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چکیده
تحول در اقتصاد یکی از عرصههای حیاتی مطالعه در نظام مدرن ایران است .بدینمنظور با مطالعۀ دگرگونی باستانشناختی
فضاهای تولید صنعتی میتوان شمهای از تحول فرهنگ مادی را در عصر تجدد مطالعه نمود .بدینمنظور در اینجا روند شکلگیری
و تغییر در  4فضای تولیدی از دو دورۀ قاجار و پهلوی مورد مطالعه قرار گرفت و منطق این فضاها در بافت تاریخی تحوالت
اقتصادی و تولیدی در انتهای دورۀ قاجار و ابتدای دورۀ پهلوی بررسی شد .هدف از این بررسی این است که روند تحول فضاهای
تولیدی و تضمنی که این تحول در ارتباط با ساختار تولید در اجتماع ایران انتهای قرن سیزدهم و ابتدای قرن چهاردهم شمسی
داشت مورد مطالعه قرار گیرد .نتیجۀ نهایی این بحث آن است که تحول در ساختار فضا و ساختار اجتماع در عین همپوشانی و
ارتباط در بستر تاریخی ناهمسانی شکل میگیرد .بدین صورت که در عین وجود تحول همگام ،عناصری از شیوۀ تولید و فرایند کار
در گذشته همواره ساختار را اصالح کرده و آن را متناسب با فرهنگ قدیم تولید در ایران شکل میدهد.
واژههای کلیدی :باستانشناسی صنعتی ،صنعتیشدن ،کارخانه ،تهران ،قاجار
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 .1مقدمه
فرایند صنعتیشدن مسئلهای تاریخی است که متوجه تحوالت فرهنگی-اجتماعی حاصل از تغییر در اقتصاد
تولیدی و مصرفی یک جامعه است .چنین فرایندی ،روندی خطی و مشهود را در بر نمیگیرد و بدینصورت،
بدنۀ تحوالت چندالیۀ آن بهآسانی امکان خوانش را به محقق نمیدهد .صنعتیشدن یک فرایند اساساً
اقتصادی (سیاسی یا عام) است که پدیدآیی ،تداوم و تحول آن ،به عوامل غیراقتصادی نیز وابستگی دارد .وجوه
این وابستگی یعنی سلسلهمراتب علّی و چگونگی همنشینی الیههای مختلف تحول ،چندان روشن نیست و به-
نظر میرسد که گرۀ اصلی در مطالعۀ مسئلۀ صنعتیشدن پیداکردن متغیرهای تکمیلکنندهای است که در
کنار امر اقتصادی به پدیدآمدن فرایند فوق کمک میکنند.
ایران در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم میالدی ،شاهد پدیدآیی تغییراتی در اقتصاد تولیدی
گردید .این تغییرات ،در ابتدای امر روندی از باال به پایین داشتند که شاخصههای آن قرارگیری ایران در
اقتصاد بازار آزاد و پدیدآیی کشاورزی تجاری در نیمۀ دوم قرن نوزدهم (Martin 2005: 127; Keddie 1960:
) 4و صنعتیشدن سازماندهیشدۀ تولید در ایران در دهۀ  1930میالدی (زاهدی  )]1310[ 1342است.
پسخوراند این تغییرات در اقتصاد کالن ایران به ترتیب شامل نقصان تولید صنعتی ،مهاجرت عمدۀ کشاورزان
و تبدیل آنها به هستۀ اولیه پرولتاریا در ایران ( )Hakimian 1985: 445در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و پدیدآیی
سرمایهداری مدرن در قالب حکومتی و خصوصی ،پدیدۀ طبقۀ کارگر و ساختار طبقاتی مدرن در پی آن در
جامعۀ ایران بود .در عین اینکه تمام تغییرات اقتصادی ایران محدود به این عوامل نبود ،اما اینها موارد اصلی
بودند که تحوالت در ساخت فرهنگی-اجتماعی ایران را نسبت به تغییر در سطح تولید دربر میگرفتند.
یکی از وجوه تحول فرهنگی فوق ،تغییر در فرهنگ مادی است .جدای از این امر که صنعتیشدن با تغییر
در شرایط تولید ،کیفیت نوینی به فرهنگ مادی اضافه میکند که حاصل از تولید انبوه و ماشینی است،
تغییراتی در ساخت اجتماعی فرهنگ مادی پدید میآید که حاصل تغییر در سطح تولید است .پرسش اصلی
در اینجا این است که کدام وجوه تغییرات فرهنگی در رابطۀ مستقیم با امر اقتصادی از فرهنگ مادی قابل
بازیابی است؟
بر این اساس ،فضا ،ساختی دربرگیرنده است که حاصل درک انسان از محیط پیرامون نسبت به بدن مادی
و فرهنگی خویش می باشد .بنابراین تعریف هر فضا نسبتی است که با تغییر مکانی و زمانی در جسم و ادراک
انسان سنجیده میگردد .بنابراین مطالعۀ فضا ،فعلی باستان شناختی است که تغییر فرهنگی در انسان را به
نسبت شناخت وی از محیط مصنوع پیرامونش میسنجد .در درک فرایند صنعتیشدن ایران مهمترین داده،
فضاهای صنعتی هستند که خارج از بافت قدیم خود باقی ماندهاند و بنابراین تنها درکی مقطعی از شرایط
تولید عرضه میدارند .از دورۀ گذار به صنعتیشدن تهران (انتهای دورۀ قاجار و زمان حکومت پهلوی اول) تنها
معدودی از فضاهای صنعتی ساختار نسبی خویش را حفظ کردهاند .اینها شامل کارخانۀ قند کهریزک،
کارخانۀ سیمان ری ،کارخانۀ برق هفتچنار ،سیلوی غلۀ تهران ،کارخانۀ بلورسازی تهران ،کارخانۀ گلیسیرین
ری و کارخانۀ دخانیات تهران است .در این نوشته سعی میگردد با نگاهی به شرایط ساختاری فضاهای تولید
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در این چند مجموعه روشن گردد که تحول به سطح تولید صنعتی بهطور مستقیم چه تاثیری بر ساختار فضا
گذاشته است.
در این پژوهش بهمنظور دسترسی به نتایج مطلوب محوطههای مورد نظر ( 4محوطۀ صنعتی :دو نمونه از دورۀ قاجار
و دو نمونه از دورۀ پهلوی) مورد مطالعه معمارانه و بصری قرار گرفتند .دادههای حاصل از این مطالعات بهصورتی
ترکیبی و سادهشده (در قالب طرح از ترکیب اجزا و نه در قالب پالن معماری) مورد مطالعه فضایی و تاریخی قرار
گرفتند .بهمنظور دستیابی به تحلیل ترکیبی از فضا از نرمافزار)  )Varoudis 2014 DepthmapXاستفاده شده
تا بتوان دادهها را در قالب نمودارهای کالسیک روششناسی نحو فضا (Hillier and Hanson 1984: 143-( )1
 )163مطالعه نمود .بهمنظور دسترسی به تحلیل تاریخی مجموعهای از مدارک عکاسانه و اسنادی از فضاهای
تولیدی و کارگاهی مورد مطالعه قرار گرفت که در اینجا تنها بهصورت سادهشدهای ارائه میگردد .با قرار دادن
فضاهای تولیدی مورد مطالعه در بستر تاریخی تحول در اقتصاد و شیوۀ تولید ،این امکان وجود خواهد داشت
که بتوان نظم فضایی را در قالبی ملموس عرضه نمود.
