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 مقدمه
ايجادتحقیقتواندزمینههاييگاهبسیارنامتجانسميمطالعهيکموضوعازديدگاهرشته

رشته بصیرتمیانِ با فراهمومحققینرا کندکهزادهوتلفیقهاييرا هایجديدیآشنا

رشتهديدگاه در تلقيهاینهفته با حاضر نويسندگانمقاله يکاز هر هایمتفاوتاست.

پنجره بودن غیرمتعارف از خانهمشترک های منطقة در واقع کیانشهر مسکوني 15های

بررسيايننوعازپنجرههایرشتهتهرانبنابرآموزه با هابهيکهایخودسعيکردندتا

معنينسبيمشترکدستيابند.

میانقالهبهنیکيآگاهنويسندگاناينم عواملياز1ایرشتهاندکهبرایانجامتحقیقِ

انتقادیوقبیلموضوعمشترک،مهارتپژوهشيعملبراساسروندتفکرتحلیل گرايانه،

تحلیليافتهقیاسيدر داليلارزيابيو تا سعيشد اساساينتفکر بر ضروریاست. ها

پنجره بودن آشپزخانهغیرمتعارف وهای عکاسي رشته دو تلفیق با کیانشهر های

مقالهانسان نهايتاً و شود بررسي انسانشناسي منظر از تصويریای عکاسي2شناسي و

هاوروشپژوهشبهاضافهارائهپیشینهاجتماعينگاشتهشود.مقالهباطرحمسئله،پرسش

ائلاجتماعيدرهنرشودکهدغدغهگنجاندنمستاريخيازفعاالنهردورشتهشروعمي

اندوباتوجهبهشناختيراداشتههایانسانعکاسيوبالعکسگنجاندنتصويرهادرپژوهش

بازنماييمحلهازطريقتصويرهاو رويکردهایهردورشتهنسبتبهموضوعپژوهشوبا

يابد.انميگیریپايهاونتیجهونهايتاًباتحلیليافتهانجاممصاحبهباساکنینزنادامه
 

 بیان مسئله
انسان پژوهشگران از برخي توسط آن جزئیات ثبت و میدان درشناسيتوصیف همواره

دستورکارقرارداشتهاست.فضاومحیطزندگيانسانبهاضافهرابطهبینفرهنگ،فضای

است)اسمیت، پنهاننمانده آنها چشم از نیز رفتار 1984زندگيو لو، واترسون،2001؛ ؛

مي1990 تعريفکايزر(. صورتمشخصبه به زيستي3توان فضای فرهنگو مفهوم از

هایانسانيمتناسبباالگوهایایازالگوهایتفهم،تفکروکنشپرداخت؛فرهنگمجموعه

گروه که است ميزيستي متمايز يکديگر از را انساني های )کند 1979کايزر، با266: .)

هربهعنوانمیدانتحقیق،هررهگذریباناهمگنيفضا،منتجوگذاریدرمحلةکیانشگشت

مرزبندی آشفتگي مياز مواجه عمومي فضای با داخلي فضای عمدههای وشود. ترين

آشفتگي اين عامل پنجرهبارزترين دستها و ساختار دلیل به که هستند کاریهايي

دهد،قسمتيازایرابهآنهانميصاحبانشانومسلماًتخطيازقانونکهاصوالًچنیناجازه

هایکوچکيرابرایساکنانفراهمکنند.درايناندتاانبارکفضایعموميرااشغالکرده

گیریمحله،جغرافیایمقالهسعيشدهاستآشفتگيوداليلآنباتوجهبهتاريخچهشکل

                                                           
1 interdisciplinary 
2 visual anthropology 
3 Kayser 
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معیشتوآرز ناهمگونيفرهنگشهروروستا، مسئلهمهاجرت، وخواستهانساني، هایوها

ساکنانزنبهعنوانکاربراناصلياينفضاهاموردبررسيقرارگیرد.

 

 نظری چارچوب
زنانيتشکیلمي را مقاله اين تحقیق مهاجرتجمعیتمورد شهر به روستا از که دهند

تقسیمکرده کردهاندبنابرايناز روستایگانساستفاده و شهر فرهنگيِ ايمبندیدوگانگيِ

ساپسفوردهم آراء جنسیتاز و فضایآشپزخانه روبرتز1چنینجهتمطالعه ماريون و2،

ايم.بهرهگرفته3آموسراپاپورت

از4هاوطبقهدرزندگيايتالیاييـآمريکاييگروهروستايیانشهری:درکتاب گانس

عنواننظريهترکیبي زندگيبا نوعشیوه ناممي5چهار شیوهاندبردکهعبارتدرشهر از

جهان افراد وزندگي نويسندگان هنرمندان، مانند جامعه فرهیختگان معموالً که شمول

مي شامل را بهرهانديشمندان و باال سطح در مالي وضعیت با افرادی آنها ازشود. مند

کنندومحلهبهخاطرحضوراينافرادهایخاصيزندگيميتحصیالتهستندکهدرمحله

کند.شیوهدومزندگيمعموالًمربوطبهافرادمجرديابدونفرزنداستميهويتخاصپیدا

تربهمحلکارزندگيهایکوچکدرمرکزشهربهمنظوردسترسيآسانکهدرآپارتمان

اقلیتکوچکيکنند.شیوهسومزندگيمرتبطباافرادمحرومياگرفتارمي استکهمعموالً

 شهریهستند. جمعیتمحروم بياز افراد شامل کهناينگروه معتادان، ساالن،خانمان،

فقرا،معلولینوديگراقشارمحرومجامعهاست.شیوهچهارمزندگيدرشهرکهمستقیماًدر

با مهاجر قاعدتاً قوميو پیشینروستاييـ افرادیبا اينتحقیقاست، موضوع ارتباطبا

شاملمي متوسطرا درآمدکميا کههنوز نسبتبهشیوهوابستگيشود را هایهایخود

هاوسبکزندگيروستاييـقوميخودرااندوبسیاریازعادتزندگيقبليازدستنداده

پیوندهایخانوادگيوحفظکرده باورهایسنتي، بهمحلجغرافیاييقبلي، اينافراد اند.

نموردیاستکهدرحالتاخیرهماهایخويشاوندیخودبهشدتوابستههستند.شبکه

(.1962:65هابهآنپرداختهخواهدشد)گانس،قسمتيافته

استعلي معتقد تقسیمساپسفورد توافقجهانيبر هایعموميوبندیعرصهرغم

توانادعاکردصرفتفکیکوتمايزبهمثابهابزاریايدئولوژيکاستکهعدمخصوصي،مي

ساالنوکودکان(ومنافعبرخينانومردانيابزرگز)هایمختلفمردممساواتبینگروه

ترجیحميازگروه بهبرخيديگررا درسطحشخصيبرها دهدوحاکمیتبرخيافرادرا

مشروعیتمي ديگران )ساپسفورد 1995بخشد است317: معتقد نیز روبرتز فضای(. دو

کندهاراتعیینمينسیتخصوصيوعمومييادوفضایآشناتردرونوبیرونخانهنقشج

                                                           
1 Roger Sapsford 
2 Marion Roberts 
3 Amos Rapoport 
4 The Uurban Villagers: Group and Class in the Life Of Italian- Americans 
5 compositional theory 
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قلمروزنتعريفمي شودوايندرمقابل)کهالبتهنیازمندبازتعريفمجدداست(.خانهبا

اماتفکیکجنسیتيدرونخانه؛گیردکهمتعلقبهمرداناستعرصهبیرونازخانهقرارمي

بهعنوانمثالدرزمانیزباتفکیککارکردیجديدازفضامرتبطمي هایگذشته،نشود.

