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کتــاب »روح مکان: به ســمت پدیدارشناســی معماری2«  نوربرگ-شــولتز1 )1980( در 
نیــاز بــه محیــط معنادار را نیــاز بنیادین انســان می دانــد. او همچنین بیــان می کند منبِع 
ع »زیست-جهان«3 پرداخته اند، زبان و ادبیات  داده های برخی فیلسوفان، که به موضو
اســت. از نظر او، شــعر توانایی برآوردن نیاِز بنیادیِن انســان، یعنی معنا دادن به هســتی 
انســان را دارد. داســتان ها بــرای توصیــِف رویدادها به محیطی نیاز دارنــد که باورپذیری 
کند. در داســتان، با توصیف فضاهای معماری و شــهری متعددی روبه رو  آن ها را ممکن 
هســتیم؛ بناهای عمومی تنها تصویری از زندگی را ارائه می دهند، در حالی که خانه خوِد 
کالبدی ظاهر نمی شــود بلکه با روایت  زندگی اســت. خانه در داســتان تنها با ویژگی های 

که معنای خانه را محقق می کنند، پدیدار می شوند. داستان، ابعادی از مفاهیم 
تجربــه ی فضــای معماری از خانه آغاز می شــود؛ جهانی کوچک تا حدی رها از قید و 
کــه می تواند آزادی، امنیت و حریم را  بندها و هنجارهای تحمیل شــده ی جهان بیرون، 
کیفیت تجربه ی ما از فضای  کانون خاطرات و انباشــتگی معناســت و  کند. خانه،  ایجاد 
خانــه، وابســته بــه میــزاِن تحقق یافتــِن ایــن معناســت. بنیادی تریــن تجربه هــای ما از 
گرفته اســت. خانه، انباشــته ای از ذهنیات، از گذشته تا  فضای معماری، در خانه شــکل 
خ  کرده و در آن زیسته است. مکانی است که ر که تاریخ را نظاره  آینده است. ظرفی است 

کرده اند. دادِن رویدادها را امکان پذیر می کند و داستان ها آن را زندگی و روایت 

1- Christian Norberg Schulz
2- Toward a phenomenology of architecture
3- Life-world
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درحالی کــه در برخــی از نوشــته  ها، توصیــِف معمــاری تنهــا نقــِش یــک زمینــه را ایفــا 
می کنــد، در برخــی داســتان ها، بــدون توصیــِف مــکان، درِک رویدادهــا و تصــور آن هــا 
کرده اســت در زندگــی روزمره،  کــه رلف1 )1976( اشــاره  امکان پذیــر نیســت. همان گونــه 
مکان در بســتری از رویدادها، تجربه های شــخصی، آیین ها، افراد و... تجربه می شــود. 

در این بین »خانه« عمیق ترین تجربیات انسان را از مکان نمایش می دهد. 
کی انسان و بستری از اطالعات  کلیدهای جهان ادرا هال2 )1966(، هنر و ادبیات را 
که وابســته به  ک انســانی می داند  کیفیت دریافت ها و ادرا غنی و فراموش شــده در مورد 
مهــارت هنرمنــد در توانایــی اســتخراج و تعیین متغیرهای اصلی آن اســت. بــا مطالعه ی 
ادبیــات می توانیــم اطالعاتــی در زمینه ی درک فضا به دســت آوریم. هــال متون ادبیات 
را بــه عنــوان منابــع اطالعاتی برای درک فضا برشــمرده و معتقد اســت مطالعه ی ادبیات 
کلی باشــد بلکه باید برای تعیین اجزاء مهم  کســب اطالعات  نباید صرفًا به خاطر لذت یا 
که  کار برده اســت. ضرورت هایی  که نویســنده برای ایجاد حس فضا به  و اساســی باشــد 
از متــن برداشــت می شــوند مقــداری از مفاهیــم اولیــه و اصلی خــود را از دســت می دهند، 
بــا وجــود ایــن می تواننــد چگونگی تعریف فضــا را به عنــوان یکی از عوامل مهم داســتان 
توسط نویسندگان نشان دهند. هال معتقد است ادبیات عالوه بر هر چیز دیگر، منبعی از 
اطالعات در مورد ارتباط انسان با مکان و استفاده ی او از حواسش در ارتباط با مکان است.
کالبدی به  کالبــدی و معنایــی اشــاره دارد. جنبــه ی   واژه ی »خانــه« بــه دو جنبــه  ی 
ســرپناه بــودِن آن و جنبه ی  معنایی، مؤلفه هــای متعددی را دربردارد، که هر دو جنبه بر 
کالبــد فضا و ُبعِد دیدارِی آن مورد توجه  یکدیگــر تأثیرگذارند. در رشــته ی معماری، اغلب 
قــرار می گیــرد و بــه نظر می رســد معنــای خانه فراموش شــده باقــی مانده اســت. بنابراین 
ع این کتاب اســت  خانه هــای زیست شــده و تجربــه ی فضایی و معنای ذهنی آن، موضو

که ادبیات داستانی می تواند روایت گرش باشد. 
کتــاب قصد دارد معنــای خانه را با مطالعه  ی داســتان ها مورد بررســی قرار دهد  ایــن 
تــا عناصــر ســازنده  ی معنــای خانه را از زندگی روزمره  شــخصیت های داســتان اســتخراج 
کدام  کتاب  های انتخاب شده،  نماید. به راستی در تجربه ی زندگی روزمره و با استناد به 
کالبدی و ذهنی، مفهوم  کدام ویژگی های  مؤلفه ها در معنابخشــی به خانه نقش دارند؟ 
خانــه را تداعــی می کنند؟ آیا این معنابخشــی در خانه های گذشــته و امروز به شــیوه های 

