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مقدمه و بیان مسئله
آنچه باصفتصنعتيميآيد  راشايدبتوانيکدورهتاريخينامید،امابیشازآن ،صنعت
ممیزنوعخاصيازاقتصادوبهتبعآننوعخاصيازجامعهاست.جامعهمتأثرازصنعت
ایتولیدمحوراستکهشرايطبنیادينآنسمتوسویافزونگراييدارد.امروزهعمر


جامعه
جامعه صنعتي به عنوان باالترين سطح توسعهيافتگي ،به سر آمده است .جهان امروز،
صنعتينامیدهميشود(.کومار.)29:2005،در

شرايطيراپشتسرميگذاردکهجامعهپسا

معنای ساده ،اقتصاد چنین جامعهای بیش از پیش از بخش تولید به بخش خدمات روی
عظیموبینالملليکشاندهاست(کاستلز .)2009:

آورده،امریکهجهانرابهسمتبحراني
باستان شناسي نظام صنعتي ،به طور ساده به مطالعه آثار مادی و مشهود صنعت،

صنايعوصنعتيشدنميپردازد.اينحوزهمطالعاتيدرطولنیمقرنعمرخودتوانستهدر
سرزمینهای مادری صنعت (بريتانیا و سپس آمريکای شمالي) به ثبت اسناد و شواهد

متنابهيازايندورهبپردازد.بااينحال،اينحوزهمطالعاتيدربعدباستانشناسانهخود،در
بسیاری از کشورها جهان اول که سنت باستانشناسي تاريخ فرهنگي هنوز اقتدار خودرا
ميشود)،
حفظکرده(البتهاينامرتنهاشاملحالايرانکهکشوریصنعتينیستهم ن 
جای ِپايي نیافته است و اين از طرفي به دلیل تعیین محدوده زماني برای محوطههای
فرهنگي از طرف نهادهای رسمي اين کشورها و از طرف ديگر به دلیل سنت دانشگاهي
حاکم بر آنها است .در بسیاری از کشورها ،به خصوص بريتانیا ،باستانشناسي صنعتي به
ندرتبارنظریعلومانسانيراهمراهداشتهاستواينامرتاحدزيادیبهفعاالناينحوزه
درعلومانسانيبهرهای

شناسنبودهاندوازتحصیالتدانشگاهي


کهاغلبباستان
يگردد 
برم 
شودضمنمعرفيباستانشناسيصنعتي،نگاهيبهراهبردهای


اند.دراينجاسعيمي

نداشته
نظری مسلط بر اين حوزهی پژوهشي شود ،به همین دلیل نیز بهجای اصطالح
رسدومطالعه صرف


بهنظرمي
باستانشناسيصنعتي»کهدرزبانفارسيتاحدیمبهم 

«
يشود تا بهبار
کند،ازاصطالحباستانشناسي نظامصنعتي استفادهم 


رابازگومي
فناوری 
نظریوجامعهشناختياينحوزهتأکیدشود .

بالقوه


باستانشناسی نظام صنعتی و چالشهای آن
باستانشناسيصنعتي»دربريتانیا اينواژه

ترينپیشکسوتان«


ن،يکيازمهم
کنتهادسو
را اصطالحي فراگیر ميداند که به مطالعه مدارک موجود روشهای قديم تولید ،فروش
کاالهاوحرکتمردمازيکمکانبهمکانديگرميپردازد(النکتون.)107:1978،آنگوس
شاخهای از پژوهش است که به
بوشانان اين اصطالح را بدين صورت تعريف ميکند « :
هدفآنبااينحال،

مطالعه،بررسي،ثبتودربرخيمواقعحفظآثارصنعتيميپردازد .
تخمیناهمیتاينبناهادربافتتاريخاجتماعيوفناوری است(بیوچانن .)6:1989،با
تحلیليراازهمجدا

يتواندوشیوه،يکيصرفاًتوصیفيوديگری،
نگاهبهايندوتعريفم 
نمود .
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باستانشناسي نظام صنعتي نامیده ميشود ،از میانه دهه  1950از

آنچه به عنوان 
بريتانیاآغازشد.عاملاصليگرايشبهايننوعپژوهش،تالشبرایثبتوحفظبناهای
مربوط به زمان باشکوه انقالب صنعتي بريتانیا بود .در واقع در اينجا مسئله نقش بزرگ
شروعاينپژوهشهاراموجبشد.

بريتانیاوغرورمليبرایحفاظتآثارايندورهبودکه 
1
همزمانبا
دراينزمینهازدهه  1920میالدیآغازشدهبودکهجامعهنیوکامن  

مطالعه 

انحطاط نظام اقتصادی و صنعتي بريتانیا ،شروع به پژوهش در اين زمینه کرد (هادسون،
.)92:1972ايناصطالحظاهراًبرایاولینبارتوسطدونالددادلي 2در 1953بهکاررفت
(فولي .)66 :1968 ،اين گرايش در میانه دهه  1950به عنوان گرايشي کلیدی در
باستانشناسيبريتانیاومعرفيمیراثفرهنگآنازجايگاهيرسميبرخوردارشد.ازآن

شناسيصنعتييکحوزهپژوهشيپذيرفتهدرقالبباستانشناسيتلقيگرديد


زمانباستان
(نیورسون و پالمر .)2 :1998 ،همزمان با گسترش اين مطالعات در بريتانیا جامعه
باستانشناسيصنعتياياالت متحدهدر 1972تشکیلشد واز  1975بهانتشارکارهای

