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مقدمه
تواندزمینهايجادتحقیق

مطالعهيکموضوعازديدگاهرشتههاييگاهبسیارنامتجانسمي

هاييرافراهمومحققینرابابصیرتهایجديدیآشناکندکهزادهوتلفیق

میانِرشته
ديدگاههای نهفته در رشتههای متفاوت است .هر يک از نويسندگان مقاله حاضر با تلقي

مشترک از غیرمتعارف بودن پنجرههای خانههای مسکوني کیانشهر واقع در منطقة 15
هایخودسعيکردندتابابررسيايننوعازپنجرههابهيک


هایرشته

تهرانبنابرآموزه
معنينسبيمشترکدستيابند .
1
رشتهای عواملياز
قالهبهنیکيآگاهاندکهبرایانجامتحقیقِمیان 

نويسندگاناينم
قبیلموضوعمشترک،مهارتپژوهشيعملبراساسروندتفکرتحلیلگرايانه،انتقادیو

قیاسي در ارزيابي و تحلیل يافتهها ضروری است .بر اساس اين تفکر سعي شد تا داليل
غیرمتعارف بودن پنجرههای آشپزخانههای کیانشهر با تلفیق دو رشته عکاسي و
انسانشناسي بررسي شود و نهايتاً مقالهای از منظر انسانشناسي تصويری 2و عکاسي

اجتماعينگاشتهشود.مقالهباطرحمسئله،پرسشهاوروشپژوهشبهاضافهارائهپیشینه
تاريخيازفعاالنهردورشتهشروعميشودکهدغدغهگنجاندنمسائلاجتماعيدرهنر

شناختيراداشتهاندوباتوجهبه


هایانسان
عکاسيوبالعکسگنجاندنتصويرهادرپژوهش
رويکردهایهردورشتهنسبتبهموضوعپژوهشوبابازنماييمحلهازطريقتصويرهاو
انمييابد .

هاونتیجهگیریپاي

انجاممصاحبهباساکنینزنادامهونهايتاًباتحلیليافته

بیان مسئله
توصیف میدان و ثبت جزئیات آن توسط برخي از پژوهشگران انسانشناسي همواره در
دستورکارقرارداشتهاست.فضاومحیطزندگيانسانبهاضافهرابطهبینفرهنگ،فضای
زندگي و رفتار نیز از چشم آنها پنهان نمانده است (اسمیت1984،؛ لو2001 ،؛ واترسون،
 .)1990ميتوان به صورت مشخص به تعريف کايزر 3از مفهوم فرهنگ و فضای زيستي
پرداخت؛فرهنگمجموعهایازالگوهایتفهم،تفکروکنشهایانسانيمتناسبباالگوهای

زيستي است که گروههای انساني را از يکديگر متمايز ميکند (کايزر .)266 :1979 ،با
گشتوگذاریدرمحلةکیانش هربهعنوانمیدانتحقیق،هررهگذریباناهمگنيفضا،منتج

از آشفتگي مرزبندیهای فضای داخلي با فضای عمومي مواجه ميشود .عمدهترين و
بارزترين عامل اين آشفتگيها پنجرههايي هستند که به دلیل ساختار و دستکاری
ایرابهآنهانميدهد،قسمتياز

صاحبانشانومسلماًتخطيازقانونکهاصوالًچنیناجازه
اندتاانبارک هایکوچکيرابرایساکنانفراهمکنند.دراين


فضایعموميرااشغالکرده
مقالهسعيشدهاستآشفتگيوداليلآنباتوجهبهتاريخچهشکلگیریمحله،جغرافیای

1

interdisciplinary
visual anthropology
3
Kayser
2
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مطالعهپنجره


وهاوخواستههای

انساني،مسئلهمهاجرت،ناهمگونيفرهنگشهروروستا،معیشتوآرز
ساکنانزنبهعنوانکاربراناصلياينفضاهاموردبررسيقرارگیرد .

چارچوب نظری
جمعیت مورد تحقیق اين مقاله را زناني تشکیل ميدهند که از روستا به شهر مهاجرت
کردهاند بنابراين از تقسیمبندی دوگانگيِ فرهنگيِ شهر و روستای گانس استفاده کردهايم

2
1
هم چنین جهت مطالعه فضای آشپزخانه و جنسیت از آراء ساپسفورد  ،ماريون روبرتز و
بهرهگرفتهايم .

آموسراپاپورت3
گانس درکتابروستايیانشهری:گروهوطبقهدرزندگيايتالیاييـآمريکاييها4از
بردکهعبارتاند ازشیوه

چهارنوعشیوهزندگيبا عنواننظريهترکیبي 5درشهرناممي
زندگي افراد جهان شمول که معموالً فرهیختگان جامعه مانند هنرمندان ،نويسندگان و
انديشمندان را شامل ميشود .آنها افرادی با وضعیت مالي در سطح باال و بهرهمند از
هایخاصيزندگيميکنندومحلهبهخاطرحضوراينافراد


تحصیالتهستندکهدرمحله
ميکند.شیوهدومزندگيمعموالًمربوطبهافرادمجرديابدونفرزنداست
هويتخاصپیدا 
هایکوچکدرمرکزشهربهمنظوردسترسيآسانتربهمحلکارزندگي


کهدرآپارتمان
ميکنند.شیوهسومزندگيمرتبطباافرادمحرومياگرفتار استکهمعموالًاقلیتکوچکي

از جمعیت محروم شهری هستند .اين گروه شامل افراد بيخانمان ،معتادان ،کهنساالن،
فقرا،معلولینوديگراقشارمحرومجامعهاست.شیوهچهارمزندگيدرشهرکهمستقیماًدر
ارتباط با موضوع اين تحقیق است ،افرادی با پیشین روستايي ـ قومي و قاعدتاً مهاجر با
وابستگيهای خود را نسبت به شیوههای

درآمد کم يا متوسط را شامل ميشود که هنوز 
اندوبسیاریازعادتهاوسبکزندگيروستاييـقوميخودرا


زندگيقبليازدستنداده
حفظ کرده اند .اين افراد به محل جغرافیايي قبلي ،باورهای سنتي ،پیوندهای خانوادگي و
شبکههایخويشاوندیخودبهشدتوابستههستند .حالتاخیرهمانموردیاستکهدر

قسمتيافتههابهآنپرداختهخواهدشد(گانس .)65:1962،

ساپسفورد معتقد است عليرغم توافق جهاني بر تقسیمبندی عرصههای عمومي و
خصوصي،مي توانادعاکردصرفتفکیکوتمايزبهمثابهابزاریايدئولوژيکاستکهعدم

نانومردانيابزرگساالنوکودکان)ومنافعبرخي

مساواتبینگروههایمختلفمردم(ز

هابهبرخيديگرراترجیحمي دهدوحاکمیتبرخيافرادرادرسطحشخصيبر


ازگروه
ديگران مشروعیت ميبخشد (ساپسفورد  .)317 :1995روبرتز نیز معتقد است دو فضای
هاراتعیینميکند


