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 قدردانی و تشکر
از  ؛ن تحقیق را ممکن ساختشان ایکه کمک و پشتیبانیاعالم کنم مایلم مراتب قدردانی خود را از تمام کسانی 

ر پذیرفتن من برای کار کردن د سبببهو مدیران و پرسنلش  پرورش فکری کودکان و نوجوانان کانون مؤسسۀ
ها و انجمن ،پیشینۀ اطالعاتی بسیار کارآمد برای در اختیار قرار دادن   (UNICEF) یونیسف ،میانشان
ستادان ا تحقیق،کمک برای برقراری ارتباطات حیاتی در این  سبببه ایراندر کودکان  ۀنهاد حوزی مردمهاسازمان

ی هادادههای مفید و بازخوردی که از دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای توصیهو کارشناسان 
برده  نامی هاآنو بریتانیا که از  ناتکردستا ایران و مناطق افراد فراوانی در ،تیارم قرار دادندشده در اخیآورجمع

نخواهد شد. همچنین از پروفسور پیتر پارکس برای راهنمایی و حمایت مداومش و پرسنل اداری دانشکدۀ 
 بازنویسی مشاوره میدانی، در هایشانو راهنمایی های دانشگاه کنت دکتر سارا کیلر برای کمکشناسمردم
 و گلن بومن برای ،های ارزشمند میدانی، پروفسور بیل واتسون برای توصیهاین تحقیق ها و متنلتحلی

 رویی و تمایلشان برایمتشکرم که گشاده ینیز سپاسگزارم. از نوجوانان مهاباددریغشان های بیحمایت
 انه را فراهم آورد.نگارقومی هادادهشان تمام این هایو دیدگاه آراگذاری اشتراک
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 گفتاریشپ

استان  جنوب در میالدی( 2552شمسی )برابر با می  1130اردیبهشت ماه در  تحقیق پژوهش میدانی این
بی اطق جنومنبه  )که از نظر جغرافیایی، مهابادکردنشین  در شهر و ایران غربیشمالدر واقع آذربایجان غربی 

با  یندفرا. این آغاز شد (شودمیاطالق نیز « یا کردستانات کردستان»ن مجاور یشهای کردناین استان و استان
ماه کار با کودکان و نوجوانان و نیز  سه طی  درو  شدهمکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام 

 د.ش یآورجمع ایمصاحبهمتنی و  و ی عکاسیهادادهن محلی، الوئوالدین و مس و اعضای کادر این مرکز
ان مک بهاحساس تعلق  بود که جوان مهاباد / نوجواندر بین جمعیت بررسی عواملی  پژوهشهدف اولیۀ این 

در میان  و فراملی ،محلی، ملی ایرسانهمصرف اشکال  ربآن بود که  پژوهش یکی از اهداف. دآورمیرا پدید 
 وشیرنیز فضای محلی و  از وقایع و جامعۀ هدفبر نگاه  مسئلهاین  تأثیرنحوۀ و  باشد داشته نگاهی گروه هدف

 وه هدفگراز  ،ی عکاسی بازتابانههاروشبا استفاده از . شود بررسی گزینندکه برای روایت این دو مورد برمی
یی با این مضمون تهیه کنند که به نظرشان با جریان وقایع محلی و جایگاه خودشان در هاعکس تا خواسته شد

 درمعرضمدت یک هفته . سپس محصول کارشان در نمایشگاهی عمومی در مهاباد بهبودها مرتبط فراینداین 
ی هاادداشتی و نیز یادبود دفتریک واکنش مخاطبان نمایشگاه در ثبت  دلیلبهو در این محل،  گذاشته شدنمایش 

 . ی گردیدآورجمعشتری ی بیهادادهه شده بود، نوشت ۀ سوژۀ عکاسیلحظۀ مشاهدکه در  کنندگانشرکت خود  
ضی گذار چندگانه و گاه متعارتأثیرنیروهای  دهندۀنشاندختر و پسر افراد نوجوان  وسیلۀبهکارهای تولیدشده 

شخصی  حس   دتوانمی« غرب»که تصاویر آرمانی از  جایی ،است که در زندگی قشر جوان ایران حضور دارد
یی هاگفتمانیعنی  ،فرهنگ عامه« ییگوداستان»و  ایرسانهیا تحکیم کند. قواعد  چالش کشداز مکان را به هاآن

ی هارسانه، هافیلمآسیا و اروپا،  ایماهوارهی هاتلویزیونکه برای توصیف امور جاری و شرایط اجتماعی در 
 در انتخاب تنهانه ،یرندگی محلی مورد استفاده قرار میهارویهو نیز  ها،و نشریه هاروزنامهچاپی مثل مجازی و 

شان ندگیبا ز هاآنشان به این مضامین و ارتباط ش، بلکه نحوۀ نگراندبوده مؤثرازسوی قشر جوان متقدم  مضامین
و  ترمومیعکه میل شدیدی برای مباحثات  رسدمینظر به ،جنسیت مسئلۀ به توجه با ویژهبه. انددادهرا نیز شکل 

لی اشکال مح عالوهبه. وجود داردمختلط )چندگونه( ات تأثیرنقش مثبت یا منفی  بارۀحال، تردید در عین در
 ،، و بافت غالب در ارتباط با وقایع اخیر جهانیمبتنی استیی حاکم گراملی هویت، که بر مقاومت کردها دربرابر  

 ند. اتشخیصقع قابلموا ایپاره، در است های غربی قرار دادهتقابل سیاسی مستقیم با قدرتدر که ایران را 

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان کانون ۀمؤسستحقیق: مهاباد و  محل  

 1155، در ارتفاع و در درۀ باریکی در جنوب دریاچۀ ارومیهاست  ایران غربیشمال جنوب اباد شهری درمه
 تاس به معنای مکان ماهنام مهاباد )مه + آباد( ترجمۀ فارسی نامی مانوی است. قرار گرفته متری از سطح دریا 

نوشته  نیدربارٔه واژٔه مهاباد چن ،برهان قاطع یدر فرهنگ فارسالبته  .است ریشههم که البته با کلمۀ کردی مانگ



منابع  در خوانند. یردساتآورد که آن را  یاست که به عجم مبعوث شد و کتاب یغمبریپ یناست که نام اول شده
ست که ا ییجا یاعتقاد هستند که مهاباد به معنا ینبر ا یزن یبعض»نیز دربارۀ این نام چنین آمده است:  دیگر

آن را  وسیمبوده و بطل ینکردنش یمرکز نواح یشینپ یهادر زمان یمیمنطقٔه قد یناند. اجا را آباد کردهبزرگان آن
از تاریخ رنگارنگ مهاباد هستند که حتی  ایشاخها همانوی. است یدهنام یاسبه نام دار یستونداروشاه و راول

 کنار  در ،کردی و اهمیت تاریخی و سیاسییانۀ گراملی هایجنبشنقش پیشگامانه در مقاومت  سبببهامروزه هم 
 شوندمییاد آورده ترین شاعران و نویسندگان سنت ادبی کردی بهشدهاز شناختهبرخی  ارائۀ

(Van Bruinessen, 1992, p. 28 .)دیگر الگوی  و این شهر است ات مدرنیزاسیون در مهاباد آشکارتأثیر
از استان آذربایجان غربی نیز پیشی گرفته است. تا حدودی به  و حتی شهرهای کردنشین در منطقۀ مکریان است

ی یی براهاشتالسو و  این شهر با هویت محلی خود در کشمکش است و بین این مدرنیته از یک ،همین دلیل
ظیم ی عهامهاجرتبرقرار است. با تنشی ی هویتی کردی از سوی دیگر، هامشخصهحفظ روش زندگی سنتی و 

ی کار و آسایش زندگی شهری، این شهر وجوجستال از مناطق روستایی اطراف به مهاباد در حقبایل منگور و م
ی اقتصادی نیز حالت دوقطب ـ ساختار اجتماعیحال گسترش است، بلکه از دیدگاه از بسیاری جهات در تنهانه

ی هانوادهخابا  زیستیهمحال ی باثبات، درهاشهرنشینی ثروتمند و طبقۀ باال، هامهابادیبه خود گرفته است. 
ی حت، این شرایط به توجه با و استمانده استفاده دون شان بی کشاورزیهامهارتمهاجر فقیری هستند که 

 ،زیادی وجود دارد که این مهاجران روستایی شواهد. اندمواجهبا نرخ باالی بیکاری  نیز کردهتحصیلشهروندان 
جمله قاچاق الکل و سیگار از مرزهای کردستان عراق از ،درگیر معامالت اقتصادی بازار سیاه ،برای حفظ خود

ه ب مهاباد حاشیهتپ در پشت ۀمنطق .اندشده ،ایران تربزرگبه مراکز شهری  هاآنبه مهاباد و سپس فروش 
ی مکانعنوان بهاست و همچنین معروف ها و سرچشمۀ تظاهرات ضددولتی جوانان و بیکاران سرکردگی شورش

ی هاانطغیترس نیروهای امنیتی دولتی از  زیرا ،شودمیکردی شناخته  هایجنبشبرای خودمختاری غیررسمی 
رده است. کتبدیل « ممنوعه ۀمنطق» نوعی به ،از بسیاری جهاتاین منطقه را  بار قشر جوان  و گاه خشونت قدرتمند

ناحیه را در حالتی  و درنتیجه است دولتی در این منطقه دامن زده گذاریسرمایهحتی به عدم  مسئلهاین 
 قرار داده است. نیافتهتوسعه

 گذاشتم. هاآنسسات آموزشی است که نهایتًا مبنای این کار را بر ؤم زمینهتوجه در این یک مورد استثنای قابل
 ازپیشو  پهلوی دومدو در دوران وجود دارد که هر« کان و نوجوانانکانون پرورش فکری کود»در مهاباد دو شاخۀ 

قال از انتکه پیش شودمیمرد محترمی اداره وسیلۀ به مراکز این. یکی از اندشدهبنا نهاده  شمسی 1103 انقالب
مرکز را  هردومدیریت  شمسی، 1139سال و از  ، کارمند ادارۀ ارشاد اسالمی بوددر شانزده سال پیش ،به کانون

و مرد  ی زنهاجنسیتنقش  بارۀکه در آمدمیبر گونهایناز رفتار او  ؛شده است( هاکنون بازنشست)هم برعهده دارد
یه بگیرد. تأییداز ادارۀ مرکزی ارومیه  ،امور بیشترکارانه داشته باشد و همواره درنظر داشت که برای افکار محافظه

ت حساسیت داش ،شاگردان من بودند( هاآناعضای جدید )که برخی از  ویژهبه ،دختران دربارۀ پوشش و رفتاراو 



ن یا رفتار مشخصی را می رده و کتحصیل جوان   خانم   دیریت  شعبۀ دوم کانون تحت م. پسندیدو پوشش معی 
ند که مشغول کار بودنیز دو کارمند دیگر  ،یشانا کنار  در .قرار داشت مرفه مهابادینسبتا از یک خانوادۀ  محترمی

در  یطور رسمکانون به کهینبرخالف ان جوان داشتند. او روابط دوستانۀ مناسبی با مراجع ندبود ایحرفه دوره
. در خارج شودیم ینتأم یاسالم یمجلس شورا یق  آن ازطر ۀبودج %05 یقرار ندارد، ول یمؤسسات دولت یاهۀس

وجوانان شناخته ن یبرا المللیینب یداداهایو مشارکت در رو یونیسفسبب ارتباطاتش با به یشترکانون ب یران،از ا
 .شودیم

کارهای اداری بسیاری از سازو ،نی از اجتماع ایراها دورعلت اقامت و تحصیل در خارج از ایران و مدتبه
تحقیق  روند   ر  تتدرس برد  برای پیش توصیه و مشاوره حال گرفتن  وم برایم ناآشنا بود و برای همین، مرتب درمرس

 ، الزم است مجوزهایر کردن با هر سازمان دولتی دیگریبه من اطالع داده شد که برای اجرای کار، مثل کابودم. 
را فراهم کنم که شاید با مراجعه به ادارۀ مرکزی کانون در ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی،  محلی و استانی

کانون در مهاباد، مدیر  رئیسبا حضور  ایجلسهبرای برقراری روابط مناسب کاری، د. باش ممکناین کار 
یکی از ادارات ارومیه ترتیب و نیز یکی از مشاورانشان در  ،ی هنریریزبرنامه رئیسآذربایجان غربی کانون، 

 حراست ظر  تحت ن تقریبًا تمامی افراد   ،آن براساسای دارند که پیچیده یسسات سیستم نظارتؤگونه ماینم. یداد
 متعارفرغیبرای حصول اطمینان از رخ ندادن رفتار  هازیرنظر گرفتن کار ۀ این دایرۀ حراستیکه وظیف قرار دارند

از دانشگام  ای کهنامهو معرفیکار پیشنهادی بارۀ پرسنل کانون دراست.  و مغایر با اصول و قوانین «غیراسالمی» یا
ام برای آغاز چند تالش نافرج بعدازمحتاط ولی پشتیبان بودند و همراه داشتم از کنت بریتانیا و دانشگاه تهران به

ادارۀ مرکزی ارومیه مسئوالن  ،ن انداختم. در بدو امرجریاو تحقیق را به مدست آوردهکار، باالخره مجوز الزم را ب
لی قبول است، ویی کودکان هم برای پسران و هم برای دختران قابلگوداستانی هاکارگاهخاطرنشان کردند که 

ر بازگشت . خوشبختانه دپذیر استامکان پسرو نوجوانان  تربزرگبرای کودکان  فقط ی عکاسیهاکارگاهتشکیل 
به تعداد  هاییتنگیری کرد، شاید به این دلیل که با حضور پسران بهمحلی کانون در سکوت آسان رئیس به مهاباد،

چیزی جز دختر  انجواننوکت بدون مشار هاکالس زیرا ،بود مسرت موجباین البته . رسیدنمینصاب  حد  
ی باارزشی که در اختیار هادادهو هم از لحاظ  کنندگانمشارکتهم از لحاظ تعداد  د،آممیحساب نناکامی به

 قرار دادند. 
نل کانون به ی از جوامع، با پرسترگستردهۀ دو دسترسی به محدو کنندگانشرکتکافی برای دستیابی به تعداد 

ورش، وپرآموزشروابط کانون با وزارت  سبببهشهر پخش کنیم و  ی ازرا در نقاط هااعالمیهتوافق رسیدیم که 
ز در مناطق بزرگ نی اتیتبلیغپوستر مدارس ارسال شد. تعدادی  یمامطریق دورنما به تازنظر ردبرنامۀ مو رونوشت

رودم به و ازپسبود که کار را دو هفته  طورایند. برنامه شبرجستۀ مرکز شهر و نزدیک به دانشگاه مهاباد نصب 
ا که مدارس ربود ایران دستور داده شده  وپرورشآموزشبه وزارت  زیرا ،ولی این اتفاق رخ ندادایران آغاز کنیم، 

رن نداشته ازودتر از موعد مقرر تعطیل کنند تا امتحانات مدارس با جام جهانی فوتبال تق ،برای تعطیالت تابستانی



ال به فوتب مردم . از دیدن عالقۀ شدید  بود ،نژاداحمدیمحمود  ،جمهور وقت ایرانرئیساین تصمیم حامی باشد. 
 شده بود. منجر سوی دولت به چنین اقداماتی ازکه  ایعالقه ،ممتعجب شده بود

سال سن دارند و جمعیت جوان زیادی  20 کمتر ازکه نزدیک به نیمی از جمعیت ایران  مسئلهاین  به توجه با
ی داده آورجمعیی که برای هاکالسحضور در  جهت ،مشتمل بر عموم مردم ایبازهدارد، هنوز هم برای یافتن 

وجه چندانی نام تکه تبلیغات بی گویندمی چنینبودم. هنجارهای فرهنگی  روروبهترتیب داده شده بود، با مشکل 
لب حمایت ترین راه برای جمؤثر ههای مستقیم با آموزگاران و بزرگان منطقثابت شد که بیناکنش و انگیزندنمیبر

کارگرنشین برای آموزش  هایهان و ارزش کمتری که در محلالزامات تحقیق و زم دلیلبهو توجه است. همچنین 
کارهای آموزشی وو جوانانی که با ساز هاخانوادهند، چندین بار نیز برای جلب اقائلو اوقات فراغت جوانان 

کنندگان نامبتث بیشتر ،شدمی بینیپیشکه طورهمانتپ، سر زدم. جمله پشت، ازهاهند، به این قبیل محلتربیگانه
ا دوستان و آشنایانشان و ی طریق  افراد دیگری بودند که از ،ن همیشگی کانون بودند. در رتبۀ بعدیاهمان مراجع

 هشت و بیست با هاکالسدر جریان ماجرا قرار گرفته بودند.  ،تربزرگدر جامعۀ  ،ی شخصی خودمهاتالش
 .داشتند سال هفدهتا  چهاردهپسر که غالبًا بین  هجده دختر و ده ؛کار کردشروع بهسال  هجدهزیر  آموزدانش

ی هادادهاز کارمندان کانون، هم بودند که ، ازجمله برخیترمسن هنرجویانی ،در کالسی جداگانه کهاینضمن 
 در تحلیل نهایی لحاظ نشد.  هاآنآمده از دستهب

الطی اخت گونههیچمدیر کانون اطمینان حاصل کرد که  ،بود و در ابتدای دوره مجزا تران و پسرانی دخهاکالس
ذشت گ بعداز ،در اختیار من بود. با این اوصاف هاکالسانتخاب زمان و نوبت  کهاینصورت نگرفته است، کما 

 ،دمکررا مختلط  هاکالسکم کم من هماین موضوع چندان مشهود نبود و  دربارۀدیگر حساسیت  ،دو یا سه هفته
تران و پسران که تمام دخ مسئلهاین  به توجه با کالس جداگانه کافی نبود و همچنینپسرها برای برگزاری تعداد  زیرا

کنجکاو به جنس مخالف نیز نسبت ۀ آنانمشاهدۀ واکنش نوجوانان دربارۀ، خوانندمیدر مدارس جداگانه درس 
ن الئودور از چشم مسند و بهدیدهمدیگر را می آمدهای خودشان به کانون قاعدتاً وجنس در رفت هردوالبته  .بودم

یل تشکروزانه چهار کالس . ندکرددر پارک )کانون در وسط پارکی کوچک بنا نهاده شده بود( اختالط می ،جاآن
ی متفاوت صبحی یا هانوبتظهر برای دختران و پسرانی که در بعدازدو کالس صبح و دو کالس  ؛شدمی

چهار ساعت در هفته هم برای کارمندان کانون و بزرگساالن  ،هااین. متعاقب تندرفمیظهری به مدرسه بعداز
و  هاقاشینبر نوجوان و نحوۀ تحلیل  هارسانهتصاویر و  تأثیربررسی به  ،هاکالس آنکه در  شدبرگزار میکالس 
 . پرداختممی هنرجویان نوجوان ی تولیدشده ازسویهاعکس

یک  ۀگروه اول همان اعضای کانون شمار ؛مشاهده بودسه زیرمجموعۀ متمایز قابل ،در میان جمع دختران
و قوانین و هنجارهای  مؤسسهشده توسط ارائهبرنامۀ ی فوقهافعالیتن همیشگی و آشنا به ابودند که مراجع

شان یشتری به دوره ناین عده تمایل ب و دو بودند ۀ. گروه دوم از کانون شماررفتندمیشمار رفتاری درون کانون به
انون به گروه اول کو نمایش و رویکرد متفاوتشان نسبت شوندنمیروی اجبار حاضر از بود که صمشخ و دادندمی



تر یا برپایی نمایشگاه، رقابت بین این دو دسته ی کوچکهاگروه. همچنین هنگام کار در آمدمیچشم کاماًل به
گاه شده بودند.  شفاهی صورتبهمحسوس بود. گروه سوم افرادی بودند که  ن امراجع کهدرحالیاز برنامه آ

قشرهای مختلفی از جامعۀ محلی را  یکپارچه از طبقۀ متوسط بودند، گروه آخر   طوربههمیشگی کانون 
اطق از طبقۀ کارگر و من نیزآمده بودند و برخی  کردهتحصیلی مرفه با والدین هاخانوادهگرفت؛ برخی از دربرمی

 تپ. شین مهاباد مثل پشتفقیرن
بگیرند  بتوانند با هم ارتباطجوان  کنندگانشرکتترتیب دادم تا « متمرکز بر گروه»چند جلسه بحث به روش 

توجه . مدست آورندبه عملی آغاز کار عکاسی ازپیش ،هنر عکاسی ی دربارۀو همچنین درک و تعامل داشته باشند
شخصی ایدۀ م هاآن بیشتریری و مشارکت در موارد موردنظر دوره دارند.شدم که دخترها تمایل بیشتری برای یادگ

 .پیش ببرند پروژۀ خود را چه رویکردی ابدانستند داشتند و می در سر هاپروژهاز کار موردنظرشان برای 
گاه بودند.  خوبیبه نیزرویشان از موانع و مشکالت اجتماعی پیش ،حال عین در نجارهای ه دربرابر  شان بیشترآ

پسران آزادی بیشتری داشتند، احساس  کهاین به توجه باند و کردمیسرخوردگی ابراز  ،موجود رفتار اجتماعی
. پندار عمومی بر این بود که پسرها آزادند بدون نظارت خانواده هرجایی اندگرفتهقرار ند مورد تبعیض کردمی

همچنین  .نجام دهندا که احتیاجی به اجازه ندارد را کارهایی ر  بیشت درنداقصرفًا به این خاطر که پسرند، بروند و 
 بعداز تاریک هااز وقت مدرسه و مخصوصًا شبگر دخترها تنها بیرون بروند )غیردر مواردی باور داشتند که ا

 لقیت( آورشرمناشایست یا کار )عیب یک  عنوانبه این عمل خواهد بود، بلکهکار نامناسبی تنها نه( شدن هوا
ی وبخدختر» زنند کهمی برچسب یک دخترکه پسرها مرتبًا به ناراحت بودند  موضوع از ایندختران خواهد شد. 