باستانشناسي نظام صنعتي عليرغم مباحثي که

خود پرداخت (پورسل .)307 :1983 ،
عمرشان به اندازه نظام صنعتي است ،اغلب جنبهای کامالً توصیفي داشته و محوطههای
صنعتيرامعرفيوبازگوکردهاست.معرفيماشینآالتومراکزتولیدیعمدهترينهدف

باستانشناسي نظامصنعتيرابهخوداختصاصميدهد.اينامریاستکهحداقلتاآغاز

دههی90میالدیدرادبیاتاينحوزهمشهوداست(کسال .)3:2005،

عليرغم وجود پژوهشهای دستاول در اين زمینه که عمدتاً توسط پژوهشگران

حرفهای که لزوماً باستانشناس نبودند ،انجام ميگرفت ،بیشتر فعالیتها در زمینه
ایصورتميگرفتکهدراوقاتفراغتخودبه

باستانشناسيصنعتيتوسطافرادغیرحرفه

کارميپرداختند،هرچنداينپژوهشهاازارزشباالييبرخوردارهستند،امابهدلیلهمین
غیرحرفهای بودن،اغلبفاقدساختارنظریالزمبرایتحلیلها فرايندهایفرهنگيهستند.

گردد.درواقعدرسالهای

اينمسئلهتاحدیبهماهیتباستانشناسيصنعتينیزبرمي

اولیه اين پرسش مطرح بود که آيا باستانشناسي صنعتي ،باستانشناسي است؟ بسیاری
دادههایخودراازکندن
داشتندکهباستانشناسبايد« 

کردندوعقیده 

چنینتصورن 
مي
؛بنابراينمسئلهدرابتدابهروشهایمیدانياين

زمینبهدستبیاورد»فولي)65:1968،
برایمثال،ای.آر.آرگريندرهمان

يگشت کهالبتههموارهفاقدکاوشنبود .
حوزهبرم 
سالهای ابتدايي ظهور اين حوزه ،از کاوش در پژوهشهای خود استفاده ميکرد (گرين:

شناسيونوعتعريفيکهازآنارائهميشود،برنگاهبه


هبهباستان
شیوه نگا
.مسئله  

)1963
اين حوزه و نوع تعريف آن تأثیرگذار بوده است .مناقشه بر سر باستانشناسي صنعتي و
شرايط زيرشاخه ای آن هنوز برقرار است ،هرچند با تغییر رويکردی که از دهه  60در
باستانشناسي آغاز شد و کمکم جای خود را باز کرد اين مناقشات ،عمدتاً بر سر مسائل

Newcomen
Donald Dudley

1
2
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نظری هستند و ديگر در مورد هستي باستانشناختي اين حوزه ،شکي وجود ندارد
(کرانستون .)2005،
با اينحال مسئله ديگری حول محور باستانشناسي صنعتي وجود دارد که هنوز
بدينمعناکهآياباستانشناسي

زمانيمطالعهصنعتاست،

استوآنمحدوده

مناقشهانگیز

دورههایزماني
کههمه  


شوديااين

جديدراشاملمي
صنعتدردوره 

صنعتيتنهامطالعه 

بايد در حیطه مطالعات صنعت باشد .برای مثال در آخرين کمیسیون منسوب از طرف
شاملهمه

اينمطالعه،

سازمانمیراثفرهنگيبريتانیا موسومبهصنعتازنگاهصنعت 1
دردهه  90میالدی

همچنیندرمطالعهای که 

هایميشود (کرانستون.)11:1995،


دوره
شناسيمعدنکاویمنتشرشده (نپوديگران )1998،بخشاولمطالعهدر


باستان
باره 
در 
يگیرد .اين مسائل لزوماً شامل محدودههای
اين دوره ،طیف وسیعي از مسائل را در برم 
شبکههای
شاملميشود.درواقع مطالعه  

تولیدینیست بلکهتماموجوه نظامصنعتيرا
چندوجهيتولیدومبادلهومصرفکهاصلنظامصنعتي است ،دردستورکاراينمحققان
قرارگرفتهاستوجنبههایمختلفيازاجتماعکهتحتتأثیر اينشرايطقرارگرفتهيعني

پژوهشهای اين دوره مطرح

کارگران ،شکلگیری هويتها و وابستگيهای اجتماعي در
هستند(کسال.)2005،


باستانشناسی نظام صنعتی در ایران ،رویکردی نوپا و ضروری
با توجه به وضعیت اقتصادی و تولیدی ايران ،نبود يا کمبود ابداعات فني ،نبود اصالت
صنعتي و در نهايت ريشهای نبودن نظام صنعت سرمايهداری در ايران به همراه فراز و
هایباستانشناسيصنعتيدر


هایآندرپيتحوالتسیاسيمختلف،انجامپژوهش

نشیب
ايران را تاحدزيادیکمفايدهنشانميدهد  ،امابايدتوجهرابهايننکتهجلبنمودکه
کشورهای به اصطالح پیراموني 2که صنعتي شدن را حتي تا سطح مقدماتي خود تجربه
چنینجامعهایاستوهمینامر

ایروبروهستندکهمنحصربه 


کنند،بامسائلعديده

مي
مطالعهدراينزمینهرابسیارجذابميسازد .