نسیت
خصوصيوعمومييادوفضایآشناتردرونوبیرونخانهنقشج
1

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

عرصهبیرونازخانهقرارميگیردکهمتعلقبهمرداناست؛اماتفکیکجنسیتيدرونخانه

نهایگذشته،
نیزباتفکیککارکردیجديدازفضامرتبطميشود.بهعنوانمثالدرزما 

اتاقنقاشيفضاييزنانهمحسوبميشد ،جاييکهزنانبعدازشامبهآنجاپناهميبردند.در

هایکوچکتر


هادرخانه

مقابلاتاقمطالعهياکتابخانهقلمرومردانبود.بهنظرفمینیست
(امروزی)کهاتاقنقاشيوجودندارد،قلمروزنانازنظرکارکردیجاييجز آشپزخانهنیست
راپاپورتهممعتقداست،جنسیتگراييگستردهدرسطوحنمادينو

(روبرتز .)94:1999،
رفتاریدربعدفضاوزماندرخانهبهطورمساویصورتنميگیرد،هرفضاييدارایبار

فیزيکيازقبیلسلسلهمراتبحاکمدرخانهوجامعه،


هایغیر

جنسیتيخوداست.مکانیزم
پرهیزوادببهاضافهموانعروانشناختيمانعازتعامل فضاهاميشود(راپاپورت

کدهای 
 .)31:1980

پرسشهای پژوهش
با توجه به میدان تحقیق و پنجرههای غیرمتعارف محله کیانهشر اين پرسشها مطرح
ميشود که  )1داليل ساخت پنجرههای غیرمتعارف در اين محله چیست؟  )2مواد مورد

اشیاييدرفضایبهوجودآمدهانبارميشوند؟ 

تفادهدرپنجرههاچیست؟)3چه

اس


روش پژوهش
دراينمقالهپنجره هابهعنوانفضا،بهمعنایمکانيکهرابطهانسانومحیطرابازنمايي

مي کنند،درنظرگرفتهشدهاست.انساندراينرابطه،نوعحضورخودراازطريقچیدمان

اشیاء و نوع اشیاء در مکان خاص مشخص ميکند .انسانشناسان سعي ميکنند تا با
هایمردمنگاریبهدرکبهتریازآنچهديدهميشود،دستيابند.دراين


گیریازروش

بهره
هایمسکونيبررسيشدهاندکهبه


هایاولساختمان

هایطبقه

هایآشپزخانه

مقالهپنجره
دلیلدسترسيوامکانبهتربرایعکاسيميتوانندبینندهرابافضایموردبحثآشناکنند.
هوایابری،نورتخت،زاويهديدازروبهرو،عواملاصليديگردرانتخابوثبتتصويرهااين

پنجره هابودهاست.انگیزهنگارشمقالهازبرگزارینمايشگاهانفرادیعکاسبهوجودآمد.

در واقع عکاس با در نظر گرفتن ويژگيها و وجه صوری تصويرها که مسائل اجتماعي ـ
راضروریميدانست .

فرهنگيرانیزدردرونخودداشتنیازبهخوانشانسانشناختي

روميکند14.


هایموردبحثدراينمقالهبینندهرابافضایجنسیتيروبه

پنجره
ميدادندکهبهعلتحجممحدود
نفراززنانخانهدارمحلهجمعیتموردپژوهشراتشکیل 

مقالهتنهابهششمصاحبهشوندبامیانگینسني 32سالودوازدهعکسمتناظرباآنها

اکتفا شده است .برای نگارش اين مقاله از يک مجموعه بالغ بر  3800عکس (که تنها
قطعهآنپنجرههابود) 65عکسبهمنظوردردسترسقراردادناطالعات

موضوع  100
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مطالعهپنجره

11

بندیپنجرهها مورداستفاده قرارگرفت.همه عکسها و


میدانپژوهشبرایگونه
الزماز 
هایاينمقالهبااجازهساکنیندرخانههایآنهاودرفضایزندگيروزمرهصورت


مصاحبه
گرفتهاستکهمحتوایتحقیقراهرچهبیشتربهسویرويکردامیکومشاهدهمشارکتي
سوقدادهاست .


مروری اجمالی بر پیشینه تاریخی چشمانداز نگاری شهری از منظر عکاسی
با بازنگری تاريخ عکاسي شايد بتوان گفت از همان سالهای نخستین شهر به دلیل در
دسترسبودنذهنعکاسانوهنرمندانرابهخودمشغولکردهاست؛نمونهآندرتصويرِ
ثبتشدهژوزفنیسفورنیپس1ازپنجرهدفترکارشقابلمشاهدهاست.يکيازداليلديگر

آوریبهايننوععکاسيمحدوديتفنياست.بهتدريجعالقهمندانبهثبتِتصويراز


روی
2
جملهژاکلوييماندهداگر کوشیدندتاتصويرهاموضوعاتروزمرهوپیرامونخودازجمله
چشماندازهای شهری را ثبت کنند (کالرک .)76:1997 ،با شروع نیمه دوم قرن ،19

دگرگونيِ سريعِ شهرها تبديل به موضوع کار عکاسان شد .برنامههای توسعه شهری که
شهرهایبزرگاروپاييراعمیقاًتحتتأثیرقرارميدادوگسترشسريعمناظرشهریبین
سالهای1850وجنگجهانياول،پروژههایمهمعکاسيراتشکیلدادندکهتوسطگروه

3
عکس انشعابي (  )URL2ادامه يافت .شهر به منبع الهام عکاسان تبديل شده بود؛ آنچه
بهخودجلبميکردبیشتربهدورهزمانيدهه

چشماندازنگاریشهری“
توجهراباعنوان” 
5
4
تعلقداشتکهاصطالحهای ”سوشیاللنداسکیپ“ ”،سیتياسکیپ“ و”سوشیال

 70
7
6
سین“ هم به عنوان کلمههای مترادف آن مطرح ميشود .به گفته جری باجر در سال
 1966عبارت جديدی با عنوان ”عکاسان اجتماعي و چشماندازها“ 8به وجود آمد .در
هایبعدنمايشگاههاييباعناوين12عکاسِچشماندازهایِاجتماعيِآمريکا9وبهسوی


سال
11
10
چشماندازهایاجتماعي توسطعکاسانمطرحآنروزازقبیلگریوينوگرند ،ليفريد

15
14
13
12
لندر همراهبادنيلیون ،دوآنمیشل وبروسديويدسون برگزارشد(باجر:1985،
Nicephore Niepce
Louis- Jacques Mande Daguerre

