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چکیده

ــی کــه در شــکل  گیری شــخصیت انســان  ها تأثیرگــذار اســت، از  ــوان مکان ــه عن ــه ب بررســی معیارهــای کیفــی خان

رهگــذر نشانه-معناشناســی میســر اســت. نشــانه- معناشناســی )ســیال( کــه از تعامــل بــا مباحـــ پدیدارشناســی 

و رجعــت بــه اصــل حســی- ادراکــی نشــانه حاصــل می شــود، بســتر مناســبی بــرای بررســی چگونگــی کارکــرد، تولیــد 

ــازی  ــۀ معناس ــت، اندیش ــردی اس ــی و کارب ــوع کیف ــه از ن ــش ک ــن پژوه ــد. در ای ــم می کن ــا فراه ــت معن و دریاف

بــرای »خانــه« در آثــار ســینمایی داریــوش مهرجویــی بــر مبنــای دیدگاه هــای کریســتین نوربــرگ- شــولتز در حــوزۀ 

مــکان، تفســیر و تحلیــل شــده اســت. دو اثــر اجاره نشــین ها و مهمــان مامــان در ژانــر کمــدی- درام بــه صــورت 

هدفمنــد بــرای بررســی انــواع خانــه در ایــران بــه عنــوان مطالعــۀ مــوردی انتخــاب شــده  اند. نمایــش و انعــکاس 

مفهــوم خانــه و پیونــد وجــودی آن بــا انســان بــه عنــوان اصلی  تریــن راهبــرد بــرای تعریــف افــراد در آثــار مهرجویــی 

تأکیــدی بــر ارتبــاط دوســویه و معنــادار میــان خانــه و زندگــی انسان  هاســت؛ چراکــه انســان در هــر مکانــی کــه 

ــت ویژگی هــای آن شــکل می دهــد.  ــاه، فعالیت هــای خــود را حــول محوری ــرای مــدت کوت ــی ب ــد، حت زندگــی کن

بــه گونــه ای کــه آن را مرکــزی می دانــد کــه بــه دلیــل تمایــز آن بــا فضــای بیــرون، در قلمــرو آن احســاس آرامــش 

ــخصیت  ــا ش ــه ب ــت ک ــزی اس ــه، مرک ــور، خان ــای مذک ــه در فیلم  ه ــد ک ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــد. نتای می کن

مکانــی خــود- کــه بــا مفاهیمــی چــون »حــس مالکیــت«، »روابــط انســانی« و »ســنت« مرتبــط اســت- ارزش هــا و 

ســبک زندگــی افــراد را تعریــف می کنــد.
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مقدمه

ــئله هایی  ــن مس ــت. از مهم تری ــکونت اس ــش و س ــل آرام ــای مح ــه معن ــه ب واژۀ خان

کــه ذیــل رویکــرد انسان شناســی فضــای خانــه بــه عنــوان دومیــن نیــاز بشــر بعــد از غــذا 

مطــرح شــده، رابطــۀ خانــه بــا معناســت کــه پیچیدگی  هــای بســیاری دارد؛ زیــرا ســکونت و 

مانــدن، گســتره ای متنــوع از لحظه هــای حیــات فــردی و اجتماعــی انســان را دربرمی گیــرد. 

همچنیــن هســتی آدمــی از طریــق یگانگــی جدایــی ناپذیــر جریــان زندگــی و مــکان زندگــی 

بــرای او مهیــا می شــود کــه بــه اعتقــاد نوربــرگ- شــولتز )نظریه پــرداز مــکان در معمــاری(، 

ــرد. از  ــد و آرام می گی ــا می یاب ــات او معن ــه حی ــت ک ــدن اس ــکنی گزی ــن س ــطۀ ای به واس

ــی و روح  ــه شــناخت ویژگی هــای کیفــی، معنای ــداری مــکان، ب ــرو رویکــرد مطالعــه پدی این

ــی  ــر مکان ــان در ه ــرا انس ــولتز، 1392(؛ زی ــرگ- ش ــردازد )نورب ــا می پ ــاری در فض ــکان ج م

کــه باشــد، حتــی بــرای مــدت کوتــاه، فعالیت هــای خــود را حــول محوریــت ویژگــی هــای 

ــوان محــل ســکونت و  ــه عن ــه« ب ــذا نشانه-معناشناســی مــکان »خان آن شــکل می دهــد. ل

ــا  ــاط ب ــراد را در ارتب ــی اف ــات اصل ــات و تجربی ــز احساس ــر چی ــش از ه ــتی، بی ــگاه هس پای

مفاهیــم، نشــانه ها و عناصــر کالبــدی آن بــا حرکــت در محــور زمــان و مــکان افشــا می کنــد. 

زیــرا فضــا و مــکان پدیده هایــی ســیال هســتند کــه نشــانه ها هــم بــه تبــع آنهــا در فضــا و 

زمــان حرکــت  می کننــد و بــا توجــه بــه موقعیــت انســان در بافــت پدیــداری معنــا می یابنــد 

)شــعیری، 1386(. لــذا معنــای خانــه، مســئله  ای فرهنگــی و متغیــر )ســیال( اســت و بــدون 

ــودی  ــه وج ــانی و جنب ــت انس ــن موقعی ــر گرفت ــی در نظ ــانه-معناها یعن ــه نش ــن ب پرداخت

ــم. ــی آن بپردازی ــالت اصل ــی رس ــه بررس ــم ب ــانه ها نمی توانی نش

ــا ظهــور مظاهــر معمــاری غــرب دچــار  در ایــران، مفهــوم خانــه، از اواخــر دورۀ قاجــار ب

تحوالتــی شــده بــود، در ســال های اخیــر نیــز بــا گســترش هــر چــه بیشــتر جمعیــت شــهرها 

ــن مســئله باعـــ  ــی شــده اســت. ای ــار بحــران معنای ــه مســکن دچ ــه تهی ــرم ب ــاز مب و نی

تغییــر در ســبک زندگــی مــردم، اقتصــادی شــدن ارزش هــای فرهنگــی و نیــز رنــگ باختــن 

مســائل اجتماعــی شــده اســت. آنچــه امــروز محتــاج آنیــم، شــناخت ثــروت به ارث رســیده 

از نســل گذشــته بــه مــا و تــالش بــرای بازخوانــی و بازشناســی ویژگی هــای مغفــول مانــده 

ــمی و  ــای جس ــه نیازه ــخگو ب ــی پاس ــوان الگوی ــه عن ــی ب ــنتی ایران ــای س ــاری خانه  ه معم

روانــی انســان و گره  گشــای مدیریــت ناکارآمــد امــروز بــرای دســتیابی بــه معمــاری پایــدار 

ــه  ــد. از آنجاک ــه باش ــی زمان ــای حقیق ــردن نیازه ــرف ک ــا در برط ــردی توان ــوان رویک ــه عن ب
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ــم آوردن  ــان و فراه ــطۀ انس ــه بی واس ــه تجرب ــق پهن ــط و تعمی ــی بس ــی در پ پدیدارشناس

اشــارات و رهنمــون هــای نــرم و منعطــف بــرای فهــم و ادراک محیــط اســت )شــیرازی، 1391: 

92(، یعنــی کشــف تجربــۀ حســی- ادراکــی یــا زیســت شــهودی کــه مبنــا و منبــع شــناخت 

محســوب می شــود، تحلیــل نشانه-معناشناســانه ســینمایی کــه ریشــه در مباحـــ پدیــدار 

شناســی دارد، تحلیــل ابعــاد مهمــی از تجربــه ســینمایی و نیــز رابطــۀ میــان فیلــم و جامعــه را 

بــرای مــا ممکــن می ســازد. بــه همیــن دلیــل بازخوانــی نشــانه- معناهــای مــکان در معمــاری 

خانــه در ســینمای ایــران کــه پژوهش هــای معــدودی در ایــن زمینــه انجــام یافتــه اســت، 