بردند.درجاييکهزنانبعدازشامبهآنجاپناهمي شد،اتاقنقاشيفضاييزنانهمحسوبمي

ترهایکوچکهادرخانهمقابلاتاقمطالعهياکتابخانهقلمرومردانبود.بهنظرفمینیست

زخانهنیستآشپ )امروزی(کهاتاقنقاشيوجودندارد،قلمروزنانازنظرکارکردیجاييجز

گراييگستردهدرسطوحنمادينوراپاپورتهممعتقداست،جنسیت(.1999:94)روبرتز،

گیرد،هرفضاييدارایباررفتاریدربعدفضاوزماندرخانهبهطورمساویصورتنمي

مراتبحاکمدرخانهوجامعه،فیزيکيازقبیلسلسلههایغیرجنسیتيخوداست.مکانیزم

ادببهاضافهموانعروانکدهای ميپرهیزو تعاملفضاها شود)راپاپورتشناختيمانعاز

1980:31.)



 های پژوهش پرسش

پنجره و تحقیق میدان به توجه پرسشبا اين کیانهشر محله غیرمتعارف مطرحهای ها

مي که ساختپنجرهليدال(1شود اينمحلهچیست؟ مورد2هایغیرمتعارفدر مواد )

شوند؟اشیاييدرفضایبهوجودآمدهانبارميچه(3هاچیست؟تفادهدرپنجرهاس



 روش پژوهش
بازنماييدراينمقالهپنجره هابهعنوانفضا،بهمعنایمکانيکهرابطهانسانومحیطرا

کنند،درنظرگرفتهشدهاست.انساندراينرابطه،نوعحضورخودراازطريقچیدمانمي

مياشیاء مشخص خاص مکان در اشیاء نوع انسانو ميکند. سعي باشناسان تا کنند

شود،دستيابند.درايننگاریبهدرکبهتریازآنچهديدهميهایمردمگیریازروشبهره

اندکهبههایمسکونيبررسيشدههایاولساختمانهایطبقههایآشپزخانهمقالهپنجره

توانندبینندهرابافضایموردبحثآشناکنند.تربرایعکاسيميدلیلدسترسيوامکانبه

رو،عواملاصليديگردرانتخابوثبتتصويرهااينهوایابری،نورتخت،زاويهديدازروبه

انگیزهنگارشمقالهازبرگزارینمايشگاهانفرادیعکاسبهوجودآمد.پنجره بودهاست. ها

گ نظر در عکاسبا واقع مسائلاجتماعيـرفتنويژگيدر که صوریتصويرها وجه و ها

دانست.راضروریميشناختيفرهنگيرانیزدردرونخودداشتنیازبهخوانشانسان

بافضایجنسیتيروبهپنجره روميهایموردبحثدراينمقالهبینندهرا 14کند.

دادندکهبهعلتحجممحدودميدارمحلهجمعیتموردپژوهشراتشکیلنفراززنانخانه

بهششمصاحبه میانگینسنيمقالهتنها آنها32شوندبا سالودوازدهعکسمتناظربا

بالغ يکمجموعه از مقاله نگارشاين برای است. شده اکتفا تنها3800بر عکس)که

قطعهآنپنجره100موضوع بود( دادناطالع65ها دردسترسقرار اتعکسبهمنظور
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از همهعکسبندیپنجرهمیدانپژوهشبرایگونهالزم قرارگرفت. مورداستفاده وها ها

هایآنهاودرفضایزندگيروزمرهصورتهایاينمقالهبااجازهساکنیندرخانهمصاحبه

گرفتهاستکهمحتوایتحقیقراهرچهبیشتربهسویرويکردامیکومشاهدهمشارکتي

سوقدادهاست.



 شهری از منظر عکاسی انداز نگاری مروری اجمالی بر پیشینه تاریخی چشم
سال همان گفتاز بتوان عکاسيشايد بازنگریتاريخ دربا دلیل به هاینخستینشهر

دسترسبودنذهنعکاسانوهنرمندانرابهخودمشغولکردهاست؛نمونهآندرتصويرِ

دفترکارشقابلمشاهدهاست.يکيازداليلديگرازپنجره1شدهژوزفنیسفورنیپسثبت

بهتدريجعالقهروی تصويرازآوریبهايننوععکاسيمحدوديتفنياست. مندانبهثبتِ

کوشیدندتاتصويرهاموضوعاتروزمرهوپیرامونخودازجمله2جملهژاکلوييماندهداگر

چشم )کالرک، کنند ثبت را شهری 76:1997اندازهای .) قرن دوم نیمه شروع ،19با

برنامه شد. عکاسان کار موضوع به تبديل شهرها سريعِ کهدگرگونيِ شهری توسعه های

دادوگسترشسريعمناظرشهریبینشهرهایبزرگاروپاييراعمیقاًتحتتأثیرقرارمي

وههایمهمعکاسيراتشکیلدادندکهتوسطگروجنگجهانياول،پروژه1850هایسال

آنچه(URL2)3عکسانشعابي بود؛ عکاسانتبديلشده الهام منبع به شهر يافت. ادامه

دههکردبیشتربهدورهزمانيبهخودجلبمي“اندازنگاریشهریچشم”توجهراباعنوان

“سوشیاللنداسکیپ ”هایتعلقداشتکهاصطالح70
4 “سیتياسکیپ”،

5 سوشیال”و

“سین
عنوانکلمه6 به جریباجر شود.هایمترادفآنمطرحميهم گفته سال7به در

1966 عنوان با جديدی چشم”عبارت و اجتماعي “اندازهاعکاسان
در8 آمد. وجود به

بهسویو9اندازهایِاجتماعيِآمريکاعکاسِچشم12هاييباعناوينهایبعدنمايشگاهسال
،ليفريد11زازقبیلگریوينوگرندتوسطعکاسانمطرحآنرو10اندازهایاجتماعيچشم

