولتز بــر اهمیــت مرکــز در ســاختار فضایــی تأکیــد دارد .در واقــع ،هــر مکانــی
کــه در آن معنــی آشــکار میشــود ،یــک مرکــز اســت (پرتــوی .)43 :1382 ،از نظــر وی،
ویژگــی اصلــی مکانهــای مصنــوع ،تمرکــز و حصــار اســت .محصوریــت بــه عنــوان عامــل
اولیــه تبدیــل فضــا بــه مــکان شــناخته میشــود و از جملــه کیفیــت هــای اصلــی بــه ویــژه
در ســکونتگاههای شــهری اســت کــه ظــرف فضــا را بــه عنــوان بســتری بــرای وقــوع ســایر
رخدادهــا تعریــف میکنــد و نقــش مهمــی در ارتبــاط محیــط بــا اســتفاده کننــده آن و
ادراک فضایــی وی ایفــا میکنــد.
قلمرو و مرز فضایی:
مــرز را میتــوان عامــل ایجــاد نظــم فضایــی و نقطــه جدایــی و گسســت فضاهــای
بیرونــی و درونــی دانســت کــه هایدیگــر آن را نــه یــک نقطــۀ توقــف بلکــه جایــی میدانــد
کــه در آن بعضــی چیزهــا شــروع بــه حضــور میکننــد (پورمنــد ،محمودینــژاد و همــکاران،
 .)86 :1389بــه اعتقــاد شــولتز ،محــدوده ،نزدیکــی بــه یکدیگــر را تســریع و تصریــح مــی
نمایــد و حلقــهای بــه منظــور اشــتراک تشــکیل میدهــد .چنانچــه «مرکــز تــوده و حــد
حصــار» هــر دو یــک مســئله «ایــن و آن» را معرفــی میکننــد (نوربــرگ -شــولتز.)82 :1392 ،
از نظــر او قلمــرو ،مولفــه اصلــی در حــس پــردازی بــه مــکان بــوده و حــوزه تعلــق و مالکیــت
یــک فــرد یــا گــروه نســبت بــه یــک ناحیــه یــا منطقــه را نشــان میدهــد کــه بــه وســیله
عناصــر کالبــدی ،نمادهــای فیزیکــی و گرافیکــی مشــخص میشــود .حوزههــای قلمــروی
در محیــط هــای انســانی شــامل حوزههــای رفتــاری یــا روانشــناختی نیــز اســت .چنانچــه
راپاپــورت 1قلمروهــا را روشــی بــرای ایجــاد تمایــز میــان گروههــای مختلــف شــهروندی در
فضاهــای شــهری دانســته و گونــه شناســی مســکن را تشــریحی بــر حصارهــای رفتــاری،
مفهومــی و اجتماعــی میدانــد (پورمنــد ،محمودینــژاد و همــکاران )86 :1389 ،لــذا
مــکان بــه عنــوان نظامــی از عناصــر و نمادهــای اشارهشــده ،از طریــق روابــط همبســته
بــا زیررمزگانهــای فرهنگــی 2وارد شــبکه عمومــی داللــت و آفرینــش معنــای اجتماعــی
میشــود و بــه دلیــل معناهایــی کــه بــه جنبههــای متفــاوت زندگــی افــراد میدهــد بــه
یــک زیررمــزگان پویــا و فعــال فرهنگــی تبدیــل میشــود (ساســانی.)83 :1390 ،
 1معمار و از پایهگذاران مطالعات محیطی-رفتاری