،ازاولینکارخانههاييکه

درايرانصنعتيشدنمراحلپرفرازونشیبي پیموده است
درتبريزوتهرانايجادشدندتاانتهایحکومتپهلویاول،صنعتيشدنتاسطحوسیعي
جزو برنامههای سطح اول کشور به شمار ميآمد .در ابتدای امر ،اين صنايع به طور
خودیتوسطبازاريانتشکیلميشد.نگاهيبهآماراينکارخانهدراواخرقرننوزدهم


خودبه
الهای1890
تعدادکارخانههایتولیدیايرانبینس 

واوايلقرنبیستمجالبتوجهاست .
تا21،1900عدد(فلور:1371،جدول)2بودهاستوايندرشرايطياستکهايرانيکي
غیرصنعتيترين کشورهای جهان در آن دوره بوده است و اين صنايع در يک بافت

از 
غیرصنعتيوتنهابرایبرآوردننیازهایاولیهکشورايجادشدهاند.درواقعبرآوردننیازهای

industry by industry
periphery

1
2
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کشوريکياز مهمتريناهدافايجادصنعت درايرانبود و بهخصوصدرزمانحکومت
پهلویاولاينامرازباالاعمالميشد.اززمانحکومترضاخانوباپديدآمدنبانکملي

صنايعسبکترآسانشدو

درزمینه

ايران،سرمايهگذاریدرصنعتباتشويقدولتبهويژه

خوددولتنیزاقدامبهساختصنايعيکردکهتجارتواناييايجادآنهارانداشتند .
،برنامه ایصنعتيارائهدادهبودودرآنبابرآوردکردن

عليزاهدیدرسال1310
نیازهای کشور بخصوص در قند و شکر ،نساجي و سیمانسازی طرح ايجاد اين صنايع را
برایخودکفاييبرآوردکردهبودکهدرنهايتتوسطدولتعملي شد(زاهدی)1342،در
واقع ميتوان مشاهده کرد که در طول شانزده سال حکومت رضاخان عمدهترين صنايع
وسیع ايجادشده در اين سه حوزه هستند .البته در کنار اينها صنعت نفتي از اهمیت
ایبرخورداراست،هرچندنفتدراينزمانتوسطشرکتنفتايران و انگلیس

ق 
العاده
فو 

کارخانهیمعروفکه

ادارهميشد.فلوردرانتهایحکومترضاخاندرسال 1320از 170

در ايران فعالیت داشتند نام ميبرد (فلور  :1371پیوست ب )73-67 :و البته اينها تنها
برنامهای برای
کارخانههای بسیار بزرگ هستند .بعد از شهريور  1920تا سال   1949

نوجودنداشتتااينکهدرسال 1327اولینبرنامهیهفتسالتوسعهآغاز

توسعهیايرا

شد .اينروندتوسعهسببشدکهدرمجموعدرسال 1351وتاپیشازانقالباسالمي
مجموعاً 209146واحدصنعتيکوچکوبزرگفعالیتداشتهباشندکهازاينمیانحدود
 6626واحد صنعتي بزرگ محسوب و ارزشهای تولید به  508/9میلیارد ريال برآورد
قطبهایصنعتيشاملاصفهان،تبريزواهوازبودهاست(.آسايش .)6-3:1354،
ميشد ،

درسالهایاولقرن،14باواردکردنصنعت

توسعهنیافته 

ايرانبهعنوانکشوری
خودرادچارچالشيمضاعفکرد.اينامرازطرفيبهدلیلورودامریبیگانهبهايرانبود
که چالشي فرهنگي پديد آورد و ديگر تغییر دادن شرايط تولید که سبب از بین رفتن
نیازمندسازماندهي

(حداقلبهحاشیهرفتن)شیوههایقديمتولیدگشتواينروندخود

روابط اقتصادی در سطح تولید شد .تغییر مسیر از شیوه تولید کارگاهي به کارخانهای
نیاز مندحجمعظیميازسرمايهبود،ازجملهانحصارتجارتقندوشکرکههزينهآنصرف
ساختراهآهنايرانشد(آبراهامیان،)68:2008،همچنینپديدآمدنبانکمليايرانکه

برای ايجاد تولیدیهای صنعتي وام پرداخت ميکرد ( )Ibid:77و سبب تغییر مناسبات
پولي در کشور گرديد .بر طبق تقسیمبندی کار و ديگران (کار و ديگران )1344:89 ،از
طبقاتسیاسيکشورهایصنعتي،شیوهحکومتپهلویاولواصالحاتصنعتياودرقالب
يگنجد که سعي دارد که با برنامهريزی و مليگرايي به صنعتي شدن
مليگرا 1م 
رهبری  
2
کشور بپردازد .چنین کشوری مبتني بر رد همه موارد و روشهای احتمالي ديگر برای
nationalist
2

1

 تقسیمبندیکاروديگرانازنظامهایسیاسيکشورهایصنعتيشامل 5طبقهاست -1:حکومتهای
دودماني -2حکومتبورژوازی -3روشنفکرانانقالبي -4ادارهکنندگاناستعماری -5رهبران نهضتهای
ملیون .بار فاشیستي نظام های سیاسي ناسیونالیستي بالطبع زياد است و احتمال ديکتاتوری بودن آنها و
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ترينعاملاعمالقدرت(فراترازاتحاديهها،اشرافوافکار


