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 دیباچه

 

پا افتاده، و عادی، که دقیقا به همین موضوع این کتاب مکان است. موضوعی بسیار بدیهی، آشنا، پیش 

نماید. مفهومی بنیادین، تعیین کننده، انگیز و دور از دسترس هم میازگون، نااندیشیده، مبهم، شگفتخاطر ناس

کند. برای پرداختن به مفهوم مکان هایی پرشمار را تعیین میی فهم مفهومناشده که شیوهو اغلب بحث

نوشتار رویکردی است  جاری در این های نظری گوناگونی وجود دارد. دستگاه نظریرویکردها و سرمشق

قرار دارد که در بستر زمان « من»سیستمی که با نام زُروان شهرت یافته است. چرا که در کانون آن مفهوم 

ها و نهادهاست، که چگونگی چفت شدن ی مندرباره گیرد. یعنی مدلی نظریشود و شکل میپیکربندی می

زروان که نام ایزد باستانی زمان در ایران زمین بوده نیز کند. شان را بررسی میها و ساختهای اجتماعیانسان

سازد و به انداز زمان مفهومی کلیدی است که من و نهاد را بر میاز آن رو بر آن قرار گرفته که از این چشم

شود. در هم تنیدگی زمان و مکان نیز از همین زاویه مورد پرسش ی خویش از دل من و نهاد زاییده مینوبه

گیرد، و آشکار است که مکان نیز در همسایگی زمان خشتی استوار در زیربنای این دستگاه نظری یقرار م

 ی زمان دارد.پایهاست، و از این رو پرداختن بدان ضرورتی هم

ای متکی است که برای فهم زمان و مکان نسبت به دستگاه نظری زروان به بنیاد فلسفی خردگرایانه

پذیر گرا و رسیدگیتقدم منطقی قایل است. این دستگاه در ضمن به قدری تجربهگنجد، آنچه که در آن می
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ها و شواهد تابد، مگر آن که همچون تالی و پیامدی از دادهاست که هیچ مفهومی از زمان و مکان را بر نمی

ه قرار های پیچیدی سیستمشناسی این چارچوب در راستای نظریهعینی و آشکار و شفاف برآورد گردد. روش

های کهن ایرانی است که از دیرباز اش در امتداد همان اندیشههرچند سوگیری و مدار گردش اصلی گیرد،می

 داده است. اش میدان میورزی دربارهدانسته و به اندیشهزمان و مکان را مهم می

-شناختیی روندهای جامعهنظری زروان نام گرفته و بار اصلی بحث درباره هرچند این دستگاه

روانشناختی بیشتر بر دوش مفهوم زمان قرار داشته، اما این به غفلتی از اهمیت مکان نینجامیده است. در 

ها و الگوهای تاریخ و گفتمانهای فلسفی است که مکان نیز های مدل زروان برای فهم معنای اسطورهکاربست

شود. به این شکل است به چیزها نمایان می ی نظم دهندهدهد و کارکردش به مثابه شالودهخود را نشان می

که نقش پررنگ جغرافیا در تاریخ، جایگاه مرموز و مهم فضا در روایت و موقعیت کلیدی مکان در جایگیری 

 گردد.مفاهیم فلسفی آشکار می

اهمیت مفهوم مکان در این دستگاه نظری به قدری برجسته است و معادالت حاکم بر آن چندان برای 

اند، که نوشته شدن نوشتارهایی مستقل در این باره را ضروری ی سیستمی تعیین کنندهت اندیشهفهم کلی

هایی که در پیوند ها و مقالهها و سخنرانیساخت. با این دلیل و مقدمه بود که گردآوری یادداشتها و نکتهمی

کند که بر مفهوم مکان تمرکز می با مکان نوشته شده بود، به نگارش کتابی که در دست دارید انجامید. کتابی

های صورتبندی مکان، و شیوه-فضا گیری و زایش و مرگ و تحولو ساختار و کارکرد مکان، الگوهای شکل

 دهد. اش را مورد بررسی قرار میو پیکربندی و معنادار شدن

از مکان ای به بحث مکان خواهم پرداخت، و منظور رشتهدر این کتاب با نگاهی سیستمی و میان

شکلی از فضای فیزیکی است که در نظامی اجتماعی مکیده شده و همچون مفهومی جمعی بازسازی شده 

جهان را به ظرفی سامان گیرد و زیستای ذهنی است که چیزها در آن جای میباشد. مکان در ضمن زمینه
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در دو سطح ذهنِ فردی و سامان کند. در این معنا دست کم اش تبدیل مییافته برای گنجاندن عناصر برسازنده

ی قواعد پیوست و گسست این دو الیه است اجتماعی باید به مفهوم مکان پرداخت و تنها با پژوهش درباره

 آید.که فهمی عمیقتر از ماهیت من و نهاد به دست می

موضوع اصلی این کتاب مفهوم مکان اجتماعی و معنای مکان شخصی است، و با رویکردی تجربی  

« من»ی توصیفی پیچیدگی داریم که به اریخی بدان خواهیم پرداخت. در دستگاه نظری زُروان چهار الیهو ت

 -اجتماعی -روانی -گیرد. این چهار سطح توصیفی )زیستیشود و کل پدیدارهای انسانی را در بر میمتصل می

یشان )سطح زیستی و اجتماعی( شان آن است که دوتاشوند و ویژگیشناخته می« فراز»ی فرهنگی( با سرواژه

انرژیایی ریشه دارند و دوتای دیگر )سطح روانی و فرهنگی( بیشتر از پویایی -بیشتر در ساختارهای مادی

افزاری داریم که ی نرمافزاری و دو الیهی سختخیزند. بنابراین دو الیهاطالعات و نظامهای پردازشی بر می

 اند. جایگیری کرده ایی گوشتههمچون استخوانی در میانه

خیزد و از این رو در این کتاب این دو الیه را بیشتر خواهیم افزار بر میمکان به طور خاص از سخت

ی کنیم و بعد به آن گوشتهشناختی میای کوتاه به آن استخوان زیستکاوید. به این شکل که نخست اشاره

سازد، سیر تحول مکان را در جوامع ن کتاب را بر میی متپردازیم. در بخش دوم که بدنهشناسانه میجامعه

های انسانی ردیابی خواهیم کرد، و از رهگذرِ مرور تاریخ شهر و خانه و خیابان و عناصر معمارانه به سوی شیوه

ی رفتارشناسی زیستی را در خود رویم. بخش نخست یک پژوهش در حوزهسازمان یافتگی مکان پیش می

الزم است. چرا که توهم مرکزیت « مکان اجتماعی»ستیابی به درکی عمیقتر از مفهوم گنجاند که برای دمی

برد و امکان زایش اشکالی به کلی متفاوت از مکان انسان و بند بودن این مفهوم به جوامع انسانی را از بین می

است که سالها پیش ی تحقیقی میدانی کند. این پژوهش ادامههای غیرانسانی گوشزد میاجتماعی را در گونه



8 

 

سازی حشرات اجتماعی در دانشگاه تهران انجام دادم و ی رفتار النه( درباره۱۳۷۵-۱۳۷۳)در سالهای 

 ی جانورشناسی تدوین کردم. ی کارشناسی رشتهی دورهنامهدستاوردش را در همان سالها به صورت پایان

تمدنهای انسانی خواهم پرداخت و شناسانه، به ساخت مکان در جامعه-پس از این آغازگاه زیست

ی حشرات اجتماعی داشتیم، به ساخت مکان در جوامع انسانی خواهم ی همان روند تکاملی که دربارهدر ادامه

اندازهای خُردتر و گیری شهرها آغاز خواهم کرد و الیه الیه چشمپرداخت. یعنی از مقیاس بزرگ و شکل

ی تمدن ایرانی ی حوزهاین وارسی موقعیت مرکزی و تعیین کننده ظریفتری را بررسی خواهم کرد. در جریان

گیری مکانها خواهم در سیر تکامل مکان نیز آشکار خواهد شد. اما در این کتاب تنها به مسیر عمومی شکل

ی تکامل یافته در ایران زمین تمرکز نخواهم کرد. چرا که موضوع این کتاب پرداخت و بر عناصر ویژه

های ی معنای مکان ایرانی و سویهسیستمی مکان به معنای عام کلمه است و پژوهش درباره شناسیجامعه

 انتشار خواهد یافت. -همچون جلد دوم این نوشتار-ی آن بحثی است که در کتابی دیگر تخصص یافته
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کانبخش نخست: استخوان زیست  شناختی م

 

کان  گفتار نخست: ردک فضا و ساختِ م

 

بالد. با این همه گیرد و میزمان حقیقتی فیزیکی است که حیات در بستر آن شکل میمکان مانند  

های یابند. سیستمبالند، به شکلی مستقیم آن را در نمییابند و میهای جانداری که در این بستر تکامل میسیستم

کنند و یزیکی را درک نمیاند، زمان و مکان فای مسلحزنده و به ویژه جانورانی که به دستگاه عصبی پیچیده

ها در مقابل یک زمان و یک مکان درونزاد را کنند. این سیستمارتباطی پردازشی سرراستی با آن برقرار نمی

کنند. بسته به این که جاندار چه خط های ورودی ابداع میهمچون ضرورتی برای ساماندهی پردازش داده

هایی متفاوت از ی سازشهای خود را تجربه کرده باشد، الیهای را طی کرده و در چه شرایطی زنجیرهتکاملی

آفریند. زمانی را در اندرون سیستم می-ها بافتی مکانیآورد و برای سازماندهی این الیهپیچیدگی را پدید می

شود و به ضرورتِ سازگاری مکان فیزیکی بیرونی شباهتی دارد و مشتقی از آن محسوب می-بافتی که به زمان

 شود.مدار از آن محسوب میشده و روایتی جان ای سادهای با آن دارد، اما عین آن نیست و نسخهنیهمخوا
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های مکانی درونزاد سیستم-مکان فیزیکی بیرونی و بافت زمانی-مهمترین تفاوت میان محور زمان 

. تنها شکست تقارنی جهت استشود. زمان و مکان فیزیکی امری متقارن و بیزنده، به مفهوم تقارن مربوط می

دار بودن محور زمان است که آن هم به قوانین ترمودینامیکی و سطحی خاص بینیم جهتکه در این میدان می

های زنده از همان ابتدای کار تقارن زمان و مکان شود. در مقابل سیستماز پویایی چیزها و رخدادها مربوط می

های مادی دانست، که به گاهی از پیچیدگی در سامانهاین مبنا گره شکنند. سیستم زنده را شاید بتواند بررا می

ای استخراج ای و آیندهشکنند. یعنی از دل محور زمان گذشتهشکلی منظم و پیگیری تقارن زمان و مکان را می

اش تداخلی از شوند. به همین شکل مکان که در شکل فیزیکیکنند که در اکنونی به هم چفت و بست میمی

 دهد.شود تقارن خود را از دست میورهای فاقد جهت است، آنگاه که در اندرون سیستم زنده بازسازی میمح

سازد. آنگاه در های زنده در گام نخست زیر تاثیر گرانش باال و پایین را از هم متمایز میسیستم 

در نهایت در جانورانی  شود.ی پشت جدا میجانوران که متحرک هستند، پیش و پس یعنی افق جلو از زمینه

شوند. شان تقارنی دوطرفی دارد، چپ و راست هم از یکدیگر متمایز میکه دستگاه عصبی پیچیده دارند و بدن

ها در نیروهای فیزیکی ریشه دارد و جالب است که گرانش یعنی ضعیفترین ترین این شکست تقارنبنیادی

کند. تمایز جلو / پشت اما در نیروهای فیزیکی ریشه ندارد و نیرو در میان نیروهای چهارگانه آن را ایجاد می

دار جانوران است. همین حرکت است که اندامهای حسی و پردازشی را در ی حرکت هدفمند و جهتآفریده

شود. این نکته که زاده می« سر»سازد و به این ترتیب شود، متمرکز میبخشی از بدن که به افق جلو وارد می

خیزد که اند، از آنجا بر میی مربوط به درک نور و صدا و بو و مزه همگی در سر همنشین شدهاندامهای حس

شود و بنابراین افقی سر نخستین بخش از بدن است که در جانوران به محیط تازه )یعنی جلو/ پیش( وارد می

ز هم به همین خاطر در های حسی تازه و حیاتی را در خود نهفته است. مغاست که باالترین انباشت از داده
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ی دریافت ای تکاملی، مغز و اندامهای حسی در واقع یک سیستم یکپارچهگیرد، چرا که از زاویهسر قرار می

 سازند.و پردازش اطالعات هستند و کلیتی منسجم و درهم تافته را بر می

باشد. فضا شود که نخست مفهوم فضا تعریف شده مکان درونزاد سیستم زنده وقتی فهمیدنی می

ی چیزها، و نقاطی که درون و برون دهد. یعنی عناصر برسازندهپیوستاری است که چیزها را در خود جای می

کنند. شوند و با هم تناسب پیدا میکنند، توسط پیوستاری به نام فضا به هم متصل میچیزها را مرزبندی می

شان در کنار هم را ممکن ضور چیزها و چینشایست که حی انتزاعی و پیشینیدر این معنا، فضا شالوده

کند و یک دستگاه مختصات خودبسنده و مجزا و فروبسته سازد. اما فضا تنها با چیزها ارتباط برقرار نمیمی

کند و از این راه با دگرگونی چیزها در بستر زمان نیز نیست. فضا همواره با محور زمان پیوند برقرار می

سازِ پیشین خود را در محور زمان هم معنا فضا همان کارکرد پیوند دهنده و نسبت شود. در اینهمنشین می

افتد. پس فضا نه تنها چیزها، که دهد و به این شکل است که حرکت نیز در فضا به جریان میامتداد می

ه چسب اند، همچنان کگیرد. هرچند چیزها با استواری بیشتری در فضا قالب شدهرخدادها را هم در بر می

داشتهایی فیزیکی میان رخدادها و زمان محکمتر است. با این مقدمه آشکار است که فضا و زمان به مثابه پیش

سازند که مستقل از حضور انسانی، همچون عینیتی بیرونی برای حضور و حرکت، کلیتی در هم تنیده را بر می

ها را در هر دو شود و هستندهستی را شامل میآورد که هزمان را پدید می-و فارغ از ناظر، بافتاری از فضا

 دهد.شکل چیزهای ایستا و رخدادهای پویا در خود جای می

با این همه فضا و زمان در تنیده با آن در واقع فرضهایی انتزاعی هستند. یعنی هرچند به حکم  

دارد، اما راهی برای های شناسنده وجود گرایی فلسفی فرض بر آن است که چنین بستری مستقل از منواقع

آنچه آدمیان از بستر فضایی جایگیری چیزها و محور اش وجود ندارد. هرشناسایی آن و قطعیت یافتن درباره
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های ی گیرندهکنند، دریافتی انسانی و خودساخته است که در حریم بستهزمانی توالی رخدادها درک می

ی ضرورتهایی تکاملی برای بقا است و در ادامه مغزشان محصور شان و محدودیت مدارهای پردازشیحسی

ی خامی زمان گنگ و انتزاعی و دست نایافتنی بیرونی را همچون ماده-گیرد. انسانِ اجتماعی این فضاقرار می

سازد. زمانی اجتماعی شده، گیرد و از آن مکانی انسانی و زمانی انسانی را بر میاثیری و ناملموس به کار می

که بنا به ضرورت کارکردهای اجتماعی و زیر تاثیر ساختار زبان شکل گرفته است، و مکانی  خطی، کرانمند

وار که انعکاسی است از راهبردهای کار کردن و ساختنِ بندی شده، جزء جزء، گسسته و شبکهتقسیم

 جهان. زیست

ی متفاوت یهسان روبرو هستیم که در دو الریخت و هماین بدان معناست که ما با دو مفهوم هم 

شوند. از سویی فضای فیزیکی، خنثا و تهی از معنا و قدرت و لذت و بقا را داریم که در قالب تعریف می

شناسانه داریم که جامعه-شود، و از سوی دیگر مکان را در سطحی روانمعادالت ریاضی صورتبندی می

. سیال در هم بافته و بستر کالن و خنثای انباشته از مدارهای قدرت و رمزگان معنا و امکانهای لذت و بقاست

شود، در بافتی اجتماعی رمزگذاری و زمان به این ترتیب به دو مفهوم مجزای زمان و مکان تقسیم می-فضا

ها به همان شکلی که گردد. منهای گوناگون ارزیابی شده و کمی میشود، و با یکاها و سنجهمرزبندی می

مکان انسانیِ اجتماعی -شوند. این فضاآفرینند، توسط آن بازآفریده میرا می مکان کرانمند نوظهور-این زمان

اما این بار نه حضور و حرکتی  خودساخته نیز همچنان برای گنجاندن حضور و حرکت تخصص یافته است،

رزند. گذاری و مشارکت بوداران و گیاهان به یکسان در آن سهمنام و خنثا که حشرات و مهرهعام و کالن و بی

شوند. هایی تازه از حضور و الگوهایی نو از  حرکت به رسمیت شمرده میمکان انسانی تنها شکل-در زمان

ی تخصص هایی زمانی در این دامنههایی مکانی و همراهی رخدادها در توالیهمنشینی چیزها در خوشه

سانها از حضورِ چیزها و جنبش جهان انیابد، و به این شکل است که زیستی انسانی مجال بروز مییافته
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ی کند. تجربهشود، و آنها را به امری بدیهی و آشنا و تکرار شونده و طبیعی تبدیل میرخدادها انباشته می

هاست که تاریخ جهانشخصی انسانی و خاطرات مشترک جمعی در این بستر و در نقاط همپوشانی این زیست

کند و شان صورتبندی میهشت نهادها را در قلمروهای مکانی ویژسازد و سرگذو جغرافیای انسانی را بر می

 دهد.هایشان در گذر تاریخ به دست میاندازهایی از دگردیسیچشم

ی متصل به آن نه تنها شکستهای های حسی و مغزِ پردازندهدر جانوری پیچیده مانند انسان، این دستگاه 

کند. ری پیچیده و بغرنج از مکانِ پیرامونی تن را بازنمایی میکند، که تصویتقارنی در مکان را ساماندهی می

گیرد و پویایی آن همچون در بستری از چیزها قرار می -مند استکه خود امری مکان–به این ترتیب تن 

شود. پدیدارها، یعنی آنچه توسط سیستم دریافت شده ی رخدادهایی محیطی صورتبندی میرخدادی در میانه

مکانی خودساخته -اند که در زمانشود، به این شکل از چیزها و رخدادهایی تشکیل یافتهیو رمزگذاری م

جهانی که از سازند. زیستجهان یا همان افق پدیداری ادراک را بر میاند و روی هم رفته زیستچیده شده

ا بر اساس حضور سه عنصر بنیادین تشکیل یافته است: من که مرجع غایی زمان و مکان است و اکنون و اینج

از آن قرار گرفته و با غیاب در « بیرون»شود، دیگری که به من شباهت دارد اما مکان تعیین می-آن در زمات

 ی چیزها و رخدادهای فاقد اراده و خواست و لذت/ رنج است.آمیخته، و جهان که شبکه

رخدادها در زمان جانشین ی مکان و زمان دو بستر بنیادین حضور هستند. به همان شکلی که زنجیره 

ی جهان ویژهگردند و از ترکیب این چیزها و رخدادهاست که زیستشوند، چیزها در مکان همنشین میهم می

یابد. به مثابه چیزی در میان چیزها و رخدادی در میان رخدادها تحقق می« من»گیرد و هریک از ما شکل می

شود و کردارهایش مانند ثر از من، همچون چیزی ادراک میدیگری نیز به همین ترتیب همچون رونوشتی متک

اما تهی –شود. به همان شکلی که چیزها و رخدادهای جهان مانند صورتی موازی با آن رخدادهایی تفسیر می
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ترین عناصر شود. زمان و مکان با این حساب بنیادیبازنمایی می -مندی و هدف، و فارغ از رنج و لذتاز نیت

اش بر داربست زمان و مکان تکیه بندیهستی هستند. گیتی از آن رو اُستومند است که استخوان یبرسازنده

-اند که در بافتاری از زمانکرده است، و توالی رخدادها و چینش چیزها از آن رو معنادار و منظم و عقالنی

 مکان جای دارند.

های حسی در انسان کامل خاص دستگاهبا این مقدمه آشکار است که تمایز میان زمان و مکان پیامد ت

ای که به تفکیک و تمایز و تخصصی شدن دستگاه بینایی انسان انجامیده، باعث است. مسیر خاص تکاملی

از هم تفکیک شوند. یعنی تشخیص چیزها و « کجاست؟»و « چیست؟»شده مدارهای پردازشی مربوط به 

ی شان در یک شبکهشان و چگونگی قرارگیریهمنشینی های متصل به آنها در یک مدار و فهم الگویتاریخچه

ی مکان شود. به همین ترتیب پردازش شکل )خط، زاویه، رنگ( که شالودهمکانی در مداری دیگر پردازش می

پذیرد، و پردازش حرکت و جهت موازی با انجام می 1سازد در نواحی اول تا پنجم قشر پس سریرا بر می

که بیشتر با زبان پیوند  3در قشر گیجگاهی 2پذیرد. در نهایت دستگاه زیرینانجام می آنها در مسیرهایی مشابه

تمایز یافته و این  5ایدر قشر آهیانه 4کند، از دستگاه زبرینمندی را صورتبندی میخورده و در نتیجه تاریخ

بر هم را پیگیری شان در براکند و وضعیت قرارگیری چیزها و موقعیتدومی نسبت همنشینی را وارسی می

اند و جالب کند که مربوط به مکان است. این دو کارکرد در مسیر تکامل انسان با هم وارد رقابت هم شدهمی

                      
1 Occipital cortex 
2 Inferior Apparatus 
3 Temporal cortex 
4 Superior Apparatus 
5 Parietal cortex 
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ی راست با تمرکزش بر ی چپ که دستگاه زیرین در آن نیرومندتر است در عمل بر نیمکرهاست که نیمکره

 دستگاه زبرین چیره شده است. 

تگی خاص پردازشی در مغز انسان است که زمان و مکان همچون دو ماهیت یافبه خاطر این سازمان

خورد شوند. به این شکل زمان با زبان پیوند میشوند و تا این پایه متفاوت با هم صورتبندی میمتمایز درک می

ستگاه عصبی شود. به احتمال زیاد در جاندارانی که دکند متمایز میو از مکان که پیوندش را با بینایی حفظ می

شود، و تنها با بررسی تری دارند، زمان و مکان در ترکیب با هم و همچون ماهیتی یگانه پردازش میساده

بودن « غیرطبیعی»توان به بغرنج و ها و نرمتنان ساده است که میی کارکرد موجوداتی ساده مثل کرمشیوه

 تفکیک زمان و مکان از هم پی برد.

اش آن که مکان به نوعی امدهای شناختی مهمی هم به دنبال داشته است. یکیتفکیک زمان از مکان پی 

شود. در شود و از این رو همچون امری ایستا و منجمد شده در اکنون تصویر میدر تقابل با زمان تعریف می

ن مندشایابد و چیزهای مستقر در مکان هرگز از پویایی زمانحالی که زمان جز در ظرف مکان جریان نمی

ی شوند، در واقع دو سویهمصون نیستند. یعنی چیزها و رخدادهایی که به ترتیب به مکان و زمان منسوب می

ها نه هنگام قالب شدن به کلمات و زبان در کنند. این هستندهی یگانه را نمایندگی میادراکی از یک هستنده

یابند. پویایی مِهْرَوَند )آن واقعیتی تقرار میشوند و نه موقع دوخته شدن به موقعیتی مکانی اسزمان تثبیت می

شود. ناپذیر است و تمامی هستندگان را شامل میبیرونی ادراک ناپذیرِ متحرک( امری کالن و فراگیر و خدشه

ها تصویری تخیلی و خودساخته است از این رو ایستایی و آرام و قرار چیزها در جاها یا رخدادها بر وقت

جهانی شسته و رُفته و منظم را از ترکیب چیزها و رخدادهای مجزا شود، تا زیستمیکه به هستی تحمیل 

 پدید آورد. 
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تری که در پیکربندی من ی زمان بر مکان و اهمیت برجستهپیامد دیگر این تفکیک، آن است که غلبه 

ی تاریخ بوط به فلسفههای مرکند. یک نمود نمایانش آن که استعارهکند، به سطوح نظری نیز نشت میپیدا می

کنند. چنان که سیر دگردیسی جوامع از ساده به پیچیده )که ربطی به مکان ندارد و تنها بیانی مکانی پیدا می

شود که مفهومی مکانی است. به صورتبندی می« پیشرفت»دهد(، در قالب انباشت تراکم اطالعات را نشان می

شوند که خود به خود تصویر پویندگان راهی یگانه با قسیم میمانده تاین ترتیب جوامع به پیشرفته و عقب

 کند که برخی در انتها و برخی دیگر در ابتدای آن هستند. مقصدی معلوم را در ذهن ایجاد می

ی محو شدن اکنون و اینجاست. یعنی پیامد مستقیم جدایی این دو میان زمان و مکان شالوده تفکیک 

ی خودش های گوناگونِ سیستم دربارهزایش غیابی است که در قالب نابیناییی حضور، تنیدهمحور در هم

داشتها درگیر باشد، از نگریستن دقیق و شفاف به اندرون خود کند. سیستم شناختی وقتی با این پیشجلوه می

پوشاند که به چیزها و عاجز خواهد ماند و غایتهای درونی خویش را با رمزگان و برچسبهایی فرو می

 دهند.رخدادهایی تفکیک شده، مجزا و تکه پاره ارجاع می

رخدادها بنگریم، -اگر این برچسبها را کنار بزنیم و با نگاهی سیستمی به الگوهای پویایی چیز

آوریم. دستگاه نظری زروان در اصل اش به دست میجهان و عناصر درونیتصویری یکسره متفاوت از زیست

ص و صورتبندی این الگوها و شناسایی نظمهای بر آمده از آن. بر این مبنا کوششی است سیستمی برای تشخی

ی تکاملی قابل تبیین هستند. های پیچیدهمام پدیدارهای مربوط به انسان، در قالب سیستمشود که تروشن می

شتقی ایست، یا همچون می تکاملیی خودسازندهسازد در نهایت سیستم پیچیدهیعنی انسان و هرآنچه بر می

سیستمهای انسانی چهار سطح سلسله مراتبی دارند: زیستی، روانی، اجتماعی  کند.از چنین سیستمی جلوه می

ی تکاملی برساخته ای در خود دارند و در واقع از پویایی یک سیستم پیچیدهو فرهنگی؛ که هریک سیستم پایه
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ی، نهاد اجتماعی و منش فرهنگی. در دیدگاه اند. این سیستمها به ترتیبی عبارتند از: بدن، نظام شخصیتشده

 دهیم.مورد اشاره قرار می« فراز»ی زروان این چهار الیه را برای اختصار با سرواژه

ای خودسازمانده که بخشی از رفتار خود را به شکلی های یاد شده در مقام سامانههریک از سیستم

رهایشان برای بیشینه کردن آن متغیر همگرا شده است. کنند، متغیری مرکزی دارند که کردادرونزاد تعیین می

یابد، لذت در سطح روانی که این متغیرها عبارتند از بقا در سطح زیستی که در قالب تندرستی تن نمود می

شود، قدرت در سطح نهادها که به شکل پایداری و گسترش سازمانها در قالب شادمانی و رضایت تجربه می

شود. تحوالت های زبانی رمزگذاری و رمزگشایی مینا در منش فرهنگی که در سامانهیابد، و معتبلور می

ی توان با تحلیل و مدلسازی چهار متغیر یاد شده فهم کرد. این چهار متغیر را با سرواژهی فراز را میچهار الیه

سیستمها « دیدن» شناسیم و همچنان که سطوح فراز چهار سطح مشاهداتی و چهار برش در مقیاسمی« قلبم»

شود و به خاطر لنگر انداختن بودند، قلبم هم چهار متغیر مرکزی درهم تنیده است که از یکدیگر مشتق می

بزرگترین واحد سازمان یافتگی در نهایت  گردد.در چهار سیستم متمایز تکاملی است که از هم متمایز می

ه زیرسیستمهایی مثل کشورها و دولتها و است در سطح فرهنگی، ک« ی تمدنیحوزه»سیستمهای انسانی 

ی آدمیان ها )سطح روانی( و کالبدهای زنده«من»سازمانهای دینی و نهادهای سیاسی )سطح اجتماعی(، افراد و 

 دهد. و جانوران و گیاهان اهلی )سطح زیستی( را در خود جای می

ی تجربی وجه مشترک همه های تکاملی وجود دارد که به لحاظغایتی طبیعی در سیستمدر نتیجه  

شود. در دیدگاه زروان چهار سطح سلسله مراتبی پیچیدگی در پیوند با انسان آرمانهای اخالقی محسوب می

های زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی. در هریک از این سطوح یک وجود دارد که عبارت است از الیه

ارت است از بدن، نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی و سیستم تکاملی خودسازمانده مستقر شده که به ترتیب عب

منش فرهنگی، که هریک به لحاظ آماری رفتار خود را در راستای بیشینه کردن غایتی درونزاد )به ترتیب بقا، 
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، آن چهار سیستم را با «فراز»ی دهد. آن چهار سطح توصیفی را با سرواژهلذت، قدرت و معنا( سامان می

 کنیم.خالصه می« قلبم»ی چهار متغیر بنیادین را با سرواژه و آن« شبنم»ی سرواژه

ایم. ایست که تا به حال شناختهی سیستمهای تکاملیمعنا( غایت طبیعی همه-بقا-لذت-قلبم )قدرت

ای که ساز و کارهایش در راستای بیشینه کردن این چهار متغیر ساماندهی شده باشد را آرمانی از این رو جامعه

 اید دقت داشت که این چهارتا کامال عینی و سنجیدنی هستند.دانم. بمی

پذیر داریم که در مسیر تکامل الگوهای متفاوت رقابت ی پایانشناختی سه منبع پایهدر سطح زیست 

دهد و بر اساس برد و باخت در این میدان بقا یا مرگ ای را شکل میبینافردی، بیناجمعیتی و بیناگونه

زند. این سه عبارتند از خوراک، جفت و زیستگاه، که کمابیش با سه رکن رقم می های زنده راسیستم

جهان در سطح روانشناختی )من، دیگری و جهان( همخوانی دارند. خوراک به روند فرو بردن چیزها زیست

 ایست که امکان زایایی و تداومشود، جفت همواره دیگریمربوط می« من»شان به بخشی از و تبدیل کردن

ی رقابت بر سر غذا و جفت است و آورد، و زیستگاه نمودی عام از جهان است که زمینهژنوم را فراهم می

پذیر زیستی است، با کند. در میان این سه، زیستگاه که عامترین و کالنترین منبع پایانگاه آن را تعیین می

واه )خوراک، جفت( یا شرایطی فضا مترادف است. زیستگاه شکلی ویژه از فضاست که منابعی دلخ-مکان

 سازد. کند و از این رو بقای تن یا نسل و امنیت را برآورده میضروری )پناهگاه، خانه/ النه( را بر آورده می

زیستگاه فضایی انباشته از امکانهای سودمند و زیانبارِ درآمیخته است که توسط سیستم پردازش 

تواند دستکاری شود، تغییر شکل پیدا کند، شود. مکانی که میمیشود و به مکانی آشنا و دمِ دستی تبدیل می

و مهمتر از همه اشغال و مرزبندی شود. به همان ترتیبی که خوراک رفتارهای کالنی مثل غذایابی و شکار یا 

آغوشی و سازد و جفت محور رفتارهای پیچیده و زیبای گوناگون برای جلب جفت و همچرا را ممکن می

سازی و دفاع از قلمرو کند که النهاست، زیستگاه هم طیفی وسیع از رفتارها را ایجاد میفرزندپروری 
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ی سطح زیستی در نهایت برای برآوردن هایش هستند. باید توجه داشت که رقابت بر سر سه منبع پایهمهمترین

نده است. بقا در اصل های زی سطح زیستی و غایت درونی تمام سیستمشود، که متغیر پایهشرط بقا انجام می

همان تداوم یافتن سیستم در زمان است، و از راه زیستگاه است که این غایت درونی به متغیری همبسته و 

-شود. پردازش زیستگاه روندی است که استقرار سیستم در مکان را همریخت با زمان، یعنی مکان، بند می

 کند.تامین می -اش در زمانهمچون شرطی برای تداوم

ی اجتماعی سلسله مراتبی پردازش زیستگاه در جانورانی مانند انسان که نظام ارتباطی پیچیده و سامانه 

شود. مکان اجتماعی پدیداری است پیچیده که وجودش نامحتمل دارند، به زایش مکان اجتماعی منتهی می

اش و گسترش و شاخ دنگیری و تداومش، عمق یافتن و الیه الیه شاست و تحولش دشوار. از این رو شکل

ای دیریاب از نظامهای اجتماعی پیچیده و مستقر نیاز دارد. سرمشق عمومی حاکم اش به پشتوانهو برگ یافتن

های اجتماعی را ی مدرن برخاسته که تحول مکانای اروپامدار از اندیشهبر فهم مکان در حال حاضر از شعبه

ی مدرن از کند. شیوهی اروپایی در گذر تاریخ ردگیری میهای جامعهبا خیره نگریستن به سیر دگرگونی

ای محور و اروپامدار در آمیخته و بر اصول موضوعهداشتهایی غربتحلیل تاریخی مکان به شدت با پیش

متکی است که اهمیت و مرکزیت یونان و روم باستان در تمدن جهانی و پیوستگی استوارش با تمدن اروپاییان 

ی سیر تحول مکان شناسانهداشت به نادیده انگاشتنِ شرقانگارد. این پیششته را بدیهی میدر چهار قرن گذ

انجامد و مانند هر شکل رومی می-ها و جزئیات شواهد یونانیکاریدر سایر جوامع، و خیره شدن به ریزه

 دیگری از خیرگی، صورتی از نابینایی است.