 2زیرمجموعه ای از رمزگانها و مؤلفههای فرهنگی هر جامعه
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گام ســوم نیــز توجــه بــه شــخصیت 1اســت ،شــخصیت ،نمایانگــر کلیــت یــا گشــتالتی
اســت کــه در آن هــر جــزء ،عملکــردی وابســته بــه کل دارد .نوربــرگ -شــولتز در کتــاب
«پدیــده مــکان» هــر فعالیتــی را نیازمنــد مکانــی بــا شــخصیت و مشــخصههای خــاص
میدانــد و مشــخصهها را مفاهیــم کیفــی مــکان اعــام داشــته و در ســه دســته زیــر
طبقهبنــدی میکنــد:
	-مشخصههای طبیعی که کیفیتهای اشیا و مصالح را دربرمیگیرد.
	-مشــخصههای روحــی و معنــوی کــه بــه ارزشهــا و اعتقــادات بشــری مربــوط
میشــود.
	-مشــخصههای انســانی کــه بــه روابــط و تعامــات اجتماعــی و رفتــاری انســان
مربــوط میشــود.
از آنجــا کــه معمــاری دارای زبانــی از طریــق فرمهــای معنــیدار اســت ،توجــه بــه
شــخصیت هــر بنــا مــی توانــد مــا را بــا روح و معنــای آمیختــه بــا آن آشــنا کنــد (پورمنــد،
محمودینــژاد و همــکاران .)87-88 :1389 ،لــذا شــخصیت ،اتمســفر کلــی و ماهیــت
عناصــر و مولفــه هــای فضــا را تعییــن میکنــد .نوبــرگ -شــولتز فضــای زیســته را مفهومــی
جامعتــر از فضــا و شــخصیت آن دانســته و در بحــث مــکان خانــه بــه عنــوان پایــگاه هســتی
انســان بیــان میکنــد کــه زمانــی کــه انســان در مکانــی ســکنی میگزینــد همزمــان در یــک
فضــا اســتقرار مییابــد و در معــرض مشــخصههای محیطــی قــرار میگیــرد کــه بــا دو
عملکــرد شــناختی«جهتیابی» و «شناســایی» همــراه میشــود (نوربرگ-شــولتز.)1392 ،
شناســایی مهمتریــن التــزام در ســکونت بــه شــمار مــی رود و دارای ارتبــاط نزدیکــی بــا
جهــت یابــی اســت کــه در عیــن حــال مــی توانــد از جهتیابــی متمایــز باشــد ،چنانچــه
یــک فــرد در مــکان میتوانــد بخوبــی جهــت داده شــود ،بــدون آن کــه شــناخت مناســبی
ازمحیــط داشــته باشــد(جهانپور :1398 ،بــه نقــل از پورمنــد و همــکاران .)1389 ،شناســایی
مــکان عــاوه بــر فراهــم ســازی اینکــه انســان در محیــط عملکــرد بهتــر و موثرتــر داشــته
باشــد ،بــه دلیــل تأثرپذیــری و وابســتگی بیشــتر بــه زمــان ،احســاس تعلــق بــه مــکان را بــه
وجــود مــیآورد و چنیــن حســی بــه مــکان هویــت ،لــذت و امنیــت عاطفــی را در انســان
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تقویتــ میکنــد .از دیــدگاه یوهانــی پاالســما 1نیــز پدیــدار شــدن خانــه بــه گــذر زمــان و
آهنــگ زندگــی ســاکنانش مرتبــط اســت کــه بــه دلیــل ادراک فضــا توســط تمــام حــواس و
تواناییهــای وجــودی انســان ،تجســم یافتــه و باعــث ایجــاد احســاس تعلــق و احســاس