متفاوتی محقق می شود؟

1- Edward Relph
2- Edward T. Hall
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فضاها و عناصر خانه در داستان ها، معانی، مفاهیم و رویدادهای مختلفی را روایت 
گرما، اتاق خواب، آشــپزخانه، مصالح، اشــیاء،  می کنــد. پنجــره، در، دیوار، ســقف، نــور، 
کــه جنبه های مغفــول و پنهاِن آن  مالکیــت و... همگــی سیســتمی از اجــزاء پیچیده اند، 
کنان  بــرای یکــی، بــرای دیگــری تجربــه ی معنابخِش خانه اســت. بــا در نظر گرفتن ســا
خانه، همســایه ها، مهمان ها و... و روابطشان با یکدیگر این تجربه پیچیده تر می شود. 
کالبد فیزیکی، مفاهیم ذهنی، رویدادها و رفتارهاســت  پس خانه سیســتم پیچیده ای از 
کــه بدیهی ترین و آشــناترین و در عین حال عمیق تریــن تجربه  های ما از فضای معماری 

را شکل می دهد.
فضای زیســتی که در داســتان توسط افراد و شــخصیت های داستان تجربه و توسط 
فعالیت های انســانی بازســازی می شــود، از طریق توانایی و مهارت نویســنده در توجه به 
پرورانــدن فضاهــا و همین طــور گرایش هــای همدالنه ی  خواننده بــا آن، در ذهن و خیال 
تجربه می شــود. این مکان های زیست شــده  ی ذهنی و خیالی دارای هویت و شخصیتی 
که آن ها را به عنوان موجودیتی مجزا معرفی و قابل تشــخیص  منحصر به خود هســتند 
گاه فرهنگ، ارزش ها، رویدادها،  گاه یا ناخودآ که از طریق نمایش خودآ می کنــد. هویتی 
و احساساِت زیست کنندگاِن بنا در شکِل فیزیکی حاصل می شود. نویسنده بوها، طعم ها 
کلمات، تصویر زندگــی در فضاها را پیِش  کلمات را رهــا می کند و با  و صداهــای نهفتــه در 

روی ما می نهد.
کــه در برابر یــک اثر داســتانی، با توصیف و یا بازســازی ســاده ای  بایــد توجــه داشــت 
که ذهنیت و بینِش نویســنده با امِر  از خانــه بــه صورت واقع گرایانه مواجه نیســتیم. چــرا 
واقعی درآمیخته است. بر اساس نظر فکوهی )1393، 450-452( راجع به خوانش شهر 
کاماًل عینی وجود ندارد؛ و آن چه از اثر ادبی دریافت می شود، باید  از ادبیات، هیچ شاهد 
آن را بــه بازاندیشــی دربــاره ی واقعیت بدل ســازد. به ایــن ترتیب اثِر نویســنده تبدیل به 

زمینه ای برای پژوهِش منتقدانه ی خواننده با رمزگشایی از متن ادبی می شود. 
گرفتن از خانه های  که با فاصله  فهم معنای خانه، مسئله ای فرهنگی و متغیر است 
بــه فضــای درون  نفــوذ پیچیدگی هــای فزاینــده ی  جهــان جدیــد  ســاده  ی باســتانی و 
که »مأمن جســم و  کارکرد پناهگاهی خود  خانه های این عصر، این فضا بیش از پیش از 
گرفته و به »محافِظ هویت« تبدیل شــده اســت )دوباتن3، 1388، 10(.  روح« بود فاصله 
کارکردی دارند، برخــی دیگر، نمادین هســتند، خاطره ها  در حالی کــه برخی اشــیاء نقــش 

3- Alain de Botton
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را تداعــی و مالکیــت را تقویــت و باورها و ارزش ها را تحکیم می کننــد. راپاپورت1 )1392( 
کنانش را بازتاب می دهد؛ هر چند  که جهان بینی ســا خانه را نماد محیط آرمانی می داند 
گهواره ی  شــکل آن تحــت تأثیر محیط و عوامل بیرونی اســت. باشــالر2 )1392( خانــه را 
کــه آدمی در آن هویــت خــود را می یابد و در  انســان پیــش از حضــور او در جهــان می دانــد 

جهان ریشه می دواند.
خانه هم زمان در درون، آسایش و امنیت، و در بیرون ارتباط با محیط اطراف ایجاد 
می کند؛ فضای بسته ای که ما را مصون نگه می دارد ولی زندانی نمی کند و برقراری ارتباط با 
بیرون را به شکل دلخواه تنظیم می نماید. برای تحقق این مفهوم، کالبد و ساختار فضاها، 
پدیده های طبیعی و انسانی و اشیاء بر اساس مؤلفه های معنابخش خانه نظم می یابند. 
در حالی که در برخی داستان ها مؤلفه های معنابخش خانه به خدمت در آمده است 
گرم، آرام بخش و صمیمی را ارائه نماید، در برخی دیگر معنای خانه محقق  تا پناهگاهی 
که خانه قادر به تأمین معنای ذهنی زیست کنندگانش نیست. فقدان معنی،   نمی شود چرا

کالبدی بی روح تنزل می دهد.  خانه را از مقام فضایی زنده و مناسب زیست انسان به 

1- Amos Rapoport
2- Gaston Bachelard




