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تفسير عكس اساليد قبليتفسير عكس اساليد قبلي

 نقاشي هاي از مجموعهPuuung  درباره عشقنقاش كره اي
همنشيني خانه و عشق در اين نقاشي ها
خانه اي آپارتماني و كوچك در يك منطقه شهري پرتراكم
 زيتجربه آشپ(برعكس شدن كليشه هاي جنسيتي در نقاشي ها از جمله در عكس اساليد قبل(
اهميت بازنمايي در مطالعات فضاي خانگي
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! ام هستمخانهمن اينجا در  ! ام هستمخانهمن اينجا در 



از كدام بخشِ اين درخت، جوانه زده ايم؟از كدام بخشِ اين درخت، جوانه زده ايم؟

Anthropology of domestic space

Anthropology of space



فضا چيست؟ فضا چيست؟ 

نپرداخته اند مفهوم اين به اصال اجتماعي علوم كالسيك هاي.  
است نمي شده ارائه تعريفي عموما فضاست سازمان دهي براي تالش آن، ماهيت كل كه هم معماري در. 
است بوده فلسفه و فيزيك رشته دو مطالعه موضوع صرفا.
و زمان به هوابست ذهني،( بودن رابطه اي تا )ذات به قائم تجربي،( بودن مطلق از طيفي در شده، ارائه تعاريف 

.است نوسان در )فرآيند
كارآمد تاحدودي حل راه دو نتيجه، در:

 مي شود اشغال چيزي يا شخص وسيله به كه است زمين از سطحي مكان،( )space( فضا و )place( مكان تمايز•
 افراد ادراكي و حسي نظام هاي به وابسته و است اشياء و چيزها ميان در جايي فضا، .نيست جابه جايي قابل و

زندان مثال ).است
)...و اجتماعي فضاي مصنوع، فضاي مطلق، فضاي ذهني، فضاي( فضا براي اضافي تركيب هاي از استفاده•

نپرداخته اند مفهوم اين به اصال اجتماعي علوم كالسيك هاي.  
است نمي شده ارائه تعريفي عموما فضاست سازمان دهي براي تالش آن، ماهيت كل كه هم معماري در. 
است بوده فلسفه و فيزيك رشته دو مطالعه موضوع صرفا.
و زمان به هوابست ذهني،( بودن رابطه اي تا )ذات به قائم تجربي،( بودن مطلق از طيفي در شده، ارائه تعاريف 

.است نوسان در )فرآيند
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 مي شود اشغال چيزي يا شخص وسيله به كه است زمين از سطحي مكان،( )space( فضا و )place( مكان تمايز•
 افراد ادراكي و حسي نظام هاي به وابسته و است اشياء و چيزها ميان در جايي فضا، .نيست جابه جايي قابل و

زندان مثال ).است
)...و اجتماعي فضاي مصنوع، فضاي مطلق، فضاي ذهني، فضاي( فضا براي اضافي تركيب هاي از استفاده•



فضا چه مي گويد؟انسان شناسي فضا چه مي گويد؟انسان شناسي 

اگر بپذيريم كه فرهنگ، ابزار تطبيق انسان با محيط به منظور حفظ بقاي اين گونه است
تشيوه هاي سازمان دهي فضا و سازوكارهاي زيستن انسان ها در محيط، بخشي از فرهنگ و قابل مطالعه اس.
با كي در كجا؟«: سازماندهي به زبان ساده يعني همان گزاره هاي بازي كالمي معروف«
چه كساني، با چه كساني؟ در كجاها؟ در چه زمان هايي؟ چه كارهايي را انجام مي دهند؟ به چه شيوه اي و چرا؟

اگر بپذيريم كه فرهنگ، ابزار تطبيق انسان با محيط به منظور حفظ بقاي اين گونه است
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با كي در كجا؟«: سازماندهي به زبان ساده يعني همان گزاره هاي بازي كالمي معروف«
چه كساني، با چه كساني؟ در كجاها؟ در چه زمان هايي؟ چه كارهايي را انجام مي دهند؟ به چه شيوه اي و چرا؟



چرا فضاي خانه مهم شد؟چرا فضاي خانه مهم شد؟

 تحوالت جهان انديشه
)  پناهگاه روياپردازي( 1884-1962هشدار فيلسوفاني چون گاستون باشالر •

)مصيبت سكونت( 1889- 1976و مارتين هايدگر 
روزمرهسبك هاي زندگي و زندگي فرد و فرديت، تكثر شدن مهم •
صداهاي خاموش و خصوصا مباحث جنسيتي•

تحوالت جهان بيرون در قرن بيستم
)   1918تا  1914(جهاني اول جنگ •
)  1945تا  1939(جهاني دوم جنگ •
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عزمي بين رشته اي براي خانهعزمي بين رشته اي براي خانه

فضاي خانگي

معماري
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روان شناسي

جامعه شناسيجغرافيا

ساير
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روش هاي قرضي و تركيبي و نظريه ها 