:1985برگزارشد)باجر،15وبروسديويدسون14،دوآنمیشل13همراهبادنيلیون12لندر

                                                           
1 Nicephore Niepce 
2 Louis- Jacques Mande Daguerre 

3 Photo-Secession هنریشکلارازعکاسانآمريکاييکهبهعکاسيبهعنوانيکناماولینگروهتأثیرگذ

 .پرداختند.عکاسانگروهدرتالشبودندتاعکاسيرابهعنوانيکيازهنرهایزيبامطرحکنند
4 social landscape 
5 city scape 
6 social scene 
7 Gerry Badger  
8 social and landscape photographers 
9 Twelve Photographers of the American Social Landscape 
10 Towards a Social Landscape 
11 Garry Winogrand 
12 Lee Friedlandler 
13 Danny Lyon 
14 Duane Michael 
15 Bruce Davidson 
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1(.مطالعاتآلوينلنگدانکابرن17
شماریکههایبيوعکس1909 بررویلندندرسال 

5وبرنیسابوت20ازنیويورکدردهة4وچارلزشیلر3،پلاسترند2توسطآلفرداستیگلیتز

(.در63ـ2002:64آيند)مورا،گرفتهشدازديگرآثاراينحوزهبهشمارمي30دردهة

بهفعالیتتولیدمناظرشهریمشغولشدسخت6عکاسيبهنامرابرتفرانک1955سال

 عکس14:1985)باجر، در صورتيفزاينده به آربس(. کلین7هایدايان ويلیام بروس8، و

ادواردروشابهشهربهمثابهمکانبیگانگيانساننگريستهمي9سونديويد کار در10شد.

 60دهة است)همان: بنیادی بسیار مي20نیز نیز آخر در عکس(. به توماستوان های

(.2002:64)مورا،ازعناصرِظاهریِفضایِشهریبدونحضورانسانياشارهکرد11اشتروث

هریدرآثارديگرعکاسانازهمینمقطعزمانيتابهزمانحاضراندازهایشعکاسيازچشم

 شود.دنبالميهایمتفاوتيبانگاه

 

 مروری اجمالی بر پیشین تصویرنگاری رویدادهای فرهنگی
قوم19قرن80شناسيعلميازدهةانسان نگارانقبلازبهرسمیتشناختهمطرحشد.

انسان منظورِشدن به دوربین از انسانشناسي تحقیقات میدان مشاهدات شناختيثبت

مي کردنداستفاده زمینه؛ وارد دوربینعکاسي کاربرد عکاسيِبنابراين از هایديگریغیر

توانبهجرئتادعاکردکهدوربینعکاسيصرفاًدردستعکاسانينبودصرفنیزشدومي

انعککهجنبه را فرهنگيدنیایپیرامونخود انساناسميهایاجتماعيو شناساندادند.

باتسوننام ـ مارگارتمید لوماکس12آوریمانند ويستل13، برد به14، را تصويرها همواره

داده مستندسازی برای ابزاری ميمثابه پژوهشي معروفهای همه از فرانتسدانستند. تر

انساناست15بواس پدر عنوان تنها نه که بابا را داشت)شاگردانشاو فرانتسشناسيرا

پدرانسانمي هایرقصبرداریازصحنهشناسيتصويریبهدلیلعکسنامیدند(بلکهاورا

میدانتحقیقبامي17بريتیشکلمبیایکانادا16بومیانکواکیوتل در مارگارتمید دانند.

شناسيرامعروفوبرایهمگاناضافهکردنتصويرهابهموضوعاتتحقیقاتش،رشتهانسان

                                                           
1 Alvin Longdon Coburn 
2 Alfred Stieglitz 
3 Paul Strand 
4 Charles Sheeler 
5 Berenice Abbott 
6 Robert Frank 
7 Diane Arbus 
8 William Klein 
9 Bruce Davidson 
10 Edward Ruscha 
11Thomas Struth 
12 Margaret Mead-Batson 
13 Lomax 
14 Bird Whilst 
15 Franz Boas 
16 Kwakiutl 
17 British Colombia Canada 
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بادردسترسقرارگرفتنوفراگیرشدندوربینترکجذاب انسانرد. شناسيهایعکاسي،

زمینه و يافت توسعه پیش از بیش هم پژوهشتصويری میانهای بینرشتههای را ای

انسان و عکاسان )رابي، کرد فراهم 1984شناسان :78 قرن دوم نیمه در اسامي20(.

روشانسان ژان جمله از ديگری 1شناسان مارشال، گاردنر2جان رابرت اش3، تیم در4و

 مطرحشدند.5هایاتنوگرافیکفیلم

،بهعنوان7شناسباهمکاریسولوورث،بهعنوانانسان6،جانآداير1966درسال

برداری،بهمیانشناسيتصويریباآموزشفنفیلمبردار،دريکطرحمشترکانسانفیلم

دوازآنهاخواستنددستبهتهیهفیلموثبتوقايعازديدگاهبومیانناواهودرآريزونارفتن

اولینکتاببا8هایبوميآگاهکنند.جانکولییرجونیورخودبزنندتامحققانراازديدگاه

شناسانتحتتأثیربرخيازانسان نگاشت.1967شناسيتصويریرادرسالموضوعانسان

نشانهديدگاه روهای انتقادی بارتشناسي انسان9الن ارتقاء به جديد نگاهي شناسيبا

کتابيتحتعنوان11وجيروبي10نیزمارکوسبنک2011تصويریکمککردند.درسال

مروریکهمنتشرکردند12شناسيتصويریبرایرؤيت:ديدگاهتاريخيبرانسانشدهساخته

 گرفتهبر میدانتصويرها از پژوهششده متفاوت انسانهای فستیوالشهای است. ناسي

شناسيآمريکابرگزارنگارانهمارگارتمیدنیزهرسالهازسویانجمنانسانهایمردمفیلم

همايشانسانمي دوره چند استکه قابلذکر نمايشگاهشود. همراه عکسو شناسيبه

سویانجمنانسانهایمردمپخشفیلم از انجمنجامعهنگارانه گروهشناسيو شناسيو

شناسيدرايرانبرگزارشدهاست.مطالعاتانسان

 

 مروری اجمالی به تاریخچه محلة کیانشهر

کیانشهرشماليدرضلعغربيشود؛محلةکیانشهربهدوقسمتشماليوجنوبيتقسیممي

قبل”گويدميمحلهياریِپورعضوشوراحسین شهرداریتهرانقرارگرفتهاست.15ةمنطق

کورهاينمحلازمهاجرتمردم بهدلیلوسعتبودهاست،پزخانهبیابانو ازسویديگر

اين.“نیزشهرتداشتهاستشترخونکهبهدادندمحلهدراينمکانشترنیزپرورشمي

ایبرایدامداریوکشاورزیهایتهرانومنطقهبهدروازهوآمددرقديممحلرفتمحدوده

.درشهرتداشتهاستبهمحلنزاع،خالفوناامنيشهربهعلتفاصلهزيادآنازوبوده

                                                           
1 Jean Rouch 
2 John Marshall 
3 Robert Gardner 
4 Tim Asch 
5 ethnographic 
6 John Adair 
7 Sol Worth 
8 John Collier Jr. 
9 Roland Barthes 
10 Marcus Bank 
11 Jay Ruby 
12 Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology 
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بافتمسکونيبهاسمشهرکمطهریدراينمحدودهاولین1352ـ1353هایطيسال

اينشهرکقديميمکان شهراستکهقبلازانقالبنامآننترينمحدودهکیاگزينيشد.

