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 ه و بیان مسئلهمقدم
صنعت،راشايدبتوانيکدورهتاريخينامید،امابیشازآنآيدميباصفتصنعتيآنچه

جامعهمتأثرازصنعت ممیزنوعخاصيازاقتصادوبهتبعآننوعخاصيازجامعهاست.

گراييدارد.امروزهعمروسویافزونایتولیدمحوراستکهشرايطبنیادينآنسمتجامعه

توسعه سطح باالترين عنوان به صنعتي امروز،،يافتگيجامعه جهان است. آمده سر به

در(.2005:29.)کومار،شودصنعتينامیدهميگذاردکهجامعهپساشرايطيراپشتسرمي

اقتصادچنینجامعه بخشتولیدبهبخشخدماترویمعنایساده، پیشاز ایبیشاز

.(2009ستلز:اکالملليکشاندهاست)عظیموبینيهسمتبحرانآورده،امریکهجهانراب

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

پردازد.اينحوزهمطالعاتيدرطولنیمقرنعمرخودتوانستهدرصنايعوصنعتيشدنمي

سرزمین سپسآمريکای و )بريتانیا صنعت مادری شواهدهای و اسناد ثبت به شمالي(

در،شناسانهخوداينحوزهمطالعاتيدربعدباستان،حالبپردازد.بااينمتنابهيازايندوره

جهاناولکهسنتباستان کشورها خودرابسیاریاز اقتدار شناسيتاريخفرهنگيهنوز

 شود(،مينهمیستحفظکرده)البتهاينامرتنهاشاملحالايرانکهکشوریصنعتين

نیافتهِجای استپايي از اين برایطو زماني محدوده تعیین دلیل به هایمحوطهرفي

طرفنهادهایرسمياينکشورها دلیلسنتدانشگاهيفرهنگياز به طرفديگر از و

آنها بر باستحاکم کشورها، بسیاریاز در . باستانه شناسيصنعتيبهخصوصبريتانیا،

واينامرتاحدزيادیبهفعاالناينحوزههمراهداشتهاستظریعلومانسانيرانندرتبار

ایدرعلومانسانيبهرهدانشگاهياندوازتحصیالتشناسنبودهکهاغلبباستانگردديبرم

شناسيصنعتي،نگاهيبهراهبردهایشودضمنمعرفيباستاناند.دراينجاسعيمينداشته

 برنظری حوزهامسلط هم،شوديپژوهشیين بهنیبه نیز اصطالحدلیل جای

صرفرسدومطالعهبهنظرميمبهمکهدرزبانفارسيتاحدی«شناسيصنعتيباستان»

بازگومياوریفن اصطالحباستانرا از مکند، بهبارشوديشناسينظامصنعتياستفاده تا

.شودتأکیدشناختياينحوزهنظریوجامعهبالقوه
 

 های آنو چالش شناسی نظام صنعتیباستان

اينواژهدربريتانیا«شناسيصنعتيباستان»کسوتانترينپیشن،يکيازمهمکنتهادسو

مي فراگیر اصطالحي مطالعهرا به که روشداند موجود فروشمدارک تولید، قديم های

آنگوس(.1978:107النکتون،)پردازدکاالهاوحرکتمردمازيکمکانبهمکانديگرمي

بوشانا مين تعريف صورت بدين را اصطالح اين بهشاخه»کند: که پژوهشاست از ای

ثبتودربرخيمواقعحفظآثارصنعتيمي بررسي، اين.پردازدمطالعه، حال،هدفآنبا

بافتتاريخاجتماعيوف در است)ناوریتخمیناهمیتاينبناها 1989بیوچانن، با.(6:

راازهمجداتحلیليی،يکيصرفاًتوصیفيوديگر،تواندوشیوهيمنگاهبهايندوتعريف

نمود.
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 عنوانآنچه ميباستانبه نامیده صنعتي میانهشناسينظام از شود، از1950دهه

عاملاصليگرايشبهايننوعپژوهش،تالشبرایثبتوحفظبناهای آغازشد. بريتانیا

مسئلهمربوط اينجا در واقع در بود. بريتانیا انقالبصنعتي باشکوه زمان نقشبزرگبه

.هاراموجبشدشروعاينپژوهشبريتانیاوغرورمليبرایحفاظتآثارايندورهبودکه

زمانباهم1میالدیآغازشدهبودکهجامعهنیوکامن1920دراينزمینهازدههمطالعه

اقت اينزمانحطاطنظام پژوهشدر به شروع صنعتيبريتانیا، )نهیصادیو هادسون،کرد

برایاولینبارتوسطدونالددادلي(1972:92 بهکاررفت1953در2.ايناصطالحظاهراً

( 1968فولي، :66) دهه میانه در گرايش اين در1950. کلیدی گرايشي عنوان به

شناسيبريتانیاومعرفيمیراثفرهنباستان ازآنگآنازجايگاهيرسميبرخوردارشد.