ــت  ــع آن کیفی ــه تب ــر و ب ــای معاص ــاری خانه ه ــای معم ــی در ارتق ــش مهم ــد نق می  توان

ــی،  ــردان ایران ــینمایی کارگ ــار س ــه در آث ــه اینک ــر ب ــذا نظ ــد. ل ــته باش ــردم داش ــی م زندگ

ــی  ــده ای در بازنمای ــش عم ــته و نق ــک داش ــرد دراماتی ــه« کارک ــی، »خان ــوش مهرجوی داری

ــار وی  ــی دارد، در ایــن پژوهــش، دو مــورد از آث بســیاری از جنبه هــای اصیــل زندگــی ایران

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــورد مطالع م

روش پژوهش

بــه دلیــل پیچیدگی هــای ارتبــاط دو حــوزۀ هنــر ســینما و معمــاری، یــک 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 

ــین ها«  ــور »اجاره نش ــر مکان مح ــت. دو اث ــولتز اس ــرگ- ش ــتین نورب ــای کریس و دیدگاه ه

و »مهمــان مامــان« در ژانــر کمــدی- درام بــه صــورت هدفمنــد بــرای بررســی نمونــۀ نســبتًا 

جدیــد خانــه )آپارتمــان( و نمونــه ســنتی و نیــز قرابــت ژانــر درام بــا زندگــی زیســته افــراد 

ــی و  ــوع کیف ــن پژوهــش از ن ــی انتخــاب شــده اند. ای ــه مطالعات ــوان نمون ــه عن ــه ب جامع

کاربــردی اســت و گــردآوری اطالعــات از طریــق مشــاهده فیلم هــا و مطالعــات کتابخانــه ای 

ــه در روایت هــای ســینمایی مــورد مطالعــه،  ــگاه خان ــرد. پــس از تبییــن جای صــورت می گی

بــا اســتفاده از روش»تحلیــل روایــت« بــه تحلیــل و تفســیر معنــای آن بــا رویکــرد مذکــور 

پرداختــه می شــود. تحلیــل روایــت بــه صــورت کل گــرا بــا داســتان برخــورد می کنــد؛ یعنــی 

ــده و  ــم دی ــا ه ــط ب ــتانی را مرتب ــای داس ــکلۀ داده ه ــزای متش ــۀ اج ــا کلی ــت ت ــر آن اس ب

تحلیــل کنــد. نشــانه- معناشناســی در تأویلــی حســی- ادراکــی و هســتی مدار، موجودیــت 

پدیــده ای اشــیا را بــه حقیقــت متعالــی آن پیونــد می زنــد و در قالــب پدیــداری معنامــدار 
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ــیال(، ســازه ای  ــی س ــانه- معناشناس ــوان نش ــذر )بــا عن ــن رهگ ــد تــا از ای ــه می کن عرض

ــم در  ــدن ه ــداری دی ــم پدی ــع، راز مه ــی، 1390(1. در واق ــد )فتوح ــناختی بیافرین زیبایی ش

ایــن اســت کــه گفتمــان بــه محــل عرصــه و تجلــی چیزهــا نــه آنطــور کــه بایــد بلکــه آنطــور 

ــی  ــکان کلیت ــز، م ــرگ- شــولتز نی ــل شــود. در اندیشــه های نوب ــه شایســته اســت، تبدی ک

ــه  ــت ک ــی اس ــی و کل ــدار کیف ــک پدی ــه ی ــی. در نتیج ــی و ذهن ــای عین ــت از مؤلفه ه اس

نمی توانیــم آن را بــه هیــچ یــک از خصوصیاتــش- مثــالً بــه نســبت های فضایــی- بــدون از 

دســت دادن ماهیــت آن فــرو بکاهیــم. لــذا گام هــای تحلیــل در ایــن پژوهــش بــرای تمایــز 

و طبقه بنــدی فضــا و رســیدن بــه شــخصیت مــکان براســاس نظریــات وی از طریــق تحلیــل 

ــا و اجــزای میزانســن  ــور آ نه ــدی و ســاختاری مــکان، انحــای ظه ــدۀ عناصــر کالب درهــم تنی

)نشــانه، فعالیــت، دیالــوگ و غیــره( در طــول روایــت صــورت گرفتــه و مؤلفه هــای معنایــی 

ــر درک کالبــد ســاختمانی بــه عنــوان خانــه تبییــن می شــوند.  تأثیرگــذار ب

پیشینۀ پژوهش

پژوهش ها در حوزۀ سینمایی:

ــر  ــه تصوی ــا رویکــرد بازنمایــی معمــاری ب ــی کــه ب در میــان معــدود پژوهش هــای ایران

کشــیده شــده در آثــار ســینمایی انجــام یافته انــد، می تــوان بــه پایان نامــۀ دکتــری پناهــی 

)1386( اشــاره کــرد کــه بــه بررســی و تحلیــل کارکــرد فضاهــای معمــاری در تجلــی یافتــن 

ــاری و  ــی معم ــی و آسیب شناس ــه بازخوان ــا ب ــردازد ام ــرا می پ ــای معناگ ــم در فیلم ه مفاهی

ــد.  ــر کشــیده شــده در فیلم هــا اشــاره ای نمی کن ــه تصوی شهرســازی ب

از جملــه پژوهش هایــی هــم کــه بــا تمرکــز بــر آثــار داریــوش مهرجویــی صــورت گرفتــه 

ــی  ــه تطبیق ــوان »مطالع ــا عن ــه )1395( ب ــو و زاوی ــۀ علی پناهل ــه مقال ــوان ب ــی ت ــد، م ان

ــاره  ــی« اش ــن الکان ــر نمادی ــا ام ــی( ب ــار مهرجوی ــون )در آث ــری و هام ــه پ ــی مواجه چگونگ

کــرد کــه بــا رویکــرد روانــکاوی- فلســفی بــه آشــفتگی های روانــی انســان مــدرن پرداختــه 

امــا بــه تأثیــر معمــاری در فضاســازی هــای فیلــم اشــاره نمی کنــد. ســجودی )1389( 

در مقالــۀ »مــکان، جنســیت و بازنمایــی ســینمایی« بــه کارکردهــای فرهنگــی مــکان و 

همبســتگی معنــادار بیــن مــکان در حکــم نظــام نشــانه ای ســاختمند و جنســیت در فیلــم 

1  بــرای مطالعــۀ بیشــتر ر.ک: شــعیری، حمیدرضــا )1386(، »رابطــۀ نشانه شناســی بــا پدیدارشناســی بــا نمونــه ای 
تحلیلــی از گفتمــان ادبــی- هنــری«، ادب پژوهی، شــمارۀ ســوم و کنعانــی، ابراهیــم )1392(، » تعامل پدیدارشناســی 

و نشــانه- معناشناســی راهــی بــه ســوی نشــانه- معناشناســی ســّیال«، مجلــۀ اینترنتــی راســخون .
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لیــال پرداختــه اســت. همچنیــن ضیابخــش و مختابــاد امرئــی )1389( نیــز در مقالــه ای 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)1400( هــم در مقالــه »تحلیــل نشانه-معناشــناختی مــکان و فضا در 

ســریال های تلویزیونــی )مطالعــۀ مــوردی: ســریال خانــۀ ســبز(« جلوه هــای اســتحالۀ مــکان 

ــد.  ــناختی واکاوی کرده ان ــرد نشانه ـ معناش ــا رویک ــی را ب ــریال های تلویزیون ــا در س و فض

جنبــۀ نوآورانــه پژوهــش حاضــر، بررســی مشــخصه های معناســاز خانــه براســاس 

دیدگاه هــای پدیــداری کریســتین نوربــرگ- شــولتز در روایت هــای ســینمایی داریــوش 

ــت.  ــران اس ــینمای ای ــو س ــوج ن ــگامان م ــی از پیش ــوان یک ــه عن ــی ب مهرجوی

پژوهش ها در حوزۀ خانه در فرهنگ ایرانی: 

ــام  ــی انج ــۀ ایران ــداری خان ــی و پدی ــای معنای ــارۀ مؤلفه ه ــددی درب ــای متع پژوهش ه

شــده کــه در جــدول)1( برخــی از آ نهــا ارائــه شــده اســت. نــگاه کلــی بــه نتایــج پژوهش هــا 

ــاق کیفیت هــای  ــه دلیــل انطب گویــای ایــن اســت کــه خانه هــای ســنتی و بومــی ایرانــی ب

فضایــی آن بــا فرهنــگ و ســبک زندگــی ایرانــی، مکانــی دارای روح هســتند کــه عامــل اصلــی 

ایجــاد حــس تعلــق در ســاکنان آنهاســت.  

