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 چکيده 
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شناسي است. رويكرد پژوهشي مورداستفاده، کیفي است و از  شهري با توجه به ديدگاه انسان
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 ان مسألهمقدمه و بي
کنند همواره رضايت  ها تالش مي شناختي دارد و انسان هر فعالیت انساني بُعد زيبايي

شناختي خود را باال ببرند، تا ارضاء شوند. يک خانه، اشیاء خانه و کارکرد خانه هم  زيبايي

 ضرورت توجه داشتن به اين مسأله که خانه تنها بخشي از يک سیستم»طور باشد.  تواند همین مي

کند که خانه خارج از موقعیت و بستري که در آن  تر است، تأکید و تأيید مي تر و پیچیده وسیع

قرار دارد، معناي چنداني ندارد. از آنجا که همیشه شیوۀ زندگي تا حدودي فراتر از محدودۀ 

گیرد و نیز به اين علت که  تر از محدودۀ مسكوني را دربر مي اي وسیع رود و محدوده خانه مي

هاي مختلف است، شكل و ساحت خانه  خانه محل زندگي و محل اتفاق طیف وسیعي از فعالیت

 (.223: 2311راپاپورت،  )  « پذيرد از آنها تأثیر مي

از ديدگاه مردم شناسي، مطالعه مسكن چیزي فراتر از مطالعۀ شناخت معماري و يا »

آمدي است بر مطالعه فرهنگ آن عنوان يک پديده فرهنگي در  شناختي بوده و مسكن به زيبايي

جامعه و سیر تكويني آن. مسئلۀ مسكن و معماري مانند هر پديدۀ اجتماعي داراي گذشته، حال 

و آينده است. با اين اعتبار که وضع گذشته در وضع موجود مستقر و و ضع آينده نیز از وضع 

 به عنوان عضوي مهم و (. مسكن2371پور دژکوه،  زارعي )ن. ک. به:« موجود متأثر خواهد بود

نمايد.  شهر و زندگي انسان ضرورت و اهمیت پرداختن به اين موضوع را ايجاب مي تأثیرگذار بر

کنند،  کنند، بازرگاني مي ها کار مي کنند. آنها در درون ساختمان ها زندگي مي مردم در ساختمان»

کنند.  ا پذيرايي ميه شوند و از خودشان در درون ساختمان کنند، اجتماعي مي پرستش مي

گذارند و  کنند، تأثیر مي شناسي و ايدئولوژي مردماني که در آنها زندگي مي ها در کیهان ساختمان

رسد به اين معنا که  شناسي فرهنگي مهم به نظر مي يابند. مطالعۀ بناها براي انسان انعكاس مي

شناسي  روابط نزديک، انسانشناسي و معماري ارتباط نزديكي به هم دارند؛ با وجود اين  انسان

رسد، آشكار باشند،  هاي معماري، اجتماعي و نمادين که به نظر نمي معماري بر پیچیدگي رويه

 (.717: 2007، 2)ولینگا« کند تمرکز مي

شناختي در اين پژوهش مطالعۀ تأثیراتي است که در احساس انسان از  هدف اصلي زيبايي

شناسي يک فرد از مكان، از  چنین زيبايي شود؛ هم مي طريق کالبد فیزيكي مكان و فضا ايجاد
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گیرد.  طريق اِعمال سلیقه در چارچوب فضايي خويش و کابرد اشیاء موردمطالعه قرار مي

هاي بصري همچون؛ شكل، رنگ، اندزاۀ اشیاء  تواند ظاهري باشد و بر ويژگي شناسي مي زيبايي

شد و اشاره بر مفاهیم تداعي شده از مكان شناسي معنوي با تواند زيبايي تمرکز کند و نیز مي

 داشته باشد.

پیتر اسمیت انواع مختلفي براي احساس زيبايي قائل است و معتقد به سه نظام 

شناختي: نظامي است بر اساس تعادل و هماهنگي. نظم،  نظام اول زيبايي»شود:  شناختي مي زيبايي

کند و آن را زيبا  طور که هست درک ميتعادل و تناسب را بیننده نیز به طور خودکار و همین

هاي  شناختي: پیام اند. نظام دوم زيبايي ها نظم يافته بنابراين اولین نوع پیام دهد. تشخیص مي

توان مستقیماً درک کرد. در اين موارد بايستي مقدار اطالعات را کم کرد ... امكان  پیچیده را نمي

براي ادراک زيبايي است. نظام سوم تشكیل طرحواره يكي از مهمترين شرايط اولیه 

تواند بدون مراجعه به شعور در مقابل تحريكات  هاي مغز مي شناختي: بخشي از قسمت زيبايي

خارجي عكس العمل نشان دهد. براي احساس زيبايي کردن بايستي اجزاء بسیار زيادي را در 

پذير نیستند و  ظر عقلي نظاماي که دارند از ن کنار هم ديد که اين اجزاء به علت پیچیدگي آشفته

هاي اصلي شهرهاي  هاي تجارتي در خیابان اند. آگهي تنها به طريقي که گفته شد قابل احساس