آبادخیاباننجفنامنگيتهرانتاريخاجتماعيوفرهدرجلدسومکتاباست.آبادبودهنجف

،)تکمیلهمايونتهرانقرارگرفتهاستةدربخشجنوبمرکزیمحدودهطرحپنجسال

1379 کتاب(.109: تهرانگزيدهدر است: تهرانآبادنجف”چنینآمده شهر جزء )فعالً

مي ومحسوب گیرنده کامل دستگاه که شهر شرقي جنوب زاويه در است دهي شود(

بالغي)حسیني“سیمدرآنمحلاستدهبيفرستن ،1386 اينحسابمي231: با توان(.

يافتهاستقرارآبادیاستکهکیانشهربهجایآنآبادمذکورهماننجفپذيرفتکهنجف

ت.اس


مکان” در اطرافتهرانو زاغهدر محدوده، از هاييوجودنشینهایخارج

دل را شهر چهره که کميخراشداشتند شاهردند؛ همسر ]فرحبنابراين

شهرفعليهایساکندرمحدودهآريانشینديبا[پسازبازديدیکهاززاغه

ويال تهران افرادو اين برای گرفتکه تصمیم داشت، )شهرکآزمايش(

شد:اولآنکه،ایدرنظرگرفتهشود.ازاينامردوهدفدنبالميمحدوده

مهرآبادبهتهرانوبالعکسقراریرفرودگاهنشینکهمساينمحدودهزاغه 

هابود،ازداشتنيکآمدمهمانانخارجيوتوريستوداشتومسیررفت

آبادودروضعدومآنکهاينافرادراکهدرحلبيخراشرهاشودمنظرهدل

همان()“بدیقرارداشتندراساماندهند



نشینرامردمزاغه1350درسال کیانشهرمحدودهبهدادنسرپناهنهدفدادبا

 روبهکنوني واقعیت اين با ابتدا در مردم دادند. انتقال سکونتشدندرو هیچ وکه گاه

های.البتهکارگراندرهمانمکانفونداسیونندارندشدهسرپناهيبهجزچادرهایبرافراشته

بودندودرسالشهرکنجف زده 1352هایآبادرا کاملبهصورتشهرکاين1353تا

آن شد. داده برميتحويل قراين از که گونه اخذ آنان از نیز محدودی مبلغ بودآيد شده

آبادسابق)شهرکمطهریگیریوساکنشدنمردمدرشهرکنجفشکل (.بعدازهمان)

شايانذکرند.هایديگرینیزدراينمحدودهساختهشدشهرکمعروفبهکیانشهر(فعلي

هایاولیهپسازآندرروندساختووسالاسالميهایمنتهيبهانقالبهدرسالاستک

مردمبلوک راهایخاليازسکنهاينمحدودههاوزمینسازشهرکاختالالتيپديدآمد.

آنها انقالببرایاخذسنداقدامتصرفوبرخياز بعضيزمینکردند.بعداز مالکنیزها

اند.شدهآنمالک،فرادباپرداختمبلغزمینبهدولتاکهمشخصينداشتند
 

 جمعیت مورد پژوهش

ساکنینموردبحثدراينمقالههماننوعازجمعیتمورداشارهگانسدرنظريهترکیبي

دارباپیشینهروستاييـقوميبودندکههستند.جمعیتموردنظردراينمقالهزنانيخانه
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تاحداکثرسيوپنجسالدرمحلهسکونتداشتند.همهآنهابهدربازةزمانيحداقلدو

رسومخانوادهگستردهپايبندبودندواحساسمسئولیتشديدنهتنهادرقباليکديگربلکه

قبالهم دستدادنواليتيدر از دغدغه نزديکداشتند؛ و خويشاونداندور فامیلو ها،

روزیازهاوعدمِپذيراييِشبانهقطعِوابستگيخويشاوندانوترسازحرفِمردمدرصورت

مي وادار را آنها بالقوه رختخوابمهمانانِ تا درکرد و تمیز همواره را سنتي حجیم های

هایمکررازکشيهانگهدارندوهنگاماسبابازجملهپنجرهایازفضایزندگيخودگوشه

قابلمهخانه از کنند؛ حمل ديگر خانه به ای برگزاریهای برای جاگیر و بزرگ رويي

هایهاینسلقبليبهامیداستفادهبراینوهاحتماليوروروئکبچهتیپرجمعهایمهماني

علي و کپسولآينده شهریاز گاز از نحویبهدردشانرغماستفاده کهشايدبه هایگاز

نمي دل چمدانبخورد، از آنها کارتونکندند. و اثاثیهها حاوی خانهههای میراث هایای

گذشتهبزرگ انبارکتر اين نگهدر ميها طشت،داری مانند ديگری حجیم اشیاء کردند.

سطل،پمپآبوالستیکاتومبیلِغیرقابلِاستفادهنیزدراينفضاهاوجوددارد.درذيل

نونظرساکنین،پديدآورندگاهایبرآمدهيعنيپرسشکلیدیمقالهازداليلايجادپنجره

شود.کاربرانپاسخدادهمي

 

 رویکرد عکاسی به محلة کیانشهر از منظر عکاس
بهتوصیفتصويریازآن شهرونماهایشهریدستمايهکارعکاسانقرارگرفتهاستتا

کالن کالندستيابند. خصوصاً کهشهرها اهمیتهستند دارای اينمنظر از تهران شهر

ادرتجربهتصويریجديدومتفاوتياززندگيروزمرهعکاسبهواسطهتصويرهامخاطبر

عکاسميشريکمي شهرکاررابرداریازمحلهبهمثابهجزئيازکالنتواندباعکسکند.

هایموردبحث،ازمیانمجموعهعکسيکهتوسطعکاسازمحلهآغازکند.تصويرهاپنجره

ومحرکيبرایبود،تبديلبهانگیزهشهرکمطهری(دريکنمايشگاهارائهشده)کیانشهر

شناسيرافراهمآورد.ایعکاسيوانسانرشتهتحقیقمیان

آرايش،چیدمانرسدميکهاگرچهبهنظربسیارمعمولياينمحلهفضای واما ها

نسبتبهشهرکهايينامعمولسازه هایمجاور چشمگیردرفضایعمومي“تضاد”دارد.

توسطساکنیني پنجرهبهعنوانيکيازغالباً ازاقشارمختلفجامعهبهوجودآمدهاست.

پنجره است؛ نظر مورد مقاله اين در تضاد دارای دريچهموضوعات عموماً که برایها ای

گشودهشدنهستندکارکردخودرابهعلتقرارگیریحجمانبوهيازاشیاءازدستدادهو

انبارهایکوچکيشده بیشترشبیه شوندشاملعناصرديگریکهمانععملديدنمياند.