 «. نیست
امن و  ایمؤسسهچرا قبول داشتند که کانون برای کودکانشان وچونبی هاآن م کهی، باید بگووالدین بارۀدر

 مسئلهند. این کردمیکنجکاوی ن شدمیآموزش داده  هاآنکه به  یهنرهاییا  هاروشمورد و دراست متعهد 
 معرضکن است کودکانشان دروجود دارد که مم ایبالقوه« خطرات» بارۀاست که در ایفزایندهترس  برخالف

رشد تمایل روبه بارۀ( در1992جونز و واالس ) کهاینوجود با باشند و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. هاآن
ارگر ی طبقۀ کهاخانواده، برای کنندمیخانواده در زندگی جوانان به دولت صحبت « سنتی» قش  ن برای سپردن  

ی طبقۀ متوسط هاارزشی رؤیاکه دارد، چرا ایویژهاعتبار  هابرنامهحضور فرزندانشان در این قبیل  نیز
 حیثیت اجتماعی خانوادهمی آبرو و . در ادامه خواهیم دید که فشار غیررسپرورانندمیرا در سر  کردهتحصیل

 تا مداخالت دولتی و مصوبات قانونیقبول دارد بر مهار رفتار در هنجارهای مورد بسیار بیشتری تأثیرگویی 
 ند. اقبیل تنگناهای دولتی غیرضروریزیر سایۀ فشارهای خانوادگی، این  درواقع مستقیم.

 



 روش تحقیق

رویکردهای مشارکتی است که مستقیمًا با جامعه و منابعش  میدانی شامل استفاده در این تحقیق  ی موردهاروش
 مایینعالقۀ خودشان دربارۀ هویت محلی و بازرا به شناسایی موضوعات مورد کنندگانمشارکتو  شودمیدرگیر 

می ی غیررسهامصاحبه ی متمرکز و نیزهاگروهو  هاکارگاهدر این تحقیق، از  ،. به همین جهتکندمی ها تشویقآن
با  محلی« چارچوب تحقیق» ی  سازهماهنگنیاز برای ی موردهاداده تا شدو چند کار تحقیقی مختصر استفاده 

 برپایی حین  ی مفصلی نیز از مشاهداتم درهایادداشتگردآوری شوند. ضمنًا متغیر تحقیق حاضر  موضوع
رهنگ عامه بر فضاهای عمومی شهر تهیه ات فتأثیر بارۀدر امشخصینمایشگاه در سالن شهرداری و مالحظات 

مجوز از  . برای دریافتاختصاص یافته بودند یی تصویریگوداستانعکاسی خبری و  ۀبه دو دور هاکارگاهکردم. 
ادگیری ی سویبهرا  هابچه تا بودم داوطلبانه، مجبور به پیشنهاد کار آموزشی هاکالسبرگزاری این  جهتکانون 

ر ذک فعالیتیک الب قدوره را در اش این در گزارش سالیانهو کانون نیز بتواند  مسازی جدید رهنمون هامهارت
 ترتیب   و یافتن   هاسازمانروش تحقیق شامل کار با  ،. به این ترتیبرا ارتقا دهدش اکاریپیشینۀ  درواقع و ندک

احساس  .داشته باشدی اهی درگیر نتیجهاطرفسودمند باشد و برای تمام طرف  هردوبرای که  شدمینیز ی اکاری
ت نوعی رقاب ـ کردمیخودش )کانون پرورشی( را اداره  که کانون   ـ رورشپوکه بین کانون و وزارت آموزش شدمی

ند و غالبًا مجبور شدمیبه کانون پرورشی برده  ،الب سفرهای روزانهقدر  ،هاایمدرسهبچه بیشتر  وجود دارد. 
 این کهحال  عین دری اردویی، شرکت کنند. هافعالیت، مثل هاآنی روزانه و گاه هفتگی هالیتفعابودند در 

رسی ، دستشوندمیانتخاب  وپرورشآموزشسوی وزارت و کارکنان آن مستقیمًا از فعالیت مناسبی دارد مؤسسه
و  ودتقریبًا محال ب وپرورشآموزششدۀ وزارت تأییدبه اطالعات یا کار کردن با نوجوانانشان بدون اجازۀ کامل و 

سعی  .ماند که نفوذ و ورود به آن بسیار مشکل استدژ مستحکمی می مثابۀش بهرپروومعروف است که آموزش
 یسرئیی و نقاشی ترتیب داده بودند شرکت کنم، ولی به گوداستانکه برای  ایروزانهی هابرنامهکردم در 

ن داشت و اینیاز ادارۀ ارومیه  رئیس تأییدبه برای صدور مجوز  نیزکه او  مارجاع داده شد مهاباد وپرورشآموزش
د کانونشان راه نیافتم، ولی کاماًل مشهو هرگز به درون   کهاین باوجود. کردمییکی هم باید از تهران کسب موافقت 

ی چه اهمیت که تحت نظارت انحصاری خودش باشد و دولت برای آموزشی شودمیبود که چه مراقبتی از مدارس 
 است.  قائل

ان در بخشی از فعالیتش عنوانبهتا  مخواست ،سال بودند هفدهتا  چهاردهبازۀ سنی  که در ،کنندگانشرکتاز 
 یهامقدمهیک موضوع اجتماعی به انتخاب خودشان تکمیل کنند.  بارۀشان را درهای عکاسیکارگاه، گزارش

و  دتوانمیعکس آنچه که با  ـیی گوداستانی بصری در هاروشی ممکن از هااستفادهرد مومختصری در
یت حساسی و نیز مالحظات اخالقی و نحوۀ اجتناب از برانگیختن گرمصاحبهی هامهارت ـ بیان شود دتوانمین

ا چه ، بمباحثهموجود برای  در مقام یک بستر ی خبری،هارسانه کهاین به توجه با فراهم کردم.ربط مراجع ذی
اش یی عکاسی و تواناییگوداستانشدت مجذوب قدرت هب نوجوان، این قشر اندمواجهیی در ایران هامحدودیت



سیار ب نیز هاعکسچندصدایی بودن  ،رواینازشدند.  مرتبط با تجربیاتشان جاری   امور   برای روشن ساختن  
 ن  والئمس بررسی   معرض  درکمتر  گونه،اینمتفاوت تفسیر کرد و  یانحا بهها را پیام شدمی زیرا، داشتاهمیت 
تصمیم  ،اند و به همین دلیلی کوچک غریبههاگروهبا کار در  کنندگانشرکتم کردمی. احساس رفتگمیامر قرار 

ان را به چند گروه کوچک تقسیم کنم تا با هم کار آموزدانشهر کالس،  رسیدن به میانۀ بازۀ زمانی بعدازگرفتم 
ه من ب ارزیابی کردند والب تیم را بسیار مفید قاز این ترتیب خوششان آمد و کار کردن در  ،مدتی بعدازکنند. 

ه با کار و در مقایس کنندمیکار  تربزرگی بسیار هاگروهیا در  کنندمییا اصاًل کار گروهی ن ،گفتند که در مدرسه
 . کنندمیشان پیدا نهایو نظر هاایده ارائۀی کوچک مثل این، فرصت چندانی برای هاگروه در

و  ردندبمیاز شادی و احساس آزادی برای بیان افکارشان لذت  کنندگانشرکتمورد جالب دیگر این بود که 
یشان هامعلم معموالً قدر بخندند و ند اینتوانمیکه در مدرسه ن گفتندمی، مخصوصًا دخترها، هاآن بیشتر

ه دیکشجنس مخالف  مربوط به هایگاه بحث به موضوعهر ،در مدارس کهاین . دیگرسختگیر و جدی هستند
ان آموزدانشبودند و  تررسمیی ما، برعکس، خیلی غیرهاکالسیی وجود دارد. هامحدودیت، موانع و شودمی
 ائلمسو  برخی تابوها بارۀمن هم در . خود  ا بیان کنندر هایشانها و دیدگاهبیشتری نظر تا حد   ستندتوانمی

ش واکن داشتمو سعی کردم می صحبتبرای نوجوانان جذاب است،  هابارۀ آنبحث در دانستممیکه  ،اجتماعی
ین تر«داغ»جنس مخالف، بارۀ نظر در. صحبت و اظهارعات بسنجموتر این موضبه بیان عمومیها را نسبتآن

ه وقتی بسیار جالب این بود ک مسئلۀ. گشتیممیکه بارها و بارها به آن بر پسندعامه ایمقوله ،بود هاکالسموضوع 
؛ گرفتنمیصورت  باره، هیچ بحث و اظهارنظری در این زدمیسر  هاکالس به ،کوتاه یبرای بازدید ،کانون رئیس

گاه بودند و خود را س خوبیبه هابچهتقریبًا همۀ  « دهپسندی»ی هابحثند و کردمیانسور از حضور او در کالس آ
راری ق گونههیچنشده بود و رسمًا صحبتی این موضوع  بارۀان درآموزدانشکشیدند. هرگز بین من و پیش می

گاهی کامل به رفتارشان کرده باشم، نسبت ایاشارهمن هیچ  کهایننگذاشته بودیم، ولی همگی، بدون   اشتند. دآ
مدد این به استفاده کنند آن و تخطی ازرفتار پسندیده برای سنجیدن  هاکارگاهاز  ستندتوانمی هابچهاین امر که 

. در مکان بود که هم به کانون در مقام یک سازمان اعتماد داشتند و هم به حضور من در آنممکن شده  مسئله
سانی مثل به کاین احترام نسبت احتماالً اند و قائل کردهتحصیلبرای نخبگان  ایویژهنوعًا حرمت  ،فرهنگ کردی

اعث بمسلمًا « ی در میهنشناسانسان» الب  قبیشتر هم باشد. نقش من در  اندپیوستهبه مهاجران غرب که من 
من  جایگاهین . بنابراکردمیتحقیق فراهم این برای پیشبرد  نیزیی هافرصت، ولی شدمی یهایپیچیدگیتحمیل 

در نگاه والدین، نوعی اعتبار  کمدستشده بود، ولی  منجر های شخصیبدگمانی محقق اگرچه به عنوانبه
به سبتهایم نمسئولیت بارۀدر مسئلهای که این تنگنای اخالقی به توجه بات. داش همراهبهناخواسته هم برایم 

 هانآیی که درگیر کار با هاسازمانو روابط باز و شفاف با والدین  طریقپدید آورده بود، سعی کردم از هاخانواده
 مهشان هشدار دهایپیامدهای احتمالی کاربارۀ در هابچهبود که به  حواسمرا حل کنم. همچنین  مسئلهاین بودم، 

م که کردمیاطمینان حاصل آموزش دهم. نیز والن امر را ئی اجتناب از دردسر و ایجاد درگیری با مسهاروشو 



مطالعاتم  منظوربه هاآنکه از  ایاستفاده و تدریس حین  در یمهادادهی ورآجمعبرداری و یادداشتکار حتمًا 
والدین و کارمندان کانون هم دعوت شده بود از . نمرا خاطرنشان ک این تحقیق ازاهدافم  همچنین خواهم کرد و

 شرکت کنند.  هاآنرا زیرنظر بگیرند یا در  هاکالس ،درصورت تمایل تا

 صریی ب  هاتکنیکاهمیت 

هم که  اشدب که تحقیقی مبتنی بر کنش اشتراکی اجرا شداین هدف  که پیشتر عنوان شد، کار حاضر باطورهمان
از  ،محلی نگاهی به تعابیر شود و نیزمتمایل  هاآنسمت کند و هم بهی موجود در جامعه را شناسایی هامهارت

فرصت ناچیزی برای صداهای  ،ی ایرانهارسانهدر . داشته باشد ،دهدمیآمد را شکل کار« تحقیق»آنچه که یک 
اجتماعی وجود دارد و مخصوصًا به همین دلیل است که قشر جوان احساس  مسائل رویبحث  منظوربهمستقل 

ان جوان زنویژه به ؛گیردمینفعش انجام نبه ایگذاریسرمایهیا  صدایی ندارد چندانزیربناهای دولتی در  کندمی
. بنابراین عکاسی و مشخصًا اندهگردیداز فضاهای عمومی طرد  شکلیبهیا  اندرانده شدهصدا به حاشیه بی

روشی برای  ، بهپردازدمی هاآنکه این تحقیق به  کودکانیبرای  ارکتی که من با عکاسی تلفیق کردمی مشهاروش
همچنین این  .تبدیل شد ،به آن نپرداخته بودند جدید، که شاید پیشترفضای عمومی به طریقی  منعکس ساختن  

با  ستندانتومیگذاشته بود که از مصاحبۀ صرف، که شاید ن این گروه ابزار جدیدی برای ابراز خود در اختیار کار  
پیش آمده  مخصوصًا، این فرصت ،انگیز و بیشتر در دسترس بود. برای دخترهاآن ارتباط برقرار کنند، کمتر هراس

د طراز آن  کردندمی که احساسبپردازند  ن فضاهما و به روایت مشارکت کنند فضای عمومییک بود که در 
 اسبمتنبا بحث  ،نظرشان ند که بهشدمیترغیب  اییبه رشد و بسط دادن مضامین شخص ان. نوجواناندشده
در خالل اشتیاق بود که  ،(2003جین روچ ) ،صریبَ  شناسانسان ساز وفیلم کار پشگامانۀاین تکنیک همان . بود

و  ،هایدگیها، پیچتنیدگیدرهم ،اش گسترش یافته بود و به این ترتیبی مطالعههاسوژهبه دنیای زندگی روزمرۀ 
صری به تکنیک ب اشایحرفه. طرفداری او از رویکرد شدیدًا غیرکردمیرا ضبط و ثبت  هاآنی زندگی هاکاستی

به رنگ و حرکت معمولی و روزمره دارند، به اهمیت کمتری نسبتی تکنیکی هامهارتی، که در آن سازفیلمو 
 وسیلۀبهشده تولید آماتور   ظاهربهی هاعکسدر  که کندمیکمک  اینهانگارقومی هاارزشدرک ما از 

 جوان وجود دارد.  کنندگانشرکت
بر  هانآمالکیت  برای افزایش حس   ،به همین روش بودنوجوانان  / کودکانمن کار مستقیم با  شیوۀکه  جاآن از
ند. داشته باش« واضح»میدانی نیت و معنایی  کار   مقطع   حین  شده دری گرفتههاعکسکار، مهم بود که  فرایند

 که پینک طورهمانمختلف داشته باشند و  انیهای متفاوت معند برای مخاطبتوانمی هاعکس کهاین باوجود  
(2001, p. 51) تالشم بر این  ،، در مرحلۀ کار مشترکمان«دلبخواهی و ذهنی هستند هاعکسانی مع» گویدمی

ان از زب« سخن گفتن» را به خدمت   هاعکس گروه  هدف   تا از کار خارج کنم دقتبهبود که آن تفاسیر ذهنی را 
 .خود درآورند اربتج



سالن شهرداری مهاباد برگزار شد جان ، نمایشگاهی که در هابچهانفعال بین من و وفعل بعداز ،حال این با
شد. این مینسبت داده  هاآنمعانی و تفاسیر جدیدی به  ،ناازسوی مخاطب زیرا ،بخشید هاعکسای به تازه

از  و نمایش درآمده بودنداینک در یک فضای عمومی به ،با مضامینی مربوط به جامعه و فضای عمومی ،تصاویر
برای  ،آن ازپیشکه  ندداشتمیفرهنگ محلی پرده بر دربارۀ ـ هابچهن موجود در ذه ـ برداشت و شناختی

طرافشان را محیط ا تا کردمیبه بینندگان کمک  مسئلهاین بزرگساالن مسلط بر حوزۀ عمومی ناشناخته مانده بود. 
 دیدگاهز کرد. امیی مختلف جامعه باز هابخشبین  را گووببینند و به این ترتیب، باب گفت ایزهاز زوایای تا

 کردیمکمک  ترگسترده ایجامعهبلکه به  نگارقومیک  عنوانبهبه من  تنهانه هاعکس« انۀنگارقوممعانی »، هاآن
به این رویکرد ( p. 108 ,1986جوانان در مهاباد داشته باشم. ُکلیر و ُکلیر )نوبرداشت جدیدی از فرهنگ  تا
مقالۀ عکسی توسط یک فرد وقتی »اشاره دارند: « مقاله ـ عکس»یک روش کار میدانی ویژه، تحت نام  عنوانبه

بدیل ت شناسمردمی میدانی هایادداشتت شود، این قابلیت را دارد که به بخشی پرمعنا و معتبر در ئمحلی قرا
 هحاضران در دفتر میهمان نمایشگا گونه بود. مثاًل یکی ازتجربۀ کمک به سازماندهی نمایشگاه نیز همین «شود

 نوشت:  چنین

یی که هر روز از هاخیابانشهر به من نشان داد؛  شکل جدیدی از دیدن  خیلی جالب بود. 
معنی متفاوتی پیدا کردند. خیلی جالب است که مناظر مختلف مهاباد را  گذریممی هاآن

ر آن را چطو کهاینچیز دیگری، از هرتر فقر برجسته ،جوان ببینیم. به نظر من افراد   از دید  
 .(24 ۀعکس شماررک: ) بینندمی