چنین مسئلهای یک پرسش تاریخمند است که نیاز به درک از تحول فضاهای تولید قدیم دارد .بنابراین در
اینجا سعی گردیده که تغییر در ساختار فضاهای تولیدی در چهارچوب تحول شیوههای تولید توضیح داده
شود .شیوههایی که هر یک به نحوی متمایز ،شرایط متفاوتی را در انجام کار به عنوان یک امر اجتماعی و تولید
به عنوان یک امر اقتصادی با خود همراه داشتند.
 .2مبنای نظری و روش پژوهش :صنعتیشدن ،باستانشناسی و ساختار فضا
مطالعۀ ساختار تولید ،مسئلۀ جدیدی نیست .تولید در یک جامعه یکی از مسائل مطالعاتی اصلی در علم
اقتصاد است و بنابراین همواره در قالب منشأ ثروت مورد توجه اقتصاددانان بودهاست .پاسخ سیاسی به تولید
مدرن نیز در قالب پدیدآیی سوسیالیسم نوین و تحول اقتصاد سیاسی به شکل مارکسی آن در نیمۀ دوم قرن
نوزدهم نیز در بستر درک سیاسی قدیم از مسئلۀ اتوپیا ( )Fourier 1970شکل گرفت ،ادامه همان نوع توجه
به مسئله تولید بود.
اما صنعتی شدن با افزایش کمی و کیفی در تولید ،عرضه ،کار ،جمعیت و تقسیم کار اجتماعی ( Hobsawm
 )1975: 159; Flanagan 2010: 51-54; Marx 1919: 197کیفیت نگاه به دوگانۀ جامعه و اقتصاد را متحول
ساخت .نیمۀ اول قرن نوزدهم (طبیعتاً در بریتانیا و نه اروپا که تنها بلژیک کامالً صنعتی شده بود) دورۀ جدل بر سر
ناهنجاریهای اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی حاصل از صنعت بهویژه در مورد کودکان و طبقه کارگر بود
( .)Nardinelli 1980: 740-741پدیدآیی تفکرات سوسیالیستی-اتوپیایی آنری دو سنسیمون ( Durkheim
] ،)2009[1959شارل فوریه ( )Fourier 1971و رابرت اون ( )Clayton 1908و سوسیالیسم آیندهدار مارکس
( )Marx 1919و بینالملل های اول و دوم در پاسخ به شرایط موجود طبقۀ کارگر پدید آمدند .پاسخهایی که
اوج آنها را میتوان در کومون پاریس مشاهده کرد (.)Rougerie 2014
صنعتیشدن ،یکی از مهمترین عواملی است که به دورۀ جدید هویت فعلی آن را بخشیدهاست و به همین
دلیل بخشی از امر مدرن است” .سطح تولید سرمایهداری” ( )Marx 1919: 197به هماناندازه که در پدیدآیی
دورۀ مدرن نقش داشته از آن تأثیر گرفتهاست .نکتۀ اصلی در اینجا این است که صنعتیشدن بخشی از روند
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تاریخی مدرنیته است که همین مطالعۀ آن را در قالب یک امر فرهنگی دشوار میسازد .هدف چنین مطالعهای
باید دستیابی به روایتی جامع از صنعتیشدن بهعنوان یک امر فرااقتصادی از طریق خوانش فراگیر برهمکنش
بخشهای گوناگون یک اجتماع در بافت تاریخی خویش باشد.
باستانشناسی می تواند در دستیابی به بخشی از این روایت یاریگر باشد .گسترش باستانشناسی دورۀ
متأخر در ایاالتمتحده در قالب یک حوزۀ پژوهشی نظریهمند توانسته الگوی مناسبی از مطالعۀ فرایندهای
شکلگیری فرهنگ مدرن مادی را ارائه دهد .این بخصوص از دهۀ  1980میالدی و با شکلگیری پروژه
آناپولیس توسط مارک لئونه و تمرکز وی بر نمودهای سرمایهداری در فرهنگ مادی ،بیش از دیگر مطالعات
نمایان گشتهاست ( .(Leone 1985; 1995مطالعۀ بلندمدت لئونه ،بخشی از رویکردی نظری در باستانشناسی
متأخر است که مبنای خیزش مدرنیته را در شکلگیری سطح تولید سرمایهداری میداند .این سطح از تولید،
باستانشناس را با دو عرصۀ اصلی روبرو میسازد :عرصۀ تولید ( )Casella 2005و عرصۀ مصرف ( Symonds
 .)2005سطح تولید به پدیدآیی مادۀ تولید می پردازد و تمام شرایطی که انسان در این مرحله با آن روبروست.
در مقابل سطح مصرف ،در بیانی کلی تمام شرایطی است که فرهنگ مادی پس از تولید با آن روبرو میگردد.
عنوان ”مصرف” روکشی است بر پیچیدگی شرایط فرهنگ مادی در سطح اجتماعی آن.
اما این نوع قطبیت ساده در موضوعیتدهی به رفتار انسان مدرن ،تنها مبتنی بر وجه اقتصادی چنین
رفتاری است .رفتارها و نیازهای فرااقتصادی انسان سبب میگردد که در مواجه باستانشناس با امر مدرن،
توجه صرف به فرایند تولید در معنای اقتصادی آن بسیار خام باشد .مارکس با نوشتن سرمایه ( )1919نشان
داد که تولید یک فرایند فرهنگی است و بدینمعنا اولین گام را (علیرغم تأکید وی بر ماتریالیسم تاریخی) در شکل-
گیری این مفهوم برداشت که انسان در هر لحظه از زندگی خویش در حال تأثیر گذاشتن و تأثیر گرفتن از
عوامل متعددی است که اقتصاد یکی از آنهاست.
بنابراین تأکید لئونه بر سرمایهداری تالشی است در جهت چهار چوبدهی به نگاه صرفاً اقتصادی به
فرهنگ مادی و تولید آن بهصورت صنعتی و بنابراین قراردادن آن در قالب مجموعۀ روایی سرمایهداری .بااین-
وجود ،شاید سرمایه داری در قالبی که در طول دو قرن گذشته در غرب تعریف گشت ،نتواند بهخوبی صنعتی-
شدن را در دیگر مواضع تعریف کند .این مسئلهای است که نیاز به روشنشدن آن بهخوبی در جوامع پیرامونی،
استعماری ،پسااستعماری حس میشود .تالش برای جبران عقبماندگی که یکی از ویژگیهای ملل پیرامونی
بود (که ربط مستقیم به موضوع این متن دارد) سبب پدیدآیی مفاهیم توسعه و رشد اقتصادی گشت که برخالف
تولید سرمایهداری در اروپا متأثر از ملیتگرایی و استقالل سیاسی-اقتصادی بودند ( .)Tomlinson 2003مسئلۀ
انسان مدرن در کشورهای پیرامونی چگونگی واکنش وی به محیطی پسااستعماری است که سرمایهداری در
آن بهندرت از حد دولتی آن فراتر رفته به یک سازمان اقتصادی پویا بدل میگردد .جدل چنین انسانی قالبی
سیاسی دارد .بنابراین الگوهایی که در فرهنگ مادی یک جامعۀ صنعتی پیرامونی جستوجو میگردند ،همواره
در همگرایی با الگوهای فرهنگ سرمایهداری در غرب نیستند)2(.
رویکرد باستانشناختی به مسئلۀ صنعتیشدن ،تاکنون تا حدی در قالب مطالعۀ فنّاوری محدود بودهاست
) (Falser 2001: appendix 6.1: 1-9و به همراه مسئلۀ توجه به چهارچوبهای فرهنگی شکلدهنده و شکل
گیرنده در یک مجموعۀ صنعتی چندان مورد توجه انسانشناسان محقق در دورۀ متأخر نبودهاست .از جمله