اي از اين نوع ادراک  توانند نمونه هاي باروک مي بزرگ يا تنوع تزيینات در بعضي از ساختمان

 (.27: 2676، 2، اسمیت220- 207: 2371)يورگ، « باشند

ترکیب اشیاء، نحوۀ چیدمان آنها، روابطشان از نظر فرم وصورت، در سطح نگريستن به 

شناسي ابعاد شيء، رنگ، مشخصات  در اين نوع از زيبايي شود. شناسي صوري بررسي مي زيبايي

 هاي ضمني غلبه دارد. ظاهري و صوري آن بر جنبه

4ين و زيبايي نماد 3، زيبايي فرمي 2لنگ زيبايي را به سه گونه زيبايي حسي
دسته بندي  

آيد و متوجه  که از محیط مي 1هاي حسي  کند. زيبايي حسي خوشايند بودن دريافت گیرنده مي

هايي است که در محیط وجود دارد. زيبايي فرمي اساساً مربوط به  ها، بوها، صداها و بافت رنگ

فاهیم شكل و ريتم، پیچیدگي و ترکیبات بصري محیط بیرون است و زيبايي رمزي، زيبايي م
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 تداعي شده به واسطه محیط است که به محیط معنا بخشیده و براي افراد خوشايند است

 (.2312سانتايانا در لنگ، )

گنجد و از طريق فرايند ديدن،  شود که مقولۀ زيبايي در حس بصري مي اکثر اوقات تصور مي

برگیرندۀ همۀ حواس شود؛ اما قابل ذکر است که زيبايي در شناختي انجام مي امر داوري زيبايي

داند.  انسان است با وجود اينكه تصور غالب، حس بصري را نسبت به حواس ديگر برتر مي

اي چون خانه، زماني مطلوب و خوشايند است که  حضور فیزيكي و معنوي فرد در کالبد فیزيكي

کل سیستم حواس فرد، مطلوب بودن فضا را دريافت کند. چیدمان وسايل، طراحي ساختمان، 

انواع رنگ، شكل، اندازۀ اشیاء خانه، گرمي و سردي فضا، لمس فضا و اشیاء، انواع بوهايي که 

 شود. شناختي مؤثر واقع مي شود و ... در قضاوت زيبايي استشمام مي

توان چنین ذکر کرد که سلیقه نسبي است و تا حدي نشأت گرفته از فرهنگ  در واقع مي

هني خودشان که بر اساس فرهنگشان، شكل گرفته است، هايي ذ است. افراد بر اساس طرحواره

دهند. فرهنگ وجوه گوناگوني دارد و به صورت خودآگاه و  شناختي انجام مي داوري زيبايي

کند در نتیجه، افكار، عقايد، تصورات، ساليق  ناخودآگاه در تمامي شئون زندگي فرد رخنه مي

. زيبا ديدن و زيبا پنداشتن، فقط يک سلیقه يابند افراد بر اساس فرهنگي که دارند، ترسیم مي

نیست که صرفاً نشأت گرفته از تفكر، نگرش و فرهنگ باشد بلكه سبب بروز و ظهور 

شود تا به  بنابراين در اين نوشتار تالش مي شود. مند و عملكردهاي افراد نیز مي هاي نظام فعالیت

 اين سؤاالت پاسخ داده شود:

 ۀ افراد در چارچوب فضايي خويش تأثیرگذارند؟چه فرايندي در اِعمال سلیق

 گیرد؟ شناختي افراد در مكان و فضا در دو منطقۀ متفاوت چگونه شكل مي فرايند زيبايي

ها و درگیر  داده نگاري بررسي دست اول مردم»نگاري است  روش بررسي اين مقاله نیز مردم

هاي بسیار  يكي از روشنگاري  (. مردم2020مورچیسون، ) شدن در جامعه و فرهنگ است

شناسي است. در اين روش محقق ساعات زيادي را در میدان تحقیق سپري  پرکاربرد در انسان

 يابد. ها دست مي شود و به عمق داده کند و غرق در بستر مورد مطالعۀ خوي مي مي

توان چنین ذکر کرد: مشاهده، متن پیاده شدۀ  فنون گردآوري داده در اين پژوهش را مي

ها نیز پروراندن مفاهیم  حبه، مشاهده مشارکتي، عكس و صداي ضبط شده. فنون تحلیل دادهمصا

هاي تحقیق کیفي  روش» ها بوده است. هاي نظري و ايجاد پیوند بین اين مفاهیم و مقوله و مقوله
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هاي تحقیق کیفي  ها با هم تفاوت دارند؛ يعني، هر يک از روش هاي تحلیل داده از نظر شیوه

اي معیني را تولید کرده و بنابراين مستلزم استفاده از روش تحلیل ويژه و منطبق با خود ه داده

 (.220: 2316محمدپور، )«هستند

 مروری بر پيشينه و مفاهيم نظری

 شناسی شناختی از دیدگاه انسان زیبایی -

 شناختي را در تحلیل شناساني که سودمندي زيبايي صرف نظر از افزايش روز افزون انسان

علي  -(2662، 3؛ مورفي2616، 2؛ گاس2611، 2براي مثال فرست) دهند فرهنگي تشخیص مي

اما به ندرت  -اي که به زندگي هر شخصي مربوط است  شناختي الخصوص زيبايي

شود. فرايندهاي شناختي قابل مشاهده بدون  هاي اجتماعي ظاهر مي شناختي در تحلیل زيبايي