جدول1. نتایج و یافته های پژوهشگران از کیفیت  فضایی خانه های   سنتی و بومی ایرانی

نتایج و یافته هاعنوان پژوهشپژوهشگر

آرزو 
صدوقی
)1390(

فهم سرشت خانۀ ایرانی با 
روش پدیدارشناسی، نمونه 

موردی شوادان و پیش بوم در 
خانه دزفولی

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.

مهدی 
حمزه نژاد، 
مینا دشتی
)1395(

بررسی خانه های سنتی ایرانی 
از منظر پدیدارشناسان و 

سنت گرایان معنوی

شخصیت خانۀ ایرانی به دلیل حضور طبیعت سرشار از
آرامش و روح زندگیست و به دلیل وجود فضاهایی با 

کیفیت های
متفاوت و نمود خاص نور و رنگ در اتاق ها عالوه بر 

پاسخگویی به نیازهای
روزمره، سرشار از خیال انگیزی و خاطره انگیزی است. لذا در 

نظام چندالیه ای از ارزش ها، فضای خانه سنتی ایرانی به ابعاد 
روان شناختی، وجودی و طبیعت گرا در نگرش پدیدارشناسانه 

پاسخگوست.
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ادامه جدول1. نتایج و یافته های پژوهشگران از کیفیت  فضایی خانه های   سنتی و بومی ایرانی

نتایج و یافته هاعنوان پژوهشپژوهشگر

کیانوش 
حسنی،
ویدا 

نوروزبرازجانی
)1397(

تبیین الگوی نوین از 
دستور زبان شکل در 

معماری
)نمونۀ موردی:  خانه های 

مجموعه های قاجاری 
شهرهای تبریز و تهران(

درونمایه های پیوند با محیط، شادی، آرامش و جدایی از 
زندگی روزمره، روح مکان و معنای نهفته الگوهای دیرپای 

خانه های ایرانی )خانه های مجموعه ای قاجار( را بیان می کند.

سید علی 
طباطبایی 

ابراهیمی، زهره 
تفّضل
)1397(

روایت خانه: روشی برای 
فهم و بازنمایی مطلوبیِت 

تجربۀ زیسته در خانه

با تفکیک معماری به کارکرد و زیبایی و یا هر تقسیمی میان 
محسوسات و معانی، فهم و نزدیکی به معنا و کیفیت حاصل 
از خیالی برانگیخته در تجربۀ زیستۀ مطلوب در خانه ناممکن 
می شود. خانه انسجامی میان انسان و جهان در متن روایت 

زندگی او پدید می  آ  ورد تا این دو با اتصالی عمیق روح و 
معنایی غنی و زیبا پدید آورند.

بایزیدگالبی، 
قادر بایزیدی، 

ارسالن 
طهماسبی، 
جلیل سحابی

)1398(

پدیدار شناسی ادراک 
حسی و تجربۀ ادراکی خانۀ 

بومی
) مطالعۀ موردی: خانه های 

منطقۀ موکریان)

خانه های بومی آشکارا با تأمین قلمرو حضور خودی و تعیین 
مرز از غیرخودی- حس تداوم کودکی به بزرگسالی- امنیت 

عاطفی و روانی در کنار هم بودن و ماندن- کانون فعالیت ها، 
آرزوها و تسکین غم ها و جلو گاه بروز  تمایالت در ظهور 

آگاهی انسان از خویشتن و مواجهه اش با جهان نقش دارند. 
ساکنان این خانه ها چنان با گوشۀ کوچک دنج خود خو 

گرفته اند که می کوشند حس بی همتایی فردی را در جهانی 
که روز به روز یکدست تر می شود، حفظ کنند.

چهارچوب نظری پژوهش

نشانه- معناشناسی مکان و بازنمایی سینمایی آن 

نشــانه مفهومــی اســت متعلــق بــه قلمــرو انتزاعــی النــگ1 و فرازبــان نشانه-شناســی کــه 

ارزش خــود را در نظــام نشــانه ای )رمــزگان( از رابطــه افتراقــی بــا دیگــر نشــانه ها بــه دســت 

ــا می دهــد  ــه آن معن ــدارد و آنچــه ب ــای آشــكاری ن ــه خــودی خــود معن مــی آورد. نشــانه ب

درک ذهنــی مخاطــب و تأویــل اوســت )شــهبا و طبرســا، 1391 ، 37 (. در میــان مطالعــات 

نشانه شناســی، نشانه-معناشناســی بــا عبــور از نشانه شناســی ســاخت گرای محــض بــه 

نشانه شناســی پدیدارشناســی، ســیالیت یافتــه و بــا نشــان دادن مســیر حرکــت نشــانه ها 

بــه نشــانه های اســتعالیی، بــه عوامــل معرفــت شناســانه آثــار فرصت بــروز و ظهور بیشــتری 

ــا  ــی م ــر آگاه ــه ب ــطه از آنچ ــی و بی واس ــی توصیف ــی بررس ــی در پ ــد. پدیدارشناس می ده

1  Longue
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پدیــدار می شــود، بــوده و بیشــتر شــیوۀ نگریســتن و دیــدن بــرای غنــا بخشــیدن بــه جهــان 

ــه،  ــل توج ــی از قبی ــای پدیدارشناس ــت. گام  ه ــا اس ــدن از غفلت  ه ــی و دور ش ــه آدم تجرب

تحلیــل زبانــی، مشــاهده نحوه هــای 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 گام  هایــی آگاهانــه بــرای ارتقــا شــناخت اســت )پیــراوی ونــک، 

1398: 142-143(. پدیدارشناســی مــکان دو رویکــرد هستی شناســی و شناخت شناســی 

بیشــتر  دارد،  هوســرل  اندیشــه های  در  ریشــه  کــه  هستی شناســی  دربرمی گیــرد.  را 

دیــد مکانــی داشــته و بــه دنبــال معنــای مــکان یــا زیســت جهــان »روح مــکان« اســت و 

ــه موضــوع  ــتر نظرگاهــی انســانی ب ــا ریشــه در نظریــات هایدیگــر، بیشـ شناخت شناســی ب

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 

ــی، 1393: 3(. در  ــاد امرئ ــت)دباغ و مختاب ــود اس ــزگان خ ــدد در درون رم ــای متع معناه

ــا در حکــم متــن از الیه هــای متعــدد و متفاوتــی تشــکیل شــده اســت کــه  واقــع، هــر بن

ــد و مجموعــه الیه هــای  در دو بعــد هــم زمانــی و در زمانــی شــکل گرفتــه و بســط می یابن

همنشــین و نظام هــای درگیــر در هــر بنــا از لحــاظ معنایــی پشــتیبانی کنندۀ یکدیگــر و 

انســجام آفرینند )ســجودی 1398: 345-340(. لــذا معناهایــی کــه به واســطۀ مــكان گــرد 

هــم آورده می شــوند، روح مــكان را می ســازند و گام هــای تحلیــل نشانه-معناشناســانه 