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان 5/ 1397

مطالعات روشمند باستانشناختی در این حوزه بهغیراز پروژۀ لئونه در آناپولیس ،مطالعه رزیستانس 1توسط
مروزوسکی و دیگران در کارخانجات الول ( )Mrozowski et al. 1996و شکل در هارپرزفری ()Shackel 1996
است .رزیستانس مسئلهای است که بهنحوی فراگیر توسط باستانشناسانی که طبقات پایین را مطالعه میکنند
موردعالقه قرارگرفته و یکی از خصوصیات ”تودۀ خاموش” در مقابله فرایندهای قدرتی است که از باال تحمیل
میگردند .بااینحال رزیستانس تنها بخشی از چهارچوب اجتماعی-زیستی در جامعۀ صنعتی توجه بیشازحد
به آن نبایستی جای روایتی جامعتر از صنعتیشدن را بگیرد.
رویکرد باستانشناختی در مطالعۀ بقایای تولید صنعتی ،عمدتاً متکی بر سازههای پابرجاست .نکتهای که
میتوان آنرا از طبقهبندی سازمان ثبت مهندسی ایاالتمتحده 2دریافت (Falser 2001: appendix 6.1: 1-
 .)9در این طبقهبندی ،عمدۀ محوطهها سازههایی هستند که از حیث سطح فنآوری ساخت و نوع
کارکرد”صنعتی” هستند .این تقسیمبندی چندان مقبول رویکرد عامتر به تولید نیست که بر مبنای آن
بسیاری از عناصر صنعتیشدن در محوطههای دیگر ،بهویژه محوطههای مسکونی با تنوع فراوانی از دادههای
تولیدی به دست میآید ( ،)Mrozowski et al. 1996نیز به دست میآیند .درهرصورت ،آنچه روشن است
وابستگی عمدۀ این محققان به محوطههایی است که بهدلیل نوع ساختوساز ( ،)3فاصلۀ زمانی با حال و بهویژه
عدم امکان کاوش در محوطههای شهری امروزی ،بهندرت نیاز یا امکان کاوش دارند.
این نوع وابستگی نسبی بهخصوص در اینجا نیازمند مطالعۀ روشمند فضا برای پاسخگویی به پرسشهای
مورد نظر است .فضا یک مفهوم معمارانه است و بههمین دلیل معماران همواره درکی طبیعی از نظم احجام و
زوایای متعدد آن نظم مانند تزیین ،چینش ،جاییابی و سلسلهمراتب داشتهاند .بههمین دلیل مطالعۀ فضا چه
در قالب پدیدارشناختی آن ( )Bachelard 1967و چه در قالب شناختی ( )Cousin 1980پژوهشی سابقهمند است.
اما برای باستانشناسی ،درک فضا نیازمند روشی ارگانیک است که بتواند در فقدان انسان (بخصوص هنگامیکه
انباشت باستانشناختی برای بازیابی رفتار انسان وجود نداشتهباشد) تحلیلی جامع از نظم فضایی و رفتار محتمل انسان
در آن به دست دهد.
بیل هیلیر و ژولین هانسون با انتشار کتاب ”منطق اجتماعی فضا” ( )1984پایهگذار ”نحو فضا” 3به عنوان
روشی ارگانیک برای خوانش چینش فضایی گشتند .این روش که تا سطح باالیی متأثر از نظریۀ گراف است،
متشکل از تعدادی نمودار برای خوانش چینش فضایی است .اساس بهرهگیری از این نمودارها این است که
انسان به طور طبیعی در مقابل نظم خاصی که در هر فضا وجود دارد ،رفتار فضایی خاصی را برمیگزیند .از
سوی دیگر ،درک انسان از برخی شرایط زیستی خویش سبب میگردد که چینش فضاها بهنسبت متغیرهای
محیطی متعدد و کارکرد ،از همدیگر متفاوت باشند .مهمترین استفادهای که باستانشناسی از نحو فضا کرده-
است ،استفاده از تحلیل دسترسی( 4برای مثال بنگرید به  )Regev 2009: 85-99است که بر مبنای آن شیوۀ
خاصی دسترس و میزان رسوخپذیری در فضاها روشنگر کارکرد فضاست .در اینجا برای مطالعۀ نسبت فضاها
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عالوه بر تحلیل دسترسی از تحلیل نقشههای محدب )Hillier and Hanson 1984:1( 5برای سنجش میزان
یکپارچگی و عمق استفاده شده است.
علیرغم اینکه نحو فضا امکان خوبی برای مطالعۀ روشمند و بصری یک فضا ارائه میدهد ،اما ناتوان از بیان
تفسیری باکفایت متناسب با ”نمودارهای” درخشان خویش بودهاست .تالشی که هیلیر (] )2007[1999برای
تفسیر رفتار انسانی در فضا ارائه میدهد بهدلیل وابستگی به روش تجربی خویش ناچار بهمیزان باالیی ناتوان از
بیان ارتباط بین امر معمارانه و شرایط انسانی در هر محیط گشتهاست .بههمین دلیل مطالعۀ هر فضا ناچار از
توجه به شرایط زمانی پدیدآورندۀ آن است .این لزوماً به این معنا نیس ت که فضا از دل آن زمان متولد شده،
بلکه در سیر روایی مطالعۀ انسان و اجتماع ،در اینجا صنعتی شدن آن ،توجه به مفاهیم پدیدآمده در یک بستر
زمانی میتوان سرنخهایی برای شکلدهی به روایت تاریخی از فرهنگ مادی فراهم آورد.
 .3باستانشناسی فضاهای تولید در شهر تهران
در حال حاضر از  122فضای صنعتی که در تهران در سال  1320شمسی وجود داشته (پاکدامن )333-1 :2536
تنها  7فضای صنعتی باقی ماندهاست .اینها شامل کارخانۀ قند کهریزک ( 1274شمسی) (معمارزادۀ تهرانی :132
 )3متروک ،کارخانۀ برق بریانک (( 1301بلدیه  )10 :1300موزۀ حیات وحش) ،کارخانههای سیمان (( 1312اطالعات 9

دیماه  )1 :1312متروک) و گلیسیرین ( )Marray 1950: 150( 1319متعلق به ارتش) در شهر ری ،سیلوی گندم
(( 1318مجلۀ اطاق تجارت  ))1318و کارخانۀ بلورسازی (( 1316مجلۀ اطاق تجارت ( ))1318هر دو در حال فعالیت) در
جنوب تهران ،مجموعۀ صنعتی دخانیات در خیابان قزوین (( 1316اطاق تجارت  )1314دولتی) میباشند .در اینجا
تمرکز مطالعه بر کارخانههای قند کهریزک ،برق هفتچنار ،سیمان ری و سیلوی گندم است که امکان مطالعۀ
آنها وجود داشت و ساختار فضایی آنها بهنحوی مناسب در دست است .با توجه به هدف این مقاله که
مطالعۀ تحول در ساختار فضا با توجه به فرایند صنعتیشدن کار میباشد ،توجه اصلی به فضاهایی از این