اند. اين موقعیت، جنبه  یق علوم اجتماعي حذف کردهشناختي را از تحق ترديد زيبايي

شناختي که نگرش  شناختي را به نفع ديدگاه سنتي کانتي از زيبايي پديدارشناختي از تجربه زيبايي

 (.2667، 4راسل) گیرد و توجه بي غرض است، ناديده مي

جستجوي کند و در  شناختي معاصر غربي را انتقاد مي راسل مباني کانت در خصوص زيبايي

شناختي است تا خوانندگان غربي را به مفاهیم  هاي زيبايي شناسي براي سیستم تأسیس مدل انسان

ادراک  – 2دهد:  شناختي سوق دهد. مباني تئوري خود را در دو قسمت ارائه مي تر زيبايي وسیع

ره شناختي تجديد دوبا عبارت زيبايي -2ها به تجربه است.  شناختي، وابستگي ارزش زيبايي

 (.2667راسل، ) شوند هايي است که بازسازي مي تجربه از طريق ارزش

شناختي با فرايند شناختي با توجه به پاسخ کیفي نسبت به تجربه کردن، ارائه  مفهوم زيبايي

شناختي ارائه شده است؛ به  شده است. اين مفهوم همچنین در نقد کاربرد جهان غرب، از زيبايي

شناختي، اگر در متن قرار بگیرد، به  ز مفهوم اوقات فراغت از زيباييطور خاص نگرش بیطرفانه ا

شناختي که در سراسر تاريخ  هاي وابسته به زيبايي عنوان يكي از انواع متفاوتي است از سیستم

هاي فعال و پردازشگر عمدتاً به شكل  شناختي با جنبه اند. مفهوم زيبايي جهان ساخته شده
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متمرکز شده است. همچنین در   « اشیاء هنري  » محصوالت مجرد يا  خالقانه در تحلیل، بر روي

شناختي به عنوان پاسخ بالقوه به ساختار معضل چگونگي  هاي زيبايي تئوري سازي سیستم

 (.2667راسل، ) هاي ساختاري قرار دارد ترکیب خالقانه با مدل

 شناسی شناسی عکس و اشياء در انسان زیبایی

شناسي، عكس و شیوه  تأثیر و تأثر افكار مادي در مطالعات انسان 2ت ادوارداز سويي ديگر، الیزاب

ها را فراتر  دهد. چنین استراتژي تجزيه و تحلیل، تحلیل عكس عكاسي را مورد بررسي قرار مي

دهد که براي کار فرهنگي مورد نیاز است. بعد از بررسي اساسي از  از فقط بصري، تحويل مي

ها را از طريق دو ويژگي  مجموعه عكاسي، ادوارد شیوه مادي عكسهاي تحلیلي در  موقعیت

اي از اشیاء  ها در کنار مجموعه به اين معني که عكس  « 2قرار دادن » کند. ابتدا، ايده  ثابت کشف مي

يابند و دوم، فرايندهاي بازپرداخت مادي و اصالح عكاسي. در ايده عكاسيِ حس  فعال، معنا مي

حیه، لمس و غوطه وري در حقیقت به هم پیوسته شده است. نويسنده گرايي، تعامل با رو

توان از طريق صرفاً بصري، درک کرد بلكه از طريق  ها را نمي کند که محتواي عكس استدالل مي

تعامل مؤثر و متجسم با دنیاي عیني، که هر دو از طريق روابط اجتماعي تشكیل شده است، 

 (.2022ادوارد،) توان درک کرد مي

سازد؟ بحث اصلي و مرکزي در مورد  ه چیزي افكار را به شكل مادي امكان پذير ميچ

دهند، يا کارهايي که از عكاسي به عنوان  ها انجام مي سؤالهايي است که مردم از طريق عكس

شود. در واقع  هاي سیاسي مبادله مي ها، در اعتراض اشیاء در آلبوم، بر روي ديوارها، در زيارتگاه

شناسي از عكاسي، عكس و شیوۀ عكاسي است. تحت  أثر افكار مادي در مطالعات انسانتأثیر و ت

هاي تجسم شده و  ها پاسخ شوند؟ در چه مواردي عكس ها ديده مي شرايط مادي آيا عكس

(. براي مثال مطالعات قابل توجهي از عكاسي 2022کنند؟ )ادوارد، تاثیرات حسي را القا مي

، 2001، 2004 3پیني) ندونزي، وانواتو، استرالیا انجام شده استمعاصر و تاريخي در هند، ا

(. اين نوع تحقیق در واقع همه آنچیزي است که به پويايي مؤثر و 2006 1، گیزمار2001 4لیدون
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کند. با وجود اينكه ظهور اين  ها در برخي اَشكال يا چیزهاي ديگر اشاره مي مادي از عكس

( اما اخیراً رواج يافته و 2691 2ببینید به عنوان مثال بورديو) تر دارد رويكرد، تاريخي طوالني

 تئوري شده است.