هویــت در وی میشــود (.)Pallasmaa, 2005
یافتههای پژوهش
اجارهنشینها

در فیلــم اجارهنشــینها ،خان ـهای مجهو لالــوارث کــه توســط نماینــدۀ مالــک درگذشــته
خــود اداره میشــود ،مبنــای دعــوا و مناقشــه میــان مباشــر و مســتأجرین قــرار میگیــرد.
یکــی از روش هــای معرفــی مــکان در مجموعههــای تلویزیونــی و فیلمهــای ســینمایی،
صحنههــای معرفــی و آغازیــن اثــر اســت .ایــن صحنــه هــا نخســتین مواجهــه مخاطــب
بــا نشــانه هــا را رقــم مــی زنــد و از چیســتی مــکان در آنهــا رونمایــی میشــود (رئیســی،
نقــاشزاده و همــکاران .)28 :1398 ،ایــن فیلــم بــا نماهایــی بــاز و عمومــی از خیابــان
ولیعصــر ،بناهــای مدرنــی همچــون مــوزۀ هنرهــای معاصــر و برجهــای تازهســاخت شــهر
تهــران شــروع میشــود کــه حکایــت از در حــال توســعه بــودن آن دارد .در همیــن ابتــدای
کار بــا شــهری روبــرو میشــویم کــه در آن بــه وضــوح توســعهای نامتــوازن وجــود دارد.
ســاختمانهایی بــزرگ و برجهایــی باشــکوه را میبینیــم کــه بــا نمــای کلــی شــهر و درختــان
خشــکیده در معابــر عمومــی در تضادنــد .بــا خــروج از فضــای شــهری در ادامــه روایــت
نیــز ،بــه ســاختمانی میرســیم کــه در حاشــیۀ شــهر و در منطقــهای شــبیه بیابــان ،بنــا
شــده و باغچــه ای ســبز بــر پش ـتبام آن تعبیــه شــده اســت کــه حاکــی از نوعــی تضــاد در
دیالکتیــک ایــن ســاختمان و محیــط پیرامــون آن اســت (تصویــر.)1

تصویر .1تضاد میان بام سبز ساختمان و محیط بیابانگونۀ پیرامون
(منبع :عکاسی از فیلم)
 1نظریهپرداز پدیدارشناسی معماری با گفتمان تحلیل حواس
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ایـ�ن شرــایط در م��ورد خــود سـ�اختمان نی��ز ص��ادق اس��ت ،بهطوریکـ�ه علیرغــم زیبــا
و ســالم بــودن نمــای بیرونــی آن ،در داخــل بــه دلیــل ضعــف در سیســتم تأسیســاتی
دارای کیفیــت نامطلوبــی اســت .در ایــن فیلــم زندگــی آپارتمانــی در قالــب یــک مجتمــع
زیس�تـی س��ه و نی�مـ طبق�هـ ب��ه تصوی��ر کشــیده ش��ده اس��ت و تعریــف شــخصیتها از
طریــق نمایــش مــکان زندگــی آن هــا بــه مخاطــب ارائــه میشــود .معناشناســی عناصــر
و نش��انههای معمــاری داخلـ�ی از لح��اظ رنـ�گ ،مبلمـ�ان و غی��ره بهــ کار رفت��ه در میزانســن
متفــاوت هـ�ر طبقـ�ه ،گویــای نگــرش متفــاوت اقشــار مختلــف جامعــه نســبت بــه مفهــوم
خان��ه و فضاســازی آن براســاس دنیــای شــخصی و ارزشهــای خانوادگــی در قلمــرو خــود
اســت .از نظــر هایدگــر ،جهــان تنهــا از طریــق اثــر هنــری آشــکار میشــود و انســان بــا
ســاختن خانــه بــه مثابــه ی یــک اثــر ،بــه گــردآوری جهــان و آشــکار کــردن آن دســت میزنــد
( .)Heidegger, 2001: 68در جریــان فیلــم ،تالشهــای مســتأجران بــرای انجــام تعمیــرات
بــا هــدف تملــک ســاختمان براســاس قوانیــن مربــوط و مخالفتهــای نماینــدۀ مالــک از
طریــق صــدور برگــه تخلیــه ،مبیــن تــاش آنهــا بــرای آشکارســازی پایــگاه وجــودی خــود
(عینیتبخشـ�ی ب�هـ ح��س بــودن از طریـ�ق احرــاز مالکی��ت) و دســتیابی بــه امنیــت و ثبــات
اســت .چنانچــه آقــای قندی(مســتاجر) در مقابــل دســتور توقــف کار بــه کارگــران مشــغول
تخریــب و بازســازی خانــهاش توســط عبــاس آقــا (نماینــدۀ مالــک) میگویــد« :خونمــه.
خرابــه .دارم طبــق قانــون تعمیــرات جزئــی میکنــم ...مــن مســتأجر قانونــی ایــن خون ـهام
و رسـ ً
ـما بــه تــو یــه الــف مــرد گنــده ابــاغ میکنــم ایــن خونــه مجهــول الوارثــه و نماینــدۀ