کارخانههاست که فرایند تولید در آنها صورت میگرفتهاست و از فضاهای خدماتی و مدیریتی صرفنظر می-
گردد.
کارخانۀ قند کهریزک مجموعهای ساختمانی است که در زمینی به وسعت  50860مترمربع قرار دارند
(معمارزادۀ تهرانی  .)15 :1379ساختمانهای این مجموعه مربوط به زمانهای مختلفی هستند بهگونهای که
ساختمانهای بخش جنوبی مجموعه در دورۀ قاجار ساختهشدهاند ،ساختمانهای غربی و شمالی با توجه به
نوع مصالح مربوط به زمان پهلوی دوم و ساختمان مرکزی مجموعه ساخت دو دورۀ قاجار (سیلوهای کمارتفاع) و
پهلوی اول (سیلوهای مرتفع) می باشند .از میان مجموعه فضاهای متعدد کارخانه ،تنها فضای مرکزی است که
احتماالً برای تولید استفاده میشده است .تصویری نیز که از ابتدای شروع به کار کارخانه عکاسی شده (تصویر
 )1بهخوبی نشاندهندۀ نوع کاربری این فضا میباشد.
فضای فوق به وسعت  4900متر مربع در مجموع از  20فضا با مساحتهای متعدد تشکیلشدهاست که 8
فضای آن فرم سیلو دارند (معمارزادۀ تهرانی  .)33 :1379با توجه به نسبت ارتباط بین فضاها میتوان تا حدی
متوجه سلسهمراتب کارایی آنها شد .میزان رسوخپذیری بین فضاهای داخلی این بخش مقدار نسبتاً یکسانی
Convex map
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است ،تنها در محور ( PKOتصویر  )2این میزان باال میرود .فضای  Pبا رسوخپذیری  6و فضای  Kبا رسوخ-
پذیری  4بیشترین ارتباط را با فضای مجاور دارند و در این میان فضای  Kاز اهمیت باالیی برخوردار است زیرا
تنها بنایی است که فضاهای غربی را با سیلوهای شرق این بخش متصل میکند .وسعت این فضا ( 168متر
مربع) بیش از آن است که بتوان آن را یک کریدور محسوب داشت .فضاهای دیگر با توجه به حاشیهای بودن
بهنظر میرسد مقصد فعالیتهای اصلی بودهاند که در این بخش انجام میگرفتهاست.
از سوی دیگر فضاهای باز پیرامون این بخش با بیش از  31خروجی که در کنارههای ساختمان وجود دارد
بیشترین میزان رسوخپذیری را دارا میباشند .این امر نشان میدهد که فضاهای آزاد بهطور طبیعی بیشترین
پتانسیل برای فعالیت را دارد ،بهویژه فعالیت هایی که نیاز به استفاده از تجهیزات درون ساختمان کارخانه را
نداشته باشد .جدای از آن ،فضاهای آزاد بیشترین پتانسیل برای انجام فعالیتها خارج از محدودۀ کار را داشته-
اند .همانطور که نمودار عامل ( )4کارخانه (تصویر  )3نشان میدهد اگر عامل کار و وظیفه که معیار اصلی
تعیینکنندۀ حرکت در این نوع فضاست ،کنار گذاشتهشود فضاهای آزاد بیشترین امکان حرکت و چرخش را
در سطح مجموعه فراهم میکنند.
تصویری که در سال تأسیس کارخانه از آن برداشته شده است (تصویر  )1نشان میدهد که خط ریلی به
سمت سیلوها حرکت می کرده و مجموعۀ مواد اولیه در خارج از مجموعۀ کارخانه قرار داشته که بهخوبی مؤید
این است که بخشی از فعالیت در خارج از فضای ساختمانی انجام میشدهاست .همچنین این تصویر نشان می-
دهد که دیگر ساختمانهایی که در جنوب مجموعه قرار داشته و معماری طاقی ایرانی دارند احتماالً کاربرد
خدماتی-مدیریتی داشتهاند.
کارخانۀ برق و جوراببافی بریانک به وسعت  6900مترمربع متشکل از  6فضای ساختمانی است که دو
فضای اصلی که فرایند تولید در آن صورت میگرفته در بخش جنوبی مجموعه چسبیده به هم در راستای
شرقی-غربی قرار دارند .فضای کوچکتر غربی به وسعت  17در  19متر ،ساختمانی مرتفع است که امکان
ورود به فضای بزرگتر و کشیدهتر شرقی ( 37در  17متر) را فراهم میآورد .این فضا با توجه به کشیدگی آنکه
امکان چینش مناسب نیروی کار را فراهم میآورد و همچنین با توجه به  21پنجرهای که دورتادور آن
قرارگرفته (بهمنظور تأمین نور کافی؛ مسئلهای که برای فعالیتهای صنعتی بسیاری حیاتی است) احتماالً فضای اصلی
تولید بودهاست .دودکش کارخانه در بخش شمالی قرار دارد و نشان میدهد که موتورخانۀ کارخانه در این
بخش قرار داشته اما اینکه کدامیک از دو ساختمان بخش شمالی محل اصلی فعالیت موتور بودهاند ،بهدلیل
تغییر کاربری مجموعه بهدرستی مشخص نیست.
کارخانۀ بریانک فضای کوچکی است که توسط بلدیۀ تهران برای افزایش میزان الکتریسیتۀ شهر ایجاد شد
(بلدیه  )10 :1300و بعدها به کارخانۀ جوراببافی تغییر کاربری داد .کوچکبودن این فضا ،علیرغم از شکل
افتادن ساختار اصلی آن بهدلیل تغییر کاربری این امکان را فراهم میآورد که در کنار دیگر کارخانههای بزرگی
که از تهران زمان پهلوی اول باقیماندهاست ،بتوان برخی ویژگیهای کار در فضاهای ساده را تشخیص داد.
بخصوص که نوع ساختمان و معماری فضا آن را در ارتباط با تولید پیشاصنعتی در سیستم تولید کارگاهی
مرتبط میسازد .این بهویژه ازاینجهت که تولید جوراببافی از گونه فعالیتهایی است که صنعتیشدن آن به-
کندی صورت میگیرد ( ،)Plamer and Neaverson 1998: 69امکان تفسیر باالتری به محقق میدهد.
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کارخانۀ سیمان ری فضایی است به وسعت  87358متر مربع که در محلۀ صفائیۀ شهر ری امروزی قرار
دارد .از هنگام تأسیس در سال  1312تا هنگام تعطیلی آن در سال  1362شمسی ،کارخانه تغییرات زیادی را
در ساختمان خویش مشاهده نمود که مهمترین آنها در سال  1316و  1330اتفاق افتاد که در هر یک از این
دو دوره با افزایش ظرفیت تولید کارخانهها (بهترتیب اضافهشدن کورۀ  200تنی و  300تنی) همراه بود (کنت
.)104 :1385