باید شاخصهایی روشن و عقالنی را تشخیص داد و بر برای درک سیر راستین تکامل مکان اجتماعی 

ی پذیر دربارههای مستند و متغیرهایی رسیدگیی شواهد را در نظر گرفت و بعد بر مبنای دادهاساس آنها همه

آید که در این بخش به کانون مرکزی تحول مکان انسانی داوری کرد. اگر چنین کنیم دو نتیجه به دست می
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ی زمین چند کانون فعال داشته و تک یکی آن که تحول مکان اجتماعی در سطح کره آن خواهم پرداخت.

ای چشمگیر نسبت به بقیه ها ایران زمین با فاصلهمرکزی نبوده است، و دیگری آن که در میان این کانون

قرار  ترین تمدن بوده است، و این بحث اخیر در کتاب دیگری به طور مفصل مورد بحثبارورترین و زاینده

 خواهد گرفت.
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کان رد حشرات اجتماعی  کامل واگرای م  6گفتار دوم: ت

 

 درآمدپیش

آورد، ی زمین را پدید میترین جوامع جانوری بر کرهترین و پرجمعیتی انسان که پیچیدهدر گونه 

های نخستیی انسان همانند خویشاوندان دیگرش در ای به نسبت تازه و نوظهور است. گونهشهرنشینی پدیده

ی دهد که در واقع یک یا چند خانوادهدر حالت طبیعی جوامعی کوچک تشکیل می 7ریختی انسانخانواده

شود. شکل طبیعی و باستانی زیست اجتماعی ی بزرگ است و شمار اعضایش به چند ده نفر بالغ میگسترده

الب سپری شده است. یعنی از صد و ی عمر این گونه در آن قانسان، گردآوری و شکار است که بخش عمده

ی انسان خردمند تکامل یافت، تا پنج هزار سال پیش سبک غالب بیست تا دویست هزار سال پیش که گونه

 حضور تاریخ پایانی ٪۴-۳ی آدمیان بر زمین همین گردآوری و شکار بود. به بیان دیگر تنها در زندگی همه

و معماری و شهرنشینی پدید آمده و به قالب مسلط زیست تبدیل  خانه نام به چیزی که است زمین بر انسان

 شده است.

جوامع گردآورنده و شکارچی با گردش در زیستگاه منابع غذایی گیاهی و جانوری مورد نیاز خود  

یافتند تا آن شان را میکردند و به همین ترتیب برای اقامت و پناه گرفتن بیشتر خانهیافتند یا شکار میرا می

                      
 ای در کانون معماران معاصر ارائه شد.در قالب سخنرانی ۲۵/۸/۱۳۹۴این گفتار نخستین بار روز دوشنبه  6

7 Hominidea 
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های گوناگونی از ساخت خانه و کلبه و سرپناه در قبایل گردآورنده و شکارچی وجود ا بسازند. البته شیوهر

ایست که سردستی داشته و دارد. اما با توجه به تحرک همیشگی این مردم، خانه امری موقت، ساده و حاشیه

ی زمانی و انرژی زیادی ی هزینهشود. یعنبا مواد خام در دسترس ساخته شده و پس از مدت کوتاهی رها می

 شود و دوران استفاده از آن نیز کوتاه و گذراست.برایش صرف نمی

دگردیسی این سبک زندگی به یکجانشینی و تاسیس نخستین روستاها و بعدتر نخستین شهرها، در  

 -ن زمین و مصرایرا-ی یازدهم تا سوم پیش از میالد به تدریج در قلمرو دو خاستگاه تمدن ی هزارهفاصله

شان شد و به رخ داد. در این دوران به تدریج کاشتن گیاهان و پروردن گیاهان جایگزین چیدن و شکار کردن

کرد و به این ترتیب این ترتیب زمین به کشتزار یا چراگاهی تبدیل شد که رمه یا بار و برِ اهلی را تامین می

سازی زمین و شناسایی و گذاری بر آمادهسرمایه رهاند.جوامع انسانی را از ضرورتِ حرکت مدام می

گذاری بر ساخت خانه و بعدتر شهر امتداد یافت و ها و کشتزارهای مناسب، تا سرمایهبرداری از چراگاهبهره

شد، به سرعت آمد و انباشت میها منابع خوراکی و مواد ارزشمند گرد میاز آنجا که در شهرها و خانه

یری از دستبرد زدن دیگران بدان نیز اهمیت یافت. به این ترتیب نخستین شهرها و تدبیرهایی برای جلوگ

روستاها زیر دو فشار تکاملی ناهمساز و مستقل پویایی خود را تعیین کردند و شکل گرفتند. یکی ضرورت 

دفاع کرد، و دیگری ضرورتِ ی کشت و دام را ممکن میای که تولید خوراک از زمین با واسطهمحیطیزیست

کرد. شهرهای انسانی به این از قلمرو و محصور کردنِ منابع که پاسداری از دسترنج جامعه را تضمین می

ی خود افزودند و به ترتیب طی پنج هزار سال گذشته پدید آمدند و با روندی شتابان بر پیچیدگی و اندازه

برنامه هستند امنتظره و از نظر تکاملی بیی امروزین دست یافتند. شهرهای انسانی رخدادهایی خالقانه، نپایه

اند. ویژگی تصادفی ی تولید خوراک پدیدار گشتهکه در اثر گذاری به نسبت تصادفی و حساب نشده در شیوه
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سازند شود که شهرهای انسانی را با شهرهایی که سایر جانوران میبودن این پدیده وقتی بهتر فهمیده می

 مقایسه کنیم.

ی زمین ساخته شده، به انسان تعلق ندارد. در واقع نخستین بار حشرات ایی که بر کرهکهنترین شهره 

ی انسان، و میلیونها سال پیش از پیدایش نیاکان دوردست اجتماعی بودند که بسیار پیش از پیدایش گونه

ات اجتماعی ی لوازم و ساختارهایش ابداع کردند. حشرانسان، نخستین شکل از زندگی یکجانشینی را با همه

کند. سازند که درست به همین ترتیب کشاورزی و دامداری را پشتیبانی مینیز شهرهایی بزرگ و باشکوه می

اما یک تفاوت مهم در آن است که گردآوری و شکار همچنان در این جانوران اهمیت خود را حفظ کرده 

شود و با لید خوراک محسوب نمیی تواست. یعنی شهرنشین شدن حشرات اجتماعی پیامدِ تغییر در شیوه

داری همراه نبوده است. حشرات اجتماعی برای پشتیبانی از نسلهای رمه-شکار به کشاورزی-گذار از گردآوری

بعدی خویش و برای سازماندهی نظم اجتماعی خودشان که بر پرورش منظم نسلهای بعدی کارگران استوار 

ی فعالیتهای مربوط به گردآوری و شکار همچنان در طر بدنهاست، ناگزیر به یکجانشینی شدند. به همین خا

شان جاری است و سازماندهی فضای شهری بیش از آن که بر تولید خوراک تمرکز یافته باشد، برای جامعه

 نگهبانی و نگهداری فرزندان )تخم، الرو و شفیره( ویژه شده است.

ت اجتماعی دگردیسی فضای طبیعی و وحشی سازی در حشرای معماری انسانی با رفتار النهمقایسه 

دهد ای تکاملی قرار میخانه/شهرسازی است، در زمینه/ی النهبه مکانِ اجتماعی شده و ساختگی را، که شالوده

ی امری یکه و ویژه و تکرارناپذیر خارج کرده و به مثابه کرداری فراگیر و عام میان جانوران و آن را از مرتبه

سازانه در حشرات سازد. در این نوشتار سرِ آن داریم که تنوع رفتارهای النهذیرش میپاجتماعی، تحلیل

ای سیستمی به فهمی دقیقتر از معنای ی انسان بنشانیم و از سنجش آن در زمینهاجتماعی را کنار کردار معمارانه

 مکانِ اجتماعی دست یابیم.



24 

 

 سلسله مراتب پیچیدگی اجتماعی

 

ترین ترین و کهنشوند، شکوفاترین و متنوعنامیده می 8رفته حشرات اجتماعیموجوداتی که روی هم  

موجوداتی هستند که تکامل زندگی اجتماعی حقیقی را تجربه کردند و به شهرسازی روی آوردند. به بیان 

 است. هوخانمانی بدان معناست 9«هوخانمانی»شان هایی هستند که سبک زندگیتر، اینها بخشی از گونهفنی

گونه، تقسیم کار، بر هم افتادگی عمر نسلهای پیاپی، و همکاری در ای برساخته از جانورانِ همکه جامعه

ترین شکل از سازگاری تکاملی با زندگی پروردن نسلهای جوانتر را داشته باشد. جانوران هوخانمان پیچیده

ترین کارکرد زیستی یعنی به بنیادی شاندهند، یعنی تقسیم کار در میان اعضای جامعهاجتماعی را نشان می

ی اجتماعی بارور و های هوخانمان دست کم دو طبقهتولید مثل نیز تعمیم یافته است. به این ترتیب در گونه

نامند. بخش دوم بسته به پیچیدگی جامعه نابارور وجود دارد که اولی را شاه/ ملکه و دومی را کارگر می

نند پرستاران، سربازان، نگهبانان، غذاجویان و مانند اینها تقسیم شود. تقسیم های دیگری ماتواند به طبقهمی

ی بارورها باالن طبقهها بسیار متمرکز و مرزبندی شده است. به شکلی که مثال در نازککار در این الیه

ه به النه وارد ک خوراکی ٪ ۶/۱۸رسانند و تنها ها را به انجام میتخمگذاری و ساختن حجره فعالیتهایی مانند

                      
8 Social insects 

از ترکیب .م ۱۹۶۶در سال  را سوزان باتراکلمه  کنم. ایندر زبان پارسی پیشنهاد می« Eusocial»را به جای « هوخانمان»  9

ایرانی است  ( در زبانهای-در التین ساخت؛ که اولی همان پیشوند )هو -sociی وب با ریشهخ( به معنای -پیشوند یونانی )او

ان کمابیش همتای آن در زبانهای ایرانی باستانی و نو است خانمان/ م و دهدمعنی می« ایقبیلههمشهری، هم»و بخش دوم آن 

 نماید.ی زندگی اجتماعی اشاره دارد برای این منظور مناسبتر میانهو چون به ماهیت یکجانشین
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شود حاصل جستجو و کار ایشان است. در مقابل جریان اصلی ورود مواد خام و انرژی به النه از فعالیت می

 10.شودمی شامل را خوراک کل ٪ ۴/۸۱شود و کارگران ناشی می

ی ی تخصص یافتگی کالبدشناسانهترِ تکامل جامعه در دنیای جانوران، بر اساس درجهسطوح ابتدایی 

بندی از این دست را میچنر به دست داده شود. نخستین ردهشان تعریف میوجودات با کارکرد اجتماعیم

و در نهایت  12بندیِ تخصص یافتگی در زندگی اجتماعی را کمی بعد باترا تکمیل کرداین درجه 11است.

اساس این دستگاه بر  14آن را به کرسی نشاند. 13شناسی زیستیاش از جامعهادوارد ویلسون در صورتبندی

هایی متفاوت و نظری، رفتار هوخانمانی اوجِ سلسله مراتبی از پیچیدگی رفتار اجتماعی است که به الیه

 جهانِ اجتماعی تکیه کرده و از دل آنها برآمده است. گامهایی پیاپی از همکاری و شراکت در زیست

 زندگی جانداران وضعیت پایه و عامِشود که این سلسله مراتب از زندگی انفرادی جانوران آغاز می

شود و ماهیتی بسته و جامد بر زمین است و در آن منافع وابسته به بقای هر فرد تنها بر خودش تعریف می

ی بخت بقای ژنوم فرد را به معادالت رفتاری ترین شکل محاسبهدارد که تنها هنگام جفتگیری به ساده

گونه سطوح متفاوتی از همکاری و بنابراین منافع مشترک را پدید فراد همافزاید. از اینجا به بعد اندرکنش امی

 کشد. ای بر میای و شبکهیچیدهپژنومی به موقعیت عنصری ی مفهومی فردی و تکآورد و بقا را از مرتبهمی

                      
10 Zara and Balestieri, 2000: 301-19. 
11 Michener, 1969: 299–342. 
12 Batra, 1966: 145–153. 
13 Sociobiology 
14 Wilson, 1995. 
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مثل  آورد کهرا پدید می 15«خانمانپیشا»این درآمیختنِ منافعِ وابسته به بقا در نخستین گام جانوران 

دهند و زمانی کوتاه از های خود را ترجیح میگونهسوسک خانگی زندگی انفرادی دارند اما همسایگی با هم

ها تقسیم کار گذرانند. این گونهشود در کنار ایشان میعمرشان را که اغلب به دوران استراحت مربوط می

های بزرگ ی گرگ و گلههمکاری کنند. گلهاجتماعی ندارند، اما ممکن است برای دستیابی به غذا با یکدیگر 

 گنجند. ی میمونها نیز در همین رده میگاو وحشی و قبیله

کنند و شکلی از تقسیم هایشان در یک جا زندگی میآنهایی هستند که بالغ 16«پیراخانمان»های گونه

کارشان تا سطح تولید مثل کنند و تقسیمشود، اما همگی باروری خود را حفظ میکار هم در میانشان دیده می

سازند و برخی از آنها در پرورش فرزندان هم با یکدیگر ها به طور مشترک النه میرود. این گونهپیش نمی

 کنند. همکاری می

کنند که اولی تنها در تقسیم می 18هاخانمانو شبه 17ها را به دو بخشِ جماعتبر این مبنا پیراخانمان

ش فرزند نیز تقسیم کار و همکاری دارند. انسان و بیشتر پستانداران اجتماعی دیگر سازی و دومی در پرورالنه

های هوخانمان از این نظر تفاوت دارند شوند. یعنی با گونههایی پیشاخانمانی یا پیراخانمانی محسوب میگونه

تی و های کالبدشناخکه بر خالف ایشان تعلق به یک طبقه یا کارکرد اجتماعی خاص به دگرگونی

های یاد شده در حشرات اجتماعی هوخانمان به قدری شود. دگرگونیدر بدنشان منتهی نمی 19تنکارشناسانه

ها سازد. مثال سربازان در موریانهچشمگیر است که گاه یک فرد را تنها برای انجام یک کار خاص مناسب می

                      
15 Presocial 
16 Parasocial 
17 communal 
18 quasisocial 
19 physiologic 
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ای خود را از آید و کارکرد تغذیهجنگیدن میهایی چندان عظیم دارند که تنها به کار گاز گرفتن و گاه آرواره

همچنین برهم افتادگی  20گذارند!ها کارگران خوراک را در دهان سربازان میدست داده است. در این گونه

ها قرار معموال در انحصار هوخانمانشود، ویژگی مهمی است که عمر افراد بالغ که در انسان هم دیده می

 دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 انوری دارای زندگی هوخانمانیهای جشاخه

 

اند و بنابراین این شکل از زندگی های گوناگون جانوری پراکنده شدههای هوخانمان در شاخهگونه 

های تکاملی متفاوت به طور مستقل کشف ای کارآمد و سودمند بوده که بارها و بارها در شاخهاجتماعی شیوه

های شود و به ویژه در راستهندهی اجتماعی در حشرات دیده میشده است. بیشترین تراکم این شیوه از سازما

ی شود. به شکلی که همه( به فراوانی دیده میIsoptera( و جورباالن )Hymenopteraباالن )نازک

                      
20 Adams, 1987: 1069–1081. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_Eusocial_Species.png
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ترین و باالن که پیچیدهسازند. در نازکها را بر میاند و خاندانهای گوناگون موریانهجورباالن هوخانمان

ی مورچگان ی اعضای خانوادهدهند، همهالگوهای زندگی اجتماعی را از خود نشان میترین متنوع

(Formideaو بیشتر گونه )های خانواده( های زنبور عسلApoidea( و زنبور وحشی )Vespidae )

 باالن بدان دلیل است که تعیین جنسیت در این راستهی زندگی در نازکهوخانمان هستند. فراوانی این شیوه

ها دیپلوئید هستند و به این ترتیب پذیرد، به شکلی که نرها هاپلوئید و مادهها انجام میبا شمار کروموزوم

تبار به جای آن که یک دوم باشد، سه چهارم است و این همان است که ی همضریب خویشاوندی دو ماده

 21کند.رفتار ایثارگرانه در النه را تشدید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و انبوهی از آنها در گذرگاهی زیرزمینی Parischnogaster alternataر ی ساده و کوچک زنبوالنه

 

                      
21 Wilson and Holldobler, 1990. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Parischnogaster_alternata_David_Baracchi.jpg
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ای در این مورد وجود دارند های پیشرفتهی کلنی ندارد و نمونهقیمی با اندازههوخانمانی ارتباط مست

است که  Parischnogaster alternataاش زنبور دهند. نمونهکه جوامعی بسیار کوچک را تشکیل می

ه اش از تنها دو سه زنبور تشکیل یافته کتقسیم کار جنسی کاملی دارد و یک هوخانمان کامل است، اما کلنی

سازند. چون جمعیت یک کلنی ها میی درختان یا بام خانههایی کوچک و کاغذی را واژگونه بر شاخهخانه

سازند و به این ترتیب های کوچکشان را کنار هم میهای زیادی از آنها النهدر این زنبور اندک است، کلنی

 دهند.نوعی دفاع جمعی را شکل می

ی انسان خردمند بر زمین ی خود را بسیار زودتر از ظهور گونهحشرات هوخانمان جوامع پیچیده

ی شهرسازی و ساماندهی مکان معمارانه در ایشان به دورانی بسیار دوردست تشکیل دادند و از این رو پیشینه

ی دوران کرتاسه تعلق دارند اند و به میانههای مورچگان در کهرباهایی یافت شدهگردد. کهنترین فسیلباز می

ها که به خاندان این مورچه 22اند.ی وسیعی از برمه تا فرانسه و نیوجرسی پراکنده بودهو در گستره

Sphecomyrminae های اجتماعی بودن انهتعلق دارند، از همان ابتدای نمودار شدن در مدارک فسیلی نش

 دهند. کامل و هوخانمانی را از خود نشان می

ای که بر سطح زمین ترین حشرات اجتماعیاگر بخواهیم بر مبنای اسناد فسیلی داوری کنیم، قدیمی

میلیون سال پیش به  ۱۳۰بودند که از  (Baissatermesو  Meiatermesها )جنس پدید آمدند، موریانه

میلیون  ۱۴۵-۱۴۰ی جورباالن احتماال کمی پیش از آن در ابتدای دوران کرتاسه )بینیم. راستهیبعد آثارشان را م

بسیاری از پژوهشگران تاریخ ظهور جوامع  23اند.بوده خوار مشتق شدههای چوبسال پیش( از سوسری

                      
22 Grimaldi and Engel, 2005: 466. 
23  Martinez-Delclos and Martinell, 1995: 594-599. 
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گی یافت شده در مرز ی سناند. در حدی که ستونهای فسیل شدهای را بر زمین از این رقم دورتر بردهموریانه

میلیون سال  ۱۸۰اند. این ستونهای سنگواره ی یک شهر موریانگان دانستهآفریقای جنوبی و زیمباوه را بازمانده

اش تا ای دارد و احتماال در زمان رونق و شکوفاییقدمت دارند. این سازه ترکیبی پیچیده و معماری پیشرفته

توانسته در ابتدای تکامل ای نمیاست. چنین ساختار پیچیده بلندای سه متری سطح زمین ارتفاع داشته

ای طوالنی از آزمون و خطاهای تکاملی پشت سر شک پیشینههوخانمانی در موریانگان پدید آمده باشد و بی

ها را دورتر دانسته و آن را تا دویست آن بوده است. به همین خاطر تاریخ پیدایش هوخانمانی در موریانه

  24اند.ل پیش عقب بردهمیلیون سا

های گوناگون حشرات اجتماعی را این نکته که در دوران کرتاسه تکامل ناگهانی هوخانمانی در رده

کند که در این دوران نیرویی حشرات را به سوی زندگی اجتماعی بینیم، این حدس را تقویت میمی

خوار بوده که درست در همین زمان از رهتر رانده است. این نیرو احتماال تکامل پرندگان حشیافتهسامان

اند. از آنجا که کارکرد اصلی کلنی هوخانمان یافتهدایناسورها مشتق شده و برای شکار حشرات تخصص می

نماید که فرگشت این سبک زندگی راهی برای تامین پناهگاه و نگهبانی از تخمها و الروهاست، چنین می

شده است و ده باشد. این راهبرد در اصل از راه ساختن النه اجرا میرویارویی با خطر پرندگان شکارچی بو

ی تولید خوراک بنابراین تکامل شهرنشینی و شهرسازی در حشرات بر خالف آدمیان پیامد دگردیسی در شیوه

نبوده، که در پرهیز از خوراک شدنِ خودشان ریشه داشته است. یعنی سودهای یکجانشینی برای حشرات 

ی شود و نه غذایابی،  این نقطهیشتر به روند پرورش فرزندان و حفاظت از نسل بعد مربوط میهوخانمان ب

                      
24 Hansell, 2007. 
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بینیم. با این همه در هردو نمونه تثبیت جامعه در یک فضای مشخص به مقابل روندی است که در آدمیان می

همان است که شهر دستکاری در محیط و دگرگون ساختنِ فضا به مکانی اجتماعی شده انجامیده است و این 

 آورد.را پدید می

 

 سازیرفتار النه

های پیراخانمانی یا پیشاخانمانی یکجانشین هایی کمیاب از گونهی حشرات هوخانمان و نمونههمه 

ترین نمونه در این زمینه های غیرهوخانمان، انسان برجستهکنند. در میان گونههستند و خانه و شهر درست می

داران ان مهرهر آدمی چنان که گفتیم هم بسیار تازه و نوپدید است و هم استثنایی در میاست. اما این رفتا

ماند و معموال سازی پستانداران در حد یک فرد یا جفت محدود میشود. چون اغلب رفتار النهمحسوب می

در حشرات اجتماعی  ورد. اماای کالن و شهری را پدید آشود تا معماریبا رفتار مشابه دیگران در آمیخته نمی

کنند، تنها اقلیتی کوچک را های کوچگردی که چنین نمیتاسیس شهر امری عادی و فراگیر است و گونه

 دهند.تشکیل می

گذاری وپرستاری از نوزادان، در حشرات هوخانمان کارکردهای اصلی یک کلنی عبارت است از تخم 

ر است. پذیگذاری انرژی بر دو عامل نخست برگشتمایهدر میان این سه کارکرد، سر 25سازی.غذایابی و النه

شود، در نهایت در قالب کارِ یعنی نیرویی که صرف تخمگذاری و پروردن فرزندان یا یافتن خوراک می

افتد. حتا در شرایط بحرانی ممکن گردد و به جریان مینفس و مصرف خوراک به کلنی باز میکارگران تازه

                      
25 Wilson, 1971. 
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ای که برای فرزند یا خوراک خورده شوند تا بقای ملکه تامین شود. از این رو انرژی است تخمها و نوزادان هم

شود چنین سازی هزینه میرود. در مقابل نیرویی که برای النهافتد و هدر نمیشود به گردش میصرف می

 گردد. ناپذیر مصرف میوضعیتی ندارد و به شکلی برگشت

ر بسیار بیشتر از آدمیان است و این تا حدود زیادی به کارآیی عضالنی مورچگان برای حمل با

ی جا کند. یک مورچهای کمتری که عضالتشان باید جابهی زاویهشود و فاصلهی کوچکشان مربوط میاندازه

متری زیر ی پنج سانتیتواند در هر روز یک گرم خاک را از فاصلهگرم وزن دارد میکارگر که حدود پنج میلی

ژول انرژی نیاز دارد. در همین کلنی، کارگری که تمام روز را به  ۵×۱۰-۵ح بیاورد. این کار به زمین به سط

توان تخمین زد که ژول است. از این رو می  ۵× ۱۰-۴اش آورد که انرژیگذراند، خوراکی گرد میغذایابی می

 د. شوسازی میی مورچه صرف النهحدود یک دهم کل انرژی تولید شده در یک جامعه

سازی پیامدِ پروردنِ خوراکِ جانوری و گیاهی نبوده و چنان که گفتیم، در حشرات هوخانمان النه 

داری و کشاورزی تکامل یافته است. این نکته البته به جای خود باقی است که شمار زیادی از مستقل از رمه

کنند. اما بسیاری نا سازماندهی میدار هستند و شهرهای خود را بر این مبهای هوخانمان کشاورز و رمهگونه

گذرانند. ی گردآوری و شکار روزگار میسازند، همچنان با شیوههای پیچیده و عظیمی هم میها که النهاز گونه

ای داشته باشد تا رواج این رفتار های تکاملیسازی و زندگی یکجانشینانه باید سودمندیاز این رو خودِ النه

سازی آن است که شرایط زندگی و پروردن تخمها و الروها ن سودهای برخاسته از النهرا توجیه کند. مهمتری

تر مدیریت شود. از سوی دیگر بردن خوراک برای تواند سادهکند و میدر النه وضعیتی پایدار و ثابت پیدا می

ترتیب وجود النه  تر از بردن الروها نزد خوراکهای پراکنده در طبیعت است، و به همینالروهای ثابت آسان

 کند. تر میدفاع از اعضای جامعه و به ویژه تخمها را آسان
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که ارتشهای  Dorylineaی های کوچگردی مانند مورچگان زیرخانوادهبه همین خاطر حتا گونه

ی کنند. در مرحلهشان تجربه میی متفاوت را در سبک زندگیبزرگ و مهاجم متحرکی دارند، دو دوره

کنند، و الروها ی جانوران سر راهشان را شکار میکنند و همهارتشهای بزرگشان پیشروی میکوچگردی با 

زنند و مورچگان سرباز که گاه شمارشان به صدها شوند. این ارتشها شبها اردو میهم توسط کارگران حمل می

سازند. و الروها بر می رسد، با بدن خود ساختاری دفاعی شبیه به حصارهای شهرها را در اطراف ملکههزار می

شود و پس از بالغ شدن نسل بعدی ای وارد شدند، کلنی یکجانشین میی شفیرهآنگاه وقتی الروها به مرحله

 Ecitonی شود. در گونهی کوچگردانه آغاز میشان به سربازان و کارگران، بار دیگر مرحلهو پیوستن

hamatum کشد.روز به درازا می ۱۷-۱۵یکجانشین  یروز و مرحله ۲۳-۱۸ی کوچگردانه مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که از بدن سربازان ساخته شده است Eciton hamatumهای ی موقت مورچهالنه
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شود، ساخت فیزیکی سازی میای که صرف النهی انرژیاییبا توجه به برگشت ناپذیر بودنِ سرمایه 

که  Lacius nigerی شود. مورچهنی انجام میترین فعالیتی است که توسط کلای پرهزینهشهرهای حشره

متر متر قطر دارد، یعنی برای ساخت این النه پنجاه کیلوگرم خاک باید ده سانتیسانتی ۳۰اش ی النهدهانه

 دهد که کل تولید انرژیای انجام میجا شود که این با پنجاه ژول انرژی برابر است. این کار را کلنیجابه

که در ساواناهای  Paltothyreus tarsatusی ل به ازای هر مورچه است. در مورچهژو ۴۱۸اش ساالنه

متر قطر دارد و برای ساخت آن سالی دویست گرم خاک از هر متر مربع کند، النه ده سانتیآفریقا زندگی می

ین بدان معناست کند و اشود. یعنی کلنی به ازای هر متر مربع از النه تنها دو ژول انرژی مصرف میبرداشت می

رسد. از آنجا که بیشتر مورچگان بر در ضمن با کارآیی و بازدهی خیره کننده به انجام میکه این فرآیند هزینه

ی تونل زدن و ساخت حجره در ترین شیوهکنند، پربازدهشان را در درون زمین و زیر خاک درست میالنه

ی های آتشفشانی مشهور مربوط به النهکه الگوی تپه خاک باید مورد استفاده قرار گیرد و این همان است

 آورد. ( را پدید میCataglyphis bicolorهای سواره )مورچه

ای هم ندارد  و تنیده و قطعیی پیشی النه بسیار متنوع است و برنامهبا این همه الگوی معمارانه

ای شیبدار ن الگوی آتشفشانی حلقهشود. چنان که همیبسته به مصالح و شرایط زیست محیطی دگرگون می

کنند و خاکریزی با شکل و شیب خاص را اش را تنظیم میدر اطراف خود دارد که مورچگان با چشم زاویه

های یاد شده را به حجمی توپُر و های سردسیری مثل افغانستان تپهسازند. این مورچگان در اقلیماز آن بر می

ی کاهند. در مورچهلیمهای گرمسیر بیابانی آن را به هاللی پهن و کوتاه فرو میکنند و در اقبرافراشته تبدیل می

Trachymyrmex septentrionalis شود اما شیب آن بنا به سیالبهای همین هالل خاکریز ساخته می

شود تا مسیر آب را منحرف کند و النه را از غرقه شدن شود دگرگون میای که در صحرا جاری میفصلی

تواند متفاوت ها میها و النهی یکسان در گونهماید. ترفندهای به کار گرفته شده برای حل یک مسئلهحفظ ن
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 Myrmecocystusی باشد. چنان که دقیقا همین مشکل رویارویی با سیالبهای فصلی را مورچه

mexicanus کند. ی النه حل میهایی برافراشته و بلند در اطراف دهانهبا ساختن تپه 

اند که ای را ابداع کردههای تکاملی گوناگون در حشرات اجتماعی ساختهای عمومی معمارانهخهشا

شود. مثال در شکل پایه و ابتدایی، تبار در یک دودمان به شکلی مشترک دیده میی اعضای هماغلب در همه

هایی گرد دارد و یوارهکنند که دهایی از جنس کاغذ یا خاک درست میباالن برای نوزادان خود حجرهنازک

ها یا ها از شاخهعرض آن برای هموار ساختن راه آمد و شد زنبور بالغ به قدر قطر بدنش است. این حجره

ها و شهرهای زنبوران و مورچگان پیشرفته شوند. ساختار النهسنگها به شکلی عمودی و واژگون آویخته می

هایی مان محور عمودی را داریم که ممکن است به النهنیز از همین الگوی عمومی مشتق شده است. یعنی ه

  26های زیرزمینی مربوط باشد.درختی در بیرون از خاک یا النه

شوند. در زنبوران برای پروردن هایی تشکیل یافته که با راههایی به هم مربوط میهر النه از حجره

ای گرد داشتند، هایی که به تنهایی دیوارهکند. از این رو حجرهی مجزا اختصاص پیدا میهر نوزاد یک حجره

گوش های ششی مرکزی النه از شانهکنند و هستههایی شش گوش پیدا میهنگام فشرده شدن کنار هم دیواره

شود که های بزرگ و وسیعی طراحی میدر مورچگان پرورشگاه در قالب حجره 27شود.منظم تشکیل می

های کوچک و کم جمعیت هم به شوند. این الگو حتا برای النهی میگروهی از نوزادانِ همسن در آن نگهدار

 نسبت پیچیده است. 