ديشناسيتلقيگردشناسيصنعتييکحوزهپژوهشيپذيرفتهدرقالبباستانزمانباستان

( پالمر، و 1998نیورسون جامعه(2: بريتانیا در مطالعات اين گسترش با همزمان .

باستان در 1972شناسيصنعتياياالتمتحده از کارهایبه1975تشکیلشدو انتشار

( پرداخت خود 1983پورسل، :307 عليباستان(. صنعتي نظام کهشناسي مباحثي رغم

اغلبجنبه صنعتياست، نظام اندازه به محوطهعمرشان و توصیفيداشته هایایکامالً

ترينهدفآالتومراکزتولیدیعمدهصنعتيرامعرفيوبازگوکردهاست.معرفيماشین

.اينامریاستکهحداقلتاآغازدهدمينظامصنعتيرابهخوداختصاصشناسيباستان

(.2005:3)کسال،میالدیدرادبیاتاينحوزهمشهوداست90یدهه

پژوهشعلي وجود دسترغم های توسط عمدتاً که زمینه اين در هشگرانپژواول

باستانحرفه لزوماً که ميای انجام نبودند، شناس زمینهفعالیتبیشترگرفت، در ها

گرفتکهدراوقاتفراغتخودبهایصورتميشناسيصنعتيتوسطافرادغیرحرفهباستان

هاازارزشباالييبرخوردارهستند،امابهدلیلهمینپرداختند،هرچنداينپژوهشکارمي

هستند.گيیفرهنفرايندهاهابودن،اغلبفاقدساختارنظریالزمبرایتحلیلایغیرحرفه

درواقعدرسالشناسيصنعتينیزبرمياينمسئلهتاحدیبهماهیتباستان هایگردد.

باستان آيا که بود اينپرسشمطرح باستاناولیه بسیاریشناسيصنعتي، شناسياست؟

ازکندنداده»شناسبايدداشتندکهباستانکردندوعقیدهمينچنینتصور هایخودرا

هایمیدانياين؛بنابراينمسئلهدرابتدابهروش(1968:65فولي،«تبیاوردزمینبهدس

برم فاقدکاوشنبودگشتيحوزه همان.کهالبتههمواره گريندر آر آر. ای. برایمثال،

اينحوزهسال پژوهش،هایابتداييظهور کاوشدر مياز استفاده )هایخود گرين:کرد

شود،برنگاهبهشناسيونوعتعريفيکهازآنارائهميهبهباستاننگاشیوه.مسئله(1963

تأث تعريفآن نوع و مناقشهرگذاریاينحوزه است. باستانبوده سر شناسيصنعتيوبر

زيرشاخه شرايط دهه از که رويکردی تغییر با هرچند است، برقرار هنوز آن در60ای

کمباستان شدو مسائلکمجایخودشناسيآغاز سر بر عمدتاً اينمناقشات، کرد باز را

                                                           
1 Newcomen 
2 Donald Dudley 
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باستان هستي مورد در ديگر و هستند حوزهنظری اين ندارد،شناختي وجود شکي

(.2005کرانستون،)

اين مسئلهبا باستانحال محور حول هنوزديگری که دارد وجود صنعتي شناسي

شناسيبدينمعناکهآياباستانصنعتاست،زمانيمطالعهاستوآنمحدودهزیانگمناقشه

هایزمانيدورهکههمهشوديااينجديدراشاملميصنعتدردورهصنعتيتنهامطالعه

حیطه در طرفبايد از منسوب کمیسیون آخرين در مثال برای باشد. صنعت مطالعات

موسومبه نگاهصنعتسازمانمیراثفرهنگيبريتانیا اينمطالعه1صنعتاز شاملهمه،

شودهایميدوره 1995:11)کرانستون، میالدی90دردههکهایهمچنیندرمطالعه(.

بخشاولمطالعهدر(1998)نپوديگران،کاویمنتشرشدهشناسيمعدنباستانبارهدر

برمايندوره در را مسائل از طیفوسیعي شاملمحدودهردیگي، لزوماً مسائل اين های.

ابلکهتمیستنتولیدی نظامصنعتيرا واقعمطالعهشودشاملميموجوه در هایشبکه.