هاي مادي از تصوير و عكس  هاي مختلف، سبب شد تا مطالعه روش مطالعۀ عكس در شیوه

شناسان اهمیت اساسي، ضروري،  تر، انسان به مرکز تجزيه و تحلیل سوق يابد. به صورت گسترده

شیاء در روابط اجتماعي را به رسمیت شناختند. اين رويكرد، عكس را هاي عاطفي از ا و ويژگي

(. اين 2001التور، ) در مرکز روابط پیچیده بین انسان و غیر انسان، مردم و اشیاء قرار داد

ها، به خصوص در جهان  وسیله واقعیتي که عكس هاي مهم فكري به موقعیت در شیوه

شده بود. بنابراين تمايز میان شخص و اشیاء، موضوع شان اغلب از مردم هستند، پیچیده  مصرفي

هاي قابل توجه، تیره و تار شد. اين روابط به ارتباط پويا از  و اشیاء، عكس و ارجاع به شیوه

 (.22؛ 2022، 2بیلتینگ) شود استفادۀ اجتماعي عكس، محدود مي

 های تحقيق یافته

 سبک زندگی و کالبد فيزیکی

 هجبر مکان و اِعمال سليق -

نمايند و با توجه به  هاي خود را تنظیم مي افراد در چارچوب فضايي و در حصار خانه، فعالیت

رفتار تابع تأثیر متقابل فرد و محیط » دهند. محیطي که در آن قرار دارند کنش و واکنش نشان مي

دايي توان آنها را از هم جدا کرد. ج اند که دشوار مي است. محیط و رفتار آنقدر در هم تنیده

بلكه به   « گذارد محیط بر رفتار تأثیر مي » ناپذيري آنها نه تنها بر مبناي اين گفته مرسوم است که 

توان رفتار را مستقل از رابطه دروني آن با محیط درک کرد. پس ناگزير  اين دلیل است که نمي

ي که رفتار انسان (. از آنجاي212: 2312آلتمن،  )  « بايد رفتار را در بستر محیطي آن درک کرد

اش شايسته است، انجام شود. هر  در بستر مكاني دهد، مطالعۀ درک رفتار متعاقباً به مكان معنا مي

دهد و  هاي خاص خود، تصاوير ذهني متفاوتي را براي افراد شكل مي مكاني بر اساس ويژگي

 بخشند. يت ميکنند و به مكان هو هاي ذهني خود از مكان، رفتار مي آنان بر اساس طرحواره

                                                           
1 Bourdieu 
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توانند بازدارنده يا  هاي رفتاري هستند که مي هاي کالبدي، قرارگاه لنگ معتقد است که محیط

ها و  ها به هیچ وجه تعیین کننده رفتار نیستند، بلكه انگیزه تسهیل کننده رفتار مردم باشند. اين محیط

ان انسان و محیط کالبدي تنها نیازهاي انساني تعیین کننده رفتار مردم است. حاصل نهايي تعامل می

رفتار با محیط میسر نیست، بلكه همزيستي میان رفتار و محیط کالبدي نتیجه  2انطباق از طريق

هاي  مشروط میان اين دو به واسطه تصمیم و انتخاب نهايي انسان بر اساس توانايي 2همبستگي

 (.2312لنگ، ) تها و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي اس نیازها، واسطه جسمي و فكري،

هاي سنتي شدند، شیوۀ زندگي  هاي مسكوني جايگزين خانه زماني که آپارتمان و مجتمع

شناختي، عملكرد و  ساکنین با تغییر مواجه شد. اين تغییر سبک زندگي با تغییر عاليق زيبايي

ني و رفتار ساکنین و چیدمان اشیاء خانه همراه بود. از جملۀ اين تغییرات افزايش نماي بیرو

دروني مكان زندگي بود. با مجلل شدن مكان زندگي، وسايل و اشیاء قديمي و سنتي زندگي تا 

حدي به مرور حذف شدند و اشیاء جديد، جايگزين شدند. اين حذف و ظهور اشیاء آنقدر ادامه 

 يافت تا سبكي جديد در مصرف اشیاء و شیوه زندگي ابداع شد.

هايي  نیان است و از قديم االيام، بستر خانه از طريق فرشاز جمله هنرهاي دستي ايرا  « فرش»

شد؛ اما اکنون معماري  کردند، پوشیده مي که معاني متنوعي را با طرح و نگارهاي خود القاء مي

است؛  هاي سنتي شده پوش خانه جايگزين فرش است که کف اي طراحي شده خانه به گونه

شود  مبل و کاناپه وارد خانه مي ديگري همچونشود، اشیاء  همینطور که مصرف فرش کاسته مي

 دهد. و با ورورد مبل، پُشتي کارکرد خود را از دست مي

است چراکه پشتي  در مجتمع مسكوني قیطريه اکنون کارکرد پشتي به طور کامل حذف شده

زماني کاربرد دارد که تمامي بستر خانه با فرش پوشیده شده باشد. اما در اين مجتمع کارکرد 