                      
26  Capinera, Vol.4, 2004: 1041. 
27  Capinera, Vol.4, 2004: 1041. 
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های این مورچه اشاره کرد. النه Odontomachus brunneusی توان به مورچهبه عنوان نمونه می

حت توانند دو تا هفده حجره را در بر بگیرند که مسادهند و میمورچه را در خود جای می ۱۷۷تا  ۱۱بین 

متری سانتی ۱۸۴تا  ۱۸تواند تا ژرفای شود. النه زیرزمینی است و میمتر مربع بالغ میسانتی ۳۴۰کفشان به 

ی اند و شمارشان در میانهها بیشتر در پایین و تا حدودی در باالی النه متمرکز شدهرود. حجرهزمین فرو می

کنند و ی جانوران دیگر را نیز تصاحب میالنههای ها در ضمن حفرهالنه به نسبت اندک است. این مورچه

های این مورچه کنند. شکل النهی خود ادغام میهای نو بدان بر بخورند آن را در النهاگر هنگام کندن حجره

یابد. یعنی ی آن توسعه میی شاخصهای اندازهی النه، همهاش مستقل است. یعنی همزمان با توسعهاز اندازه

شود. فضای اش در خاک نیز زیاد میی هر حجره و عمق قرارگیریها، اندازهیش شمار حجرههمزمان با افزا

  28متر مربع است.زیست درون النه برای هر کارگر به طور متوسط دو سانتی

سازی را دارند، همچنان ترین الگوهای النهکه یکی از ساده Leptothoraxهای جنس حتا در مورچه

است که  L.unifasciatusی اش گونهخورد. نمونهدر پیکربندی فضا به چشم مینظم و سامانی چشمگیر 

سازد. فضای این شکاف به قدری تنگ و باریک است که در واقع در شکاف باریک درون سنگها النه می

سازی این مورچگان به ی این مورچه را نوعی سطح دوبعدی در نظر گرفت. فعالیت النهتوان النهمی

ای گرد و ، دهانه«سازندمی»شان شود و تنها چیزی که در النهفضای دو بعدی یاد شده منحصر میبندی بخش

ی ابتدایی هم نشان داده شده کنند. حتا در این نمونهگون است که در اطراف درگاه ورودی النه درست میتپه

یابد و شکلی لقوی سازمان میی مرکزی النه که همانا پرورشگاه تخمها و نوزادان است، به شکلی حکه هسته

                      
28 Cerquera and Tschinkel, 2010. 
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ها فضای پرورش نوزادان را به شود. به این شکل که این مورچهاز آفرینش مکانهای کارکردی در آن دیده می

های دیگر از مرکز به شوند و در حلقهکنند که در مرکزشان تخمها نگهداری میمرکز تقسیم میهایی همحلقه

شان را انجام اندازیپوست شوند. به شکلی که وقتی الروها آخرینمی های بزرگتر الرو نگهداریپیرامون سن

 29گیرند.ی این دایره جای میدادند و شفیره کردند، در حاشیه

پذیرد، اما در در آدمیان روند دستکاری فضا به مکان با اندامهای حرکتی باالیی یعنی دستان انجام می

ها خاک یا هین زمینه فعال هستند. به شکلی که معموال آروارحشرات هوخانمان هم دستها و هم آرواره در ا

کنند. گذشته از آرواره، در حشرات هوخانمان برند و دستان و پاها آن را به جای دیگر حمل میچوب را می

 Pogonomyrmexشوند. مورچگان دروگر جنس سازی به کار گرفته میاندامهای دیگر بدن نیز برای النه

سازند، پیش از کندن تونل در زمین با مرتعش کردن بندهای شکم خود و یمی در خاک میهای عظکه النه

 کنند.سازند و کندن تونل را برای خود آسان میچسباندن آن به خاک ذرات خاک را سست می

های حشرات اجتماعی و بافت مادی و انرژیایی آن بسیار متنوع است. برخی دوام و پایداری النه

ای تنظیم شده هایش زاویهکنند که دیوارهای درست میهایی تپهالنه Lacius flaviusی د مورچهها ماننگونه

ها مانند دژی استوار کنند. این النهمقابل نور آفتاب دارند و به این ترتیب گرمای درونی کلنی را تامین می

های خویشاوند نزدیک همین گونه نهشود و ممکن است دهها سال پایدار باقی بماند. در برابرِ آن الساخته می

ی ی ریشهای فقیرانه و شلخته است که با سستی میانهرا در مناطق سردسیر داریم که تپه Lacius nigerیعنی 

، Tapinoma sessileهای پاشد. گونهشود و در زمانی کوتاه فرسوده شده و فرو میگیاهان بنا می

                      
29 Bourke and Franks, 1995: 432-435. 
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Tapinoma melanocephalum ،monomorium pharaonensis ،Paratrechina 

bourbonica  وP.longicornis دوام مهارتی دارند و در زیر برگهای فرو افتاده، های بیدر ساخت النه

سازند که تنها برای چند هایی موقت میهای نیم پوسیده، و حتا الی لباسهای چروکیده و مچاله شده النهساقه

 روز کارآیی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

Pogonomyrmex rugosus    Pogonomyrmex barbatus 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogonomyrmex barbatusی النه    Pogonomyrmex occidentalisی النه

 

http://www.navajonature.org/ants/myrmicinae/pogonomyrmex-occidentalis.html
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روی هم رفته شهرهای حشرات هوخانمان مانند شهرهای انسانی از دوام و پایداری زیادی برخوردار 

تر است. در میان حشراتی که اغلب النیی مقیم آن بسیار طوهستند و درازای عمر فعال آن از عمر یک حشره

هایشان با عمرهایی کمتر از یک سال عمر دارند، حشرات هوخانمان در کل عمری زیاد دارند و به ویژه ملکه

شوند. در حشرات دیگر هم گاه که ممکن است به بیست سال بالغ شود، استثناهایی غیرعادی محسوب می

ای بالغ بیست سال کشد. اما این که حشرهحیطی سالها به درازا میدوران الروی به خاطر شرایط نامساعد م

هایی رسد. به همین خاطر برخی از مورچگان النهزنده باشد و تخمگذاری کند حدی دست نیافتنی به نظر می

گارگران نیروی زیادی صرف ساخت النه  Camponotusو  Attaهای سازند. مثال در جنسپایدار می

و  Myrmecocystus mimicrusهای کنند. در گونهچندین سال در آن زندگی می کنند و برایمی

Camponotus Herculaneum ها در کلنی ممکن است تا ده سال در یک النه مقیم باشد. با این همه النه

مقابل دهند. در شان را تغییر میها در طول عمر کلنی چند بار النهنهایت امری موقت هستند و بسیاری از گونه

بینیم که گاهی چند کلنی متفاوت در زمانهای هایی بسیار پایدار و استوار را میهای النهبه ویژه در میان موریانه

دژهایی نفوذناپذیر را با دقت بسیار  Myrmica ruginodisهای شوند. مورچهپیاپی در آن مستقر می

 آنها ساکن بمانند. های پیاپی تا دو قرن در یکی ازسازند و ممکن است کلنیمی
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ی سازی حشرات هوخانمان باید به یاد داشت آن است که نقشهی النهی دیگری که دربارهنکته

شوند مدام هایی که در زیر زمین ساخته میکند. النهشهرهای این موجودات بسیار پویاست و مدام تغییر می

هایی کارگران به طور پیوسته باید راههای بسته شده را باز کنند و تونل با ریزش تدریجی خاک روبرو هستند و

سازند هایی که با خرده چوب و کاغذ النه میجایگزین بزنند تا مسیرهای مسدود بازسازی شود. در گونه

ی شود در رطوبت اشباع شدهی النه چشمگیرتر است. چون کاغذی که النه از آن ساخته میپویایی نقشه

اش را دگرگون ساخت. این توان آن را شکل داد و نقشهالنه همواره خیس و نمناک است و بنابراین می درون

های این جانوران در ها نمود چشمگیری دارد و ساختارهای ظریف درون النهی موریانهماجرا به ویژه درباره

 کند. ه نیاز کلنی تغییر شکل پیدا میماند که مدام توسط کارگرها بسته بپذیر میاصل به کاهگلی نمناک و شکل

شود، بلکه سراسر الگوی معماری این پویایی تنها به تغییر موضعی در یک طرح معمارانه محدود نمی

شود. یعنی حشرات اجتماعی انعطاف زیادی نسبت به شرایط محیطی از حشرات هوخانمان را نیز شامل می

کنند. ریزی میی شهرهای خود را پیر متنوع طرح معمارانهدهند و بسته به متغیرهایی بسیاخود نشان می

اش آن که برخی از های دیگر و شهرهای همسایه است. نمونهجالبترینِ این عوامل محیطی حضور گونه

ی سازند. چنان که مثال در نزدیکی النههای موریانه با هم روابط خوبی دارند و شهرهایشان را کنار هم میگونه

ی ی همسایهرا نیز یافت. در دو گونه Cubitermesهای توان النهمی Anoplotermesجنس 

Pseudacanthotermes spiniger  وMacrotermes Bellicosus ها زیستن در کنار نه تنها موریانه

آورند. جالب آن که اگر این ای با معماری همسان را نیز پدید میهایی تپهدهند، که النههم را ترجیح می

هایی متفاوت را دنبال ها را از هم جدا کنند و در جایی مستقل برای خود النه بسازند، معماری و طرحریانهمو

 هایشان شباهتی به هم ندارد. کنند و دیگر النهمی
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ی شود. در همهی دیگری که به قدر مثال پیشین دوستانه نیست، به زنبورهای انگل مربوط مینمونه

ی آغازین تاسیس کلنی که در آن اغلب ملکه دست تنهاست، دشوارترین و حشرات هوخانمان مرحله

ها تمایل دارند این مرحله شود. از این رو بسیاری از ملکهسازی محسوب میخطرناکترین بخش از روند النه

ارد. یشاوند تعلق دای همسان و خوهایی بگذارند که به گونهرا سربار دیگران شوند و تخمهای خود را در النه

رهد و این سازی میهای مربوط به مراحل آغازین النهی نوپا از گزند خطرها و دشواریبه این ترتیب ملکه

ی ی گونهای ملکهی خوبی از این ماجرا در زنبورهگذارد. نمونهی میزبان میبار را بر دوش گونه

Myschocyttarus consimilis ی شود که انگل النهدیده میMyschocyttarus cerberus شود. می

ای بنا کند، آن را با طرحی افقی و پهن و چترسان ساماندهی خواهد ی انگل در شرایطی که به تنهایی النهملکه

ی مانند است، تفاوت دارد. جالب آن که وقتی ملکهی میزبان که عمودی و ستونکرد، و این با معماری ملکه

ی آیند، با همان طرح اولیهز تخم بیرون میو به تدریج فرزندانش ا شودی میزبان جایگزین میانگل در النه

کنند های آلوده به انگل معماری ترکیبی عجیبی پیدا میپردازند و به این ترتیب النهسازی میخودشان به النه

گل ی میزبان است و به تدریج در بخشهای نوتر به معماری انکه ابتدایش )بخشهای باالیی( شبیه به النه

 ی بعد(.یابد )تصویر صفحهدگردیسی می

های دیگر های ساخته شده توسط گونهبینیم که به النههایی میترِ این الگو را در کلنیشکل افراطی

کنند. این الگو به ویژه در شان را غصب میکنند و پس از راندن ایشان، خود شهرهای پیش ساختهحمله می

های اش موریانهشوند. نمونهها اغلب مظلوم واقع میموریانگان رواج دارد که در آن موریانه میان مورچگان و

ایست با قطر سازند که کرههای خاکی محکم و زیبایی در زیر زمین میهستند که النه Cubitermesجنس 

ا را همچون شهری حاضر هاند که این النهشناسایی شده گونه مورچه ۱۵۱متر. تا به حال سانتی ۳۵در حدود 
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جویی از مکانِ اجتماعیِ مساعدِ ناگفته نماند که این بهره 30گزینند.و آماده تسخیر کرده و در آن اقامت می

تواند این راهبرد را انتخاب کند. ای میهای هوخانمان نیست و هر حشرهشهرهای حشرات در انحصار کلنی

ی هایی داریم که به طور عادی در درون النهتایشان گونهدهی حشرات، دست کم در در میان حدود سی راسته

 31شود.شان محسوب میکنند و شهرهای حشرات زیستگاه طبیعیها زندگی میمورچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
30 Hansell, 2007. 

 
31 Hansell, 2007. 
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تواند بسته به مصالح نیز دگرگون گذشته از این متغیرهای جاندار و پیچیده، ساخت مادی معماری می

در شرایطی که مقدار بارندگی اندک باشد یا مقدار خاک  Macrotermes subhialinusشود. چنان که مثال 

اش دودکشی سازد که در میانهای باریک میهای بزرگی با ساختار برج مانند و قاعدهالنه رس فراوان باشد،

هایی تواند تا ارتفاع نُه متری ادامه یابد. اما اگر بارندگی زیاد و خاک رس کم باشد، النهقرار گرفته که می

 اش با ارتفاع دو متر تشکیل یافته است. سازد که از چند برجک و گنبدی در میانهقاوم در برابر سیالب میم

ای نسبت به نیروهای طبیعی بسیار بیش از شهرهای انسانی است. در کل حساسیت شهرهای حشره

ت و یکی از دالیل رایجی شوند بسیار ویرانگر اسهایی که اغلب زیر زمین ساخته میبه ویژه سیالب برای النه

ای تازه بسازد. به همین خاطر مورچگان اش را رها کند و النهی ویرانهشود یک کلنی النهاست که باعث می

های با افشاندن قطره Pheidole  اند. چنان که مثال جنسبرای رویارویی با این خطر سازشهایی پیدا کرده

در شرایطی که النه  Solenopsisدهد و اعضای جنس  یل هشدار میی سها به ایشان دربارهایالنهآب بر هم

دهند و بر ی آن جای میکنند و ملکه و الروها را بر میانهبا بدنهای خود قایقی درست می در سیل غرقه شود،

 مانند تا سیل برطرف شود.آب شناور می

رون النه روشهایی خالقانه ی حشرات هوخانمان و به ویژه مورچگان در تنظیم دما و رطوبت دهمه

یابد ریگهایی کوچک را در محیط اطراف می Iridiomyrmex purpureusی گیرند. مورچهرا به کار می

کند. این ریگها همچون مرکزهایی برای های بزرگ را به کمک آن تزیین میبرد و حجرهو به درون النه می

ها را تنظیم کنند و به این ترتیب رطوبت و گرمای حجرهانباشت شبنم و نقاطی با ماند حرارتی باال عمل می

سازی با برگزیدن مصالحی ی سنگین بودنِ کار النهمسئله Formica polyctenaهای کنند. در مورچهمی

اش یک دهم سازند که چگالیای میهایی تپهها با این تدبیر النهسبک و کوچک حل شده است. این مورچه

های گیاهی و رزین تشکیل شده و ای باالیی این تپه از برگهای سوزنی و دانهچگالی سنگ است. بخشه
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مصالحش خرده چوب باشد. این ترکیب خاص  ٪۶۰اش بافتی اسفنجی دارد که ممکن است تا بخشهای پایینی

 آورد. کارآییمکد و به این شکل محیطی مساعد برای پرورش فرزندان پدید میهوای گرم را به درون النه می

ی مورچگان در حدی است که حتا وقتی دمای محیط بیرون به پایینتر از صفر مدیریت گرمایش در النه

کند. تدبیر ی خود را حفظ میدرجه ۲۷ی درونی النه همچنان دمای کند، هستهگراد هم سقوط میسانتی

شود، نسبت به ساخته می های زنبور چون از مومزنبورها هم برای تنظیم دمای کلنی شهرت زیادی دارد. النه

گرما حساس است و با زیاد شدن دما ممکن است سست و ذوب شود. به همین خاطر زنبوران با گرم شدن 

 سازند. ای آن را خنک میپاشند و کارگران مستقر بر آن با بال زدن همچون پنکههوا بر کل کندو آب می

ساختن فضای درون النه به آنجا انجامیده  ها و مساعدکامیابی حشرات اجتماعی در تنظیم ریزاقلیم

ها مسیرهای ترابری و فضاهای بیرون از النه را نیز به تدریج همچون فضای درون النه که برخی از گونه

تواند توسعه یابد و مسیرهای ترابری و مدارهای غذایابی را نیز در خود کنند. یعنی گاه النه میساماندهی می

ها رواج دارد. به این شکل که این حشرات راههایی زیرزمینی یا یژه در موریانههضم کند. این الگو به و

کشند و با گذر از درون این مسیرهای امن به منابع غذایی که شان به اطراف میمسیرهایی سرپوشیده از النه

 کنند. ی گیاهان یا علفهای زیر یا سطح زمین هستند دسترسی پیدا میاغلب ریشه

در مناطق بیابانی جنوب نامیبیا انجام شده   Baucaliotermes hainesiی گونه پژوهشی که بر

دهد که در این گونه النه برجستگی کوچکی بر زمین است که مثل گنبدی بر فراز شهری زیرزمینی نشان می

که از شود متری قرار گرفته است. از این النه مسیرهایی زیرزمینی برای غذایابی جدا میسانتی ۶۰تا عمق 

گیرد و متر زیر زمین قرار میسانتی ۱۵تا  ۵اند. هر تونل ی سیمانی محکم ساخته شدهتونلهایی با دیواره

هایی عمودی روی این متری گذرگاهسانتی ۷۵-۵۰های متر برسد. در فاصله ۱۵-۱۰تواند به درازایشان می

آورد. این مسیرها اغلب با هم پیوندهایی یشود که دسترسی محلی به سطح زمین را فراهم مها ساخته میتونل
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هزار موریانه را در خود جای  ۴۵ی مورد نظر سازد. النهدارند و راههایی گذر از یکی به دیگری را ممکن می

هایی در اطراف بگستراند و فضای تواند شاخهها میاین النه 32.بودند سرباز ٪۹ و کارگر ٪۷۱داد که می

ی درون النه تبدیل نماید. به شکلی ی مکان اجتماعی شدهمکیده و آن را به ادامهوحشی بیرونی را در خود 

دهند، نیازی به ترک مکان تنظیم شده و امن و که اعضای کلنی با وجود تکاپویی که برای یافتن غذا انجام می

 ی النه نداشته باشند. آسوده

 

 

 

 

 

 

 

 )چپ( Apicotermesی ی موریانهراست( در مقایسه با النهی مورچه )ها و راهها در النهی اتصال حجرهشیوه

 

 

 

 

 

                      
32 Tschinkel at. Al., 2010. 
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 ی اتصال دهلیزها و راهروهای مورچگان و شیوهمعماری النه

 

 مواد و مصالح

ی خامی که حشرات هوخانمان برای بنا کردن النه در دست دارند، بدن خودشان است. ترین مادهساده

های های کوچگرد مانند مورچههای گوناگون ترفندی است که به ویژه در گونهاستفاده از بدن برای تولید حجم

ی متفاوت گفتیم، این مورچگان دو مرحله Ecitonی جنس شود. چنان که دربارهبه کار گرفته می 33ارتشی

به کشد و از آنجا که شمار اعضای کلنی گاه کوچگرد و یکجانشین دارند که هرکدامشان چند روز به درازا می

                      
33 Army ants 
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ای عظیم که همه را طی اقامتی چنین کوتاه در خود جای دهد، رسد، برایشان ساخت النهچند صد هزار تن می

آورند که ای جاندار پدید میپیچند و تودهبه صرفه نیست. از این رو در هنگام یکجانشینی سربازان به هم می

سازد. این مورچگان ن را میان خود ممکن میهایی در مکابندیها و بخشای کامل است و حجرهدر واقع النه

 سازند.هایی مانند پل یا گذرگاه را در مناطق ناهموار بر میدر زمان کوچگردی نیز با همین شیوه سازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ارتشییک حجره )باال( و یک پل زنده )چپ( در مورچه

 

خاک و چوب است که در  ترین مصالح برای ساخت النهگذشته از بدنِ خود جاندار، در دسترس

شوند هایی که در خاک ساخته میالنه شده است. به ویژهآدمیان نیز از دیرباز برای همین منظور به کار گرفته می

های آسا بدل شوند که نظیرش در میان ساختهتوانند ابعادی خیره کننده به خود بگیرند و به ابرشهرهایی غولمی

 شود. آدمیان یافت نمی
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مصرف هشدار داده شده و به آنها فرمان داده شده ای هست که در آن به افراد تنبل و بیات آیهدر تور

این مورچه که در تورات از او یاد شده )در عبری: نِمالَه(، به  34تا خرد و سختکوشی را از مورچه بیاموزند.

 35ین و سوریه بوده است.ی فلسطاست که از دیرباز بومی منطقه Messor semirufusی احتمال زیاد گونه

تواند تا پنجاه متر می Messorی جنس های مورچهاین اندرز خردمندانه است و کارگشا تواند بود، چون النه

های زیادی ی خوراک را در بر بگیرد. در کتاب امثال سلیمان اشارهی ذخیرهقطر داشته باشد و هزاران حجره

بازتابش در منابع اسالمی و حکایتهای مورچه و سلیمان  که 36به خرد و سختکوشی مورچگان وجود دارد

های دروگر همین جنس مربوط ی این اندرزها به مورچههمهدهد که باقی مانده است. شواهد نشان می

  37شوند.می

 

 

 

 

 

 Veromessor pergandeiی النه   Messor structorی مورچه

                      
اب ششم، آیه ای شخص کاهل نزد مورچه برو و در راههای او تأمل کن و حکمت را بیاموز. )کتاب امثال سلیمان، نبی، ب  34

۶) 
35 Toperoff, 1985: 179-183.  

اند، اما در ی ناتوانانها طایفههای دیگر: چهار چیز است که در زمین بسیار خُرد، ولی بسیار خردمند است. مورچنمونه  36

 (۲۶-۲۵ ام، آیات ، باب سیکنند. )کتاب امثال سلیمانتابستان خوراک خود را ذخیره می
37 Porter, 2012: 1-4. 
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های دروگر های دروگر منحصر نیست. در برابر مورچههای بزرگ و باشکوه تنها به مورچهساخت النه

Pogonomyrmex های جنس سازند، مورچههایی با عمق یک متر در زمین میکه خانهAtta  را داریم که

کنند. اما در این هایی با پنج متر عمق در خاک بنا میمتر بیشتر نیست، النهی کارگرهایشان چند میلیاندازه

ای النه Bellicositermes bellicosusی بینیم. موریانهها میها را در میان موریانهترین شهرمیان عظیم

 ۵/۱کند و مساحتی بالغ بر متر زیر زمین ادامه پیدا می ۱۵تا  ۱۲سازد که هفت متر بر روی زمین و عظیمی می

شود تا تا شصت متر کنده میهایی به عمق چهل ها گاه چاهگیرد. در این النههزار متر مربع را در بر می ۲تا 

ها پیرامون ای مصنوعی در پایین النه پدید آید و رطوبت کلنی تامین شود. مساحتی که این موریانهدریاچه

کنند به راستی چشمگیر است و در مناطق مساعد در هر هکتار ده تا دوازده شهرهای عظیمشان دستکاری می

که شهرهای  Bellicositermes natalensisی خویشاوند تواند ساخته شود. گونهشهر از این دست می

رساند هایش را به دو متر باالی زمین و ژرفای آن را به سی متر زیر زمین میسازد، بلندای النهکوچکتری می

 یابد. و به این ترتیب شمار شهرهایشان بر هکتار تا سی تا افزایش می

گیرد، آن است که توسط بدن خود استفاده قرار میترین مصالحی که برای ساخت النه مورد پیشرفته

حشره تولید و پرورده شده باشد. مشهورترین ماده در این میان موم است که از غدد روی شکم زنبور ترشح 

شود. گذشته از موم شود  و با آرواره و بزاق شکل گرفته و با دستها برای ساخت حجره به کار گرفته میمی

باالن ها و زنبورها رواج زیادی دارد. نازکدست کاغذ و مقواست و این به ویژه در مورچهمهمترین ماده از این 

کنند و ترکیبی ایجاد جوند و آن را با بزاق و گاه قدری خاک مخلوط میهای نیرومندشان چوب را میبا آرواره

 تواند از قوام مقوایی محکم تا کاغذی نازک تغییر کند. کنند که میمی

ی قارچها یا شهد و ترکیبات کانی نیز به این مجموعه افزوده د دیگری از جمله ریسهگاهی موا

های مقوایی در مناطق گرمسیر خانه Crematogasterی افزایند. مورچهشوند و بر دوام و استحکام آن میمی
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ی وای برسازندههای مقآویزد. تکهها میکند و آن را به شاخهی درختان درست میمفصلی در خارج از بدنه

 Clodosperiumی اند. در مورچهمتر تشکیل شدهها از قطعاتی به ابعاد پنج میلیاین النه

myrmecophilum کنند. اند برای ساختن النه استفاده میهای دیگر ساختهکارگران از مقواهایی که مورچه

متر اش در آزمایشگاه تا چهار میلیت بناییسازد و سرعمتر دیوار میمیلی ۴۰ی هر کارگر از این گونه در دامنه

 رسد. در روز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolichovespula maculataی کاغذی زنبور النه
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( از آن Myrmicinaeهای مورچه )به جز ی زیرخانوادهها در همهی دیگری که برخی از گونهماده

کند. مورچگان یدن پیله در اطراف بدن خویش ترشح میبرند، ابریشمی است که الرو سن آخر برای تنبهره می

کنند و قطعات مقوا یا ای زنده استفاده میگیرند و از این الروها همچون ماسورهکارگر الروها را در دهان می

به  Polyrachis simplexی دوزند. ممکن است کارگران مثل گونهشان به هم میشاخ و برگ را با ابریشم

هایی پراکنده و جدا جدا را در میان برگهای خشک و خاشاک را به هم ببندند و حجره کمک این ساروج

شوند، هرچند همگی شان مستقر میهای شتهبرگها پدید آورند که در هریک شماری از کارگران به همراه گله

 Oecophyla longinodaی برند. این امکان هم وجود دارد که مثل کارگران گونهاز یک ملکه فرمان می

هایی زنده تشکیل برگهای زنده و تازه چیده شده با این ابریشم به هم دوخته شوند. در این گونه خانه از دیواره

ی کنند. همهشده و به تدریج با مردن برگ و پالسیدن بافتِ آن، مورچگان برگهای تازه را جایگزینش می

کنند همچون ساروجی برای که الروها تولید میتار چسبناکی  Atta sexdensبُر به ویژه های برگمورچه

شان گیرند و به کمکی خود میشود و کارگران الروها را در آروارهمحکم ساختن خانه به کار گرفته می

 دوزند.برگهای بریده شده را به هم می

کنند جمعی دقیق است و گروهی از کارگران برگها را خم میدوختن برگها در این گونه یک کار دسته

دوزند. یک دارند و برخی دیگر با گرفتن الروها در دهانشان اتصالهای الزم را به هم میو کنار هم نگه می

تواند تا سه ساعت به درازا بکشد. انرژی چشمگیری که باید صرف تجدید مداوم نوبت کاری از این دست می

آید. در عمل این مورچگان برای حفاظت یها به دست مها از عسلک شتههای خانه شود در این مورچهدیواره

ی خام در دسترس های خود راهی جز اقامت در بخشهای باالیی درختان ندارند و در آن منطقه تنها مادهاز گله

 سازی به صرفه نیست. برگهای زنده است و باال بردن خاک تا آن ارتفاع برای النه
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 Oecophylaبُر های برگهمراحل ساخت النه در مورچ
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 Oecophylaبُر های برگمراحل ساخت النه در مورچه
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 ی مکان و فضا در شهرهای حشراتهایی دربارهاندیشه

 

است، و این « النه»شود، های اجتماعی حشرات به کار گرفته مینامی که اغلب برای اشاره به ساخته 

شود که توسط یک ی النه معموال برای اشاره به فضایی به کار گرفته میرا که کلمهای ناسزاوار است. چواژه

و بدون دخل و تصرف، یا با دستکاری اندک برای مدتی معموال « یافته شده»جانور یا یک جفت جانوری 

ات و زدایی از نگاهمان نسبت به حشرکوتاه برای اقامت مورد استفاده قرار گیرد. نخستین گام برای تعصب

مان، آن است که واژگان را درست و سزاوار به کار ناپذیرِ مرسومِ گونهمداری توجیهدست کشیدن از انسان

نامید. چرا که تمام ویژگیهای مربوط به « شهر»های حشرات هوخانمان را بگیریم. در این حالت باید النه

نسبت به ابعاد سازندگانش است که فضای شهرهای انسانی را دارد و مکانی فراخ و گسترده و بسیار پهناور 

اش یکسره دستکاری شده و مکانی ساختگی را نتیجه داده باشد. در واقع شهرهای حشرات طبیعیِ برسازنده

تر و کارآمدتر از دخل و تر است و سطحی پیچیدهتر و مصنوعیشده اجتماعی از شهرهای انسانی تنظیم

چرا که آدمیان در شهرهایشان از تنظیم دما و مقدار رطوبت هوا دهد. تصرف در فضای طبیعی را نشان می

 کنند.های خود تنظیم میعاجزند، در حالی که بیشتر حشرات اجتماعی این متغیرها را در شهر

در شهرهای حشرات نیز مانند شهرهای انسانی، فضایی وحشی و رام نشده که انباشته از نیروها و  

مساز است، با کار گروهی و استفاده از مصالح و موادی دستکاری شده دستخوش متغیرهای طبیعیِ واگرا و ناه

گردد تا به ظرفی اجتماعی تبدیل اش تهی میشود و از محتوای طبیعیِ تصادفی و سامان نایافتهدگرگونی می

 ای تخصص یابد. این فضای دستکاری شده، مسخ شده و دگردیسی یافتهشود و برای کارکرد اجتماعی ویژه

آورند. ترین و پایدارترین شکل از این مکان اجتماعی را پدید مینامیم و حشرات اجتماعی پیچیدهرا مکان می

ی مکان شهری که در میان حشرات اجتماعی نظیر ندارد، تنظیم نور است. گذشته تنها نوآوری انسان در زمینه



55 

 

ی تنظیم حشرات هوخانمان در زمینه از این شاخص که به روشن شدن شهرهای انسانی در شبها انجامیده،

 تر هستند. زا از آدمیان پیشرفتهدما و رطوبت و پاکسازی محیط شهری از موجودات بیماری

شهرهای حشرات هوخانمان از چند نظر برای فهم معنای مکانِ اجتماعی شده اهمیت دارند. مهمتر  

سازد، در اینجا با هزاران حریمِ یک گونه میاز همه آن که بر خالف انسان که تمام شهرهایش را در درون 

کنند. یعنی اگر بخواهیم ی به کلی متفاوت روبرو هستیم که شهرهایی چشمگیر و بسیار گوناگون بنا میگونه

ای جز توجه به حشرات هایش به مفهوم شهر بنگریم، چارهمان و محدودیتی یگانهخارج از غالف گونه

ن به الگوی ساماندهی مکان در حشرات هوخانمان تصویری عام و فراگیر از هوخانمان نداریم. با نگریست

را در هزاران گونه طی بیش از صد « دستکاری اجتماعی فضا»مفهوم شهر به دست خواهیم آورد که تکامل 

دهد و این به کلی با تصویر محدود و تنگ و باریکی که از تحلیل فضاهای شهری میلیون سال به دست می

 آید، متفاوت است. ی تنها طی پنج هزار سال( به دست می)یک گونهانسانی 

ی تخصص یافته و ها و فضاهای گشودهدر حشرات هوخانمان هم مانند آدمیان شهر از آشیانه 

ی جانورانی که شهر مسیرهای ترابری تشکیل یافته است. یعنی دو عنصر بنیادین ساماندهی مکان در همه

ه در انسان و چه در حشرات هوخانمان، شهر از دو عنصر دهلیز و راه تشکیل سازند یکسان است. چمی

ها با ساختن دیوار و محصور شوند، دهلیزشود. در آدمیان چون شهرهای اغلب بر روی خاک ساخته میمی

ی هاگیرند. چنین الگویی در زنبورها و مورچهآیند و بنا/ ساختمان/ اتاق/ خانه نام میکردن فضا پدید می

شود. اما الگوی اصلی سازند هم دیده میشان را روی خاک میهایی که بخشی از النهزی و موریانهدرخت

ساخت دهلیز در حشرات تراشیدن فضا در درون خاک است، و نه محصور کردن آن به کمک دیوار. به همین 

آید، الی بین دیوارها حاصل میکند، در آدمیان بیشتر از فضاهای خها را به هم متصل میترتیب راه که حجره

 ای توپُر تراشیده شود. در حالی که در شهرهای حشرات باید همچون مشتقی از حفره و با همان شیوه در زمینه
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شود که معماری حشرات های هوخانمان روشن میبا تحلیل مکانهای ساخته شده در شهرهای گونه

ی های اقلیدسی در هندسهبندیخطوط راست و بخش کند و باپیروی می 38ای برخالیاجتماعی از هندسه

انسانی متفاوت است. تا حدودی بر همین اساس کارآیی آن در ساماندهی فضا بهتر از شهرهای انسانی است 

و به عنوان مثال توانایی دسترسی فضایی به نقاط همسایه در آن چشمگیر است. در نقاطی هم که مثل کف 

پذیری اندک است، اغلب دلیلی )مثال مقابله با نفوذ مورچگان این دسترسی Cubitermesی ی موریانهالنه

   39مهاجم( در کار است.