فضای امروزی کارخانه از حیث تنوع کاربری به  41بخش تقسیم میشود .ساختار فضایی این اجزا بسیار
پیچیدهتر است و تنوع باالیی از حیث همنشینی و ارتباط را عرضه میدارد .از این میان بخش اصلی کارخانه
که براساس تصاویر و نوع کاربری به زمان حکومت پهلوی اول تعلق دارند (مجلۀ اطاق تجارت شمارۀ 7 :1315 ،144؛
مجلۀ اطاق تجارت شمارۀ  )1 :1316 ،164حدود  13بخش از این  41بخش را در برمیگیرد (تصویر  )7که
نشاندهندۀ میزان گسترش باالی کارخانه در دورههای بعدی است .بر مبنای این مسئله ،براساس مساحت
بخش هایی از بنا که متعلق به دورۀ پهلوی اول بودند وسعت اصلی کارخانه در این زمان حدود  13570متر-
مربع بودهاست.
مطالعۀ شاخصه های فضایی کارخانۀ سیمان ری نیز همانند کارخانۀ کهریزک از اهمیت فضاهای آزاد بیرون
کارخانه سخن میگوید (تصویر  . )9این شاخصۀ اصلی همراه با اهمیت یافتن فضاهای انباری در کنار فضاهای
تولیدی است .بخش  Dدر تصویر  7انبار کلینکر ساختمان سیمان است با وسعت  5239مترمربع ( 38درصد
کل وسعت فضاها) .این مساحت نشان میدهد که همانند کارخانۀ کهریزک فضاهای توخالی که کاربرد تولید و
ذخیره داشتهاند از حیث وسعت اهمیت باالتری پیدا کردهاند و در کنار آن فضاهای اصلی تولید فشرده شدهاند.
بخصوص که فضایی مانند انبار کلینکر با وسعت باالی خویش ،هیچگونه امکان خروجی به اطراف ندارد و ورود
خروج از طبقۀ باال صورت می گیرد و بارگیری کلینکر با استفاده از جرثقیل صورت میگرفتهاست که در آن
واحد ،گنجایش بیش از  2نفر را نداشتهاست .با توجه به اینکه کارخانه در این دوره در حدود  600کارگر
داشتهاست (همان) .سهم این بخش از نیروی کار تنها  0.3درصد بودهاست.
فضاهای هر دو کارخانۀ قند کهریزک و سیمان ری فاقد عنصر گردشپذیری ( )5هستند .کریدور و فضای
انتقالی وجود ندارند و فضاهای واسطه برای عبور و مرور بسیار اندک هستند .این بدان معناست که ارتباط
مستقیم فضایی بین فضاهای مختلف وجود نداشتهاست .البته این لزوماً بدین معنا نیست که ارتباط بین
اجزای فرایند کار محدود بوده ،اما به هرصورت ارتباط فضایی با فاصلهگرفتن از نظم عبور و مروری و بدین-
ترتیب شلختهشدن ارتباط بین اجزای تولید ،وابستگی مستقیم به هم را از دست میدهند.
فضای کارخانۀ سیمان بدانصورت که در سال  1320وجود داشته از دو بخش اصلی تولید مادۀ اولیۀ
سیمان (کلینکر) ( )FGIJKLMNو سپس آسیاب تولید سیمان ( )ABCتشکیل شده است .پیونددهندۀ بین
این دو بخش انبار کلینکر است که در واقع محور تقارن در فعالیتهای فضا بودهاست .این تقارن و دو بخشی
بودن کارکردی فضاها مطابق ماهیت پیچیدهای که مبنای تقسیم دقیق کار بوده شکل گرفتهاست .تقسیم کار
یکی از ویژگیهای شاخص در فرایند صنعتیشدن است ( )Schneider 1957: 34که در یک کارخانه که
برمبنای تولید ماشینی فعالیت میکند طبیعتاً وجود خواهد داشت اما در هیچ کدام از نمونههایی که تا اینجا
مطالعه شدهاند ،این ویژگیها چنین بهعنوان شاخص و بر مبنای تقارن فیزیکی فضاها خودنمایی نکردهاند.
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آنچه در مورد فضاهای تولید صنعتی ایران در زمان پهلوی اول (عمدتاً سرمایهگذاریهای دولتی) صادق است ،تولید
ساختمان بدون توجه به زیبایی معمارانه و تنها با تمرکز بر کارایی بنا بودهاست .فضاهای سیلویی و مکعبی که
پس از تصویب قانون کارخانهها در سال ( 1315مجلۀ اطاق تجارت ،سال هفتم شمارۀ  )4-6 :1315 ،141به عواملی
چون نور و ارتفاع بنا توجه جدی نمودند .بنابراین خشونت در ریخت فضا در کارخانههای این زمان امر عجیبی
نیست .اما در کارخانۀ سیمان علیرغم وسعت و پیچیدگی که تولید سیمان با خود دارد ،این پراکندگی با نوعی
نظم و قرینگی درونی بر مبنای کارکرد همراه است.
سیلوی غلۀ تهران در زمینی به مساحت  190هزار مترمربع و با زیربنای  16هزار مترمربع ساختهشد (مجلۀ
اطاق  15شهریور تجارت  ،1318سال یازدهم ،شمارۀ  .)3 :212ساختمان سیلو  5طبقه میباشد و برج آن با یازده طبقه
برای فرایند جانبی مربوط به ذخیرۀ غله ایجاد شده است (همان) .موقعیت قرارگیری این سیلو در کنار خط ریل
راهآهن از اهمیت استراتژیکی این بنا برای شهر تهران خبر میدهد ،هر چند هماکنون خط ریل داخلی
مجموعه استفاده نمیشود .جدای از آن ساخت سیلو در این منطقه دومین پروژه از مجموعه سرمایهگذاری در
این منطقه از تهران بود که پیش از آن با کارخانۀ بلورسازی (( 1316مجلۀ اطاق تجارت 15 ،شهریور  ،1318سال
یازدهم ،شمارۀ  )8-5 :212و پس از آن با ساخت کارخانۀ چیتسازی ( )1324ادامه یافت.
مجموعۀ سیلو دو شاخصۀ اصلی از حیث فضایی دارد .اول ارتفاع بسیار باالی مجموعه (ارتفاع برج سیلو 52
متر میباشد (مجلۀ اطاق تجارت  ،1318سال یازدهم ،شمارۀ  .)3 :212بهنظر میرسد با چنین ارتفاعی ،سیلوی گندم
مهمترین عامل شکلدهی به خط آسمان تهران (حداقل در جنوب شهر) بودهاست .تأثیر ضمنی این امر بسیار مهم
است زیرا این بهطور اساسی ارجاع به قدرت حکومت (توانایی وی برای ساخت چنین بنای عظیمی) برای کنترل
کردن و حفظ نظم شهر (مجموعهای حیاتی که توسط حکومتی نظامی ساخته شده) دارد.
دوم ،ماشینیشدن کامل در این مجموعهاست .بهندرت فعالیتی در مجموعه وجود دارد که نیاز به دخالت
مستقیم انسان در تولید محصول داشتهباشد .این واسطهای بودن فعالیت انسانی خود را در نظم فضایی نیز
نشان میدهد .انبوه ماشینآالت در مجموعه سبب میشود که جریان حرکت در فضا را نه ساختمان بلکه
همجواری ماشینها تعیین کنند .بهعبارت دیگر انسان باید نظم و ذهنیت خویش از فضا را در نسبتی اجباری
با ماشیناالت بازتعریف کند .این مسئلهای است که احتماالً در مورد کارخانۀ سیمان ری نیز ،که امروزه
ماشینآالتی در آن وجود ندارد ،صادق بودهاست.
بخش زیادی از فضای اصلی سیلوی غله را محیط غیرقابل دسترسی سیلوها در برمیگیرد (حدود  71هزار
مترمکعب از  130هزار مترمکعب حجم کل مجموعه) .با توجه به اینکه در این بنا ،برخالف دیگر مجموعههای مطالعه-
شده ،گسترۀ عمودی بنا از اهمیت باالتری نسبت به گسترۀ افقی برخوردار است ،بخش باالیی از رفتار و آمد از
طریق پله برای دستیابی به باالترین طبقات بودهاست و این میزان (با توجه به اهمیت طبقۀ پنجم برای نظارت بر
تصفیۀ غله) بدان میزان بوده که انرژی باالیی را مصرف کند .بهعبارت سادهتر ،حرکت عمودی در فضا ساده و
تکمقصدی بوده و این سبب نوعی یک نواختی از درک محیط و تا حدی اتالف انرژی است (گزارشی از بهرهگیری
از باالبر در سالهای ابتدای استفاده از مجموعه نیست).
مجموعۀ فضاهای مطالعهشده در اینجا هر کدام ویژگیهای مختص خود را در شکل و ساخت فضا داشتند.
بااینحال چند مشخصۀ مشترک در این بین وجود دارد .پراکندگی (کارخانۀ قند کهریزک ،کارخانۀ سیمان ری،
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کارخانۀ برق بریانک) ،دسترسی با واسطۀ فضای باز (کارخانۀ قند کهریزک ،کارخانۀ سیمان ری ،کارخانۀ برق بریانک)،
افزایش باالی حجم فضاها بهنسبت نیروی کار و فشردگی فضاهای اصلی تولید (هر چند که حاصل نیازهای کاربردی
مجموعه باشد :کارخانۀ قند کهریزک ،کارخانۀ سیمان ری ،سیلوی غلۀ تهران) ،اهمیت ماشینآالت در ساختدهی به فضا
و احتماالً حرکت در آن (کارخانۀ سیمان ری و سیلوی غلۀ تهران) اصلیترین این شاخصهها هستند .در مبحث
بعدی با نگاهی به ویژگیهای نظم فضایی در شیوههای تولید خانگی و کارگاهی سعی میگردد که از طریق
مقایسهای نسبی روند تحولی شکلگیری فضاهای تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
 .4بحث و نتیجهگیری :روند تحول در ساختار فضاهای تولید
روند تغییر در شکل فضا و ارتباط فضایی رابطهای علی با تغییر در سیستم اقتصادی-اجتماعی تولید دارد .به-
صورت پیشفرض تا شکلگیری صنعتیشدن بهعنوان سطح اصلی تولید اقتصادی 4 ،سیستم اصلی روند تولید
را اداره میکردند .اینها بهترتیب عبارتند از :شیوۀ تولید خانگی؛ تولید واسطهای6؛ تولید کارگاهی و در نهایت
تولید در کارخانه ( .)Jones 1978:71هر کدام از این گونههای تولید شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارند،