گاهی از »ی برای خلق نگارقومهای بصری در کار ( دربارۀ قابلیتp. 138 ,2006لیدال و استرکر )  دیدگاهآ
. برای دختران حاضر در پروژه، گویندمیسخن  «دوربین و چه پشت آن چه جلو   ،آنکارگیری هو ب گیزدجنسیت

ند، کردمیی اجتماعی تجربه هاسنتیی که در فرهنگ محلی و هاعدالتیبیو  مسائلشان از دیدگاهبیان 
 ار  آشک خی اظهارات  بر مسئلهاین شاهد و نمایشگر یک کنش مقاومتی شجاعانه بود.  فردبهرویدادی منحصر

 است: عکس نوجوانان بازدیدکنندگان نمایشگاه افراطی  

یتی ی جنسهاتفاوتکارهای مربوط به  ،بسیار جالبی بود. هرچند که به نظر من نمایشگاه  
 ،ها نقش عمومی بیشتری در جامعه داده شودمناسب نبودند. من اعتقاد دارم که نباید به زن

یی که هاعکسو مردها باید کار کنند و نان بیاورند. از  در خانه است هاآنچون جای 
 ۀعکس شماررک: ر لذت بردم. )بسیا دادندمیاهمیت خانواده و احترام به والدین را نشان 

24) 

زارشی به گبه خود گرفت و حتی شاید  ایمنتظرهدفتر یادداشت میهمانان نمایشگاه شکل غیر کهاینجالب 
انه ای عاشقهمردان جوان از این دفتر برای انتقال پیام. تبدیل شد طبیعت روابط جنسیتی در حوزۀ عمومی بارۀدر



شدۀ هم این پیام در محلی عمومی ابراز شود و هم از مرزهای پذیرفته تا شان استفاده کردندو شاعرانه به یار آینده
همین  واسطۀبهفهمیدم که  ،پایان نمایشگاه ازپسواقع (. در29 ۀعکس شماررک: روابط جنسیتی تخطی نکنند )

گاه در این نمایشبرپایی  . سروصدایشکل گرفته است ۀ دلخواهشانچندین زوج رابط ،بینشدههای ممنوعپیغام
زیادی در سالن شهرداری حاضر شوند تا فرصت شیطنت  وجوانپسران ن دختران و و مردان جوان دشهر باعث ش

ر دانه را بیشتمر / دست آورند. در همین زمینه، بقیه هم این فرصت را یافتند تا طبیعت روابط زنانهرا به کارآموزانبا 
 نمایشگاه.اری برگز حین  و چه رفتار جوانان در هاعکسشده در ییبازنما مسائل بارۀچه در ،مورد نقد قرار دهند

 نوشتند: چنین در دفتر میهمان مثاًل دو زن جوان

غالبًا توسط  کهایناین کارها در مهاباد واقعًا غافلگیر شدم. مخصوصًا  تولید   از دیدن  
، خیلی خوب است. اما از کندمیما دختران صحبت  مورد زندگی  انجام شده و در دخترها

 ،روی یا افراط نکنیدزیادهوابطتان با پسرها لطفًا، لطفًا، لطفًا در ر کنممیشما خواهش 
دت می کوتاههالذتبه روابط نامناسب با پسرها و روابط جنسی برای  شودمیچون باعث 

عکس رک: مورد شما قضاوت خواهد شد )در ،کشیده شوید که بعدها از روی همین
  (.25 ۀشمار

 

فقدان آزادی است و  ی نداشت. تنها موردی که ما داریمنمایشگاه هیچ مشکل کنممیفکر 
هایی برای تقلب یمان وجود دارد، مردم دنبال راههازندگیی زیادی در هامحدودیتچون 

یم. کردمیبحث ن مسائلمورد این نداشت، اصاًل دروجود  هامحدودیتهستند. اگر این 
انجام کاری زندانی کنید و او هم واقعًا دلش بخواهد که آن کار  خاطربهاگر شما فردی را 

. در رابطه با روابط کندمیرا انجام دهد، یک راهی برای انجامش حتی از زیر سنگ پیدا 
که راچ ،بیشتر حواسشان جمع باشد بین دختران و پسران، اعتقاد دارم که نوجوانان باید

 (.25 ۀعکس شماررک: ) تجربۀ بزرگساالن را ندارند

بر  که متمرکز شدهشت پروژۀ عکاسی خبری  و تولید کردند شامل بیست روشبا این  هابچهکارهایی که  
 .بود مضامینی مثل مدیریت فضای عمومی و کشمکش بر سر آن و نمایش جنسیت و هویت در این فضا

 جوانانکودکان ونو ی عکاسی هاپروژه ی  نگار قوم

ابادی جوانان مهنوی زندگی هادغدغهنمایانگر  ، بیشترمنظر بهکه  مکردرا انتخاب  ترمفصل ۀپروژهفت  ،در ادامه
خانواده و جنس  و مستقیم از دولت طوربه ،. در این کارهاادامه دادم ها راتحقیق و تحلیل داده کار هاآنبا  وبود 

ی سانسور استفاده شده هامحدودیتیی زیرکانه برای دوری از هاروشو در مواردی، از است د شده مخالف انتقا
ضامینی ی مسازبرجستهیات بیشتر تحلیل خواهند شد و سعی در ئمحتوای این کارها با جز ،است. در بخش آخر



امور »سازند تا بفهمیم چه قواعدی از گزارش و روایت مرتبط می یکدیگرخواهیم داشت که این کارها را با 
 داشته است.  گروه  هدفبیشتری بر  تأثیر« جاری

  :امکردهرا به سه مضمون اصلی تقسیم  هاپروژه ،سهولت دسترسی منظوربه
 ؛پردازندیی که به مصرف میهاآن .1
 ؛اندیی که به رفاه اجتماعی و خدمات دولتی پرداختههاآن .2
 . اندشتهیی که جنسیت را مدنظر داهاآن .1

 بارۀوصًا در، مخصکنندمینکات مشترک بسیاری با یکدیگر دارند و گویی در یکدیگر نفوذ  واقع این مضامین  در
 یا دولت. و / سوی خانواده از انشده بر رفتار و آزادی بیان جوانی چون الزامات تحمیلمسائل

 گراییتأثیر فرهنگ قومی بر مصرف. 5

ی هایههدتصمیم گرفت گزارشی دربارۀ اهمیت طال در فرهنگ و اقتصاد کردها، مخصوصًا  ن گروهایکی از دختر
زن بودن  ،کردهاجمله ها ازبرخی از قومیتسنتی، در فرهنگ  طوربهشده در مراسم عروسی تهیه کند. بدلردو

یک خانواده عرفًا  هر معموالً  نیزی مشابه . در مهاباد و شهرهاکه فرد دارد شودمیقلمداد  معادل مقدار طالیی
ا ب و طالی خود برای تعویض قطعات جواهرو  کندمیدارد و روابطش را با آن مغازه تنظیم  جواهرفروشی ثابت

زیورآالت و آویختن  ،. برای زناندکنمیمراجعه  طالفروشیبه همان  و نسیه شرایطی خرید  و  های جدیدترمدل
دهندۀ نقش محوری این کاال مهم است و این امر نشان بسیارها، عروسی ویژهبهجواهر در رویدادهای عمومی، 

و در  کنندمیقیمت طال در بازار را چاپ  هاروزنامه ،طور روزانهبهست. هاخانوادهدر زندگی و اعتبار اجتماعی 
 ،تورم تصادی وبر ثبات اق المللیبین وقایع تأثیرکلی  طوربهو  مسئلهاین  دربارۀی زیادی هابحث ،هارسانه

. از لحاظ اجتماعی، وقتی گیردمیسوی سازمان ملل برای اعمال بر ایران، شکل ی پیشنهادی ازهاتحریمجمله از
همواره برای نگاه کردن و ، روندز خانه بیرون میابسا برای معاشرت عادی، ، چهغروب هنگامبهدختران و زنان 

از طال و جواهر بسیار سخن  و در مکالمات و مراوداتشان شوندمیها متوقف طالفروشی جلو   ،خرید دبدون قص
گاه هستند.روز  از قیمت  گویند ومی  طال آ

 



 ها ثبت شده است.از عکاس یکیطال که در روزنامه آمده و توسط  ۀروزان یمتق ییراتتغ: 1 ۀعکس شمار 

که مشغول خرید طال  بینیممیمادر و دختری را ( .Error! Reference source not found) هاعکسدر  
های زنانه و عشق شاعرانه دیده آلایدهکاالهای مصرفی با تمام ارجاعاتشان به  ،ستند و در ویترین بزرگ مغازه

شده هعرض یاشیا گرنظاره، مثل موردی که شبیه به قلب است. زنان جوان با نگاهی آمیخته به احترام شوندمی
در این ده ونشمصاحبه . یکی از زنانکندمیارزش اعتباری قطعات جواهر را برجسته  ،خود ،هستند که این

ی نظر بیاید و ثابت شود که موقعیت اجتماعی خوب داشته باشد تا شیک بهطال خواهدمیکه دلش  ه بودگفت پروژه
اما این را هم ذکر کرده بود که طال برای او شکلی  ،هاعروسیی اجتماعی مثل هاگردهماییدارد، مخصوصًا در 

 از امنیت و استقالل اقتصادی است. 

 
یبای عروس با قیمت حدودًا د نیک گردنب: 2 ۀعکس شمار   هزار تومان 175ز

 و شودمین دیدهدر تصویر  اشچهرهکه  بینیممیدختری را در لباس قرمز  ،(3 ۀعکس شماردر عکس بعدی )
نمایش ا ش رتا انگشترها و دستبندهای متعدد است نهاده شبر دامن هنمایشی و برجستیش را به شکلی هادست
، وی دیگرازسو  کندمی ارائهژست موقر و هویت ناآشکار این پرتره تصویری سنتی از رفتار زنانه  ،سواز یکدهد. 

 ایهنکت و این موضوع تر پیراهن در فضای عمومی داردهای مالیمرنگ قرمز شاد پیراهن تضاد مشخصی با مدل
 چنین توانمی هاعکسارجاع است. از این مجموعهقابل شود ونیز دیده میجوانان دیگر نوی هاعکسکه در  است

آوردن  ، در فراهمکندمیی سنتی خانوادگی را تثبیت هانقش ،که در مراسم ازدواج طورهماننتیجه گرفت که طال، 
 میزان مشخصی استقالل برای زنان نیز کارکرد دارد.



 
 رفتار زنانه بارۀدیدگاه سنتی در  هویت پنهان سوژۀ عکاسی: 3 ۀعکس شمار 

نیز ی یک دختر دیگر هاعکسیشان در سبک و کاالهای مصرفی در هامحدودیتمضمون روابط سنتی و 
چند فرد  و هامعلمرا با انجام چند مصاحبه با والدین، ش اتصویری ۀپروژتکرار شده است. او تصمیم گرفته بود 

و چرایی آن اجرا کند. او همچنین، به گفتۀ خودش، سعی  کنندمیجوان دربارۀ آنچه مردم برای پوشیدن انتخاب 
این ترتیب،  اب ،کار او هایسؤال. کندمیرا در پوشش زنان ایفا  یداشت بفهمد چرا حجاب نقش محوری مهم

مدرن « بیغر»پذیرفتن مدل پوشش تجلی مد و در تضاد با  واسطۀبه تلویحی به اضمحالل هویت سنتی طوربه
 هاآنتن دارند و در ادامه، از  ری سنتی کردی بهالباسپرداخت. او تعدادی عکس از افرادی گرفته بود که می
که احتمااًل یافتن  دهدمیشان انتخاب عکس ن. انددهمدل غربی برگزی جایبهکه چرا این پوشش را  پرسدمی

ربردارندۀ د خودخودیبهاین لباس  کهچنان، است تن داشته باشند برایش مشکل بوده راس کردی بافرادی که لب
 فرهنگی یا سیاسی است.  یک بیان  



 
 ند.اپایکوبی و شادیدرحال و اند یک عروسی که همه لباس کردی پوشیده ی ازعکس: 4 ۀعکس شمار 

ن نکته اشاره دارد که تمام یو به ااست برداری کرده از یک مراسم عروسی عکس عکاس ،4 ۀعکس شماردر 
و  رقصندیمو به روش سنتی کردی  ــ استکه البته این بیشتر شامل زنان  ــ انددهلباس سنتی کردی پوشی افراد  

در که از نظر فرهنگ کردها، در این قبیل مناسک سنتی مجاز است.  شودمیاختالطی از زنان و مردان دیده 
محدودیتی مثل حجاب یا حتی پوشاندن ند و دار پسران و دختران جوان دست در دست یکدیگرگونه مراسم، این

عکس دختری که جواهراتش را نمایش  انندموی زنان، که در شرایط عادی باید رعایت شود، وجود ندارد. م
ش پوش اسوی دولت باز شدهنوعی تضاد اساسی بین فرهنگ تحمیلشاهد  نیز جااین، (3 ۀعکس شمار) دهدمی

تی و در قالب لباس سن زنان کرد و شاد ارنگرنگهستیم که در این تصویر، دنیای کردی  زنان و رنگارنگ سنتی
 . شودمیرقص دیده 

 
 نشانۀ کرد بودن لباس کردی بر تن کرده است.: پدری درکنار  پسرش که پسر به5 ۀعکس شمار 



 ن دارد، امابر تلباس کردی  این پسر که نشسته است پسرش کنار  در بینیم کهرا می پدری ،5 ۀعکس شماردر 
که دوست دارد  گفته بودیک شلوار ساده و پیراهن. او در مصاحبه  شود،دیده میغربی  پوششقامت پدر در 
 کند که جالب استیادداشت می ،خود ،گزارشگر«. لباس کردی بپوشد تا بداند که یک کرد است»پسرش 

 فرزند و روابط پدر در بینبه نفاق ظریفی  گونهاین راوی و !است بینیم پدر خودش شلوار و پیراهن پوشیدهمی
یار تصویر بس ،های تحمیلی است، در عکس بعدینتس منتقد   این دختر   ،که در این مضمون. با ایناشاره دارد

 کند.تری از فرهنگ سنتی و تأثیر آن بر زندگی جوانان عرضه میمثبت

 
 تر است.نظر او پوشیدنش از چادر یا لباس کردی راحت دختری در لباس مدل غربی که به: 6 ۀعکس شمار 

 روسریو  ،که لباس آستین بلند، شلوار لی بینیممی( دختر نوجوانی را 6 ۀعکس شماردر عکسی دیگر )
یح ی مدرن را به پوشش سنتی کردی ترجهالباس این دخترکه  است در توضیح عکس گفته شده و پوشیده است

 رفتن به کوچه و خیابانهنگام که  کرده استند. او همچنین اشاره ترراحت بسیاری غربی هالباس زیرا، دهدمی
به این  ی غربی احتیاجیهالباسبا پوشیدن  کهدرحالیسر کند،  رالزم است چادر ب با بر تن داشتن لباس کردی

و در  پوشاندمین موهایش را که داشتن حجاب برایش خوب است، چو کندمیکار نیست. او همچنین فکر 
بازنمایی تقابل سنت و مدرنیته در مدل  ،هادر تحلیل این پروژه«. کندمیاز آبرویش محافظت »محیط عمومی 

صویر را برای ت مسئلهاین باحجاب  که در مثال باال نشان داده شد، دختر  طورهمان. دبیانمود میدو جنبه  در لباس
ااًل در قالب پوشش محلی کردی پوشش مدرن غربی را به آنچه که احتم ، ولیداندمیاش مناسب عمومی

ن امر و ای شودمیکاربردی بودن پوشش مدرن برجسته  جهتی نیز. از دهدمی، ترجیح شودمیدیده « افتادهازمد»
 ،که در این پوشش نمادین شده است در ارتباط است ی غیرمتعصبانه برای زنانهاآزادیگویی با ادراکی از 

ما شاهد تصاویر  ،حال عین . درو مانتو چادر از سر کردن   و آزادی جینپوشیدن شلوار  بودن راحت همچون
. شودها اشاره میبدان« باریبندوبی»، در قالب تصاویر پوشانندمیهمین زنان هستیم که وقتی موهایشان را ن



الژیک با تصاویر شاد و نوست نیزن، پیوندی مد افتادناراحت بودن و از باوجود  برای این عکاس جوان، لباس کردی 
در  حکومتسوی از اجباریدر تقابل با حجاب  خصوصاً  ،اختالط اجتماعی و حتی میزانی از آزادی دارد

 . ترعمومیی هابافت
« مشهور یهاشخصیت»کارشان را با تمرکز بر  ه بودندتصمیم گرفت ناچهار نفر از دختر کهاینجالب توجه 

. در این چند مرد جوان مشهور بود ایحرفهفعالیت مکان دو مرکز هنری  ،در این شهرم دهند. انجامحلی مهاباد 
های اهاز ایستگ که گاه شودمی ی کوتاهی تولیدهانماهنگو  گرددمی اتر برگزارئی موسیقی و تهاکالس ،مراکز

 ایماهوارهکه کردهای ایران کانال  جاآن . ازدشومیمشهور کردی و جاهای دیگر پخش  ایماهوارهتلویزیون 
ر های مستقغالبًا از کردستان عراق یا کانال های هنریکار این گروه ،ندارند )در زمان انجام این تحقیق( چندانی

اعران ش کاری ازتاریخ منطقۀ کردستان ایران  بارۀدر هاهنگها و نمافیلمتکه. بعضی از این دوشمیدر اروپا پخش 
که این  جاآن از. کنندخود را منتشر میی جدید هانماهنگ است که هرازگاهی های جوانهمحلی و خوانند

 دختر انآموزدانش، چهار تن از انددهشی جوان شهر برای مردم محلی و مخصوصًا دخترها شناخته هاسلبریتی
صاحبه ، م«سیروان»و « مکریان»ی این مراکز هنری، هاموسیقیدانان و سازفیلمتصمیم گرفتند که با هنرمندان، 

 طورهبکردنشین هستند و اگرچه کارهایشان  ۀمنطق این فرهنگی در اتکنند. این دو مرکز اماکن مهمی برای تولید
ان نقش و هنرمندانش شودمی شنیدهگسترده پخش و  طوربه، ولی شودمیمحلی و در مقیاس نسبتًا کوچکی تولید 

ای وجهه هاآنند پروژۀ کانون به کردمیدخترها، که احساس  کنمگمان میًا را دارند. شخص« قهرمانان محلی»
یدا کنند و ی محلی دسترسی پهاسلبریتیاستفاده کردند تا به  مسئله، از این است بخشیده« بزرگسال»رسمی و 

زار کردیم، برگغبطۀ همساالنشان را برانگیزند. همچنین بعدتر که نمایشگاه را در سالن شهرداری  ،به این ترتیب
ند. دخترها کردمیاغراق  هاسلبریتیشدن با  روروبهمورد آن و ند و درکردمیخیلی از کارشان احساس غرور 

ی، زندگ بارۀشخصی در هایسؤال هاآنی کردند و از ریزبرنامه لسه مصاحبه، فقط با هنرمندان مردبرای پنج ج
محسوس است که مردهای جوان موضوع یشان این هاعکسند. در ه بودو عالیقشان پرسید ،هاکار، سرگرمی

روز و احساس غرور ظاهری، مدل موی بهلباسی، خوشخوش هایمعیارمطابق  ،چیزهر ازبیش ،شدهمصاحبه
این دخترها در برخورد با این مردان  ،. در گذر ایامآیندچشم میبهبه موقعیت ممتازشان در جامعۀ مهاباد نسبت

 ند.ردکمیدعوت  هاکارگاهبه « خودنمایی»را برای  شانیها«سوژه»نفس پیدا کردند و در مواقعی،  جوان اعتماد به
ا ند و بقیۀ دخترها تماشکردمیرا در سالن راهنمایی  هاآن، وقتی نیزدر زمان برگزاری نمایشگاه  ،به همین سیاق