صنعتيشدناست،حکومتمهم
عمومي) است و سازمانهای کارگری و احزاب تحت نظارت دولت پديد آمده و اداره
مي شوند.حکومت،تودهمردمورهبرسهوجهاصلياينحکومتاستوتدبیراصليآن

استقاللمليوپیشرفتاست،بنابرايندرايرانزمانپهلویاول،نوعيشرايطاستحالهاز
جهتشیوهتولیدحاکماستکهحکومتوظیفهاصليانجامآنرابرعهدهداشتهاست.از
ترینسبتبهسالهای


رسدکهروابطاجتماعيواردمرحلهپخته
جهتفرهنگيبهنظرمي
آخرحکومتقاجارب هويژهازنظررابطهبینکارگروکارفرماشدندوهرچندباآغازحکومت
پهلوی دشواریهای فراواني در فعالیت اتحاديهها وجود داشت (کرونین .)2 :2003 ،اين
اتحاديهها،درنهايتباتمامقدرتبعدازشهريور 1320دوبارهظاهرشدند.درکنارروابط
صنعتي مسئله تأثیر غیرمستق یم صنعت بر ساير وجوه جامعه و فرهنگ است ،تغییر در
دورنمای فرهنگي ،شرايط سیاسي ،جبههگیری ملي ،در مواد فرهنگي ،سیمای زندگي و
شهر،سازمانخانواده،ازجملهاينموارداستکهمجالبحثآنهادراينجانیست .

مسئلهنیرویکارنیزبههمیناندازه،دچارتحوالتروزافزونگشتهاست.کشوریکه

درابتدایقرن،يککشورعمدتاًکشاورزیبود،برایصنعتيشدننیازمندنیرویکارکافي
آنميبايستدرابتداشهرهاوسپسروستاهاميبودندوهمین

نکننده 
ميگشتکهتأمی 

یاستحالهیصنعتي)است


ترينمسائلدرانتقالبهشرايطصنعتي(مرحله

امريکيازمهم
کههرکشوریباآنروبروخواهدشدودرصورتمديريتنادرست،شرايطوخیميپديد
یتأمیننیرویکاربهدرستي

ساله اولقرن  14
شیوه
آورد.بايداذعانکردکهدربیست 


مي
معلوم نیست ،ولي احتماالً ،عالوه بر شهرها ،روستاها نیز تا حدی نیرویِ کار را تأمین
بینسالهای1285تا1291تحتتأثیر

کردهاند.البتههمیننیرویکاراندکصنعتي ،
مي 

اتحاديههايي را تشکیل داده بودند که با توجه به عدم بلوغ خود به

دموکراتها ،


سوسیال
موفقیتهایچندانيدستنیافتند؛اما تعداداعضایاتحاديههایايراندرسال 1299به

)اينهااغلبنیرویکارشهریبودندکه
حدود 20000نفرميرسید(،فلور 26-9:1371
گونهای کهبراساسجدوليکهفلوربرای
شد،به 

ندرتشاملحالصنايعکارخانههامي


به
اتحاديههای حاضر در شورای مرکزی اتحاديهها در سال  1300ارائه داد تنها کفاشان،

سیگارسازان و جوراببافان به نوعي کار تولیدی دارند که اغلب بهصورت صنعت ماشیني
نبودهاست(.همان:جدول )2
صنعتيشدنايرانوياآنچهبايددرمعنایديگرتوسعهنامید،سبببروزتحوالت
عمیق اجتماعي و فرهنگي بخصوص در نیروی کار شده است و حرکت بهسوی توسعه
گراييوسرمايهدارینوين


هایمصرف

سبببروزاولیننشانه
بخصوصدرسالهای 1340

در ايران گرديد .با اينحال بهجز تحقیقات در حوزهی علوم اجتماعي و جغرافیا ،تاکنون
حالدرمیاناينتقسیمبندی 5گانهتنها

درکنارآنتالش برای صنعتيشدن بههرقیمتممکن.بااين
حکومت بورژوازی از نظام ديکتاتوری آشکار ،دور است و تالش برای صنعتي شدن به هر نحو ممکن در
کشورهایانقالبينیزبسیارديدهشدهاست .
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یباستان شناسيصنعتيدرايرانانجامنگرفتهوبايدپذيرفتکهباتوجهبهيکتايي


مطالعه
ایبرایمطالعهیعمیقفرايندصنعتيشدندرايران،بخصوص


چنینمطالعه
هرجامعهی،

درسالهایاولیهآنالزماست .

بايدتوجهکرد کهکمبود اسنادومدارکيکيازويژگيهایاصليصنايعايراندر
هجریاستوباتوجهبهنابودیروزافزونمحوطههایصنعتيکه

هایاولیهیقرن14


سال
بخش بسیار مهم از حیات فرهنگي جامعهی ايران را شکل ميدهد ،اقدامي عاجل بايد
صورتگیرد،وگرنهبخشمهميازتاريخايران(درهربعدیکهميتوانبرایيکگذشته

درنظرگرفت)ازدستخواهدرفت .دراينزمینهبیاننمونهایعینيتحتنامکارخانه
سیمانریبرایانجاممطالعاتباستانشناسيصنعتيميتواندراهگشاباشد(تصوير .)4