محققانايندردستورکاراست،چندوجهيتولیدومبادلهومصرفکهاصلنظامصنعتي

اينشرايطقرارگرفتهيعنيتأثیرهایمختلفيازاجتماعکهتحتقرارگرفتهاستوجنبه

شکل هويتکارگران، وابستگيهاگیری اجتماعيو مطرحپژوهش درهای دوره اين های

 (.2005هستند)کسال،



 ، رویکردی نوپا و ضروریشناسی نظام صنعتی در ایران باستان
اصالت نبود فني، ابداعات کمبود يا نبود ايران، تولیدی و اقتصادی وضعیت به توجه با

ريشه نهايت در و سرمايهصنعتي صنعت نظام نبودن ودارای فراز همراه به ايران در ی

شناسيصنعتيدرهایباستانهایآندرپيتحوالتسیاسيمختلف،انجامپژوهشنشیب

حدراايران بهايننکتهجلبنمودکهدهد،نشانميفايدهکمزيادیتا بايدتوجهرا اما

پیرامونيکشورهایبه ت2اصطالح سطحمقدماتيخود حتيتا را صنعتيشدن جربهکه

ایاستوهمینامرچنینجامعهایروبروهستندکهمنحصربهکنند،بامسائلعديدهمي

سازد.مطالعهدراينزمینهرابسیارجذابمي

ازاولینکارخانهاستپیمودهيبیدرايرانصنعتيشدنمراحلپرفرازونش هاييکه،

ل،صنعتيشدنتاسطحوسیعيدرتبريزوتهرانايجادشدندتاانتهایحکومتپهلویاو

برنامه ميجزو شمار به کشور اول سطح بههای صنايع اين امر، ابتدای در طورآمد.

نگاهيبهآماراينکارخانهدراواخرقرننوزدهمشد.خودیتوسطبازاريانتشکیلميخودبه

1890هایالهایتولیدیايرانبینستعدادکارخانهواوايلقرنبیستمجالبتوجهاست.

(بودهاستوايندرشرايطياستکهايرانيکي2:جدول1371عدد)فلور،1900،21تا

 جهانترينغیرصنعتياز بودهکشورهای دوره آن بافتدر يک در صنايع اين و است

اند.درواقعبرآوردننیازهایغیرصنعتيوتنهابرایبرآوردننیازهایاولیهکشورايجادشده

                                                           
1 industry by industry 
2 periphery 
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 مهمکشور بيکياز و ايرانبود زمانحکومتهتريناهدافايجادصنعتدر خصوصدر

شد.اززمانحکومترضاخانوباپديدآمدنبانکمليپهلویاولاينامرازباالاعمالمي

وشدترآسانصنايعسبکدرزمینهويژهبهگذاریدرصنعتباتشويقدولتايران،سرمايه

تجارتواناييايجادآنهارانداشتند.بهساختصنايعيکردکهخوددولتنیزاقدام

ایصنعتيارائهدادهبودودرآنبابرآوردکردن،برنامه1310عليزاهدیدرسال

قند بخصوصدر سیمانونیازهایکشور نساجيو اينصنايعراشکر، سازیطرحايجاد

(در1342شد)زاهدی،يطدولتعملبرایخودکفاييبرآوردکردهبودکهدرنهايتتوس

مي عمدهواقع حکومترضاخان سال شانزده طول در که کرد مشاهده صنايعتوان ترين

ا اينجادشدهيوسیع کنار در البته هستند. حوزه سه اين اهمیتدر از نفتي صنعت ها

انگلیسوایبرخورداراست،هرچندنفتدراينزمانتوسطشرکتنفتايرانالعادهقفو

یمعروفکهکارخانه170از1320شد.فلوردرانتهایحکومترضاخاندرسالادارهمي

مي نام ايرانفعالیتداشتند در )فلور پیوستب1371برد اين67-73:: البته و تنها( ها

کارخانه شهريور از بعد هستند. بزرگ بسیار 1920های سال برایبرنامه1949تا ای

یهفتسالتوسعهآغازاولینبرنامه1327کهدرسالنوجودنداشتتااينیايراتوسعه

وتاپیشازانقالباسالمي1351اينروندتوسعهسببشدکهدرمجموعدرسال.شد

واحدصنعتيکوچکوبزرگفعالیتداشتهباشندکهازاينمیانحدود209146مجموعاً

ارزش6626 و محسوب بزرگ صنعتي واحد به تولید برآورد9/508های ريال میلیارد

(.6-1354:3هایصنعتيشاملاصفهان،تبريزواهوازبودهاست.)آسايش،قطب،شدمي

باواردکردنصنعت14هایاولقرندرسالافتهینتوسعهايرانبهعنوانکشوری ،

یگانهبهايرانبودخودرادچارچالشيمضاعفکرد.اينامرازطرفيبهدلیلورودامریب

رفتن بین از سبب که تولید شرايط دادن تغییر ديگر و آورد پديد فرهنگي چالشي که

دهينیازمندسازماناينروندخودوگشتهایقديمتولید)حداقلبهحاشیهرفتن(شیوه

 تولید سطح در اقتصادی کارخانهشدروابط به کارگاهي تولید شیوه از مسیر تغییر ای.