 کردی(. متن ،27 ۀعکس شماررک: شان از همراهی با این افراد محسوس بود )ند، خشنودیکردمی



 
یتی: 7 ۀعکس شمار  ین مدل لباس  با کنند. این هنرمندانهای محلی )سمت چپ( مصاحبه میدختران جوان )سمت راست( با سلبر آخر

 های مشهور تزیین شده است.های ستارهاتاق با عکسدیوارهای و  شوندی دیده میو موی بالیوود

 که دخترها از این مسئله. این شوندمیکه مصاحبه  بینیدمیگروهی از این افراد مشهور را  ،7 ۀعکس شماردر 
ان خودش کهاینجای ، بههاآنکه  شودمیمشخص  جااینرخ کشیدن کارشان استفاده کردند از فرصت برای به

یشان نشان دهد )دخترها ها«سوژه»ی روروبهرا  هاآنبگیرد که  عکستا  ندخواستعکاسی کنند، از فرد دیگری 
 (. مدل مو و لباس اینندحال تعریف و تمجیدو در اندنشسته کهدرحالی ،شوندمیدر سمت راست تصویر دیده 

عکس مشاهده  ند. درابین نوجوانان ایران بسیار محبوبدر که  است بازیگران بالیوود شبیبه بسیار هاسلبریتی
ند. ازبانیعمدتًا فارسی موسیقی ایرانی است که هاگروهکه دیوار پوشیده از پوسترهای ستارگان سینما و  کنیممی

خیلی افراد علت نوپا بودن سینمای کردی، هب چون ،ی کرد چندان معمول نیستهاستارهی هاعکسدیدن 
ی موسیقی سطح شهر، تصاویر هافروشگاهدر  ،حال این باوجود ندارند.  در این حیطه ایشدهشناخته

راد ی هستند که گسترۀ مخاطبانشان بیشتر افترمسنان غالبًا هنرمند که البته دیآیچشم می کرد بههاموسیقیدان
گی گذارد، هممی تأثیر که بر آن «مد»یا « باب روز بودن»میانسال است تا جوانان. تولید فرهنگی و تصاویر 

 در مناطق. دشومیصادر  ،هاموسیقیدانجمله ستارگان سینما و تلویزیون و ، ازسوی فرهنگ فارسی حاکماز
گرانه از انتخاب هنرمندان کرد به فارس دارند، به تحسین ، که نوعی منظور کنشترمسنتنها افراد  ،کردنشین

یار بس. بازیگران فارس مثل هدیه تهرانی، بین دختران ایران پردازندنمیفارسی  پسندعامهفرهنگ غالب و 
ترانه ی دخهامجموعه، کنار و ترکی ندیزن و مرد ه گانستارهمراه تصاویرشان، به ،هامغازه بیشترند و در امحبوب

نصر ع دیگر و حتی خودروها، منازل و هامغازهدر  ،با پوسترهایش نیز «تایتانیک». فیلم هالیوودی دشومیدیده 
  افراد مشهور است. مربوط بهی هاایدهفرهنگی جوانان و  گراییدر مصرفتکرارشونده و محبوب 



 
یتیپروژه: 8 ۀعکس شمار   که گزارشگر از همکاری این هنرمندان تشکر کرده است. های محلیای دیگر دربارۀ سلبر

ند مهاباد مشهور یهاموسیقیدانترین که از موفق دهدمیرا نشان « سیروان»و مرد از مرکز د 8 ۀعکس شمار
در عکس حاکی از اطمینان به  هاآن ژست و زبان  بدن  برخوردارند.  ایویژهو مشخصًا در بین دختران از احترام 

اعتبار و  از اینهنشا عنوانبهو سازهایشان را  انددهشمستقیمًا به دوربین خیره  که استآنان نفس ه اعتماد بخود و 
رده کگزارش « آمار حیاتی»به سبک  کوتاه ییهامصاحبهها را همراه با مقامشان در دست دارند. دخترها این پرتره

ه پرسیدها موضوعو این قبیل  ،خانواده، کار، هنر دربارۀت مختصری سؤاالو  ،نام، سن، حرفه هاآنکه در بودند 
که عمیقًا  دکنمیبرخورد « سلبریتی»با مفهوم  ایگونهبه پروژه واقع کل  و در هامصاحبهاین رسد نظر میبه. ندبود

و  هنی دختراهامجلهنیز خود شبیه مدل غربی  هااینی نوجوانان تولیدشده در ایران است و هامجله تأثیرتحت 
ی هامصاحبهۀ نمونشباهت تنگاتنگی با  هامصاحبهسیاق  ند. سبک وافارسی پسندعامهمتمرکز بر فرهنگ  البته

سترهای فیلم و افراد مشهور را ویشان از این افراد، الگوی پهاعکسدر مجالت سرگرمی دارد و « ایدقیقهپنج»
 است.  منازلیشان در هااتاقبخش تابلوهای تبلیغاتی عمومی و دیوار که زینت کندمیتداعی 



 
یتی« ایدقیقهمصاحبۀ پنج»تکنیک : 9 ۀعکس شمار   های محلی مورد استفاده قرار گرفت.که در مصاحبه با سلبر

انجام  جاآنکه مصاحبه در دهد نشان میگروهی از پسران را در پارکی در مرکز مهاباد 9 ۀعکس شمارمثاًل 
نر معمواًل در مراسم رسمی مثل هفتۀ ه هاآنمهاباد هستند.  تئاتردر تصویر بازیگران تنها گروه  شده است. پسران  

. عکس که غیررسمی کنندمیو هفتۀ وحدت نمایش اجرا  قربان و غید خم و فطر راسم مذهبی مثل اعیادایران و م
 و برای نمایش اندنشستهکه در حالت خودمانی روی چمن  دهدمیگروهی را نشان  حالت پرتره دارداست و کمتر 

تیتراژ شروع یک نمایش کمدی  دتوانمیکه  اینهصح ،زنندمیو گپ  اندگرفتهژست  «آالیشرفاقت بی»
 ،اند و جوانان دیگر، مخصوصًا دخترهاراضی خود که از زندگی گویندمیتلویزیونی باشد. پسرها در مصاحبه 

م برای خودم انتخاب کنم و توانمیقدر زیادند که آن: »گویدمی. یکی از پسرها کنندمیتوجه  هاآنخیلی به 
بیعت ط ـ باید گفت که نمایشگاه سالن شهرداری بحث شد بارۀکه درطورهمان ـ در تحلیل این پروژه نیز «!بردارم

 ،حال عین در .است گریبهانۀ ظریفی برای گستاخ بودن و عشوه و کمی ویرانگر است هاسلبریتیعمل ستایش از 
مقام کنندگان، جایگاه اجتماعی این افراد در در نگاه مصاحبه زیر عکس،متن گزارش اجتماعی بنابر 

 همراهبه را برایشان هافرصتآزادی انتخاب از میان  ،آلایدهمردانگی  به شکلی محلی و موقعیتشان ها«سلبریتی»
ما هم  کاش: »خوانیممیچنین ، است کنندگان دختر نوشته شدهکه توسط مصاحبه ،دارد. در توضیح زیر عکس

  «!لذت ببریم هاآناندازۀ مان بهاز زندگیستیم توانمیتا پسر بودیم  هاآنمثل 
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ث دربارۀ کار کند و به بح یخیابان متکدیان   بد   که روی وضع   ه بودتصمیم گرفت نیکی از دخترا ،در پروژۀ بعدی
گیر مدرگیر مشکل روند فزاینده و حضور چش دیگر شهرهای ایران اننددر کشور بپردازد. مهاباد هم م هاآنموقعیت 
شهری دارد. این افراد  ـ ی اخیر روستاییهامهاجرتزیادی ریشه در  تا حد   خیابانی است و این مشکل متکدیان  

گیرند که عمدتًا اطراف مراکز نظر مییی برای استقرار معمول خود درهامکان حضور دارندها خیابانکه در تمام 
ن درخواست کمک کنند. در واکنش به این اتا از نمازگزار است هنگام نمازبهدر مساجد  جلو  شهر و مشخصًا 

. انددهکر معطوفخیابانی در جامعه  ی چاپی و تلویزیون ایران توجه خود را به این متکدیان  هارسانه، فزایندهپدیدۀ 
، این است که متکدیان مزاحمانی دشونمیحمایت  نیزسوی عموم مومی در این مستندها، که گاهی ازباور ع

 هایوضع مالی خوبی دارند. در مواردی هم گزارش نیزواقع گاهی اعتماد کرد و در هاآنند که نباید به هست
است  کشف شده است. تعبیر رایج این ثروتشان، مرگ ازپسکه  حکایت دارد از ثروتمند بودن متکدیانی ایرسانه

یشان ها«یتمعلول»از  معموالً  و پولداری هستند کهافراد تنبل  هاآن زیرا ،خیابانی اعتماد کرد که نباید به متکدیان  
یشان هابرنامهرا وارد  پسندعامهی اخیر این افسانۀ هاسالدر  نیز کمدیبازیگر . حتی چند کنندمی سوءاستفاده

. نندکمیهمدردی  ،با موقعیت این متکدیان، مخصوصًا زنان و سالمندان نیز. اما بخش بزرگی از جامعه انددهکر
مقدار  ،تأسیس شده است بدون درآمد ها و سالمندان  بیوه تحت پوشش دادن با هدفکه  ،امداد امام خمینی کمیتۀ
 الهام اییی عمومهابحث از شکبی نیز. این پروژۀ عکاسی دهدمین قرار اغذا و پول نقد در اختیار مراجع کمی

درک  و در فرهنگ همگانینیز لکه جای خود را ، بیابندمیی خبری بازتاب هارسانهتنها در که نه است پذیرفته
  .انددهباز کرها خیاباننگهداری از فضای عمومی و  بارۀدر ترجامع

ارمندان ک ،امداد ۀکمیت کارکنانپلیس، افراد بخش را کار کرد، چند مصاحبه با جوانی که این  کنندۀشرکت
جای گنجاندن تصاویری از این به تصمیم گرفت ،حال این بااجتماعی و افراد جامعه ترتیب داده بود.  تأمین

 ی مهاباد عکاسی کند. هاخیابان، از چهرۀ آشکار این پدیده در هامصاحبه

 



 قرارامداد امام خمینی  ۀرنگ صدقات کمیتصندوق آبی (سمت چپ تصویر)ها روی آنروبهمتکدی که  زوج نابینای :10 ۀعکس شمار 
یرنویس عکسدارد  «ها چه لزومی دارد؟!کنند، وجود این صندوقاگر مردم به متکدیان بدون واسطه کمک می: »خوانیممی، چنین . در ز

 هاآن. کنندمیی شلوغ مهاباد کار هابزرگراهکه با هم در یکی از  بینیدمیزوج نابینایی را  ،10 ۀعکس شماردر
ست هامداد  ۀکمیت رنگ صدقاتصندوق آبی (در سمت چپ عکس) یشانروروبه. اندگرفتهکنار یک بانک جا 

بیندازند. عکاس خبری جوان این بحث را  هااین صندوقهایشان را در که کمکشده است سته و از مردم خوا
 شودمین صدقاتشان خرج افراد فقیر کنندمیفکر  زیرا ،خیریه اعتماد ندارند ۀمؤسسن به این اکه عابر کشدمیپیش 

یش از هامصاحبه. او در و یا خرج دیگر کشورها شود تا در امور دیگر مصرف شود رودمیو به جیب دولت 
خورد بر« مشکل»این با  هاخیاباناین افراد از  با جمع کردن ،قانون مطابقکه چرا بود ن پلیس پرسیده امأمور

 اطمینان از رسیدگی به این موضوع که دولت برای کندمیتلقین  طوراین آمیزطعنه. گویا او با نقدی کنندمین
 پسند شهروندانامری که مورد ،ش فقر در منظر عمومی هستیمشاهد نمای تیجهو درن دهدمیکافی انجام ن اتاقدام
ندارند  یاطمینان نیزمتکدیان  گان احتمالی به خود  ددهنکه صدقه دهدمیشرح  ،حال عین متوسط نیست. در ۀطبق

 تم دولتی. سیسبه متکدیان کمک کنند تا  به خود   دهندمیانتخاب ترجیح  رویشهروندان از، مسئلهاین  برخالفو 

 
 .باال قادر به تأمین مایحتاج خود نیست و مجبور است تکدی کند : زنی متکدی که با سن  11 ۀعکس شمار 

تن  ره و مندرسی بدو لباس ژن کندمیکه مستقیمًا به دوربین نگاه  میبینمیی را زنپیر ،11 ۀعکس شماردر 
رچۀ پا ،خود جلو   ،رودر پیادهن پیاده است. احساسش گویی برای جلب همدردی عابرادارد. نگاه خیره و چهرۀ بی

چند سکه و اسکناس. زیرنویس  ،گذاشته است اش راشدهآوریهای جمعکه روی آن پول است کردهکوچکی پهن 
گری سال به تکدیوبا این سن شودمیزنی که در عکس مشاهده »: چنین استجوان  آموزدانششده توسط نوشته



شغل برای کسب درآمد  سال قادر به اختیار  وهم در این سنپرداخته است و این نکته روشن است که یک زن آن
 سویهبنیازهای مادی خود باید دست  تأمیناین فرد برای  ،این وجودبا .و درنتیجه تهیۀ مایحتاج زندگی نیست

 دباشمستقیم و تقریبًا اعتراضی مشهود  ،در این عکس رسدمینظر آنچه که به .«هر کس و ناکس دراز کند
 پروژه، مجری   نظر   به که دیگر متکدیان ورای ،ز شده استابرا به این زناست که نسبت اییاحساس همدرد

از لحاظ فرهنگی، زنی که در چنین  .جای دارندها خیابانهمه تحقیرآمیزی در  ازبیشتحت چنین شرایط دشوار و 
 عکاس  خبری  جان خریده است. ، تمام تحقیرها را بهشودمیی در منظر عمومی ظاهر مندو نیاز بارحالت فالکت

« زن»که یک  مسئلهخیریه، برای این  هایهمؤسسدولت و  و متکدیان عدم اعتماد به دیگر نیز، برخالفجوان 
ن پیامدی چنیدارد که اشاره و به باورهایی  دکنمی مطرح، دالیلی کار پیدا کند دتوانمیسن و جنسیتش ن علتبه

 . دنبال دارندرا به

 
یافت: 12 ۀعکس شمار   اند. امداد امام خمینی صف بسته ۀدر مرکز کمیتکه کنندگان کمک در

امداد امام خمینی بسته  ۀمرکز کمیت جلو  که در بینیممیرا  یزنان و مردان طویلصف  ،12 ۀعکس شماردر 
د زنان یا افراد مسنی هستنبیشتر آنان که  شوندمیحاضر  مؤسسهافراد زیادی در این  ،معمول طوربهشده است. 

جوان در نور ثبت شوند. پژوهشگ افتادهکارازو که باید توسط کمیته، تحت عنوان پیر یا بیکار و درنتیجه ناتوان 
برای استفاده از  شدهنامهمین افراد ثبت از متکدیان بسیاری که کندمییش عنوان هاعکس زارش ضمیمۀگ

ن در ایشان را دریافت کنند. تا جیره شوندمییشان در صف حاضر هالباسبا تعویض  کهند اخدمات خیریه
 نظر به. انددهتصویر درآم خیابانی به تر و پیرتر از متکدیان  ناشناخته بسیارکنندگان صدقه دریافت ،عکس

، انددهرروها اشغال کطول سالیان در پیادهجای ثابتی که در سبببه ،خیابانی خیلی از این متکدیان   ،گزارشگر
نپرداخته است و این افراد به  مسئلهکه دولت به این  عتقد استماین مجری طرح . انددهش برای عموم شناخته

یام پکه  رسدمی نظربه، هاعکسگذاشتن این کنار هم  با. انددهشتبدیل انداز مرکز شهر مهاباد بخشی از چشم



اعتماد از جامعه و ذاتًا غیرقابل« منحرف»بخشی  نیز ازو است نقد دولت  در اشاره به این معضل  اصلی 
، دشومی انهدلسوزبرخوردی متکدیان  از برخی جهات با کهاین برخالف، هاعکس. در این شودمیبرداری پرده

ت که نقد داش توانمی نیز مسئلهبه این  کهچنان ،ندیآیتصویر درم بههم در قالب افرادی مشکوک  به همان میزان
 اینهشان مسئلهواقع این یت این مشکل صورت نگرفته است. درول، اقدامات کافی برای مدیرئمات مسسوی مقااز

ها از مرکز قدرت و که فرسنگ جایی ،توسعۀ ضعیف و منابع ناچیز در منطقۀ مهابادبیماری عمومی  است از
 . کندطرح می پیرامون را مجدداً  ـ وضوع همیشگی مرکزو م امتیازهای تهران فاصله دارد

ی هاپارکاش را دربارۀ شرایط ، پروژۀ عکاسیشدمیحاضر  هایکی از معدود پسرانی که مرتب در کالس
هایشان در مسئولیتقصور از  سبببهبه انتقاد از مقامات محلی،  ،باد و مدارس محلی انجام داد و در آنامه

که باید در  ایبودجهکه  کرده است را طرح مسئله. او همچنین این خته استپردانگهداری از فضای عمومی 
 . شودمیباشد، کجا مصرف  هاپارکاختیار بازسازی و نگهداری 

 کار هاآنجوانانی که با نوسوی از در مهاباد نیز، داردصداق منوجوانان سراسر دنیا  بارۀکه شاید درطورهمان
 در ویژهبهو این ذهنیت،  شتدا دکلی عدم اعتماد به شهرداری و مقامات دولتی وجو س  م، گویی یک حکردمی

انجام  کارهایی را که باید، اعتقاد دارند که مقامات   شانبیشتر .بازتاب پیدا کرده است ،هاپروژۀ عکاسی از پارک
. این موضوع در مکالماتم با شودمیدزدیده  هاآنکه بودجۀ عمومی توسط  کنندمیو حتی برخی فکر  دهندمین

اشد، پول هست، شاید خیلی نب جاآن: »گفتچنین یکی از پسران به من  کهنچنا بود،برجسته و نوجوانان جوانان 
ا ب «.دارندمیش َر یا اصاًل خودشان بَ  کنندمیو برای چیز دیگری خرج  دارندمیهست را بر جاآنولی که پولی 

 هایعالقه برای صحبتدمور هایایدۀ کلی فساد در سراسر جامعۀ ایران شایع و یکی از موضوع ،این اوصاف
شمار به« مردانه»یک حوزۀ  ، صحبت دربارۀ این موضوعهاخانه. در است و نیز منازل یعمومهای مکانعلنی در 

 که برای میهمان مرد چای بیاورند رودمیجوان انتظار نوهنگام پذیرایی از میهمانان، از پسران بهمعمواًل  و رودمی
های جمع بموضوعاتی که مناسبا از سنین پایین گوش پسران به این ترتیب،  وو در مجلس حضور داشته باشند 

جوانی کار عکاسی و نقدش را بر چنین مضامینی نوپسر  کهاین. بنابراین شودآشنا می د،گردمردانه قلمداد می
 خود را در یک دنیای عمومی مردانه مستقر سازد.  خواهدمین باشد که آاز  اینهنشا دتوانمی، کندمیمتمرکز 



 
 کنند، اما دوست دارند جای بهتری برای بازی داشته باشند.کنید که در کوچه فوتبال بازی میهایی را مشاهده میبچه: 13 ۀعکس شمار 

Error! Reference source not found.  که در کوچۀ یک  تصویر کشیده استرا به هابچهگروهی از
ود وج هابچهچون در سطح شهر زمین بازی مناسبی برای  عکاس،حلۀ مسکونی مشغول بازی هستند. به نظر 