ــکان جــاری در آن  حاصــل می شــود. ــل مؤلفه هــای ســازندۀ روح م ــکان از تحلی ــدۀ م پدی

کراکوئــر در کتــاب »نظریــۀ فیلــم، رهاســازی واقعیــت فیزیکــی1« ســینما را اساســًا مرتبــط 

ــی  ــی واقع  گرایــی ســینمایی، واقع  گرایــی فضاســت یعن ــد. هســتۀ اصل ــا واقعیــت می دان ب

تصویــر ســینمایی می توانــد فضــا و عناصــر )نشــانه ها( و اجــزای متشــکلۀ آن را کــه فضایــی 

را اشــغال می کننــد، نشــان دهــد )انــدرو، 1365: 227-228(. فضایــی کــه بــر پــرده ســینما 

نقــش می  بنــدد در حقیقــت بازنمایــی مــکان گزینــش شــده فیلمســاز اســت )عالقمنــدان 

مطلــق، 1390: 56(. بازنمایــی، تولیــد معنــا از طریــق چهارچــوب هــای مفهومــی و گفتمانــی 

ــذا فیلمســازی کــه روح مكان  هــا  اســت)میرزاخانی، ســاروخانی و همــکاران، 1399: 38(. ل

ــه  ــن، صحن ــه دوربی ــردازی، انتخــاب زاوی ــی چــون نورپ ــا امكانات ــر شــناخته باشــد، ب را بهت

پــردازی و غیــره بــا بازســازی، تقویــت و تضعیــف نشــانه های واقعــی فضایــی ایجــاد 

1  Theory of Film; The Redemption of Physical Reality
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می  کنــد کــه بــا روایــت و شــخصیت پــردازی فیلــم هماهنگــی بیشــتری دارد. لــذا مطالعــۀ 

نشانه-معناشناســانه در ژانــر )گونــه( درام )روایــت داســتانی( کــه هــدف اصلــی روایــت آن، 

ــت  ــد، اهمی ــی کن ــدا م ــاط پی ــا ارتب ــان ه ــی انس ــا زندگ ــت ب ــه در نهای ــت ک ــباهتی اس ش

بیشــتری دارد کــه مطالعــات مــوردی ایــن پژوهــش هــم از ایــن گونــه هســتند.

مکان، فضای زیسته و خانه در اندیشۀ کریستین نوربرگ- شولتز      

ــک  ــدان ی ــه فق ــت ک ــه آســانی دریاف ــوان ب ــات گســتردۀ آن می ت ــه ادبی ــا نگرشــی ب ب

ــق  ــورد تصدی ــان م ــیاری از پدیدارشناس ــی را بس ــام از پدیدارشناس ــترک و ع ــف مش تعری

قــرار داده انــد )شــیرازی، 1391: 93(. بــا ایــن وجــود، فــارغ از ایــن کــه آن را بازگشــتی بــه 

ــع  ــواره منب ــی(، هم ــت« )مرلوپونت ــر دریاف ــا چونان»گوه ــرل(، ی ــم )هوس ــا بدانی خودچیزه

ــی  ــوان پدیدارشناس ــا عن ــط ب ــاری و محی ــان معم ــرای پدیدارشناس ــی ب ــه گاه ــام و تکی اله

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 

ــی و آسیب شناســی کیفیــت  ــل اعتمــاد و عمیقــی جهــت درک، ارزیاب و مــکان، شــیوۀ قاب

ــت.  ــانی اس ــکونتگاه های انس س

بــه اعتقــاد بســیاری از پدیدارشناســان معمــاری، خانــه پدیــده ای 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 

می آیــد. مــکان نیــز فضایــی تعریــف می شــود کــه احســاس می شــود، درک می شــود 

ــتمند  ــرات هس ــی و خاط ــاالت روح ــن در ح ــود. بنابرای ــن می ش ــره عجی ــا خاط ــپس ب و س

بشــری اســت کــه احســاس نســبت بــه مــکان شــکل می گیــرد و روح مــکان نمــود می یابــد 

)نــوری، 1392(. لــذا خانــه، مکانــی اســت کــه انســان بــه حضــور و وجــود خــود در آن ادراک 

ــکاران، 1389: 83(.  ــژاد و هم ــد، محمودی ن و شــناخت دارد )پورمن

ــر  ــر از هایدیگ ــاران متأث ــن معم ــه از اولی ــولتز1 ک ــرگ- ش ــتین نورب ــاس آرای کریس براس

اســت کــه پدیدارشناســی را وارد حــوزۀ معمــاری کــرد و امــروزه نیــز نظریاتــش بســیار مــورد 

1   بــرای 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 26، 92-79.
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ارجــاع اســت، جریــان درونــی معمــاری فراینــد جســتجوی آدمــی بــرای یافتــن پایــگاه وجودی 

ــا اســت. همانطــور کــه قبــالً اشــاره شــد، از نظــر او، مكان هــا کلیتــی  و آشــکار کــردن معن

ــا  ــوده و فضاه ــد ب ــت و رنگ ان ــکل، باف ــادی، ش ــح م ــه دارای مصال ــی ک ــانه های عین از نش

ــا  ــود را در آن ه ــتی خ ــی دار هس ــای معن ــوادث و رویداده ــه ح ــتند ک ــی هس ــا کانون های ی

ــه ماهیــت و ســاختار مــکان اعــالم  ــی را در جهــت عزیمــت ب ــم. وی گام های ــه می کنی تجرب

مــی دارد کــه اولیــن آن، تشــخیص فضــا از طریــق تمایــز قائــل شــدن میان»محیــط طبیعــی« 

و »محیــط مصنــوع« بــه عنوان»چشــم انــداز« و »مجتمــع  زیســتی« اســت. او چشــم انداز را 

پدیــده ای »طبیعــی« و »مجتمع هــای زیســتی« را پدیــده ای مصنــوع بشــر می دانــد کــه بــا 

هــم در ارتبــاط زمینــه ای قــرار دارنــد. یعنــی هــر فضــای زیســتا در رابطــه بــا زمینۀ چشــم انداز 

ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــرای فض ــی ب ــاد طبقه بندی های ــدی ایج ــد. گام بع ــا می یاب ــود معن موج

ــد از:  ــه عبارت ان ــت ک ــز اس ــری متمای ــای تعریف پذی ــودی و دارای مؤلفه ه ــد وج بع

دیالکتیک درون و بیرون: 

ــه طــرق  ــی کــف، دیــوار و ســقف همــراه باهــم و ب عناصــر معمــاری ســازنده فضــا یعن

ــان درون  ــک می ــد و دیالکتی ــاد می کنن ــرون ایج ــک بی ــل ی ــک درون را در داخ ــون ی گوناگ

و بیــرون از طریــق درجــات مختلــف محصوریــت توســط ایــن عناصــر بیــان می شــود. 

ــرا در درون  ــت. زی ــکان اس ــوم م ــب مفه ــکونت و متعاق ــۀ س ــدف اولی ــودن، ه در درون ب

بــودن کیفیتــی اســت کــه از طریــق آن فضــا بــه مــکان ارتقــا پیــدا می کنــد؛ کیفیتــی کــه 

عمیق تریــن حــس ســکناگزینی را ایجــاد می کنــد. هــر قــدر فــرد بــه طــور عمیق تــری حــس 

کنــد درون یــک مــکان قــرار دارد بیشــتر و قوی تــر هویــت او بــا مــکان عجیــن خواهــد شــد 

)عابــدی و ناصــری، 1396: 3(. بــه عبــارت دیگــر، مــکان محصــول فعالیــت فرهنگــی فضــا 

ــکل گیری  ــا ش ــویه ب ــل دوس ــانه ای در تعام ــام نش ــه نظ ــه مثاب ــکل گیری آن ب ــت و ش اس

زیررمــزگان فرهنگــی اســت کــه بــه مــکان و روابــط مکانــی معنــا و مفهــوم می دهــد. نظــام 

یــک دســتگاه منطقــی از روابــط بیــن اجزاســت و پیرامــون شــبکه ای از تقابل هــای دوتایــی 

شــکل می گیــرد کــه منشــاء نشــانه های مکانــی می شــود. تقابــل اصلــی کــه بــه مــکان در 

حکــم یــک نظــام شــکل می دهــد تقابــل درون و بیــرون اســت )ساســانی، 390: 82-81(. 

