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با  که  ا ست  ارتباطی  در  پرسش  این  به  پاسخ  چرا؟  و  می شود  ما  خانۀ  به  بدل  خانه،  یک  چگونه 
اجزای خانه برقرار می کنیم، خاطره هایی که در آن شکل می دهیم، دل بستگی ای که به آن پیدا می کنیم 
در کنار مسائل بسیار دیگری همچون امنیت، آرامش، زیبایی و حسن تعلق که هریک برای دستیابی 
به مفهوم »خانۀ خوب« مورد سنجش قرار می گیرد و بخشی از ماجرای خانه است؛ اما این مفاهیم 
نیز چندان روشن نیستند و معنای آن در رویکرد، زمان و مکان مختلف باهم متفاوت است. در کتاب 
»خانۀ خوانی«، نویسنده از طریق گفت وگو با تعدادی از ساکنان خانه های برهۀ گذار معماری تهران و 
شنیدن روایت هایشان در گذر سالیان، دست به روایتی ژرف از زندگی در خانه هایی زده است که فقط 
روایت  تا به دنبال  برای سرپناه بودن و گرم و خنک شدن ساخته نشده بودند. نویسنده می کوشد 
تجربۀ زندگی در فضای خانه  و مفهوم »در  خانه  بودن«، معنای زندۀ نهفته در این خانه  ها را کشف کند 
و راهی تازه برای گفت وگو دربارۀ کیفیت خانه بیابد. فهم معنای فضاهای خانه کمک می کند تا جنبه ای 
از وجود خود را بشناسیم که کمتر به آن پرداخته شده است؛ یعنی رابطۀ معانی درونی مان با مکان ها 
که گاستون باشالر1، متفکر پدیدارشناسی، آن را »مکان کاوی« می نامد. در بخشی از کتاب می خوانیم: 
»پنجره و ایوان دو شکل متفاوت اتصال خانه به دنیای بیرون اند. پنجره مرزی باریک است که ساکن 
خانه را داخل نگه می دارد و بیرون را فقط پیش چشمش می آورد، اما ایوان تجربه ای دیگر می سازد. 
ایوان بیرون و درون را یکجا و هم زمان دارد. این مکان، ساکن خانه را به مواجهۀ  مستقیم با بیرون 
می برد. ایوان هم داخل است و هم خارج؛ گوشه ای برای تکیه دادن به خانه است«. مخاطبان این 
کتاب نه فقط معماران، بلکه تمام کسانی هستند که روزی در جایی خانه کرده اند. »خانه خوانی« شامل 
دوازده روایت خواندنی است که هرکدام پیرامون یک خانه و تجربۀ زیستۀ ساکنان آن است و هر بار از 

منظری خاص به معماری خانه ها توجه می کند. 
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