کارخانۀ سیمان ری و جایگاه آن در مطالعات باستانشناسی صنعتی
در تهران
نمونههای
کارخانۀ سیمان ری که در سال  1313افتتاح گشته است .يکي از نخستین  
کارخانه هایتمامصنعتيوماشینيدرايراناست.اينمحوطهکهسهدورۀگسترش(اول

 1313دوم  1316و سوم  )1332را پشت سر گزارده ،قابلیتهای تمام و کمال را برای
مطالعۀباستانشناسيصنعتيدارد(تصوير .)4بنایکارخانۀسیمانری درمجاورتکوه

عليوابن بابويهقراردارد.بهدلیلنیازبهسیمانبرایمصارفمختلفکشور،ساخت


چشمه
اينکارخانهدرسال1311آغازگشتودر9دیماهسال1312افتتاحگرديد.بنایاولیۀ
کارخانهبخشيساختکارخانۀاشمیتآلمانيوبخشيديگرساختسوئدبود.بخشيازکار
بهوسیلهوزارتطرقانجامگرفت.ساختبنایکارخانۀبهوسیلهشرکتلنسآلمانصورت
گرفت .
بخشهایکارخانهدرابتدایکاربهترتیبذيلبود؛(تصاوير )9-5

 )1يکدستگاهقوۀبخاروتولیدبرقباقدرتيکهزارودويستاسب
دستگاهسنگخوردکني

)2
نرمکني
آسیایسنگ 

)3
نرمکني
آسیابذغال 

)4
کورۀچرخشيسیمانپزی

)5
آسیایسیمانکوبي

)6
دستگاهگونيپرکني

)7
 )8دارالتجزيۀشیمیايي
 )9کارخانۀتعمیر
زغالسنگ
 )10انبارهابرایاشیایيدکي،روغنو 
ازنوعسیمانپرتلندبودکهبسیارمرغوبمحسوبميگشتو

سیماناينکارخانه
يکيازداليليکهاينکارخانه 50سالبهفعالیتخودادامهداد،تولیدهمیننوعسیمان
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بود.کارخانهدراينزمانحدود 500نفرنیرویکارداشتکهبهدلیلاينکهفرايندتوسعه
کارگرانمعدنعدهاینیزکارگرانساختمانيبودند.

کارخانهدرجريانبود،احتماالًجدااز 
جرثقیلووسايلکوچکآهنيانجامميگرفت.

حملونقلکارخانهدراينزمانبه وسیله 

اينبخشکارخانهتولیدیمعادلصدتنداشت(اطالعات9دیماه.)1:1312تاسال1316
يکخط 200تنيبهکارخانهافزودهگشتوساختيکخط سیصدتني(تصاوير 5و )6
آغازگرديدکهبهرهبرداریازآنبهدلیلجنگتادهۀ40بهتعويقافتاد

نیزازسال1313
(کنت .)108:1385
باتوجهبهشرايطيکهدردهۀ 30درايرانپسازجنگدرجريانبود،بسیاراز
یدخودبهرهنميبردندو

واحدهایتولیدی،اگرورشکستنشدند،حداقلازتمامظرفيتول
گشتکهبسیاریازماشینآالتفرسودهشوندودرکارخانۀسیماننیز


همینامرسببمي
علیرغماينکهکورۀچرخشيمربوطبهابتدایتأسیس کارخانهاست،آسیایسیمانمربوط
نآالت فعلي کارخانه احتماالً
به سال  1950است .به همین ترتیب بسیاری از ماشی 
آالتابتدایکارنیستند،هرچندبحثدراينموردنیازمندبررسيماشینآالتاست.

ما 
شین
نآالت نسبتبهکلفضای
بااينحالآنچهدراينپژوهشمدنظراست،بعدفضاييماشی 

تولیداست .
کارگرداشتکهدرشبانهروزسهنوبت کاردرآن

ششصد 
درسال،1359کارخانه 
صورتميگرفت.هرنوبت  8ساعتکاربود.ايندرحالياستکهکارخانهدرسال1330

حدود  1000کارگر داشت (مشاور ماورابحار .)5/152 :1949 ،يک ويژگي مهم کارخانۀ
سیمانايناستکهبخشزيادیازنیرویکارکارخانهتاسال،1359ازابتدایکارکارخانه
باآنبودهاند؛ بهعبارتديگر،کارخان ۀسیمانتنهايکگروهخاصومتمايزانسانيرابا

هارادرطولنیمقرنشکلدادهبود.مسئلۀديگریکهعالوهبر


خودداشتکهزندگيآن
کارخانۀ سیمان در مورد بسیاری کارخانههای ديگر صدق ميکند ،تولید عمودی در اين
فضاهاوخودبسندگيکارخانههادررفعنیازهایخوداست(حسنفراهاني،مديرماليواداری

سابقکارخانۀسیمان،مصاحبۀشخصي29،دیماه،1393محلمصاحبه:کارخانۀسیمانری) .
ازکارخانۀقديممدارکتصويریمناسبيباقيماندهکهبهبازسازیوضعیتاولیهبنا
منحصربهفردی که فردريک کالپ 1در سال 1933