بازانديشي به خانهبازانديشي به خانه

نقد معماري 
مدرن

خانه 
كجاست؟

خانه خوب 
كجاست؟

House
چه طور 
home
مي شود؟

.  خانه، ماشين سكونت است): معمار سوئيسي(لوكوربوزيه 
»  يادآوري«كه نيست بل» پناه دادن«توقع ما از خانه تنها ): شاعر و فيلسوف انگليسي(راسكين جان 

. نيز هست، يادآوري، ارزش هايي در گذشته يا آينده

.ساختن يك خانه با ساختن و پرداختن يك فضاي خانگي تفاوت دارد
لوكوربوزيه، سقف شيرواني را در خانه كارگري خود به سقفي 1925زماني كه در : مثال 

كاري مسطح تبديل نمود صداي اعتراض كارگران بلند شد و آن ها همچنين شروع به دست
.  خانه ها و بازگرداندن فرم شيب دار به سقف آن ها كردند

.  خانه، ماشين سكونت است): معمار سوئيسي(لوكوربوزيه 
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لوكوربوزيه، سقف شيرواني را در خانه كارگري خود به سقفي 1925زماني كه در : مثال 

كاري مسطح تبديل نمود صداي اعتراض كارگران بلند شد و آن ها همچنين شروع به دست
.  خانه ها و بازگرداندن فرم شيب دار به سقف آن ها كردند



!فضاتغيير فوكوس دوربين مطالعات !فضاتغيير فوكوس دوربين مطالعات

  background  

foreground



»انسان شناسي خانه«در انسان شناسي تا » خانه«از  »انسان شناسي خانه«در انسان شناسي تا » خانه«از 

يت گروه مورد خانه در سنت انسان شناسي، از ديرباز در ساختار اتنوگرافي ها  بوده ولي به عنوان توصيف بخشي از چشم انداز طبيعي يا موقع
مطالعه

اين رويكرد، فضا . روي كار آمده است) 1990حدود (اما رويكرد جديد به خانه، تحتت تاثير رويكرد جديد به فضاست كه از اواخر قرن بيستم 
.مي بيندظرفي خنثي براي فرآيندها و پديده هاي اجتماعي، كه خود به مثابه يك فرآيند اجتماعي و فرهنگي را ديگر نه 

.سازد يعني تغيير مرحله به مرحله اي كه فضا در كنشگرانش ايجاد مي كند تا به سمت يك هدف معين، رهنمونشانفرآيند ديدن فضا 
خانه هاي قبيله اي در الجزاير بر پير بورديو مطالعه : مثال

و مرطوب است و  نيمه پاييني خانه كه تاريك، شيب دار: در اين پژوهش، دو بخش اساسي را در فضاي خانگي اين قبيله تشخيص مي دهدبورديو 
رت محل اين مكان، فضايي زنانه است و در مجاو. تولد، رابطه جنسي، خواب و مرگ محسوب مي شود: مكاني براي فعاليت هاي طبيعي انسان

ا فضاي اين مكان عموم. نگهداري حيوانات قرار دارد و نيمه بااليي خانه كه مكاني داراي نور و آتش است و از ميهمانان در آنجا پذيرايي مي شود
.مي دهد زن قرار/ طبيعي را در ارتباط با دوگانه مرد/ تاريك و نيز متمدن/ پايين، روشن/ بدين ترتيب او دوگانه هاي باال. مردانه خانه است

 الحات ارضيو جلوگيري از ساخت تالر توسط ارباب ها پيش از اص) تالر(» باالاتاق«و » پايين اتاق«كار برومبرژه بر روي خانه هاي گيالن و

يت گروه مورد خانه در سنت انسان شناسي، از ديرباز در ساختار اتنوگرافي ها  بوده ولي به عنوان توصيف بخشي از چشم انداز طبيعي يا موقع
مطالعه

اين رويكرد، فضا . روي كار آمده است) 1990حدود (اما رويكرد جديد به خانه، تحتت تاثير رويكرد جديد به فضاست كه از اواخر قرن بيستم 
.مي بيندظرفي خنثي براي فرآيندها و پديده هاي اجتماعي، كه خود به مثابه يك فرآيند اجتماعي و فرهنگي را ديگر نه 

.سازد يعني تغيير مرحله به مرحله اي كه فضا در كنشگرانش ايجاد مي كند تا به سمت يك هدف معين، رهنمونشانفرآيند ديدن فضا 
خانه هاي قبيله اي در الجزاير بر پير بورديو مطالعه : مثال

و مرطوب است و  نيمه پاييني خانه كه تاريك، شيب دار: در اين پژوهش، دو بخش اساسي را در فضاي خانگي اين قبيله تشخيص مي دهدبورديو 
رت محل اين مكان، فضايي زنانه است و در مجاو. تولد، رابطه جنسي، خواب و مرگ محسوب مي شود: مكاني براي فعاليت هاي طبيعي انسان

ا فضاي اين مكان عموم. نگهداري حيوانات قرار دارد و نيمه بااليي خانه كه مكاني داراي نور و آتش است و از ميهمانان در آنجا پذيرايي مي شود
.مي دهد زن قرار/ طبيعي را در ارتباط با دوگانه مرد/ تاريك و نيز متمدن/ پايين، روشن/ بدين ترتيب او دوگانه هاي باال. مردانه خانه است