1
2

 Photo-Secession 3ناماولینگروهتأثیرگذارازعکاسانآمريکاييکهبهعکاسيبهعنوانيک شکل هنری
پرداختند.عکاسانگروهدرتالشبودندتاعکاسيرابهعنوانيکيازهنرهایزيبامطرحکنند.
4

social landscape
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
5
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هایبيشماریکه


وعکس
.)17مطالعاتآلوينلنگدانکابرن 1بررویلندندرسال 1909
توسطآلفرداستیگلیتز،2پلاسترند3وچارلزشیلر4ازنیويورکدردهة20وبرنیسابوت5
گرفتهشدازديگرآثاراينحوزهبهشمارميآيند(مورا 64:2002،ـ.)63در

دردهة 30
6
سال 1955عکاسيبهنامرابرتفرانک سخت بهفعالیتتولیدمناظرشهریمشغولشد
(باجر .)14:1985 ،به صورتي فزاينده در عکسهای دايان آربس ،7ويلیام کلین 8و بروس
بهشهربهمثابهمکانبیگانگيانساننگريستهميشد.کارادواردروشا 10در

ديويد سون 9
دهة  60نیز بسیار بنیادی است (همان .)20 :در آخر نیز ميتوان به عکسهای توماس
اشتروث11ازعناصرِظاهریِفضایِشهریبدونحضورانسانياشارهکرد(مورا.)64:2002،
عکاسيازچشماندازهایشهریدرآثارديگرعکاسانازهمینمقطعزمانيتابهزمانحاضر

دنبالميشود.

بانگاههایمتفاوتي

مروری اجمالی بر پیشین تصویرنگاری رویدادهای فرهنگی
مطرحشد.قومنگارانقبلازبهرسمیتشناخته

انسانشناسيعلميازدهة 80قرن 19

شدن انسانشناسي از دوربین به منظورِ ثبت مشاهدات میدان تحقیقات انسانشناختي
استفاده ميکردند؛ بنابراين کاربرد دوربین عکاسي وارد زمینههای ديگری غیر از عکاسيِ
صرفنیزشدومي توانبهجرئتادعاکردکهدوربینعکاسيصرفاًدردستعکاسانينبود

که جنبههای اجتماعي و فرهنگي دنیای پیرامون خود را انعکاس ميدادند .انسانشناسان
نامآوری مانند مارگارت مید ـ باتسون ،12لوماکس ،13برد ويستل 14همواره تصويرها را به

مثابه ابزاری برای مستندسازی دادههای پژوهشي ميدانستند .از همه معروفتر فرانتس
بواس 15است که نه تنها عنوان پدر انسانشناسي را داشت (شاگردانش او را بابا فرانتس
برداریازصحنههایرقص


شناسيتصويریبهدلیلعکس

نامیدند)بلکهاوراپدرانسان

مي
17
16
ميدانند .مارگارت مید در میدان تحقیق با
بومیان کواکیوتل بريتیش کلمبیای کانادا  
اضافهکردنتصويرهابهموضوعاتتحقیقاتش،رشتهانسانشناسيرامعروفوبرایهمگان

1

Alvin Longdon Coburn
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
11
Thomas Struth
12
Margaret Mead-Batson
13
Lomax
14
Bird Whilst
15
Franz Boas
16
Kwakiutl
17
British Colombia Canada
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هایعکاسي،انسانشناسي


رد.بادردسترسقرارگرفتنوفراگیرشدندوربین
جذابترک

رشتهای را بین
تصويری هم بیش از پیش توسعه يافت و زمینههای پژوهشهای میان 
عکاسان و انسانشناسان فراهم کرد (رابي .)78 :1984 ،در نیمه دوم قرن  20اسامي
انسانشناسان ديگری از جمله ژان روش ،1جان مارشال ،2رابرت گاردنر 3و تیم اش 4در

5
فیلمهایاتنوگرافیک مطرحشدند.

7
6
،بهعنوانانسانشناسباهمکاریسولوورث ،بهعنوان

درسال،1966جانآداير
بردار،دريکطرحمشترکانسانشناسيتصويریباآموزشفنفیلمبرداری،بهمیان


فیلم
بومیانناواهودرآريزونارفتن دوازآنهاخواستنددستبهتهیهفیلموثبتوقايعازديدگاه
خودبزنندتامحققانراازديدگاههایبوميآگاهکنند.جانکولییرجونیور 8اولینکتاببا
برخيازانسانشناسانتحتتأثیر

موضوعانسانشناسيتصويریرادرسال 1967نگاشت.

9
ديدگاههای نشانهشناسي انتقادی روالن بارت با نگاهي جديد به ارتقاء انسانشناسي

11
10
تصويریکمککردند.درسال2011نیزمارکوسبنک وجيروبي کتابيتحتعنوان
برایرؤيت:ديدگاهتاريخيبرانسانشناسيتصويری12منتشرکردندکهمروری

ساختهشده 

بر تصويرها گرفتهشده از میدانهای متفاوت پژوهشهای انسانشناسي است .فستیوال
نگارانهمارگارتمیدنیزهرسالهازسویانجمنانسانشناسيآمريکابرگزار


هایمردم

فیلم
ميشود .قابل ذکر است که چند دوره همايش انسانشناسي به همراه نمايشگاه عکس و

پخش فیلمهای مردمنگارانه از سوی انجمن انسانشناسي و انجمن جامعهشناسي و گروه
مطالعاتانسانشناسيدرايرانبرگزارشدهاست .


مروری اجمالی به تاریخچه محلة کیانشهر
محلةکیانشهربهدوقسمتشماليوجنوبيتقسیمميشود؛کیانشهرشماليدرضلعغربي

منطقة15شهرداریتهرانقرارگرفتهاست .حسینپورعضوشوراياریِمحلهميگويد”قبل
ازمهاجرتمردم اينمحل بیابانوکورهپزخانه بودهاست ،ازسویديگربهدلیلوسعت
محلهدراينمکانشترنیزپرورشميدادند کهبه شترخوننیزشهرتداشتهاست“.اين
درقديممحلرفتوآمدبهدروازههایتهرانومنطقهایبرایدامداریوکشاورزی

محدوده
بودهو بهعلتفاصلهزيادآناز شهربهمحلنزاع،خالفوناامنيشهرتداشتهاست.در
1

Jean Rouch
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
2
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طيسالهای 1353ـ 1352اولینبافتمسکونيبهاسمشهرکمطهریدراينمحدوده

مکانگزينيشد.اينشهرکقديميترينمحدودهکیانشهراستکهقبلازانقالبنامآن

نجفآبادبودهاست.درجلدسومکتابتاريخاجتماعيوفرهنگيتهراننامخیاباننجفآباد
دربخشجنوبمرکزیمحدودهطرحپنجسالة تهرانقرارگرفتهاست (تکمیلهمايون،
 .)109 :1379در کتاب گزيده تهران چنین آمده است” :نجفآباد (فعالً جزء شهر تهران
محسوب مي شود) دهي است در زاويه جنوب شرقي شهر که دستگاه کامل گیرنده و
فرستندهبيسیمدرآنمحلاست“ (حسینيبالغي.)231:1386،بااينحسابميتوان
پذيرفتکهنجفآبادمذکورهماننجفآبادیاستکهکیانشهربهجایآناستقرار يافته
است .