مندحجمعظیميازسرمايهبود،ازجملهانحصارتجارتقندوشکرکههزينهآنصرفنیاز

،همچنینپديدآمدنبانکمليايرانکه(2008:68آبراهامیان،آهنايرانشد)ساختراه

تولیدی پرداختميبرایايجاد )هایصنعتيوام مناسباتIbid:77کرد سببتغییر و )

 بر گرديد. کشور تقسیمپوليدر )طبق ديگران و بندیکار ديگران، و از1344:89کار )

طبقاتسیاسيکشورهایصنعتي،شیوهحکومتپهلویاولواصالحاتصنعتياودرقالب

برنامهيم1گرامليرهبری با که سعيدارد که مليگنجد صنعتيشدنريزیو گراييبه

بپردازد. 2کشور موارد همه رد بر روشچنینکشوریمبتني برایو احتماليديگر های

                                                           
1 nationalist 

2
حکومتهای-1طبقهاست:5تقسیمبندیکاروديگرانازنظامهایسیاسيکشورهایصنعتيشامل 

کنندگاناستعماری-4روشنفکرانانقالبي-3حکومتبورژوازی-2دودماني رهبراننهضتهای-5اداره

نا هایسیاسي نظام فاشیستي بار وملیون. آنها بودن ديکتاتوری احتمال استو زياد بالطبع سیونالیستي
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ها،اشرافوافکارترينعاملاعمالقدرت)فراترازاتحاديهصنعتيشدناست،حکومتمهم

سازمان و است عمومي( تحت احزاب و کارگری ادارههای و آمده پديد دولت نظارت

رهبرسهوجهاصلياينحکومتاستوتدبیراصليآنمي تودهمردمو حکومت، شوند.

استقاللمليوپیشرفتاست،بنابرايندرايرانزمانپهلویاول،نوعيشرايطاستحالهاز

جهتشیوهتولیدحاکماستکهحکومتوظیفهاصليانجامآنرابرعهدهداشتهاست.از

هایترینسبتبهسالرسدکهروابطاجتماعيواردمرحلهپختهجهتفرهنگيبهنظرمي

هويژهازنظررابطهبینکارگروکارفرماشدندوهرچندباآغازحکومتآخرحکومتقاجارب

اتحاديهپهلویدشواری فعالیت در فراواني های داشت)کرونین، وجود 2003ها اين2: .)