در سال  1312کمک ميکند .عکس 
).بسیاریازويژگيهایساختمانيبنارا

شدهاست (تصوير 1
هنگامساختکارخانهتهیه  

وهمچنینماشینآالتازجمله

سازد.بخشخردکنندۀسنگسیمان،کورهها 


مشخصمي
کورۀ چرخشي در اين تصوير کامالً مشخص است .در روبروی کارخانه در قسمت شرقي
بخشي قرار دارد که يا محل استراحت کارگران بوده و يا محل مديريت ساختوساز .در
تصاويربعدیاينکارخانه،تصاويراينقسمتچندانمشخصنیست.ازاينتصويرمعلوم
مي گرددکهمحوطۀکارخانه،حداقلنصفمساحتفعليراداشتهوحدشرقيآنمخزن

آبغربيبودهاست .
Fredrick clapp

1
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تصوير:1کارخانهسیماندرحالساخت 

منبع:کلپ 1933،


مي توان متوجه شد که برج سیلويي که اکنون در شمال آسیاب اصلي
از تصوير   2
هابهسادگيقابل
سیمانوجوددارد،درآنزماننیزوجودداشته،امااثریازخودسیلو 

مشاهده نیست.بخشيکهاکنوندرجلویمحلبارگیریقرارداشتهوفضایجرزدارمجاور

آن ،بر ا ساس وضعیت ظاهری بنا ،ظاهراً در آن زمان بخش مديريت يا بخش رختکن و

فنگرفهميتوان،تصويرايندوبخش،
.درپسزمینۀتصوير 

استراحتکارکنانبوده است
ي،کورۀچرخشيوبرجخنککننده

سیلویاولسیمان،سیلویموادخام،آسیابشمالغرب
مشاهدهنميشود .

رامشاهدهکرد،اثریازسیلویکلینکر
)ميتوانکورۀجديد200تني،ديگبخار،توربینو
درتصويرسال(1316تصوير 3
مخزنآبرامشاهدهکرد.بخشيازسیلویکلینکرساختهشده است.درضمندودکش
کورۀچرخشيکهاکنونديگروجودندارد،درحالکاراست.درپسزمینۀتصوير،درکنار

ایروبازمشاهدهميشودکهکاربردآنروشن نیست،شايدبرخي


محوطه
کورۀ 200تني ،
هایمربوطبهمعدنسیمان،مثلحملونقلسنگسیمانياخردکردنآندراين


فعالیت
هایشفاهيدرسالهایآخرکارخانه،


حال،طبقگزارش
شدهاست.بااين
مکانانجاممي 

گرفتهاستکهباتوجه


شماليکارخانهصورتمي
حملسنگمعدنازطريقنقاله،دروجه

بهوجودآسیابسیماندرآنبخش،کامالًمنطقياست .
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تصوير:2کارخانهسیمانریدرهنگامافتتاح 

منبع:مجلۀاطاقتجارت،1312،شمارۀ 78

تصوير:3کارخانهسیمانریواضافاتجديدبهآندرسال 1316

منبع:اطاقتجارت،1316،شهريور 
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نآالتسنگین) 
تصوير:4نمایکارخانۀسیمانریدروضعامروزۀآن(کنارۀکارخانهانبارماشی 

منبع:نگارندگان 




فضای فعلي کارخانۀ سیمان ،برای مطالعۀ باستانشناختي از اصالت کافي برخوردار
گچوخاک و
است .تنها بخشهای افزوده به بنا ،فضای اداری و برخي سیلوها مثل انبار  
فضاهایمقابلآسیابسیمانهستند.کارخانۀفعلي87358مترمربعوسعتداردکهازآن
اينکارخانهدرحالحاضر،
هکتاررااينفضاهایافزودهبهبنا،تشکیلميدهند .

میان1.4،
دارای 38واحدمعمارانه،باکارکردهایمختلفاست.هريکازايناجزا،نقشيمهمدر
گیریفرايندکاردرکارخانهداشتهاست.بااينحال،فضاهایعمدۀکاریدرحاشیۀ


شکل
بخشهايي هستند که
جنوب غربي و بخش مرکزی کارخانه متمرکز هستند .اينها ،دقیقاً  
فعالیت تولید مادۀ اصلي سیمان در آنها صورت ميگرفته است .حاشیۀ جنوب کارخانه
عمدتاً سیلوهای جديدی هستند که فعالیتهای انباری در آنها انجام ميشد ،همچنین
بناهایحاشیه ایمثلپارکینگدرگوشۀجنوبشرقيقرارداشتند.فضایمديريتي،چه

هنگاميکهيکساختمانموقتبودوچهزمانيکهتبديلبهدوبنایجداگانهودوطبقه
گرديد ،در گوشه غربي بنا قرار داشتند .سیلوها در بخش شمالي قرار داشتند ،به همراه
دروسطکارخانهقرارگرفتهاست.

کهبزرگترينواحدمعماریاستودقیقاً

سیلویکلینکر
(تصاوير )9-7
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تصوير:5نماييازآسیاب300تني کارخانهسیمان

منبع:نگارندگان 




ایباالميبرد،


رابرایچنینمطالعه
ترينشاخصههاييکهاهمیتاينمجموعه


ازمهم
اهمیت آن در اقتصاد ايران (تصوير اين کارخانه بر تمبرهای سال  1313آمده است
آالتمربوطبهسالهای 1313و 1332وهمچنین


)،وجودماشین
فرحبخش97:1380
( 
يوقفۀکارکارخانهازسال 1313تاسال 1365استکهدرتمامطولاينمدت تا
روندب 
سال   1360تغییری در بافت نیروی کار پديد نیامده و در واقع نسل دورۀ پهلوی اول تا
درآنحضورداشتهاند(حسنفراهاني:مديرامورماليو