ایست ی پردازش عصبی ویژهای که شهرهای انسانی بر مبنای آن ساخته شده، نتیجهی اقلیدسیهندسه

که به خاطر تعلقش  ی انسان خردمند در مقام جانوریکه بر محور حس بینایی انسان شکل گرفته است. گونه

ی شکل و حرکت در ای دارد، به لحاظ تکاملی بر محاسبهها دستگاه بینایی توسعه یافتهی نخستیبه راسته

ی تخت زی و انتقال به ساواناها تمرکز کرده است. یعنی دستگاه حسی انسان که هندسهی زندگی درختزمینه

ای ی روندی تکاملی و دستاورد خطراههطبیعی نیست و نتیجهای را پدید آورده، امری بدیهی و و اقلیدسی ویژه

ای در هیچ یک از شهرهای حشرات شود. این نکته که چنین هندسهویژه از پیچیده شدنِ مغز محسوب می

های حسی است. ای بودنِ این شکل از پردازش عصبی دادهشود، نشانگر استثنایی و حاشیههوخانمان دیده نمی

های عمود که در طراحی مکانهای شهری انسانی وجود طوط راست و سطوح تخت و زاویهبه همین ترتیب خ

ای از دارد، باید امری ویژه و استثنایی و وابسته به گونه قلمداد شوند. چون مشابهش را در شهر هیچ گونه

                      
38 Fractal geometry 
39 Viana et al., 2013: 38–45. 
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ای با ون النهی عسل زنبورهاست که آن هم در اندربینیم و نزدیکترین الگو به آن شانهحشرات اجتماعی نمی

 ی برخالی و غیراقلیدسی قرار گرفته است.هندسه

توان به های اجتماعیِ جانوران است و بر مبنای ساختار آن میخانه و النه و شهر مهمترین برساخته

تماعی ی بازنمایی هستی بیرونی در دستگاه عصبی این جانوران پی برد و راهبردهای دستیابی به توافقی اجشیوه

نشان  ی حقیقتِ برساخته را نیز استخراج کرد. تنوع و گستردگی شهرسازی در حشرات هوخانماندرباره

ر دهد که شکل غالب و رایج از فهم هستی و بازنمایی گیتی در جانوران متمدن بر خالف آدمیان  بر محومی

بسیاری از این حشرات  بینیم.ی حشرات هوخانمان میایست که در همهدستگاه بویایی استوار شده و این قاعده

هایشان را در فضاهایی ای دارند. اما حتا آنها نیز النهها حس بینایی پیشرفتهبه ویژه زنبورها و برخی از مورچه

سازند و بنابراین فضای درونی شهرهایشان تاریک است. یعنی حس اصلی حشرات هوخانمان بویایی بسته می

شود. دستگاه بینایی به ظاهر در این میان نقشی یافت و فهم میو شنوایی است که به طور خاص با شاخک در

های پرنده باقی مانده است. چیرگی حس بویایی بر ای و فرعی بر عهده دارد و به طور خاص در گونهحاشیه

ن رفته و چشم بینایی در حدی است که در بسیاری از مورچگان و اغلب موریانگان اصوال دستگاه بینایی از بی

 ر تکامل حذف شده است. در مسی

مدارِ جهان از سویی و همکاری و ساماندهی رفتار جمعی بر اساس زبان فرومونی و بازنمایی بویایی

ای به کلی متفاوت در حشرات هوخانمان تکامل ای مانند پساوایی و شنوایی، باعث شده هندسهحسهایی پایه

ای که توان یافت. در واقع هندسهنشانی نمیی اقلیدسی یابد که در آن از سطوح تخت و اصول موضوعه
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و به جای تکیه بر  40کنند، برخالی استکنند و شهرهای خود بر اساس آن بنا میحشرات اجتماعی فهم می

های خُرد و حلقوی استوار شده است. معادله 41های گشوده و تکینه و خطی، بر اساس انباشت و تکرارمعادله

ی طبیعت بر مبنای همین الگوی برخالی بنا ی هندسهدهد شالودهنشان می شواهد فراوانی در دست است که

های طبیعی مشهور مانند ابرها و و انباشت و تکرار معادالت خرد و موضعی است که شکل 42نهاده شده است

ی یعنی مسلط نبودنِ حس بینایی در حشرات اجتماع 43دهد.های زنده و اندامها و اندامکها را نتیجه میپیکره

ای که در آدمیان تکامل یافته و تصویری خطی ی اقلیدسیانگارانهباعث شده تا دستگاه مختصات کالن و ساده

ی برخالی که به فرآیندهای زیستی دهد، سیطره نیابد و همان قالب طبیعیِ هندسهاز طبیعت به دست می

 رد استفاده قرار گیرد. پساوایی فهم شده و مو-ی حس بویاییای از سلطهنزدیکتر است در زمینه

این تمایز میان دستگاه شناختی حشرات اجتماعی و انسان را برخی از پژوهندگان دیگر نیز مورد 

ای آورند اشارههایی که پدید میشان و هندسهاند. اما اغلب به تمایز میان زیربنای حسیاشاره قرار داده

ی نخستین کسانی بود که کوشید این رفتار هوشمندانهاست که یکی از  44اش پیر پل گاسِهاند. نمونهنکرده

را  45(Stigmergy« )کارینیش»ی جمعی را توضیح دهد. او برای تفسیر هوش جمعی حاکم بر کلنی کلمه

ها ای محدود و موضعی از محرکسازی تنها به مجموعهی کارگر هنگام النهابداع کرد. از دید او هر حشره

ی خُرد رفتاری خاص مانند کندن یک بخش یا نهادن ساروج را به انجام همان دامنهداد و در واکنش نشان می

                      
40 Viana et al., 2013: 38–45. 
41 iteration 
42 West, 1990. 
43 Mandelbrot, 1982. 
44 Pierre Paul Grasse  

 )کار کردن(. ergon)نیش( و  stigma :یونانیی با ریشه برگرفته از دو کلمه  45
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های خرد انجام شده بود، خود معماری فضا را دگرگون رساند. اما این دگرگونیِ خردی که زیر تاثیر محرکمی

ش به دنبال توانست رفتاری نو را در همان حشره یا همکارانشد که میکرد و به محرکی تازه تبدیل میمی

شان و تغییر دادن جزئی و تدریجی آن در سطح به محیط« نیش زدن»سازان با داشته باشد. به این ترتیب النه

گذاشتند که در ها و محرکهایی را همچون رد پا از خود به جا میکردند و دادهخرد با هم ارتباط برقرار می

آمد. فرآیندی که ن واکنشی از همین جنس پدید میشد و نسبت بدامتنی کالن توسط دیگران هم خوانده می

های انباشتیِ کاری بدان برچسب زده، در اصل مشتقی از روندهای تکرار شونده و چرخهگاسه با عنوان نیش

آورند و در حشرات هوخانمان به همین های انداموار جانداران را پدید میایست که روی هم رفته شکلجزئی

 سازند. کان در بستری برخالی را ممکن میترتیب پیکربندی خاص م

آورند و تقسیم کاری سازمان یافتگی زندگی بر سطح زمین در جانورانی که جوامع پیچیده پدید می 

آورد که آن را در مدل نظری زروان سطح اجتماعی کنند، سطحی نو از پیچیدگی را پدید میپایدار را تجربه می

از سطحی از پیچیدگی گذر کند و به زندگی یکجانشینانه و تاسیس شهرهای ی اجتماعی وقتی نامیم. الیهمی

گونه ترشح های متقابل جانوران همالی کنشگسترش یافته بینجامد، نظامی نمادین و ساختی معنایی را در البه

فرهنگ کند و آن را سطح افزاری برای ساماندهی به نهادهای اجتماعی کارکرد پیدا میکند که همچون نرممی

 نامیم. می

با توجه به غریبه بودن جوامع هوخانمانی هنوز درک کافی برای صورتبندی و فهم سطح فرهنگی و  

تعریف مفهوم منش در این زمینه برایمان دست نداده است. اما تردیدی نیست که حشرات هوخانمان سطح 

آورند. را در شهرهای خود پدید میاجتماعی را دارا هستند و سیستمهایی همتای نهادهای اجتماعی انسانی 

یابد و سطح اجتماعی و فرهنگی چگونه در این که این نهادها چگونه و با چه ساز و کار نمادینی سازمان می

ی شوند، درست روشن نیست. این از سویی بدان خاطر است که دانش ما دربارهاین جانوران مرزبندی می
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اندک است و از سوی دیگر ناآشنا بودن بافت اجتماعی این موجودات  زبان بویایی این حشرات بسیار ناپخته و

مزید بر علت است. با این همه باید به این نکته توجه داشت که از نظر سطح پیچیدگی و قدمت و گسترش 

ای، تکاملی شهرهای حشرات هوخانمان برتری چشمگیری بر جوامع انسانی دارند و آن را به امری حاشیه

 کنند. ال زودگذر در بستر تکامل پیچیدگی اجتماعی تبدیل مینوپا و احتما

دهد و اینها ای از پیچیدگی است که سیستمهای نهادین را در خود جای میسطح اجتماعی الیه 

ای که سیستمهای کنند. یعنی شاخص مرکزیهایی هستند که با متغیری مرکزی به نام قدرت کار میسامانه

کنند، قدرت است. بر این مبنا الگوی دستکاری در اش تالش میای بیشینه کردننهادی در سطح اجتماعی بر

پذیرد. یعنی ساخت مکان فضا و دگردیسی آن به مکانی برساخته شده، زیر فشار مدارهای قدرت انجام می

گیرد و از سوی دیگر شود و شکل میاجتماعی از سویی توسط ساخت قدرت در نهادهای اجتماعی تعیین می

کند. های پدید آمده بر آن اساس را در عینیتی فیزیکی تثبیت میدهد و پیکرهاین مدارهای قدرت شکل می به

ای از پیچیدگی گذر کرده، با پدید این بدان معناست که دستگاه حسی و پردازشی مغز انسان، چون از آستانه

زایند، مکانی نوپدید ت را در خود میآوردن سطح اجتماعی و آفریدن نهادهایی که متغیری نوظهور به نام قدر

یابد. کند و کردارهای جمعی در بستر آن تحقق میکند که شهر در اندرون آن بروز میپیشینه را خلق میو بی

بینیم. با این تفاوت که نهادهای اجتماعی پدید درست موازی با این روند را در حشرات هوخانمان هم می

ای کار و ساماندهی جمعیدار از انسان هستند و تقسیمتر و ریشهبسیار کهنسالای بسیار آمده در جوامع حشره

کنند که در سطحی ژنتیکی و کالبدشناختی نمود یافته است. با این همه قوانین پیچیدگی در را پشتیبانی می

انسان نیز  توان به جانوران اجتماعی جزی سامان جامعه را میجا همسان است و دیدگاه زروان درباره همه

شود که به همین ترتیب تعمیم داد. یعنی در سطح اجتماعی حشرات هوخانمان هم مکانی جمعی برساخته می
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بر اصول و قواعدی هندسی )اما این بار برخالی( استوار شده و گشود و بستِ مدارهای کارکرد جمعی و 

 کند. مسیرهای به جریان افتادن قدرت را تعیین می

ی خاص شهر در حشرات اجتماعی و کوشش برای فهم ماهیت رهای تکامل هندسهتحلیل ساز و کا 

آورد تا از قالب محدود و معتادِ مکان ی جمعی در این موجودات این بخت را برایمان فراهم میمکانِ برساخته

لحاظ  زدایی کنیم که نه بهی اقلیدسی انسانی فاصله بگیریم و از نظم و ترتیبی آشناییاجتماعی و هندسه

منطقی بدیهی است و نه از دید تکاملی فراگیر. این شکلِ از بیرون نگریستن به مکانِ انسانی پیش درآمدی 

سازد. شناختی را ممکن میگرایانه و زیستاست که واسازی مفهوم مکان و بازآفرینی آن در بستری طبیعت

کردی انتقادی به مفهوم مکان انسانی و ای تواند بود برای رویاین کار اگر به درستی انجام شود، دیباچه

داشتهای حاکم بر آن، که بیشتر از تصادفهایی پیاپی در مدارهای قدرت نهادینه شده در تار و پود و پیش

 اند، و نه انتخابی آگاهانه یا گزینشی سنجیده.ای تکاملی برخاستهخطراهه
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کانی جامعهبخش دوم: گوشته  شناختی م

 

کان  گفتار نخست: یکجانشینی و رام کردن م

 

ی اندام است که مانند سایر خویشاوندانش به شیوههای درشتای نوآمده از میمونانسان خردمند گونه

دهد که اغلب وب جوامعی چند ده نفره را تشکیل میکند و در این چارچگردآوری و شکار زندگی می

ی انسان، همان است که به اشکالی دیگر در ی طبیعی و عادی زیست گونهشیوهاعضایش خویشاوند هستند. 

شود. در این های عالی دیگر مثل شامپانزه و بونوبو هم تکامل یافته و گردآوری و شکار خوانده مینخستی

به نسبت کوچک که دست باال چند ده نفر جمعیت دارند و بر اساس روابطی شیوه از زندگی یک گروه 

کنند کنند و از منابعی غذایی تغذیه میشوند، در محیط طبیعی گردش میخویشاوندی با هم چفت و بست می

 شوند،. که پیشاپیش در محیط وجود دارند و به طور تصادفی یافته می



63 

 

های عالی وجود داشته نیز بر مبنای ی انسان و سایر نخستیهای از دیرباز در گونتقسیم کار جنسی

ها بیشتر بر ههمین سبک زندگی تحول یافته است. الگویی که بر اساس آن نرها بیشتر بر شکار جانوران و ماد

اند. در جوامع انسانی آغازین هم چنین تمایزی با شدت بیشتری وجود داشته کردهگردآوری گیاهان تمرکز می

ای پراکنده شده و منابع خوراکی گوشتی را برای قبیله فراهم ی گستردههای مردان شکارچی در دایرههو دست

ی حرکتشان در مکان اند. در حالی که زنان، که به خاطر سرپرستی کودکان و نوزادان سرعت و دامنهآوردهمی

اند. این شیوه از زندگی کردهی میرهای خوراکی را گردآومحدود بوده، منابع گیاهی وحشی مثل دانه و میوه

ها همریخت است، شکل ها و بونوبوها و بابونگسست با روش زندگی شامپانزهکه به شکلی سرراست و بی

ی انسان خردمند، جز ده هزار ی گونهطبیعی زندگی انسان است. یعنی در سراسر عمر صد و پنجاه هزار ساله

 بوده است.  ی مردمانسال آخرش تنها روش زندگی همه

گرایانه جنسِ تقسیم مکان تا به امروز ادامه یافته است و یکی از ارکان نقدهای زن ی وابسته بهاین شیوه

پردازان این دیدگاه ریتا ی نظریهشود. نمونه)فمینیستی( به سیاست حاکم بر مکان اجتماعی محسوب می

ها تاکید کرده و انهای زنانه و مردانه در خانهبر تمایز مک« ابداع زندگی روزمره»فلسکی است که در کتاب 

ی خصوصی همراه ی عمومی از فضای زنانهدر جوامع مدرن با تفکیک فضای مردانه نشان داده که تحول خانه

بوده که در ضمن کارهای اقتصادی متصل به اقتصاد پولی )مردانه( و کارهای خارج از اقتصاد رسمی مربوط 

 46کند.از هم جدا می به خانه )زنانه( را نیز

                      
46 Felski, 1999. 
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شود و بخشی ی تاریخ حیات بشر بر زمین را شامل میی زندگی گردآوری و شکار بخش عمدهشیوه

اش را تعیین کرده است. با این حال این سبک از زندگی محدودیتهایی مهم از رفتارها و عادتهای جمعی

ند. به همین خاطر جهشی که در سطح کچشمگیر از نظر سطح سازماندهی را به جمعیتهای انسانی تحمیل می

پیچیدگی اجتماعی بروز کرد به منسوخ شدن این شیوه از زندگی انجامید. برای نخستین بار حدود ده هزار 

سال پیش روشی رقیب برای گردآوری و شکار تکامل یافت و به نسبت با کندی در جوامع گوناگون انتشار 

برچسب خورده است. برخی آن را بر اساس تحول در فناوری  یافت، در منابع گوناگون با نامهای متفاوت

نامند و برخی دیگر بر مبنای چرخش در فنون تولید می« انقالب نوسنگی»تراشیدن سنگ و ساخت خانه 

بینند. به هر روی اصل ماجرا این بود که جوامع انسانی به جای را سزاوارتر می« انقالب کشاورزی»خوراک، 

های سودمند گیاهی و جانوری منابع وحشی محیطی، به پروردن و اهلی کردن گونهیافتن و مصرف کردن 

روی آوردند. این چرخش نوع ارتباط انسان با مکان را یکسره دگرگون ساخت. سطح زمین دیگر فضایی 

گسترده و یکنواخت و وحشی نبود که منابعی سودمند و شکارچیان خطرناک در آن به صورت تصادفی توزیع 

مند بود، به صورت شند. به جای آن شکل خاصی از زمین که از منابعی مثل آب و نور به قدر کافی بهرهشده با

منبع پایدار تولید خوراک درآمد و به کشتزار یا چراگاه تبدیل شد. مردمان با کاشتن و پروردن گیاهانی اهلی 

آوردند. ماده خوراک خود را فراهم میشده بر زمینی کاشت شده، و یا چراندن جانورانی رام شده بر چراگاهی آ

 خوراکی که فناوری تولیدش بر پروردن و بارور ساختن مبتنی بود، و نه یافتن و کشتن. 

به این شکل فضای طبیعی به دو بخش تقسیم شد. بخشی که به طور مستقیم برای کاشتن و چراندن 

د، و بخشی دیگر که وسعتی بسیار بیشتر شکاربرد داشت، زمینی اهلی شده، آشنا، رام و سودند قلمداد می

ی همان دنیای وحشی و سرکش قدیمی کرد، بازماندههای اهلی شده از خاک را احاطه میداشت و این لکه

دیگر ارزش بنیادین خود برای تولید خوراک را هم از دست داده بود و از این رو یکسره به امری بود که 
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ل شده بود. رام کردن گیاهان و جانوران به تنهایی و فارغ از دستکاری غریبه و خطرناک و تهدید کننده تبدی

ای افراطی از بسط فناوری زمین و خاک امکان نداشت، از این رو انقالب کشاورزی و گذار نوسنگی شیوه

های گردآورنده و شکارچی برای انسانی بود که در آن پیش و بیش از هرچیز فضا رام و اهلی شده بود. قبیله

تر و مشهورتر از همه سگ( رزمانی پیش از استقرار کامل در روستاهای کشاورزانه جانورانی اهلی )قدیمیدی

جهان و گیاهانی کاشته شده )با روش رویاندن دیم در جنگلهای سوزانده شده( را همچون مکملی در زیست

اش به مکان اجتماعی ردنی کامل بر فضا و دگرگون ساختن آن و تبدیل کخویش داشتند. تنها پس از غلبه

ای که به سستی گرداگرد سبک زندگی بود که گذار به کشاورزی ممکن شد و گیاهان و جانوران اهلی شده

شکار قرار گرفته بودند، در کانون روندهای اقتصادی قرار گرفتند و سبک قدیمی زیست را از -گردآوری

ای نو بود صر نوسنگی پیش و بیش از هرچیز شیوهمیدان به در کردند. یعنی انقالب کشاورزی یا گذار به ع

برای ارتباط با فضای طبیعی و آغازگاهی بود برای برساختن مکان اجتماعی ایستا و پایداری که بتواند انباشتی 

 ها را در خود بگنجاند.از سازه

تر هستهیافت، حرکت آی مرکزی مکانی قبیله که از زنان و کودکان تشکیل میبا این گذار آن هسته

های مردانه خود در محیط را نیز از دست داد و به مرکزی میخکوب شده بر مکانی خاص بدل شد. دسته

هایی دورتر و دورتر به شدند و در فاصلههمچنان برای شکار یا جنگ از این مرکزیت مکانی خارج می

ی در مکان متصل شده بودند که پرداختند، اما در نهایت به قالبی جغرافیایی و گرانیگاهجستجوی قربانی می

 ساخت.شان در فضا را محدود میی قدیمیبه کلی سیالیت و تحرک آزادانه

بینی ناشده به دنبال داشت. شکار به سبک زیست کشاورزانه پیامدهایی پیش-گذار از زندگی گردآوری

کرد، و شکار تعیین میمهمتر از همه آن که جمعیت انسانی مستقر در بوم از حدی که سبک زندگی گردآوری 

 ۶/۸ی زمین برای پروردن جمعیت گردآورندگان و شکارچیان گذر کرد. حسن تخمین زده که ظرفیت کره
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ی ی زمین مدتها پیش از انقالب کشاورزی به این حد رسیده بود. بدنهمیلیون تن بوده است، و جمعیت کره

اشت و مناطق معتدل جمعیتی به نسبت اندک )در میلیون نفر( قرار د ۶/۵ی گرمسیری )این جمعیت در منطقه

میلیون نفر بود که مازاد آن به  ۱۵تا  ۹پ.م بین  ۶۰۰۰در سال  47کرد.حد نیم میلیون نفر( را پشتیبانی می

 بخشهای معتدل تعلق داشت و دستاورد انقالب صنعتی بود.

ه تولید غذای وحشی در کرد تا حدود زیادی به بازدحدی که محیط بر جمعیتهای انسانی تحمیل می

شد. وزن خوراک قابل استفاده برای انسان که به طور طبیعی در بومهای رام نشده تولید محیط مربوط می

شود به نسبت پایین است و به همین خاطر تا پیش از انقالب کشاورزی تراکم جمعیت در بومهای طبیعی می

نفر  ۹تا  ۲ی انسان هستند جمعیتی برابر با اه گونهبه نسبت اندک بوده است. سرزمینهای گرمسیری که خاستگ

کنند و این رقم برای مناطق معتدل به یک نفر در هر ده کیلومتر مربع و در بر کیلومتر مربع را پشتیبانی می

به همین خاطر پیدایش شهرها بر  48شود.نفر در هر صد کیلومتر مربع بالغ می ۷تا  ۳سرزمینهای سردسیری به 

اد گردآوری و شکار ناممکن بود. چرا که مراکز یکجانشین خود به خود از این نوع اقتصاد که بر مبنای اقتص

شوند، و حتا اگر ده درصد غذای تولید شده توسط قبایل اند، خارج میریزی شدهمحور حرکت در محیط پی

ر نفره در گردآورنده و شکارچی هم توسط چنین شهرهایی مصرف شود برای یک شهرک بسیار کوچک هزا

ی محل ی معتدل به صد هزار کیلومتر مربع مساحت نیاز است که همین گستردگی و دور بودن فاصلهمنطقه

 سازد.تولید و مصرف غذا امکان تثبیت جمعیت در یک مکان را منتفی می

                      
 .۳۳: ۱۳۸۹بروک،  47
 .۴۰: ۱۳۸۹بروک،   48
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ازاد برای با این همه جوامع گردآورنده و شکارچی این امکان را دارند که به طور مقطعی خوراکی م

سنگی در آن شتیبانی از جمعیتی به نسبت کوچک را فراهم آورند، و این شرایطی است که ساخت آثار کالنپ

سنگی دنیا هستند و قدمتشان به ده تپه در آناتولی که کهنترین بناهای کالن لیهای گوبکشود. سازهممکن می

اند. این نوسانهای کار پدید آمدهشک در بستر اقتصاد گردآوری و شرسد، بیهزار سال پیش از میالد می

داده هر از چندی چند صد نفر برای چند ماه در یک جا مستقر فراوانی اقتصاد به قدری بوده که امکان می

تر شدن تعدادشان شوند و دسته جمعی کاری را به انجام برسانند. طبعا امکان استقرار دایمی این افراد یا بیش

هایی عظیم و چشمگیر پدید آیند بسنده بوده برای آن که در طی قرنها سازه وجود نداشته، اما همین نوسانها

 است.

ا از این رگذار به زندگی کشاورزانه توانایی تولید خوراک را ناگهان افزایش داد و تراکم جمعیت 

ای ر سرزمینهارقام به دویست تا چهارصد تن در کیلومتر مربع ارتقا داد. طبیعی است که انقالب کشاورزی د

شد، اس میمعتدل شکل گرفت. چرا که در این قلمروها بود که فشار محیط و کمبود منابع غذایی بیشتر احس

رزی در مناطق و در ضمن تنوع زیستی از حد الزم برای رام کردن گیاهان و جانوران افزونتر بود. یعنی کشاو

ل اطق سردسیر و خشک هم شکگرمسیری رواج و رونقی نداشت چون نیاز چندانی به آن نبود، و در من

آمد. با این همه بر خالف آنچه که در نگاه نخست به نظر اش فراهم نمیشناختیگرفت چون امکان بومنمی

 ای در کار نبود. خالص و یکپارچه« پیشرفت»رسد، می

کار کردن بر زمین و پروراندن جانوران ساعتهای کاری بیشتری را نسبت به گردآوری و شکار به 

داد که بیشتر مواقع کیفیت و گاه کمیتی کمتر از خوراکهای کرد و خوراکی را به دست میمان تحمیل میمرد

شکارچی بالغ، هشتصد  –قدیمی داشت. میزان ساعتهای کاری ضروری برای گذران زندگی یک گردآورنده 

با هزار تا هزار و سیصد  تا هزار ساعت بر سال بوده است در حالی که کشاورزان اولیه همان کیفیت خوراک را
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عالوه بر این یکجانشینی و باال رفتن تراکم جمعیت به فراگیر شدن  49اند.آوردهنفر ساعت بر سال به دست می

ی شکار قرار های واگیردار دامن زد و خشونتهای بینافردی که پیشتر جسته و گریخته بود و در حاشیهبیماری

ی تیز و بخش پیشتاز از یل کرد و کم کم جنگ سازمان یافته را به لبهای تمام عیار تبدگرفت، به فناوریمی

 های انسانی بدل ساخت. فناوری

بینیم، امری سازگار با بومِ ی شهرهای حشرات اجتماعی مییکجانشینی انسانی بر خالف آنچه درباره

هشی جسورانه جزندگی بیشتر طبیعی نبود که در زمانی طوالنی و گام به گام تکامل یافته باشد. این شیوه از 

ها بود، که دستکاری و استیالیی شتابزده و خشن بر فضای طبیعی همراه بود. از همان در فضای ناشناخته

داشت و ارتباطی عقالنی و پایدار با محیط زیستش ی انسان خردمند نامش را پاس نمیابتدای کار هم گونه

کنی ز جنس افراط در شکار و ریشهاآورد مغز پدید میر درشتکرد. اما اختاللی که این پستاندابرقرار نمی

ای بود که در همان دوران گردآوری و شکار هم مغز بزرگش را درست پستانداران بزرگ بود. انسان تنها گونه

جست. چنان که انسان هره میافراطی جانوران دیگر بامان و بیگرفت و از آن برای شکار کردنِ بیبه کار نمی

کند و از ی شکار خود را در حد انقراض نابود میای دانست که گونهباید تنها شکارچی بزرگ و پیچیدهرا 

ی ای مثل باکتری طاعون شبیه است. به همین خاطر لطمهی سادههای لگام گسیختهاین نظر رفتارش به انگل

ای شناختیزمان بود. فشار بومه همای دراز داشت و با زایش این گونهای طبیعی پیشینهی انسان به بومگونه

ای دیگر بود، که سریعتر آمد هم لطمهکه با سوزاندن جنگلها و کشت دیم پراکنده در آن به طبیعت وارد می

 شد.اندام جبران میی جانوران درشتاز انقراض پردامنه

                      
 .۳۴: ۱۳۸۹بروک،   49
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در برابر آنچه از  آورندهایی که گردآورندگان و شکارچیان به طبیعت وارد میبا این همه تمام لطمه

ای را به محیط سابقهتازه و بی شناختی به کلیزد در حد هیچ بود. یکجانشینی فشار بومانسان کشاورز سر می

ی وحشی و طبیعیِ گرداگرد روستاها و شهرها، که خودِ مراکز آورد و به همین خاطر نه تنها زمینهوارد می

جوامع کشاورز به دلیل دسترسى آسان به مواد ساخت.  ری مواجه میاستقرار انسانی را نیز با بحران و ناپایدا

زیستند و ضریب بقاى فرزندانشان بسیار بیشتر بود. به این ترتیب غذایى گیاهى، با امنیت بیشترى مى

یکجانشینى به طور مستقیم با افزایش جمعیت ارتباط یافت. یکجانشینى این جوامع بدان معنا بود که این 

شدند و به جمعیت والد خویش ى بر خالف نظام خانه به دوشِ سابق، در محیط پراکنده نمىجمعیت اضاف

ى جمعیت، و از سوى ى زندگى کشاورزانه از یکسو به افزایش اندازهگشتند. به این ترتیب شیوهاضافه مى

ن افراد ساکن در دیگر به افزایش تراکم آن انجامید. با بیشتر شدن تراکم جمعیت، نوع اندرکنش انسانى میا

هاى جدیدى از تقسیم کار اجتماعى، ى آن به پیدایش شیوهیک منطقه دگرگون شد و پیچیدگى فزاینده

 تخصصى شدن نقشها و الگوهاى توزیع قدرت انجامید. 