قانونیشــم هیــچ اعتبــاری نــداره» (مهرجویــی.)1365 ،
در ایــن خانــه کــه نمایشــگر ســبک زندگــی آپارتماننشــینی در دهــۀ  60در جامعــۀ
ایرانــی اســت کــه بــه تازگــی از زندگــی در خانههــای ســنتی دارای پیونــد بــا طبیعــت بــه ایــن
گونــه مجتمــع زیســتی وارد شــده اســت ،همــۀ ســاکنان بــه هنــگام حضــور در پشــتبام
ســاختمان و مشــاهدۀ حــوض آب فیــروزهای ،گلهــا و گیاهــان کاشــته شــده در آن کــه
در واقــع حیــاط نیمطبقــه مســتاجر ســاکن در طبقــۀ آخــر اســت ،بــه نقــش مثبــت آن در
ارتقــای کیفیــت زندگــی بــه لحــاظ فراهــم نمــودن بســتر ارتبــاط بــا طبیعــت و خاطرهپــردازی
بــه عنــوان نشــانهای نمادیــن از حیــاط خانههــای ســنتی اذعــان میکننــد (تصویــر  .)2ایــن
فضــا علیرغــم ایجــاد اختــاف نظــر بــه دلیــل عــدم برخــورداری از تاسیســات مناســب کــه
باعــث تشــدید خرابیهــای کالبــد خانــه شــده اســت ،بــه یکــی از اهــداف و انگیزههــای
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اصلــی در حفــظ خانــه تبدیــل میشــود و زمینهســاز توافــق ســاکنان بــرای حفــظ و تعمیــر
خانــه میشــود.

تصویر  .2حیاط روی بام خانه با نشانههایی از حیاط سنتی ایرانی
(منبع :عکاسی از فیلم)

از آنج��ا کـ�ه س��اختن ب��ا هس��تی ،باش�یـدن (ب�وـدن) و احــراز هویــت پیونــد دارد ،زمانــی
کــه ســاکنین ،تصمیــم مــی گیرنــد خانــه را بازســازی کننــد ،همــهی مســائل حــل و فصــل
میشــوند .همســایگان اختالفــات را کنــار میگذارنــد و بــا دعــوت از کارگرانــی کــه بــه
دلیــل اختالفــات آنهــا مجبــور بــه نیمـهکاره رهــا کــردن کار بازســازی خانــه بــدون دریافــت
دســتمزد شــده بودنــد ،بــا یکدیگــر در تــدارک شــامی رنگیــن همــکاری میکننــد و ضمــن
تجربــۀ شــبی لذتبخــش ،بــرای تعمیــر خانــه برنامهریــزی میکننــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــه
اقتضــای ایــن گونــه مجتمــع زیســتی ســاکنان خانــه بــه نوعــی بــا هــم باشــیدن و هویــت
جمعــی دســت مییابنــد و همــه صاحــب خانــه مــی شــوند (بیــات ،شــیخ مهــدی:1396 ،
 .)49لــذا در ایــن فیلــم« ،روابــط انســانی» و «حــس مالکیــت» اصلیتریــن مشــخصههای
مکانــی تأثیرگــذار بــر درک و پذیــرش کالبــد ســاختمانی بــه عنــوان خانــه اســت.
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نمودار  . 1مشخصههای مکانی خانه در فیلم اجارهنشینها