تعطیليکارخانهدرسال 1365
اداری کارخانۀ سیمان ری :مصاحبۀ شفاهي) .اين کارخانه در آغاز کار خود  360کارگر
داشتامادرسال  1316تعداداينکارگرانبه 1000تنرسید(فلور)43:1371،؛امادر
انتهایدهۀ50تعدادکارگرانکارخانه،تنها600تنذکرشدهاست.البتهاينافتدرتعداد
نميبردهو
کارگراناحتماالًبهدلیلاينبودکهديگرکارخانهدرشرايطساختوسازبهسر  
نیازبهکارگرساختمانينداشتهاست .
انجامشد،فضاهای

دربررسيباستانشناختيکهبرباقيماندۀخطصدتنيکارخانه 

کاری،آسیابصد تني،سیلوهاوفضاهایباکارکردفنيبرایفرايند سازی معدنسیمان
موردمطالعهقرارگرفت.بررسينشاندادکهماشینآالتاينبخش،ساختسال1952
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رکتپولیسیوسآلمانخريداریگشتهاند(تصاوير5و.)6حدود20000متر

هستندوازش
1
مربعاز55000مترمربعکارخانۀموردبررسيمیدانيگرفت .
مکار در اين زمان
پیچیدگي فضاهای کارخانه نشان از پیچیدگي در فرايند تقسی 

ميدهدکهدرآنشرايطنسبتبهشیوۀتولیدسنتيتغییراتفراوانييافتهاست.همراهآن

نآالت از گونههای پیچیده و تمام صنعتي است که در آنها عمدۀ کار توسط
فرم ماشی 
ماشین انجام گرفته و نیروی کار انساني محدودی ،مسئولیت نظارت بر ماشینآالت را
داشتهاند؛ بنابراين عمدۀ نیروی انساني که در کارخانه مشغول کار بودهاند در خود فرايند

داشتهاند.بهعبارت ديگر،

تولیدسیماننقشنداشته وعمدتاًفعالیتهایحملرابرعهده 

ماشینیزهشدندرکارخانۀسیماندرفراينداصليبهحداکثرخودرسیدهاست .

کنار فضاهای تولید سیمان و ديگر فضاهای مربوط به آن ،کارخانه از يک ژنراتور برق،
ککننده ،انبارها ،آزمايشگاه ،بخش اداری و مالي و يک الکترو فیلتر
توربین بخار ،برج خن 
تشکیلشدهاست.دراينمیانژنراتوربرقبخشيازبرقشهررانیزازسال 1318بهبعد
کردهاست(راهنمایاقتصادیاتاقبازرگانيصنايعومعادنايران.)484:1350
تأمینمي 

اينمجموعهدرتحوالتشهریمنطقه،وجوداقواممتعدددريکمحل،بنایساختماني
کارگران به عنوان محل سکونت و توسعه شهری و نیز سرعت تحول در کشور به جهت
تأمینمواداولیهطرحهایصنعتينقشيانکارناپذيرداشتهاستوازاينجنبههاپتانسیل
باالييدرمطالعاتباستانشناسيصنعتيدارد .















1

مربعازکارخانهدرزماننگارشمقالهبهدلیلعدمهماهنگيصورتنگرفتکهدرصورتفراهم

35000متر
شدنزمینهالزمنتايججالبيرابدنبالخواهدداشت .
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تصوير:6آسیاب300تنيسیمانوماشینمربوطبهکمپانيپولیبیوس 



منبع:نگارندگان 

تصوير:7سکوهایبارگیریسنگسیمانبرایمصرفماشینآسیاب 

منبع:نگارندگان 
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واهرمهایبارگیری 

تصوير:8نماييازانبارسیمان

منبع:نگارندگان 

هایحملونقلسیماندرانبارسیمان 


دستگاه
تصوير:9

منبع:نگارندگان 





نتیجهگیری
روششناسيدو
باستانشناسيصنعتيدرطول50سالعمرخود،ازجهتهدفوتاحدی 

دورهمختلفراپشتسرگزاردهاست.اينحوزهپژوهش به تازگيدرحالکسبهويتو
یفزدگيمحضرهاکردهوبهسمت
پرستیژاستواينزمانياتفاقافتادکهخودراازتوص 
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تحلیلهای اجتماعي روی آورد .جامعهی صنعتي ،محصول انقالب صنعتي است و تمام

خوبيهاوبدیهایجامعهاولیهصنعتيرادرمقیاسيمتفاوتبهارثبردهاست.اينجامعه،
جامعهی بسیار پیچیدهای که در آن

بهعنوان يک جامعهی مدرن مرحلهای است گذرا به 

نقشمهميدرشرايطزندگيداردوبازخوردوتقابلجامعه بااينوجه،سبب

وجوهتولید،
کهتاکنونتحلیلآنهاعمدتاًبرعهدهیمورخان

پديدآمدنپديدههاييفرهنگيشدهاست
عنوانحوزهایمطالعاتيکهعمدتاًدادههایخاموشدارديکي


شناسيبه

است.باستان
بوده 
کهچنینخوشبیني


ترينابزارهابرایبازگوکردنوجهخاموشتاريخاست.اين

ازحیاتي
باستانشناسي در اين زمینه بیان ميشود ،امری بالقوه است و در فعل

نسبت به کارايي 
شناسبرایدستيابيبهتحلیلصحیح ،نیازبهپیمودنمسیریدشوارداردواين


باستان
دشواری را پیچیدگي جامعهای که از توکويل تا فوکو را به خود ديده است ،دهچندان
ميکند .هدف باستانشناسي صنعتي بیش از مطالعه محوطههای صنعتي و حتي مطالعه