از سوى دیگر، منبع ثروت در جوامع کشاورز زمین بود. این بدان معنا بود که بر خالف جوامع  

ارز نبود. در این جوامع تغذیه کردن از منابع محیطى با پراکنده شدن افراد در آن هم گردآورنده و شکارچى،

. منابع غذایى گسسته و ، نه جستجوی تصادفی در آنکار کردنِ سازمان یافته بر زمین ضامن بقاى افراد بود

ه عمل آوردست به بایمیشدند، به نفع منابع غذایى متمرکزى که منتشر در محیط که به طور اتفاقى کشف مى

توانست غذاى تعداد معدودى از کشاورزان را فراهم ، کنار گذاشته شدند. هر قطعه از زمین، تنها مىشوند

بایست در قالب خانوارهایى با جمعیت کمتر و تقسیم کار متفاوت با شکارگران، نماید، و این کشاورزان مى

واحدهایى کوچکتر شکست، و هر واحد بر قطعه زمینى دوباره سازمان یابند. به این ترتیب جمعیت قبیله به 

 مستقر شد.
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ى جوامع گردآورنده و شکارچى اولیه، زیر فشار دو نیروى ساختار سادهی این روند بود که در ادامه  

هریک از این خانوارها در  هاى کشاورز تجزیه شدند.تراکم جمعیت و تمرکزیافتگى منابع غذایى، به خانواده

 -یعنی خانوار–بخشی از مکان اجتماعی را برای یک سیستم اجتماعی پایه کردند که دگى مىاى زنخانه

در زیر یک -هایى پدیدار شد که اعضاى همخون و همکار در آن چاردیوارىشکل به این کرد. مرزبندی می

ک جامعه را در هایى بر فضا بود که تعداد کمى از اعضاى یهاى یاد شده، گرهخانه  کردند.زندگى مى -سقف

یافت، که هاى خویشاوند یا همسایه سازمان مىاى از خانوادهداد. کل جامعه، در قالب مجموعهخود جاى مى

نمودند. این مراکز جمعیتىِ کردند و در زیستگاهى یکسان زندگى مىهایشان را نزدیک به یکدیگر بنا مىخانه

 اند.روستاها بودهى مستقل، بذر نخستین تشکیل یافته از چندین خانه

ها ساختاری ساده و ابتدایی داشتند و به طور خاص برای خفتن در شب به کار در ابتدای کار خانه

شدند و نه اقامت درازمدت روزانه. بسیاری از آنها با مصالح گیاهی و سست و فسادپذیر ساخته گرفته می

تدریج، همگام با پایگیر شدن بشر در زمینهاى  بههایی در زمین بود. اما ی بسیاری دیگر حفرهشد و هستهمی

ى اقامتگاه هم به امرى محورى تبدیل شد. مردمى که در کشاورزى و پیدایش جوامع کشاورز مستقر، مسئله

کردند، آمادگى این را داشتند ى جغرافیایى کوچکى سپرى مىزیستند و تمام عمرشان را در محدودهیکجا مى

هاى گودال مانند ى بیشترى بپردازند. پس خانهتر هزینههایى استوارتر و راحتگاهکه براى بنیاد کردن اقامت

شان را از زمین به وام گرفتند. ى محصور کنندهقدیمى به تدریج از زمین فاصله گرفتند و با این وجود حاشیه

ن شد، و به این تر جایگزیتر و محکمهاى موقت و چپر مانند قبلى هم توسط مصالح سنگینحد و مرز خانه

 هایى با دیوارهاى کاهگلى پدید آمدند.شکل خانه

ها تحول شد که نخست یکجانشینی و استقرار روستایی و ساخت خانهبرای دیرزمانی چنین تصور می

اند. با این آمیز معمارانه از دل آن زاده شدههای مناسکیافته و بعدتر عناصری تمدنی مانند دین و معبد و سازه
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ی این دهد که این تصور نادرست بوده است. در واقع گویا واژگونههای سالهای گذشته نشان میافتههمه ی

های گذار به کشاورزی با تاسیس مکانهایی آیینی همراه بود که با الگو مصداق داشته باشد. نخستین نشانه

 شد. صرف نیروی انسانی زیاد و کاری درازمدت ساخته می

کشف شده است که در  لی تپهی گوبکز این دست در جنوب آناتولی در منطقهترین مکانها اقدیمی

شده است. در ها نامیده شمال شهر عُرفه قرار گرفته و این همان جایی است که بعدتر در تورات اور کلدانی

ف ی پیشاسفالی نوسنگی الی دهم پیش از میالد و دورهدوران آغازین استقرار در این تپه که به هزاره

(APPN)50 شود، حدود دویست ستون سنگی به بلندای شش متر و وزن بیست تن با شکلی شبیه مربوط می

( BPPNی پیشاسفالی نوسنگی ب )ی دوم که به دورهاند. در دورهدر بیست حلقه گرداگرد هم چیده شده Tبه 

وچکتر در آرایشی چهارگوش شود، ستونهایی مشابه با ابعاد کی هشتم پ.م مصادف میمشهور است و با هزاره

.م( کاوش کرده، این بناها را ۱۹۹۶) ۱۳۷۵اند. کالوس اشمیت که این تپه را در سال بر زمین برافراشته شده

ی گردآوری و شکار داند و معتقد است در دورانی که مردم هنوز به شیوهکهنترین ساختمانهای آیینی زمین می

کیلومتری زایرانی را  ۱۶۰ینی برای پرستش مردگان بوده که تا شعاع اند، این منطقه مرکزی دکردهزندگی می

داغ قرار دارد که یکی از کهنترین مراکز تکوین ی قراچهاین بنا در مرکز منطقه 51کرده است.به خود جلب می

کشاورزی بر زمین است. کشف این آثار به چرخشی در فهم انقالب کشاورزی انجامید و نشان داد که ساخت 

آمده و مهمتر از همه این که بر خالف ی جمعیتهای گردآورنده و شکارچی بر میهای سنگی بزرگ از عهدهبنا

 اند.ی تاریخ پدیدار شدهتصور عمومی، نخست معبد و بعد شهر بر صحنه

                      
50 pre-pottery Neolithic A 
51 Peters and Schmidt, 2004: 179–218. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-pottery_Neolithic_A
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ی جنوب لی تپه، نخستین روستاها و مراکز استقرار کشاورزانه در گوشهحدود هزار سال پس از گوبک

پ.م نخستین  ۹۵۰۰ایران زمین پدیدار شدند. مهمترین این مراکز اریحا است که در حدود  غربی قلمرو

رسیده و سازد. در این تاریخ مساحت اریحا به سه هکتار میهای یکجانشینی و کشاورزی را نمایان مینشانه

زمین محسوب  یکه احتماال بزرگترین تراکم جمعیت کره 52داده،یک تا دو هزار نفر را در خود جای می

شود. این انجیر از پ.م مربوط می ۹۴۰۰شده است. بقایای انجیرهایی از اریحا به دست آمده که به حدود می

کند و از این رو باید حتما با قلمه زدن تکثیر شود، و این افشانی نمینوعی است که با یاری حشرات گرده

دهد که باغداری و کاشت ت. این شاهد نشان میهای گندم و جو اسچندین قرن پیش از کاشت نخستین دانه

و این نیز با تصور عمومی مردمان از ظهور کشاورزی  53گیاهان میوه بر کاشت غله تقدم زمانی داشته است،

دهد و از این رو اغلب ناسازگار است. چون غله نسبت به میوه بخشی مهمتر از خوراک مردم را تشکیل می

همین خاطر اهلی کردن گندم و جو هم زودتر از درختان میوه انجام پذیرفته  کنند که البد بهچنین فرض می

 است.

پ.م از حدود هفتاد خانه تشکیل  ۹۴۰۰ی جهان است، در حدود سال اریحا که کهنترین شهر زنده

 داد. البته پژوهشگران گوناگون در این موردشد که احتماال جمعیتی نزدیک به هزار تن را در خود جای میمی

اریحا در این  54اند.توافق نظر ندارند و جمعیت اریحا را از دویست سیصد تن تا دو سه هزار نفر تخمین زده

متر گرداگرد خود داشت. در داخل حصار شهر برجی  ۸/۱متر و پهنای  ۶/۳تاریخ یک دیوار سنگی به بلندای 

                      
 .۳۷: ۱۳۸۹بروک،   52

53 Kislev, Hartmann and Bar-Yosef, 2006: 1372–1374.  
54 Akkermans and Schwartz, 2004: 57. 
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برج که نخستین نمونه در تاریخ بشر  ساخت این دیوار و 55ی سنگی ساخته بودند.پله ۲۲متر بلندا و  ۶/۳با 

ی نوسنگی پیشاسفال الف در دوره 56شود، حاصل کار صد نفر طی بیش از صد روز بوده است.قلمداد می

ی ب گذر کرد و این زمانی است که روستاهای به نسبت بزرگی پدید آمدند پ.م به مرحله ۸۸۰۰حدود سال 

دهد روستای د. مهمترین مرکزی که این گذار را نشان میکه خوراکشان بیش از پیش گیاهان اهلی شده بو

پ.م. حدود سه هزار تن جمعیت  ۷۲۵۰عین غزل )واقع در عمان در اردن امروزین( است که در حدود سال 

در همین حدود  57شده است.های زمین محسوب میداشته و در آن روزگار یکی از بزرگترین تراکم جمعیت

 ۶۹۰۰-۷۰۰۰دره )اش را در گنجوشه و کنار ایران زمین پدیدار شدند که نمونهزمانی روستاهای دیگری در گ

 بینیم. پ.م( می ۶۰۰۰پ.م( و جارمو ) ۶۲۰۰پ.م( و تپه زاغه )

ایست ییکجانشین شدن جمعیتهای انسانی با تکامل فناوری ساخت اجاق همراه بود، و این تحول فن

حتماال از دوران انسان راست قامت رنده و شکارچی از دیرباز، اشود. جوامع گردآوکه اغلب نادیده انگاشته می

اند. با این همه اجاقهای موقتی که ی انسان خردمند، به فناوری ایجاد آتش مسلح بودهو پیش از تکامل گونه

کنند تنها سه کارکرد دارد که عبارتند از پختن خوراک، گرم کردن بدن و راندن ا میشکارچیان برپ-گردآورنده

عله برای شجانوران وحشی در شب. در تمام این موارد حد باالیی دمای اجاق اهمیتی ندارد و همان گرمای 

 برآورده کردن این نیازها بسنده است.

                      
55 Ring et al., 1994: 367–370. 
56 Akkermans and Schwartz, 2004: 57. 
57 Kleiner and Mamiya, 2006: 11–12. 
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ستقرار یافت. با یکجانشین شدن جمعیتهای انسانی برای نخستین بار اجاق خانواده بر مکانی در زمین ا

درآمد که بعد  ی که پیدا کرد، به صورت یک ساختار دایمی و فناورانهاجاق گذشته از کارکرد آیینی و نمادین

های تازه قلمداد شود. با همین آتش بود که برای نخستین بار خاک ی مرکزی فناوریتوانست هستهاز آن می

ها عصر فلز آغاز شد و گام های آغازین پدید آمد، و بعدتر در همین زنجیره از نوآوریرس پخته شد و سفال

ها، مس و مفرغ و آهن در آن ذوب شد. از این رو به گام با افزایش کارآیی و دمای تولید شده در کوره

مدار توان سفالگری به حساب آورد، چون فناوری آتشی پیشاکشاورزی را نمیهای گل پخته شدهنمونه

 خاصی برای ساخت آن در کار نبوده است. 

اندود را برای پختن هزار سال پیش سبدهای گِل ۲۰دود جوامع گردآورنده و شکارچی دست کم از ح

اند. در صورتی که این گل از خاک رس برساخته شده باشد، شکلی از سفال ابتدایی نهادهخوراک بر آتش می

دهد. با این همه چنین سفالهایی به صورت یک فناوری مجزا و کارکردی مستقل تکامل نیافته را به دست می

گسترشی در جغرافیا  اوری دیگری )پختن خوراک( بوده است. به همین خاطر هم رواج وو محصول جانبی فن

شده است. از این روست که ادعاهای نویسندگانی که تاریخ پیدایش تر هم نمینداشته و در گذر زمان پیچیده

 برند جای چون و چرای بسیار دارد. قب میهزار سال پیش ع سفال را تا بیست

تراشی فرهنگی کشورها برای پیشینه-ی سیاسیگری باستانی به مسابقهعوی سفالبخشی از این د

دونگ در چین با رِنشود. در همین چارچوب سفالهای یافت شده در غار شیانشان مربوط میبرای گذشته

صنعت سفالگری محسوب  58شک به قبایل گردآورنده و شکارچی تعلق داشته،بیست هزار سال قدمت که بی

                      
58 Xiaohong et al. 2012: 1696-1700. 
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گلی مخصوص پختن غذا بوده که در اثر حرارت دیدن به سفال تبدیل -ود و همین ظرفهای حصیریشنمی

گرفته است. شبیه به این سفالهای تصادفی اش به قصد ساخت ظرفی سفالی انجام نمیشده و پخته شدنمی

آمور در جنوب  ی رودتوان یافت، چنان که مشابهش را در کرانهی نقاط جهان باستان میرا تقریبا در همه

ای گردآورنده و شکارچی تعلق داشته، و که آن هم به قبیله 59بینیمروسیه هم با قدمت شانزده هزار سال می

 60سال هم ماجرا به همین شکل است. ۱۶۵۰۰های یافته شده در فرهنگ جومون ژاپن با قدمت ی سفالدرباره

فاده از آتش در جوامع ابتدایی نبی استهای گل پخته شده که محصول جاجدای از این نمونه

ان و پیشاکشاورزی بوده است، سفالگری در مقام یک صنعت برای نخستین بار پس از استقرار یکجانشین

ود سال همچون پیامدی از تحول اجاق خانگی بر صحنه پدیدار شد. فناوری سفال برای نخستین بار در حد

ای در هم تنیده از نوآوریها سر و کار داریم که به با شبکهپ.م در ایران زمین ابداع شد. باز در این جا  ۷۰۰۰

شود. در حدود این تاریخ در فرهنگ حسونه در میانرودان و در خراسان شمالی و نقاط گوناگون مربوط می

ان شدند. پس از آن فناوری ی صنعتی نمایهای سفال پخته شدهی سیلک کاشان نخستین نمونهدر منطقه

کردند نخست دما تولید می تر شد. اجاقهای خانگی قدیمی که چند صد درجهپیچیده ساخت سفال به سرعت

ردیسی یافتند و روش ساخت ظرفهای سفالی هم درجه دگ ۱۰۵۰-۱۲۰۰درجه و بعد به  ۹۰۰به اجاقهایی با 

ساز و پر زحمت آغازین به سمت اشکال متقارن و یکدستی تحول یافت که به کمک چرخ از اشکال دست

 شد. گری به سرعت ساخته میکوزه

                      
59 Derevianko et al., 2004: 735-739. 
60 Kainer, 2003: 44–49.  
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گری که نخستین کارکرد چرخ در تمدنهای انسانی است و پیش از گردونه و ارابه بر چرخ کوزه

زد در حدود سال دور میای که با پا نیمشود، نخست به صورت چرخهای سادهی تاریخ نمایان میصحنه

درجه چرخش داشت تا حدود  ۳۶۰ی که گرپ.م در جنوب ایران زمین تحول یافت. چرخ کامل کوزه ۶۰۰۰

تحول یافت و به شکل محدود مورد استفاده  -احتماال در میانرودان و جنوب آسورستان–پ.م  ۴۵۰۰سال 

پ.م رواجش را در همه جای ایران زمین  ۳۵۰۰-۳۲۰۰قرار گرفت. تا این که حدود یک هزاره بعد در حدود 

گیری از حرکت دورانی برای ساخت اشیای کاربردی بهره استفاده از چرخ برای ساخت سفال و 61بینیم.می

گری همراه بود و دگردیسی نقش نخستین صنعت منتهی به تولید انبوه کاال بود که با تحولی مهم در فن کوزه

 نمادین سفال در فرهنگ و کارکرد اقتصادی آن در مقام کاالی تبادلی را به دنبال داشت.

د خام به کمک آتش بود و بستر ساخت ابزار را از بافت سنتی و سفال نخستین شکل از فناوری موا

دیرپای چوب و سنگ جدا ساخت. سفال که در واقع نوعی ساخت سنگ مصنوعی بود، به سرعت با عصر 

پ.م در مرکز ایران زمین آغاز شد. به احتمال زیاد مهمترین  ۷۰۰۰فلز دنبال شد. این دوران در حدود سال 

ترین معادن این فلز را در منطقه دارند. با این نگی خراسان و سرچشمه بوده که غنیسکانون ظهور عصر مس

همه شواهدی هست که استفاده از مس ذوب شده برای ساخت ابزارهای ساده در سراسر نواحی مرکزی و 

شمالی ایران زمین خیلی زود رواج یافته است. افول تدریجی کمیت و کیفیت ابزارهای سنگی که در کنار 

ی تهران هم نمایان یافت شدن ابزارهای مسی مهمترین شاخص رواج این فلز است، در مراکز استقراری دره

  62است.

                      
61 Roux and Miroschedji, 2009: 155–173. 
62  Fazeli, Donahue and Coningham, 2002: 1–14.  
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ظهور عصر فلز به معنای انقراض عصر سنگ بود. ایران زمین نه تنها آغازگر این گذار بود، که تنها 

که موازی و همزمان با ایران  شد. در تمدن مصریی آن نیز در جهان باستان محسوب میتمدن تکمیل کننده

یافت، گذار به عصر فلز در عمل انجام نپذیرفت و این تمدن در قرون نزدیک به عصر مسیحی تحول می

که نزد اربابان و فاتحان –آن که از فرهنگ عصر سنگ کامل خروج کرده و فرهنگ عصر فلز را منقرض شد بی

 ۱۶۰۰در چین چنین گذاری در عصر شانگ )حدود  به طور کامل وامگیری کند. -مقدونی مصر رایج بود

شد این امر یک و نیم هزاره بعد ای از تمدن ایرانی و مصری محسوب میپ.م( رخ داد و در روم که دنباله

ها ها و کورهتحقق یافت. گذار از عصر سنگ به عصر فلز بر محور تکامل فناوری آتش و تنظیم دمای اجاق

 شد. محوری بود که باقی تحوالت از دل آن زاییده میاستوار شده بود و این فنی 

گری و ساخت استفاده از آتش برای ساخت سفال که در اصل نوعی سنگ مصنوعی بود، تنها به کوزه

آوند محدود نماند و از همان ابتدای کار به سخت مصالح معماری نیز تعمیم یافت. گل رس پخته شده به 

برای نگهداری و حمل مایع و خوراک را به استواری تولید کند، اگر در  توانست آوندیهمان ترتیبی که می

سازی کارکرد داشته باشد. به این توانست همچون واحدی پایه از مصالح خانهگرفت، میحجمی شکل می

ای در مفهوم ترتیب بود که خشت و آجر شکل گرفت. عنصری پایه در مدیریت مکان که به تحولی ریشه

 شد. منتهی« دیوار»

اند. کاهگل، را شاید بتوان شدهنخستین دیوارهاى شناخته شده، از جنس چوب یا کاهگل ساخته مى

یابد که باعث شکلى بدوى از سفالِ ناپخته دانست. گل رس، آنگاه که با شاموتِ کاه مخلوط شود، قوامى مى

از سنگ و چوب یافت، و  -ترستیاب، و البته ستوان جایگزینى آسانشود. از این راه مىاش مىپذیرىشکل

هایی تشکیل بندی دیوارهای کاهگلی از چینهمعموال استخوان ها از آن بهره برد.در ساختن بناهایى مانند خانه
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تکیه تیرهاى چوبى یا قلوه سنگ بود. این دیوارها اغلب با سقفی که بر  سنگاش پاره ی خامشده که مادهمی

 شد. کرد پوشانده میمی

ها چندان منظم نبوده است. آید، در ابتداى کار شکل خانهشناسى بر مىکه از مشاهدات باستانچنان 

طرحى مربع شکل دارد که با دیوار قطور  پ.م( ۳۰۰۰ماری در شمال میانرودان )ى دولتشهر ى سرکردهخانه

عبد سین در خفاجه و مدورى احاطه گشته و فضاى داخلى آن به اتاقهایى متعدد و کوچک تقسیم شده است. م

شده اى از بناهاى دیگر متصل مىشکلى نامنظم داشته و سالن مستطیل شکل آن به مجموعههم پ.م(  ۲۹۰۰)

رسد که براى زمانى هاى مدور کوچک رواج داشته، و چنین به نظر مىاست. در یانیق تپه هم ساختن خانه

 اند.کردهنى جدا از هم با یکدیگر رقابت مىطوالنى سنتهاى معمارى متنوع و گوناگون در جمعیتهاى انسا

تحولی  هاى صاف و عمود بر همپیدایش و فراگیر شدن ساختار آشناى اتاقهاى چهارگوش با دیواره

اولیه جوامع یکجانشین نماید که بسیاری از دیرآیندتر بود که در پیدایش خشت و آجر ریشه داشت. چنین می

این  .نده باششکل از بنا کردن خانه را به طور مستقل از هم ابداع کردهاى تمدنى جدا از هم این در حوزه

به هیچ عنوان بدیهى نیست. از نظر اقتصاد مصالح، هرچه نماید، اما میآشنا و تکرارى امروز در چشم ما شیوه 

اى شکل هاى که محیطى دایرورى بیشتر است. یعنى در خانهدیوارهاى خانه به شکل دایره نزدیکتر باشند، بهره

به بزرگى )سطح و حجم( خانه کمتر خواهد  -و بنابراین مصالح و کار مورد نیاز-دارد، نسبت سطح دیوار 

ترین شکل سازماندهى مصالح براى محصور کردن فضاى داخلى خانه هاى مدور اقتصادىبود. بنابراین خانه

یع بوده و به ویژه در جوامع نیمه مستقر ى مدور در تمام تمدنهاى باستانى شاهستند. در عمل هم الگوى خانه

هاى نئین آفریقایى با و کوچرو شکلى آشناست. حتى امروز هم یورت مغولى، چادرهاى سرخپوستى، و کلبه

براى نخستین بار بود که ى هفتم پ.م هزارهتازه در شوند. اصولى مبتنى بر ترجیح دیوارها مدور ساخته مى
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ى مدور را آنچه دیوارهاحتماال شد. نمایان صاف و مسطح ساختن دیوارها گرایشى در جوامع باستانى براى 

 منسوخ کرد و دیوارهاى خانه را به سطوحى راست و عمود بر هم تبدیل کرد، خشت بوده باشد.

های صنعتی شدن و برساخته شدنِ آبگیرها و حفرهخشت، اختراعى بسیار مهم بود. همانطور که سفال، از     

بود. تا زمانى که آدمیان باستانى  هدیوارمعنای دن شاتمی ی نتیجهخشت هم مشتق شده بود،  طبیعی بر خاک

شان براى بنا کردن گرفتند، روشهاى فنىناپذیر و یکپارچه در نظر مىرا به عنوان پدیدارى بسیط، تقسیم هدیوار

توسط پوششى از جنس پارچه ترین روش، استفاده از چارچوبى چوبى یا نئین بود که آن محدود بود. معمول

با اختراع خشت، روشى براى جا  اما آورد.هایى سبک را پدید مىها یا کلبهشد و خیمهیا کاهگل پوشیده مى

به جا کردن واحدهاى دیوار و ترکیب کردنشان با هم ایجاد شد که تغییراتى شگرف را در ساخت و ساز 

ح به کار گرفته شده در دیوار آنقدر سبک و کم حجم باشند دیوارها به دنبال داشت. دیگر لزومى نداشت مصال

که بتوانند به سادگى با یک مرحله از کار نصب شوند، و دیگر محدودیتى در شکل بیرونى دیوار وجود 

کند، و این با مصالح قدیمىِ متکى بر چارچوبى مستقل نداشت. خشت، جسمى است که بر وزن خود تکیه مى

 تفاوت داشت.

بایست کردند، مىه در یکجا مستقر بودند و براى سالهاى پیاپى از یک خانه استفاده مىمردمى ک  

دهد، و بنابراین اى که گاه ساکنانى از چند نسل متفاوت را پناه مىاى مستحکم و پابرجا را بنیاد کنند. سازهسازه

هاى روستایى راوان این خانهبایست ساختارى بسیار سنجیده داشته باشد. با توجه به اهمیت و کاربرد فمى

هاى نئین کرد، و این راهى بود که کلبهى انسانى و زمانى براى ساختنشان معقول جلوه مىاولیه، صرف هزینه

هایی را ی چرخشی بود که ساختن خانهپیدایش خشت نقطه هاى خشتى بعدى پیوند داد.اولیه را به خانه

 ساکنانشان بیشتر بود. ممکن ساخت که عمرشان از عمر سازندگان و 
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ی عُبید یافت شده از داربستی نئین و پوششی از گل و قیر در ی زمین که در منطقهکهنترین خانه

های اطرافش تشکیل شده بود. کهنترین معبد که در اِرِخ یافت شده دوازده متر بلندا دارد و دیوارهایش از چینه

ی دستی در اریدو و اور ها با آجر خمیدهنترین خانهگلین با خشت خام و مالط قیر تشکیل شده است. که

خورده ولی برای اند. در نیپور باستان دیوارهای سنگی معابد با قیر مالط میاند که مالط قیر داشتهیافت شده

  63اند.کردهها از کاهگل استفاده میخانه

هاى گلى شد. این پارهیل مىهاى گل تشکدیوارها از تکه -سونا و جارموحمثال در -در ابتداى کار   

هاى نهبه تدریج چی احتماال جایگزین قلوه سنگهایى بودند که از ابتدا براى محکم کردن دیوارها کاربرد داشتند.

هاى ردند. تکهسنگى جایگزین این قلوه سنگها شدند و کاربرد آنها را به پىِ ساختمانها و دیوارها محدود ک

ار قاعدتا در کن-هایى کوچک از محل تولیدشان ه بودند، به صورت چینهگلى که جایگزین پاره سنگها شد

ى پیدایش دیوار، به دو نوآورى شدند. به این ترتیب نخستین مرحلهیوار چیده مىدبرداشت و روى  -ساختمان

نیازى  توانند وزن خود را تحمل کنند وهاى گلى مىشد. نخست؛ درک این که چینهدر هم تنیده مربوط مى

ریبا همسانى ها را باید در واحدهاى وزنى محدود و تقگاه بیرونى ندارند، و دوم این که این چینهه تکیهب

اى بعدى وزنِ گلى که جد خشتههاى کمابیش همبرداشت، و بر دیوار کار گذاشت. از اینجا تا پیدایش تکه

 بود، گام کوتاهى بیش نبود، و این قدم نیز خیلى زود برداشته شد. 

بود. یعنی مشتقی از ساختار « ورزانهدست»ای به شدت جه به این نکته الزم است که خشت فناوریتو 

شد و شکل تولید ی آن بر همین مبنا تعیین میشد. وزن و اندازهی دست انسان محسوب میکالبدشناسانه

                      
63 Forbes, 1964: 73. 
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ت بنا بر خشتها باقى زاغه جاى چهار انگشدر تپهاش هم به توانایی و الگوی حرکت دست وابسته بود. کردن

مانده و به ظاهر این فرورفتگى منظم بر خشتها به عنوان قالب براى وصل کردن آجرها به هم کاربرد داشته 

بینیم. این خشتهاى ابتدایى به کمک ساروجى از دره هم خشتهاى نامنظمى از همین دست را مىاست. در گنج

شکل ب فضاهاى خالىِ باقى مانده در میان خشتهاى هماند و به این ترتیشدهجنس کاهگل به هم متصل مى

 شده است.گرفته مى

رفت، سست و های قدیمی به کار میهایی که برای چینهخشت خام همچنان نسبت به قلوه سنگ 

شود که خشت پخته شده و به آجر تبدیل شود. چرا که آجر شکننده و ناپایدار است. این ایراد زمانی رفع می

های ساختاری کمابیش با سنگ همسان است. پس ظهور اجاق و به کارگیری آتش کام و ویژگیاز نظر استح

برای پختن خاک تنها به فناوری سفالگری و ساخت آوند منتهی نشد، و یک مسیر مهم تکاملی دیگرش همان 

 ساخت.بود که خشت خام را به آجر بدل می

م پیش از میالد در ایران زمین تکامل یافتند. اما ی هشتم و هفتهردو مسیر تکاملی یاد شده در هزاره 

ی مراکز استقراری نماید که در سراسر شبکهتوان برشمرد و چنین مییک مرکز یکتای جغرافیایی برایشان نمی

 اند، تحول یافته باشد. ایران زمین که از ابتدا با راههای محلی به هم متصل بوده

پ.م مربوط  ۷۵۰۰کیلومتری دمشق یافت شده و به حدود  ۴۸ر های آجر در تل اسود دکهنترین نمونه

ی نهم پ.م یکی از مراکز تکامل زندگی کشاورزانه و یکی از ی باستانی که از هزارهشود. در این تپهمی

پوش ساخته ها هم یافت شده که از قفسهای نئینِ گلشده، کهنترین خانهکهنترین شهرهای زمین محسوب می

های گل رسی ساخته شده که برای پوشاندن این ساز اولیه ظاهرا با تقلید از تکهای دستهاند. خشتشده

ها در این مرکز سکونت گِرد و مدور هستند و بخشی از آن در شده است. خانهها به کار گرفته میداربست
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شده ب خشک میشده و تنها در دورانهای بعدی زیر آفتازمین فرو رفته است. خشتها خام به کار گرفته می

 است. 

)در ایران غربی( و مهرگره و موهنجودارو آجر در مراکز باستانی دیگر مانند اریحا و چاتال هویوک 

کمی دیرتر نمایان شد. سیر تحول خشت و آجر در ایران زمین تا دیرزمانی تداوم داشت و )در ایران شرقی( 

گرفته و به سرعت به سایر لمرو تمدنی شکل میهای متفاوت در گوشه و کنار این قچنان که گفتیم نوآوری

لی تپه( در شمال غربی، های سنگی )مهمتر از همه گوبکیافته است. چنان که نخستین سازهنقاط انتقال می

ها در جنوب شرقی ایران زمین پدیدار گشتند. برخی از نخستین آجرها در جنوب غربی، و نخستین کاشی

پ.م مربوط  ۳۰۰۰بینیم که به حدود هنجودارو واقع در پاکستان امروزین میکهنترین بقایای کاشی را در مو

  64 شود.می

آمد های رس شکل داده شده با دست حاصل میشکل آجر در ابتدای کار چندان منظم نبود و از تکه

زنی با استفاده از قالبهای که به خاطر فشرده شدن در دست خمیدگی داشت. گذار از این شکل به خشت

ی جنوب غربی ایران زمین )ایالم و اکد( تحقق یافت. در دوران ی سوم پ.م در گوشهی هزارهوبی در میانهچ

شد که ابعادی بزرگ گیری شده ساخته میآجرهایی استانده و قالبپ.م(  ۲۳۳۰شروکین اکدی )حدود سال 

ی درجه ۶۰۰-۵۵۰تند اغلب پخهایی که این آجرها را در آن میمتر( داشت. کورهسانتی ۶× ۳۵×  ۳۵)

  65آمد.ماند و به نسبت نرم و پرحفره از آب در میپز باقی میکرد. در نتیجه آجرها نیمگراد گرما تولید میسانتی

                      
 .۶۷: ۱۳۸۹بروک،  64

65 Forbes, 1964: 68-70. 
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همزمان با منظم شدن شکل آجرها ضخامت مالط بینشان هم کاهش یافت و این هم تحولی بود که 

متر ی اولیه قطر این مالط بین دو آجر سه تا پنج سانتییدهنخست در ایران زمین پدیدار گشت. در آجرهای خم

ی یکی از عواملی که این غلبه 66متر رسید.سانتی ۵/۱-۱پ.م این مقدار در بابل به  ۶۰۰بود، اما در حدود 

بندی بود. ی قیر و کارآیی آن برای آبتدریجی خشت بر مالط را ممکن ساخت، کشف خاصیت چسباننده

بندی هرچند کارکردش برای آب 67شود،الط قیری در شهر بابل به دوران حمورابی مربوط مینخستین کاربرد م

های یاد گردد. گوشزد کردن این نکته ضروری است که نوآوریتر است و به هزار سال پیشتر باز میقدیمی

سر ایران زمین اند و مانند سایر عناصر معمارانه در سرای میانرودان یا جای خاص دیگری نبودهشده ویژه

بندی با قیر آن که روبروی معبد اصلی شهر ی آباش دربارهشود. نمونهکمابیش همزمان نمایان می

متر  ۴-۳متر اندازه داشته و ضخامت دیوارهایش به  ۸در  ۲۳در  ۳۹موهنجوداری حمامی یافت شده که 

بندی بین دو سنگریزه و قیر برای آب متری ازسانتی ۳-۲ای رسیده است. در دیوارها و کف این حمام الیهمی

بندی با آجر و قیر در نیپور ی مشابهی از آبالیه آجر پخته کار گذاشته شده است. تقریبا در همان زمان شیوه

 68پ.م نیز رواج داشته است. ۲۶۰۰

به  کارکرد قیر به عنوان مالط اما چندان دیرپا نبود. چون این ماده به نسبت گرانبها و دیریاب بود و

همین خاطر در دوران نبوکدنصر دوم مالط قیری جای خود را به مالط آهکی داد که ناپایدارتر ولی فراوانتر 

بود. با به قدرت رسیدن پارسها در بابل این مالط هم جای خود را به مالطی از کاهگل داد. با این همه 

امنشی و پس از آن به قدری استوار و شد. در هر حال دیوارها در دوران هخهمچنان از قیر هم استفاده می

                      
66 Forbes, 1964: 70. 
67 Forbes, 1964: 73. 
68 Forbes, 1964: 75. 
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اند. گزنوفون از استواری دیوارهای انگیختهاند که تحسین و شگفتی ناظران یونانی و رومی را بر میمحکم بوده

اند و ها کرده و دیودور و کاسیوس دیو به تداوم این شهرت در دوران اشکانی گواهی دادهماد حکایت

 اندتر از سنگ دانستهتر از آهن و سختا محکمدیوارهای آجری بابل و تیسفون ر

اب شد. به ساخت آجر لعابدار هم ابداعی ایرانی اما دیرآیند است و تازه در دوران آشوری میانه ب

ود موج احتمال زیاد این سبک از آراستن بنا خاستگاهی در ایران شرقی داشته است. چون همزمان با ور

هایش در این منطقه نمایان ند نخستین نشانهی را در میانرودان تاسیس کردهایی که دولت کاسی و میتانآریایی

بینیم. پ.م( می ۱۲۷۴-۱۳۰۵های عداد نیراری اول )شود. نخستین ارجاع متنی به آجر لعابدار را در کتیبهمی

د ای این معبکند که دیوارهم توصیف معبدی که ساخته اشاره می.م( هنگا۱۰۷۶-۱۱۱۴تیگلت پیلسر اول )

ید( داشته آجرهایی به رنگ الجورد، به رنگ اوبسیدین، به رنگ سنگ پاپّاردیلو )زرد( و سنگ پاروتو )سپ

کند که بر برجهایش نقشهای نخل را با آجرهای لعابدار به رنگ اوبسیدین نقش است. او همچنین تاکید می

 کرده است. 