اما این ویژگیها مبتنی بر مقتضیات محلی هستند .اساس این گونهشناسی بر مبنای تقسیم کار ،روش تولید و
شیوۀ توزیع است .بدین صورت که در شیوۀ تولید خانگی ،کاالی تولید شده توسط اعضای خانواده (عمدتاً زنان)
چنان که در ایران نیز دیده میشود ( ))Abdullaev 1963: 115در بازار محلی بهفروش میرود و تولید ،دستی
و با ماشینآالت ساده صورت میگیرد .در تولید واسطهای ،تولید خانه به واسطۀ تاجر در سطح گستردهتری به
فروش میرود ( .)Schneider 1957: 34تولید کارگاهی دو هویت متمایز دارد؛ از یک سو تولید سنتی صنعتی
است که گاه توسط صنف سازماندهی شده و توسط اصول سنت اداره میشود و گاه آزادانه بر مبنای نیاز
محلی کار میکند ( .)Floor 1984از سوی دیگر تاجرانی که تولید خانگی را سامان دادند با تجمع سرمایه این
امکان را دارند که صنعتگران را در یک مکان جمع کنند ( .)Schneider 1957: 34این صنعتگران ،احتماالً،
عمدتاً از شیوۀ سنتی تولید میآیند تا تولیدکنندگان خانگی که کار آنها بر مبنای ساخت جنسیتی و نوع
تقسیم کار دشواری بسیاری برای تقسیم در برابر تاجر قرار میدادهاست .در نهایت شیوۀ تولید کارخانهای که
بر مبنای سطح تولید سرمایهداری ،تخصصیشدن کار ،پدیدآیی کارگر نیمهماهر ،جدایی نیروی کار از ابزار
تولید و ماشینیشدن فرایند تولید متمایز میگردد (.)Jones 1978:71
روند شکلگیری شیوههای تولید فوق ،لزوماً درزمانی نیست .چنانکه برای مثال امروزه نیز هر چهار شیوۀ
فوق پهلو به پهلوی هم در فرایند تولید درگیر هستند ،بنابراین باید توجه داشت که مطالعۀ شکلگیری ساختار
فضاهای تولید بر مبنای شیوههای تولید کاال میبایست انعطاف این تحول را مد نظر داشتهباشد .بخصوص که
در ایران برخالف بسیاری از کشورهای صنعتی در اروپا پدیدآیی شیوۀ تولید با حمایت متمرکز از باال و تحت
تأثیر مفهوم [در آن زمان] ابتدایی توسعه شکل گرفته است (فلور  )1371و وابستگی ذاتی به تواناییهای
اقتصادی ایران در آن زمان نداشتهاست.
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در مورد شیوۀ تولید خانگی ،فرایند زنانۀ تولید (رجوع کنید به  )Abdullaev 1963: 115وابستگی تام به
امکانات خانه داشت .طبعاً این مسئله تحت تأثیر مرزهای درونی و فرهنگی است که در خانه وجود داشتهاست.
در فرهنگ شهری ایران ،جدایی اندرونی و بیرونی و تمایز جنسی درون خانه ،به محدودیت این نوع تولید
دامن میزدهاست .مسئلهای که طبعاً در مجموعه فضاهای سادهتر (بهویژه در روستا و سکونتگاه عشایری) محلی از
اعراب نداشتهاست .چنانکه برای مثال چنانکه در تصویری از هولتسر (هولتسر  )221 :1392فضای باز بیرون در
یک سکونتگاه روستایی یا عشایری ممانعتی برای کار پدید نمیآوردهاست .درحالیکه در شهری مثل کاشان،
فضای تولید ،گاه محلی اختصاصی در درون خانه بودهاست (مجلۀ اطاق تجارت شمارۀ دوم آذر ماه .)1308
تولید صناعتی کارگاهی مراتب مختلفی بهخود میگیرد و بهعبارتی یکی از پیچیدهترین مراحل شکلگیری
تاریخی شیوۀ تولید است که یک پای آن در شیوۀ تولید مطابق ساختار اجتماعی قدیم است و پای دیگر آن در
تولید کارگاهی مبتنی بر سطح تولید سرمایهداری میباشد .از یکسو ساختار صنف بر مبنای سنت ( Floor
 )1984تنها بخشی از تولید را اداره می کرد .از سوی دیگر تولیدی که زیر نظر صنف نبود به احتمال از بسیاری
از ویژگیهای عضو صنف بودن (مانند حضور در بازار) بیبهرهبود .در کنار آن ،مدارک محدودی برای تولید
متمرکز دولتی که مرحلۀ پیشین تولید سرمایهداری و همتراز با تولید در کارگاه است ،وجود دارد که درک این
مرحلۀ مهم را تا حد باالیی محدود به استنتاجهای ابتدایی میکند .مسئلۀ دیگر تولید در شرایطی است که
مبادلۀ اقتصادی چندان از اهمیت برخوردار نیست (این خود جای پرسش دارد) و تنها محدود به برآوردن نیازهای
مستقیم است چنانکه در روستا مشاهده میگردد و طبعاً ساخت فضایی خود را میطلبد .شاید مهمترین نکتۀ
مقدماتی در مورد تولید صناعتی در کارگاه وجهۀ اجتماعی آن بهعنوان کار مردانه است که آن را از محیط
خانه جدا میکند .این شاید به برتری فرضی کار [مردانه] بهمعنای اقتصادی آن برگردد .سوالی که جست-
وجوی پاسخ آن نیازمند مطالعۀ بیشتر در ادبیات کار در ایران پیشامدرن است.
ساختار فضا در این نوع تولید به تناسب وجهۀ اجتماعی و سازماندهی آن چهرههای متفاوتی میگیرد .کار
در بازار که اغلب زیر نظر صنف بودهاست ( )Ibidاغلب در حجرههای بازار سازمان مییافتهاست .در اینجا فضا
هم متعلق به تولید بوده است و هم فروش ،اما در بسیاری از مواقع فضای مورد نیاز برای کار کفاف الزم برای
هر دو را نمیدادهاست .چنین مسئلهای را بهسادگی میتوان از طریق مدارک تصویری دورۀ قاجار متوجه شد
که فرایند کار در جوار فضای بیرون آن صورت میگرفتهاست (تصویر  .)8چنین مسئلهای در بازار سبب
گسترش فضای کار به بیرون از فضای اصلی تولید و فروش و مهمتر از آن افزایش تقابل چهره به
چهره( ) Goffman 1956: 1- 7نه فقط با مشتریان بلکه با سایر اعضای بازار میگردد .این به همراه این نکته
است که ساخت پیچیدهای که برای حرکت در بازار وجود دارد (تصویر  )9سبب میگردد که عبور و مرور بیش
از آنکه به توانایی جهتیابی وابسته باشد به تجربۀ زندگی و کار در بازار محدود باشد و این از عوامل مهم
ساختدهی به وجه اجتماعی کار در بازار است.
تولید کارگاهی تحت نظارت دولت از مواردی است که در آن نمیتوان ساخت مشخصی را در فضا پیدا
نمود .تنها نمونۀ در دست از دورۀ قاجار قورخانۀ حکومتی است که در آن بر مبنای توصیفات اعتمادالسلطنه
(اعتماد السلطنه  )93 :1363مجموعهای نسبتاً نامنسجم از کارگاههای مختلف بوده که تحت نظارت حکومت عمل
میکردهاند .میزان نظارت بر فعالیت این کارگاههای منفرد چندان مشخص نیست ،اما میتوان میزانی از نظارت
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دولتی برای دستیابی به کیفیت مطلوب را در نظر گرفت که بین نظارت مطلق شیوۀ تولید کارخانه و شیوۀ
سنتی تولید صناعتی قرار داشتهاست.
درنظرگرفتن کارگاههای دولتی بیش از هر چیز در راستای این نکته است که یکی از مهترین نظریههای در
مورد سطح اقتصادی ایران ،سرمایهداری حکومتی-استبدادی است (اشرف  )7-1353:49که هر چند در جزئیات
آن محل بحث وجود دارد اما بههرحال در بحث از سرمایهداری (تجمع سرمایه بهمنظور بهرهگیری در امور اقتصادی)
میتوان از این شیوۀ تولید بهعنوان نقطۀ عطف انتقال به تولید کارخانهای سخن بهمیان آورد .در اینجاست که
پدیدآیی کارگاههای غیر ماشینی مبتنی بر شیوۀ تولید سرمایهداری محل حرکت به سمت شیوۀ تولید نوین
میگردد .شاخصۀ تولید کارگاهی جمعشدن نیروی کار متخصص یا نیمهمتخصص در یک محل و جدایی
نسبی آن از ابزار تولید و محصول تولیدی خویش است (.)Schneider 1957: 34
اطالعات پراکندهای از کارگاه های تولیدی در ایران تا پیش از آغاز قرن چهاردهم شمسی در دست است.
بااینحال میتوان متوجه شد که مهمترین کارگاههای ایران از حیث اقتصادی کارگاههای تولید نساجی و
بهویژه تولید فرش بودهاند .از دهۀ  1880میالدی ،با کاهش ارزش تریاک ایران در بازار بینالمللی فرش
اهمیت باالیی در باالبردن تراز تجارت ایران بازی میکرد .بااینحال تولید تا انتهای قرن حاصل تولید خانگی
بود تا تولید کارگاهی .عبداللهیف توضیح میدهد تا  1899میالدی در آذربایجان حتی یک کارگاه تولید فرش
وجود نداشت و کار توسط زنان و در خانه انجام میگرفتهاست ( .)Abdullaev 1963: 115در سال 1914
حدود  100000نفر در تولید صناعتی مشغول بودند که باز از این میان رقم کارگاههای دستی روشن نیست
( .)Issawi 1971: 261اما به هرحال بهنظر میرسد که ارزش نوع تولید سبب شکلگیری برخی کارگاهها شده
است ( )Abdullaev 1963: 116- 122از میان آنچه در دست است ،مهمترین اطالعات (البته برای باستانشناس)
حاصل مطالعۀ عکس هایی است که ارنست هولتسر در دو دهۀ انتهایی قرن نوزدهم بهویژه از اصفهان تهیه
کردهاست)6( .
تصویر  10عکسی است از هولتسر مربوط به یکی از کارگاههای ریسندگی اصفهان در ربع آخر قرن نوزدهم