نشینهايي وجود
”در اطراف تهران و در مکانهای خارج از محدوده ،زاغه 
ميکردند؛ بنابراين همسر شاه [فرح
داشتند که چهره شهر را دلخراش  
ديبا]پسازبازديدیکهاززاغهنشینهایساکندرمحدودهآرياشهرفعلي
و تهران ويال  (شهرک آزمايش) داشت ،تصمیم گرفت که برای اين افراد
محدوده ایدرنظرگرفتهشود.ازاينامردوهدفدنبالميشد:اولآنکه،
اينمحدودهزاغهنشینکهمسیرفرودگاه مهرآبادبهتهرانوبالعکسقرار
داشتومسیررفت و آمدمهمانانخارجيوتوريستهابود،ازداشتنيک

منظرهدلخراشرهاشود دومآنکهاينافرادراکهدرحلبيآبادودروضع

بدیقرارداشتندراساماندهند“(همان) 


درسال 1350مردمزاغهنشینرا باهدفدادن دادنسرپناه بهمحدوده کیانشهر
کنوني انتقال دادند .مردم در ابتدا با اين واقعیت روبهرو شدند که هیچ سکونتگاه و
سرپناهيبهجزچادرهایبرافراشتهشدهندارند.البتهکارگراندرهمانمکانفونداسیونهای

آبادرازدهبودندودرسالهای  1352تا 1353اينشهرکبهصورتکامل

شهرکنجف
تحويل داده شد .آنگونه که از قراين برميآيد مبلغ محدودی نیز از آنان اخذ شده بود
(همان).بعداز شکلگیریوساکنشدنمردمدرشهرکنجفآبادسابق(شهرکمطهری
فعلي معروفبهکیانشهر)شهرکهایديگرینیزدراينمحدودهساختهشدند .شايانذکر
هدرسالهایمنتهيبهانقالباسالميوسالهایاولیهپسازآندرروندساختو

استک
سازشهرکاختالالتيپديدآمد.مردمبلوکهاوزمینهایخاليازسکنهاينمحدودهرا
تصرفوبرخيازآنها بعدازانقالببرایاخذسنداقدام کردند .بعضيزمینهانیزمالک
شدهاند .
مشخصينداشتندکهافرادباپرداختمبلغزمینبهدولت،مالکآن 
جمعیت مورد پژوهش
 ساکنینموردبحثدراينمقالههماننوعازجمعیتمورداشارهگانسدرنظريهترکیبي
هستند.جمعیتموردنظردراينمقالهزنانيخانهدارباپیشینهروستاييـقوميبودندکه
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دربازةزمانيحداقلدو تاحداکثرسيوپنجسالدرمحلهسکونتداشتند.همهآنهابه
رسومخانوادهگستردهپايبندبودندواحساسمسئولیتشديدنهتنهادرقباليکديگربلکه
واليتي ها ،فامیل و خويشاوندان دور و نزديک داشتند؛ دغدغه از دست دادن

در قبال هم
خويشاوندانوترسازحرفِمردمدرصورتقطعِوابستگيهاوعدمِپذيراييِشبانهروزیاز
مهمانانِ بالقوه آنها را وادار ميکرد تا رختخوابهای حجیم سنتي را همواره تمیز و در
کشيهایمکرراز
هانگهدارندوهنگاماسباب 


ازجملهپنجره
گوشهایازفضایزندگيخود

خانهای به خانه ديگر حمل کنند؛ از قابلمههای رويي بزرگ و جاگیر برای برگزاری

هاینسلقبليبهامیداستفادهبراینوههای


احتماليوروروئکبچه
مهمانيهایپرجمعیت

آينده و علي رغم استفاده از گاز شهری از کپسولهای گاز که شايد به نحوی به دردشان
بخورد ،دل نميکندند .آنها از چمدانها و کارتونهای حاوی اثاثیههای میراث خانههای
بزرگتر گذشته در اين انبارکها نگهداری ميکردند .اشیاء حجیم ديگری مانند طشت،

سطل،پمپآبوالستیکاتومبیلِغیرقابلِاستفادهنیزدراينفضاهاوجوددارد.درذيل
داليلايجادپنجرههایبرآمدهيعنيپرسشکلیدیمقالهاز نظرساکنین،پديدآورندگانو

کاربرانپاسخدادهميشود .


رویکرد عکاسی به محلة کیانشهر از منظر عکاس
شهرونماهایشهریدستمايهکارعکاسانقرارگرفتهاستتابهتوصیفتصويریازآن
دست يابند .کالنشهرها خصوصاً کالن شهر تهران از اين منظر دارای اهمیت هستند که
عکاسبهواسطهتصويرهامخاطبر ادرتجربهتصويریجديدومتفاوتياززندگيروزمره
برداریازمحلهبهمثابهجزئيازکالنشهرکاررا

شريکميکند.عکاسميتواندباعکس

آغازکند.تصويرهاپنجرههایموردبحث،ازمیانمجموعهعکسيکهتوسطعکاسازمحله

کیانشهر(شهرکمطهری)دريکنمايشگاهارائهشدهبود،تبديلبهانگیزه ومحرکيبرای
ایعکاسيوانسانشناسيرافراهمآورد .

تحقیقمیان 
رشته

اماآرايش،چیدمانهاو

ميرسد 
فضای اينمحله کهاگرچهبهنظربسیارمعمولي  
سازههايي نامعمولنسبت بهشهرکهایمجاوردارد” .تضاد“ چشمگیردرفضای عمومي

غالباًتوسطساکنیني  ازاقشارمختلفجامعهبهوجودآمدهاست.پنجرهبهعنوانيکياز
موضوعات دارای تضاد در اين مقاله مورد نظر است؛ پنجرهها که عموماً دريچهای برای
گشودهشدنهستندکارکردخودرابهعلتقرارگیریحجمانبوهيازاشیاءازدستدادهو
عناصرديگریکهمانععملديدنميشوندشامل

بیشترشبیهانبارهایکوچکيشدهاند.

ايرانیت ،برزنت و تیغههای گچي هستند که پنجره به عنوان حد فاصل فضای بیروني و
تبديلکردهاند.شايدبتوان

خصوصيتر

فضایخانههارابهفضايي 

درونيراازبینبردهو
اينپنجرهها درسازههایمتفاوت محلةکیانشهر ،نتیجه چندبافتيبودنمحله

گفتوجود 
ازنظرکارکردیواجتماعي است.فضاهایشلوغيکهچشمبهسختيبررویآنها متمرکز
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ميشود و مدام بیننده را به چشمچراني دعوت ميکنند .پنجره نشانگر تصوير يا منظری

موقت از صاحبانش است که رهگذران ميتوانند از آن قرائتهای متفاوت داشته باشند.
نیمهکارگيوپوشاندن،ازويژگيهای معماری
همینامردرموردايوانهانیزصادقاست .