 هاي مدرن کاسته شده است. پوش ش تا حد زيادي به علت کففر

بنابراين نوع طراحي مدرن و جلیل ساختمان و حضور اشیاء جديد، سبب تغییر شیوۀ مصرف 

توان با تغییر طراحي  هايي که مي شان شده است. از جمله مثال شناختي ساکنین و تغییر زيبايي

شومینه در خانه است. لذا؛ با طراحي شومینه،  داخلي خانه در تغییر مصرف اشیاء زد، طراحي

شود. طراحي شومینه در اتاق پذيرايي فضايي جديد را خلق  بخاري از وسايل زندگي حذف مي
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شد  شود. قبالً فقط در فصول سرد از وسايل گرمايش استفاده مي نمايد و جزء الينفک خانه مي مي

شد. اما امروزه شومینه در فضاي خانه،  مي و در فصل گرما، اين نوع اشیاء از فضاي خانه خارج

به طور ثابت تعبیه شده و حضور دائمي يافته است. اکنون شومینه هم جنبه تزيیني و نمايشي 

 پیدا کرده است و هم گرمايش خانه را بر عهده دارد.

 شرح عکس: مصرف مبلمان، شومينه و کمرنگ شدن مصرف فرش در مجتمع قيطریه

 
 2363تاريخ: فروردين  يزديعكاس: مريم حسین 

 جاذبۀ قوی سنت -

هاي سنتي است،  اش تا حدي تابع خانه مجتمع مسكوني منطقه پانزده، از آنجايي که معماري

هنوز مصارف زيادي در اين   « پشتي » و   « فرش » کارکرد اشیاء و وسايل سنتي حفظ شده است. 

طلبد و از طرفي  فرش بودن خانه را ميساختمان دارند. از يک طرف معماري اين مجتمع، تمام 

و  -احكام نجاست و پاکي از قبیل ممنوعیت ورود کفش به حريم خانه  -ديگر عقايد ساکنین

 است. هاي پیشین، بر حفظ و مصرف وسايل سنتي تأثیرگذار بوده پايبند بودن بر سنت

است اما نكتۀ مصرف مبلمان کم و بیش در میان ساکنین مجتمع منطقه پانزده قابل مشاهد 

سنتي در در اين مجتمع است. براي مثال گاهي هم مبلمان و هم پشتي  -قابل توجه ترکیب مدرن

در خانه به صورت تلفیقي که متأثر از سنت است، قابل مشاهده است. در اين خصوص يكي از 

 کند: ساکنین مجتمع منطقه پانزده اين چنین بیان مي

هم مبل. پشتي براي زماني است که من در خانه خودم هم پشتي دارم و »

 ساله(. 26)خانم، « هاي جوانمان هست پدرشوهرم خانه ما بیايد و مبلمان براي مهمان
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 های مجتمع منطقه پانزده شرح عکس: کاربرد ترکيب مصرف فرش، پشتی و مبل در خانه

 
 2363تاريخ عكس: فروردين  عكاس: مريم حسین يزدي

سايل مصرفي ساکنین، چیدمان وسايل نیز حائز اهمیت است. وجه گذشته از کاربرد اشیاء و و

هايشان  مشترک ساکنین دو مجتمع مسكوني واقع در مناطق يک و پانزده، چیدمان مبلمان در خانه

قرارگیري و آرايش مبلمان در فضاهاي عمومي بستگي به نوع مكالمه دارد. بعضي فضاها، »است. 

هاي معیني ثابت  صورت منظم و در رديف ها به آن استقرار نیمكتنظیر سالن انتظار راه آهن که در 

فضاهاي  -کند شوند. اين گونه فضاها بستري غیر تشويقي را براي صحبت بین افراد فراهم مي مي

2اجتماع گريز
هاي اروپايي در پیاده روها است که به قصد  مورد ديگر نظیر میزهاي کافه رستوران .

« 2فضاهاي اجتماع پذير-گیرند با يكديگر چنین آرايشي به خود مي نزديک کردن و آشنايي مردم

اي بوده است که فضاي اجتماع  (. طريقۀ چیدمان وسايل در هر دو مجتمع به گونه91: 2314هال،)

 پذير را در بر داشته است و امكان گفتگو و گپ فراهم بوده است.

ي خرده فرهنگي بوده که نه تنها نحوه و ترتیب قرار گرفتن وسايل تابعي از الگوها» البته

ها است، که باعث تمايز  هاي دقیق در فرهنگ هاي بزرگ فرهنگي است بلكه تفاوت مبین گروه

شود. درست همانگونه که تفاوت کیفیت و نحوه استفاده از  هاي افراد از همديگر مي ويژگي

فاده از ابزار و آورد؛ است صدا، امكان تشخیص صداي يک شخص از شخص ديگر را به وجود مي

(. در اين زمینه يكي از 234: 2314هال، )«اي دارد که منحصر به فرد است وسايل نیز الگوي ويژه

 کند که: ساکنین منطقۀ پانزده اظهار مي

ها را  چیدمان خانه و ترکیب وسايل و دکوراسیون برايم مهم است. دائم جاي قاب»