مهمان مامان
در فیلــم مهمــان مامــان خانــوادهای بــه دلیــل فقــر ،بــرای تــدارک شــام بــرای پذیرایــی
از مهمــان خــود در ابتــدا دچــار چالشهایــی اســت کــه بــه دلیــل قابلیتهــای فرهنگــی
مــکان زندگــی ،در انتهــا تهیــه و صــرف شــام بــه یــک خاطــرۀ دلنشــین بــرای ســاکنین خانــه
تبدیــل میشــود .در ایــن فیلــم ،خانــه ،اصلیتریــن عنصــر روایــت اســت؛ خانــهای کــه
پــس از مشــاهده آســمان خراشهــای مــدرن و برجهــای در حــال ســاخت در محیــط
پیرامــون آن ،بــا دیــدن حیــاط آن بــه محقــر بودنــش و ســطح اقتصــادی پاییــن ســاکنان
آن پــی میبریــم .ایــن خانــه کــه یــک خانــۀ ســنتی اســت ،یــک حیــاط مرکــزی بــزرگ بــا
حــوض آب و گل و گیــاه دارد و همســایگان (اعــم از خانــواده ،دانشــجو و یــک زن جنــگزدۀ
تنه��ا) در گرداگ��رد آن زندگ��ی میکننــد .وجــود فقــط یــک در کــه بهواســطۀ هشــتی بــا ایــن
حیــاط و جهــان خــارج از خانــه ارتبــاط دارد ،ســبب بــروز تعاملــی درونگــرا میــان ســاکنین
خانــه میشــود .دیویــد ســیمون 1نقــش درب را در تجربــه جابجایــی ،انتقــال و در عیــن
حــال زنــده ســازی ،یــک روش قابــل رویــت در دیالکتیــک درون و بیــرون میدانــد (پورمنــد،
محمــودی نــژاد و همــکاران .)86 :1389 ،اهالــی ایــن خانــه نیــز ایــن حیــاط را نســبت بــه
فضــای بیــرون ،قلمــرو خصوصــی و تــوام بــا حــس امنیــت و آســایش خاطــر میداننــد
( )Goharipour,2019: 171امــا در عیــن حــال بــه دلیــل مشــترک بــودن آن ،و بــه خصــوص
 1اندیشمند معاصر در حوزۀ پدیدار شناسی مکان
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نقــض حریــم بصــری آن توســط ســاختمانهای غیــر اصولــی مجــاور ،بایــد آداب ویــژهای را در
آن رعایــت کننــد کــه ایــن امــر در حفــظ حجــاب توســط زنــان نمــود بیشــتری دارد .همچنیــن
ســهم ایــن فضــا بــه عنــوان مرکــزی در شــکل گیــری ســاختار کالبــدی خانــه شــامل اتاقهــا،
هشــتی و ایــوان بــه عنــوان تأمینکننــدۀ نیازهــای ســاکنین از جملــه خلــوت و دریچ ـهای
بــرای ارتبــاط بــا طبیعــت بســیار عمــده اســت .لــذا ایــن فضــا عنصــر اصلــی منطــق اجتماعــی
خانــه از نظــر زیررمزگانهــای فرهنگــی حریــم ،محرمیــت ،هــم پیونــدی و هــم زیســتی اســت.
چراکــه اینگونــه همزیســتی بســتری بــرای تعامــات اجتماعــی ســاکنین فراهــم میکنــد تــا
بتواننــد در غــم و شــادی یکدیگــر شــریک باشــند .ایــن مســئله در مــواردی باعــث ایجــاد
مزاحمــت و عــدم رعایــت حریــم خصوصــی بــرای ســاکنین میشــود .چنانچــه در ایــن فیلــم
نیــز دعــوای خانوادگــی یکــی از همســایگان (صدیقــه بــا شــوهر معتــادش) بــرای لحظاتــی
باعــث برهــم خــوردن آرامــش خانــه و بــه ویــژه مهمانــان میشــود .امــا در طــول روایــت،
بــه نقــش مثبــت و کارکــردی آن بــه عنــوان فضایــی مناســب جهــت کار«شکســتن گــردو
بــرای فــروش» و برگــزاری مراســمات «تهیــۀ شــام» نیــز پــی میبریــم .بــه عنــوان مثــال،
وقتــی (خانــم اخــوان) یکــی از همســایگان محلــه بــا کیســه برنــج جهــت کمــک بــه مــادر
خانــواده میزبــان (عفــت خانــم) میآیــد ،در گوشــهای از حیــاط بــا اشــاره بــه خانــۀ آنهــا
ک��ه مهمان��ان حض�وـر دارن��د ،میگویــد« :یــه چــراغ خوراکپــزی هــم بیــار .همینجــا درســت
میکنیــم .اونور دود و دم راه نیندازیــم بهتــره» (مهرجویــی و همــکاران .)1383 ،لــذا
ســایر همســایگان خانــه نیــز کــه در جریــان مشــکل عفــت خانــم قــرار میگیرنــد ،بــا فراهــم
کــردن مــواد غذایــی در تــوان خــود شــروع بــه کمــک بــه آنهــا میکننــد .و در نهایــت
ســفرهای زیبــا و پــر از غذاهــای رنگیــن بــر ایــوان خانــه و رو بــه مناظــر زیبــای طبیعــت
حیــاط (تصویــر )3گســترده شــده و تمــام همســایگان در کنــار هــم لحظــات شــیرین و
خاطرهانگیــزی را تجربــه میکننــد.