رود.استفادهازايرانیتهاييدرابعادمتفاوت،تصرففضاهایعمومي


اينمنطقهبهشمارمي
هاوايوانها


پنجره
توسطمالکینوآشفتگيوناهمگنيفضاچهرهمحلهراتغییردادهاست.
اتبديلشدنبهانباریوپرشدنباوسائلمختلفنشاندهندهمحدوديتفضادرونيبرای

ب
ساکناناست.تدوامسبکزندگپیشینآنهادرکالنشهرتهرانداشتناسبابوابزاریرا

کندکهدرطراحيخانههافضاييبرایآنهادرنظرگرفتهنشدهاست.همچنین


ضروریمي
امنیتالزمبرایبازگذاشتنوديدهشدنپنجرههاراازمیانبرده

تراکمجمعیتاحساس 
فضایداخليخانههابافضایعموميوعدم

است.شايدبتوانگفتعدممرزبندیياتداخل
تناسب شیوه زندگي اهالي با زندگي شهرنشیني ايجادکننده فضای معلق بین زندگي
روستاييوشهرنشینياست .
وجودکارخانههاييدر محدودهاينمحله يکياز داليلِتجمعِافراد،دراين محله

کارخانههاتشديدشدهاست .فضایسردو

است؛ناهمخوانيو ناهمگنياينفضاباحضور 
يها جان
مارکتها و لباسفروش 

خاکستری اين منطقه ،گاه با مغازههايي رنگي نظیر سوپر
1
فرهنگها “ راپديدآوردهاست.

ميگیرد .مهاجرتمردمازشهرها واقوام مختلف ” 
خرده

واژهخردهفرهنگگاهدر

مهاجرتازجملهعواملشکلگیریتضادوآشفتگيفضايياست؛ 
معنا و با ارزشگذاری منفي درک شده است به صورتي که به آن معنيِ نوعي فرهنگ
پیشپاافتاده در مقابل فرهنگ نخبگان ،روشنفکران ،بزرگان و اشراف
عامیانه ،مبتذل و  
فرهنگها به مثابه ابزاری واسط میان فرهنگ

دادهاند (فکوهي .)286:1386 ،عمل خرده

يامجرایهدايتکنندهبهسویيکپارچگيتنهانقشو

بیگانه (مهاجر)وفرهنگغالب و 
بندیهای
طبقه 
فرهنگهای شهری با  

تنها کارکرد چنین پديدهای نیست .بررسي خرده
متفاوت از مهمترين حوزههای پژوهشي انسانشناسي شهری است (همان .)288 :تنوع و
فرهنگها به معنا تعدد شیوهها استفاده و سازماندهي فضای بیروني و دروني

تکثر خرده
حاليکهدرمعماریفضاهامسکونياصلبريکسانسازیاست .


شوددر

محسوبمي
ايوانهاو
نمایبیرونيمحلهابزاریجهتشناختهويتساکناناينمحلهاست؛  
عملميکنند.

يکرسانهيابهمثابهيکويتريناطالعرساني

پنجرههای پرازاثاثیهمانند 

لباسهاووسايلباهويتارتباطيواجتماعيصاحبانشپیونددارند؛تکتکاينابزارهادر

حکميکجزءازيککلمحسوبميشوند.صاحبانکاالها،عابرانرابهارزيابيوقضاوت

محرومیتمعنایصريحياستکهبهذهنهررهگذرخطورميکند .وسايل

فراميخوانند.

بستهبندی و همیشه آماده داللتي بر احساس ناامني و عدم تعلق ساکنان به فضا و عدم

خانگينسبتبههمانمکانهااستکهساکنانرادرانديشه


صاحب
احساسمالکیتوحسِ
subculture

1
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برد.اسبابدروهلهاولبهعنوانيکنشانه،بازنمايانگر

جاييديگربرایاسکانِخودفرو 
مي
خودبهعنوانيککاالودروهلهدومبازنمايانگرهويتومنزلتصاحبانشاننیز هستند.
بازنماييهایديگرهستند(نرسسیانس .)56:1387،

پسميتوانگفتآنهابازنمايانگر


رویکرد انسانشناختی به محلة کیانشهر از منظر فضای جنسیتی
وآشپزخانهبهعنوانجزءازمنظرانسانشناسيفضاومکانقابلبررسي

خانهبهعنوانکل
است .از ديدگاه مردانه خانه از يکسو مکاني است برای استراحت ،خواب و تجديدقوا و از
فشده“
سويي ديگر محل مراقبت ،تغذيه و تنعم است که معموالً به عنوان ”وظايف تعري 
توسط زن تأمین ميشود (راپاپورت .)30 :1980،از همین جا است که عبارت ”روشن
يشنويم.باايناحوال،زماني
نگاهدارندهچراغخانه“رااززبانمرداندرموردهمسرانشانم 

را که مردان در خانه ميگذرانند به نسبت زنان محدودتر است .تمايل به سپری کردن
ساعت هایروزدرخارجازخانههمبراساستمايلمردانوهمبرپايهانتظاراتجامعه

پسنددونميپذيرد؛بنابراينخانه

استکهحضورآنهارادرخانهدرساعتهایخاصينمي

برایمردمکانياستکههنگامروزبايدازآندورشداماخانهبرایزنمکانيبرایسکون
وکاراست.کاردرآشپزخانهکهظاهراًقلبخانوادهدرآنجاميتپد؛فضائياستکهدرآن
جمیع تضادهای دوتايي از قبیل آب /آتش ،خام/پخته ،بیروني/دروني ،آشکار/پنهان،
تلخ/شیرين،تولید/مصرفوطلوع/غروبوجوددارد.مقايسهآشپزخانهورحمزنميتواند

بهصورتنمادينکارکردمشترکتولیدراالقاءکند.آشپزخانهدرتقابلبافضاهایديگرخانه

وبنابرتقسیمکارجنسي،مکانيزنانهاست(روبرتز.)93:1999،دراينمکان،ابزارمربوط

بهکارزنانهباچیدمانخاصبنابرسلیقهوضرورتدرآشپزخانهقراردادهميشود.بايددر

هایموردمطالعهساکندرآپارتمانهایاينمنطقهدارایچهار


%خانواده
نظرداشتکه84
%ازخانوادههاباتوجهبه 44مترفضایمسکونيمفیدیکهدر

تاهشتعضوهستندو86
اختیار دارند با کمبود جا مواجهاند (ستاد پروژه شهر سالم .)16:1380،دلیل عمده
آمدگيآشپزخانههاهم همیناستيعنيساکنانبا پیشرویدرفضایپشتپنجره


پیش
هاييبرایخودميسازند.