های این شیوه را باب شد و کهنترین نمونهها در میانرودان استفاده از آجرهای تزئینی از دوران کاسی

بینیم. گرچه در آشور این سبک بیشتر برای آراستن کاخها مورد در معماری شوش قرن دوازدهم پ.م می

گرفت. شکوفایی استفاده از آجر تزئینی لعابدار در میانرودان به قرن هشتم و نهم پ.م مربوط استفاده قرار می

 ۸۹۰-۸۸۴ی آشوری به دوران زمامداری توکولتی نینورتای دوم )شیکاری شدهی کاشود. کهنترین منظرهمی

رانی را همراه با کتیبه در ی ارابهمتر است که منظرهسانتی ۵/۴۶در  ۵/۶۶شود و قابی در ابعاد پ.م( مربوط می

اند. ور یافتهی شرقی زیگورات آشدهد. این اثر را در معبد آنو و عداد در گوشهمیان خطوط تزئینی نشان می

کاری شده را بر دیوار کاخش در شمال باختری نمرود ی بزرگ کاشیآشوربانیپال دوم است که نخستین منظره
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هایش به دریا و خشکی به رنگ سبز بازنموده شده ی لشکرکشیای نوشته که بر آن منظرهساخت و در کتیبه

  69بودند.

ی مربوط به خشت و آجر است های معمارانههی گامهای مهم تحول سازمواردی که برشمردیم همه

مرکز نبودن این تحوالت شان در بخشهای گوناگون ایران زمین بوده است. تکو چنان که دیدیم آغازگاه همه

ای از شهرها و مراکز استقراری متصل به هم سر و کار داریم که بدان معناست که در ایران زمین با شبکه

ی اصلی تعریف اند. حضور این شبکه، که پشتوانهساختهها را ممکن میفناوری ها وسوداگری و تبادل ایده

ی تمدنی منسجم است، از سویی انتشار سریع فنون و روشها به سراسر قلمرو ایران زمین را به یک حوزه

سراسر  دنبال داشته و سبکی یکدست و همریخت از ساماندهی مکان و سطحی مشابه از پیچیدگی فنی را در

های برخاسته شده نوآوریای باعث میساخته است. از سوی دیگر همین خصلت شبکهین قلمرو ممکن میا

د. تنها با از مراکز گوناگون با هم ترکیب شوند و شکلی از تشدید ابداعهای فنی و فرهنگی را ممکن سازن

شود، همیدنی میگون فهای گونادرک این الگوی سیستمی است که مرکزیت غیرعادی ایران زمین در فناوری

گیری خشت و آجر و کاشی و معماری برآمده از و به خصوص نقش تعیین کننده و مهم این تمدن در شکل

 شود.آن روشن می

در جهان باستان تنها تمدنی که از نظر زمانی مقارن و از نظر فرهنگی و تمدنی رقیب ایران زمین 

دن ایرانی شکل گرفت و زودتر از آن به وحدت سیاسی شد، مصر بود. تمدن مصر همزمان با تممحسوب می

دست یافت. تمرکز سیاسی مصر که به خاطر حضور رود نیل در مقام ستون فقراتی ترابری ممکن شده بود، 

                      
69 Moorey, 1999: 315. 
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سنگی در قالبی ی جمعیت ممکن شود و در نتیجه آداب عصر کالنباعث شد تحمیل کار اجباری به بدنه

ساختند، ای که مصریان با آن بناهای عظیم خود را میی خام اصلیین خاطر مادهیکجانشینانه تداوم یابد. به هم

 همچنان سنگ بود. 

شد. آجر مصری قدری تر از سنگ دانسته میالبته آجر هم در تمدن مصری حضور داشت، اما فروپایه

هایش را در نهترین نشاپ.م پدیدار گشت و قدیمی ۷۰۰۰-۶۴۰۰ی سالهای دیرتر از ایران زمین در فاصله

های آجر از دوران پیشادودمانی در نقده یافت شده، اما کاربرد آن نسبت به خشت بینیم. نمونهی بوهِن میقلعه

های فرعونهای دودمان اول و دوم در آبیدوس هم اغلب از خشت ساخته شده خام محدودتر بوده است. مقبره

 است. 

ی خام مورد ران پیشادودمانی رواج داشته است. مادهزنی هم در مصر فنی دیرینه بوده و از دوخشت

هایی از مواد آلی تشکیل ی نیل بوده که از خاک رس و شن و ناخالصیبرای این کار گل و الی کرانه استفاده

اند. مصریان برای این گرفتهشده و مصریان اغلب آن را زیر آفتاب خشک کرده و بدون پختن به کار میمی

آمیختند. گل با ن خشت هنگام خشک شدن جلوگیری کنند، گل را با کاه و مواد آلی در میکه از ترک خورد

شد و او با زن داده میشد تا به قوام مناسب برسد. بعد به دست خشتآب مخلوط شده و با پا کوبیده می

نها را رها زد و آهایی با سر و ته گشوده شبیه بود، روی زمین هموار خشت میخشتهای چوبی که به جعبه

هایشان را با خشت خام پختند و خانهکرد تا زیر آفتاب خشک شوند. مصریان اغلب خشت را نمیمی

با  -حتا قصرهای اشراف–ها ساختند. بعدتر هم که استفاده از سنگ در معماری باب شد، همچنان خانهمی
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حوتپ دوم )دودمان سوم و آمن رِع که از وزیران توتموسی رِخیمدر مقبره 70شد.همین خشتها ساخته می

زنان را هنگام کار هایی زنده و گویا نقش شده که معماران و خشتهجدهم فراعنه( و حاکم تب بوده، صحنه

 دهد. نشان می

دادند، اما ی فناوری آجر خالقیت چندانی نشان نمیهرچند مصریان در به کار گرفتن آجر و توسعه

گرفتند و آن هم سنگ بود. در واقع کهنترین بناهای سنگی شمگیر به کار میی خام دیگری را با مهارتی چماده

ایست در سقره که در دوران ترین بنایی که با سنگ ساخته شده، مقبرهاند. قدیمیجهان در مصر ساخته شده

 یهای سنگ آهک پوشیده شده است. مشابه همین استفادهدودمان نخست فراعنه ساخته شده و بامش با ورقه

  71بینیم.ی هِماکا در سقره و آرامگاه وِدیمو در آبیدوس هم میاستادانه از سنگ را در مقبره

پلیس ساخته شد و در ی دوم بناهای سنگی چشمگیری از سنگ آهک در هیراکوندر دوران سلسله

دهد نشان میهای سقره همین الگو تداوم یافت. تحلیل فناوری استفاده از سنگ ی سوم در مقبرهدوران سلسله

که معماری با سنگ نخست در مصر پایین و در پیوند با شهر مردگان ممفیس )سقره( پدید آمده و بعدتر در 

ی ممفیس ی ممفیس و آبیدوس رواج یافته باشد. تا دوران دودمان سوم همچنان این فناوری در فاصلهفاصله

ی خام برای این منظور از آهک و افت. مادهو بیت خلف محدود بود و تنها بعدتر به مصر جنوبی نیز راه ی

  72سنگ و گهگاه گرانیت بود.ماسه

ی هفتم و هشتم پیش از میالد که خشت و آجر در ایران زمین و ی هزارهبه این ترتیب در فاصله

تاسیس شد که به تغییر شکل پایدار و « ساختن خانه»ای فناورانه از کمی بعدتر در مصر پدیدار گشت، شیوه

                      
70 Lucas and Harris, 2012: 49-50. 
71 Lucas and Harris, 2012: 50. 
72 Lucas and Harris, 2012: 52. 
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ها در ایران و مصر که اش به مکانی دیرپا و مهندسی شده انجامید. این شیوهی فضا و تبدیل کردنزینهپره

ی متفاوت از معماری تکامل یافت. ایرانیان بیشتر بر نخستین تمدنهای تاریخ زمین بودند، در قالب دو شیوه

ر روی آوردند و در مقابل مصریان تر از دیواهایی کوچکتر و پیچیدهخشت و آجر و کاشی و طراحی کوانتوم

 بیشتر بر فناوری جابجایی و تراش سنگ تمرکز کردند. 

شناختی متفاوت دو تمدن تفاوت میان این دو بر خالف آنچه که در بیشتر کتابها آمده، بافت زمین

تیم نبوده است. یعنی چنین نبوده که خاک رسد و گِل در ایران و سنگ در مصر بیشتر باشد. چنان که گف

های پدید آمده در آن هم به شکلی فناوری خشت و آجر در سراسر ایران زمین همزمان تکامل یافت و نوآوری

های جغرافیایی ترین پهنهی تمدن ایرانی پراکنده بود. قلمرو ایران زمین هم یکی از غنیای در کل حوزهشبکه

نی در درون قلمرو خود ندارند و اغلب شود. در مقابل مصریان کوهستانهای چندااز نظر سنگ محسوب می

اند. بنابراین تفاوت کردهشان منتقل میسنگها را از معادنی دوردست و از راه نیل به محل ساخت بناهای عظیم

شود و دلیل این که آجر در یکی و سنگ در دیگری محوریت شناسی مربوط نمیمیان این دو قلمرو به زمین

اش و دیرهنگام شده است. مصر به خاطر تمرکز سیاسی زودهنگامتعیین می شناسانهیافته در سطحی جامعه

بودن ظهور شهرنشینی جمعیتی بزرگ و روستایی را در اختیار داشت که در وضعیتی نزدیک به بردگان 

زیستند و ناگزیر به انجام بیگاری بودند. سازمان سیاسی متمرکز مصر هم امکان مدیریت این نیروی انسانی می

تر است آورد. از این رو کار با سنگ که دشوارتر و پرهزینههای بلندمدت و کالن را فراهم میحمیل برنامهو ت

 و به نیروی انسانی عظیمی نیاز دارد در این قلمرو ممکن بود. 

ایم که در اطراف شهرهایی در ایران زمین از ابتدای کار واحدهای سیاسی کوچک و رقیبی داشته

هایی از این دست شده برنامهاند و بنابراین جمعیتی فعال و خودمختار داشته که نه میرفتهگپررونق شکل می

اند. نتیجه آن که در مصر های انسانی و کاری کالن بودهرا به ایشان تحمیل کرد و نه حاضر به پرداخت هزینه
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سازند که کاربردی برای میبا جمعیتی بزرگ از رعیت سر و کار داریم که با سنگ گورها یا معبدهایی عظیم 

شان را ی ورود به هیچ یک را ندارند. یعنی مصریانی که اهرام یا معبدهای عظیمخودشان ندارد و اجازه

انگیز وارد شوند و در حالت زنده مجوز ساختند نه در وضعیت مرده مجاز بودند به آن گورهای شگفتمی

 اند. ورود به معبدها را داشته

ایم کارکرد، در ایران زمین مردمی را داشتهآسای بیهای نمادین غولاهای عظیم و مکاندر مقابل این بن

ها و معبدها و کاخهایی که برای خودشان یا دست باال در مقام مزدی برای اشراف و شاهانی محلی خانه

ین قدیم بناهای هایش به روی جمعیت گشوده بوده است. از این روست که در ایران زماند، که درگاهساختهمی

بینیم و اصوال معبد بسته و گورستان بزرگ نداریم و در مقابل عظیمی مثل اهرام مصر را معبد کارناک را نمی

شده است. ظهور آجر انبوهی از بناهای کوچک را داریم که بخشهایی از زیست جهان مردم در آن جاری می

شناسانه بر سنگی در مصر از این تفاوت جامعهالنو کاشی در ایران و تداوم استفاده از سنگ و ساختهای ک

 خیزد. می

سه تمدن بزرگ دیگر تاریخ یعنی روم و چین و آمریکای مرکزی با تاخیری طوالنی دو هزار سال 

سنگی ی زمین پدیدار شدند و جالب آن است که هر سه الگوی معماری کالنپس از ایران و مصر بر صحنه

این نظر بیشتر به مصر شبیه بودند تا ایران. برخی از فرهنگهای باستانی پدید آمده را در خود حفظ کردند و از 

هرگز خشت و آجر را به طور گسترده به  -مثل برخی از فرهنگهای آمریکای مرکزی و جنوبی-در این بافت 

وان تمدن تدر حدی که میهای سنگی برای ساخت دیوار و سازه بهره جستند. کار نگرفتند و همچنان از چینه

 آجر دانست. اولمک و مایا و اینکا را تمدنهای بی

روم هم استفاده از آجر پخته بسیار دیر رواج یافت. آجر در چین بسیار دیرآیندتر از ایران چین و در 

شود. در روم آجر حتا دیرتر از این ی دوم پ.م مربوط میی هزارههایش به میانهو مصر بود و نخستین نمونه
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دانیم بینیم و بنا به اسناد تاریخی میقرن اول پیش از میالد میاواخر  هایش را درو نخستین نمونهظاهر شد 

پ.م با فرمان آگوستوس اولین امپراتور روم استفاده از آجر پخته را در پیش  ۱۳که معماران رومی در سال 

رومیان این فن را از مردم  73بود.ی مارکِلوس گرفتند و نخستین بنایی که با آن در رم ساخته شد تماشاخانه

 شدند. ی فناوری ایرانی آجر محسوب میبالکان و آناتولی آموخته بودند که خودشان دنباله

شود هایش در فرهنگ داشی دیده میدر چین این فناوری احتماال درونزاد بوده است، و نخستین نشانه

 74.رسدپ.م می ۴۴۰۰اقع شده است و قدمتش به توشان واقع در استان هونان وکه در مکان استقراری چِنگ

شدند و برای گراد پخته میدرجه سانتی ۶۰۰این آجرهای اولیه روی آتش معمولی و بدون اجاق در دمای 

شدند. یعنی هنوز نقشی در ساخت دیوار نداشتند. استفاده از آنها ها به کار گرفته میفرش کردن کف خانه

ی هایش در دورهپ.م نخستین نشانه ۳۳۰۰ال بعد باب شد و در حدود برای ساخت دیوار حدود هزار س

به این ترتیب فناوری استفاده از آجر در چین حدود سه چهار هزار  75چوجیالینگ در همین منطقه نمایان شد.

سال دیرتر از ایران و دو هزار سال دیرتر از مصر تکامل یافت و در روم از آن هم دیرآیندتر بوده و در عمل 

 شده است. به ابتدای عصر مسیحیت مربوط می

های گیر شده، از ویژگیای که امروز در معماری شهری آدمیان فراگیر و همهساخت مکان اقلیدسی 

شود. اما گذشته از آن تا ی استخراج فضای سه بعدی در دستگاه بینایی ناشی میپردازشی مغز انسان و شیوه

اش و تکیه کردنافراشته شدن دیوار  بود که خشتآجر هم بوده است.  حدودی پیامد مستقیم اختراع خشت و

                      
73 Blagg, 2016. 
74 Yasuda, 2012: 30–31. 

75 Yasuda, 2012: 33-35. 
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پى سنگى از سویی ساخت شد، مىسوار زمین  ویاش ربر پایه ی کهوزن دیواربر وزن خود را ممکن ساخت. 

شان گشوده شدن فضای باالییمسطح شدن دیوارها و یا زیرساخت هموار را ضروری ساخت و از سوی دیگر 

 را به دنبال داشت.یدایش سقف پو در نتیجه 

همزمان با راست شدن دیوارها و عمود شدن زوایایشان بر هم، خشتها هم از اشکال نامنظم و 

سطوحى بدون را نتیجه دادند که و دیوارهایى دگردیسی یافتند مکعب مستطیلى قالب به شان اولیهمخروطى 

هم از همین نظم هندسی دیوارهاى مجاور  یمودعاتصال . ندگرفتعمود بر زمین قرار مىداشتند و خمیدگى 

 بودند.گوش ، چهارضلعجاى چهار یا شش ها و اتاقهایی انجامید که اغلب به برخاست، و به ساخت خانه

ی ششم پیش از میالد انجام پذیرفت و به تدریج فراگیر شد، به شکلی که این گذار در ایران زمین در هزاره

ی بناهای ساخته شده در این قلمرو دیوارهایی افراشته و شکلی چهارگوش بدنهی سوم پ.م ی هزارهتا میانه

 داشت.

ها و چادرهاى قدیمى که شان بود. در کلبهافراشتگى دیوارها، از بین رفتن اتصال باالیىدیگر پیامد 

 -چوبىِ معموال -شد، محل اتصال این محورهاى دار نسبت به زمین بار مىگاهى زاویهوزن دیوار بر تکیه

هایى که دیوارهاى عمود بر در خانه بست.کرد و فضاى داخلى کلبه را مىهمگرا نقش سقف را هم ایفا مى

ترین سقفها، سقف بود. سادهبعد تازه مورد نیاز بود تا این فضا بسته شود، و این  زمین داشتند، سطحى جدید

شان با الیاف گیاهى و کاهگل ى، و پر کردن فاصلهآنهایى بودند که از انداختن چند تیر چوبى بر دیوارهاى مواز

ای در فراز فضای داخلی های اولیه به نقطهها و کلبهای که در خیمهبه این ترتیب فضای خمیدهآمد. پدید مى

کرد، به سطحی تخت و صاف بدل شد که موازی با زمین سازی میشد و گنبد آسمان را شبیهخانه ختم می

 کرد.ن را در خود منعکس میبود و گویی بیشتر آ
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های سنگی و خشتی در ضمن های ساخته شده از چوب و چرم به سازهتکامل دیوار و گذار از الیه

دیوار، سطحى مصنوعى است که دو بخش از فضا را از هم به معنای پیکربندی مجدد فضای جمعی نیز بود. 

شکند کند. یعنی تقارن فضا را میهم جدا می را ازخارجى  وفضاى داخلى است که حد و مرزى و  کندجدا مى

ای گسترده و وحشی و رام نشده در «برون» ازرا و معموال روشن و گرم امن  و آشناو آن یک اندرون 

 سازد. اش متمایز میپیرامون

های ها یا پناهگاهکه در غارکوچگردانی -است. گردآورنده یپیامد یکجانشین پایدار پیدایش دیوار

یعنی وجود ندارد. پشت آن چیزى در که  سر و کار دارندطبیعی و نامنظم ى اکنند، با دیوارهگى مىزند طبیعی

یا سرپناهی طبیعی وجود ندارد. این فرو ى غار دیوارهی بینیم دربارهتقارنی که میان درون و بیرون دیوار می

ى غار مرز پیشروى ند. دیوارهنکمىاز فضا را از هم جدا نو متقارن پذیر دو بخش تجربههای طبیعی رفتگی

ى حرکت و حضور آدمیان ى زمین است. حدى است که دامنهدر بدنه -یعنى محیط خالى نفوذپذیر-جهان 

 کند، اما حد فاصل میان دو فضاى همانند نیست.را در داخل زهدان زمین تعیین مى

ساز است ی دستحد و مرز. ای متقارن استاما شکست تقارنی عمدی در زمینه دیوارِ خودساخته 

ی بخش مدیریت شده و آشنا و امن منظم داخلی و زمینه کند.و همسان را از هم تفکیک میدو دنیاى برابر که 

ی اقتدار آدمیانی باز شان به دایرهخطرناک و بیگانه و وحشی بیرونی تفاوتی ذاتی با هم ندارند. تنها تمایز میان

با مرزی است که دیوار سازند. گیرند و آن را با دیوار از بیرون متمایز میار میگردد که اندرون را در اختیمی

این اما  .کنددر آن تضمین میقارن، خصوصیاتى همچون امنیت و آسایش را تجدا کردن بخشى از این دنیاى م

ن در نهایت بخشى از همان فضاى بیرون است که به این شکل جادوگرانه در حضور دیوار دگرگودرون 

 گردد.شود و از دغدغه و خطر تخلیه مىمى
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توان به خوبى در موریانگان هم دید. موریانگان تفاوت بین فضاى محصور در دیوار و دیواره را مى  

ى خود را به صورت مجارى کنند و النهسازند، در حجمى از چوب یا خاک نفوذ مىدر آن هنگام که النه مى

راشند. همین موجودات وقتى در شرایط اقلیمى خشک و گرم ناچار به تغار مانندى در دل این حجم مى

کنند، هاى نازکى از جنس گل محصور مىشان بشوند، مسیرهاى عبورشان را به کمک دیوارهخروج منظم از النه

نمایند. فضاى داخل این تونل به اى را براى رفت و آمدشان ایجاد مىو به این ترتیب تونلهاى سرپوشیده

ى بنا شود. شیوهداخلى النه مرتبط است، و بنابراین از امنیت، رطوبت، و حمایتگرىِ آن برخوردار مى فضاى

کردن این تونلها، محصور کردن بخشى از فضا در دیوار است، و راه ساختن النه، نفوذ کردن در دل حجمى 

دار ار کشاورزان و غارهاى دیوارهى دیواردتواند در تفاوت خانههاست. چیزى که مىتوپُر به کمک بسط دیواره

نماید ی آدمیزادگان نیست و چنین میای ویژهاین بدان معناست که دیوار سازه گردآورندگان هم بیانگر باشد.

 های اجتماعی با تنوعی چشمگیر تکامل یافته باشد. که در بسیاری از گونه

رى جاویدان و همیشگى است. او هر کند، دیوار امیکجانشین زندگى مىای جامعهبراى کسى که در  

کند، و بنابراین دیوار را اش تفاوت فضاى بین بیرون و درون را لمس مىى خانهشب هنگام عبور از آستانه

خانوار گذارى قلمرو ى نمادى براى نشانهپندارد. دیوار در این مرحله از مرتبهامرى ورجاوند و استعالیى مى

شود، که معناهایی متفاوت و داللتهای اساطیری تبدیل میبراى جدایى دو نوع فضا نمادین ، و به ابزارى رودمی

یابد و کل قلمرو کنند. چنین کارکرد نمادینی به سرعت به فراسوی خانه تعمیم میواگرایی را در خود جمع می

ب اندرونی آشنا گیرند و به همین ترتیگیرد. دیوار شهرها به این ترتیب شکل میزیست اجتماعی را در بر می

سازند. تفاوت در آنجاست که در دیوار و امن و خودی را از برونی بیگانه و خطرناک و تهدید کننده جدا می

زن سر و کار داریم، اما در هدف مثل سرما و تاریخی و جانوران پرسهخانه با نیروهای طبیعی تصادفی و بی

میان دیگر هستند. یعنی مرزبندی فضا با دیوار در دو ی بیرونی آددیوار شهر مهمترین نیروی تهدید کننده



94 

 

کند. دیوار خانه بیشتر برای مقاومت در برابر جهان را حصر میسطح خانه و شهر دو رکن متفاوت از زیست

جهان و پاسداری از مکان جمعی از گزند نیروهای طبیعی گنگ نهفته در جهان کاربرد دارند. اما دیوار شهر 

ها هم ت در برابر دیگری تخصص یافته است. بدیهی است که دیوار خانه در برابر دیگریبیشتر برای مقاوم

کند و دیوار شهر هم برای راندن جانوران وحشی و عناصر طبیعی مربوط به جهان ای ایجاد میمرزبندی

ی باشد. نماید که نقش اصلی دیوار خانه حصر جهان و کار دیوار شهر حصر دیگرکارآیی دارد. اما چنین می

کند جهان جدا میهایی نمادین از پوست انسان هستند، که اندرون من را از باقی زیستاین هردو احتماال مشتق

کند که ریخت و انداموار تشبیه میو از این رو بخشهای محصور در دیوار )خانه یا شهر( را به کالبدی انسان

 تواند با بدنی زنده همسان انگاشته شود. می

ته است. در شادن روست که ساختن و خراب کردن دیوار معنایى چنین نمادین در تمدنهاى گوناگون یااز   

شود، فرعون مصرى جریان نبردش را براى فتح یکى از ى مصرى، که لوح نارمر خوانده مىترین کتیبهقدیمى

با شاخ  ستاد جانورىِ خدانمکه کند. در این کتیبه، نارمر که در قالب گاوى دولتشهرهاى مصر باال بازگو مى

ریزد. فرو ریختن دیوار، به معناى نقض جادوى جدا کنندگىِ دیوار است، و را فرو مى یخود دیوارهاى شهر

انجام شود، اهمیت نمادین و  -یعنى شاخ گاوى-اگر این شکافتن دیوارها با ضربت نماد قدرت خداوندى 

اش و حضور بذری از خط هیروگلیف، نقشهای نمادینلوح نارمر که به خاطر  یابد.اى مىسیاسى برجسته

ترین نوشتار بشری لقب گرفته، در ضمن یکی از نخستین اسنادی است که مفهوم شهر را در مقام یک قدیمی

کند. شهر در مقام سیستمی استقرار یافته در مکانی برساخته شده، که با حد و مرزی مانند سیستم بازنمایی می

شود، و از این رو غلبه بر آن و گسستن آن دیوار ماهیتی سیاسی دارد. مون خود جدا میدیوار از جهان پیرا

ها به شهر را نشان ای از خانهترین سندی است که روایتی نمادین و صریح از گذار تودهلوح نارمر قدیمی

 دهد.می
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کان اجتماعی: زایش شهر و راه رد اریان زمین کامل م  گفتار دوم: ت

 

شهر برای نخستین بار در ایران زمین پدیدار شد و سراسر سیر تحول تاریخی خود را تا دوران مدرن 

ی زمین از میالد که نخستین شهرها بر صحنه ی چهارم پیشدر همین قلمرو سپری کرد. یعنی از اواخر هزاره

یی از باقی نقاط جهان پیشی نمایان شد، تا قرن هجدهم میالدی که برای نخستین بار پیچیدگی شهرهای اروپا

کل تاریخ شهرنشینی بر زمین، ایران زمین همواره کانون اصلی شهرنشینی و تحول  ٪۹۶گرفت، در طی 

ی دیگر که مصر است و همزمان با ایران شکل گرفت، سه های شهری بوده است. کانون رقیب دیرینهمکان

تمدن چین که تنها رقیب تاریخی ایران زمین در  هزار سال بیشتر نپایید و دو هزار سال پیش منقرض شد، و

شود دو هزاره دیرتر از ایران به این مرحله ورود کرد. از این روست که پرداختن به این زمینه محسوب می

های پردازیهای شهری بدون تاکید بر تمدن ایرانی ممکن نیست، و چه بسا نظریهتاریخ شهر و تحلیل مکان

اند یا لوحانه منتهی شدهانگاشتن تمدن ایرانی، به نتایجی ساده خاطر عادت به نادیدهدرخشان امروزین که به 

 اند.هایی ناقص و غلط را زیر بنا قرار دادهداده

ی خودِ مفهوم شهر در متون تخصصی امروزین وجود یکی از نتایج این نقص، ابهامی است که درباره

وجود ندارد، و این گذشته از دشواریهای « شهر»ی از کلمهدارد. حقیقت آن است که تعریف دقیق و روشنی 

یابند شناختی، تا حدودی هم از اینجا برخاسته که مورخان میل دارند اسمهایی که در کتابهای تاریخی میروش

 و تلقی عمومی از شهر اغلب همخوانی ندارد.  شناسانههای باستانرا شهر قلمداد کنند، و این با داده
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ای بود که در زدهم میالدی تعریفی که برای شهر وجود داشت حد جمعیتی ده هزار نفرهدر قرن نو

ی قرن بیستم همین تعبیر را پذیرفته بود و یک محل استقرار پایدار زندگی کنند. گوردون چایلد هم در میانه

حدود سالهای  اند و درنفر جمعیت داشته ۴۰۰-۲۰۰خانه و  ۳۰تا  ۱۶گفت روستاهای دیرین میانرودان می

  76پ.م پس از گذار به جمعیت هفت تا بیست هزار نفره به شهر تبدیل شدند. ۳۰۰۰-۳۵۰۰

شناسان نشان داد که بخش چنین تعبیری همچنان تا به امروز هم کاربرد دارد. هرچند کاوشهای باستان

اند، این شرط را برآورده شدهمی ( خواندهcivitasی دولتشهرهای یونانی و مراکز اداری رومی که شهر )عمده

اند، و به همین خاطر بسیاری از نویسندگان کنند، چرا که اغلبشان بین دو تا پنج هزار نفر جمعیت داشتهنمی

تمایل دارند تعریف جمعیتی شهر را طوری بازنویسی کنند که حتما این مراکز جمعیتی را هم در خود بگنجاند. 

 ۱۰۰۰شهرهای چند ده هزار نفره در اروپا بسیار دیرآیند هستند و تا سال شود که این میل از آن رو تشدید می

شان تنها جمعیت شهر با جمعیت بیش از بیست هزار نفر داشت که در میان ۴۵-۳۵میالدی سراسر اروپا تنها 

 یرسید که آن هم )کوردوبا یا قرطبه در اسپانیا( در اصل اروپایی نبود و ساختهیکی به صد هزار تن می

شهر بیش از پنجاه هزار نفره  ۱۴-۱۰اروپا تا سیصد سال بعد تنها  77مسلمانان و مرکز استقرار ایشان بود.