   . (ساله 31)خانم، «  دهم تغییر مي
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ا انتخاب آگاهانه از نوعِ اشیاء در مكان زندگي خود و همچنین با اعمال سلیقه در ساکنین ب

زند و در باطن نحوۀ  شناختي مكان زندگي خويش را رقم مي چیدمان اشیاء، در ظاهر زيبايي

اندازه، شكل، ترتیب و مكان قرارگیري » کنند. در واقع تفكر، عقايد و فرهنگ خود را منعكس مي

مواردي هستند که با زنان خانه ارتباط برقرار کرده و نحوه و میزان دانش و  در خانه جملگي

 (.227: 2314هال، «)دهد. آگاهي معمار و طراح از جزئیات سیماي ثابت را نشان مي

بنابراين عوامل زيادي همچون معماري، طراحي داخلي خانه، چارچوب فضايي، تبلیغات و 

گیري  ها در شكل ها و سنت ل است اما پايبندي به ارزشغیره بر مصرف اشیاء و کاربردشان دخی

ها  تواند مؤثرتر واقع شود. البته اگر مكان و سنت شناختي و مصرف اشیاء گاهي مي سلیقه، زيبايي

شناختي و آرامش را براي ساکنین خود به همراه  سو باشند، بیشترين حس زيبايي با يكديگر هم

هاي  انزده با توجه به نوع معماري و پايبندي به سنتخواهند داشت. ساکنین مجتمع منطقه پ

پیشین خود، در اجراي سلیقه و مصرف اشیاء خانه تا حد زيادي همانند گذشتگان خود رفتار 

 کنند و نوآوري کمتري در کاربرد اشیاء جديد دارند. مي

 انعکاس عقاید در چارچوب قاب و اشياء

شود، منعكس کنندۀ دستاوردهاي فرهنگي،  فت ميلوازمي که در اتاق نشیمن يا 2از نظر چاپین

(. وسايلي که 371: 2631چاپین، ) هاي مادي و منزلت اقتصادي و اجتماعي خانوداه است دارايي

اند، نوع چیدمانشان، نظم و ترتیب، جذابیت، بي قوارگي يا باقوارگي  در اتاق نشیمن قرار گرفته

ناختي دارد و از عناصر سبک زندگي نشأت ش وسايل، همه حكايت از سلیقه و عاليق زيبايي

مكان مفهومي مجرد و به »آمیزد.  گیرند و در عین حال، با حس هويت و حس مكاني در مي مي

با انسان نیست بلكه صورتي از ارتباط میان انسان، اشیاء و ديگر  معناي يک جا و بدون ارتباط

 (.2371يورگ، )«موجودات است

توان به ذهنیات، عاليق و  بندي يک مكان، مي ب و نظماز طريق چیدمان وسايل، ترکی

باورهاي فرهنگي آن مكان پي برد. قرارگیري مبلمان و نوع چیدمان اشیاء در ساختمان و 

تزئینات خانه از يک طرف به ترکیب ساختمان و معماري خانه بستگي دارد از طرف ديگر به 

شناختي ساکنین و  گرفتن عاليق زيبايي با کنار هم قرار سلیقه و عاليق ساکنین بستگي دارد.
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شود. کلیۀ وسايل و اشیائي که درون خانه  معماري خانه، هويت ساکنان خانه نیز آشكار مي

هايي هستند که دال بر معاني متنوع هستند. اين  گیرد، نماد و نشانه مورد استفاده قرار مي

شناختي و سبک  اييکند و در چارچوب عاليق زيب عملكرد فضاي زندگي را خصوصي مي

شود که فرد با  فضا به اين شكل انجام مي 2سازي شخصي» گیرد. بنابراين زندگي فرد قرار مي

اقتصادي خود و غیره  -هايي در ساختمان، خود، فرهنگِ خود، موقعیت اجتماعي نماد و نشانه

ها و  وانکند که مل اي اشاره مي گذارد. الوسون در نمونه را در مقابل جامعه به نمايش مي

دريانوردان هويت شغلي خود را با نصب کردن نمادهاي شغلي در جلوي درب خانه معرفي 

 (33-32: 2002، 2الوسون)« کنند مي

شود، معاني متنوعي را  شان مستقر مي اشیاء گوناگوني که توسط ساکنین در مكان زندگي

ويت ديني و موقعیت کنند. اين معاني، هويت فردي، هويت مكاني، هويت شغلي، ه منعكس مي

سازد. افراد با نمايش اشیاء و وسايل خود در  اقتصادي ساکنین خود را آشكار مي –اجتماعي 

سازند و با نگاهي عمیق و  خانه، آگاهانه يا ناخودآگاه عاليق و ساليق دروني خود را آشكار مي

 ان آن پي برد.هاي دروني ساکن توان به انگیزه يا حتي سطحي به چیدمان و وسايل خانه، مي

شوند، افكار و عاليق  هاي نقاشي و تابلوهاي عكاسي آنگاه که بر ديوار خانه نصب مي قاب

سازند. تصاوير نصب شده از يک طرف ظاهر خود را معرفي  دروني ساکنین خانه را هويدا مي

 .يي دارندها کنند و از طرف ديگر در بردارندۀ معاني و مضامین هستند و داللت بر پیام يا پیام مي

