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ازمجموعهنقاشی هایPuuungنقاشکره ایدربارۀعشق؛اهمیتاینعکس
به جهتتحلیلی،آناستکههنوزخانهرابه عنوانجایگاهعشقبازنماییمی کند
ونیزنقضکلیشه هایجنسیتیاست.تجلیاینگزارهکهبسیاریازتحوالت

بزرگاجتماعی،ازتحوالتدرونخانهآغازمی شوند.



کودکی امدرخانه هایاجاره ایگذشتکهدرآن هابایدآرامراهمی رفتی
نیاید.بسیاری ومراعاتصاحب خانهرامی کردیکهمشکلیپیش
تأثیر ازخواسته هایکوچکماراهمینویژگیمستأجربودنتحت
قرارمی دادودرپاسخبهدرخواست هایماگفتهمی شد:»صبرکنید
وقتیکهخانهخریدیم.«آسمانکهابریمی شدوبرفمی بارید،وقتی
کهوسوسۀرفتنبهحیاطوهوارکشیدنوآدم برفیساختندرتمام
ممانعتمی کرد. باز اجاره نشینی، پرمی شدمالحظه های وجودمان
سینیبزرگِگرد،ناجی ایبودکهباچندمشتازبرف هایحیاط،
سَرمی رسیدوراهیبینابینیراپیشرویماقرارمی داد.دربِحمام
را)کهتنهافضایغیرمفروِشتمیزخانهبود(بازمی کردند،برف ها
رادرونشقرارمی دادندوتاآب شدنآن هاکهطبیعتًازمانزیادیهم
طولنمی کشید،مافرصتبرف بازیداشتیم.دوچرخه هایمان،میل
رکاب زدندرفضاییبازودلهره هاونگرانی هایخانوادهازکوچه؛
کم کمشوقدوچرخه سواریهمازسرمانافتاد.همیشههماین قدر
مطیعرفتارنمی کردیم.ناهمخوانیاتفاقیشیفتکاریمادرباشیفت

پیشگفتار
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مدرسۀماکافیبودکهبه همراهبرادرم،زمانغنیمتیبراییکفوتبال
داخلسالِنتمام عیارداشتهباشیمکهپیامدآن،گذشتهازگردوغبار
زیادیکهرویوسایلخانهمی نشستوبویعرقیکهتمامفضای
اتاقراپرمی کرد،اغلبالمپولوسترشکستهیاگلدان هایِله شده
وآسیب دیدهبودوالبتهاعتراض هایمادرونهایتًاهفته اییکشب،

پارک رفتنخانوادگیبه عنوانجایگزین.
بودکهخرید باعثشده فضایی ای محدودیت های چنین فشار
خانه،آنروزهاآرزویجدیخانوادۀماباشد:»آجریازآنِخودآدم«.
اجاره ای، خانۀ تجربۀ۱۴-۱۳ و اجاره نشینی دهه ازیک ونیم پس
باالخرهتوانستیماولینخانهرابخریمکهآپارتمانیدرحومۀشهربود.
آنزمانبه قدریخوش حالبودیمکهعوض شدنمدرسهودور شدن
ازدوستان،چندانمسئلهنبود.خانۀخودمان،جاییکهمی شدتمام
آرزوهایانباشت شدۀسال هایگذشتۀزندگیراتعّینداد.بااینکهما
بزرگ ترشدهبودیمامااولینکارمانخریدهمانجوجه رنگی هابود.
احتمالی ازسقوط ترسمان هم زمان البته و ما یک سو،خوش حالِی
جوجه هاازبالکن)تنهافضایممکنبراینگهداریآن ها(قرارداشت
وسویدیگر،نگرانِیمادرکهآپارتمان،جاینگهداریحیواننیست.
گرچهنتوانستیمجوجه هارابرایمدتزیادینگهداریمولیبه هرحال،
مصداقیازبرآورده شدِنیکآرزوبود.تجربۀکوتاهمانازنگهداری
خرگوشهمبههمیننقطهرسید.ظاهرًاصاحِبخانهشدهبودیمولی