تیغه برزنتو کهايرانیت، وهایگچيهستند بیروني فاصلفضای حد عنوان به پنجره

ازبینبردهو بهفضاييفضایخانهدرونيرا را تبديلکردهترخصوصيها شايدبتواناند.

محلهچندبافتيبودننتیجهمحلةکیانشهر،هایمتفاوتسازهدرهااينپنجرهگفتوجود

متمرکزهاکهچشمبهسختيبررویآنشلوغياست.فضاهایازنظرکارکردیواجتماعي
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بهچشممي را بیننده مدام و منظری.دنکنچرانيدعوتميشود يا تصوير نشانگر پنجره

موقت صاحبانشاست مياز رهگذران قرائتتوانندکه آن باشاز داشته متفاوت ند.های

همینامردرموردايوان نیزصادقاست. ازنیمهها معماریهایويژگيکارگيوپوشاندن،

هاييدرابعادمتفاوت،تصرففضاهایعموميرود.استفادهازايرانیتاينمنطقهبهشمارمي

هاهاوايوانپنجرهراتغییردادهاست.حلهآشفتگيوناهمگنيفضاچهرهموتوسطمالکین

دهندهمحدوديتفضادرونيبرایاتبديلشدنبهانباریوپرشدنباوسائلمختلفنشانب

شهرتهرانداشتناسبابوابزاریراساکناناست.تدوامسبکزندگپیشینآنهادرکالن

هافضاييبرایآنهادرنظرگرفتهنشدهاست.همچنینکندکهدرطراحيخانهضروریمي

هاراازمیانبردهامنیتالزمبرایبازگذاشتنوديدهشدنپنجرهتراکمجمعیتاحساس

عدموهابافضایعموميفضایداخليخانهياتداخلشايدبتوانگفتعدممرزبندیاست.

شهرنشیني زندگي با اهالي زندگي شیوه زندگيايجادکنندهتناسب بین معلق فضای

روستاييوشهرنشینياست.

هايوجودکارخانه اينمحلهيدر اينممحدوده در افراد، تجمعِ داليلِ حلهيکياز

 ناهمخوانيواست؛ کارخانهباحضورناهمگنياينفضا فضایسردو.تشديدشدهاستها

مغازه با گاه سوپرخاکستریاينمنطقه، لباسمارکتهاييرنگينظیر و جانهايفروشها

ازشهرهاگیرد.مي اقواممهاجرتمردم 1هافرهنگخرده”مختلفو
است.“  پديدآورده را

فرهنگگاهدرواژهخرده؛استتضادوآشفتگيفضاييگیریمهاجرتازجملهعواملشکل

ارزش با و معنا که صورتي به است درکشده منفي آنگذاری فرهنگمعنيِبه نوعي

مبتذل عامیانه، روشنفکراپیشو نخبگان، فرهنگ مقابل در اشراف،نپاافتاده و بزرگان

)فکوهيداده اند خرده(.286:1386، فرهنگفرهنگعمل میان واسط ابزاری مثابه به ها

وفرهنگغالببیگانه مجرایهدايتو)مهاجر( نقشويا کنندهبهسویيکپارچگيتنها

پديده چنین کارکرد تنها ای خردهنیست. فرهنگبررسي شهری هایبندیطبقهباهای

مهممتفاوت و(288:)هماناستشناسيشهریهایپژوهشيانسانترينحوزهاز تنوع .

خرده شیوهفرهنگتکثر تعدد معنا به درونيها و بیروني فضای سازماندهي و استفاده ها

سازیاست.حاليکهدرمعماریفضاهامسکونياصلبريکسانشوددرمحسوبمي

ابزاریجهتشناخته وايوان؛ويتساکناناينمحلهاستنمایبیرونيمحله ها

بهمثابهيکويتريناطالعمانندپرازاثاثیههایپنجره کنند.عملميرسانييکرسانهيا

تکتکاينابزارهادرپیونددارند؛هويتارتباطيواجتماعيصاحبانشباهاووسايللباس

ابرانرابهارزيابيوقضاوتشوند.صاحبانکاالها،عحکميکجزءازيککلمحسوبمي

وسايلکند.محرومیتمعنایصريحياستکهبهذهنهررهگذرخطورمي.خوانندفرامي

تعلقبسته عدم احساسناامنيو داللتيبر آماده همیشه فضاساکنانبندیو عدموبه

ديشهرادرانساکنانستکهاهاخانگينسبتبههمانمکانصاحبمالکیتوحسِاحساس

                                                           
1 subculture 
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گرننشانه،بازنمايايکاولبهعنواندروهلهبرد.اسبابميخودفروجاييديگربرایاسکانِ

.هستندگرهويتومنزلتصاحبانشاننیزنخودبهعنوانيککاالودروهلهدومبازنمايا

.(56:1387،هایديگرهستند)نرسسیانسبازنمايينگرياتوانگفتآنهابازنماپسمي
 

 فضای جنسیتیشناختی به محلة کیانشهر از منظر  د انسانرویکر
شناسيفضاومکانقابلبررسيوآشپزخانهبهعنوانجزءازمنظرانسان خانهبهعنوانکل

 خوابو مکانياستبرایاستراحت، يکسو از مردانهخانه ديدگاه از ازدقوايتجداست. و

 تنعماستکه و تغذيه بهعنوانسوييديگرمحلمراقبت، “شدهفيتعروظايف”معموالً

مي تأمین زن )راپاپورت،توسط 1980شود همین30: از  جا (. عبارت که روشن”است

يم.باايناحوال،زمانيشنويمهمسرانشانرااززبانمرداندرمورد“چراغخانهدارندهنگاه

 خانه در مردان که گذراننديمرا نسبتزنان تمايمحدودتربه سپریکردناست. به ل

درخارجازخانههمبراساستمايلمردانوهمبرپايهانتظاراتجامعهساعت هایروز

بنابراينخانه؛پذيردپسنددونميهایخاصينمياستکهحضورآنهارادرخانهدرساعت

کونبرایمردمکانياستکههنگامروزبايدازآندورشداماخانهبرایزنمکانيبرایس

تپد؛فضائياستکهدرآنوکاراست.کاردرآشپزخانهکهظاهراًقلبخانوادهدرآنجامي

آشکار/پنهان، بیروني/دروني، خام/پخته، آتش، آب/ قبیل از دوتايي تضادهای جمیع

تواندتلخ/شیرين،تولید/مصرفوطلوع/غروبوجوددارد.مقايسهآشپزخانهورحمزنمي

کارکردمشترکتولیدراالقاءکند.آشپزخانهدرتقابلبافضاهایديگرخانهصورتنمادينبه

(.دراينمکان،ابزارمربوط1999:93کارجنسي،مکانيزنانهاست)روبرتز،وبنابرتقسیم

شود.بايددربهکارزنانهباچیدمانخاصبنابرسلیقهوضرورتدرآشپزخانهقراردادهمي

هایاينمنطقهدارایچهارهایموردمطالعهساکندرآپارتمان%خانواده84نظرداشتکه

مترفضایمسکونيمفیدیکهدر44هاباتوجهبه%ازخانواده86تاهشتعضوهستندو

مواجه جا کمبود با دارند سالم،اختیار شهر پروژه )ستاد عمده16:1380اند دلیل .)