بودن و مرئي نبودن  تعبیۀ عكس درون آلبوم عكاسي که از گذشته به جهت محصور

شود.  شد همچنان توسط ساکنین مجتمع منطقۀ پانزده اجرا مي هاي خانوادگي انجام مي عكس

آنان صرفاً با نصب تصاوير مردان خود بر روي ديوارها به عالوۀ تابلوهايي با مضامین مذهبي، 

در مقابل محصوريت عكس درون  کنند. ها و عقايد سنتي خودشان را آشكار مي ارزش پايبندي به

آلبوم در میان ساکنین منطقه يک، تا حدي رو به زوال رفته است و بیوگرافي افراد خانواده در 

 شود. هاي عكس روي میز و يا بر ديوار نمايش داده مي قاب
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 ر مجتمع منطقه پانزدهسياسی د -تابلوهایی با مضامين مذهبیشرح عکس: 

 
 شرح عکس: تابلوهایی با مضامين هنری در مجتمع مسکونی قيطریه

هاي گوناگون تمايل به نمايش مدرنیته در خانۀ خود دارند، تا به  افراد از طريق شیوه 

تشخص سرمايه دست يابند. نصب تابلوهاي نقاشي در مجتمع مسكوني قیطريه از جملۀ اين 

اقتصادي باال در نمايش تابلوهايي که جنبۀ تزئیني و هنري دارند، نقش  ها است. سرمايۀ روش

 مؤثري دارد.

 شرح عکس: نصب تابلوهای نقاشی در مجتمع قيطریه

 
 2363تاريخ: فروردين  عكاس: مريم حسین يزدي

البته کاربرد اشیاء تزيیني در مجتمع مسكوني منطقه پانزده بسیار بیشتر از مجتمع قیطريه بوده 

هاي طبیعي  کنند و در مقابل، گُل هاي مصنوعي تزيین مي ت. اغلب درون خانۀ شان را با گُلاس

دهد که اهالي مجتمع مسكوني منطقه  در اکثر منازل مجتمع قیطريه وجود دارد؛ اين امر نشان مي

ه نمايند ک پانزده، از يک طرف ماندگاري و دوام برايشان زيبا است؛ لذا از مصنوعاتي استفاده مي

انسان به فاني بودن خويش واقف »بخشند.  دوام بیشتري داشته باشد و به خانۀ خود زيبايي مي

اي جستجو کرده است که نمادي از  است در طول زمان همیشه آرامشش را در آثار هنري
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ماندگاري در خود داشته باشند تا بتوانند گذر زمان را به صورت چیزي قابل قبول به او نشان 

تزئیني ساکنین مجتمع  . از طرف ديگر اشیاء(299: 2676اسمیت،  و 222: 2371رگ، )يو« بدهند

منطقه پانزده اکثراً ساختۀ دست خودشان و مصنوعات هنري و سنتي هستند. ترکیب هنر، صنايع 

هاي  شناختي در میان اشیاء خانه به وفور قابل مشاهده است. خلق گُل دستي و عاليق زيبايي

ئیني توسط اهالي مجتمع، از نظر اقتصادي، ماندگاري )دوام( و ترويج مصنوعي و اشیاء تز

 هنرهاي دستي مثمر ثمر است.

 های مصنوعی در مجتمع پروانه های طبيعی در مجتمع قيطریه و گُل شرح عکس: نمایش گُل

 
 20/2/2363تاريخ:  عكاس: مريم حسین يزدي

 کونی پروانهشرح عکس: تزیينات خانه با هنرهای دستی در مجتمع مس

 
 (2363خرداد ) ها از نگارنده عكس

مند  شیوۀ طراحي داخل خانه يكي از تجارب زماني است که خالقیتش به موضوعات دغدغه

(. در چگونگي مصرف و 2024، 2مايک و راشل) هاي مربوط به زمان محدود است و چارچوب

مذهبي، اجتماعي و پايبندي به کاربرد اشیاء و چیدمان اشیاء عالوه بر اينكه عوامل اقتصادي، 

                                                           
1 Anusas, Mike & Harkness, Rachel 
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ها دخیل هستند، سیر زمان نیز بسیار تأثیرگذار است. در يک برهۀ زماني يک سلیقه بر  سنت

 هاي ديگر اينگونه نیست. ها و زمان گیرد که شايد در دهه اساس يک سري عوامل شكل مي

، يا ممكن دهند دهند يا انجام نمي تشخیص راههاي متعدد و بیشماري که مردم انجام مي

هاي  است اشیاء مختلف را تصور کنند يا تفسیر کنند؛ يک بخش اساسي از حرکت به دورِ ايده

به  پیشرفت و توسعه خطي است. زندگي در يک مسیر زماني از گذشته به حال و سپس آينده

افتد. در مقابل، ما به سمت حس تجربۀ زمان در حرکت هستیم که از  صورت ثابت اتفاق مي

، 2667، 2؛ ديلندا2663، 2التور) افتاد ها و تغییرات چند خطي اتفاق مي دگي در حلقهطريق زن