ایننارضایتیازفضاهمچنانبهقوتخودباقیبود.
پس ازآنوطیچندسال،پدرومادرچندینواحدآپارتمانیدیگر
راتجربهکردندتابهگزینۀمناسبیدرنقطۀخوبیازشهررسیدندولی
چندسالسکونتدرآنجاهمراضی شاننکردوتصمیمگرفتنددوباره
بود. مدنظرشان خانه ایشخصی داشتن بار، این  و بروند بهحومه
آن هادرواقعداشتندازکیفیتنامطلوبفضاهایآپارتمانی،بهحومه
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»پناه«می بردند؛خصوصًاحاالکهدیگربازنشستهشدهبودندوهردو
فرزندشانهمبه واسطۀازدواج،آن هاراترککردهبودندوبنابراین،
بیشترزمانشاندرخانهمی گذشت.درآنزمان،استانداردهایباالتری
ازسکونتمدنظرشانبود؛چیزیکهبهآندستیافتندامافقطبرای
چندسال.اولینخانه ایکهازتسهیالتوتراکمتشویقیطرحجدید
شهرداریمحلاستفادهکرد،شعله ایبودکهدرخانه هایدیگرافتاد
وطیمدتکوتاهی،چهرۀمحلراازیکبافتآرامتک خانواری،با
تراکمپایینوفضایسبزخوب،بهکارزاِرساخت وسازآپارتمان های
رنگارنگتبدیلکرد.مادر،گذشتهازآنکهبرایرفتنبهحیاطخانه اش
بایدحجابمی گرفتوسایۀآپارتمان هایپیرامونجانگیاهانشرا
گرفتهبود،احساسناامنیمداومینیزپیداکردهبود،ازاینکهدیوارها
کوتاههستندوازهمهطرفمی تواناینخانهرازیرنظرداشت.آن ها
پسازهفتسال،بهفکرفروشاینخانهافتادهبودندولیسؤال
اصلی شاناینبودکهوقتیحومههمازدستاینموجآپارتمان سازی
دراماننیست،کجامی توانندسراغیکخانۀشخصینسبتًادنجرا
بگیرندوچهضمانتیوجودداردکهچندسالدیگر،آنبافتنیزبه

حال وروزمحلۀفعلی شاننیفتد.
امروزکهمقدمۀاینکتابرامی نویسم،حدودُنهسالاززندگی
مشترکمنوهمسرممی گذرد.مابرایاجتنابازتجربۀسرگردانی ای
مشابهآنچهبراینسلقبلمانپیشآمد،تنهادوماهپسازازدواج،
پیش خرید را شهر حومۀ در وام دار ُنقلِی به اصطالح آپارتمان یک
کردیمولیجالبآنجاستکهتااینلحظه،تجربۀزندگیدرهشت
فضارابه عنوان»خانه«مانداشته  ایم،یعنیبه طورمیانگین،سالییک
فضا.گوییسرگردانی،سرنوشتناگزیرهمۀماستوازآن،گریزی

نیست....
شکل را خانه دربارۀ دغدغه هایم تجربیات، همین بدون شک
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داده اند.اینموضوعبرایمنامتدادهمانافکاروآرزوهاوخیاالت
کودکی اماستکهدرسرگردانی هایامروزِخود،خانوادهوبسیاری
شما ندارم تردیدی دغدغه هاییکه است؛ شده اطرافیانمضرب از
درمقاممخاطباینکتابنیزبه نوعیباآندرگیرید.حسبتأکید
رویکردهایکیفی،برضرورت»اعتراف«پژوهشگربهزمینۀفرهنگیو
تجربیاتشخصیخودازموضوع،اینپیشگفتارنوشتهشدتاتوضیح
بدهدمندرمقامنویسنده،ازچنینزاویه ایبهموضوعنگاهمی کنمو
بدون شک،مختصاتجاییکهدرآنایستاده ام،برشیوه ایکهفکرو
تحلیلمی کنم،اثرگذاربودهاست.رویکردیانتقادینسبتبهآپارتمان،
درالبه الیخطوطاینکتابودرسراسرآنمستتراستکهجایانکار
نداردولیتأکیددارمکهاینبه معناینفیمطلقاینشکلازسکونت
نیست؛بلکهانتقادیبهازبین رفتِندیگراشکالسکونتیودرنتیجه،
کاهشتنوعفضاهایخانگیدرشهرهایماست؛موضوعیکهچهدر
منطقزیستیوچهدرمنطقفرهنگی،به هیچ عنوانقابلِ دفاعنیست.
تنوعوتکثر،رازبقاست.دیگرنقدواردبهآپارتماندراینجا،معطوف
بهعدمتطابقشبانیازهاوارزش هایفرهنگیوسبکزندگیمرسوم
درایننقطهازجغرافیاست،خصوصًازمانیکهباکیفیتنامطلوِب

طراحیواجرانیزترکیبشود.
خانه،فضاییمحدوداستکهبایدنامحدودرادرخودجایبدهد
آن برای استعارۀ»جهان« از نام گذاریکتاب، در به همین جهت، و
استفادهشدهاست.همراه شدنباکتاب،درپایانبهشمانشانخواهد
دادکهمی توانازچنینتعبیریبرایفضایخانهاستفادهکردواین
به هیچ وجه،اغراقنیست.کتابرابه لحاظمحتواییمی توانبهدو
بخشاصلیتقسیمکرد:بخشاولکهمعرفیحوزۀعلمیانسان شناسی
فضایخانگیوضرورت هاوحوزه هاوتاریخچۀآنرادربرمی گیرد
وبخشدومکهدرصدداستبااتکابهداده هاییکپژوهشمیدانی،