همهمیناآمدگيآشپزخانهپیش فضایپشتپنجرهها پیشرویدر ستيعنيساکنانبا

سازند.هاييبرایخودمياندازیبهفضایمشاع،کوچهوخیابان،انبارکآشپزخانهودست

ترکیب اينفضا در اشیاء ميچیدمان ايجاد روايتبندیخاصيرا که هایفراوانيازکند

مي رهگذران به آنها شخصیتطراحان و خانه وگويندساکنان اشیاء اول نظر در شايد .

شناسيهاجنبهناچیزوفرعيداشتهباشدوليدرواقعآنهاازديدگاهنشانهساختارپنجره

ارتباطبارفعهایگوناگونکهبيهایمتفاوتوتأويلهاييهستندبامدلولاجتماعي،دال

برخيازنیازهایخانوادهبامديريتومهندسيزنِخانهنیست.

 

 

 



 

 

 

 


 1،شماره4شناسيايران،دورههایانساننشريهپژوهش 18

 ها و مصاحبه 1صویرهات
دسته انجامطبق پنجرهبندی موضوعهایشده، انواععادی اما نیست مقاله پژوهشاين

آمدهشیپهایکوروهادراينمحلهوجودداردکهدراينمقالهبهپنجرهمختلفيازپنجره

 شود.اشارهمي



 آمده شیپهای کور و  پنجره

 1تصويرها جنبيپ2و بلوکنجرهنمایبیرونيو خیابان/ همکفواحد11ایاز طبقه

شدههایفلزیاستفادهشیشهماتاستوفضابهدلیلنردهدهد.سمتراسترانشانمي

آنجابیرون در که است وسائلي از ... و پنکه پرچم، کارتن، لگن، قابلمه، دارد؛ زدگي

اندوپنجرهازداخلوخارجتبديلبهيکنقطهکورشدگذاشته ساله،35هاست.ملیحه،

سالدراينمحلهسکونتدارد.5داروشغلهمسرآزاداستکهمدتمتولدگیالن،خانه

الزاماتفضاييو و بهدلیلسبکزندگيخاصملیحه کاربریاينفضا ساختو

آپارتمانيحدود ملیحهدر فرزندشزندگي30اجتماعياست. دو و همسر بههمراه متر

آپمي عنوانکند. به فضایپشتپنجره همینجهتاز به انباریاست، فاقد آنها ارتمان

مي استفاده برهمانباری را بیروني نمای پنجره، نوع اين استکه معتقد چند هر کنند.

زيباييپنجرهمي نظافتدر ديگریبراینگهداریزندو وليچاره بیروننقشدارد از ها

علتنصبشی ندارد. اضافه وسايللوازم مانعيبرایديدنِ بیرونجهتايجادِ ماتاز شه

انباریاست.ايدهآنازملیحهوساختباهمسرشبودهاست.

فاطمهاستکهيکيديگرازاستفاده متولدآذربايجان،42کنندگاناينفضا ساله،

امسالوهمسرشتعمیرکاراست.همسرفاطمهبرایانج12دار،مدتاقامتدرمحلهخانه

آنهاخدماتمتفاوتازگچ تعمیراتوسايلبرقيمراجعدارد. کاریوجوشکاریگرفتهتا

بهانباریندارندوبهعلتکمبودفضادربالکنوپشتپنجرهانباریساخته فاطمهبا اند.

آشپزخانه دوتملکدرآوردنفضایپشتدربورودیمنزل، ایبرایخودساختهاست.

ازدواجکردهوديگریدانشجواست.فاطمهيکنوهداردکهگاهيازاودخترداردکهيکي

فاطمهاکثرمراقبتمي کندوبنابراينبايدهمیشهآمادهپذيراييازخانوادهدخترشباشد.

ميساعت آشپزخانه فضای در را روز میلههای از و است آهني پنجره قاب هایگذراند.

شود.الیاشیابهدرونتابیدهمينورازالبه. مشبکوگلداراستفادهشدهاست












                                                           
 گیرد.اليننشريهقرارميهابهصورترنگيبررویسايتآنتصاويرپنجره1
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آمدهيکواحدمسکونيکوروپیش:نمایبیرونيازپنجره2و1هایعکس


منبع:مريمکمار



در چندينسال او اقامتدارد. آپارتمان اين در استکه سال پنج حدود فاطمه

خانهقبلي است. بهآنعادتکرده و داشتهاست.همینمحلهبوده برآمده نیزپنجره او

شدنابزارکارهمسرشبودهدلیلگذاشتنمحافظمشبکبرپايهتجربهتلخاوازدزديده

ذاشتیم،امادرخانهقبليهممشکلجاداشتیم.اسباباثاثمونروپشتپنجرهمي”است.

کاستفادهکرديمترجنسميدزن،اينهکهاينجاازحفاظمشبایراحتدزداازحفاظنرده

بهعلت.“کهامنیتشبیشترباشه اماحتيباوجودحفاظمشبکوسائلکارهمسرشرا

فاطمهمعتقداستکهاينپنجرهنمایبیرونيرااحتمالسرقتدرآنفضاقرارنمي دهد.

کند.ویدرفضاینزديکوقابلدسترسلوازمفصليخودنظیربخاریوکپسولزشتمي

انبارميگازخالي وصلکردنريسمانبهرا ویبا هایمشبکدرداخلفضاینردهکند.

خانهباکشیدنديواریدروسطمتراستاماصاحب50کند.خانهحدوداتاقرختپهنمي

متریتقسیمکردهاستکهدستشوييوحماممشترکدارد.25خانه،آنرابهدوواحد

4و3رهاآمدهدرتصويهایکوروپیشپنجره بلوکنمایبیرونيودرونيپنجره/

سمت28 همکفواحد ميراستطبقه نشان را ريحانه، اردبیل،30دهند. متولد ساله،

متری25درخانهاستیجاریقديمياشمتولدشده،باهمسرونوزاددخترتازهکردهلیتحص

شاغلاست.پنجرهودرشهرداریکردهلیتحصکند.همسرشبهمدتسهسالزندگيمي

قبلپیش و سکونتآمدگيدارد است.از شده توسطساکنینقبليساخته اينخانواده،

زدگيوعدمتواناييماليخانوادهدرترمیمآن،مستحکمورغمزنگهایآهنيکهعلينرده

رسد.بهنظرمينتیجتاًامن
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يکواحدمسکونيآمدهشیپهایکورو:پنجره4و3هایعکس


منبع:مريمکمار



ريحانهميایراکمبودفضامياينخانوادههمدلیلايجادچنینپنجره گويد:داند.