جامعهمدرن،بايدمتوجهتمامابعادصنعتباشد .
باستانشناسي به عنوان دانشي نوين که برخي آن را منشعب از علوم اجتماعي
دانستهاند،بايدتوانايياينراداشتهباشدکهازدادههایموجود،شرايطفرهنگيواجتماعي
ازدسترفته  را بازسازی کند و درک بهتری از جامعه صنعتي به دست دهد .در کنار آن،

1
چوخم
باستانشناسيصنعتيبايدابزاریبرایآزادسازی بشریباشد،اينحوزهبايدازپی 

تخصصگراييم حضخارجودرکنارمطالعاتعلمي،ابزاریبرایآگاهيبخشياجتماعيو
ندهنگریفرهنگيوسیاسيگردد .
آي 

emancipaion

1

329 ... باستان شناسينظامصنعتي؛رويکردیدرتبیینتأثیرمتقابلانسانوصنعتدرشهر



منابع
 انتشارات موسسه تحقیقات اجتماعي و علوم. جغرافیای صنعتي ايران.)1354(  حسین،آسايش
انساني
راهنمایاتاقبازرگانيصنايعومعادن.)1350(اتاقبازرگانيوصنايعومعادن
.1:افتتاحکارخانهسیمانری.1312دیماه9اطالعات
تهران.لزومپروگرامصنعتي.)1342(علي،زاهدی
طوس.ترجمهابوالقاسمسری.صنعتيشدنايران.)1370(ويلم،فلور
.اتحاديههایکارگریوقانونکاردرايران

 . جستارهايي ازتاريخاجتماعيايران.1371ويلم،فلور
.طوس.ترجمهابوالقاسمسری

.1941-1900
. نظام صنعتي و انسان صنعتي.)1344(  کالرک؛ جان دنلوپ؛ فردريک هاربیسون؛ چارلز میر،کار
بنگاهترجمهونشرکتاب
 مجموعه مقاالت سومین کنگره تاريخ معماری و. کارخانۀ سیمان ری.)1385(  ماندانا،کنت
.جلدسوم.شهرسازیايران
انتشاراتفرحبخش

.راهنمایتمبرهایايران.)1380(فريدون،فرحبخش

.تهران.»«کارخانهسیمانری.1312دی.78مجلۀاطاقتجارتشمارۀ
 .تهران.1.صص:»«کارخانهسیمانری.1316شهريور.164شماره.اطاقتجارت
Abrahamian, E. (2008) A history of modern Iran, Cambridge University press
Casella, E. C. (2005). Social workers”, new directions in Industrial Archaeology, from
Industrial Archaeology: future Directions, E.C. Casella and J. Symonds, Springer, pp3-33
Castells, Manuel(2009). The rise of network society, Vol 1, Willy-Blckwell
Clapp, 1933 :Collection University of Wisconsin-Milwaukee Libraries
Cranstone, D. (1995). Step 2 & 3 in monuments protection programme: a Consultant view.
In Managing the industrial Heritage, Edited by M. Palmer and P. N. Verson, Leicester
Archaeological Monograph 2, 115-117
Cranstone, D. (2005). After, Industrial archaeology? from Industrial Archaeology: future
Directions, E.C. Casella and J. Symonds, Springer, pp77-96
Cronin, S. (2003). Introduction, From The making of modern Iran, State and Society under
Reza shah 1921-1941, Ed. By S. Cronin, Routledge
Falk, P. and C.B. Campbell (1997). Shopping Experience, Sage
Foley, V. p. (1968). On the meaning of Industrial Archaeology, Historical Archaeology,
Vol2, pp66-68
Green, R. R. (1963). Industrial Archaeology of County Down, Belfast, Her Majesty’s
stationary office, pp vii-99
Knapp, A. B., Pigott, V. c. and E. W. Herbert, (1998). Social Approaches to an Industrial
Past, The Archaeology and Anthropology of Mining, Routledge
Kumar, Krishan (2005), From pst-industrial to post modern society; New theories of
contemporary world, Blackwell
Lankton, D. Larry, (1978) The Archaeology of Industry by Kenneth Hudson, Isis, Vol 69,
No.1, pp107-108
Nevell, M. (2005). The social Archaeology of Industrialization: The Example of
Manchester During The 17th and 18th Centuries, from Industrial Archaeology: future
Directions, E.C. Casella and J. Symonds, Springer, pp 177-205
Niverson,peter and Marilyn palmer, (1998). Industrial Archaeology, Principles and
Practices, Routledge,1998
Purcell, W.C. Jr. (1983).The history of technology and study of material culture, American
quarterly, Vol.35, No.3, pp304-315
Overseas Consultant (1949) Report on seven year development plan for the plan
organization of Imperial government of Iran Vol5: Transportation, Communication,
Industry and Mining, Electric power, Petroleum, New York.

2شماره،5دوره،هایانسانشناسيايران


ژوهش
نشريهپ330
Rix, Michael(1955), Industrial Archaeology, The Amateur Historian,2,8,225-229