که مثاًل در ماه  دهدمیتوضیح عکاس در کوچه ندارند.  جز بازی ایچاره هاآن ،تمام خطرات باوجود  ندارد، 
با اشاره  و ، در تصادف با یک ماشین کشته شدکردمیبیرون خانه فوتبال بازی  سالهیک پسر دوازده ، وقتیگذشته

وجوانان نهدفش گروه روزانه و مربوط به امور جاری که  ایبرنامهـ  نگ جواننام ُج  به یک برنامۀ تلویزیون دولتی به
شدۀ خودش را دارد. طراحی بازی   زمین   ی بزرگ، هر منطقه  هاشهرستانکه در شهرها و  دهدمیادامه  ـ هستند

ی اهبخشی بازی سبز و هازمینی شمال تهران با هامحلهزندگی طبقۀ متوسط  «ُجنگ جوان»ۀ هرچند که برنام
ی هاواقعیتآن را با ی این سبک زندگی، رؤیاتن ی مهاباد ضمن داشهابچه، ولی کشدمیتصویر به را ورزشی

 شتر. البته بیمهاباد است و نوجوانان . فوتبال بازی کردن بخش مهمی از فرهنگ جوانانیابندمیخود ناسازگار 
علت آغاز جام هتا این حد که وقتی من مشغول تحقیقات میدانی بودم، ب ،کنندمیدنبال  دقتبهفوتبال را  هاایرانی

وتبال بازی شان فهایخانه در   پسران جلو   بیشتربرنامۀ امتحانات مدارس کشور چهار هفته تغییر پیدا کرد.  ،جهانی
تا جای ممکن به خانه نزدیک باشند تا هم از امنیتشان اطمینان حاصل  هاآن دهندمیو والدینشان ترجیح  کنندمی

روهی گ مذکور از نانوایی آسان باشد. عکس بن شنا ۀبرای خریدهای ضروری و تهی هاآنکنند و هم دسترسی به 
. فضا تنگ و خاکی است و زنندمیکه در کوچه به توپ ضربه  دهدمیاز پسران با سنین مختلف را نشان 

که  قیاسی نهفته بین آن سبک زندگی جوانانرسد نظر میبه. اندتههای شکستۀ بتون نشستماشاگران روی تکه
د و منظرۀ زندگی تباه و شاید تا حدودی یآیو در آن ثروت به نمایش درم دهدمی تلویزیون دولتی ایران نشان

  .وجود دارد شدهتصویر ی  محروم و فضای عموم



 
 : یک پارک بازی محلی در مهاباد14 ۀعکس شمار 

یک پارک محلی در مهاباد را نشان 14 ۀعکس شمار. کندمیی نیز صدق دی بعهاعکسبارۀ در مسئلههمین 
 و هاپارککه شهرداری برای نگهداری  ایبودجهتمام آن پول و »: نویسدمیلحنی عصبانی  با عکاسو  دهدمی

فت گ جااینبه  توانمیندارد؟ آیا  هابچهوجهی به زندگی ؟ چرا دولت هیچ ترودمی، کجا گیردمیی بازی هازمین
آوار  و انبوه ،خراب بازی   آلود، وسایل  ، با زمینی گلدهدمییک پارک بازی متروکه را نشان  عکس   «زمین بازی؟

رای ب های شکسته و دیگر وسایل بازیاست که تابشده . در زیرنویس عکس نوشته آن و مصالح در گوشه و کنار
 فلک بزرگیک چرخ کهخیلی خطرناک هستند و اشاره به تصادفی دارد که در شهربازی مهاباد رخ داد  هابچه

 1132تن از کودکان و والدینشان شد. این شهر بازی از سال  هادهسقوط کرد و باعث کشته و مجروح شدن 
 آیا اتفاقی رخ دهد و چرا باید چنین»را مطرح کرده است:  یعکاس سوژه چنین پرسشتعطیل شده است. 

 «؟ی بازی توجه بیشتری نشان دهدهازمینو  هاپارکباید به بهسازی شرایط نشهرداری 

 
 : یک پارک بازی در ارومیه15 ۀعکس شمار 



یک سفر  که عکاس درهنگامیگرفته شده است،  ،ارومیه، شهر همجوار و مرکز استان در 15 ۀعکس شمار
تمیز  و ،تازه، براق با تجهیزات فضاهای بازی مهاباد ،رفته بود. در این تصویر جاآناش به روزه با خانوادهیک

 رنظبه. انددهشها و دیگر وسایل همین اواخر رنگ و تاب است شده تازه کاشته چمن   شده است،ارومیه مقایسه 
. دشومینگهداری  خوبیبه هاآنسادگی و معمولی بودن، تازه هستند و از  باوجودزمین و وسایل بازی،  رسدمی

شده افظتزیبا و مح ی شهر ما مثل اینهاپارکچرا نباید »: نوشته استپسر گزارشگر این زیرنویس را برای عکس 
مقامات شهری حواسشان به کارشان نیست و دولت پول » :خوانیممیدر توضیح عکس همچنین  «باشند؟

یب ای به ترکتواند کنایهو این می «، چون مرکز استان آذربایجان غربی استکندمیبیشتری در ارومیه خرج 
 د.انمذهبزبان و شیعهترک باشد که عمدتاً قومیتی شهر ارومیه 

ی هانماهنگمدرن مجاز است و در نیمههای سنتی و درحال پخش موسیقی عمدتاً  تلویزیون دولتی ایران
ه ک شودمیی تهران نمایش داده هاخیابانتصاویر طبیعت و آبشارهای سبز و خرم و نیز زندگی شهری از  هاآن

. این انددر شهربازی مشغول بازی هابچهیا  اندتفریح جمع شده برای گردش و هاپارکدر  هاخانوادهمعمواًل 
از کشور و خدمات عمومی در مناطق  ایبازنمایی چنینایران متفاوت است و نقاط مختلف تصاویر با زندگی در 

ر ی زندگی خود را در تصاویهاواقعیت به این معنی است که جوانان   پایتخت و شهرهای بزرگ نظیرمکانات ا دارای
ان هم و توقع دارند که انددهاز آن محروم مان کنندمیکه احساس  شودمی ارائه مدلی از واقعیت ، بلکهبینندنمی

 برایشان فراهم شود.  امکانات

 ی جنسیتیهاتفاوت .8

 انجام داد که دختران چه نظری مسئلهجوان و با تمرکز بر این نودیگر دختران  بارۀش را دراپروژهیکی از دخترها 
هدف من از انجام این پروژۀ گزارش » چنین نوشته است:اش بر این پروژه در مقدمهوی پسران دارند.  بارۀدر

یبی ندارد ، عخواهدمیخبری این است که بگویم دخترها و پسرها نباید با هم رابطه داشته باشند. اگر واقعًا دلشان 
ک یچرا  دانمنمیباد بدهند، نباید این کار را بکنند. من شان را بهخود و خانواده یروکه آب خواهندنمیولی اگر 

. آیا فقط برای تفریح است؟ یا برای لذت کندمیچنین کاری  مرفه رشد کرده ۀدختر یا پسری که در یک خانواد
گذارند؟ از پدر و مادرشان شان احترام نمیو به خانواده دهندمیشان را انجام ناست؟ چرا تکالیف مدرسه

شما  . ازترسند. خب، حداقل از خدا که باید بترسند. همۀ این کارها گناه هستندکه نمی دانممیترسند؟ من نمی
  .« ...اگر نه ،اگر سود بردید، خیلی خوبم فکر کنید. ایهفحرخواهم که به می



 
 .شودازسوی دوستانش دلداری داده می که پسرشبا دوستاش رابطهم زدن هبه« تراژدی»بعداز دختری تصوبر : 16 ۀعکس شمار 

ز فکر را نمایندۀ طر هاآنو شاید بتوان  آیندنظر میبهافراطی تا حدودی  هاها و نوشتهگفتهاگرچه این 
جوان در کارش ذوق وندانست که با مدرنیسم فاصله دارد، ولی گزارشگر  شهری ۀجامع کار و سنتیهظمحاف

او به ماجرا  رویکردتلویزیون است.  پسندعامهقواعد فرهنگی  تأثیرکه تحت  داده استای نشان نمایشی برجسته
شده  مطرحی متفاوتی هاسؤالبود.  هاپاسخجایی محدود برای  و درنظر گرفتن   به آن ی مربوطهاسؤال پرسیدن  

سر پآیا شما دوست» ، مثلطراحی شده بود استانداردهای عرفی کاماًل شخصیمعیارها و  مطابقبرخی  بود که
 بارۀرد را افراد نظر سپس گزارشگر «دارید؟ کجا و چگونه با اومالقات کردید؟ آیا او شما را دوست دارد و چقدر؟

نشان از اگر والدی که را پرسیده بود ، همچنین این موضوعه بودشدجویا  «احتیاج دارند»پسر چرا به دوست کهاین
د خواهیآیا می»و  «هم زدید؟هچرا ب» پرسیده بود:او  ،. تقریبًا در تمام مواردشودمیچه  ،این موضوع مطلع شوند

حکایت اخالقی است. او هر مصاحبه را با  نوع گویا یک متن زیر   پیام   «فرد دیگری را مالقات کنید و چرا؟
  برده است.پایان به اندتهشپسر نداستدو کنونتاصیحتی برای دیگر دختران که درخواست ن

گر ا» ای با این مضمون، جملهتر استروند و حکایت پندآمیزشان روراستحتی از این هم فراتر می هاعکس
ی این قطعه هاعکس بارۀ. نکتۀ جالب در«کشدمیرفتار کنید، این عاقبتی است که انتظارتان را « آبروییبی»با 

ی هایاد نمایش احساس زنانه در سریالبالفاصله مرا به و ی و جلوۀ درماتیکی است که دارندسازصحنهنحوۀ 
هیجان و غم  انگیزی با یک حس  زنان به هر اتفاق غم ،هاآنمعروف ایران انداخت که در  پاییندرجهسطحی و 

رۀ از چه نمای نزدیکینی، ناگزیر ی تلویزیوهابرنامهها در . در این گونه صحنهدهندمیآمیز واکنش نشان اغراق
نمای شاهد چنین  ،17 ۀعکس شمارپیچیدۀ بازیگر زن داریم که دستخوش آشفتگی احساسی است. در درهم
 وانیرو اینک از لحاظ اخالقی و  است دۀ یک پسر شدهاستفاءجوان هستیم که قربانی سو دختراز یک  ایبسته
های و دستمال است شده متمرکزآویزان او  اش پوشیده است، دوربین روی سر  که چهره جاآن اززده است. ماتم

، .Error! Reference source not found. درانددهدورش پراکنبه  وارشمسلسل هایخیس از اشک



یش هاعکسگزارشگر ما برای سوژۀ  کهاینجالب . دهندمیکه دوستانش به او دلداری  بینیممیختر دیگری را 
 ازبیششاید  نیز مسئلهتن دارند و این  رب مدرسه تیرۀپوشش سراپا یا  ه لباس سنتیک است دخترانی را انتخاب کرده

 ۀنکت هرنمایشگر  هاعکساین باشد. در مدرسه  هاعکسشدۀ سازیاز طبیعت صحنه اینه، نشایچیز دیگرهر
، ترسیمی شگرف و حتی تا حدودی باشند هم هنجارهای موجود روابط جنسیتی در جامعۀ ایران بارۀدیگری در

رائه ا غیرمجاز و عواقب تخطی از چنین نگرشیبه روابط عاشقانۀ نسبت )مناسب( «پسندیده»طنزآمیز از نگرش 
با یک  ، این است که بیرون رفتنشودمیبرجسته  هاعکس وسیلۀبه. پیام آموزنده و نتیجۀ هر مصاحبه، که کنندمی

. کلیت پروژه عمیقًا از تصورات نمایشی مبنی بر شکننده شودمیمنجر و تنهایی  ،ناگزیر به غم، شرمندگی پسر  
ن شکلی و چه آ شودمیتولید  ،مثل تلویزیون ،چه آن شکلی که در اشکال فرهنگ عامه ،کندمی عیتتببودن زنان 

 . شودمیکه در روابط اجتماعی واقعی تلقین 

 
اخالقی و روانی استفادۀ یک پسر شده است و از لحاظ ءسو« قربانی»دختر جوان که  یک از نمای بسته از تصویری: 17 ۀعکس شمار 

 زده است.ماتم

 که چرا در بافت خانواده، با دختران ه بوداختصاص داد وضوعمکارش را به این  کنندگان  شرکتیکی دیگر از 
ی زیاد، تهیۀ حجم عظیمی از متن و زیرنویس برای هرکدام هاعکسبا گرفتن . او شودمیرفتار پسران  با متفاوت

ام جامع انج عکاسی خبرییک کار  ،و دختران و پسران ،هامعلمیق با والدین، یی دقهامصاحبهنیز  و هاعکساز 
 داد. 

سادگی دخترانه ببینند، به ۀ)والدین( پسرها را بیرون مدرس هاآناگر »چنین نوشته است: اش ۀ پروژهاو در مقدم
. حتی فاجعه است کندمیولی اگر دخترشان را ببینند که به یک پسر نگاه  ،عیبی ندارد، جوان است گویندمی

دخترها همیشه در خانه نگه داشته  ،حال ره بیاورند و در خانه نگه دارند. خب بهزور از مدرسه درشاید او را به
پسرها و مردها بیشتر وقتشان را در خیابان و هوای آزاد  کهدرحالیداری را یاد بگیرند، تا کارهای خانه شوندمی
افتد از اند، وقتی اتفاق بدی میچون زندانی . ولی دخترهاکه شبگرد هستند شودمی معلوم و درنهایت گذرانندمی

مام ت ،من نظر بهطالق در اختیار شوهر است.  و حق   رسدمی. بیشتر اموال خانواده به پسرها کنندمیخانه فرار 



های کاری کمتری . موقعیتشودمیکدامش دیده نهیچ ،حقوق زنان فقط در قالب متن نوشته شده و در عمل
در ادامه او منظورش را با سند و  «که مراقب اطرافشان باشند. شودمیگفته  هاآنمًا به ئبرای زنان وجود دارد و دا

که پسرها اغلب تنها  شودمیکه در هنگام برگزاری نمایشگاه در سالن شهرداری، مشاهده  کندمیمدرک ثابت 
 .حضور داشتندی بزرگ هاگروهیا در  خود داشتندی دخترها یا همراه با ، ولشوندمیحاضر 

یگاه جا بارۀنوعی تردید است که در مستتر ساختن   سرگرم   ،کار کل   در ،این عکاس خبری رسدمی نظر به
رادی است روی افکه پیش ایخطرات واقعی یا تخیلیهمچنین و زنان مستقل در جامعه وجود دارد و « اخالق»

ن طرفدار جنبش آزادی دخترااین عکاس  شودمیاحساس  کهحال  عین درگیرند. مثاًل که تصمیم به استقالل می
، به گذرانندمی« و هوای آزادها خیابان»که حتی پسران و مردانی که وقتشان را در  کندمیعنوان ، است

نتخاب ا که گویا در تصاویری که اوجالب این. شوندمیتبدیل « شبگردها»یی تیره و نادرست یا هاشخصیت
ردها م ـ تا نقش مردان و زنان را مقایسه کند کندمیاستفاده  هاآنجفت از  صورتبهتصاویری که  است ـ کرده

گاهانه در سناریویی  طوربه  دادهها در بافتی سنتی نمایش و زن انددهشنوعی مدرن قرار داده یا به« غربی»آ
ندان چ توانمی، نگیردمیصورت  هاعکسطریق مستقیم از صورتبهاین قیاس  کهاین. ولی حتی با شوندمی

یا  ستا یافتۀ زنان در جامعۀ ایران کردهقاطعانه تصمیم گرفت که آیا او انتقادش را بیشتر متوجه موقعیت تنزل
 که در اختیار مردان قرار دارد.  ای«نهحد آزاداازبیش»جایگاه 

 
 نمادی از مردانگی مدرن: 18 ۀعکس شمار 

که حالت و ترکیبی دارد که گویی  بینیممیمرد جوانی را سوار بر موتورسیکلت  ،18 ۀعکس شمارمثاًل در 
 کندمی لاستدال گونهاین دختر نوجوان   گزارشگر  است.  پسندعامه هندی درحال تقلید از پوستر یک فیلم مشهور

ل خواستند به تن داشتند، مثچه می، با خودشان خیلی راحت بودند، هرمصاحبه شد هاآنکه با  انیکه تمام پسر
تی این کنید که حبه این عکس نگاه » :خوانیممینیز چنین . در زیرنویس عکس «دستبند و گوشواره و گلوبند»

فس ن قدر اعتماد بهور هم برای دوربین من ژست گرفت. او خیلی به خودش مطمئن بود و آنتروی مو جوان   پسر  
  «.داشت که با من صحبت و نظراتش را بیان کند



 
 .«خطرناک»و خلوت و کوچه های  هابروند، مخصوصًا به خیابان وندهند تنها بیر به دخترها اجازه نمی: 19 ۀعکس شمار 

 ۀس شمارعکتصویر بکشد. مثاًل در به اندمواجهرا که زنان با آن « ترسی» کندمیدختر گزارشگر حتی تالش 
 است دهگرفته ش ،هار هستندان ازپس استراحت   مردم مشغول   بیشتر  وقتی  ،ظهر گرمبعدازکه احتمااًل در یک  19
و پشت زن چادرپوش رو به  است خیابان خلوت ،است و عنصری شاعرانه در خود دارددهنده تکان یعکس که

س . در زیرنویس عککرده استنشینی دورافتاده و خاکستری به گوشۀ عزلت عقب ایهاست که در جاد دوربین
ی عمومی حاضر شوند، چون خیلی امن هامکانند در توانمیاوقات روز ن دختران جوان در این» :خوانیممی

 .«یی ندارندهامحدودیتنیست و باید کس دیگری همراهشان باشد. ولی پسرها چنین 

 
 شان احتیاج دارند.برای عکس گرفتن به اجازۀ خانواده انی کهدختر : تصویر 20 ۀعکس شمار 

که دخترهایی که  کندمیاشاره به این موضوع و  گیردمیپیش همین محتوا را در ، عکاس20 ۀعکس شماردر  
ما شاهد مکالمۀ  جااینمشخص باشد.  هاعکسشان در چهره دادندمیاجازه ن است مصاحبه کرده هاآنبا 



ین پشتشان به دوربدخترها هم و باز کندوگو میها گفتبا آنهستیم که  عکاس و دو دختر دیگر خصوصی خود  
، عکس بگیرید هاآناز  دهندمیکه دخترها به شما اجازه ن داده استتوضیح  عکاس. اندپوشو سراپا سیاهاست 

 بگیرند. شان اجازه که باید از خانواده کنندمیچون فکر 

 
 کنند و یکی از آنان ماسکی بر صورت دارد.: تصویر پسران کوچکی که در خیابان بازی می21 ۀعکس شمار 

که مشغول بازی  شوندمیی کوچک دیده هابچهگروهی از پسران جوان و  ،21 ۀعکس شماردر  ،سوی دیگراز
 رلبخند ب و کندمیمستقیمًا به دوربین نگاه  هاآنو اگرچه یکی از  اندتهگرفتقریبًا ژست  هاآندر خیابان هستند. 