ــش و  ـــ کن ــه باع ــرا ک ــت زی ــد، روزن اس ــان می بخش ــکان ج ــه م ــه ب ــان، آنچ ــن می در ای

ــود.         ــط می ش ــا محی ــش ب واکن
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مرکزیت و محصوریت فضایی:

نوربرگ-شــولتز بــر اهمیــت مرکــز در ســاختار فضایــی تأکیــد دارد. در واقــع، هــر مکانــی 

ــر وی،  ــوی، 1382: 43(. از نظ ــت )پرت ــز اس ــک مرک ــود، ی ــکار می ش ــی آش ــه در آن معن ک

ــوان عامــل  ــه عن ــوع، تمرکــز و حصــار اســت. محصوریــت ب ــی مکان هــای مصن ویژگــی اصل

اولیــه تبدیــل فضــا بــه مــکان شــناخته می شــود و از جملــه کیفیــت هــای اصلــی بــه ویــژه 

در ســکونت گاه های شــهری اســت کــه ظــرف فضــا را بــه عنــوان بســتری بــرای وقــوع ســایر 

ــده آن و  ــتفاده کنن ــا اس ــط ب ــاط محی ــی در ارتب ــش مهم ــد و نق ــف می کن ــا تعری رخداده

ــد.  ــا می کن ــی وی ایف ادراک فضای

قلمرو و مرز فضایی:

ــای  ــت فضاه ــی و گسس ــه جدای ــی و نقط ــم فضای ــاد نظ ــل ایج ــوان عام ــرز را می ت م

بیرونــی و درونــی دانســت کــه هایدیگــر آن را نــه یــک نقطــۀ توقــف بلکــه جایــی می دانــد 

کــه در آن بعضــی چیزهــا شــروع بــه حضــور می کننــد )پورمنــد، محمودی نــژاد و همــکاران، 

1389: 86(. بــه اعتقــاد شــولتز، محــدوده، نزدیکــی بــه یکدیگــر را تســریع و تصریــح مــی 

ــد  ــوده و ح ــز ت ــه »مرک ــد. چنانچ ــکیل می ده ــتراک تش ــور اش ــه منظ ــه ای ب ــد و حلق نمای

حصــار« هــر دو یــک مســئله »ایــن و آن« را معرفــی می کننــد )نوربــرگ- شــولتز، 1392: 82(. 

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 می دهــد کــه بــه وســیله 

ــروی  ــای قلم ــود. حوزه ه ــخص می ش ــی مش ــی و گرافیک ــای فیزیک ــدی، نماده ــر کالب عناص

در محیــط هــای انســانی شــامل حوزه هــای رفتــاری یــا روان شــناختی نیــز اســت. چنانچــه 

ــرای ایجــاد تمایــز میــان گروه هــای مختلــف شــهروندی در  راپاپــورت1 قلمروهــا را روشــی ب

ــاری،  ــای رفت ــر حصاره ــریحی ب ــکن را تش ــی مس ــه شناس ــته و گون ــهری دانس ــای ش فضاه

مفهومــی و اجتماعــی می دانــد )پورمنــد، محمودی نــژاد و همــکاران، 1389: 86( لــذا 

ــته  ــط همبس ــق رواب ــده، از طری ــای اشاره ش ــر و نماده ــی از عناص ــوان نظام ــه عن ــکان ب م

ــی  ــای اجتماع ــش معن ــت و آفرین ــی دالل ــبکه عموم ــی2 وارد ش ــای فرهنگ ــا زیررمزگان ه ب

ــه  ــراد می دهــد ب ــی اف ــاوت زندگ ــه جنبه هــای متف ــه ب ــی ک ــل معناهای ــه دلی می شــود و ب

ــانی، 1390: 83(. ــود )ساس ــل می ش ــی تبدی ــال فرهنگ ــا و فع ــزگان پوی ــک زیررم ی

1 معمار و از پایه گذاران مطالعات محیطی-رفتاری 
2 زیرمجموعه ای از رمزگان ها و مؤلفه های فرهنگی هر جامعه  
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گام ســوم نیــز توجــه بــه شــخصیت1 اســت، شــخصیت، نمایان گــر کلیــت یــا گشــتالتی 

ــاب  ــولتز در کت ــرگ- ش ــه کل دارد. نورب ــته ب ــردی وابس ــزء، عملک ــر ج ــه در آن ه ــت ک اس

ــاص  ــخصه های خ ــخصیت و مش ــا ش ــی ب ــد مکان ــی را نیازمن ــر فعالیت ــکان« ه ــده م »پدی

ــر  ــته زی ــه دس ــته و در س ــالم داش ــکان اع ــی م ــم کیف ــخصه ها را مفاهی ــد و مش می دان

می کنــد: طبقه بنــدی 

مشخصه  های طبیعی که کیفیت های اشیا و مصالح را دربر می گیرد.- 

ــوط -  ــری مرب ــادات بش ــا و اعتق ــه ارزش ه ــه ب ــوی ک ــی و معن ــخصه  های روح مش

می شــود.

ــان -  ــاری انس ــی و رفت ــالت اجتماع ــط و تعام ــه رواب ــه ب ــانی ک ــخصه  های انس مش

مربــوط می شــود. 

از آنجــا کــه معمــاری دارای زبانــی از طریــق فرم هــای معنــی دار اســت، توجــه بــه 

شــخصیت هــر بنــا مــی توانــد مــا را بــا روح و معنــای آمیختــه بــا آن آشــنا کنــد )پورمنــد، 

محمودی نــژاد و همــکاران، 1389: 88-87(. لــذا شــخصیت، اتمســفر کلــی و ماهیــت 

عناصــر و مولفــه هــای فضــا را تعییــن می کنــد. نوبــرگ- شــولتز فضــای زیســته را مفهومــی 

جامع تــر از فضــا و شــخصیت آن دانســته و در بحـــ مــکان خانــه بــه عنــوان پایــگاه هســتی 

انســان بیــان می کنــد کــه زمانــی کــه انســان در مکانــی ســکنی می گزینــد هم زمــان در یــک 

ــا دو  ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــخصه های محیط ــرض مش ــد و در مع ــتقرار می یاب ــا اس فض

عملکــرد شــناختی»جهت یابی« و »شناســایی« همــراه می شــود )نوربرگ-شــولتز، 1392(. 