پیشگفتار | 5

درک»امروز«و»اینجا«ازمطلوبیتفضایخانهراتوصیفوتحلیل
کند.به عبارِت دیگر،بهاینسؤالپاسخدهدکهخانهدرذهنیتامروز
ما)کهمنظورازاینما،درمتناثردقیق ترشدهاست(بایدواجد
چهویژگی هاییباشدوبه عنوانیکرسانه،امکانارتباطبینکدامین
حوزه هارافراهمآورد.بخشاولکتابمی توانستازآنحذفشود
اگرکهادبیاتتخصصیمربوطبهاینحوزه،پیش ترتولیدشدهبودو
اثرحاضر،بااشاره ایبهآن هاجایگاهخودشرادرجهانعلممشخص
می کرد.درحوزۀانسان شناسیفضایخانگیتاامروزوتاجاییکه
را ادبیاتدیگرحوزههامیتوانمواردی دارمگرچهذیل مناطالع
یافتکهبهرویکردانسانشناختینزدیکباشندامامنابعیکهمشخصا
توسطانسانشناساننوشتهشدهیامشخصاخودرادربررسیخانه،
وامدارومتاثرازسنتنظریوروشیانسانشناختیمعرفیکنندزیاد
اثر نیستند.گذشتهاز»مسکنومعماریدرجامعهروستاییگیالن«
فرهنگ، »خانه، وکتاب برومبرژه فرانسوی،کریستین انسانشناس
طبیعت«بهقلممعماروشهرسازایرانی،محمدرضاحائریمازندرانی
کهبهترتیبدردهههای۷۰و۸۰نوشتهشدهاند،منمنبعدیگری
رانمیشناسم.کتابحاضردرواقعقصددارددرکنارمجموعهاین
آثار،مبانییکحوزۀعلمیجدیدونیزبسترهایپژوهشبومیبرآن
رافراهمنماید.امیداستکهتوانستهباشدگامیکوچکدراینمسیر

بردارد.
درنوشتنکتابحاضر،فقدانچنینرویکردیدرپژوهش های
موجودحسمی شدوتالششدتااینکمبودمنابعوپژوهش های
اشارات تحلیل و ترکیب جمع آوری، خالل از حدودی تا مرتبط،
ضمنی تریکهدرادبیات،فرهنگعامه،نقاشی،زبان شناسی،تبلیغات
راحتی کار قطعًا این دارد،جبرانشود. اینموضوعوجود به و...
نبودوباوجودهمۀدقتصرف شدهبرایآنبدون شک،ایراداتو
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نواقصهنوزوجوددارند.ازمخاطبانعزیزکتابخواهشمندیممارا
ازنظراتخودشانبی نصیبنگذارند.غرض،طرحمسائلوگشودن
بومی، داده های با تا بود پژوهشگرانکشورمان روی پیش  مسیری
تحلیل هایبومیدراینحوزهراشروعکنند؛داده هاییکهسرنخ های

بسیاریبرایشان،درسایرنظام هایشناختیوجوددارد.
درپایان،بایدازهمۀعزیزانیکهبرایانجاماینپژوهش،همکاری
کردندصمیمانهتشکرکنم؛کسانیکهمنرادرخانه هایشانپذیراشدند
وساعت هازمانشانراصرفگفت وگوپیراموناینموضوعاتکردند
وبه ویژهاجازۀعکاسیازبخش هایمختلففضایخصوصی شانرا
دادند.بدون شک،تک تکآن هاشرکایمعرفتیایناثرهستند.ممنون
همسرمحامدجلیلوندهستمکهبانگاهانتقادیدقیقش،هموارهکنارم
بودهاستوهمینطوردوستانخوبمشایستهمدنیوآذرمقدمکهبه
عنواناولینمخاطبان،نکاتخوبیرابهکاراضافهکردند.ازدوست
متون دقت، با همیشه می کنمکه تشکر مهدوی مقدم آقای خوبم،
دوستانشرامی خواندوشانه شانمی زندواینلطفیاستکهنسبت  
بهاینکتابنیزبهخرجداد.درنهایتازپژوهشگاهفرهنگ،هنرو

ارتباطاتمتشکرمکهحامیتولیدایناثرشدند.

زهراغزنویان،آبان۱۳۹۵