است”هاييچنینپنجره وکه“آشکشکخاله دارند نخواهيوجود چه بخواهيو چه

تعبیهونصبکرده مستاجرينقبليآنرا قبلازشما کابینت،حتماً اينفضا در آنها اند.

گذارند.اشیاءهمجلویديدمي...ساز،لباس،لگنوروف،قابلمه،کاسه،وسايلبچه،چاييظ

شود.ريحانهگیردوهممانعديدهشدناهاليخانهازچشمنامحرمینورهگذرانميرامي

آپارتمان کال و آپارتمان اين مياز او است، متنفر نشیني ولي”گويد: گذشت که من از

بق اينخونهامیدوارم و اينمحله شر از بتوننخودشونو جوونا جاییه خالصکننو ها

.“بهتریبگیرن

طبقههمکف3بلوکهایکور،نمایبیرونيودرونيپنجره/پنجره6و5تصويرها

سمت نشانميراستواحد را سمیه خانه28دهند. زنجانو متولد ساکناينساله، دار

علت به فضایمسکونياستکه خانواده اولمستأجرتیجمعکمجوانبودن، آنها يدارد.

خريده را آن بعداً ولي بودند آپارتمان پنجرههمین است. معمار مهندس همسرش اند.

تریدارد.طرحپنجرهرامستأجرقبليدادهاست.آمدگيشکلمنظموشکیلرغمپیشعلي

ايرانیتبرایکورکردنپنجرهاستفادهکرده از پنجرهراسمیهمياند. گويدوجودايرانیت،

متریخودکه50همازداخلوهمازخارجزشتوبدريختکردهاست.آنهادرآپارتمان
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خوش علتتخصصهمسر، ميبه نظر وسايلداخلپنجرهساختبه انباریندارند. رسد،

کن،واکس،مشکینتاژ،الکلومنقل.اندازشامپو،شیشهپاکعبارت
هایکورونمایبیرونيودرونييکواحدمسکوني:پنجره6و5هایعکس


منبع:مريمکمار


آمده،نمایبیرونيودرونييکواحدمسکونيهایپیش:پنجره8و7هایعکس
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منبع:مريمکمار



 
همکف7بلوکنمایبیرونيودرونيپنجره/8و7درتصويرهاآمدههایپیشپنجره

ریبگیمستمر،بیوهوشهرقائم،متولدساله48الهام،دهند.سمتچپرانشانميواحد2

ازفضایآشپزخانهاستفادهمياستفاده الهامبهصورتروزمره است. اينفضا کندوکننده

شانبرایچونبودجهشدههرروزنیازبهشستشوونظافتدارد.گويدکهفضایساختهمي

هايياند.نصابهمباجوشدادنتکهآهنرسیدازآهناستفادهکردهيپنجرهآلومینیومنم

زندوهمتمیزنگههاهمزنگميجوييخانوادهکمککردهاستامامتأسفانهنردهبهصرفه

بهدلیلنداشتنانباری،حیاطوداشتنآنکارسختياستونیازمندنظافتروزانهاست.

ترکنند.وسايلاندتافضایآشپزخانهرابزرگنباریساختهبامازفضایپشتپنجره،اپشت

عبارت قبیلسیبداخلپنجره خوراکياز مواد از دبهاند مانند ديگر اشیا و پیاز زمیني،

آيد.باربهکارميترشي،قابلمهوتنگماهيکهفقطسالييک

 

 ها تحلیل یافته
استبهاضافه مقابلنور ديدنواکنشيدر ایمستقیمدراينکهعملديدنمرحلهعملِ

ارتباطبصریاست.ديدن،جريانواردشدناطالعاتبهدستگاهعصبياستکهازطريق

بنابراينواکنشبه؛(46:1368دانديس،)گیردهاصورتميحسشدننوربهوسیلهچشم

رداينپژوهشتواننددوعملوابستهتلقيشوند؛وبراساسرويکنوروجريانخبريابيمي
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يکيشکلموضوعازطريقعکاسيوديگریالقاء کنندهمعنایحاملدونوعپیامباشند:

هایبادرنظرگرفتناينکهمعنادرپیامشناسيبهبینندهوخواننده.ازطريقانسانخاص

نتیجهجمعشدنتأثیراتحاصلازترکیبعناصراولیهاستبلکه،درآن، بصرینهتنها

ميمعا نیز خاصي پنجرهنيِ تصويرها در باشد. داشته وجود ميتواند را معاني درها توان

هابهکارگرفتهايناشیاءبرایکورکردنپنجرهانباشتگيوچیدماناسبابواثاثیهيافت.

هاهاانعکاسيازجريانزندگيساکنیندرونخانهطوریکههرکدامازپنجره به شدهاست،

ازبینمقالهرفتنحجموموضوعموردبحثگبادرنظر قبالًاشارهشدهطورکهماناست.

65 به تنها عکس، مصاحبهششقطعه با پرداختهعکسهمراه مربوط است.شدهای ه

پنجرهعکس ظاهریهای نمای از برآمده طبقههای به ساختمانمربوط همکف هاهای

اندساختهشدهتخلفازمقرراتمليساختمانباورغممنعقانونيعليهاييپنجره؛هستند

مقررميکهصريحا هایموجود،نبايدتعمیراتوتغییراتيدرهیچيکازساختمان”کند:

صورتگیردکهباکاهشابعادوارتفاعفضاها،سطوحبازشویِتعويضهوا،سطوحنورگیرو

اتمليساختمان،مبحثچهارم،)مقرر“غیرهموجبمغايرتباالزاماتاينمقرراتگردد

1387 پنجره5: . مي( فضاهاييغیرمتعارفمواجه با را بیننده پنجرهها هایمحلهکنند.