دوبارهظاهرشدند.درکنارروابط1320ها،درنهايتباتمامقدرتبعدازشهريوراتحاديه

 مسئله درغیرمستقتأثیرصنعتي تغییر فرهنگاست، و جامعه وجوه ساير صنعتبر یم

جبهه شرايطسیاسي، فرهنگي، ودورنمای زندگي سیمای فرهنگي، مواد در ملي، گیری

ادراينجانیست.هکهمجالبحثآناينموارداستشهر،سازمانخانواده،ازجمله

گشتهاست.کشوریکهنیرویکارنیزبههمیناندازه،دچارتحوالتروزافزونمسئله

درابتدایقرن،يککشورعمدتاًکشاورزیبود،برایصنعتيشدننیازمندنیرویکارکافي

بودندوهمینبايستدرابتداشهرهاوسپسروستاهاميآنميهکنندنیگشتکهتأممي

استیصنعتي(یاستحالهترينمسائلدرانتقالبهشرايطصنعتي)مرحلهامريکيازمهم

کههرکشوریباآنروبروخواهدشدودرصورتمديريتنادرست،شرايطوخیميپديد

درستيیتأمیننیرویکاربهشیوه14اولقرنسالهآورد.بايداذعانکردکهدربیستمي

حد تا نیز روستاها شهرها، بر عالوه احتماالً، ولي نیست، معلوم نیرویِی کار تأمینرا

تأثیرتحت1291تا1285هایبینسال،.البتههمیننیرویکاراندکصنعتياندکردهمي

بودراهايياتحاديه،هادموکراتسوسیال بهندتشکیلداده خود بلوغ عدم به توجه با که

اعضایاتحاديهندهایچندانيدستنیافتموفقیت تعداد اما به1299هایايراندرسال؛

هااغلبنیرویکارشهریبودندکه(اين26-1371:9)فلوررسید،مينفر20000حدود

بههاميندرتشاملحالصنايعکارخانهبه کهبراساسجدوليکهفلوربراییاگونهشد،

اتحاديهاتحاديه مرکزی شورای در حاضر های سال در کفاشان،1300ها تنها داد ارائه

جوراب تولیدسیگارسازانو نوعيکار اغلببهبافانبه که صورتصنعتماشینيیدارند

(2نبودهاست.)همان:جدول

سبببروزتحوالت آنچهبايددرمعنایديگرتوسعهنامید، صنعتيشدنايرانويا

به حرکت و است شده کار نیروی بخصوصدر فرهنگي و اجتماعي توسعهعمیق سوی

دارینوينگراييوسرمايههایمصرفسبببروزاولیننشانه1340هایبخصوصدرسال

اين با گرديد. ايران بهدر حوزهحال تحقیقاتدر تاکنونجز جغرافیا، اجتماعيو یعلوم

                                                                                                                                    
اين با آنتالشبرایصنعتيشدنبههرقیمتممکن. میاناينتقسیم درکنار گانهتنها5بندیحالدر

در ممکن نحو هر به شدن صنعتي تالشبرای و است دور آشکار، ديکتاتوری نظام از بورژوازی حکومت

یزبسیارديدهشدهاست.کشورهایانقالبين
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شناسيصنعتيدرايرانانجامنگرفتهوبايدپذيرفتکهباتوجهبهيکتاييیباستانمطالعه

صدرايران،بخصویعمیقفرايندصنعتيشدنایبرایمطالعهچنینمطالعه،یهرجامعه

هایاولیهآنالزماست.درسال

هایاصليصنايعايراندراسنادومدارکيکيازويژگيکمبودکهبايدتوجهکرد

هایصنعتيکههجریاستوباتوجهبهنابودیروزافزونمحوطه14یقرنهایاولیهسال

جامعه فرهنگي حیات از مهم ميبخشبسیار شکل را ايران بايددهدی عاجل اقدامي ،

توانبرایيکگذشتهصورتگیرد،وگرنهبخشمهميازتاريخايران)درهربعدیکهمي

ازدستخواهدرفت. اينزمینهبیاننمونهدرنظرگرفت( ایعینيتحتنامکارخانهدر

(.4تصويرباشد)تواندراهگشاشناسيصنعتيميسیمانریبرایانجاممطالعاتباستان

 

 شناسی صنعتیکارخانۀ سیمان ری و جایگاه آن در مطالعات باستان

 در تهران 
ری سیمان کارخانۀ سال در نخستین1313که از يکي است. گشته هاینمونهافتتاح

هایتمامصنعتيوماشینيدرايراناست.اينمحوطهکهسهدورۀگسترش)اولکارخانه

1313 1316دوم سوم پشتسر1332و را قابلیت( برایگزارده، را کمال و هایتمام

مجاورتکوهکارخانۀسیمانریبنای(.4شناسيصنعتيدارد)تصويرمطالعۀباستان در

بابويهقراردارد.بهدلیلنیازبهسیمانبرایمصارفمختلفکشور،ساختعليوابنچشمه

افتتاحگرديد.بنایاولیۀ1312دیماهسال9آغازگشتودر1311اينکارخانهدرسال

کارخانهبخشيساختکارخانۀاشمیتآلمانيوبخشيديگرساختسوئدبود.بخشيازکار

شرکتلنسآلمانصورتمگرفت.ساختبنایکارخانۀبهوسیلهبهوسیلهوزارتطرقانجا

گرفت.

(9-5تصاوير)هایکارخانهدرابتدایکاربهترتیبذيلبود؛بخش

 ودويستاسبهزارکياهقوۀبخاروتولیدبرقباقدرتيکدستگ (1

 خوردکنيدستگاهسنگ (2

 کنينرمآسیایسنگ (3

 کنينرمآسیابذغال (4

 پزیکورۀچرخشيسیمان (5

 کوبيآسیایسیمان (6

 پرکنيدستگاهگوني (7

 دارالتجزيۀشیمیايي (8

 کارخانۀتعمیر (9

 سنگزغالانبارهابرایاشیایيدکي،روغنو (10

گشتوازنوعسیمانپرتلندبودکهبسیارمرغوبمحسوبميسیماناينکارخانه

سالبهفعالیتخودادامهداد،تولیدهمیننوعسیمان50يکيازداليليکهاينکارخانه
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نفرنیرویکارداشتکهبهدلیلاينکهفرايندتوسعه500بود.کارخانهدراينزمانحدود

اینیزکارگرانساختمانيبودند.کارگرانمعدنعدهکارخانهدرجريانبود،احتماالًجدااز

گرفت.جرثقیلووسايلکوچکآهنيانجامميیلهوسونقلکارخانهدراينزمانبهحمل

1316(.تاسال1312:1دیماه9اطالعاتاينبخشکارخانهتولیدیمعادلصدتنداشت)

(6و5سیصدتني)تصاويرتنيبهکارخانهافزودهگشتوساختيکخط200يکخط

افتادبهتعويق40برداریازآنبهدلیلجنگتادهۀآغازگرديدکهبهره1313نیزازسال

.(1385:108کنت)