ــا  ــی ب ــاط نزدیک ــی رود و دارای ارتب ــمار م ــه ش ــکونت ب ــزام در س ــن الت ــایی مهمتری شناس

ــز باشــد، چنانچــه  ــی متمای ــد از جهت یاب ــن حــال مــی توان ــه در عی ــی اســت ک جهــت یاب

یــک فــرد در مــکان می توانــد بخوبــی جهــت داده شــود، بــدون آن کــه شــناخت مناســبی 

ازمحیــط داشــته باشــد)جهانپور، 1398: بــه نقــل از پورمنــد و همــکاران، 1389(. شناســایی 

ــر داشــته  ــر و موثرت ــط عملکــرد بهت ــر فراهــم ســازی اینکــه انســان در محی مــکان عــالوه ب

باشــد، بــه دلیــل تأثرپذیــری و وابســتگی بیشــتر بــه زمــان، احســاس تعلــق بــه مــکان را بــه 

ــذت و امنیــت عاطفــی را در انســان  ــه مــکان هویــت، ل وجــود مــی آورد و چنیــن حســی ب

1  کاراکتر
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تقویــت می کنــد. از دیــدگاه یوهانــی پاالســما1 نیــز پدیــدار شــدن خانــه بــه گــذر زمــان و 
آهنــگ زندگــی ســاکنانش مرتبــط اســت کــه بــه دلیــل ادراک فضــا توســط تمــام حــواس و 
توانایی هــای وجــودی انســان، تجســم یافتــه و باعـــ ایجــاد احســاس تعلــق و احســاس 

.)Pallasmaa, 2005( ــود ــت در وی می ش هوی

یافته های پژوهش

اجاره نشین ها

 در فیلــم اجاره نشــین ها، خانــه ای مجهول الــوارث کــه توســط نماینــدۀ مالــک درگذشــته 
ــرد.  ــرار می  گی ــتأجرین ق ــر و مس ــان مباش ــه می ــوا و مناقش ــای دع ــود، مبن ــود اداره می  ش خ
یکــی از روش هــای معرفــی مــکان در مجموعه هــای تلویزیونــی و فیلم هــای ســینمایی، 
ــب  ــه مخاط ــتین مواجه ــا نخس ــه ه ــن صحن ــت. ای ــر اس ــن اث ــی و آغازی ــای معرف صحنه ه
ــی،  ــود )رئیس ــی می ش ــا رونمای ــکان در آنه ــتی م ــد و از چیس ــی زن ــم م ــا را رق ــانه ه ــا نش ب
ــان  ــی از خیاب ــاز و عموم ــی ب ــا نماهای ــم ب ــن فیل ــکاران، 1398: 28(. ای ــاش زاده و هم نق
ــهر  ــاخت ش ــای تازه س ــر و برج ه ــای معاص ــوزۀ هنره ــون م ــی همچ ــای مدرن ــر، بناه ولیعص
تهــران شــروع می شــود کــه حکایــت از در حــال توســعه بــودن آن دارد. در همیــن ابتــدای 
ــود دارد.  ــوازن وج ــعه ای نامت ــوح  توس ــه وض ــه در آن ب ــویم ک ــرو می ش ــهری روب ــا ش کار ب
ســاختمان هایی بــزرگ و برج هایــی باشــکوه را می  بینیــم کــه بــا نمــای کلــی شــهر و درختــان 
ــت  ــه روای ــهری در ادام ــای ش ــروج از فض ــا خ ــد. ب ــی در تضادن ــر عموم ــکیده در معاب خش
ــا  ــان، بن ــبیه بیاب ــه ای ش ــهر و در منطق ــیۀ ش ــه در حاش ــیم ک ــاختمانی می رس ــه س ــز، ب نی
شــده و باغچــه ای ســبز بــر پشــت بام آن تعبیــه شــده اســت کــه حاکــی از نوعــی تضــاد در 

ــر1(.  ــط پیرامــون آن اســت )تصوی ــن ســاختمان و محی دیالکتیــک ای

تصویر1. تضاد میان بام سبز ساختمان و محیط بیابان گونۀ پیرامون

)منبع: عکاسی از فیلم(

1  نظریه پرداز پدیدارشناسی معماری با گفتمان تحلیل حواس
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ــا  ــم زیب ــه علیرغ ــت، به طوری ک ــادق اس ــز ص ــاختمان نی ــود س ــورد خ ــرایط در م ــن ش ای

ــاتی  ــتم تأسیس ــف در سیس ــل ضع ــه دلی ــل ب ــی آن، در داخ ــای بیرون ــودن نم ــالم ب و س

ــم زندگــی آپارتمانــی در قالــب یــک مجتمــع  دارای کیفیــت نامطلوبــی اســت. در ایــن فیل

ــخصیت ها از  ــف ش ــت و تعری ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــه ب ــم طبق ــه و نی ــتی س زیس

ــر  ــی عناص ــود. معناشناس ــه می ش ــب ارائ ــه مخاط ــا ب ــی آن ه ــکان زندگ ــش م ــق نمای طری

ــه در میزانســن  ــه کار رفت ــره ب ــگ، مبلمــان و غی ــی از لحــاظ رن و نشــانه های معمــاری داخل

متفــاوت هــر طبقــه، گویــای نگــرش متفــاوت اقشــار مختلــف جامعــه نســبت بــه مفهــوم 

ــای شــخصی و ارزش هــای خانوادگــی در قلمــرو خــود  ــه و فضاســازی آن براســاس دنی خان

ــا  ــان ب ــود و انس ــکار می ش ــری آش ــر هن ــق اث ــا از طری ــان تنه ــر، جه ــر هایدگ ــت. از نظ اس

ســاختن خانــه بــه مثابــه ی یــک اثــر، بــه گــردآوری جهــان و آشــکار کــردن آن دســت می زنــد 

)Heidegger, 2001: 68(. در جریــان فیلــم، تالش هــای مســتأجران بــرای انجــام تعمیــرات 

ــک از  ــدۀ مال ــوط و مخالفت هــای نماین ــن مرب ــک ســاختمان براســاس قوانی ــا هــدف تمل ب

ــگاه وجــودی خــود  ــرای آشکارســازی پای ــا ب ــن تــالش آ نه ــه، مبی ــه تخلی ــق صــدور برگ طری

)عینیت بخشــی بــه حــس بــودن از طریــق احــراز مالکیــت( و دســتیابی بــه امنیــت و ثبــات 

اســت. چنانچــه آقــای قندی)مســتاجر( در مقابــل دســتور توقــف کار بــه کارگــران مشــغول 

ــه.  ــد: »خونم ــک( می گوی ــدۀ مال ــا )نماین ــاس آق ــط عب ــه اش توس ــازی خان ــب و بازس تخری

خرابــه. دارم طبــق قانــون تعمیــرات جزئــی می کنــم... مــن مســتأجر قانونــی ایــن خونــه ام 

و رســمًا بــه تــو یــه الــف مــرد گنــده ابــالغ می کنــم ایــن خونــه مجهــول الوارثــه و نماینــدۀ 

ــداره« )مهرجویــی، 1365(.        ــاری ن قانونیشــم هیــچ اعتب

ــۀ  ــۀ 60 در جامع ــینی در ده ــی آپارتمان نش ــبک زندگ ــگر س ــه نمایش ــه ک ــن خان در ای

ایرانــی اســت کــه بــه تازگــی از زندگــی در خانه هــای ســنتی دارای پیونــد بــا طبیعــت بــه ایــن 

ــگام حضــور در پشــت بام  ــه هن ــه مجتمــع زیســتی وارد شــده اســت، همــۀ ســاکنان ب گون

ــه  ــا و گیاهــان کاشــته شــده در آن ک ــروزه ای، گل ه ســاختمان و مشــاهدۀ حــوض آب فی

در واقــع حیــاط نیم طبقــه مســتاجر ســاکن در طبقــۀ آخــر اســت، بــه نقــش مثبــت آن در 

ارتقــای کیفیــت زندگــی بــه لحــاظ فراهــم نمــودن بســتر ارتبــاط بــا طبیعــت و خاطره پــردازی 

بــه عنــوان نشــانه ای نمادیــن از حیــاط خانه هــای ســنتی اذعــان می  کننــد )تصویــر 2(. ایــن 

فضــا علیرغــم ایجــاد اختــالف نظــر بــه دلیــل عــدم برخــورداری از تاسیســات مناســب کــه 

ــی از اهــداف و انگیزه هــای  ــه یک ــه شــده اســت، ب ــد خان باعـــ تشــدید خرابی هــای کالب
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اصلــی در حفــظ خانــه تبدیــل می شــود و زمینه ســاز توافــق ســاکنان بــرای حفــظ و تعمیــر 