 به کیانشهر عادی، گروه کورآمدهشیپچهار حالتاخیر، دو تلفیق ازو يکي عنوان به

قابلدستهبندیاست.محلهژهيهایوشاخص

دسته به توجه گانسابا شیوهبندیکه ميز ارائه شهر سبکهایزندگيدر دهد

دسته با محله اين غالبدر زندگي مطابقتدارد؛ وی وراثبندیچهارم کیانشهر اهالي

دهه دهه40حرکتيهستندکهدر ایکهروستايیانبهعلتوضعیتنابسامانآغازشد،

کردن مهاجرت شهرها معاشبه امرار و سرپناه درآمد، کسب برای درروستا کار به و د

ساختمانکارخانه و بنائي و کارخانهها کنار در نواحي از بعضي در دادند. تن هاسازی

کاربریخانهخانه بعدها شدکه ساخته خوشبختآنها ازهاييبرایقشر هایکارگریرا

برمعادالتدادوستدکهدستدادوتبديلبهسرمايه بنا ایبرایخريدوفروششدو

هایروبههایمهاجرانفقیردرمحلهگاهازموضوعاينمقالهاست،تبديلبهسکونتخارج

ایبراییآنهارافراموشکردهبودندودرنتیجهزمینهبازساززوالتهرانشدکهمسئوالن

سلیقهاندازیدست و دلخواه مهاجرانهای اول نسل عنوان به افراد اين شد. فراهم ای

ب قومي ـ باروستايي شهر، با نسبي سازگاری و اولیه مشکالت کردن سپری از عد

تشکیلواليتيهم به اقدام تنها نه امکانات شرايطحداقلي در و کردند ازدواج خود های

هایمبداءخانوادهکردندبلکهبهپايگاهيبرایفراخواندنخويشاوندانازروستاوشهرستان

تابالانقطاعبازنانمحلةکیانشهرمتوجهاينرونددهآمعملبههایتبديلشدند.بامصاحبه

یهاجاذبههنوزهايمانیپشوهايتنگدلرغمزمانحاضربراساسنظريهگانسشديم.علي

ازحستریقورسدبهنظرمينامحتملیآنبرایاينقشرايازمزاشهریکهحتياستفاده

سنت و روستا به آنها رسیدنبههایقغربت)نوستالژی( بهترشدنو امیدبه ومياست.
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ازطريق باقيهاهایپنجرههادرپشتانبارکلوازميکهسالانبارکردنروزگارطالييرا

اندوهنوزهمامکانرونماييواستفادهازآنهانیست،نشانگراصلمهمياستکهدرمانده

فر تحرکاجتماعيو آنامیدبه و دارد هنگياستکهشايدروزیزندگيشهریوجود

 خرده شغلاصليکشاورزی، خاطر به روستا در تحرکيکه یمحلي،هانظامدستدهد.

)رباني، دارد وجود کمتر يا و ندارد محیططبیعيوجود به وابستگي و فرهنگي تعلقات

اطالع1389:32 يکياز رسانانکهمي(. کهچیزیبه”گويد: ما خیليزحمتکشیديم،

.“رديمامیدمانبهنسلجديداستدستنیاو

و جوابگوینیازها اقشارمتفاوتاجتماعيگاه از میزبانيِ فرهنگيو گستره شهربا

امیدهایمهاجرينازحیثتأمینشغل،معیشت،تحصیالتبهتروحتيايجادهويتجديد

مشکالتبسیا با مهاجرانرا زندگيشهری، اقتصادیبا تطابقفرهنگيـ عدم رینیست.

گذارد.کندوامیدبهفرداهایبهترهموارهآنهارادراينچرخهسرگردانيباقيميمواجهمي



گیری نتیجه
بخصوصانسان و اجتماعي علوم در چیزی هر از بیشتر امروز نظرآنچه به مهم شناسي

مي نشانه“تصويریآگاهي”رسد قرائت برای دانشکافي تولید با آگاهي اين هایاست.

ثبتاج تصويرها از چیرهتماعي عکاسان توسط ميشده فراهم تیزبین و شود.دست

ازانسان بهتری خوانش به قادر يکديگر کنار در اجتماعي عکاسي و تصويری شناسي

هایاجتماعيوفرهنگيهستند.سعياينمقالهنیزبرآنبودتادراينراستاقدمينشانه

مجمو دادن قرار موضوع با پنجرهعهبردارد. تصويرها از نويسندگانای کیانشهر محلة های

باپنجرهمتوجهتفاوت کاربریآنها هایديگرهایمتعارفدرمحلههایساختاریومتعاقباً

بهيافتنمدلولتهرانشدند.جزئیاتتصويرهادرحکمدال هاهاييبودندکهنويسندگانرا

در مستقیماً زبانافرادیکهخود ترغیبآنهماز پديدآوردناينمناظرسهمداشتند،

هاکهبهفضایداخليیپنجرهسوآنرسانان،خودراباهایاطالعکردند.باواردشدنبهخانه

اکثريتاين(.1999:92شد،دربرابرفضایجنسیتيوزنانهقرارداديم)روبرتز،خانهبازمي

ستادپروژهشهرسالم:)اندبهاينمحلهآمده(تنهابینيکتادهسالاستکه%46افراد)

طورکههمانشهرتهرانبهطورکاملسازگارشوند.اندبافرهنگکالن(وهنوزنتوانسته23

نميگانسمي توانبهتماممناطقتعمیمدادوگويدمطالعهمردمدرنواحيمختلفآنرا

اعضای(.2002:149هراست)پالن،اينکهشیوهزندگيسايرمردمشهرمتفاوتازمرکزش

 متکثرو آپارتماندرآمدکمخانواده هرلحظههایاستیجاریکوچکزندگيميدر کنندو

 منتظر کرايه“جوابشدن”بايد قدرتپرداختنرخ علتعدم افزايشخانهبه به هایرو

 از بعضي سالشدهیبندبستهاسبابباشند. فضا کمبود علت به آنها باز ونميها شود

همرختخواب برایپذيرايياحتمالياز واليتيهاييکه بسیار دارند، استریجاگهایخود

چشم لوازمهمبا نگهداریبرخياز اينفضاهایکوچکحفظو در بهتر آينده اندازیبه
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ميمي نظر به الزم بیشتر فضای به نیاز بنابراين شود، مريم محلة54رسد. ساکن ساله

ام،کاشکنمصبحتاشبکهدرخانهافتادهفکرمي”گويد:درمصاحبهچنینميکیانشهر

ها،عدمسازگاریفضایمحدودآپارتمان.“تايهخردهجابازشه...دمیتراشيماقالديوارهارا

خانواده قومي، حفظفرهنگروستاييـ فرهنگپايتخت، وتیپرجمعهایبا انبار فقدان ،

هایآشپزخانه،حتيباتخطياعمالتغییراتيدرپنجرهاندتاباببشدهدرآمداندکهمهس

ازقانون،طرحيمشترک،برخاستهازنیازیمشترکدرمحلهايجادشود.موضوعديگریکه

مي باشد، جالبتوجه باتوقعکمتواند آنها محیطزندگيبود. زندگيو از اينزنان بودن

پ توسعهسالمو يکشهروندفاصلهمفاهیمتغییر، ذهنيِ بهعنواناولینمرحلهآگاهيِ ويا

( داشتند زيادی سبسیار 1995اپسفورد، با313: درگیری و اقتصادی وضعیتنابسامان .)

ارتقاء بهداشت، زندگي، امیدبه اجتماعي، رفاه فرصتانديشیدنبه آنها به زندگيروزمره

نمي را ... بهآيندهدهد.معیشتو همسرانامیدآنها بهتردارایهیچنوعپايهعینينبود.

 معلول، بهپدرساالرانهوفرهنگدرآمدکممعتاد، ازآنهاگرفته، کهاجازهپیشرفتفردیرا

غرقکردهاست.هايسردرگمومنابعماليکافي،آنهارادردايرهتیپرجمعاضافهخانواده
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