میالدی .این تصویر دو نکته روشن دارد .اول اینکه ماشین به فضا سازمان میدهد ،مسئلهای که بهنیاز صنعت
به ابزارهای ریسندگی برمیگردد .نکتۀ دوم سلسلهمراتب سنی (بافندگان بزرگسال و ریسندگان نوجوان) در حین
کار است .این بدویت در سازماندهی به فضا و نیروی کار را نکتۀ دیگری تکمیل میکند :برمبنای کیفیت بنا در
تصویر بهنظر نمیرسد که هیچ امر خاصی ساختمان را به فرایند تولید متصل نمیکند .بهعبارت دیگر
ساختمان هیچ شاخصۀ ذاتی (بهجز نورگیربودن که برای چنین فضایی الزم است) برای تبدلشدن به محل کارگاه
ندارد  .در کنار آن کیفیت بافت ساختمان که از تصویر مشخص است نشان میدهد که احتماالً ارزانترین فضا
برای کار انتخاب شده است .این نکتهای است که میتوان با توجه به تصویر  11با تأکید بیشتری عرضه گردد.
محیط آزاد کار در این تصویر نشان می دهد که امکانات کار تنها عامل محدودکننده برای انتخاب فضا در
تصویر قبلی بوده است.
در نظام کارخانهای انتخاب یک فضای خاص بهمنظور تمرکز برای سازماندهی بهتر و کسب اطمینان از
شرایط محصول است .پدیدآیی کارخانجات در ایران نیز بهمنظور افزایش تمرکز و کمیت تولید ،فرض مناسبی
است هر چند که چیزی از امیال صاحبان ایرانی کارخانهها در دست نیست .بااینحال رسوخپذیری باالی
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فضاها و پراکندگی نسبی فضاهای مختلف به هم ،که باز یک خاصیت کاربردی است و شاید ربط چندانی به
فرهنگ تولید سنتی در ایران ندارد ،نشان میدهد که خاصیت انعطاف فضایی که در فضاهای قدیم وجود
داشت ،در اینجا نیز توفیقی اجباری بودهاست .بااینحال در نبود اطالع دقیق از نوع وظایف و شرایط تقسیم
کار بیش از این نمی توان به بیان فرض پرداخت .جدای از این امر ،حرکت به سمت تقسیم فضا برمبنای
ماشین و تقسیم کار اولیه بر مبنای خواص عام (سن و بعد از آن جنس) نشان میدهد که شاید افتراق بین
سیستم کارگاهی و کارخانه ای بیش از هر چیز بر مبنای کمیت و کیفیت ساخت بوده تا مبانی اقتصادی اصلی
برای تولید.
هنگامیکه چهار کارخانۀ مطالعهشده در این نوشته با سیستم تولید سنتی که مبتنی بر سیالیت و نیاز بوده
مقایسه گردند ،روشن خواهد شد که عامل اصلی تفاوتدهی بین دو نظام اهمیت باالتر پیوند فیزیکی در نظام
کارخانهای است .بهعبارت دیگر هم کارخانه بهعنوان یک کل و هم نیروی تولید ،با مادۀ کارخانه پیوند نزدیک-
تری دارند تا در نظام تولید کارگاهی .این وابستگی ،سازمان را در نقطهای پایینتر از کل مادی کارخانه قرار
نمیدهد ،اما برخالف نظام کارگاهی سنتی ،جداشدن از ساختمان برای سازمان دشوار است :هزینۀ اقتصادی
سبب میشود که تمامیت کارخانه بهگونهای ساخته شود که بهرهگیری از آن تا مدتها ادامه یابد .تداوم در
زمان و فضا با ریشهیابی در ساخت فرهنگی ،وابستگی به فیزیک را با گذر زمان افزون مینماید .چنانکه در
نمونهای مانند کارخانۀ سیمان ری ،تاریخ پنجاه سالۀ کارخانه آن را به نمادی ارزشمند برای تمام کارکنان آن
تبدیل نمود (حسن فراهانی ،مدیر مالی و اداری کارخانه :مصاحبۀ شخصی).
نظام کارخانهای هنگامی در ایران پدید آمد که نظام سنتی تولید در ایران پویا بود (چنان که اکنون نیز هست)
بنابراین روند شکلگیری تولید در ارتباط مستقیم با فرهنگ تولید جامعه بودهاست .این نکتهای کلیدی در
درک شرایط و فرهنگ تولید است .درک فضا یا هر انباشت باستانشناختی باید مبتنی بر بافت فرهنگی باشد،
در غیر این صورت سیالیت رفتار انسانی هر تفسیری را محکوم به اجحاف میکند .بنابراین نظامهای تولیدی
که در باال مطرح شدند میبایست متناسب با درک فرهنگ تاریخی بازخوانی شوند.
 .5نتیجه
هدف اصلی این نوشته نشان دادن این نکته بود که تداوم فرهنگی عامل و راهنمای اصلی در درک فرهنگ
مادی قرن جدید است .پدیدآیی نظام کارخانهای در قرن اخیر ،هرچند حاصل تالشهای حکومت و سرمایه-
داری ضعیف ایران و با بهرهگیری با نظام تولید غربی بود اما در نهایت در قالب فرهنگ ایران سازگار شد.
نیروی تولید ایران که از بافت کار قدیم برآمده بودند در مواجهه با شرایط جدیدی ،درک خود را از فرایند کار
از دست ندادند .این نکتهای است که حداقل در دهههای ابتدایی صنعتیشدن محلی از اعراب دارند.
چهار کارخانهای که در اینجا مطالعه شدند ،در بافتی از روند سنتی تولید مورد بحث قرار گرفتند .شباهت
در ساختار فضایی سه کارخانه قند کهریزک ،برق بریانک و سیمان ری و تفاوت اساسی آنها در ساختار و
کارکرد با سیلوی تهران هر چند حاصل نیازهای کارکردی هستند اما در نهایت تأثیر خود را بر فرهنگ و درک
از ساختار فضا میگذارند .نکته این است که این ساختار تحت تأثیر انسان تغییر یافته و به مصالحه کشیده
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میشود .بااینحال بهنظر میرسد که آمادگی برای فهم تغییر وجود داشتهاست چنانکه در نمونههای اولیۀ
شیوۀ تولید کارگاهی (مبتنی بر سرمایهداری) قابل مشاهدهاست.
مبنای نتیجهگیری در اینجا درک تاریخ بهعنوان مجموعهای از امور خرد است که قابل تعمیم به فرهنگ
مادی نیز میباشد .طبیعی است که چهار کارخانه به تنهایی نمیتوانند تصویر روشنی از فضای تولید ایران
ابتدای قرن چهاردهم شمسی بهدست دهند .اما نظر نویسنده بر این است که باالبردن کمیت آماری لزوماً به
یک درک جامع از کلیت فرهنگی منجر نمیشود در حالیکه درک کیفی میتواند روشنکنندۀ چند نکتۀ
محدود باشد .دست یابی به درکی باالتر از ساختار فضای تولید در ایران نیازمند مطالعۀ کیفی و مقایسۀ تمام
معدود فضاهایی است که در حال حاضر در ایران باقی ماندهاند.
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پیوستها
 -1دول مارکسیستی نیز در تنافر خویش از غرب در مورد سرمایهداری به دول پیرامونی دیگر نزدیکاند با این تفاوت که وجود سرمایهداری
دولتی و برنامهریزی متمرکز برای دستیابی به رشد صنعتی در کشورهای مارکسیستی (بخصوص شوروی سابق و چین) برخالف دیگر
کشورهای پیرامونی کامالً روشن است (.)Shearer 1996
 -2این مسئلهای است که عمدتاً در مورد صنایع ماشینی انتهای قرن نوزدهم و قرن بیستم صحیح است .اما در بسیاری از مواد در مورد فضاهای
تولیدی موارد خالف مشاهده میگردد .برای مثال تصاویری که هولتسر از فضاهای تولیدی اصفهان تهیه کرده (هولتسر  )84 :1392نشان
میدهند که بناهای مختص تولید فضاهای بسیار ساده و گاه رقتباری بودهاند.
 -3نمودار عامل ( )Agent Graphبخشی از مجموعه نموداری متعلق به نظریۀ نحو فضاست که حرکت انسان در فضا را بر مبنای درک
بصری وی از محیط پیرامون میسنجد ()Penn and Turner 2001
 Ringiness -4یکی از اصطالحات مورد استفاده از نحو فضاست .این اصطالح به طبقاتی از مجموعههای فضایی اطالق میگردد که برمبنای
آن فضاهای انتقالی و کریدورها از اهمیت باالیی برخوردار باشند.
 -5این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که عکس واقعیت را در لحظه نشان میدهد و باستانشناس متوجه این نکته هست که امر واقع در
زمان و مکان سیال است و بنابراین واقعیت در عکس بسیار محدود و دچار سوگیری است .البته این مسئلهای است که میتوان در مورد بافت-
های باستانشناختی نیز مطرح کرد با این تفاوت که بهنظر میرسد که حداقل بافت باستانشناختی دچار تبعیضی که عکاس قائل میشود،
نیست .در اینجا نیز استفاده از تکتصویر برای روشنکردن نکاتی از سیستم کارگاهی تنها مثالی است که میتواند برخی نکات را روشن کند
ولی نکتۀ مسلمی از سیستم کارگاهی وجود ندارد.
 -6این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که عکس واقعیت را در لحظه نشان میدهد و باستانشناس متوجه این نکته هست که امر واقع در
زمان و مکان سیال است و بنابراین واقعیت در عکس بسیار محدود و دچار سوگیری است .البته این مسئلهای است که میتوان در مورد بافت-
های باستانشناختی نیز مطرح کرد با این تفاوت که بهنظر میرسد که حداقل بافت باستانشناختی دچار تبعیضی که عکاس قائل میشود،
نیست .در اینجا نیز استفاده از تکتصویر برای روشنکردن نکاتی از سیستم کارگاهی تنها مثالی است که میتواند برخی نکات را روشن کند
ولی نکتۀ مسلمی از سیستم کارگاهی وجود ندارد.