تصویر .3صرف شام در ایوان و کنار مناظر طبیعی حیاط
(منبع :عکاسی از فیلم)
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در واقــع ،در ایــن خانــه ،نــوع ترکیببنــدی عناصــر ســاختاری -کالبــدی شــکلدهندۀ
محصوریــت فضایــی آن ،زمینهســاز مشــخصههای کیفــی آن بــوده و نقــش اصلــی را در
انســجام همســایگان داشــته و عامــل اصلــی هویــت و وحــدت آنهاســت .لــذا آرمانشــهری
میشــود کــه انســان هــا در آن غمخــوار یکدیگرنــد و هــر چــه را کــه دارنــد بــا یکدیگــر
تقســیم میکننــد (بیــات ،شــیخ مهــدی .)50 :1395 ،گاســتون باشــار 1خانــه را مفهومــی
درونــی میدانــد کــه بــا رویاهــا و خاطرههــا پیونــد میخــورد و معتقــد اســت جنــس
خاطراتــی کــه در خانــه شــکل میگیرنــد متفــاوت از خاطــرات شــکل گرفتــه در جهــان بیــرون
اســت ( .)Bachelard, 1994در صحنــه آرایــی ایــن فیلــم نیــز ،بیــش از آنکــه بــر عناصــر
و اجــزای بنــا تاکیــد شــده باشــد ،بــر مشــخصههای انســانی و آداب و رســوم بــه عنــوان
نشــانه -معناهــای فرهنگــی تکیــه شــده اســت .یعنــی مجموعــه افعالــی کــه بــا درگیــر
کــردن عواطــف و حــواس پنجگانــه از جملــه بویایــی ،چشــایی و غیــره احساســات انســان
را برمیانگیــزد ( .)Pallasmaa, 2005ل��ذا تمــام عوامــل بصــری در ایــن فیلــم بــر درک
خانــه ،نــه بــه عنــوان یــک بنــا ،بلکــه بــه عنــوان مفهومــی سرشــار از روح زندگــی در پیونــد
بــا «ســنتها» تأکیــد میکننــد.