داد ی قرن چهاردهم میالدی تنها پنج شهر با بیش از صد هزار تن جمعیت را در خود جای میداشت و تا میانه

در شرایطی که ایران زمین سه هزار  78هزار نفر جمعیت داشت. ۲۳۰که در میانشان پاریس بزرگترین بود و 

                      
 .۳۶: ۱۳۸۹بروک،   76
 .۱۸۶: ۱۳۸۹بروک،   77
 .۱۸۷-۱۸۶: ۱۳۸۹بروک،   78
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سال پیشتر به این حد جمعیتی شهرها دست یافته بود. بر این مبنا پژوهشگران اروپاییان که تمایل داشتند 

 تر از شهرنشینی را در قلمرو خود بیابند، ناگزیر تعریف شهر را دستکاری کرده اند. تاریخی قدیمی

آن را  79دری دقیقتر هم هست و اسپیرو کوستوفی شهر شکل گرفت که قتعریف دومی درباره

نامیده است. بر این مبنا شمار مطلق ساکنان یک منطقه یا مساحت « چگالی جمعیت فعال»و « تراکم استقرار»

آن به تنهایی اهمیتی ندارد و این تراکم جمعیت است که شهر بودن یا نبودن یک مرکز استقرار را تعیین 

تواند گمراه کننده باشد، و دست کم این که به این بر تراکم جمعیت هم گاه میکند. با این همه تمرکز می

گیرد و بخش دیگری که به اند شهر بدانند در این دایره قرار میترتیب بخشی از جاهایی که مورخان مایل

ی شناسانههای جمعیتشوند. تحلیلشان تردیدی نداریم از این تعریف طرد میطور شهودی در شهر بودن

ی حضور دیگری از این دست هم برای تعریف شهر پیشنهاد شده است. مثال وجود گورستانی بزرگ را نشانه

اند، چرا که فرض بر آن است که در شهرها به خاطر مهاجرت دایمی از روستا به شهر، شمار مرگ شهر دانسته

ه بسا روستایی کوچک اما پایدار پذیر نیست و چو میر بیش از زاد و ولد است. هرچند این برداشت رسیدگی

شان و فعال در زمانی طوالنی در حریم خود گورستانی بزرگتر از شهرهایی پدید آورد که سنت تدفینی

 سوزان باشد.مرده

توان به کمکش شهر را از روستا های ساختاری مربوط به شهر، شاخص دیگری است که میداده 

ناصر ساختاری را در کتابش فهرست کرده است: وجود صنایع تفکیک کرد. بروک برخی از مهمترین این ع

هایی پایدار و دیرپا، حضور حصار و ثبات و ایستایی دستی تخصص یافته، تراکم جمعیت باال، ساختن خانه

                      
79 Spiro Kostov 
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نماید که حصار در میان این عوامل چنین می 80ی شهر مهمترین شاخصهای تعریف شهر از دید او هستند.نقشه

ی نشانگر دیوار یا حصار ی شهر مشتقی از واژهد. چرا که در بسیاری از زبانهای باستانی کلمهشهر از بقیه باش

ای در زبان چینی هست، و مهمتر از آن در زبانهای ایرانی کهن هم چنین است. پسوند بوده است. چنین قاعده

ست. این کلمه در شهرهای داده ابه معنای شهر در اصل حصار و دیوار گرداگرد محل سکونت معنا می« گِرد»

جهان باستان در اسم بالشگرد و تیگرانوکرت و ارشاموکرت حضور داشته و در نامهایی امروزین مانند بشاگرد 

بینیم. همین کلمه است اش را هم در نام شهرهایی مانند بروجرد میو دستگرد هم باقی مانده و معرب شده

)مثال در پتروگراد و « گراد»)مثال در نُووگورود: نوشهر( و  «گورود»که در زبان روسی هم وامگیری شده و 

رسانده هم با قدری استعاره همان معنی گرد را می« کَند»استالینگراد و لنینگراد( را پدید آورده است. پسوند 

 بینیم. و باز در نام شهرهای بسیاری )تاشکند و سمرقند و یارکند و بیکند و خوقند( ردپایش را می

یابان کوبیده یا سنگفرش شده، میدان و محل گردهمایی، حصار دورادور شهر و دروازه و وجود خ

آورند که با بافت روستایی پدید می« انداز شهریچشم»هایی مشابه اغلب نشانگر شهرها هستند و یک ساخته

کها آن را متفاوت است. به همین خاطر است که کورتز و غارتگرانِ همراهش به محض ورود به پایتخت آزت

های اخیر انجام هوآکان نامیدند و نه مثال روستا یا اردوگاه. پژوهشهای فراوانی که به ویژه در دههشهرِ تئوتی

دهد که شهرها در دوران پیشامدرن در بسترهای فرهنگی و حریمهای تمدنی گوناگون به شدت شده نشان می

اند. یعنی تفکیک میان بناهای طور مستقل ابداع کردههمگرا بوده و ساختارهایی همسان را بارها و بارها به 

هایی مانند دیوار دور شهر یا دروازه یا خیابان و دولتی و مراکز اقتدار سیاسی، مراکز آیینی و معبدها، و سازه
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اند و تداومی چشمگیر بازار عناصری هستند که در ایران زمین و مصر و چین و آمریکای باستانی وجود داشته

نماید زمانی که کالبدشناسی درست می 81دهند. در حدی که سخن گیدئون سیوبرگبستر زمان نمایش میرا در 

کند و کل شهرهای پیشامدرن را ی پیش و پس از انقالب صنعتی تقسیم میشهرها را به طور کلی به دو رده

ی مکانی چشمگیر و لهداند. چندان که رنفرو نشان داده که با وجود فاصدارای ریختی همسان و همگرا می

شکاف زمانی سه هزار ساله، لندن در دوران پیش از انقالب صنعتی از نظر ساختار با شهر العمرنه که پایتخت 

های نظامی )دژ ساختار بوده است، و مثال زیرسیستمریخت و همآتون فرعون یکتاپرست مصری بوده، همآخن

  82شده است.ی کارگران( را شامل میو صنعتی )محله یا ارگ(، آیینی )معبد یا کلیسا(، سیاسی )کاخ(

ای از سازماندهی ی این سطور است، شهر شیوهاندازی سیستمی که مورد نظر نگارندهاز چشم 

شود. تعداد ساکنان یک جمعیتهای انسانی در مکان است که بر مبنای گذر از سطحی از پیچیدگی تعریف می

حد مساحت شاخصهایی ارزشمند و مهم هستند که این پیچیدگی را در مرکز استقرار و تراکم جمعیت در وا

کنند، اما به تنهایی معنای چندانی ندارند. این متغیرهای کمی تنها زمانی اهمیت برشی ساختاری بازنمایی می

های ساختاری را باید دهد. دادهدارند که با شاخصهایی کیفی ترکیب شوند، که کارکرد سیستم را نشان می

اندازی سیستمی با کارکرد ترکیب کرد. یعنی شهر را به خاطر تمایز یافتن کارکردهایی ویژه ما در چشمحت

تعریف کرد و این رویکردی است که در این نوشتار دنبال خواهد شد. نگاه سیستمی به شهر ساختارهای 

داند. یعنی پیدایش و ی حضور کارکردهایی تخصص یافته میانداز شهری را نتیجهی چشمی برسازندهپایه

-ی روندهایی تخصص یافته و خردهتداوم ساختارهایی که مورد بحث هستند از این زاویه پیامد و نتیجه

                      
81 Gideon Sjoberg, 1960. 
82 Renfrew: 2008: 44-49. 
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کردارهایی همگرا و تکرار شونده است که در اصل از تمایز تدریجی سیستم یکجانشینی و تمایز یافتن گام 

ای مانند معبد و کاخ در شهر و ساخت صص یافتهبه گام کارکردها در آن ناشی شده است. وجود بخشهای تخ

نشین از فقیرنشین های اعیانبناهای عمومی، و همچنین متغیرهای کالبدشناسانه مثل وجود بازار و تفکیک محله

هایی هستند که تمایزیافتگی کارکردهایی مانند پرستش و اعمال اقتدار سیاسی و در این چارچوب نشانه

دهد. به بیان دیگر در اینجا با افزون شدن پیچیدگی کارکردهای اجتماعی سر نشان میبندی اقتصادی را الیه

کند. کند و تداوم آن کارکردها را پشتیبانی میهایی پایدار در مکان رسوب میو کار داریم که در قالب سازه

یعی تمرکز یافتن ی داد و ستد است و ساختن معبدها و کاخهای بزرگ پیامد طببازار در این نگرش برساخته

 کارکردهای آیینی و جنگی در قالب نهادهای مستقل و خودبنیاد دینی و سیاسی است.

دهد که شباهت چشمگیر میان شهرهایی که به دورانها و فرهنگهای گوناگون تعلق دارند، نشان می 

یک مکان الزاماتی نوعی همگرایی تکاملی در این زمینه وجود دارد. یعنی الگوی عمومی همزیستی مردمان در 

شان تنیده در رفتار تکاملیهایی سنجیده و تا حدودی پیشحلکند که راهشناختی را به ایشان تحمیل میزیست

را رقم زده است. یعنی راهبردهایی که برای استقرار جمعیت در نظامهای اجتماعی پیچیده ابداع شده، 

ی هایی که با توجه به نوظهور بودن پدیدهحلاست. راه هایی مشترک و همگرا برای مسائلی یکسان بودهحلراه

تنیدگی ترِ تکاملی مانند زبان طبیعی و نظام خویشاوندی نوعی پیششهرنشینی، احتماال در ساختارهای دیرینه

های همگرای شهری چندان داشته است. پیوند میان شایستگی زیستی جمعیتهای متراکم انسانی و این ریخت

کرده و ساختارهای شهری پایدار را پدید جوامعی که از این دستورهای راهبردی پیروی میبوده که تنها 

های واگرا و خالقانه و احتماال جالب توجه در پیرامون آن اند و انبوهی از تجربهاند باقی ماندهآورندهمی
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ای چنین گسترده ا در دامنهانگیز این الگوهتوان شباهت شگفتاند. تنها به این شکل میمحکوم به انقراض شده

 از زمان و مکان را توضیح داد. 

 

شود. یعنی نباید آید و پایدار میایست که تنها در شرایطی خاص پدید میشهر ساخت اجتماعی ویژه

غرافیایی آن را بدیهی یا ضروری انگاشت. چنان که بسیاری از فرهنگها برای هزاران سال در قلمروهای ج

های زندگی شهری گذر کنند. شهرنشینی بی آن که به سطح پیچیدگی اند،و شکوفا بودهمتنوع حضور داشته 

 ۱۳۵۱یاب یا تضمین شده نیست. تریگر در سال شود و این امری آساناز برآورده شدن چندین متغیر ناشی می

از: افزایش تقاضای ی شهرها در دوران پیشاصنعتی برشمرده که عبارتند .م( یازده متغیر همبسته با توسعه۱۹۷۲)

خوراک، افزایش جمعیت بیکار روستا یا افزایش جمعیت شهرنشینان، تخصصی شدن فناوری، گسترش 

کز شدن تجارت، ساکن شدن بزرگ مالکان در شهر، گسترش نظام دیوانساالری، ضرورت دفاع از کشور، متمر

 ی. مذهب و رواج سفر زیارتی، گسترش آموزش و افزایش شمار خدمتکاران خانگ

بروک هم در سالهای اخیر سه متغیر دیگر به این مجموعه افزوده که عبارتند از کشف معدن، دگرگونی 

آشکار است که برخی از این متغیرها وابسته و  83شناختی.در مرزهای سیاسی و تمرکز مدیریتی و تحول بوم

ت. در واقع این شان اعمال نشده اسبرخی دیگر مستقل هستند و نظم نظری مشخصی در صورتبندی

اند، بی آن که اصراری ی شهرها را در آمار خود گنجاندهی الگوهای اجتماعی مصادف با توسعهنویسندگان همه

 داشته باشند تا این متغیرها را در دستگاه نظری منسجمی با هم چفت و بست کنند. 
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ای سطح پیچیدگی ی شهرها در چارچوب سیستمی به سادگی عبارت است از ارتقپیدایش و توسعه 

ی کمی شهرها )گسترش مساحت فضای شهر، افزایش جمعیت، سیستم. بر این مبنا این حقیقت که توسعه

ای )مثل زیاد شدن ی کیفیی زیربنای بناهای عمومی و...( به توسعهزیاد شدن شمار ساختمانها و بناها، توسعه

شدن روندها و مدون شدن قواعد انجام کارها، ها، نویسا شمار طبقات اجتماعی، تخصصی شدن نقشها و پیشه

شوند. تر شدن سیستم ناشی میانجامد که در اصل از پیچیدهتمرکز سازمانی در واحدهای کارکردی و...( می

ی مورد نظر افزود و توان به سیاههیابیم که میی ایران زمین بنگریم دست کم سه متغیر دیگر میاگر به پهنه

پذیر سترسی پذیری مکانی )یعنی جایگیری فضایی در مکانی که با راه زمینی یا آبی دسترسیاینها عبارتند از د

پذیری )یعنی حضور سدهایی طبیعی که دفاع از شهر را در برابر مهاجمان ساده سازد( و نزدیکی باشد(، دفاع

ز همین متغیرها و چه هایی ابه شاهرگهای راه تجاری )که طی دو هزار سال گذشته، راه ابریشم بوده(. مشتق

ی شهرهای اروپایی و در کل مفهوم شهر مصداق دارند. تمام این متغیرها بسا متغیرهایی بیشتر به نظرم درباره

ی شهر در مقام سیستمی سازمان اندازی سیستمی نگریسته شوند، نمودهای دو شاخص عمدهاگر از چشم

 دهنده و نظامی سازمان یافته هستند. 

سازد، تراکم منابع قلبم است. این منابع ممکن است که ظهور شهرها را ممکن می نخستین شاخصی 

ی سلسله مراتب فراز مربوط باشند. یعنی تراکم منابع بقا )مثل زمینهای کشاورزی به هریک از چهار الیه

و هوا  آببارآور، شکارگاه یا مرتع سرزنده، آبگیر دارای منابع آبزیان، آب آشامیدنی، (، منابع لذت )خوش

اندازهای پیرامونی شهر، های صنعت شراب و چشمبودن، نزدیکی به منابع تولید لذتهای دروغین مثل تاکستان

نزدیکی به مراکز سنتی تفریح و سرگرمی(، منابع قدرت )امکان انباشت جمعیت، معادن، حضور دستگاه 

های دولتی( و منابع معنا )حضور خانهجدیوانساالری، حضور پادگان و ارتش، حضور مراکز انباشت غله و گن
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ی مقدس، اتصال به رخداد تاریخی مهمی مثل پیروزی مرکزی علمی یا مذهبی، وجود کوه، درخت، یا چشمه

 ای(.در جنگی یا بروز معجزه

شود و به سازد، به توزیع قلبم مربوط میی شهرها را ممکن میدومین متغیری که پیدایش و توسعه 

گیری شود. بر این مبنا نقاطی برای شکلی جریانهای پخش کردن منابع بین جمعیت مربوط میسازمان یافتگ

هایی گاهی برخورد چند قلمرو قومیتی یا زبانی هستند، یا همچون گرهو گسترش شهر مناسب هستند که لبه

زی صنعتی که کاالیی آیند، یا مرکاز اتصال چند راه با هم یا یک شاهراه با منابعی مثل آب شیرین پدید می

دهند، و یا مرکزی آیینی را دارند که همچون مرجع داوری و کند را در خود جای میتخصصی را تولید می

 جوی پیرامونی اعتبار دارد. میانجیگری بین گروههای ستیزه

برای درک این که چرا در این اقلیم خاص برای نخستین بار یکجانشینی تحقق یافت و چطور شد 

نشینی و مدنیت برای اولین بار در این بافت مکانی شکل گرفتند، باید به ساختار جغرافیایی ایران زمین که شهر

ی خزر، ی خوارزم، دریاچهاش سه آبگیر )دریاچهبنگریم. ایران زمین قلمرو جغرافیایی است که مرز شمالی

اش ن دریای مدیترانه و مرز شرقیاش خلیج فارس و دریای عمان است. مرز غربی آدریای سیاه( و مرز جنوبی

کوهی قرار گرفته، در سراسر -ی این مرزهای آبیای که در میانهرشته کوه هندوکوش است. قلمرو جغرافیایی

ای تاریخ بافتی همگن و همریخت از جمعیتها و زبانها و فرهنگ را در خود جای داده و سبک زندگی ویژه

قرن پیش که نخستین دولت فراگیر در همین منطقه پدیدار گشت،  را پدید آورده است. از حدود بیست و شش

 یافته است. ی ایرانی سامان میی این قلمرو زیر پرچم یک دولت یکپارچهطی حدود بیست قرن بخش عمده

ای دارد که در گام نخست یکجانشینی و رام کردن گیاهان و جانوران ایران زمین بافت جغرافیایی ویژه

ی گیری شهرها و ارتقای گام به گام پیچیدگی در نظامهای اجتماعی را رقم زده است. هستهکلو در گام دوم ش
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اش مرکزی ایران زمین از کویری پهناور و عبورناپذیر )کویر لوت و دشت کویر( تشکیل یافته که در پیرامون

هایی بزرگ آبیاری دخانهسرزمینهایی گرمسیری با خاک مرغوب برای کشاورزی قرار دارند. این سرزمینها با رو

هایی از کوهها و ریزند. کل این سیستم در حلقههای پیرامونی ایران زمین میشوند که به دریاها و دریاچهمی

ی دریا با جنگلهای پرباران احاطه شده است. بنابراین ساخت های پست کرانهجنگلهای کوهستانی و سرزمین

کند. بخشی نظمی خاص را به جمعیتهای انسانی مقیم آن تحمیل میهایی دارد که فیزیکی ایران زمین ویژگی

شناسان مورد بحث قرار ی شرقانگارانههای سادهشود، در نظریهاز این نظم که به مدیریت آب مربوط می

 گرفته است. بخشی دیگر که اهمیتی بیشتر هم دارد، به کل نادیده انگاشته شده است. 

شهرها در ایران زمین، باید نخست به این نکته توجه کرد که نخستین برای فهم دلیل ظهور نخستین 

هریک در اطراف  -ایران و مصر–اند. در واقع دو تمدن پیشگام تاریخ بشر راهها هم در ایران زمین شکل گرفته

دن اند. تماند و تا حدودی بر همین مبنا شکل و بافتی متمایز پیدا کردهمحوری ویژه از ترابری شکل گرفته

تر مصری در اطراف یک مسیر آبی بزرگ که رود نیل باشد شکل گرفته است. ایران زمین اما بافتی پیچیده

اش ترین نمونهداده، که گستردههای محلی را به دست میدارد و مسیرهای آبی رودهای بزرگش تنها دسترسی

شود. در ایران زمین یاله مربوط میبه ایران غربی و رودهای دجله و فرات و کارون و کرخه و دز و زاب و د

ی مرکزی فشردگی نموده، در اطراف این هستهراه اصلی زمینی بوده و از آنجا که کویر مرکزی عبورناپذیر می

یافته است. یعنی ایران زمین بر خالف مصر یک شاهراه مرکزی آبی نداشته، و در مقابل مانعی بزرگ مثل 

ی این برهوت مرکزی فشرده شوند و همپوشانی پیدا کنند. اش در حاشیهشده تا راههای زمینیکویر باعث می

تر و کارآمدتر از تر، گستردهی ترابری در ایران زمین بسیار پیچیدهبه همین خاطر به شکلی نامنتظره، شبکه

 تر بوده است. اش در تاریخ جهان مهمشناختیمصر از آب در آمده و پیامدهای جامعه
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جایی ارتشهای محلی دامن زد و اه اصلی ترابری در مصر است، خیلی زود به جابهرود نیل که شاهر

ی جنگاور و زودتر از ایران دولتی متمرکز را در این قلمرو پدید آورد. اما همین دولت متمرکز که ماهیت

ن ی طبیعی مسیرهای تجاری را گرفت. نیروی کار مصریان با سرپرستی ایسرکوبگر هم داشت، جلوی توسعه

سنگی و اش ایجاد غالفی کالندولت متمرکز صرف انجام طرحهای عظیم معماری شد که محورهای اصلی

آورد ید میباشکوه برای جای دادن تندیس ایزدی یا جسد فرعونی بود. یعنی بناهایی باشکوه و عظیم را پد

هم مکانهایی دور از دسترس اش یرکاربردی بود و حتا در همین شکل نمادینغهایی به کلی که در نهایت سازه

شد. این شیوه از استثمار نیروی کار و غارت منظم تولید کشاورزانه توسط دیوانساالری مردم محسوب می

 مصر را برای دو هزار سال مهار کرد. گیری شهرها دردولتی متمرکز در عمل شکل

شده که بنایی منحصر می های کارگرانیدر مصر این دوران مراکز جمعیتی شبیه به شهر به گردهمایی

اند. از این رو شهر در این سرزمین تکامل نیافت و به جای آن همان الگوی مکش مازاد ساختهبزرگ را می

.م( به ۱۹۷۲) ۱۳۵۱سنگی تداوم یافت. نخستین بار هاموند در سال های کالنکشاورزی برای ساخت سازه

ی مراکز استقرار پایدار آن ماهیتی روستایی وده است و همهاین نکته توجه کرد که مصر باستان گویا فاقد شهر ب

ایراد  85«شهرمصر: تمدن بی».م( سخنرانی مهمی به نام ۱۹۵۸) ۱۳۳۷پیش از او هم جان ویلسون در  84دارند.

پ.م پدید  ۱۰۵۰کرده و نشان داده بود که نخستین شهرهای مصری بسیار متأخر هستند و در حدود سال 

بندی کرد و به این نتیجه رسید که مصر در پیش از تر را جمعهای تازه.م( داده۱۹۷۷) ۱۳۵۶آیند. کمپ در می

این تاریخ هم پانزده مرکز جمعیتی مهم و مستقر داشته است، اما اینها مرکزی اداری نبوده و بافت شهری 

                      
84 Hammond, 1972. 
85 Wilson, 1958. 
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 86.م( نشان داد۱۹۸۱) ۱۳۶۰مان هم در آشنای تمدنهای دیگر از جمله حصار دور شهر را نداشته است. اشتادل

اند که به کارهای ساختمانی کالن مثل بنا کردن های کارگرانی بودهکه این شهرکهای اولیه در اصل اردوگاه

شده است. در سالهای اخیر این برداشت که اند و پس از تکمیل کارشان هم برچیده میاهرام اشتغال داشته

قرار گرفته و گروهی از نویسندگان بر مبنای حضور  کمابیش مورد توافق اغلب مصرشناسان است مورد نقد

ای هم در این میان اند که البد شهرنشینیشناختی، فرض کردهدولتی متمرکز، و در غیاب شواهد عینی باستان

  87وجود داشته است.

شناسانه غیاب چیزی را گزارش اما این شیوه از حدس و گمان به ویژه زمانی که کاوشهای باستان

دانیم از معبدها یا گورهای ی آغازین تمدن مصری مینماید. سراسر آنچه ما از دو هزاره، پذیرفتنی نمیدهندمی

هایی که در شهر یافت شوند، به کلی در این تمدن غایب مجلل به دست آمده و آثار هنری و متون و سازه

ها ترین حفاریبوده و گستردههستند. حتا در شهری بزرگ مانند تب هم که مهمترین مرکز آیینی مصر قدیم 

این در حالی است که دقیقا در همان زمان تقریبا هرآنچه  88در آن انجام شده وضعیت به همین شکل است.

دانیم از شهرها به دست آمده است. ناگفته نماند که ی ایالم و میالنرودان و جیرفت و شهر سوخته میدرباره

ف معابد و مراکز دینی بزرگ وجود داشته، اما در اینجا با ساختار هایی از جمعیت در اطرادر مصر هم تراکم

ساختار بینیم که به شکلی انداموار ولی بیهایی پراکنده اما پرشمار را میشهری سر و کار نداریم و خانه

ای مثل نوشتار یا آثار هنری چشمگیر که نشانگر ی مادیاند، و اندوختهگرداگرد مرکزی آیینی ساخته شده

های بزرگی که برای ساخت اهرام و ی شهرکندگی مدنی فعال هستند در آنها یافت نشده است. دربارهز

                      
86 Stadel-Mann, 1990. 
87 Moeller, 2016. 
88 Li, 2017: 4. 
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بینیم. از این رو اینها را باید در ی شهری را میآمده به کلی غیاب ساختارهای پیچیدههای مشابه پدید میسازه

البته به خاطر عظمت بناهای ساخته سنگی جایشان داد، که های کالنهای ساخت سازهی گردهماییهمان رده

 آورده است. ی انسانی چشمگیر را پدید میهایی با هزینهشده دیرپاتر بوده و سازه

در ایران زمین اما، ساختهای سیاسی محلی و پراکنده بود. هریک از این واحدهای سیاسی به سرعت 

برابر بود. هرچند قلمرو کوچکتر، نیروی اش یافت و از نظر سطح پیچیدگی کمابیش با مصرِ همزمانتکامل می

ای بود داد و همواره در حال رقابت با دولتهای محلی همسایهانسانی کمتر و ثروتی اندک را در خود جای می

ی که آنان نیز وضعیتی مشابه داشتند. در این موزائیک سیاسی بود که راههای تجاری از دل اندرکنش آزادانه

راهها در ایران زمین شکل گرفت که به خاطر فشردگی گرداگرد کویر مرکزی، خیلی  ای ازمردم برآمد و شبکه

هایی زمینی دگردیسی یافت. یکی از دالیلی که جانوران بارکش مهمی مانند اسب و شتر و خر زود به شاهراه

 شان بوده است. اند، همین اهمیت راهها و دیرینگیبرای نخستین بار در ایران زمین اهلی شده

ایران زمین کانون تاریخی اهلی شدن جانوران بارکش بوده است، و این عاملی است که اغلب به نفع  

خیره نگریستن بر رام شدن دامهای خوراکی نادیده انگاشته شده است. رام کردن جانوران تنها انرژی ذخیره 

ار عضالنی بر آمده از آنان شان را به سیستمهای انسانی اضافه نکرد، که در کنار آن کشده در گوشت خوراکی

پذیرد، در ای که با نیروی عضالنی انجام میهای اقتصاد انسانی به کار گرفت. ترابری سادهرا نیز در چرخه

تواند در یک روز حدود پذیر است. یک آدم عادی میای کوچک از فاصله امکانای اندک از وزن و دایرهدامنه

کیلومتری حمل کند. اما برای انجام این کار به یک کیلوگرم  ۳۵-۳۰ی حدود چهل کیلوگرم را به فاصله

وری حمل انسان خوراک نیاز دارد که قاعدتا باید بخشی از همان بارِ حمل شده باشد. به این ترتیب بهره

 شود. تن بر کیلومتر محاسبه می ۱/۱-۳/۱
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برد باید نیمی از وزن بارش بکیلومتری  ۳۰۰ی به این ترتیب یک آدم اگر بخواهد باری را تا فاصله 

تواند حمل کند و این بیشترین حدی غذا نمی زکیلومتری عمال چیزی ج ۶۰۰ی خوراکش باشد، و در فاصله

پشتیِ اش است. این بدان معناست که ترابری کاالیی که بر کولهی راه قادر به طی کردناست که با حمل توشه

 تواند از آن فراتر رود. کند و نمیای چند ده کیلومتری گردش میهانسان پیاده متکی باشد دست باال در دایر

 ۱۵۰تا  ۹۰کنند. یک اسب بین با ورود جانوران بارکش به میدان، این معادالت تغییر شکل پیدا می 

کیلومتری حمل کند و بازده عضالنی شتر دو برابر این مقدار است. این  ۴۰-۲۰تواند تا کیلوگرم را می

تن بر کیلومتر  ۵/۳چرند و نیازی به حمل آذوقه هم ندارند. یعنی بازده حمل بار یک اسب راه می جانوران در

تواند رسد. اسب اما این مزیت را دارد که مییعنی سه برابر انسان است و بازده شتر به شش برابر انسان می

 تن بر کیلومتر ارتقا یابد. ۷-۴ه تواند بای هموار گاری چرخداری را هم بکشد. در نتیجه بازدهش میدر جاده

89  

ی حمل هر تن بر کیلومتر را بر حسب مقدار غله چنان که کالرک هازول محاسبه کرده، اگر هزینه 

رسیم و اگر کیلو می ۸/۴ی جانوران بارکش مثل اسب به کیلو و درباره ۸/۸ی انسان به محاسبه کنیم، درباره

ی حمل یابیم که کمتر از نیمی از هزینهکیلو دست می ۹/۳به عدد گاری چرخدار را هم به آن اضافه کنیم 

کیلومتر  ۲۶۰شوند و باید پس از طی هر توسط انسان است، با حساب این که چرخهای گاری فرسوده می

 90عوض شوند.

                      
 .۳۹: ۱۳۸۹بروک،   89
 .۴۰: ۱۳۸۹بروک،   90
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ای در اقتصاد خوراک فراهم نیاورد، که در کنار آن به به این ترتیب اهلی شدن جانوران تنها زمینه

انى شکل باستشهرهای  بود که  در میان این راههاى تجارىدر ترابری و تحول راه نیز منتهی شد.  چرخشی

ها برساخته شده، و شهرها را در ایران غربی ای که از شهرهای باستانی در ذهنبر خالف تصور عامیانهگرفتند. 

اند پدیدار شده ریبا همزمان بر صحنهاههای مورد نظرمان تقپندارد، شهرها و رو به ویژه میانرودان متمرکز می

اند. شهرسوخته در و مراکز شهری ایران شرقی از همان ابتدای کار رونق و ابعادی همتای ایران غربی داشته

نوب و غرب سیستان که مرکز صنعتی تولید سفال و گرانیگاه تجارت سنگهای گرانبهای پامیر و خوارزم به ج

شده است ی زمین محسوب میی سوم پیش از میالد بزرگترین شهر کرههزاره بوده، برای دیرزمانی در ابتدای

اند. در واقع این تصور که میانرودان گیری شهرنشینی حضور داشتهدم شکلو جیرفت و شهداد نیز در سپیده

منطقه  های اروپاییان در اینی ایران غربی خاستگاه شهرنشینی بوده، تا حدود زیادی از تمرکز حفاریو حاشیه

 شناختی بیش نیست. شود و خطایی روشناشی می

اند. ای داشتهای در ایران شرقی از زمانی بسیار دور کارکردهای پیچیدهحتا شهرهای به نسبت حاشیه

هاى کشاورزِ شمالى، پ.م، شهر موندیگک در بلوچستان به عنوان گرانیگاه ارتباطىِ دهکده ۳۵۰۰در حدود 

هاى آبى دسترسى داشتند، ى الجورد بودند، و بازرگانان جنوبى که به راهکه فروشندهشهرهاى معدنکارِ غربى 

ى سند را برقرار ساخت و به عنوان درآمد. این شهر تا هزار سال اتصال تمدنهاى جنوب خاورى ایران و دره

گرانیگاه پ.م  ۲۸۰۰ى روابط بازرگانى عمل کرد که از چین تا مصر کشیده شده بود. در اى از یک زنجیرهحلقه

چرا که مواد  91.ى نفوذ شهر هاراپا تا گجرات بسط یافتدامنهاین مسیرهای ترابری به جنوب کشیده شد و 

                      
 .۱۳۷۴ شیفرو و تاپار،  91
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لوتال،  رتوانست بازارى پررونق را در مناطق دیگر شبه قاره )مانند بندخام این منطقه )الوار، عاج، و عقیق( مى

پ.م، دامغان به عنوان محل اتصال جمعیتهاى کشاورز گرگان  ۲۵۰۰ پراتاس، پاتان، و بهاگاتراو( پدید آورد. در

ى کویر تثبیت شد و ارتباط بازرگانىِ میان شهر سوخته و موندیگک در بلوچستان را با و فلزکاران حاشیه

  مراکز شمالى آسیاى میانه و چین، برقرار ساخت.