اندازیبهفضایمشاع،کوچهوخیابان،انبارک

آشپزخانهودست
چیدمان اشیاء در اين فضا ترکیببندی خاصي را ايجاد ميکند که روايتهای فراواني از
ساکنان خانه و شخصیت طراحان آنها به رهگذران ميگويند .شايد در نظر اول اشیاء و
هاجنبهناچیزوفرعيداشتهباشدوليدرواقعآنهاازديدگاهنشانهشناسي


ساختارپنجره
هایگوناگونکهبيارتباطبارفع

هاييهستندبامدلولهایمتفاوتوتأويل


اجتماعي،دال
برخيازنیازهایخانوادهبامديريتومهندسيزنِخانهنیست .
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تصویرها 1و مصاحبهها
طبق دستهبندی انجامشده ،پنجرههای عادی موضوع پژوهش اين مقاله نیست اما انواع
شآمده
هادراينمحلهوجودداردکهدراينمقالهبهپنجرههایکوروپی 


مختلفيازپنجره
اشارهميشود.


پنجرههای کور و پیشآمده
نجرهای از خیابان /بلوک  11طبقه همکف واحد
تصويرها  1و  2نمای بیروني و جنبي پ 
هایفلزیاستفادهشده


شیشهماتاستوفضابهدلیلنرده
سمتراسترانشانميدهد.

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

گذاشتهاندوپنجرهازداخلوخارجتبديلبهيکنقطهکورشدهاست.ملیحه 35،ساله،

متولدگیالن،خانهداروشغلهمسرآزاداستکهمدت5سالدراينمحلهسکونتدارد .

ساخت و کاربری اين فضا به دلیل سبک زندگي خاص ملیحه و الزامات فضايي و
اجتماعي است .ملیحه در آپارتماني حدود  30متر به همراه همسر و دو فرزندش زندگي
ميکند .آپ ارتمان آنها فاقد انباری است ،به همین جهت از فضای پشت پنجره به عنوان

انباری استفاده ميکنند .هر چند معتقد است که اين نوع پنجره ،نمای بیروني را برهم
ميزند و نظافت در زيبايي پنجرهها از بیرون نقش دارد ولي چاره ديگری برای نگهداری

لوازم اضافه ندارد .علت نصب شیشه مات از بیرون جهت ايجادِ مانعي برای ديدنِ وسايل
انباریاست.ايدهآنازملیحهوساختباهمسرشبودهاست .
يکيديگرازاستفادهکنندگاناينفضافاطمهاستکه 42ساله،متولدآذربايجان،

خانهدار،مدتاقامتدرمحله12سالوهمسرشتعمیرکاراست.همسرفاطمهبرایانجام

خدماتمتفاوتازگچکاریوجوشکاریگرفتهتاتعمیراتوسايلبرقيمراجعدارد.آنها

انباریندارندوبهعلتکمبودفضادربالکنوپشتپنجرهانباریساختهاند.فاطمهبابه

تملکدرآوردنفضایپشتدربورودیمنزل،آشپزخانهایبرایخودساختهاست.دو

دخترداردکهيکي  ازدواجکردهوديگریدانشجواست.فاطمهيکنوهداردکهگاهيازاو
مراقبتمي کندوبنابراينبايدهمیشهآمادهپذيراييازخانوادهدخترشباشد.فاطمهاکثر

ساعتهای روز را در فضای آشپزخانه ميگذراند .قاب پنجره آهني است و از میلههای

الیاشیابهدرونتابیدهميشود .


نورازالبه
مشبکوگلداراستفادهشدهاست.






اليننشريهقرارميگیرد.

تصاويرپنجرههابهصورترنگيبررویسايتآن

1
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کوروپیشآمدهيکواحدمسکوني 

:نمایبیرونيازپنجره

عکسهای1و2




منبع:مريمکمار 




فاطمه حدود پنج سال است که در اين آپارتمان اقامت دارد .او چندين سال در
همینمحلهبودهو بهآنعادتکردهاست.خانهقبلياو نیزپنجرهبرآمده داشتهاست.
دلیلگذاشتنمحافظمشبکبرپايهتجربهتلخاوازدزديده شدنابزارکارهمسرشبوده
درخانهقبليهممشکلجاداشتیم.اسباباثاثمونروپشتپنجرهميذاشتیم،اما

است”.
ایراحتترجنسميدزن،اينهکهاينجاازحفاظمشبکاستفادهکرديم


دزداازحفاظنرده
کهامنیتشبیشترباشه“  .اماحتيباوجودحفاظمشبکوسائلکارهمسرشرابهعلت
احتمالسرقتدرآنفضاقرارنميدهد.فاطمهمعتقداستکهاينپنجرهنمایبیرونيرا

زشتمي کند.ویدرفضاینزديکوقابلدسترسلوازمفصليخودنظیربخاریوکپسول

نردههایمشبکدرداخلفضای
راانبارميکند.ویباوصلکردنريسمانبه  

گازخالي
متراستاماصاحبخانهباکشیدنديواریدروسط

اتاقرختپهنميکند.خانهحدود50
خانه،آنرابهدوواحد25متریتقسیمکردهاستکهدستشوييوحماممشترکدارد .
هایکوروپیشآمدهدرتصويرها 3و 4نمایبیرونيودرونيپنجره/بلوک


پنجره
 28طبقه همکف واحد سمت راست را نشان ميدهند .ريحانه 30 ،ساله ،متولد اردبیل،
متولدشدهاشدرخانهاستیجاریقديمي25متری

لکرده،باهمسرونوزاددخترتازه
تحصی 
لکرده ودرشهرداریشاغلاست.پنجره
بهمدتسهسالزندگيميکند.همسرشتحصی 

پیشآمدگي دارد و قبل از سکونت اين خانواده ،توسط ساکنین قبلي ساخته شده است.

رغمزنگ زدگيوعدمتواناييماليخانوادهدرترمیمآن،مستحکمو


هایآهنيکهعلي

نرده
بهنظرميرسد .

نتیجتاًامن
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شآمدهيکواحدمسکوني 
:پنجرههایکوروپی 

عکسهای3و4




منبع:مريمکمار 




اينخانوادههمدلیلايجادچنینپنجرهایراکمبودفضاميداند.ريحانهميگويد:

چنین پنجرههايي ”آش کشک خاله است“ که چه بخواهي و چه نخواهي وجود دارند و
حتماًقبلازشمامستاجرينقبليآنراتعبیهونصبکردهاند.آنهادراينفضاکابینت،
ميگذارند.اشیاءهمجلویديد
روف،قابلمه،کاسه،وسايلبچه،چاييساز،لباس،لگنو ...