تصویر  -1کارخانۀ قند کهریزک (مرکز اسناد دانشگاه تهران)
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تصویر  -2طرح کارخانۀ کهریزک (معمارزادۀ تهرانی  )33 :1379تصویر  -3طرح نمودار عامل کارخانۀ قند کهریزک .سردترین
رنگ نشاندهندۀ کمترین (خاکستری) امکان فعالیت و گرمترین رنگ (قرمز) نشاندهندۀ بیشترین امکان فعالیت هستند.

نمودار  : 1نمودار کیفیت دسترسی در کارخانۀ قند کهریزک نسبت به محیط آزاد نمودار  :2نمودار کیفیت دسترسی کارخانۀ قند
کهریزک نسبت به فضای P

تصویر  :4کیفیت نسبی عمق دسترسی در فضاهای کارخانۀ قند کهریزک
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تصویر  :6طرح کارخانۀ برق و جوراببافی بریانک (نگارنده) نمودار  : 3کیفیت دسترسی در کارخانۀ قند بریانک .دوایر سفید
نشاندهندۀ فضاهای واسط هستند.

تصویر  – 5طرح فضاهای کارخانۀ سیمان ری A :و  :Cسیلوی سیمان : B،سالن آسیاب سیمان :D ،انبار کلینکر I ،E ،و :L
آسیاب مواد خام کورۀ  100تنی :F ،آسیاب مواد خام کورۀ  200تنی  :Gسیلوی مواد خام کورۀ  300تنی :H،تعمیرگاه :J ،کورۀ
چرخشی :N ،مولد الکتریسته (کنت )112 :1385

نمودار  :4کیفیت دسترسی فضاهای کارخانۀ سیمان ری .در فضای  Dدسترسی تنها از طریق پله ممکن است .تصویر  :5نمودار
محدب میزان پیوستگی فضاها در کارخانۀ سیمان :پیوستگی متغیری از عدم تقارن نسبی است که حاصل تقسیم دو برابر
میانگین عمق منهای یک بر تعداد فضاهاست .رقم پایینتر عدم تقارن نشاندهندۀ ارتباط نزدیکتر فضاها با همدیگر و بدین-
ترتیب پیوستگی آنهاست ()Hillier and Hanson 1984: 108

 /18درآمدی باستانشناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار

تصویر  :7تصویر هوایی سیلوی غلۀ تهران و آسیاب آن در سال ( 1335سازمان نقشهبرداری کل کشور)

:8

ورودی

تصویر  9محیط بازار تهران و خطوط ارتباطی آن (مقتبس

تصویر

از نقشه عبدالغفار نجم الملک The Geographical
)Journal 1965

()KavehFarokh.com

یک

مغازه

از

بازار

تهران

تصویر  -11فعالیت نجاری در انتهای قرن نوزدهم ( Floor

تصویر  -10کارگاه نساجی در اصفهان در دورۀ قاجار (دو دهۀ

)2007: Fig 4, P.167

انتهایی قرن نوزدهم) (هولتسر )84 :1392

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان 19/ 1397

منابع
اشرف ،احمد (« ،)1353ویژگیهای تاریخی شهرنشینی در ایران دردورۀ اسالمی» ،نامۀ علوم اجتماعی ،)4( ،صص .7-49
اطالعات ( 9دیماه  ،)1312افتتاح کارخانۀ سیمان ری ،ص .1
بلدیه ( ،)1300اقدامات بلدیه :دایرۀ مهندسی و معماری ،)3(1 ،ص.10
پاکدامن ،ــــ ( ) 2536آمارنامۀ اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم ،انتشارات دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران ،تهران.
زاهدی ،علی ( ،)]1310[ 1342لزوم پروگرام صنعتی ،تهران.
فلور ،ویلم ( ،)1371صنعتیشدن ایران ،ترجمۀ ابوالقاسم طاهری ،توس ،تهران.
کنت ،ماندانا (« .)1385کارخانۀ سیمان ری» ،مجموعه مقاالت سومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ،جلد سوم .صص
104-112
مجلۀ اطاق تجارت ( ،1308آذر)« ،وضعیت تولید در کاشان ،)2(1 ،،ص .18
مجلۀ اطاق تجارت ( ،1314مرداد)« ،کارخانۀ دخانیات تهران» ،)116( 6 ،ص.40
مجلۀ اطاق تجارت ( ،1315شهریور)« ،قانون کارخانههای ایران» ،)141( 7 ،صص .6-4
مجلۀ اطاق تجارت ( ،1315مهر)« ،ساختمان جدید کارخانۀ سیمان طهران» ،)144(7 ،ص .6
مجلۀ اطاق تجارت ( ،1316شهریور)« ،قسمت جنوبی کارخانۀ سیمان ایران» ،)164(8 ،ص .1
مجلۀ اطاق تجارت ( ،1318شهریور)« ،سیلوی گندم تهران» ،)212(11 ،ص .3
مجلۀ اطاق تجارت ( ،1318شهریور)« ،کارخانۀ بلورسازی تهران» ،)212(11 ،ص .8-5
محمد حسن خان اعتماد السلطنه ( ،)1363الماثر و اآلثار ،از چهل تاریخ ایران ،به کوشش ایرج افشار ،اساطیر ،تهران.
معمارزادۀ تهرانی ،مهدی (« ،)1379گزارش ثبتی کارخانۀ قند کهریزک» ،ادارۀ کل میراث فرهنگی استان تهران ،تهران.
هولتسر ،ارنست ( ،)1392هزار جلوۀ زندگی :تصویرهای ارنست هولسنر از عهد ناصری ،بهکوشش فریبا فرزام ،مرکز اسناد و مدارک
میراث فرهنگی ،تهران
Abdullaev, Z.Z., 1963. Promyshlennost, I zarozhadenie rabochego klassa Irana V Konste
XIX- nachala XX VV, Baku.
Bachelard, G., 1967. Le poetique de l’espace, P.U.F. Paris.
Casella, E. C., 2005. Social workers, new directions in industrial archaeology, in: E.C.,
Casella and J., Symonds (eds.), industrial archaeology: future directions, Springer, pp.3-33
Charles I., (ed.), 1971. The Economic history of Iran 1800-1914. Chicago, University of
Chicago press.
Clayton, J., 1908. Obert Owen: pioneer of social reforms, London, C. S. Fields.
Cousin, J., 1980. L’espace vivant, introduction a l’espace architectural premier, Paris, CEP
Editions.
Durkheim, E., 2009 [1959]. Socialism and Saint-Simon, Charlotte Sattler (Trans.). London,
Routledge.
?Falser, M., 2001. Is industrial heritage under-represented on the world heritage list
Stagiaire, UNESCO world Heritage center.
Flanagan, W. G., 2010. Urban sociology, image and structure, (5th ed.), Lanham, Rowman
and Littlefield, Inc.
Floor, W., 1984. Guild and Futuwwat in Iran, ZDMG, CXXXIV: 106-114.
Floor, W., 2007. The woodworking craft and its products in Iran, Muqarnas, 23: 159-189.
Fourier, C., 1971. Design for Utopia: selected writings, studies in the libertarian and
Utopian tradition, New York: Schocken.

 درآمدی باستانشناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار/20

Goffman, E. 1956. The presentation of self in everyday life, Edinburg, University of
Edinburg Press.
Hakimian, Hassan, 1985. Wage labor and migration: Persian workers in southern Russia,
1880-1914, International Journal of Middle East Studies, 17 (4):443-462.
Hiller, B., 2007 [1999]. Space is the machine, Cambridge, Cambridge University, Press.
Hillier, B., and Hanson, J., 1984. The social logic of space, Cambridge, Cambridge
University Press.
Hobsbawm, E.A. J., 1975. The age of capital, 1848-1875, London, Abacus.
Jones, S. R. H., 1978. Technology, transaction costs and transaction to factory production in
British silk industry, 1700-1870, Journal of Economic History 47(10): 71-96
Keddie, R. N., 1971. Historical obstacles to agrarian change in Iran, in Issawi, C., (ed.), the
economic history of Iran 1800-1914, Chicago, University of Chicago Press.
Leone Mark P., 1995. A historical archaeology of Capitalism, American Anthropologist, 97
(2): 251-268.
Leone, Mark, P., 1985. Class formation in eighteenth-century, a paper presented at the
annual meetings of the American Anthropological Association, Washington DC.
Marray, J., 1950. Iran today: an economic and descriptive survey under supervision of
Iranian delegation to international Islamic conference.
Martin, V., 2005. Qajar pact: bargaining, protest and the state in nineteenth century Persia,
London, I. B. Tauris.
Marx, C., 1919. Capital, a critic of political economy, Vancouver Political Economy Club.
Nardinelli, C., 1980. Child labour and the factory acts, Journal of Economic History 140
(4): 740-741.
Neaverson, P., and Palmer, M., 1998. Industrial archaeology, principles and practices,
London, Routledge.
Penn, A.; Turner, A. 2001. Space syntax based agent simulation, a presented at the 1st
International Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics, Duisburg, University of
Duisburg.
Regev, E., 2009. Access analysis of Khirbet Qumran: reading spatial organization and
social boundaries, Bulletin of American school of Oriental Research 335:85-99
Rougerie, J., 2014. La commune de 1871, Paris, Presses Universitaires de France.
Schneider, E. V. 1957. Industrial sociology, the social relations of industry and the
community, New York, Mcgraw Hill.
Shackel, P. A., 1996. Culture change and the new technology, an archaeology of early
American Industrial Era, New York, Springer.
Shearer, David, R. 1996. Industry, State and Society in Stalin’s Russia 1926-1934, Ithaca,
Cornell University.
Mrozowski, S.A., Beaudry, M.C., Ziesing, G.H., 1996. Living on the Boott: historical
archaeology at the Boott Mills Boardinghouses of Lowell, Massachusetts, University of
Massachusetts Press.
Symonds, J., 2005. Experiencing industry: beyond machines and the history of technology,
in: E.C., Casella and J., Symonds (eds.), industrial archaeology: future directions, New York,
Springer, pp. 33-59
Two Nineteenth Century Maps of Tehran 1965. Two Nineteenth Century Maps of Tehran,
Geographical Journal, 131(4): 572–573.
Tomlinson, B.R., (2003). What was the Third World, Journal of Contemporary History, 38
(2): 307–321.
Varoudis, Tasos 2014. DepthmapX [Computer Software]. Retrieved from
https://github.com/varoudis/depthmapx.