ترین بچه، در وسط، ماسکی و نگاهش به پایین است. کوچک رسدمی نظربهجدی  یسمت راست فردلب دارد، 
 کاسع ،. به هر رویشودمین ارائهمحتوایی برای این کار به ما ولی هیچ  ،چهره دارد رب« ی هیوالییهافیلم»از نوع 

یس عکس در زیرنو ،خود ،. اوگیردمیقضا چشم ما را هم صویر نامتعارفی را ضبط کند که ازتصمیم گرفته است ت
به این پسربچه نگاه کنید که ماسک حیوانات را بر چهره دارد. اگر من این ماسک را بپوشم » چنین تقل کرده است:

ردد م در تحلیل این نظرمجددًا  «.گویندمیسرم چه چیزهایی که نکه مردم پشت داندمیو به خیابان بروم، خدا 
ه چ و چه اجتماعی ،خودش مملو از خطرات بالقوه نظر بهی برای زنان، در مکانی مانیم که آیا او از فقدان آزادمی

 دارند. « ناپسند»هم رفتاری  هابچهیا از این وقاحت که حتی پسر برآشفته است ،مادی
ند توانمیحتی ن هاآنتنها بیرون برود یا  شودمیبه هیچ دختری اجازه داده ن» جمله کهاو با گفتن این  عالوهبه

دادی او و تع خود  واقع در کهحال آن ،کندمیگویی ، دربارۀ موقعیت زنان در مهاباد کلی«بدون اجازه عکس بگیرند
تالش او بر این است که توجه ما را به مشکالتی  ،حال ره بهند. اهبود مندبهره« امتیازها»از دوستانش از این 

اش مبنی بر تمرکز ادعای ابتدایی برخالفولی  ،اندمواجه هاآنکند که زنان مهاباد در زندگی روزمره با معطوف 
کدام هیچر دشده هم باشد، های نهادینهست روشنگر نابرابریتوانمیکه اتفاقًا  رفتار با زنان در زندگی خانوادگیبر 
  .آیدچشم نمیبه مسئلهبه این  ایاشارهترین یش کوچکهاعکساز 



حجاب و  با موضوعش را اپروژه، که اتفاقًا خواهرش هم در کالس حاضر بود، هابچهنهایت یکی دیگر از در
راد متنوعی از اف طیف. او حجم زیادی مصاحبه، از ارائه داد شودمیچرا داشتن آن برای زنان ضروری تلقی  کهاین

 بارۀدر هاآنو از  دشمین محلی در مساجد او حتی روحانی ،هاخانوادهکه شامل زنان پیر و جوان،  ه بودتهیه کرد
ت، این گذاشته اس تأثیردرک او از شرایط، که احتمااًل بر کار نیز  بارۀموضوع جالب در. ه بوداین موضوع پرسید

اش به ایران فرار کرده و سپس با یک کرد با خانواده شمسی 1125بود که مادرش یک کرد عراقی بود که در دهۀ 
گفته خ و او در پاس کرده بودبا مادرش مصاحبه  ،بخشی از پروژه عنوانبهدختر گزارشگر  ایرانی ازدواج کرده بود.

ته گفدر ادامه  و شدمیسوی دولت اعمال ن، چراکه تحمیلی ازداشته باشدحجاب  نبود که او در عراق مجبور بود
جام ندادنش خالف قانون است، چون ان مجبور ، ولی در ایران به این کارردکه پوشیدن روسری را دوست ندا بود

داد دخترش حجاب داشته انتخاب داشت، اجازه نمی که اگر حق   اضافه کرده بوداست. او همچنین  این کشور
او هم حجاب را دوست ندارد، ولی  خود   کرده است کهاش بر این کار عنوان باشد. عکاس خبری جوان در مقدمه

، دداررا برمی شابیاید، روسریش ولی هروقت فرصتی گیر ،در مدرسه و اماکن عمومی مجبور به رعایتش است
 مشابهی داشتند.  هایمصاحبه کرده بود که نظر نیز. او همچنین با دختران دیگری هاعروسی خانه یادر  مثالً 

 
 های مدرسه: تصویری از دختران محجبه در یکی از جشن22 ۀعکس شمار 

کل گرفتن بود. با ش ایشان به کانون و واکنش دختر جوان رئیسنحوۀ برخورد این کار،  بارۀق درترین اتفاجذاب
های عمومی نظررفتار تحمیلی و مجاز و نیز اظهارهایی بود که این دیالوگ ناگفته، چیزی که برجسته شد دشواری

شایر که از ع ــ کانون رئیستوسط  هاپروژهاست. برای افتتاح نمایشگاه در سالن شهرداری، تمام  هرا احاطه کرد
و  از برخی مطالب موجود آشفته شد یشان. اشدنددقت بررسی هب ــ نیز داشت گرینظامی بود و سابقۀ« منگور»

ضی عبکه  کردنتیجه درخواست در خواهیم افتاد.« دردسر»به  هاپروژهحداقل سه تا از  گفت که برای نمایش  



. سرانجام با مداخلۀ من، این دختر پروژه را به خانه برد و آخرکار همین ه جملحذف شوند، از رهاو نظ هاعکس
را عوض  هامصاحبهیات ئو جز هاعکسهای ی بیشتری گرفت و برخی از زیرنویسهاعکساز نو شروع کرد. 

عکس . مثاًل در ه بودکرد تغییر بسیاروقتی کار را برگرداند، تمرکز کلی کار برخی را تحریف کرد. هم کرد و شاید 
 ه بودبود و گفت او دوباره از یکی از همان دخترهای قبلی عکس گرفته است که در ابتدا منتقد حجاب ،23 ۀشمار

حال افتادن از درش اروسریمتعهدانه حجاب دارد و یراو با حالتی غ ،دوست ندارد. در عکس جدید که آن را
)همان شکلی که مخصوصًا در میان زنان مناطق کردنشین ایران متداول  شودمیسرش است و موهایش دیده 

گاهی و عامدانه ترتیب داده مونالیزا بر چهرۀ فرد، ازبا لبخندی شبیه  که این عکس رسدمیر ظناست(. به روی آ
 قولنقلچنین  ،از سوژه ،در زیرنویس عکس. دید نوجوان دختر ۀنوعی تمسخر را در چهر توانمی و شده باشد
همچنین یکی از کارهای  «من حجاب را دوست دارم. تمام زنان و دختران باید حجاب داشته باشند.»: شده است

گروهی از دختران (. این عکس 22 ۀعکس شماررک: اصلی با عکسی قدیمی از آلبوم خانوادگی عوض شده بود )
این ای از نمونه. تمام دختران دهدمینشان « هاجشن گل»های سنتی مدرسه به نام در یکی از جشن را ایمدرسه
ر ترین تصاویدنبال متناقضهب عکاس. مشخصًا دارندتاج گل بر سر و حجاب کامل اسالمی و چادر با عکس 
ن حجاب نداشت گویندمیهایم تمام دوست»: استنظرش بوده و در توضیح عکس نوشته به گزارۀ موردنسبت

چون  ،ما باید حجاب داشته باشیم» که عبارات عوض کرده بود با این نیزاو همچنین نظر مادرش را  «حرام است.
که در آن آرایش داشت و  عکس اصلی مغایر گذاشته بود او عکسی جدید با روسریو از  «دهدمیبه ما آبرو 

 حجاب بود و در مراسم عروسی گرفته شده بود. بی

 
تمام  .من حجاب را دوست دارم»ش نقش بسته است؛ آمیز بر لبدختری که نامتعهدانه حجاب دارد و لبخندی کنایه: 23 ۀعکس شمار 

 «زنان و دختران باید حجاب داشته باشند.

اده کرده طنزآمیز استفکه از تصاویر  این جهتر انجام بسیار تغییر کرد، از که در مسی نوجوان پروژۀ این دختر
سست  تا بنیان نظم مسلطی را بنددکار میابزاری به عنوانبهکنایه را  با هوشیاری، بسیار خوشایند است واست 



 هاکسعیی که به او تحمیل شد، او راهی پیدا کرد تا هامحدودیت به توجه بابه آن نقد دارد. حتی نسبتکه کند 
کار من  و این تحقیقاین یکی از دالیل اهمیت پروژۀ سخن درآیند و صدا و پیام او را منتقل کنند.  با زبان خود به

ی فرایند به نتایجنسبت یشگاهی که مقدم بر آن بودی و نمادر کانون است. از این لحاظ، گزارش نوشتار هابچهبا 
 دارد. قرار جایگاه ثانویه در  با هم از سر گذراندیم هابچهکه من و 

 هاعکستحلیل 

اهی و گ دهندمیقرار  تأثیرمشهود است که چندین عامل فرهنگی قشر جوان را تحت  هاپروژهاز مطالعۀ تحلیلی 
اسی و وکربا دم «فرهنگ غربی»ای از . مثاًل تصاویر کلیشهدنشومیشان زندگیهای متناقض وارد فرایندشکل  به

اصیل د . گویی نوعی تردیگیردمیسوی باورهای مختلف مورد بحث و تقلید قرار برابری جنسیتی فراگیرش از
و بروز دارد ظهور جوانان نوجوانان و این در زندگی  غرب در قالب ابزاری نمادین و غرب وجود داردبارۀ دنیای در

فساد ته البکه  شودنگریسته می سرچشمۀ رهایی و برتری عنوانبهسنجند و جامعۀ خود را می هاآنوسیلۀ آن، که به
ای نیست که مختص جامعۀ ایران باشد، ولی با درک افزایش . این مخمصهرا درپی دارد هاارزشو فقدان  اخالقی

اهمیت فزاینده  دارایموضوعی  رسدمی نظربهمخدر و الکل در ایران و کردستان معاصر،  استفاده از مواد  ءسو
 یاحساس کلیک ی اخیر در کشورهای غربی نیز هاسال، در انددهاشاره کر که جونز و واالس طورهماناست. 

 شته است:دا وجود« شناسیآسیب»و « خطر»برای درک رفتار و معاشرت جوانان در قالب مفاهیمی چون 
که افزایش میزان تولد در نوجوانان، بزهکاری  انددهشی احیا آرای« قوانین جدید»تحت 

 اییهای زوال اخالقمخدر در نوجوانان را شاخص و خشونت یا مصرف الکل و مواد  
یی که در زندگی خانوادگی هاارزش ،دارد ریشه ی سنتیهاارزشدانند که در سقوط می

این بحث به « منطق» .شدمیطریق اقتدار والدین نهادینه معمول از طوربهسنتی 
« ی خانوادگی سنتیهاارزش»تا از  انددهششده است که طراحی منجر هایی سیاست

و حافظ اقتدار و تعهد خانوادگی  ،نمایندحمایت کنند، از سقوط خانواده جلوگیری 
 (.Jones & Wallace, 1992, p. 45والدین باشند )

 ویژههببر جوانان و  هامحدودیتجمله افزایش از تلقی شوند« سنتی»می که شاید این مطلب، رسو به توجه با
بلکه واکنشی  ی سنتی خانوادگیهاارزشنه در قالب تحکیم  توانمیآزادی عمل زنان خارج از محدودۀ خانه را 

ناطق در م کهاین برخالف. دانست انانشدۀ مدرنیته بر فرهنگ جوه خطر درکبنسبت گیریشکلتازه و درحال 
رحال دتر بوده است، تر و مستقیمهمواره کنترل والدین بر جوانان و مشخصًا دختران سنگین ،کردنشین ایران

ت م، هرگاه فرصبوددورانی که در مهاباد  طی  در. رشد فزاینده پیدا کرده است ، این کنترل  به همین دلیل ،حاضر
همراهی کرده بودند، همواره بخش  هاکالسبرای شرکت در یافتم که نوجوانانشان را میگو با والدینی را وگفت

مخدر و الکل در جامعۀ کرد بود. این یک  استفادۀ مواد  ءگرداب مشکالت ناشی از سو بارۀاز بحث در بزرگی
در مخ ه مواد  م اعتقاد داشتند که این سیاست دولت ایران است کهایصحبتپدیدۀ نوظهور است و خیلی از هم



 کند تا طغیان جمعیت جوان منطقه را کنترل کند. میوارد مناطق کردنشین را ارزان 
( 1992که در بحث جونز و واالس )چنانهمروی جوانان پیش مسائلتوطئۀ سیاسی،  هایهنظر از نظریصرف

 سن   .ستای حاصل از ازدواج کودکان هایار)البته این شامل بارد از مورد بارداری نوجوانانغیر، شودمیمطرح 
ه ک ، در ایران نیز درحال پدیدار شدن هستند(استسال  پانزدهسال و برای پسران  ُنهازدواج در ایران برای دختران 

« یغرب»و « مدرن»مشکالت فساد اخالقی  عنوان ابهمچنان  مسائلاین  احتماالً ، ی اجتماعیهاگفتماندر  البته
. دیابنمییی در قالب مناظره به این موضوع اختصاص هابرنامه نیزی خبری محلی هارسانهدر  و شوندمی ارائه
که هدفش اصطکاک با خود جوانان  کنندمیکمک « هراسیفرهنگ»ذهنیتی از  گیریشکلغالبًا به  هابرنامهاین 

گاهی رشدیافته دجوانانی که از خونو ویژهبه ،است  ،ئلهمساین اعی نقد دارند. اجتم مسائل دربارۀند و مندبهرهآ
(. در 19 ۀعکس شمارمشهود است )مشخصًا  پردازدمیدر کاری که به آزادی زنان در فضای عمومی  برای مثال،

جوانی  رانپسابان خالی باشد و در یک خی رودمیکه گمان  پردازدمیامنیتی  نبوددختر جوان به توصیف  ،این کار
« بگردش» که به موجوداتی کندمیتوصیف  طوراین کنندمیکه وقتشان را صرف پرسه زدن در فضاهای عمومی 

رها سوی پسپرداخت، تمامی افراد ازپسرهایشان میدر کاری که به موضوع دختران و دوست. شوندمیتبدیل 
همان  جااین(. 17 ۀعکس شمارو 16 ۀعکس شماررک: ) بودند «دروغ شنیده»و « استفاده قرار گرفتهءمورد سو»

ین ا« مدرن»جنسیتی هم در بافت روابط باز، هرچند کندمیین تهدید را اعمال تربزرگجنس مخالف است که 
، رابطۀ بین استیال کندمی( عنوان p. 201 ,2000که البالن ) طورهمان. استخارج از چارچوب ازدواج رابطه 

 «رمز گذاری« »امنیت عمومی»یی از ترس و هاایدهبرای زنان در  جنسیتی بر محرومیت از فضای عمومی و حق  
 . شودمی

گاهی از هویت   واسطۀبه مادی نیز یگرایمصرف بارۀدر کرد و مولفۀ فرهنگی منتسب به آن،  متمایز   اقلیت   آ
 یی مشهود استهاپروژه. این مورد در دشومینمایان « مدرن»و « سنتی»گرایی مصرفات تأثیرهایی بین تنش

د. پردازنی محلی در مهاباد میهاسلبریتیبه نوع پوشش )هم نوع سنتی کردی و هم نوع مذهبی اسالمی( و که 
پوشش  کنار  استفاده از حجاب بودند، منتها در(، دخترها طرفدار 6 ۀعکس شماررک: ) هاپروژهمثاًل در یکی از 

هایی فرصت نادری برای ر ممکن است وششاین پ که، ولو اینسنتی کردی را قبول نداشتند و لباس ،مدل غربی
( نقدی 21-13 های شمارۀعکسرک: ) نیزی این کار هاعکس. فراهم آورد ی پوشش اسالمیهامحدودیتاز 
عدم رضایت  شاهد یک حس   ،هااین کنار  . اما دراست ی پوشش اسالمی و رفتار پسندیدۀ زنانهامحدودیتبر 

ت که ابزار و ادوات مدرن )موتورسیکل شودمیپسران و مردانی ابراز  ازحد  بیش آزادی  رویکرد  دربارۀنیز هستیم که 
های که جنبه دهدمیبا اشاره به جامعۀ ایران، نشان  ،(1994توحیدی )گذارند. نمایش میو ماسک هیوال( را به

 واقع از زمان انقالب اسالمییی برای رهایی زنان، درهافرصتبا  ویژهبهشدۀ جامعه، پیش انگاشتهو از« سنتی»
نۀ جویااشکال دخالت برابر  مقاومت در ،. به نظر اواندتهشیی داهاپیشرفتو چه  انددهشچگونه عرضه  1103

القی به تنزل اخ و غربی آزادیخواهانه حد  ازبیشی هاارزشوفور  و است« غربزدگی»آشنایی با مفهوم  پی  غربی در



بخشی از گفتمان سیاسی عرضه شده است. توجه به این  عنوانبه خی از مراجعبرسوی از مسئلهاین . دانجاممی
 اییی علنهامخالفت مسئلۀسمت ، ما را بهانددهشی اخیر پیش کشیده هاسالچنینی تنها در امر که افکار این

ه ک کندمیمدرنیته وجود دارد و به فهممان از رویکرد مبهمی کمک  و سنت یاغرب  و که بین شرق دهدسوق می
دختران »این ایده در قالب مفهوم بومی . شودمیدیده  هاآنمده از آهای برمضمونو  بچه های عکاسی هاپروژهدر 

تعریف و تمجید و هم تقبیح  فهومعبارتی که در توصیف زنان جوان، هم م ،شودمیچالش کشیده به« ایماهواره
 ایماهوارهی اهتلویزیون تأثیربه نظر تحت آنان  فردی کسانی هستند که راه و روش   ایماهواره. دختران دارد و تنبیه

 «ی پسرانههاجمعتر وارد راحت»تر هستند و صمیمی ،حال عین گوش بازتر و دروشیک و چشم هاآناست. 
 . شدمیه استفاد از این اصطالح عامیانهگاه ، خوردمی. در مکالمات مردم که اتفاقی به گوشم شوندمی

ت برخورد با جنسی« غربی  »ی هاایده تأثیرناگزیر تحت  جنسیت در جامعۀ ایران بارۀباورها در ،حال این با
که در مواردی،  دهدمیرخ  نیز. در شرایط حاضر، حتی این اتفاق انددهشآرمانی هم  ،موارد ایپارهقرار دارد که در 

 ایرسانهی هاگفتمانکه در آمریکا و بریتانیا، در  گیردمیقرار « آزادی عاشق   مردم  »باورهایی چون  کنار  این افکار در
انی ی پسر جوهاصحبت. یک نمونه از این مورد در انددهو در واکنش به جنگ علیه تروریسم پدید آم المللیبین

 که در نمایشگاه حاضر بود: شودمیدیده 

 ایجامعهکنیز، کلفت و رعیت. در مساوی است با امروزه زن  ،ایرانی ۀدر جامع ،من نظر به
اید ب ،من نظر بهنام کشور حساب کرد.  نباید آن را به ،که دموکراسی وجود نداشته باشد

را با یک دید و یک نگاه  ،چه مذکر و چه مونث ،افراد ۀجدا کرد تا بتوان هم آن اسالم را از
 (.24 ۀعکس شماررک: ) مقایسه کرد

 ارۀبو نظراتی درآمریکا  ویژهبهکه تلویحًا به غرب و  باشیم «دموکراسی»شاهد خطوط موازی بین  توانمی
از  شکبی هااین قبیل نظرای اطالعات زمینه. اشاره دارد ی سکوالر از آزادی جنسیتیهادولتی مندبهره

نوجوانان به  نترنتیو ا هااز آن سوی مرزها و ازطریق ماهواره که انددهمدست آ به اییخبرمجازی و ی هارسانه
که در خانه به  شودکسانی را شامل می دکرد، شای جوان   مورد قشر  و مشخصًا در شودمیجوانان ایرانی عرضه و 

ی اخیر هاپیشرفتدر سایۀ دسترسی دارند و والدینشان  سیاسی و عمدتاً  کردهای مهاجر ایماهوارهی هارسانه
 «آمریکایی»ی غربی یا هاارزشچندان منتقد  ،عراق، برخالف اکثریت جامعه کردستان کردشان در زبانانهم

 نیستند. 
است.  متنوع ایرسانهات چندگانۀ اشکال تأثیردهندۀ نشان نیزی مهاباد بود هاسلبریتی بارۀی که دراپروژه

(، Shay, 2000, p. 69) ترین شکل موسیقی مصرفی قشر جوان استفارسی رایج پسندعامهموسیقی  کهاین باوجود  
ی هاهرسانطریق که هم طبیعتًا محلی است و هم از ی کردها،هاموفقیتتجلیل از  نیزحتی در مناطق کردنشین 

 المللیبینو  ،، ملیایمنطقهاختالط اشکال فرهنگی  دهندۀ، نشانشودمیفراملی مصرف  به شکل ایماهواره
تالقی  محل  ه ک کنیممیفضایی صحبت  بارۀواقع دردرو فرهنگ محلی،  گراییاست. با اشاره به رابطۀ بین مصرف



توقعات و نیازهای فرهنگی متفاوتی را به این فضا تحمیل  ۀمجموع کدام  جمعی مختلفی است که هر یاهدیدگاه
کارگیری هبا ب رونداین  .محلی نیز هستند هویتسازندۀ  ،ایویژهمذکور، به طرق  فراینددر  هاهادیدگ. این دنکنمی

ا برا این دانش باید و البته  شودمیآغاز اش و فضایی ،امر محلی، سازمان اجتماعی بارۀای درهمان دانش پایه
از نظر جوانان، . کار برندهویژه از آن محل بهای خلق روایت جهت  در و زندغنی سا ی همگانی خودهاارزش

و سازوکارهای سبکی پیرامون آن است  پسندعامهموسیقی  هایکی از منابع کلیدی برای تسهیل این روایت
(Bennett, 2000, p. 66.) 