ظ
گیردوهممانعديدهشدناهاليخانهازچشمنامحرمینورهگذرانميشود.ريحانه


رامي
از اين آپارتمان و کال آپارتماننشیني متنفر است ،او ميگويد” :از من که گذشت ولي
امیدوارم بقیه جوونا بتونن خودشونو از شر اين محله و اين خونهها خالص کنن و جای
بهتریبگیرن“ .
پنجرههایکور،نمایبیرونيودرونيپنجره /بلوک 3طبقههمکف

تصويرها 5و 6
واحد سمت راست را نشان ميدهند .سمیه  28ساله ،متولد زنجان و خانهدار ساکن اين
کمجمعیتي دارد .آنها اول مستأجر
فضای مسکوني است که به علت جوان بودن ،خانواده  
همین آپارتمان بودند ولي بعداً آن را خريدهاند .همسرش مهندس معمار است .پنجره
آمدگيشکلمنظموشکیلتریدارد.طرحپنجرهرامستأجرقبليدادهاست.


رغمپیش

علي
سمیهميگويدوجودايرانیت،پنجرهرا

ازايرانیتبرایکورکردنپنجرهاستفادهکردهاند.

همازداخلوهمازخارجزشتوبدريختکردهاست.آنهادرآپارتمان 50متریخودکه
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به علت تخصص همسر ،خوشساخت به نظر ميرسد ،انباری ندارند .وسايل داخل پنجره
عبارتاندازشامپو،شیشهپاککن،واکس،مشکینتاژ،الکلومنقل .

:پنجرههایکورونمایبیرونيودرونييکواحدمسکوني 

عکسهای5و6




منبع:مريمکمار 


هایپیشآمده،نمایبیرونيودرونييکواحدمسکوني 


:پنجره
عکسهای7و8
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منبع:مريمکمار 




هایپیشآمدهدرتصويرها7و8نمایبیرونيودرونيپنجره/بلوک7همکف


پنجره
یبگیر
قائمشهر،بیوهومستمر 
سمتچپرانشانميدهند .الهام 48،ساله،متولد 

 2واحد 
کنندهاينفضااست.الهامبهصورتروزمرهازفضایآشپزخانهاستفادهميکندو


استفاده
چونبودجهشانبرای

گويدکهفضایساختهشدههرروزنیازبهشستشوونظافتدارد .


مي
اند.نصابهمباجوشدادنتکهآهنهايي


رسیدازآهناستفادهکرده
پنجرهآلومینیومنم 
ي
هاهمزنگميزندوهمتمیزنگه

بهصرفهجوييخانوادهکمککردهاستامامتأسفانهنرده

داشتنآنکارسختياستونیازمندنظافتروزانهاست .بهدلیلنداشتنانباری،حیاطو
اندتافضایآشپزخانهرابزرگترکنند.وسايل


نباریساخته
پشتبامازفضایپشتپنجره،ا

داخل پنجره عبارتاند از مواد خوراکي از قبیل سیبزمیني ،پیاز و اشیا ديگر مانند دبه
باربهکارميآيد .


ترشي،قابلمهوتنگماهيکهفقطسالييک

تحلیل یافتهها
اينکهعملديدنمرحلهایمستقیمدر

عملِديدنواکنشيدرمقابل نوراستبهاضافه
ارتباطبصریاست.ديدن،جريانواردشدناطالعاتبهدستگاهعصبياستکهازطريق
هاصورتميگیرد(دانديس)46:1368،؛بنابراينواکنشبه


حسشدننوربهوسیلهچشم
نوروجريانخبريابيميتواننددوعملوابستهتلقيشوند؛وبراساسرويکرداينپژوهش
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حاملدونوعپیامباشند:يکيشکلموضوعازطريقعکاسيوديگریالقاءکنندهمعنای

ازطريقانسانشناسيبهبینندهوخواننده.بادرنظرگرفتناينکهمعنادرپیامهای

خاص 
بصرینهتنهانتیجهجمعشدنتأثیراتحاصلازترکیبعناصراولیهاستبلکه،درآن،
معانيِ خاصي نیز ميتواند وجود داشته باشد .در تصويرها پنجرهها معاني را ميتوان در
ايناشیاءبرایکورکردنپنجرههابهکارگرفته

انباشتگيوچیدماناسبابواثاثیهيافت.
هاانعکاسيازجريانزندگيساکنیندرونخانهها


طوریکههرکدامازپنجره
شدهاست ،به
همانطورکه قبالًاشارهشد بادرنظرگرفتنحجموموضوعموردبحث مقاله ازبین
است .
 65قطعه عکس ،تنها به شش عکس همراه با مصاحبههای مربوط پرداخته شده است.
عکسهای پنجرههای برآمده از نمای ظاهری مربوط به طبقههای همکف ساختمانها

ساختهشدهاند

عليرغممنعقانونيوباتخلفازمقرراتمليساختمان
پنجرههايي 

هستند؛
درهیچيکازساختمانهایموجود،نبايدتعمیراتوتغییراتي

مقررميکند”:

کهصريحا 
صورتگیردکهباکاهشابعادوارتفاعفضاها،سطوحبازشویِتعويضهوا،سطوحنورگیرو
غیرهموجبمغايرتباالزاماتاينمقرراتگردد“ (مقرراتمليساختمان،مبحثچهارم،
 . )5 :1387پنجرهها بیننده را با فضاهايي غیرمتعارف مواجه ميکنند .پنجرههای محله
شآمده ،کور و تلفیق دو حالت اخیر به عنوان يکي از
کیانشهر به چهار گروه عادی ،پی 
شاخصهایويژهمحلهقابلدستهبندیاست .

با توجه به دستهبندی که گانس از شیوههای زندگي در شهر ارائه ميدهد سبک
زندگي غالب در اين محله با دستهبندی چهارم وی مطابقت دارد؛ اهالي کیانشهر وراث
آغازشد،دههایکهروستايیانبهعلتوضعیتنابسامان

حرکتيهستندکهدردهه 40
روستا برای کسب درآمد ،سرپناه و امرار معاش به شهرها مهاجرت کردند و به کار در
کارخانهها و بنائي و ساختمانسازی تن دادند .در بعضي از نواحي در کنار کارخانهها

خانههايي برای قشر خوشبخت آنها ساخته شد که بعدها کاربری خانههای کارگری را از

دستدادوتبديلبهسرمايه ایبرایخريدوفروششدوبنابرمعادالتدادوستدکه

هایمهاجرانفقیردرمحلههایروبه

ازموضوعاينمقالهاست،تبديلبهسکونت 
گاه

خارج
یآنهارافراموشکردهبودندودرنتیجهزمینهایبرای

زوالتهرانشدکهمسئوالنبازساز
اندازیهای دلخواه و سلیقه ای فراهم شد .اين افراد به عنوان نسل اول مهاجران