توجهبهشرايطيکهدردهۀ از30با بسیار ايرانپسازجنگدرجريانبود، در

بردندویدخودبهرهنميواحدهایتولیدی،اگرورشکستنشدند،حداقلازتمامظرفيتول

آالتفرسودهشوندودرکارخانۀسیماننیزگشتکهبسیاریازماشینهمینامرسببمي

کارخانهاست،آسیایسیمانمربوطسیتأسعلیرغماينکهکورۀچرخشيمربوطبهابتدای

 سال 1950به هماست. نیبه از بسیاری احتماالًآالتنیماشترتیب کارخانه فعلي

آالتاست.آالتابتدایکارنیستند،هرچندبحثدراينموردنیازمندبررسيماشینشینما

نسبتبهکلفضایآالتنیماشحالآنچهدراينپژوهشمدنظراست،بعدفضاييبااين

تولیداست.

کارخانه1359درسال کاردرآننوبتروزسهکارگرداشتکهدرشبانهصدشش،

1330ساعتکاربود.ايندرحالياستکهکارخانهدرسال8نوبترگرفت.هصورتمي

 1000حدود ماورابحار، )مشاور داشت 1949کارگر کارخانۀ152/5: مهم يکويژگي .)

،ازابتدایکارکارخانه1359سیمانايناستکهبخشزيادیازنیرویکارکارخانهتاسال

آنبوده کارخان؛اندبا بابهعبارتديگر، ۀسیمانتنهايکگروهخاصومتمايزانسانيرا

قرنشکلدادهبود.مسئلۀديگریکهعالوهبرهارادرطولنیمخودداشتکهزندگيآن

بسیاریکارخانه مورد در سیمان صدقميکارخانۀ اينهایديگر عمودیدر تولید کند،

حسنفراهاني،مديرماليواداری)هادررفعنیازهایخوداستفضاهاوخودبسندگيکارخانه

(.،محلمصاحبه:کارخانۀسیمانری1393دیماه29سابقکارخانۀسیمان،مصاحبۀشخصي،
ماندهکهبهبازسازیوضعیتاولیهبناازکارخانۀقديممدارکتصويریمناسبيباقي

 سال عکسکمکمي1312در فردريککالپفردمنحصربهکند. 1یکه سال 1933در

بسیاریازويژگي1تصوير)استشدههنگامساختکارخانهتهیه را(. هایساختمانيبنا

آالتازجملهوهمچنینماشینهاسازد.بخشخردکنندۀسنگسیمان،کورهمشخصمي

قسمتشرقي در روبرویکارخانه در مشخصاست. کامالً اينتصوير چرخشيدر کورۀ

محلاس يا که دارد محلمديريتساختبخشيقرار يا و بوده درتراحتکارگران وساز.

ازاينتصويرمعلوم تصاويراينقسمتچندانمشخصنیست. تصاويربعدیاينکارخانه،

داشتهوحدشرقيآنمخزنمي گرددکهمحوطۀکارخانه،حداقلنصفمساحتفعليرا

.استبودهآبغربي

                                                           
1 Fredrick clapp 
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ساخت:کارخانهسیماندرحال1ريتصو


1933نبع:کلپ،م



 تصوير شمالآسیاباصليمي2از اکنوندر برجسیلوييکه توانمتوجهشدکه

اثریازخودسیلو اما آنزماننیزوجودداشته، در بهسیمانوجوددارد، سادگيقابلها

نیست.بخشيکهاکنوندرجلویمحلبارگیریقرارداشتهوفضایجرزدارمجاورمشاهده

اآن بر بخشرختکنو، بخشمديريتيا زمان آن در ظاهراً ساسوضعیتظاهریبنا،

درپساستبودهاستراحتکارکنان بخش،گرفهميفن زمینۀتصوير. ايندو تصوير توان،

کنندهي،کورۀچرخشيوبرجخنکغربشمالسیلویاولسیمان،سیلویموادخام،آسیاب

شود.مشاهدهنميرامشاهدهکرد،اثریازسیلویکلینکر

تني،ديگبخار،توربینو200توانکورۀجديد(مي3)تصوير1316درتصويرسال

بخشيازسیلویکلینکرساخته مشاهدهکرد. درضمندودکشاستشدهمخزنآبرا .