آمیخته با تحسین و  دربارۀ هویت کردی« دانش»از این  جوانان کردی که با هم کار کردیم، بخشینومورد در
ندگانۀ امل چوعایران و  و حکومتی رتبط با سیاست دولتیم غربیفرهنگ  تأثیر برابر  های هرازگاهی درتموقام

 بیشتر و شوندیمترکی استانبولی  و گاهفارسی  پسندعامهمثال، قشر جوان بیشتر جذب موسیقی  رایبدیگر بود. 
بپرسی که آیا  هاآنشنوند. اگر از است که موسیقی کردی می ،مثل جشن عروسی ،در بافت رویدادهای جمعی

یک از هنرمندان یشان این است که کدامهادغدغهین ترمهم، یکی از کنندمیدر یک جشن عروسی محلی شرکت 
ها بتوانند آن تانوازند که شادتر می داشتاجرا خواهد  مراسم محلی )تیپ واژۀ کردی برای گروه است( در آن

. چنین رویدادهای جمعی است ازپیش مطرح هایین موضوعترمهم. این یکی از تر برقصندتر و با نشاطیانرژپر
ی دولتی هالوژیئوایدهژمونی  برابر  از مقاومت دررویدادهای مربوط به هویت جمعی کردی لحظات گذرایی 

 حکومت که ندناگفته نما. ، هستندحجاب داشتن زنان بارۀبند عمومی درو، مثل قیدآنو رهایی از  فارسی )ایرانی(
د استثنا، چند مور برخالف ، زیرا،شودمجبور « اسالمی»ی بنیادی هاارزشکه به تحمیل  کندمیتر احتیاج پیدا مک

رفتار »کنندۀ فشارهای اجتماعی، تضمین واسطۀبهصیانت از آبروی خانوادگی،  بارۀنقش خانواده مخصوصًا در
 است.  افراد« مناسب

مقایسۀ صریح و قاطعانۀ  برایاندازمان چشمدر که  وجود دارند نیزات متقاطع دیگری تأثیر ،هااین کنار  در
در سطح بصری کارهای جوانان مشهود  مسئلههایی از این کلیشه کهنچنا ،کنندمیخلل ایجاد « غرب»و « شرق»

وضوح شاهد جریان نهفتۀ ، بهبودند هاپارکلباس کردی و نگهداری از  بارۀاست. مثاًل در کارهایی که در
هویت  کردن رنگکمکه سعی در  ـ یک جامعۀ اقلیت تحت حکومت سرکوبگر ایران دیدگاههویت از  گیریشکل

ای جوانه زدن احساس تعلق به یک جمعیت قومی حاشیه دهندۀنشان هاپارکبارۀ . بحث درـ هستیم قومی دارد
. اما برعکس، کاری که اندداشته واربر آن  یا تبعض یا فراموش شده است ،والن مرکزیئسوی مسکه ازاست 

از احساس  ،عراقی مهاجر   کرد   (، با اشاره به مادر  23 ۀعکس شمارو  22 ۀعکس شماررک:حجاب بود ) بارۀدر
ه بنابراین فشارها و عواملی ک. حکایت داردوالن مرکزی ئسوی مسرسوم مشخص قومی از دی قرار گرفتن  مورد تع

در  یزنغرب است، بلکه به همین میزان  ـ تنها ناشی از تقسیم دوقطبی شرقنه شوندمیسازی وارد برای همسان
همیت ا بارۀدارد که دارای ساختار سیاسی است. مطالعۀ اخیر در یشهر اییاحساس فراگیر از شرایط اقلیت قوم

 ی، به تکثر معان«غربی»ات هژمونیک تأثیر برابر  جاب در قالب نماد بومی مقاومت دراجتماعی و سیاسی ح



از  حجابهایی مثل تحلیل ،حال این با .دهدمینشان نتوجهی  امع اسالمیجو های مختلفگروه موجود درنزد  
های اخیر احیای مذهبی اسالم در دهه هایجنبشدرستی به کاربرد حجاب در ( بهp. 189 ,1999) گوئیندیال

رشد گرایانه و فرهنگ روبهمیلی، رفتارهای مصرفهای وارداتی و تحآزادی از هویت»دارد که با اشاره 
ها دارای قدرت افرادی صادق است که در هستۀ این جنبش بارۀ. این مورد تنها درشودمیتبلیغ « گراییمادی

ک اقلیت ی عنوانبهکردها  بارۀعبارات سیاسی در تأثیرتحت  که دریافتشان از محل   ،کرد دختر   ان  جواننو ند.اهبود
ربی گرای غباشند که به نقد فرهنگ مادی« حاضر در مرکز» زنان   رنگ  کم تزویر   شاید شاهد  در جامعۀ ایران است، 

د و ای هستنافرادی حاشیه زنان کرد   ،سوی دیگربرند. ازخودشان از همین امتیاز سود می کهدرحالیپردازند، می
شان است. در هر مسلمان ایرانی« خواهران»که در اختیار  استفاده کنند اییاز همان مزایای ماد نیستند قادر

ین ا برابر  از مقاومت درشدت تحمیلی و غیرداوطلبانه است و ابراستفاده از حجاب در جامعۀ ایران به ،صورت
یا  آن یاحترام ناچیز به عرف پوشش و یقیدبی اب ن اسالمی آنو شئو حجاب رعایت نکردن در میان کردها مسئله

ل جشن مث اند،کردی فرهنگ گربیانبدون هیچ ناظر بیرونی است که  و مراسمی هاکلی کنار نهادن آن در صحنهبه
  (.4 ۀعکس شماررک: عروسی )



 هادربارۀ عکس بازدیدکنندگان نمایشگاهنظر 

 به نام خدا 

 با عرض سالم

ها خوب نبود و اکثر کارها زیبایی وجود داشت، ولی تزئین آنهای در این نمایشگاه، عکس
 هم از کامپیوتر دانلود شده بود.

 با تشکر

 رامین سراجی؛ فرزین عربی

 

شده. بعدًا، از همه خصوص تابلوهای نقاشیاول از این، نمایشگاه واقعًا جالب بود، به
تفاوت بین دختران و پسران های آقای احمدی بود که در میان آن، تر برای من، عکسجالب

بود که در حد  جالبی بود، ولی نظر و عقیدۀ شخصی من این است که اصاًل نباید دختران 
چون در میان رسم است که مرد برای کار و تالش  ،گونه آزادی بیان و ذهنی داشته باشدهیچ

و زن مخصوص خانه و خدمت به همسر و فرزندانش است. موضوع جالب دیگری این 
 باشد. خدمت به پدر و مادر و مناطق فقیرنشین می یهاسعک

 هیمن یزدانی 

20/2/30 

 

ای امروزه زن = کنیز، کلفت، و رعیت. در جامعه ،در جامعۀ ایرانی ،من پسر = به نظر من
دمکراسی وجود نداشته باشد، نباید آن را به نام کشور حساب کرد. به نظر من، باید اسالم 

با یک دید و یک نگاه  ، راؤنثچه مذکر و چه م ،ا بتوان همۀ افرادکرد ترا از دمکراسی جدا 
 مقایسه کرد.

 

ای فقیرنشین زندگی من یک همشهری مهابادی هستم. من یک پسر هستم. من در منطقه
های نادرست هم به دلیل سیاستکنم. ما همیشه در وضعیت نابسامانی قرار داریم، آنمی

 بریم.سر میاکنون در تحریم اقتصادی بهو هم و غلط این حکومت حاکم است

 



 
  ایران، از کتاب میهمان نمایشگاه نظرهای متناقض دربارۀ نقش زنان در جامعۀ: 24 ۀعکس شمار 

 به نام خدا

راستی که من تحت تأثیر قرار گرفتم، چون بسیاری دختر: کارهایتان خیلی جالب بود و به
توانم بگویم که شاید بسیار شبیه زندگی وضوح میها که خواندم بهها و نامهاین عکساز 

ترین راستی مشکلدربارۀ فقر باید بگویم به -1من و یا بسیار دیگری باشد. نظر من: 
شود، حتی خیلی آید؛ یعنی باعث خیلی کارها میای است که برای هر فرد پیش میواقعه

ند کزنند. مثاًل زنی که ازدواج میبه خیلی کارهای نامشروع دست میخاطر فقر از افراد به
 تواند کهکند میو انتظار دارد که شوهرش بتواند او را تأمین کند، ولی او این کار را نمی

فروشی و خیلی کارهای دیگر خود را تأمین کند و یا حتی بندوبار شود و با استفاده از تنبی
کند که برای معاش او شوهر است که زن را وادار به این کار میدر بعضی از موارد، خود  

فروشی کند. به نظر من، مشکالت زیادی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، اخالقی، و تن
ای از این مشکالت تواند جامعه را به فساد بکشاند که این گوشهغیره وجود دارد که می

اد ها نظر دارند که اگر زن را آزیا مثاًل بعضیتواند فقر باشد بود. البته عامل بسیاری هم می
ست، طور نیشود و فقط باید در خانه زندانی شود، ولی درحقیقت اینبندوبار میکنی، بی

خود  طرف بستگی دارد. به نظر، اگر طرف شخصیت نداشت، اگر  بلکه این به شخصیت  
بندوباری و ادی را در بیتواند خالف کند، اما اگر آزاو را زندانی هم کنی، زیر سنگ می

و  طور سالمتواند در اجتماع، در خیلی کارها با مردها باشد و بهشخصیتی نبیند، میبی
گردد به شخصیت و دید افراد از آزادی که چطور رفتار چیز برمیتمیز. پس باید بگویم همه

را اخفال د که او نتواچیزی نمیکند؛ یعنی اگر فردی از نظر اخالقی کامل باشد، هیچ
 ]اغفال[ کند.



رابطه بین دختر و پسر: این رابطه به نظر من اشکالی ندارد. خوب هر انسانی نیاز به  -2
احساسی دارد. البته با جنس مخالف خود نیاز داری که تو را درک کند و دوستی با هم

کنم که همجنس بتواند هر جنس مخالف و همجنس زیاد فرق دارد؛ یعنی من فکر نمی
صحبتی با فردی که شخصیت داشته باشد و نیز ی، البته منظور از نیاز درک کردن، همنیاز

بینم و به نظرم باید تقریبًا سن و سالی داشته باشد، من این رابطه را در سن  کم درست نمی
 توانی فرد مقابل را بهترتواند سوءاستفاده کند و میکس نمیچون این وقت است که هیچ

 ات انتخاب کنی.که چگونه آدمی است، حتی برای زندگی آیندهبشناسی و بفهمی 

 با تشکر

دهنده بود. حاال چه از نظرروابط ها و پیشنهاداتتان خیلی جالب و تکاندختر: عکس
راستی که برای چند لحظه آدمی را به تفکر دربارۀ معاش، و...، به راجتماعی، زندگی، امرا

دارد یا شاید کسانی که در زندگی چه از لحاظ روابط اجتماعی، مسائل خود و دیگران وامی
خواستم به تمام دختران و پسران همشهری خودم بگویم که اند. میمالی شکست خورده

ود به دیگران پشت ندهند، چون که خهای ههمیشه مواظب رفتارهایشان باشند. در رابط
روع، بندوباری، روابط نامشدنبال بیاند و بهرفته عشق و محبت را فراموش کردهدختران رفته

که به عاقبت کار شومشان فکر کنند. این را روند، بدون آنگذرانی میجشن و خوش
، نه من هم بااحساس احساسی هستمهای من فکر نکنند که من آدم بیسنگویم که هممی
تم، اما تو را به خدا مواظب خودتان باشید، چون که کمین شوم، فساد، اعتیاد، و ایدز هس

در انتظار شماهاست. کافی است که با یک نه گفتن از انجام این کارها خودداری کنید. 
خودم ن م دنبال کارهای بد نروید.اگر ثروتمند هستید، از موقعیت خودتان استفاده کنید به

ام من را محدود که دختر خوبی بودم، ولی خانوادهوجود ایندختری هستم که ابتدا با
اهی رفته به فساد و تبکردند که با بیرون رفتن و درس خواندن رفتهساختند. فکر میمی

شوم، اما چون عقل و شعور داشتم، با گذشت سالیان دراز، توانستم اعتماد کشیده می
طرف خودم جلب کنم و دوباره به تحصیالت بپردازم. شاید سرگذشت بهام را خانواده

 هایحال، بیشتر تذکر من به شما دختران در سن هر خیلی از شماها شبیه من باشد. به
دهم که عاشق باشید، اما تو را به خدا، به حساس زندگی است. من به شما حق می

 شود، اما فقطها کم نمین چیزی از آنکس اجازۀ سوءاستفاده ندهید، با پیشنهاد پسراهیچ
ر دهم که اگشود. البته به شما حق میرفته وجود شماست که به سیاهی کشیده میرفته

بگویید که اکثر خطاها از آن  پسرهاست. اما تو را به خدا اگر هم فقیر و ناتوان هستید، 
یم تهم ما رفتنی هس سعی کنید که زندگی آبرومندانه داشته باشید، چون که باالخره روزی

های ماند. این را درنظر داشته باشید که در دنیا گناهجای میو این کارهای نیک ماست که بر
 ماند.[ بندوباری ]باقی میشوند، اما گناه زنا و بیبزرگ و کوچک پاک می

 با تشکر



 
 اندو تن از بازدیدکنندگ مفصل   : نظر  25 ۀعکس شمار 

چنین نمایشگاهی تالش  وجود آوردن  اواًل با عرض سالم خدمت تمام کسانی که در به
زیبایی را به هنر  ]ی[هاکردند. امیدوارم در تمام لحظات زندگی موفق باشند. واقعًا عکس

توان گفت فقط از دخترها حمایت کرده است و تمام اند. اما درمورد نمایشگاه میکشیده
 ند پسرها مثل هم نیست

 

 ورهای گهبه ناوی خود

ه  خالله االنی سه ێ ێگی مه زناوسه عیدی نه ممه دبه ېمه وه کاک مصطفی رسولی. کورۆن 
 کوردستان ۆم هه ربژین بده کهۆرده شت. دا وای سه رکه وتنتان ب

 زناواییمصطفی مه

 برگزار شد.. غ آ این بهترین نمایشگاهی است که در  به نظر من،

 



 
 «.کردستان یبرا یآزاد»دارد:  گرایانهیپرستانه و ملوطن یعتیطب که یبه کرد آمیزیفتعر  ییادداشت: 26 ۀعکس شمار 

 بو ڵکهک هب ۆر، زۆشخ ستانهد

 شهمهئ ،ۆفگشت مر یان کتریه ڵگههگرتن ل ندییوههپ ۆب ،رههون یچون ێشپ ورههب بۆ
داهاتودا  هل هبو ک کاننهمههت مهک یبون شوارهب ،شوانههجوان بو و جوانتر ل نگاوێکیهه

 ،رهیاد توهقههب ڵیخا موهه ێرایو لمێننهبس داڵۆمهک یۆن هل ۆیانخ بێهه ۆیانخ هب همتمان
 :ێویستهپ ڵخا ندهچ هب هئاماژ هک ێریبن هد وازال ڵیخا ڕیکیشب

تا  هیکردبا یکورد ینینوس یبوار هل یکێشانهتحمههز مهئ نوێنیێر ێکسکه یابر -1
 .یهتر بوباهاسان یانوهێندهخو

 ۆنیب ێج ێج اڵمهب ،ۆوهروون ب ێو چاومان پ یهێنو ێکیکار تانکههکار ندرچههه -۲
 گاریێب القهش هو ژن ب وهتههداو ڵیپا داڵۆمهک ناوهل یاوپ یانی ،هاتهدوگم د نیستکیمییف
 ۆیانو خ ۆیانهخ وشتیهر نگیهپاش د ژیهد یاژن ت یهزروف مهئ ندرچهه)ه کیشرێهد ێل
 (.بژینئاوا  ێوهههیانهد

 !گرین؟شهو د ندههد ێشل ۆب دیئه

 .ۆرئامات سانێکیهک یوههچاو ئ هل کانێنهو واڵهه

 
 



 
های کردی پر از غلط بودند و خیلی ناراحتم که بعضی از نوشته»چنین است:  که مضمون آن  به زبان کردی  یادداشتی: 27 ۀعکس شمار 

 « این توهین به زبان کردی است. ضمنًا نظرات شما درمورد زنان یکطرفه است.



 به نام آفریدگار هنر

واقعًا ملت کرد به همچنین  ،تک عزیزان و هنرمندانبا آرزوی موفقیت روزافزون برای تک
طول زندگی، چه شخصیتی و چه ود و امیدوارم که درهنرمندانی نیازمند بوده و خواهد ب

 هنری، موفق و پایدار باشید.

 با تشکر 

20/2/30 

 به نام دانشجوی دانشگاه هستی

روز در بین ها روزبهیالهی شکر، الهی شادیم. الهی شادتر از آن خواهیم شد که توانمند
ها ه که هر روز در تمامی سالنه که آن د  جوانان ما بیشتر و افزون گردد. پس توانمان ده و آن ب  

هایی از این قبیل باشیم و بتوانیم صحبت کنیم، بتوانیم درددل کنیم و بیشتر شاهد نمایشگاه
 20/2/30و بیشتر امیدوار شویم، مثل امروز، 

 ه نمایش سیروان مهابادجمعی از دوستان گرو

 سید سامان پاک؛ محمد ساروای؛ شهران ایراندوست؛ فریار ذهابی

 
 عمومانظار تشکر ازسوی پرسنل مرکز هنری برای نمایش کارشان در : یادداشت 28 ۀعکس شمار 



 با عرض سالم خدمت عزیزان

 نمایشگاه خوبی باحال بید، جیگر

 سرور استقاللپرسپولیس 

 استقالل سوراخه    رو قلب من نوشته     علی سلطان رو عشقه 

 

[ نمایشگاه شهرداری، امیدوارم که  با عرض سالم خدمت دخترانه قشنگه ]دختران  قشنگ 
حالتان خوب باشد. خیلی خوشحال شدم که با شما دیدار کردم. امیدوارم شوهره 

[خوبی نسیب ]نصیب[ شما شود، شوهر ، 2006ی با مشخصاتی چون )ماشین ]شوهر 
 Buy...  یال و با موهای پرپشت و قشنگ( بایآپارتمان یا و

 به او بگویید ...