ــود. ــه می ش خان

تصویر 2. حیاط روی بام خانه با نشانه هایی از حیاط سنتی ایرانی

)منبع: عکاسی از فیلم(

از آنجــا کــه ســاختن بــا هســتی، باشــیدن )بــودن( و احــراز هویــت پیونــد دارد، زمانــی 

کــه ســاکنین، تصمیــم مــی گیرنــد خانــه را بازســازی کننــد، همــه  ی مســائل حــل و فصــل 

ــه  ــه ب ــی ک ــوت از کارگران ــا دع ــد و ب ــار می گذارن ــات را کن ــایگان اختالف ــوند. همس می ش

دلیــل اختالفــات آن هــا مجبــور بــه نیمــه کاره رهــا کــردن کار بازســازی خانــه بــدون دریافــت 

ــا یکدیگــر در تــدارک شــامی رنگیــن همــکاری می کننــد و ضمــن  ــد، ب دســتمزد شــده بودن

ــه  ــه ایــن ترتیــب، ب ــد. ب ــه برنامه ریــزی می کنن ــرای تعمیــر خان ــۀ شــبی لذت بخــش، ب تجرب

اقتضــای ایــن گونــه مجتمــع زیســتی ســاکنان خانــه بــه نوعــی بــا هــم باشــیدن و هویــت 

جمعــی دســت می یابنــد و همــه صاحــب خانــه مــی شــوند )بیــات، شــیخ مهــدی، 1396: 

ــذا در ایــن فیلــم، »روابــط انســانی« و »حــس مالکیــت« اصلی تریــن مشــخصه های  49(. ل

مکانــی تأثیرگــذار بــر درک و پذیــرش کالبــد ســاختمانی بــه عنــوان خانــه اســت. 
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نمودار 1 . مشخصه های مکانی خانه در فیلم اجاره نشین ها

مهمان مامان

در فیلــم مهمــان مامــان خانــواده  ای بــه دلیــل فقــر، بــرای تــدارک شــام بــرای پذیرایــی 
ــل قابلیت هــای فرهنگــی  ــه دلی ــه ب ــی اســت ک ــدا دچــار چالش های از مهمــان خــود در ابت
مــکان زندگــی، در انتهــا تهیــه و صــرف شــام بــه یــک خاطــرۀ دلنشــین بــرای ســاکنین خانــه 
ــه  ــه  ای ک ــت؛ خان ــت اس ــر روای ــن عنص ــه، اصلی  تری ــم، خان ــن فیل ــود. در ای ــل می  ش تبدی
پــس از مشــاهده آســمان خراش  هــای مــدرن و برج هــای در حــال ســاخت در محیــط 
پیرامــون آن، بــا دیــدن حیــاط آن بــه محقــر بودنــش و ســطح اقتصــادی پاییــن ســاکنان 
ــا  ــزرگ ب ــاط مرکــزی ب ــۀ ســنتی اســت، یــک حی ــه کــه یــک خان ــم. ایــن خان آن پــی می  بری
حــوض آب و گل و گیــاه دارد و همســایگان )اعــم از خانــواده، دانشــجو و یــک زن جنــگ  زدۀ 
تنهــا( در گرداگــرد آن زندگــی می کننــد. وجــود فقــط یــک در کــه به واســطۀ هشــتی بــا ایــن 
ــروز تعاملــی درونگــرا میــان ســاکنین  ــاط دارد، ســبب ب ــه ارتب حیــاط و جهــان خــارج از خان
ــن  ــال و در عی ــی، انتق ــه جابجای ــش درب را در تجرب ــیمون1 نق ــد س ــود. دیوی ــه می ش خان
حــال زنــده ســازی، یــک روش قابــل رویــت در دیالکتیــک درون و بیــرون می دانــد )پورمنــد، 
محمــودی نــژاد و همــکاران، 1389: 86(. اهالــی ایــن خانــه نیــز ایــن حیــاط را نســبت بــه 
ــد  ــر می  دانن ــایش خاط ــت و آس ــس امنی ــا ح ــوام ب ــی و ت ــرو خصوص ــرون، قلم ــای بی فض
)Goharipour,2019: 171( امــا در عیــن حــال بــه دلیــل مشــترک بــودن آن، و بــه خصــوص 

1  اندیشمند معاصر در حوزۀ پدیدار شناسی مکان
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نقــض حریــم بصــری آن توســط ســاختمان  های غیــر اصولــی مجــاور، بایــد آداب ویــژه ای 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 اتاق هــا، 
ــه خلــوت و دریچــه ای  ــوان تأمین کننــدۀ نیازهــای ســاکنین از جمل ــه عن هشــتی و ایــوان ب
بــرای ارتبــاط بــا طبیعــت بســیار عمــده اســت. لــذا ایــن فضــا عنصــر اصلــی منطــق اجتماعــی 
خانــه از نظــر زیررمزگان هــای فرهنگــی حریــم، محرمیــت، هــم پیونــدی و هــم زیســتی اســت. 
چراکــه اینگونــه هم  زیســتی بســتری بــرای تعامــالت اجتماعــی ســاکنین فراهــم می  کنــد تــا 
بتواننــد در غــم و شــادی یکدیگــر شــریک باشــند. ایــن مســئله در مــواردی باعـــ ایجــاد 
مزاحمــت و عــدم رعایــت حریــم خصوصــی بــرای ســاکنین می شــود. چنانچــه در ایــن فیلــم 
نیــز دعــوای خانوادگــی یکــی از همســایگان )صدیقــه بــا شــوهر معتــادش( بــرای لحظاتــی 
باعـــ برهــم خــوردن آرامــش خانــه و بــه ویــژه مهمانــان می شــود. امــا در طــول روایــت، 
ــوان فضایــی مناســب جهــت کار»شکســتن گــردو  ــه عن ــت و کارکــردی آن ب ــه نقــش مثب ب
ــال،  ــوان مث ــه عن ــم. ب ــی می بری ــز پ ــۀ شــام« نی ــزاری مراســمات »تهی ــروش« و برگ ــرای ف ب
وقتــی )خانــم اخــوان( یکــی از همســایگان محلــه بــا کیســه برنــج جهــت کمــک بــه مــادر 
ــا  ــۀ آنه ــه خان ــا اشــاره ب ــاط ب ــد، در گوشــه ای از حی ــم( می آی ــان )عفــت خان ــواده میزب خان
کــه مهمانــان حضــور دارنــد، می گویــد: »یــه چــراغ خوراک پــزی هــم بیــار. همینجــا درســت 
می کنیــم. اون ور دود و دم راه نیندازیــم بهتــره« )مهرجویــی و همــکاران، 1383(. لــذا 
ســایر همســایگان خانــه نیــز کــه در جریــان مشــکل عفــت خانــم قــرار می گیرنــد، بــا فراهــم 
ــت  ــد. و در نهای ــا می کنن ــه آن ه ــک ب ــه کم ــروع ب ــود ش ــوان خ ــی در ت ــواد غذای ــردن م ک
ــت  ــای طبیع ــر زیب ــه مناظ ــه و رو ب ــوان خان ــر ای ــن ب ــای رنگی ــر از غذاه ــا و پ ــفره ای زیب س
ــیرین و  ــات ش ــم لحظ ــار ه ــایگان در کن ــام همس ــده و تم ــترده ش ــر3( گس ــاط )تصوی حی

خاطره انگیــزی را تجربــه می کننــد. 