دست
روستايي ـ قومي ب عد از سپری کردن مشکالت اولیه و سازگاری نسبي با شهر ،با
واليتي های خود ازدواج کردند و در شرايط حداقلي امکانات نه تنها اقدام به تشکیل


هم
خانوادهکردندبلکهبهپايگاهيبرایفراخواندنخويشاوندانازروستاوشهرستانهایمبداء

عملآمدهبازنانمحلةکیانشهرمتوجهاينروندبالانقطاعتا
به 
تبديلشدند.بامصاحبههای 

جاذبههای
يها هنوز 
دلتنگيها وپشیمان 
زمانحاضربراساسنظريهگانسشديم.عليرغم 

یترازحس
بهنظرميرسدقو 

شهریکهحتياستفادهازمزايایآنبرایاينقشرنامحتمل
غربت (نوستالژی) آنها به روستاو سنتهای قومي است .امید به بهتر شدن و رسیدن به
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هایپنجرهها باقي


هادرپشتانبارک

لوازميکهسال
روزگارطالييراازطريقانبارکردن 
مانده اندوهنوزهمامکانرونماييواستفادهازآنهانیست،نشانگراصلمهمياستکهدر

زندگي شهری وجود دارد و آن امید به تحرک اجتماعي و فرهنگي است که شايد روزی
نظامهای محلي،
دست دهد .تحرکي که در روستا به خاطر شغل اصلي کشاورزی ،خرده  
تعلقات فرهنگي و وابستگي به محیط طبیعي وجود ندارد و يا کمتر وجود دارد (رباني،
 .)32 :1389يکي از اطالعرسانان که ميگويد” :خیلي زحمت کشیديم ،ما که چیزی به
دستنیاورديمامیدمانبهنسلجديداست“ .
شهرباگسترهفرهنگيومیزبانيِازاقشارمتفاوتاجتماعيگاهجوابگوینیازهاو
امیدهایمهاجرينازحیثتأمینشغل،معیشت،تحصیالتبهتروحتيايجادهويتجديد
نیست .عدم تطابق فرهنگي ـ اقتصادی با زندگي شهری ،مهاجران را با مشکالت بسیاری
کندوامیدبهفرداهایبهترهموارهآنهارادراينچرخهسرگردانيباقيميگذارد .


مواجهمي


نتیجهگیری 
آنچه امروز بیشتر از هر چیزی در علوم اجتماعي و بخصوص انسانشناسي مهم به نظر
ميرسد ”آگاهي تصويری“  است .اين آگاهي با تولید دانش کافي برای قرائت نشانههای

اجتماعي از تصويرها ثبتشده توسط عکاسان چیرهدست و تیزبین فراهم ميشود.
انسان شناسي تصويری و عکاسي اجتماعي در کنار يکديگر قادر به خوانش بهتری از

نشانه هایاجتماعيوفرهنگيهستند.سعياينمقالهنیزبرآنبودتادراينراستاقدمي

عهای از تصويرها پنجرههای محلة کیانشهر نويسندگان
بردارد .با موضوع قرار دادن مجمو 
هایمتعارفدرمحلههایديگر

متوجهتفاوتهایساختاریومتعاقباًکاربریآنهاباپنجره

هاييبودندکهنويسندگانرابهيافتنمدلولها


تهرانشدند.جزئیاتتصويرهادرحکمدال
آن هم از زبان افرادی که خود مستقیماً در پديد آوردن اين مناظر سهم داشتند ،ترغیب
یپنجرههاکهبهفضایداخلي

آنسو
هایاطالعرسانان،خودرابا 


کردند.باواردشدنبهخانه
خانهبازميشد،دربرابرفضایجنسیتيوزنانهقرارداديم(روبرتز.)92:1999،اکثريتاين

بهاينمحلهآمدهاند(ستادپروژهشهرسالم:

افراد()%46تنهابینيکتادهسالاستکه
همانطورکه
اندبافرهنگکالنشهرتهرانبهطورکاملسازگارشوند .


)وهنوزنتوانسته
23
گويدمطالعهمردمدرنواحيمختلفآنرانميتوانبهتماممناطقتعمیمدادو

گانسمي
اينکهشیوهزندگيسايرمردمشهرمتفاوتازمرکزشهراست(پالن .)149:2002،اعضای
درآپارتمانهایاستیجاریکوچکزندگي ميکنندوهرلحظه

کمدرآمد 
خانوادهمتکثرو 
خانههای رو به افزايش
بايد منتظر ”جواب شدن“ به علت عدم قدرت پرداخت نرخ کرايه 
نميشود و
یشده آنها به علت کمبود فضا سالها باز  
بستهبند 
باشند .بعضي از اسباب  
رختخوابهايي که برای پذيرايي احتمالي از همواليتيهای خود دارند ،بسیار جاگیر است

برخي از لوازم هم با چشم اندازی به آينده بهتر در اين فضاهای کوچک حفظ و نگهداری

 
کیانشهربادورويکردعکاسيوانسانشناسي

هایآشپزخانههایمحلة


مطالعهپنجره

25

ميشود ،بنابراين نیاز به فضای بیشتر الزم به نظر ميرسد .مريم  54ساله ساکن محلة

کنمصبحتاشبکهدرخانهافتادهام،کاش


فکرمي
درمصاحبهچنینميگويد” :

کیانشهر
فضایمحدودآپارتمانها،عدمسازگاری

يتراشیدمتايهخردهجابازشه.“...
اقالديوارهارام 
با فرهنگ پايتخت ،حفظ فرهنگ روستايي ـ قومي ،خانوادههای پرجمعیت ،فقدان انبار و
اعمالتغییراتيدرپنجرههایآشپزخانه،حتيباتخطي

ببشدهاندتابا

درآمداندکهمهس
ازقانون،طرحيمشترک،برخاستهازنیازیمشترکدرمحلهايجادشود.موضوعديگریکه
کمتوقع بودن اين زنان از زندگي و محیط زندگي بود .آنها با
ميتواند جالب توجه باشد  ،

مفاهیمتغییر،توسعهسالمو پ ويابهعنواناولینمرحلهآگاهيِذهنيِيکشهروند فاصله
بسیار زيادی داشتند (ساپسفورد .)313 :1995 ،وضعیت نابسامان اقتصادی و درگیری با
زندگي روزمره به آنها فرصت انديشیدن به رفاه اجتماعي ،امید به زندگي ،بهداشت ،ارتقاء
معیشتو...رانميدهد .امیدآنهابهآيندهبهتردارایهیچنوعپايهعینينبود.همسران

کمدرآمد وفرهنگپدرساالرانه کهاجازهپیشرفتفردیراازآنهاگرفته،به
معتاد،معلول ،
يهاغرقکردهاست .
اضافهخانوادهپرجمعیتومنابعماليکافي،آنهارادردايرهسردرگم 
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