 پروین، آری هان

 پرسپولیس قهرمان 

 
 شعارهای فوتبالی کنار  در ، در دفتر میهمان شدههۀ نوشتگرانمکالمات عشوه؛ های زندگی نوجوانینشانه: 29 ۀعکس شمار 



 گیرینتیجه

های متقاطع، انواع متنوعی از تصاویر را در قرار گرفتن در میان این دیدگاه عین  کرد، در و نوجوانان جوانان
این . یکی از 1کنشی که شاید با دیگر جوانان دنیا در آن اشتراک داشته باشند ،گیرندکار میههای مختلف بزمینه
دربارۀ ی یهاایده واسطۀبه ،مرد است که بدون شک به همان میزان ـ های جنسیتی ثابت زنده از کلیشهاستفا موارد  

که توسط ساختارهای جنسیت در بافت کردی، ایرانی است پدید آمده  هاآن و در محورفرضیات غربی جنسیتی 
 بر نقش هاآن تأثیر دهندۀنشانهای مختلف رابطۀ بین کلیشه بارۀ( در1989. بحث نادر )وجود دارد یا اسالمی

رندۀ این برگیدرتا »گرایی باید مورد بازنگری قرار گیرد شرق بارۀسنتی در هایهنظری ،به اعتقاد اوزنان است. 
تضادی که مقاومت زنان را کنترل و  ،اندیشه نیز باشد که غرب نیز برای دنیای اسالم وجود دارد و در آن قیاس

محصولی از بیناکنش بین دو دنیای  به شکل... و ساختار جنسیت را کندمینقش مهمی ایفا  کندمیمحدود 
 (.Nader, 1989, p. 325« )دهدمیشرح  ،غرب اروپایی و شرق عربیعنی  ،مذهبی بزرگ

در اقلیتی  ی وات متنوع فرهنگتأثیرنحوۀ نادیده گرفته شدن  دهندۀنشاناین نکته از آن نظر نیز اهمیت دارد که 
ت جنسی ،حال این بااست. « اروپایی»و « عرب»غرب،  ـ انگارانۀ شرقسوی دیدگاه تقابلزندگی روزمرۀ مردم از

پروژۀ  که در ایمحور اخالقیهمان  ،ی جوانان جریان داردهاپروژهکه تقریبًا در تمام مضمون فراگیری است 
ل به دارد، ولی تمای اشاره مدیریت دولتیءبه سودر ابتدا  کهاین و برخالف شوددیده می نیز متکدیان خیابانی
د. این یآیچشم می زنانه و مردانه مناسب در فضای عمومی و خصوصی نیز در آن بههانقشترسیم مرز بین 

ۀ بند رفاه در جامعوکه پاسارو از قیداست آنچه  اسالمی یا ایرانی نیست و شبیه دیدگاه مسلمًا مختص جامعۀ
 همگرایی دارند که ایگونهبههای حول جنسیت ای و ایدئولوژیبزرگداشت خانوادۀ هسته» :کندمیآمریکا نقل 

( و Passaro, 1997, p. 159« )کنند همدلیکه ایجاد اینتحقیر قرار دهند تا  موضوع   ،خانمان را بیشتربی فرد  
سوی . ازاست همین مسئله نیز جانایدر ، شونددیده میمتقلب یا حتی ثروتمند  این گرایش که متکدیان   به توجه با

رویش در مقام یک های پیشدیگر، متکدی زن در قالب نقشی که باید در جامعۀ ایرانی برعهده گیرد و چالش
یا مقررات  ستا رفتار جنسیتیبیان ی اجتماعی برای هایکی دیگر از عرف نیز انتقاد. آیا این شودمیتوصیف  ،زن

 محروم؟  ایمنطقه بارۀدولتی درآمیز تبعیض
شاید  موضوع شده نیست و همینتثبیت ،دولت وجامعه  و خانواده ، یعنیروابط جوانان با نهادهای قدرت

ن خشی از ایب عنوانبه که« مناسبی» آرایبه جایگاه خودشان در جامعه و نسبت هاآنیکی از دالیلی باشد که 
در  بلوغی جوانان، نگارقومدر کار کالسیکش از  (1964) مید. دارندابراز کنند، تردید ند و باید توانمی نقش

                                                        
 . رک: 1

Baumann, Gerd, (1996), Contesting Culture: Discourses of Identity in Multi-ethnic, London 
Cambridge: Cambridge University Press. 



 طورهبالزم نیست با احساس بیم و  تقال از شرایط کودکی به بزرگسالیکه ان پردازدمی، به این بحث سامائو
ر که د شودبندی میساختار اییواقع او اعتقاد دارد که این امر با هنجارهای فرهنگد. درآمیز نشان داده شواغراق

همراه دارد، موضع چندان واضح و قاطعی های اجتماعی که بزرگسالی بهبه نقش و مسئولیتجوامع غربی، نسبت
در امور منزل دارند که همسو با نظر مید  اینهکم، مشارکت فعاال از همان سن   خصوصاً  ،جوانان کردنوندارد. 

 وظایف ،ه جوانان خانوادهدر دوران جوانی است. بها نآو مواجه شدن با  ۀ آشکارشدهای تعریفمسئولیت بارۀدر
 مثالً د. متفاوت فرق دار یهاجنسیتمورد که معمواًل در شودمیانجام امور خانه یا خرید محول  بارۀمشخصی در

از این ی کارهایگیرند که چطور غذا حاضر کنند یا سفرۀ شام و نهار را بچینند، خانه را تمیز کنند و دخترها یاد می
و محل  عمومی های ارزاقدر صفایستادن وظایف پسرها بیشتر خارج از خانه است، مثل  کهدرحالی ،قبیل

اد در مهابیافتۀ مردان و زنان ی تثبیتهانقشکه  رسدمی نظربهو گوشت و دیگر مایحتاج غذایی. خرید نان 
ز محیط اموجب خروج بیشتر آنان دارند که  ،و نیز آزادی بیشتری ،بیشتری. ضمنًا پسران وظایف آیدچشم میبه

 رو،ازاین. دکننمیبرقرار ارتباط بیشتری کودکی با فضای خیابان و خارج از خانه  از ،و به این ترتیب شودمیخانه 
ران دختاز کارهای  بسیاریدر  ضای عمومی و استیالی مردان بر آنآور نباشد که مضمون فشاید چندان تعجب

ها عمومی و شخصی، مثل باشگاههای تفریحی شبهمحیط» ،که البالن نشان داده استگونهجوان جریان دارد. آن
زنان را طرد کنند. هرچند این  که انددهشطراحی  ایگونهبه ،ویژه طوربهکه  کنندمیو بارها، قواعدی را تحمیل 

نۀ خود انگارۀ مردا همچنان ، ولی فضای عمومیاندتهبین رفتبعیض جنسیتی به میزان زیادی از هنجارهای آشکار
و  دشومی، همچنان حوزۀ مردانه قلمداد هاپارکو ها خیابانرا حفظ کرده است. امروزه فضاهای عمومی، مثل 

ستفاده افضاهای عمومی این از تر بیشتر و آزادانهمردان  زیراد، مردان قرار دار« تحت مدیریت»اها این فض بیشتر
 (. LeBlanc, 2000, p. 207) «کنندمی

، در جوامعی که کاماًل پیشاصنعتی نیستند و در مقیاس دهدمیکه مید دربارۀ ساموآ شرح گونه، آنحال این با
مثابۀ زمان ، شاهد گرایش مشابهی به دوران بزرگسالی بهاندتهگرفی اسالمی شکل هاارزش تأثیربزرگی تحت 

ساالن به روابط عاشقانه و جنسی بزرگذهنیت آزاد نسبت. اشارۀ مید به هستیم و فجایع بالقوه ،اغتشاش، استرس
قشر جوان در کردستان ایران  اربها، دقیقًا نقطۀ مقابل تجبزرگسالی در میان ساموآیی آغازو آزادی تجربه در 

ین از ا. شودمی مراقبتبهانۀ خطرات رابطۀ جنسی، جدایی بین دو جنس و ممنوعیت روابط، به ،است که در آن
د دارد، چندان ازدواج وجو ازپیشزنانه  ـ خطرات موجود در روابط مردانهبارۀ ید افکاری که در، شامنظر

ه با و نیز تا حدودی آمیخت ،نمایشی، دراماتیک ،واحد که در آن   ـ را رفتار زنانه« هایآلایده»د. غافلگیرکننده نباش
 ـ (20 ۀعکس شمار، و 17 ۀعکس شمار، 16 ۀعکس شمار، 7 ۀعکس شماررک: گرایانه است )خجالت و درون

میخته آو نمایش زندگی روزمره در آن « غربی»با احساس اضطرابی مقایسه کرد که با دوران بزرگسالی  توانمی
مان ه ،انگاری نقش زنان در بزرگسالی مستتر باشددر روند جاری کودک نیزنکتۀ جالبی  در آن، است. شاید

های یالی سرهاستارههدیه تهرانی و دیگر همچون زن ایرانی،  انحالتی که در رفتارهای سطحی و پرکرشمۀ بازیگر



 . کندمیتجلی پیدا ، تلویزیونی
 ،شوندمیآمادۀ حضور در جامعه  ،ی یکسان و در دوران خدمت سربازیفرایند طی  در اندر نقطۀ مقابل، پسر

 کندمیحکومت مستقیمًا در شرایط انتقال از جوانی به بزرگسالی مداخله  ،آن طی  دردورانی که همان 
(Sinclair-Webb, 2000 ؛Kaplan, 2000 .)نکنند یا تصمیم به  کسب ایحرفه هاآناین دوران، اگر  ازپس

ا با ی شوندمیکار خانوادگی وکسبجذب یا  ـ که در کردستان رایج استگونهآن ـ ادامۀ تحصیل نگیرند، عموماً 
 . شوندو به کار مشغول می کنندمیکوچک باز  ایزهمغا ،کمک خانواده

زنان تنها  ،یاست. از لحاظ سنتتأمل قابلنقش زنان  مسئلۀبیشتر بر  زنندگی ثبات مدرنیزاسیونبرهم تأثیر
سالگی بیست بعدازیکی دو سال قبل یا  هاآناز  برخی ،ند، ولی امروزهشدمیطریق ازدواج به بزرگسالی منتقل از

کنند. یمو به این ترتیب، تا حدی استقالل اقتصادی کسب  هندتحصیالتشان را ادامه د تا شوندمیاز خانواده جدا 
 ی کمترهای کارنرخ باالیی دارد و برای زنان، موقعیت ،کلی در منطقۀ کردستان طوربه ،که مشکل بیکاریحال آن

وجود دارد  ،شوندمی، که عمدتًا قلمرو مردانه تلقی در حوزۀ عمومی یا بخش خصوصی و کمتری
(Tohidi, 1994.) 

سازی جوانان از جوانی به بزرگسالی هستیم. شاهد نقش دولت در اجتماعی ،در تمام موارد ،با این اوصاف
رت ر ضرواز والدین، دال بدریافتی  هایآموزش ات سیاسیتأثیرتحت  جوانان و اربازطریق تج در مهاباد نیز

 شودمییابد که عمومًا فرض ی انتقال میفرایندبرابر مداخالت دولتی، همان مقاومت یک اقلیت قومی در
(Jones & Wallace, 1992; Kaplan, 2000; Sinclair-Webb, 2000 بزرگساالنی که در نمایشگاه .)

جدیدی به فرهنگ ، قادر به مشاهدۀ نگرش عکاسان نوجوانی هاعکس ازطریقسالن شهرداری حضور یافتند، 
صتی برای جوانان فر کهدرحالی ،ندکردمیاز این فرصت برای انتقال پیام خود نیز استفاده  و محلی شده بودند

ان میانسال یکی از مرد .معمول خوش بگذرانند حد  ازشداشته باشند و بی بیشتری پیش آمده بود تا روابط اجتماعی
 گذاشت:  یادگاربهمان حاضر در نمایشگاه پیام زیر را در دفتر مه

دید عموم قرارش  معرض  عجب شدم که چطور توانستید دراین کار عالی بود و من مت
 مسئلۀ به توجه با. دهدمیدهید؟ این کارها فقط بخش کوچکی از زندگی کردی را نشان 

یم. اسوی مردم خودمان هم مورد تبعیض قرار گرفتهبلکه از حکومتازسوی  تنهانهزنان، ما 
بینی، متوجه ها در خیابان و نحوۀ نگهداری از مدارس را میی آشغالهاعکسضمنًا وقتی 

نیست و همچنین ما خودمان هم  قائلشوی که دولت اهمیتی برای مردم یا منطقه می
 هنددمی. این کارها نشان شودمیه کردها داده نبمراقب یکدیگر نیستیم. هیچ مقام رسمی 

 (.26 ۀعکس شماررک: ) شوندمیمخدر  حرام و اسیر مواد   که چطور جوانان ما

انی حال جهسرعت دردر دنیایی به ـ است که توسط مید شرح داده شده ـ« انتقال مالیم» نیزبه گمان برخی 
مگام با مدرن ه تکنولوژیک   شان، سعی دارند به کمک وسایل  توجه به موقعیت جغرافیاییشدن که جوانانش، بی



هویت  نمونۀ محلی تأثیرجوانان تحت  ،بادادفاع نیست. در مهی اطرافشان حرکت کنند، چندان قابلهاپیشرفت
اجر کردی و فارسی، ی مههارسانههای فراملی جریان معرض  در ،حال عین کردی و مهابادی قرار دارند، ولی در

استیالی  برابر  ایرانی هویت اسالمی و مقاومت در و نمونۀ یو آمریکایی هالیوود یی هندی بالیوودهافیلم
ه که شگرفی بر آنچ تأثیردارد، ولی  هاآناین امر، اگرچه فاصلۀ زیادی با خارجی )مثاًل آمریکایی( نیز هستند. 

طعًا در نیز ق هارسانهگذارد. و نحوۀ برقراری ارتباطشان با یکدیگر می دهندمیکه گوش  اییپوشند، موسیقمی
امر  ویسبه ،این میان نقش دارند و به این ترتیب، ایران جمهوری اسالمی، بین دو قطب آشکارا متضاد فرهنگی

 مانده استآشفته ، شودمیجهانی که عمدتًا از سوی غرب صادر  پسندعامهیا فرهنگ  بومی و مذهبی
(Sreberny-Mohammadi & Mohammadi, 1994, p. 187در .)سمت جهانی واقع در دنیایی که به

ا ند برانگیزند بسیار فراتر از تقابل سادۀ بومی بتوانمیو تناقضاتی که  هارسانهات تأثیر، رودمیشدن پیش 
 ی غربی است. هارسانهمداخالت 

 نینچنهادهای جنسیتی سنتی و هم تأثیربه طال )کاالیی که قیمتش تحت مربوط  یهاپروژهکه در  طورهمان
فقرا و فضاهای سبز  بارۀمدیریت حوزۀ عمومی درءدر عرصۀ جهانی است( و سوروی ایران پیش وقایع
نی و جها ایمنطقهی از سیاست ترمهم مسائلبند در مناطق مرزی ایران درگیر و در مشاهده است، قشر جوانقابل

ۀ شدموشو فرا« خطرناک»که فضای عمومی  دکنمیپنجه نرم وبا ترس و بدگمانی نهفته و فراگیری دستو  است
عوض و در دهدمیکه تفکر والدین را شکل  ،امنیت کودکان بارۀترس در موضوع. ه استآوردپدید آن را  این مناطق

ح ی سطهاگفتمان، در بافت گذاردمی تأثیرهای فیزیکی و اجتماعی نیز بر نحوۀ دریافت جوانان از محیط
نظر  یابد. به)متکدیان، دگراندشان سیاسی و دزدها( و خطرات بالقوه رشد می« مشکوک»حاکمیت حول عناصر 

واسطۀ بی مستقیمًا به جو   توانمیرا « مدرن»و « خارجی»ات منحط تأثیراین امر و اعتقاد به توطئه و  که یدآمی
. تمرتبط دانسیا هجوم نظامی احتمالی آمریکا به ایران  هاتحریمو مخصوصًا  موجود و گفتمان تقابل با غرب

کردهای عراق به همکاری آمریکا، شاید کردهای ایرانی با دیدۀ تردید به این ی اخیر هاپیشرفتزیر سایۀ  هرچند
 . شودمیآن ابراز احساس همبستگی با ایران و دفاع از  ،هاآنسوی ه کنند، ولی لحظاتی هم هست که ازنگا مسئله
رسم هدایت اسالمی یا سنتی وو راه« مناسب»به رفتار  هابچه سوی خود  حتی در مواردی که از کهایننهایت در

 ،خود شده،ارائه های بصریوجود دارد. نمونه هاآنبه ای نسبت، اشکال مقاومت روزمرهشودمیکردی اشاره 
ا را هآنهای مختلفی از آن هستند که شاید بتوانیم حال، انحراف عین های رفتار مناسب و درآلایده دهندۀنشان

ختارهای ( گروهی بنامیم که امیال و صدایشان درون خانواده و ساScott, 1990« )های پنهانرونوشت»
های نمونه شاید ،روازاینبندهای دولتی مهار شده است. وو قید ،های عمومیجنسیت، عرف اجتماعی در محل

باشند. در زمان کار میدانی در در تناقض در عمل و رفتار با یکدیگر « مدرن»و  ،«سنتی»، «مناسب»رسمی 
 ،ترانوکرشمه بین پسران و دخخندیدن بلند و رابطۀ پر از ناز ،مسئلهمحیط آزادتر کالس، شواهد مستقیمی از این 

 ، شاید خود  رددااشاره « آبرو»و « شرف»گاهی به مضامینی چون  هاعکسهمراه  متن   کهاین. با شددیده می



نیز مجددًا  جااینکننده و هم در حوزۀ عمومی، مورد خوانش متفاوتی قرار بگیرند. سوی تولیدهم از ،هاعکس
ی هااستفاده یک عکس واحد شاید مورد  » ،پینکبه اعتقاد . شودمینشان خاطر هاعکس بودن   چندصدایی توان  

 «حتی شاید دربرگیرندۀ معانی ظاهرًا متناقضی باشد ،قرار گیرد «انهنگارقوم»متفاوت شخصی یا 
(Pink, 2001, p. 151.) و  دشومیسوی حاکمیت پخش اخباری که از تأثیرمسلمًا تحت  نیزجوانان مهاباد نو

یز نروی آن نظارت سازمانی که البته  ــقرار دارند و در زمینۀ یک پروژه  کنندمیهایی که در مدرسه مطالعه کتاب
جز بازتولید صدای  ایچارهشاید  ــ صدایی در حوزۀ عمومی اعطا کرده بود هاآنبه ولی تا حدودی  ،وجود داشت

ای این سازوکاره ، مقاومت خود دربرابر  ایمنتظرهی موشکافانه و گاه غیرهاروشحال، به  عین در. قدرت نداشتند
 ند.کردمیابراز  را شدهپیش طراحیاز
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 شدهارائه های بصرینمونهاز پژوهش حاضر 
های رفتار مناسب و آلدهندۀ ایدهنشان

که است های مختلفی از آن حال، انحراف عین در
 گروهی« های پنهانرونوشت»ها را آنشاید بتوانیم 

بنامیم که امیال و صدایشان درون  نوجوان مهابادی
خانواده و ساختارهای جنسیت، عرف اجتماعی در 

مهار  حکومتیوبندهای و قید ،های عمومیمحل
 شده است.