نمودار .2رمزگانهای فرهنگی و مشخصههای مکانی خانه در فیلم مهمان مامان

 1فیلسوف فرانسوی با نگاهی شاعرانه به مکان و نویسندۀ کتاب بوطیقای فضا در قرن بیستم
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بحث و نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ،بــه تحلیــل نشانه-معناشــناختی خانــه در روایتهــای ســینمایی
داریــوش مهرجویــی براســاس دیدگاههــای پدیــداری نوربــرگ -شــولتز در بحــث مــکان
پرداختــه شــد .در ایــن دیــدگاه ،خانــه ،مرکــزی اســت کــه بــا محصوریــت فضایــی -کالبــدی
خــود ،فضایــی متمایــز از جهــان بیــرون بــرای انســان فراهــم میکنــد تــا بــا ســکونت
در قلمــرو آن احســاس آرامــش بکنــد .بررس��ی دو فیلـ�م «اجارهنشــینها» و «مهمــان
مام��ان» نشــان میدهــد کــه کالبــد خانــه نقشــی اصلــی را در شــکلگیری روایــت دارد و
مفهــوم نمایــش داده ش��ده از آن در حکــم نظــام مفاهیــم فرهنگــی ،تاکیــدی بــر پیونــدی
پرمعنـ�ا میــان انســان و محیــط و تأثیــر آن در حیــات فــردی و اجتماعــی اســت .بــه عبــارت
دیگــر ،براســاس تحلیــل پدیــداری نشــانه -معناهــا در ایــن فیلمهــا خانــه نــه تنهــا صرفــا
موجودیت��ی مـ�ادی نیس��ت بلکهــ ب�هـ عن��وان مکانــی تجســم یافتــه کــه بــا مشــخصههای
خـ�ود ک��ه بـ�ا مفاهیــم کیفـ�ی و زیررمزگانهــای فرهنگــی چــون «حــس مالکیــت»« ،روابــط
انســانی» و «ســنت» مرتبطنــد (نمــودار ،)3عملکــرد و ســبک زندگــی شــخصیتها را تعریــف
میکنــد ،ب��ه آنه��ا هوی��ت میبخشــد و ب�اـ آنه�اـ هویتــ میگیـ�رد .ل��ذا بــا تعمــق در
ن میتــوان گفــت کــه کالبــد خانــه بــه عنــوان اولیــن فضایــی کــه انســان
جوهــره اصلــی آ 
را دربــر میگیــرد ،بــا حضــور در خاطــرات ،انگیزههــا و آمــال و آرزوهــای ســاکنین خــود و
معناپــردازی و جهتدهــی بــه آنهــا زمینهســاز حصــول شــناخت و عرصــه عینیتبخشــی
ســاکنین بــه وجــود و هســتی خــود میشــود .بــه همیــن دلیــل بازنمایــی ایــن مفاهیــم
در کن��ار نماهــای آغازیــن ایــن فیلمهــا کــه شــامل تصاویــری از ســاختمانهای مــدرن،
خانههایــی بلندمرتبــه و قوطــیوار هســتند ،در واقــع هشــداری اســت نســبت بــه رونــد

ً
صرفــا بــا توجیــه
رو بــه افزایــش اینگونــه خانههــا در جامعــه در چنــد دهــۀ اخیــر کــه
ســود اقتصــادی بیشــتر ســاخته میشــوند .ایــن خانههــا بــه اقتضــای کیفیــات فضایــی
خــود محدودیتهایــی در تجــارب لذتبخــش زندگــی بــرای ســاکنین خــود فراهــم میکننــد
کــه باعــث کمرنــگ شــدن دســتیابی بــه معنــا بــه عنــوان یکــی از بنیادیتریــن نیازهــای
انســان میشــود .در حالــی کــه خانــۀ ســنتی ایرانــی بــه عنــوان الگویــی برخاســته از اقلیــم،
ســنت و فرهنــگ ایرانــی بــا مجموعــه نظامهــای معنایــی خــود قابلیــت پاســخگویی
توأمــان بــه نیازهــای مــادی (هستیشــناختی) و معنــوی (روانشــناختی) انســان را دارد
و میتــوان بــا احیــا ،معاصرســازی و بهرهگیــری از مفاهیــم آن جهــت معنابخشــی و
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پذی��رش کالبـ�د ســاختمانی ب��ه عن��وان خان��ه اسـ�تفاده ک��رد .بــه ع�لاوه ،در ایــن پژوهــش
نقــش خانــه تنهــا در دو روایــت بلنــد ســینمایی داریــوش مهرجویــی مــورد ارزیابــی قــرار
گرفــت .امــا ایــن فیلمســاز برگزیــده فیلمهــای موفــق دیگــری نیــز در کارنامــۀ خــود دارد
کــه نگاهــی اجمالــی بــه آنهــا گــواه ایــن اســت کــه در غالــب آثــار او ،دغدغــۀ معضــات
روز اجتماعــی مرتبــط بــا مــکان زندگــی انســانها وجــود دارد .لــذا بــا بررســی و تحلیــل
مفاهیــم ،نشــانهها و داللتهــای معنایــی در میزانســن و صحنهآرایــی ایــن آثــار میتــوان
بــه نظریهپــردازی دربــارۀ معمــاری ایرانــی از طریــق ســینما رســید ،نظریههایــی کــه هویــت
معمــاری و ســینمای هنــری مــا را در زیرمجموعــۀ فرهنــگ ایرانــی تعریــفکننــد و راهبــرد
آینــدۀ آن باشــند.

نمودار .3مشخصهها و زیررمزگانهای فرهنگی خانه در سینمای داریوش مهرجویی از منظر پدیدارشناسی مکان
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