 (.2023 ،3اينگلد

ها و بازنمودهايي که با آنها همراه  هاي جديد براي فضاهاي داخلي به همراه شیوه طرح

که  يک موقعیتي-شود هاي پوياي آنان تصور مي هستند به عنوان نتیجۀ وجود افراد، اشیاء و ايده

؛ 2002 7؛ سیلوانو2616 9؛ ترينداد2660 1؛ اليت و ويالنوا2616 4. )اليت-ضمني شده است

(. يک ارتباط تحلیلي میان جامعه و فرهنگ مهمان و میزبان قرار 2661، 1ويالنوا، اليت و راپوس

ار ها، افك کنند. ايده کنند؛ اشیاء از زبان صاحبان خود صحبت مي دارد. در واقع اشیاء صحبت مي

کنند و با نگاهي تحلیلي  و عقايد افرادي که متعلق به آن هستند را در درون خود حفظ مي

 شان دست يافت. توان به محتواي دروني مي

 گيری نتيجه
ها، نقش بسیار مهمي در رفتار، عملكرد، شیوۀ زندگي افراد،  خانه، به عنوان محل زندگي انسان

کنند و  هاي خود، در طول روز رفتار مي بر اساس ذهنیت شان دارد. افراد شناختي سلیقه و زيبايي

ها در محل سكونت انسان،  ها و ذهنیت دهند و بسیاري از اين طرحواره اَعمال خود را شكل مي

گیرد. چگونگي طراحي مسكن، وسعت و متراژ، تراکم جمعیت و بسیاري از عوامل  شكل مي

مشخصات مطالعۀ در دهد.  تحت تأثیر قرار مي شان را شناختي ديگر، هويت افراد و عاليق زيبايي

                                                           
1 Latour 
2 De Landa 
3 Ingold 
4 Leite 
5 Villanova 
6 Rocha-Trindade 
7 Silvano 
8Raposo 
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، فضاي داخلي خانه توسط کاربرد و مصرف اشیاء و فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي

 شناختي انسان، شكل گرفته، بسیار حائز اهمیت است. وسايلي که بر اساس سلیقه و زيبايي

شناختي، کاربرد اشیاء و  ييدر اين تحقیق تالش بر اين بوده است تا رابطۀ میان عاليق زيبا

ها حاکي از آن است که رابطه متقابلي که میان  کالبد فیزيكي به عنوان خانه بررسي شود. يافته

اش وجود دارد، هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذير است؛ اما گاهي تأثیر  رفتار انسان و محیط زندگي

 يكي بر ديگري غلبه دارد.

ر معماري مسكن و خانه ايجاد شده است به طور تغییراتي که در طي چند دهۀ اخیر د

شناختي آنان را تغییر داده  مستقیم و يا غیر مستقیم شیوۀ زيست افراد، ساليق و عاليق زيبايي

دادند به تدريج تمايل به  است. افرادي که در گذشته درونگرايي و بودن در حصار را ترجیح مي

ماعي که قبالً کمتر مطرح بود اکنون جايگاه نگريستن و ديده شدن را پیدا کردند. رؤيت اجت

اي يافته است. در واقع، برونگرايي و ديده شدن، هم توسط معماري خانه و هم با کاربرد  ويژه

يابي و هويت بخشیدن به خود از طريق مكان و  چنین هويت اشیاء داخل خانه پديدار شد. هم

آورد. افراد بر اساس  ا به همراه مي اشیاء درون مكان، مرزبندي فضايي و خصوصي سازي فضا ر

سیطره بودن کالبد فیزيكي مكان زندگي خويش، سرمايۀ اقتصادي،  عوامل زيادي همچون تحت

شان  هاي ذهني خود که انعكاس يافته از فرهنگ عقايد دروني، میزان پايبندي به سنت، طرحواره

شناختي خود را به نمايش  يباييپردازند و در نتیجه عاليق ز است، به انتخاب و مصرف اشیاء مي

گذارند. به بیان ديگر، لوازم درون فضاي خصوصي و مصرف اشیاء عالوه بر کاربرد ظاهري،  مي

 گذارد. هويت و ذهنیات دروني صاحبان خويش را نیز به نمايش مي

اي خويش را  اند رفتار محله رسد که ساکنین مجتمع مسكوني منطقه پانزده توانسته به نظر مي

اند. آنان با  هاي خود را بازتولید کنند و در سلطۀ معماري خانۀ خويش قرار نگرفته ظ و سنتحف

افزايند و کاربرد و چیدمان اشیاء در  هنرهاي دستيِ خويش، بر زيبايي مكان زندگي خويش مي

هايشان است اما ساکنین مجتمع مسكوني قیطريه به  شان مبتني بر عقايد و سنت حريم خصوصي

اند و تمامي روابط خود را در چارچوب  تأثیر محل زندگي خويش قرار گرفته شدت تحت

ها، خلوت و خصوصي  گرايي، دوري از سنت اند؛ لذا فردگرايي، تجمل مكاني خويش قرار داده

 شود. سازي سبک زندگي به طور مشهود در رفتارشان مشاهده مي
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