تصویر3. صرف شام در ایوان و کنار مناظر طبیعی حیاط

)منبع: عکاسی از فیلم(
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ــکل دهندۀ  ــدی ش ــاختاری- کالب ــر س ــدی عناص ــوع ترکیب بن ــه، ن ــن خان ــع، در ای در واق

ــی را در  ــش اصل ــوده و نق ــی آن ب ــخصه های کیف ــاز مش ــی آن، زمینه س ــت فضای محصوری

انســجام همســایگان داشــته و عامــل اصلــی هویــت و وحــدت آنهاســت. لــذا آرمانشــهری 

ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــه دارن ــه را ک ــر چ ــد و ه ــوار یکدیگرن ــا در آن غمخ ــان ه ــه انس ــود ک می ش

تقســیم می کننــد )بیــات، شــیخ مهــدی، 1395: 50(. گاســتون باشــالر1 خانــه را مفهومــی 

ــس  ــت جن ــد اس ــورد و معتق ــد می خ ــا پیون ــا و خاطره ه ــا رویاه ــه ب ــد ک ــی می دان درون

خاطراتــی کــه در خانــه شــکل می گیرنــد متفــاوت از خاطــرات شــکل گرفتــه در جهــان بیــرون 

ــر عناصــر  ــز، بیــش از آنکــه ب ــم نی ــن فیل ــی ای ــه آرای اســت )Bachelard, 1994(. در صحن

ــوان  ــه عن ــر مشــخصه های انســانی و آداب و رســوم ب ــد شــده باشــد، ب ــا تاکی و اجــزای بن

ــر  ــا درگی ــه ب ــی ک ــه افعال ــی مجموع ــت. یعن ــده اس ــه ش ــی تکی ــای فرهنگ ــانه- معناه نش

کــردن عواطــف و حــواس پنجگانــه از جملــه بویایــی، چشــایی و غیــره احساســات انســان 

ــر درک  ــم ب ــن فیل ــری در ای ــل بص ــام عوام ــذا تم ــزد )Pallasmaa, 2005(. ل را برمی انگی

خانــه، نــه بــه عنــوان یــک بنــا، بلکــه بــه عنــوان مفهومــی سرشــار از روح زندگــی در پیونــد 

ــد. ــد می کنن ــنت  ها« تأکی ــا »س ب

نمودار2. رمزگان های فرهنگی و مشخصه های مکانی خانه در فیلم مهمان مامان 

1  فیلسوف فرانسوی با نگاهی شاعرانه به مکان و نویسندۀ کتاب بوطیقای فضا در قرن بیستم
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بحث و نتیجه گیری

ــینمایی  ــای س ــه در روایت ه ــناختی خان ــل نشانه-معناش ــه تحلی ــش، ب ــن پژوه در ای

ــکان  ـــ م ــولتز در بح ــرگ- ش ــداری نورب ــای پدی ــاس دیدگاه ه ــی براس ــوش مهرجوی داری

پرداختــه شــد. در ایــن دیــدگاه، خانــه، مرکــزی اســت کــه بــا محصوریــت فضایــی- کالبــدی 

ــکونت  ــا س ــا ب ــد ت ــم می کن ــان فراه ــرای انس ــرون ب ــان بی ــز از جه ــی متمای ــود، فضای خ

در قلمــرو آن احســاس آرامــش بکنــد. بررســی دو فیلــم »اجاره نشــین ها« و »مهمــان 

ــت دارد و  ــکل گیری روای ــی را در ش ــی اصل ــه نقش ــد خان ــه کالب ــد ک ــان می  ده ــان« نش مام

مفهــوم نمایــش داده شــده از آن در حکــم نظــام مفاهیــم فرهنگــی، تاکیــدی بــر  پیونــدی 

پرمعنــا میــان انســان و محیــط و تأثیــر آن در حیــات فــردی و اجتماعــی اســت. بــه عبــارت 

دیگــر، براســاس تحلیــل پدیــداری نشــانه- معناهــا در ایــن فیلم هــا خانــه نــه تنهــا صرفــا 

ــا مشــخصه های  ــه کــه ب ــی تجســم یافت ــوان مکان ــه عن موجودیتــی مــادی نیســت بلکــه ب

ــا مفاهیــم کیفــی و زیررمزگان هــای فرهنگــی چــون »حــس مالکیــت«، »روابــط  خــود کــه ب

انســانی« و »ســنت« مرتبطنــد )نمــودار3(، عملکــرد و ســبک زندگــی شــخصیت ها را تعریــف 

ــق در  ــا تعم ــذا ب ــرد. ل ــت می گی ــا هوی ــا آنه ــد و ب ــت می بخش ــا هوی ــه آن ه ــد، ب می کن

جوهــره اصلــی آن  می  تــوان گفــت کــه کالبــد خانــه بــه عنــوان اولیــن فضایــی کــه انســان 

ــال و آرزوهــای ســاکنین خــود و  ــا و آم ــا حضــور در خاطــرات، انگیزه  ه ــرد، ب ــر می  گی را درب

ــه آن  هــا زمینه  ســاز حصــول شــناخت و عرصــه عینیت   بخشــی  ــردازی و جهت  دهــی ب معناپ

ــه همیــن دلیــل بازنمایــی ایــن مفاهیــم  ــه وجــود و هســتی خــود می  شــود. ب ســاکنین ب

ــدرن،  ــاختمان های م ــری از س ــامل تصاوی ــه ش ــا ک ــن فیلم ه ــن ای ــای آغازی ــار نماه در کن

ــد  ــه رون ــع هشــداری اســت نســبت ب ــه و قوطــی  وار هســتند، در واق ــی بلندمرتب خانه های

ــه  ــا توجی ــًا ب ــه صرف ــر ک ــۀ اخی ــد ده ــه در چن ــا در جامع ــه خانه ه ــش این گون ــه افزای رو ب

ــی  ــات فضای ــه اقتضــای کیفی ــن خانه  هــا ب ســود اقتصــادی بیشــتر ســاخته می  شــوند. ای

خــود محدودیت  هایــی در تجــارب لذتبخــش زندگــی بــرای ســاکنین خــود فراهــم می  کننــد 

ــه عنــوان یکــی از بنیادی  تریــن نیازهــای  ــا ب کــه باعـــ کم  رنــگ شــدن دســت  یابی بــه معن

انســان می  شــود. در حالــی کــه خانــۀ ســنتی ایرانــی بــه عنــوان الگویــی برخاســته از اقلیــم، 

ســنت و فرهنــگ ایرانــی بــا مجموعــه نظام  هــای معنایــی خــود قابلیــت پاســخ  گویی 

ــان را دارد  ــناختی( انس ــوی )روان ش ــناختی( و معن ــادی )هستی ش ــای م ــه نیازه ــان ب توأم

آن جهــت معنابخشــی و  از مفاهیــم  احیــا، معاصرســازی و بهره  گیــری  و می  تــوان بــا 
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پذیــرش کالبــد ســاختمانی بــه عنــوان خانــه اســتفاده کــرد. بــه عــالوه، در ایــن پژوهــش 

ــه تنهــا در دو روایــت بلنــد ســینمایی داریــوش مهرجویــی مــورد ارزیابــی قــرار  نقــش خان

ــز در کارنامــۀ خــود دارد  ــده فیلم  هــای موفــق دیگــری نی ــن فیلمســاز برگزی ــا ای گرفــت. ام

کــه نگاهــی اجمالــی بــه آ  نهــا گــواه ایــن اســت کــه در غالــب آثــار او، دغدغــۀ معضــالت 

ــل  ــی و تحلی ــا بررس ــذا ب ــود دارد. ل ــان ها وج ــی انس ــکان زندگ ــا م ــط ب ــی مرتب روز اجتماع

ــار می تــوان  مفاهیــم، نشــانه ها و داللت هــای معنایــی در میزانســن و صحنه  آرایــی ایــن آث

بــه نظریه پــردازی دربــارۀ معمــاری ایرانــی از طریــق ســینما رســید، نظریه هایــی کــه هویــت 

ــرد  ــد و راهب ــی تعریــف  کنن ــگ ایران ــری مــا را در زیرمجموعــۀ فرهن معمــاری و ســینمای هن

آینــدۀ آن باشــند.

نمودار3. مشخصه ها و زیررمزگان های فرهنگی خانه در سینمای داریوش مهرجویی از منظر پدیدارشناسی مکان
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