زمینۀتصوير،درکنارکورۀچرخشيکهاکنونديگروجودندارد،درحالکاراست.درپس

نیست،شايدبرخيشودکهکاربردآنروشنایروبازمشاهدهميمحوطهتني،200کورۀ

ونقلسنگسیمانياخردکردنآندراينهایمربوطبهمعدنسیمان،مثلحملفعالیت

اينشدهمکانانجاممي با طبقگزارشاست. هایآخرکارخانه،هایشفاهيدرسالحال،

استکهباتوجهگرفتهشماليکارخانهصورتميسنگمعدنازطريقنقاله،دروجهحمل

اندرآنبخش،کامالًمنطقياست.بهوجودآسیابسیم
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:کارخانهسیمانریدرهنگامافتتاح2تصوير

 
78،شمارۀ1312مجلۀاطاقتجارت،منبع:



1316:کارخانهسیمانریواضافاتجديدبهآندرسال3ريتصو


،شهريور1316ارت،اطاقتجمنبع:
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سنگین(آالتنیماشکارخانهانبارۀکنار):نمایکارخانۀسیمانریدروضعامروزۀآن4تصوير


منبع:نگارندگان



باستان برایمطالعۀ سیمان، اصالتکافيبرخوردارفضایفعليکارخانۀ شناختياز

بخش تنها است. برخي و اداری فضای بنا، به افزوده های انبار مثل ووخاکگچسیلوها

مترمربعوسعتداردکهازآن87358.کارخانۀفعليهستندفضاهایمقابلآسیابسیمان

کارخانهدرحالحاضر،اين دهند.هکتاررااينفضاهایافزودهبهبنا،تشکیلمي1.4میان،

ايناجزا38دارای هريکاز کارکردهایمختلفاست. با نقشيمهمدرواحدمعمارانه، ،

اينشکل با حال،فضاهایعمدۀکاریدرحاشیۀگیریفرايندکاردرکارخانهداشتهاست.

 اينها، بخشمرکزیکارخانهمتمرکزهستند. هاييهستندکهبخشقاًیدقجنوبغربيو

آن در اصليسیمان مادۀ صورتميفعالیتتولید ها جنوبکارخانهگرفته حاشیۀ است.

سی فعالیتعمدتاً که هستند آنلوهایجديدی در انباری ميهای انجام همچنینها شد،

چهبناهایحاشیه فضایمديريتي، ایمثلپارکینگدرگوشۀجنوبشرقيقرارداشتند.

هنگاميکهيکساختمانموقتبودوچهزمانيکهتبديلبهدوبنایجداگانهودوطبقه

داشت قرار بنا غربي گوشه در گرديد، داشتند، قرار بخششمالي در سیلوها همراهبهند.

.استگرفتهقراردروسطکارخانهقاًیدقترينواحدمعماریاستوکهبزرگسیلویکلینکر

(9-7تصاوير)
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 کارخانهسیمان تني300:نماييازآسیاب5ريتصو

 


منبع:نگارندگان



برد،ایباالميرابرایچنینمطالعههاييکهاهمیتاينمجموعهترينشاخصهازمهم

 سال تمبرهای بر کارخانه اين )تصوير ايران اقتصاد در آن است1313اهمیت آمده

وهمچنین1332و1313هایآالتمربوطبهسال(،وجودماشین1380:97بخشفرح)

تامدتاستکهدرتمامطولاين1365تاسال1313ۀکارکارخانهازسالوقفيبروند

پهلویاولتا1360سال واقعنسلدورۀ در و نیامده پديد بافتنیرویکار تغییریدر

مديرامورماليودرآنحضورداشته1365تعطیليکارخانهدرسال اند)حسنفراهاني:

 خود کار آغاز در کارخانه اين شفاهي(. مصاحبۀ ری: سیمان کارخانۀ کارگر360اداری

امادر؛(1371:43تنرسید)فلور،1000تعداداينکارگرانبه1316داشتامادرسال

.البتهاينافتدرتعدادشدهاستتنذکر600تعدادکارگرانکارخانه،تنها50انتهایدهۀ

بردهونميبهسروسازکارگراناحتماالًبهدلیلاينبودکهديگرکارخانهدرشرايطساخت

.نداشتهاستينیازبهکارگرساختمان

هایانجامشد،فضاماندۀخطصدتنيکارخانهشناختيکهبرباقيدربررسيباستان

معدنسیمانیسازنديفراتني،سیلوهاوفضاهایباکارکردفنيبرایکاری،آسیابصد

بررسينشاندادکهماشین ساختسالموردمطالعهقرارگرفت. 1952آالتاينبخش،
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متر20000(.حدود6و5تصاويراند)رکتپولیسیوسآلمانخريداریگشتههستندوازش