 الحات ارضيو جلوگيري از ساخت تالر توسط ارباب ها پيش از اص) تالر(» باالاتاق«و » پايين اتاق«كار برومبرژه بر روي خانه هاي گيالن و



؟هستند نيستندچه چيزهايي در اين حوزه مورد سوال  ؟هستند نيستندچه چيزهايي در اين حوزه مورد سوال 

چگونه تصوير شده است؟... فيلم ها و/ رمان ها/ شعرها/ خانه در نقاشي ها
 پنجره ها چه نقشي در خانه ها داشته اند و قواعد آن ها چه بوده است؟
 در خانه هاي اروپايي چگونه بوده است؟» هال«سرگذشت و سير تطور فضاي
ساكنان در تزئين نماي بيروني خانه هايشان به چه مسائلي مي انديشند؟
مدرنيته، چه تغييراتي در خانه ها داده است؟ پست مدرنيته به چه شيوه وارد خانه شده است؟
 دارند و نگاهشان به اين خانه چيست؟) ويال(چرا برخي  افراد تمايل به داشتن خانه دوم
؟ جو خانه با چه مفاهيمي در ارتباط است؟معناي خانه چيست
فضاي خانه چه طور بين ساكنان تقسيم مي شود و يا مورد مناقشه است؟
سرنوشت شستشو و ارتباطش با خانه چه بوده است؟
 ؟مد چه طور وارد خانه مي شودافراد چه وسايلي را به چه شيوه و چرا براي دكور يا مصرف در خانه هايشان استفاده مي كنند؟...

چگونه تصوير شده است؟... فيلم ها و/ رمان ها/ شعرها/ خانه در نقاشي ها
 پنجره ها چه نقشي در خانه ها داشته اند و قواعد آن ها چه بوده است؟
 در خانه هاي اروپايي چگونه بوده است؟» هال«سرگذشت و سير تطور فضاي
ساكنان در تزئين نماي بيروني خانه هايشان به چه مسائلي مي انديشند؟
مدرنيته، چه تغييراتي در خانه ها داده است؟ پست مدرنيته به چه شيوه وارد خانه شده است؟
 دارند و نگاهشان به اين خانه چيست؟) ويال(چرا برخي  افراد تمايل به داشتن خانه دوم
؟ جو خانه با چه مفاهيمي در ارتباط است؟معناي خانه چيست
فضاي خانه چه طور بين ساكنان تقسيم مي شود و يا مورد مناقشه است؟
سرنوشت شستشو و ارتباطش با خانه چه بوده است؟
 ؟مد چه طور وارد خانه مي شودافراد چه وسايلي را به چه شيوه و چرا براي دكور يا مصرف در خانه هايشان استفاده مي كنند؟...



!  لطفا چند لحظه تامل!  لطفا چند لحظه تامل

شما چه پرسش هايي درباره خانه داريد؟شما چه پرسش هايي درباره خانه داريد؟



اشد؟دغدغه علمي و انتخاب شما نيز بآيا اين حوزه مي تواند  اشد؟دغدغه علمي و انتخاب شما نيز بآيا اين حوزه مي تواند 

 جمع، تهيه خانه يا تامين هزينه آن، دغدغه شخصي خود يا خانواده شان است؟چند نفر در اين
چند نفر در اين جمع از خانه اي كه ساكنش هستند رضايت دارند؟
تا به اين سن، تجربه چند جابه جايي خانه را داشته ايد؟
»هايتان االن در چه وضعيتي است و كجاست؟»خانه كودكي «يا » خانه پدري
در فكر ساخت و ساز هستند؟/ چند نفر در اين جمع، خانواده خودشان يا اطرافيانشان درگير
رده است؟چند نفر در اين جمع فكر مي كنند خانه فعلي شان، سالمت و نيز سبك زندگي مطلوبشان را مختل يا از آن جلوگيري ك
تاكنون در جريان چه درگيري ها و دعواهايي با موضوع خانه در همسايگي تان بوده ايد؟
مدل مناسب و ايده آل خانه براي شرايط امروز ايران را چه كسي مي تواند ترسيم كند؟
  در امروز شهرهاي ايران كدام است؟ ) آپارتمان ها(مدل درست مديريت خانه هاي گروهي

 جمع، تهيه خانه يا تامين هزينه آن، دغدغه شخصي خود يا خانواده شان است؟چند نفر در اين
چند نفر در اين جمع از خانه اي كه ساكنش هستند رضايت دارند؟
تا به اين سن، تجربه چند جابه جايي خانه را داشته ايد؟
»هايتان االن در چه وضعيتي است و كجاست؟»خانه كودكي «يا » خانه پدري
در فكر ساخت و ساز هستند؟/ چند نفر در اين جمع، خانواده خودشان يا اطرافيانشان درگير
رده است؟چند نفر در اين جمع فكر مي كنند خانه فعلي شان، سالمت و نيز سبك زندگي مطلوبشان را مختل يا از آن جلوگيري ك
تاكنون در جريان چه درگيري ها و دعواهايي با موضوع خانه در همسايگي تان بوده ايد؟
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