1مترمربعکارخانۀموردبررسيمیدانيگرفت.55000مربعاز

پیچیدگي فرايند در پیچیدگي از نشان کارخانه زمانکارمیتقسفضاهای اين در

.همراهآناستافتهيۀتولیدسنتيتغییراتفراوانيویبهشدهدکهدرآنشرايطنسبتمي

 گونهآالتنیماشفرم آناز در استکه صنعتي تمام و توسطهایپیچیده کار عمدۀ ها

ماشین بر نظارت مسئولیت محدودی، انساني کار نیروی و گرفته انجام راماشین آالت

اندداشته بوده؛ کارخانهمشغولکار نیرویانسانيکهدر فرايبنابراينعمدۀ خود ندانددر

فعالیتتولیدسیماننقشنداشته ديگر،بهعبارتاند.داشتهبرعهدههایحملراوعمدتاً

.استدهیرسخودبهحداکثرشدندرکارخانۀسیماندرفراينداصليماشینیزه

برق، يکژنراتور از کارخانه آن، فضاهایمربوطبه ديگر فضاهایتولیدسیمانو کنار

برجخن فیلترکتوربینبخار، يکالکترو ماليو بخشاداریو آزمايشگاه، انبارها، کننده،

بهبعد1318تشکیلشدهاست.دراينمیانژنراتوربرقبخشيازبرقشهررانیزازسال

(.1350:484است)راهنمایاقتصادیاتاقبازرگانيصنايعومعادنايرانکردهتأمینمي

بنایساختمانياينمجموعهدرتحوالتشهریمنط وجوداقواممتعدددريکمحل، قه،

عنوانکارگران شهریبه توسعه جهتمحلسکونتو به کشور سرعتتحولدر نیز و

هاپتانسیلهایصنعتينقشيانکارناپذيرداشتهاستوازاينجنبهتأمینمواداولیهطرح

شناسيصنعتيدارد.باالييدرمطالعاتباستان






























                                                           
1
دلیلعدمهماهنگيصورتنگرفتکهدرصورتفراهممربعازکارخانهدرزماننگارشمقالهبهمتر35000 

شدنزمینهالزمنتايججالبيرابدنبالخواهدداشت.
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تنيسیمانوماشینمربوطبهکمپانيپولیبیوس300آسیاب:6ريتصو


منبع:نگارندگان



سنگسیمانبرایمصرفماشینآسیابسکوهایبارگیری:7ريتصو


منبع:نگارندگان
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هایبارگیریواهرمنماييازانبارسیمان:8تصوير


منبع:نگارندگان



قلسیماندرانبارسیمانونهایحملدستگاه:9ريتصو


منبع:نگارندگان

 

 گیری نتیجه
يدوشناسروشازجهتهدفوتاحدی،خودسالعمر50درطولشناسيصنعتيباستان

تازگيدرحالکسبهويتوبهدورهمختلفراپشتسرگزاردهاست.اينحوزهپژوهش

وبهسمتهزدگيمحضرهاکردیفازتوصراپرستیژاستواينزمانياتفاقافتادکهخود
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جامعهتحلیل آورد. روی اجتماعي های صنعتي، تمامی و است صنعتي انقالب محصول

هایجامعهاولیهصنعتيرادرمقیاسيمتفاوتبهارثبردهاست.اينجامعه،هاوبدیخوبي

بهیمدرنمرحلهعنوانيکجامعهبه پیچیدجامعهایاستگذرا آنهیبسیار ایکهدر

سبب،بااينوجهنقشمهميدرشرايطزندگيداردوبازخوردوتقابلجامعه،وجوهتولید

یمورخانهاعمدتاًبرعهدهکهتاکنونتحلیلآنشدهاستهاييفرهنگيپديدآمدنپديده

دادهعنوانحوزهشناسيبهاست.باستانبوده يکيهایخاموشداردایمطالعاتيکهعمدتاً

اينازحیاتي برایبازگوکردنوجهخاموشتاريخاست. بینيکهچنینخوشترينابزارها

بیانميباستانييکارانسبتبه اينزمینه فعلشناسيدر در استو امریبالقوه شود،

نیازبهپیمودنمسیریدشوارداردواين،يابيبهتحلیلصحیحشناسبرایدستباستان

پیچ را جامعهدشواری دهیدگي است، ديده خود به را فوکو تا توکويل از که چندانای

محوطههدفباستانکند.مي مطالعه حتيمطالعهشناسيصنعتيبیشاز هایصنعتيو

جامعهمدرن،بايدمتوجهتمامابعادصنعتباشد.

عنوانباستان به اجتماعيشناسي علوم از منشعب را آن برخي که نوين دانشي

هایموجود،شرايطفرهنگيواجتماعيدادهاند،بايدتوانايياينراداشتهباشدکهازتهدانس

جامعهصنعتيرفتهازدست درکبهتریاز بازسازیکندو آن،بهدسترا کنار در دهد.

اينحوزهبايداز1شناسيصنعتيبايدابزاریبرایآزادسازیباستان وخمچیپبشریباشد،

حضخارجودرکنارمطالعاتعلمي،ابزاریبرایآگاهيبخشياجتماعيوتخصصگراييم

یفرهنگيوسیاسيگردد.نگرندهيآ
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