ای فهم جایگاه و پویایی این سیستم ی سند با تمدن ایران زمین برتنیدگی فرهنگ درهتوجه به درهم

روهای ایرانیِ سیستان شود همان است که در قرون اخیر قلماهمیت دارد. چرا که آنچه تمدن سند خوانده می

ساخته که همگی فرهنگی ایرانی داشته و در اغلب زمانها و بلوچستان و راجستان و کشمیر و گجرات را بر می

ی اند. در زمانهایی هم که چنین نبوده، مثل دوران حاکمیت سلسلهشدهیبخشی از دولت ایران نیز محسوب م

گورکانی، دولتی با فرهنگ ایرانی و زبان پارسی بر این قلمروها استیال داشته است. از این رو این تصور که 

ته، وهمی ی سند وجود داشته که ربطی به ایران زمینه نداشچیزی مستقل و مجزا و جدا افتاده به نام تمدن دره

های شود. این سیستم فرهنگی مستقل از زیرسیستماش نمایان میاست که با وارسی اسناد تاریخی نادرستی

خوارزم و...( نبوده و تنها در اتصال با آنها -مرو-ی بلخی تمدن ایرانی )میانرودان، ایالم، حوزهدیگر حوزه

یستان و بلوچستان و قلمرو نیمروز است قلب اش که سی شرقیدوام داشته و برای چندین هزار سال نیمه

 شده است. ی تمدن ایرانی محسوب میتپنده

شان تشکیل ها و محورهاى اتصال میاناى از خانهمحور، از مجموعه-هر کدام از این شهرهاى تبادل 

یافت. الگوى مىها تجلى ها، در قالب معابد و کاخى خانهشد. مراکز ثقل معنا و قدرت سیاسى در این زمینهمى

کارانه باقى مانده، و تفاوت چشمگیرى خانوارى که در روستاهاى اولیه دیدیم، در شهرها هم به شکلى محافظه

 توان یافت.  هاى شهرى و روستایىِ جهان باستان نمىدر الگوى کلى خانه
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بینیم که در اگر الگوی عمومی تحول شهر و گامهای افزون شدن بر پیچیدگی آن را وارسی کنیم، می

پ.م در  ۳۵۰۰ی دهم پ.م تا حدود ایم. در ابتدای کار از هزارهکل چهار جهش عمده در این زمینه داشته

سراسر ایران زمین با شهرکهای کشاورزی اولیه روبرو هستیم که چند صد تا دو سه هزار تن جمعیت دارند و 

پ.م دستخوش  ۶۰۰۰این واحدها در حدود سال  توان آنها را شهر نامید. شمار و گسترش جغرافیاییهنوز نمی

این  92هکتار را پدید آورد. ۵-۴افزایشی چشمگیر شد و در سراسر ایران زمین مراکزی استقراری با مساحت 

ی تمدن ایرانی هستند. چون مشابهشان را در مصر ی حوزهشهرکهای کشاورزی به طور خاص فراورده

 یابد. های تمدنی دیگر بسیار دیرتر تکامل میحوزههایشان در بینیم و کهنترین نمونهنمی

پ.م کهنترین آثار شهرنشینی به شکلی کمابیش ناگهانی در سراسر قلمرو ایران  ۳۵۰۰از حدود سال 

با دولتشهرهایى سر و قلمرو ایران زمین در کل ی چهارم پیش از میالد اواخر هزارهر دشود. زمین نمایان می

هکتار تشکیل  ۱۵-۱۰هکتار و شهرهایى با مساحت  ۲/۰در ایى کوچک با مساحت کار داریم که از روستاه

ى روستاها و مراکز سیاسى به نسبت زیاد است و شهرها بیشتر به دلیل فعالیتهاى اند. میانگین فاصلهشده

که  ى تراکم جمعیتى بودپیدایش این شهرها نتیجهبازرگانى و مذهبى رونق دارند، تا تمرکز نیروى نظامى. 

پ.م، در  ۵۰۰۰-۳۸۰۰شد. مثال در هاى بازرگانى یا نزدیکى به معادن فلز و سنگ ناشى مىخود از تداخل راه

اطراف معادن مس ایران و آسیاى میانه، مراکز جمعیتى متراکمى شکل گرفت که به نام کمربند کوپت داغ 

تپه بنا شدند که نیم تا جى، و یاسىشلهاى مهمى مانند آنو، دَ شهرت یافته است. در این برش زمانى دهکده

ى سوم پ.م، از دل این دادند. تا اوایل هزارهنفر را در خود جاى مى ۵۰-۴۰یک هکتار مساحت داشتند و 
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، که باید در کنار شهرهای ها شهرهایى مانند قره تپه و نمازگا با بیش از ده هکتار مساحت زاده شدنددهکده

 .و اوروک مورد توجه قرار گیرندبزرگتری مثل شهر سوخته و شوش 

ظهور این مراکز جمعیتی به پیکربندی سیاسی دولتشهرهای آغازین انجامید و اینها مراکزی پراکنده و 

هایی مثل ایالم و بابل و آشور تبدیل شدند و بافتهای پرشمار بودند که بعدتر با هم ادغام شدند و به پادشاهی

ای باستان را شکل دادند. باز باید تاکید کرد که کل این روند در شبکهزبانی جهان -فرهنگی و قالبهای قومی

شده است و این یکپارچگی و تداخل روندها در سراسر قلمرو ایران در هم تنیده به شکل همزمان انجام می

الم، زمین است که این پاره از جغرافیا را به تمدنی یگانه و متحد تبدیل کرده است. در سوریه، میانرودان، ای

بلخ آثار شهرنشینی همزمان -ی فرهنگی سیستان و بلوچستان و مروجیرفت، شهر سوخته، سیلک، و حوزه

افزا و از شهرکهای کشاورزی با هم پیوند داشته و تکاملی هم دهد که این شبکهآیند و این نشان میپدید می

 اند. در هم تنیده را از سر گذرانده

ی چهارم پیش از میالد در ایران زمین شهرکهای کشاورزی اولیه که رهی هزابه این ترتیب در میانه

پ.م  ۳۰۰۰تا  ۳۵۰۰ی بین یک تا سه هکتار مساحت داشتند ناگهان رشد کردند و در گام نخست در فاصله

پ.م مساحت  ۳۰۰۰-۲۸۰۰ى فاصلهدر دولتشهرهای سومری و ایالمی به حدود چهل هکتار رسیدند. بعد در 

ی سوم پیش از میالد در ایران در اوایل هزاره. افزایش یافتهکتار  ۱۰۰-۵۰یافت، و به  ی مجددشهرها افزایش

زمین چند زیر سیستم شهری تکامل یافت که در میانشان مشهورتر از همه میانرودان است که ده تا پانزده 

 ۲۴کتار مساحت و پ.م اور بود که چهل ه ۲۸۰۰شد. بزرگترین این شهرها در حدود دولتشهر را شامل می

 هزار نفر شهروند داشت.

ی جنوبی ایران زمین زیرسیستم ایالم را با حدود ده ی سوم پیش از میالد در حاشیهدر ابتدای هزاره

شان بسیار اند و برخیآوردههایی را میان خود پدید میایم که انگار از همان ابتدای کار اتحادیهدولتشهر داشته
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پ.م با دویست هکتار مساحت را هم  ۲۸۰۰که شهرهای بزرگی مثل انشان در حدود اند. چنان بزرگ بوده

 93نفر بر هکتار بدانیم، ۷۰۰تا  ۴۰۰ایم، که اگر به روش مرسوم برای شهرهای ابتدایی تراکم جمعیتش را داشته

ی ایران هزار نفر سر و کار خواهیم داشت. زیر سیستم دیگر در جنوب شرق ۱۴۰با جمعیت چشمگیر هشتاد تا 

گرفت که آن هم از حدود ده دولتشهر تشکیل ی سیستان و بلوچستان را در بر میزمین قرار داشت و حوزه

خورد که تا سغد و خوارزم و بخشهای جنوبی دریای شد و در شمال با سیستم شمالی بلخ و مرو پیوند میمی

ی شمال غربی ایران زمین از ری در گوشه گرفت و آن هم ده تا پانزده شهر مهم داشت.مازندران را در بر می

 هایش بودند.ایم که دامغان، ری، و کاشان )سیلک( بزرگترینتا قفقاز پنج شش دولتشهر مهم داشته

ى روستاها یابد، در حالى که اندازهپ.م همچنان ادامه مى ۲۵۰۰با شیبى مالیمتر تا شهرها رشد 

هار چپ.م( تا  ۳۲۰۰-۲۸۰۰) I ىهکتارىِ شهر سوخته ۱۷-۱۵ماند. به این ترتیب مساحت همچنان ثابت مى

ى بزرگ در کنار پ.م، یک دهکده ۲۴۰۰یابد. در هکتار افزایش مى ۱۵۰رسد، تا مى IIIى قرن بعد که دوره

ا دو هکتار تکه هریک بین نیم شده احاطه میده دیگر  ۴۰رود هلمند چهار هکتار مساحت داشته و توسط 

کتار داریم که تا ه ۸-۶را با  IIIدر همین دوره، همسایگى همین منطقه، شهر موندیگک ند. اهبزرگى داشت

  یابد.هکتار بسط مى ۶۰-۵۰تا  IVى مرحله

ى شهرها همواره صعودى نبوده است و چنان که گفتیم بسیارى از الگوى تغییر اندازهدر این دوره 

ى جمعیت و شدند و با تخلیهسایه از دور خارج مىشهرها هم در این میان زیر اثر فشار رقابتى شهرهاى هم

 ۱۵-۱۲با ( I حصار)پ.م  ۴۰۰۰ى بارزى از این شهرهاست که در شدند. تپه حصار نمونهانقباض روبرو مى
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اش تا هکتار مساحت از شهرهاى بزرگ منطقه بود، ولى اهمیت خود را از به تدریج از دست داد و اندازه

 ید.هکتار رس ۸-۷ پ.م به ۲۵۰۰

ی سند است، در این منطقه پ.م که اوج درخشش فرهنگ دره ۱۷۵۰تا  ۲۱۰۰ی سالهای در فاصله

ومی و بخشی از شهرهای بزرگی مانند هاراپا و موهنجودارو و کالیبنگان و مهرگره و دوراجی را داریم که تدا

رهای این منطقه دوران شهی بعدی هستند. در این انه غالمان و کوه خواجهی پیشین و دهسیستم شهر سوخته

 اند. شدهاری و دقتی چشمگیر ساخته میاند و با استومند و اندیشیده داشتهطرحهایی قاعده

شد و سی تا چهل هزار نفر را در هکتار بالغ می ۱۸۰پ.م به  ۲۰۰۰مساحت موهنجودارو در حدود 

ی ی هزارهداری داشت و در میانهاین شهر سیستم آبرسانی پیشرفته و حمام عمومی نام 94داد.خود جای می

هکتار مساحت و بین سی تا چهل هزار تن جمعیت داشته است. دوراجی که یکی از شهرهای  ۱۸۰دوم پ.م 

ی روستایی پنج هکتاری قطعه ۲۵۰کوچک این زیرسیستم فرهنگی است، از یک شهر مرکزی صد هکتاری با 

  95شده است.تشکیل می

ی اول پیش از میالد و دوران هخامنشی ی هزارههری به میانهگام بعدی جهش در ساختارهای ش

ی اهمیت عصر هخامنشی در سیر تاریخ جهان باعث شده شود. نابینایی مورخان اروپایی دربارهمربوط می

دهد. های نمایان و بارزی را نادیده بگیرند که تحول شتابنده و فراگیر شهرنشینی در این دوران نشان میداده

گیری فنون راهسازی، پول، نویسایی، تبادل اقتصادی پردامنه و سازمانهای مهمی مانند شکل شاخصهای

دهند و به همین های کمی جهشی در سطح پیچیدگی شهرها را نشان میاقتصادی و بازرگانی پیچیده با برنامه
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ای که در عصر یدهد. ساختارهای شهری شمار شهرها و جمعیتشان را نشان میخاطر است که رشد شتابنده

هخامنشی شکل گرفتند در عمل تغییر کیفی چندانی نکردند و پس از چند افت و خیز که از اثر ویرانگر 

شد، تا دوران مدرن با همان رشد خطی تداوم یافتند. ها و مغولها ناشی میی غارتگرانی مثل مقدونیحمله

شود و این همان است دی و اروپا مربوط میهای شهری به قرن نوزدهم میالسومین گام بزرگ جهش در سازه

 ی تمدن مدرن را برساخته است.که شالوده

یچیدگى از نظر کارکردى هم پبه تدریج ى ساختارى، عالوه بر توسعهایران زمین  ی باستانیشهرها

ى( ظامیگرترى را براى پردازش ماده )صنعتگرى( ، انرژى )نیافتهبیشترى به دست آوردند و نهادهاى تخصص

پیچیدگى  و اطالعات )کهانت( در درون خود سازماندهى کردند. یکى از شاخصهاى بیانگر براى این افزایش

سیرهای مالگویی مشابه را در اغلب شود. ى پیکربندى نیروى صنعتگرِ متخصص مربوط مىاجتماعى، به شیوه

اش چنان که گفتیم همگی در ایران نیهای باستابینیم، هرچند نمونهتکامل شهرنشینی در گوشه و کنار دنیا می

ی در این قلمرو به گرانیگاه -ی الگویی جهانی استاگرچه درباره–مان را زمین قرار دارند و از این رو بحث

 کند.تمدنی قالب می

ى کارکردى نماید که روند توسعههاى صنعتى به دست آمده، چنین مىهایى که از کارگاهبر مبناى برگه

پ.م صنعتگران در خارج از مناطق مسکونى شهرها  ۳۰۰۰-۲۶۰۰ى متمایز داشته است. از حلهشهرها دو مر

در دومین موج  آوردند.اى را در خارج از شهرها پدید مىپرداختند و نوعى مناطق صنعتى حاشیهبه کار مى

شکل گرفتند که گیرد، دولتشهرهایی پ.م را در بر می ۲۷۰۰-۲۲۰۰ی زمانی شهرنشینی میانرودان که دامنه

شان حدود هزار کیلومتر مربع مساحت داشت و قلمروی پیرامونی در حد پنج هزار کیلومتر ی مرکزیهسته

هکتار مساحت داشتند و جمعیتی بالغ بر ده تا  ۱۲۵تا  ۳۵داد. بزرگترین این دولتشهرها مربع را پوشش می
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جمعیتی تخصصی شدن کار صنعتی و پیدایش  این انباشت 96دادند.بیست و پنج هزار تن را در خود جای می

اش را ترین نمونهزنی را به دنبال داشت که در شهر سوخته قدیمیگری یا خشتی کوزههای ویژهمحله

های متمرکز در جایی ی تخصصی شدن عمومی فضای شهری است که ظهور آرامگاهبینیم. این روند دنبالهمی

 .شودسوب میای دیگر از آن محمشخص از شهر نمونه

خصص یافتگى فعالیتهایى پ.م مراکز صنعتى به درون شهرها منتقل شدند و با ت ۲۶۰۰-۲۴۰۰در  

ى در بندى فضاهاى متمایزترِ شهرزنى و معمارى، دیوارهاى خشتى محکم و بزرگى براى قالبمانند خشت

نا شد. در رهاى اطراف شهرها بها و محیطهاى شهرىِ عمومى احداث شد، و نخستین باروها و دیوامیان خانه

و هستیم هاى بزرگ هم روبرهمین دوران با ظهور نخستین مراکز یادمانى، ساختمانهاى عمومى و پرستشگاه

 شدند. اند و معموال در مناطق مرتفع ساخته مىکه بیش از هزار متر مساحت داشته

زمان  کاهن را نیز در همیننخستین شکاف در میان معبد و کاخ و جدا شدن محل اقامت حکمران و 

ها همچنان همان بینیم. الزم به ذکر است که در این دوران با وجود عظمت ساختمانهاى عمومى، خانهمى

هایى از این دست را انهخمتر مربع مساحت داشتند.  ۱۵۰-۸۰شان را حفظ کرده بودند و بین ى سابقاندازه

Iدر شهر سوخته  I I ، موندیگکI V  و نمازگاV مرکزى  بینیم که به صورت اتاقهایى در اطراف یک حیاطمى

 اند.ساخته شده

هاى صنعتى در شهرها آغاز شد و واحدهاى تولیدى به پ.م، فرایدِ تمرکز یافتن کارگاه ۲۶۰۰در 

پ.م به سرانجام رسید و آن هنگامى بود که  ۲۱۰۰تدریج از روستاها به شهرها منتقل شدند. این روند در 

                      
96 Creepmore, 2014: 33. 
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هاى سفالگرى و فلزکارى اختصاص هکتار( به کارگاه ۳۳-۳۹رم از مساحت شهر سوخته ) حدود یک چها

ى نمونه هکتار رسید. ۲۱ى گورستان شهر که دور از مناطق مسکونى احداث شده بود، تا یافته بود و اندازه

Iدیگر تپه حصار  I شده وب مىاست که به دلیل نزدیکى به معادن دامغان از مراکز باستانىِ ذوب مس محس

 یافته است. هاى فلزکارى اختصاص مىو حدود نیمى از مساحتش به کارگاه

د. هاى مدون و از پیش تعریف شده بنا شدنپ.م، نخستین شهرها بر مبناى نقشه ۲۵۰۰در حدود 

وهنجودارو تپه و منترى مانند آلتیهاى خاورىبینیم، اما نمونهترینِ این شهرها را در مصر و میانرودان مىقدیمى

فر جمعیت داشت و بیش از ن ۷۵۰۰-۶۰۰۰هکتار مساحت و  ۲۵اند. در این دوران، آلتین تپه نیز وجود داشته

 کردند. وزه تولید مىهزار ک ۲۰-۱۶داد که هریک از آنها سالى ى سفالپزى را در خود جاى مىپنجاه کوره

اجی و بافت پارچه است. مرور اسناد یافت، نسگری تحول میفناوری مهم دیگری که پا به پای کوزه

نفر از اهای اور در سراسر فرآیند  ۱۷۲۲۰دهد که در دوران اور سوم اقتصادی شهرهای باستانی نشان می

در الگاش هم آماری پانزده هزار نفره برای  اند.نساجی )از چیدن پشم گوسفند تا بافت پارچه( درگیر بوده

اند. صنعت نساجی در میانرودان ا داریم. بیشتر این کارگران زن و کودک بودههای نساجی رافراد فعال در کارگاه

هایی با عرض متر بوده، اما در اور پارچه ۸/۱های مصری دست باال تر بوده است. عرض پارچهاز مصر پیشرفته

 ۲۰۲۰ده و به ای که از گور مکتره در تب یافت شی کارگاه بافندگیاند. نمونهبافتهمتر می ۲۰و درازای  ۴

  97دهد.ی کار در این دوران را نشان میشود به خوبی شیوهپ.م مربوط می
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پ.م تنها از دستگاه بافندگی افقی استفاده  ۱۶۰۰شود که مصریان تا ها روشن میبر اساس این داده

 یکی در میان بوده شان هم ساده و تار و پودِی بافتاند. شیوهشناختهاند و دار بافندگی عمودی را نمیکردهمی

های اند. با این همه پارچهساختهشان که کتان بوده این تار و پود را فراهم میی خام اصلیاست و با ماده

پود داشته است. در مقابل در میانرودان پشم  ۱۴-۱۳تار و  ۲۳-۲۲متر اند که گاه در هر سانتیبافتهظریفی می

های دستگاه بافندگی افقی به دی هم رایج بوده است. نخستین نشانهبیشتر کاربرد داشته و دار بافندگی عمو

ی چهارم پ.م تعلق دارد. در مصر این دوران هم این دستگاه شود که به اواخر هزارهمهری از شوش مربوط می

هرچند در  98 شود.ی دوم پ.م آغاز میکاربرد داشته است. اما رواج آن در آناتولی و فلسطین تازه در هزاره

 99 ی سوم پ.م کاربرد داشته است.ای از هزارهدهد دستگاه بافندگی وزنهناتولی شواهدی هست که نشان میآ

های ای در این منطقه شکوفا بوده و دستگاهی دوم و سوم فعالیت شهر سوخته صنعت بافندگی پیشرفتهدر دوره

توان دریافت. بافته شده در این شهر میهای اند. این را از پیچیدگی پارچهگرفتهعمودی را در آن به کار می

 ی خام اصلی بافندگی در این شهر نیز پشم گوسفند بوده است. ماده

سازمان یافتگی شهرهای باستانی ایران زمین و انباشت جمعیتی چشمگیر در آنها بر این مبنا پیامد 

ه در نخستین شهرهای ی صنعت و تجارت در این مراکز بوده است. یعنی بر خالف آنچه کطبیعی توسعه

ای از ی کشاورز و الیهی پرجمعیت بردهبینیم، اقتدار سیاسی و حضور یک طبقهبزرگ قلمرو روم و چین می

گیری تراکمهای جمعیتی باال نبوده است. بهترین نمونه در این مورد شهر سوخته جنگاوران غارتگر بستر شکل
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است و با این همه هیچ نشانی از سالح و رواج ی زمین است که یکی از نخستین شهرهای بزرگ کره

 جنگاوری در آن یافت نشده است.

پ.م فعال بود. این وسعت فراز و فرود زیادی داشته است.  ۱۹۰۰تا  ۳۲۰۰ی شهر سوخته در فاصله

پ.م( دست  ۲۶۰۰-۲۸۰۰ی دوم )هکتار و در دوره ۵/۱۵پ.م( وسعت شهر  ۲۹۰۰-۳۲۰۰در نخستین دوره )

 ۲۰۰۰-۱۸۰۰ی چهارم )هکتار و در دوره ۴۵پ.م(  ۲۵۰۰-۲۱۰۰ی سوم )بوده است. در دورههکتار  ۸۰کم 

البته برخی تخمینها  100یابد.رود این وسعت تا پنج هکتار کاهش میپ.م( که شهر رو به تباهی و زوال می

 رسیده است.هکتار هم می ۱۵۰ی دوم( تا اش )دورهدهد که وسعت این شهر در دوران اوج شکوفایینشان می

ای که بناهای دینی و یادمانی در های صنعتی و منطقههای مسکونی از محلهدر این شهر عظیم محله

ی دهد. منطقهآن وجود داشته جدا بوده است. گورستان این شهر هم چهل هزار قبر را در خود جای می

ش تا ده اتاق دارند. ساختمانها متر مربع تشکیل شده که هریک ش ۱۵۰تا  ۹۰هایی با وسعت مسکونی از خانه

شان از سقف شان دو طبقه هستند. اما پنجره ندارند و گویا نورگیریاند و برخیبا طرحی سنجیده ساخته شده

شان آخور برای نگهداری بز و گوسفند ها اتاق انبار خوراک و بسیاریی خانهشده است. همهانجام می

ت خام ساخته شده و سنگ یا آجر در آن به کار نرفته است. به ویژه اند. دیوارها با گل و چینه و خشداشته

ها ابعاد یکسانی ی خانهپ.م( ساخت و ساز در شهر سوخته خشت در همه ۲۵۰۰تا  ۲۷۵۰ی دوم )در دوره

دهد. ای سنجیده بر معماری شهر را نشان میمتر است و چیرگی استاندهسانتی ۱۰در  ۲۰در  ۴۰داشته که برابر 

ی دیوار سطحی مربع با ضلع چهل اند و واحد پایهی دیوارها از دو ردیف موازی خشت ساخته شدههمه
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ی مسکونی جیرفت توان با منطقهها را میاین خانه 101شده است.متر بوده که از ابعاد خشتها مشتق میسانتی

 ۳/۱متر و عرض  ۵/۱۱ازایهای مسکونی بناهایی چهارگوش بوده با دیواری به درمقایسه کرد که در آن خانه

متر که با خشتهایی کوچکتر از بناهای یادمانی ساخته شده و یازده اتاق کوچک داشته است. دیوارها سفیدکاری 

  102اند.شده بودند و فاقد حیاط درونی بوده

های هنر معرق جهان هم در این شهر یافت شده است. صنعتهای رایج در شهر سوخته کهنترین نمونه

چنان  103و نساجی و کار بر چوب و سنگ بوده، اما آثار اندکی از فلزکاری به دست آمده است.سفالگری 

ی گفتیم، در شهر سوخته هیچ نشانی از فناوری جنگ دیده نشده و سالحی در آنجا یافت نشده است. در همه

شکسته هم یافت اند. هزاران پیکرک گاو سفالی ریختهگورها لیوانهایی یافت شده که زمانی درش شراب می

 104اند.گورها ودایع تدفینی نداشته  ٪۲۳-۲۰دهد. جالب این که شده که تقدس گاو را در این منطقه نشان می

ی مهرهای اقتصادی در گور زنان یافت شده و انگار مدیریت امور ی جالب دیگر این که بخش عمدهنکته

  105اقتصادی شهر به دست زنان بوده است.

ى شناختى در منطقهپ.م( ، تحوالت بوم ۲۰۰۰ى سوم  پ.م )یعنى حوالى هدر حدود پایان هزار

ى هند، تعادل جمعیتى منطقه را به هم زد. بر مبناى شواهدى که سر جان مارشال ارائه خاورمیانه و شبه قاره

کرده است، علت اصلى این دگرگونى جمعیتى، خشکى اقلیم بوده است. رود سند که براى مدت هزار سال 
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ى وسیعِ میان دره سند تا بلوچستان و ایران مرکزى، با آب بود، ناگهان رو به خشکى گذاشت و منطقه پر

ى دوم پ.م کمربند کوپت داغ که شهرهاى هاراپا، ى هزارهخشکسالى روبرو شدند. در نتیجه در میانه

شد و مهاجران این منطقه به گرفت، از جمعیت خالى موهنجودار، نمازگا، تورنگ تپه، و آلتین تپه را در بر مى

دلتاى حاصلخیز مرغاب در مسیر آمودریا کوچیدند و شهرهایى را در آن منطقه بنا نهادند که بعدها شهر بزرگ 

بلخ را پدید آورد. این مهاجرت با انقباض شدید شهرهایى که پایدارى کردند و در منطقه باقى ماندند همراه 

 هکتار کاهش یافت.یکی دو  ى سوم، در این زمان تاى بزرگ هزارهبود، چنان که مساحت بسیارى از شهرها

گیری کهنترین شهرها در ایران زمین با ظهور یک عنصر شاخص شهری مصادف بود که همانا شکل 

ای دانست که با سنگیی سنت کالنساخت بناهای یادمانی بزرگ است. الگویی که شاید بتوان آن را ادامه

اش را پیش از انقالب خت نمادهایی در مکان گره خورده است و کهنترین نمونهتمرکز کار جمعی بر سا

بینیم. ساخت این نمادهای مکانی کمابیش در همه جا قالبی یکسان داشته است. لی تپه میکشاورزی در گوبک

شده است. جهانی بودن این الگو را در ساخت هرم در مصر و ای یا برجی همراه مییعنی با ساخت تپه

 بینیم. زیگورات در ایران زمین و حالتهای بینابینی در تمدنهای دیرآیندتر آمریکای مرکزی می

دهد که ساخت بناهای عمومی باشکوه به شواهد برخاسته از شهرهای قرون اخیر نشان می

شود. اغلب بناهای باشکوه در تولید شهری را شامل می ٪۷-۳ای نیازمند است که دست کم گذاریسرمایه

.م( ۱۵و  ۱۴اند. چنان که در قرن هشتم و نهم هجری )قرن ای بیش از این ساخته شدهها با صرف هزینهتمدن

هایی به کار گماشته حدود ده درصد جمعیت فعال شهر بروژ به بنایی اشتغال داشتند که برای انجام چنین طرح

جمعیت فعال مرد به بنایی  ٪۷/۱۰.م( در ژنو هم ۱۷۲۵-۱۷۰۰) ۱۱۰۴-۱۰۸۰شدند. طی سالهای پررونق می
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باید به  106شده است.اشتغال داشتند و این زمانی است که ساختمانهای باشکوه عمومی در این شهر ساخته می

جمعیت فعال( برای ترمیم  ٪۴-۳این نکته توجه داشت که نیمی از این نیروی کار )یعنی فعالیت حدود 

 107های شهری مورد نیاز است.سازه

و  توان حدس زد که در شهرهای باستانی هم چنین حدودی از نیروی کار در ساختبنابراین می

ی کشاورزانه اند و این به معنای آن است که انباشتی چشمگیر از افزودهنگهداری بناهای یادمانی درگیر بوده

ناهای یادمانی ب و منابع خوراکی در این شهرها در اختیار شهروندان بوده است. با این همه اعداد یاد شده به

شود، که بناهایی باشکوه و بزرگ، اما نه چندان پرهزینه و عظیم شهرهای اروپایی در قرون میانه مربوط می

ی بناهای یادمانی عظیمی مثل اند. دربارهاند. در قلمرو ایران زمین هم بناها کمابیش چنین وضعیتی داشتهبوده

اند شدهر گرفته میقاعدتا سهم بزرگتری از منابع و جمعیت به کا اهرام مصر یا معابد پلکانی سرخپوستان آمریکا

 سازد.نی را بر میدیوا-ای کارگریی اقتصادی شهرهو این همان است که شالوده

در میانرودان و ایالم ساخت بناهای یادمانی اغلب در شکل بنایی چند پله و بلندمرتبه نمود داشته 

پ.م ساخته  ۲۱۰۰ی اور سوم در حدود سال اورنمو از شاهان سلسلهاست. کهنترین زیگورات میانرودان را 

متر است. سکوی بلند شوش که حدود دو هزار سال پیش از این  ۴۳در  ۶۲است. ابعاد این زیگورات 

ی سیلک مدتها سکوی بلند قلمداد زیگورات ساخته شده مربعی به ضلع هشتاد متر است. آنچه که در تپه

جدید دکتر ملک شهمیرزادی به عنوان زیگورات شناسایی شده است. قدمت این شد هم در کاوشهای می
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ای یافت گاه کُنارصندل شمالی در جیرفت هم سکوی بلند پلکانیرسد. در کاوشپ.م می ۲۸۰۰زیگورات به 

ی کنونی هفده متر شد که احتماال کهنترین زیگورات یافت شده است. باالی این بنا که در وضعیت ویرانه

ی عظیمی است که سطح زیربنای متر است و انتهای سازه ۲۵۰بت به زمین بلندا دارد، مربعی با هر ضلع نس

متر سانتی ۱۰در  ۴۰در  ۴۰آن مربعی به ضلع چهارصد متر بوده است. این سازه از خشتهایی بزرگ با ابعاد 

متر( سانتی ۱۰در  ۱۹در  ۳۲ابعاد های مسکونی )با ساخته شده است، که با آجرهای به کار گرفته شده در خانه

 109ستونهایی عظیم با قطر سه تا چهار متر دارد.نمای شمالی این بنا نیم 108تفاوت نمایانی دارند.

ای در ی خط ایالمی را نیز بر کتیبهاند که کهنترین نمونهی کنارصندل جنوبی دژ عظیمی یافتهدر تپه

کند، چون پانصد رود منتقل میی هلیلرا از شوش به حوزهخود دارد و به این ترتیب خاستگاه خط ایالمی 

این دژ در  110تر است.ای از کوتیک اینشوشیناک است، قدیمیی خط ایالمی که کتیبهسال از کهنترین نمونه

 112پ.م شکوفا بوده است. ۲۵۰۰و در سال  111متر بلندا داشته است، ۲۶-۲۵اش دست کم دوران شکوفایی

در  113شده است.ی زمین محسوب میی چهارم پ.م بزرگترین شهر کرهاواخر هزاره شهر پیرامون این دژ در

ای که گفتیم گرانیگاه جمعیت به غرب ایران زمین چرخش کرده پ.م به دنبال خشکسالی ۱۸۰۰حدود سال 

بود و به این ترتیب در زیرسیستم میانرودان شهر عظیم بابل پدیدار شد که مساحتش در دوران زمامداری 

                      
 .۲۰۵: ۱۳۸۲فر، رفیع  108
 .۲۰۱: ۱۳۸۲فر، رفیع  109
 .۱۴۷: ۱۳۸۷مجیدزاده،  ؛۲۰۴: ۲۳۸۲فر، رفیع  110
 .۲۰۲: ۲۳۸۲فر، رفیع  111
 .۱۴۷: ۱۳۸۷ مجیدزاده،  112
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ورابی )ابتدای قرن هفدهم پ.م( چهارصد کیلومتر مربع بود و جمعیتش بین دویست تا سیصد هزار نفر حم

  114کرد.نوسان می

اند. گیری شهرها نبودهی شکلتوجه به این نکته ضرورت دارد که بناهای یادمانی بزرگ معلول و نتیجه

تر بوده است. از انقالب کشاورزی هم دیرینه ها حتالی تپه دیدیم که ظهور این سازههای گوبکدر مورد سازه

نماید که منحصر به شهرها نبوده باشد و در روستاهای پرجمعیت شان هم چنین میاز نظر توزیع جغرافیایی

سنجی الیزابت استون در جنوب های مغناطیسهم بناهای عمومی بزرگی از این نوع ساخته شده باشد. پژوهش

اند هم اغلب بناهای های کوچکی که نزدیک به نیم هکتار وسعت داشتها شهرکمیانرودان نشان داده که حت

اند. از دید او واحد اصلی زندگی اجتماعی در میانرودان ی خود داشتهپرهیبت و باشکوهی را در میانه

خانوارهای کشاورزی بوده که با طیفی پیوسته با مراکز شهریِ دارای تراکم قدرت سیاسی چفت و بست 

ی بناهای یادمانی در شود دربارهیعنی دو قطبی شهر و روستا با آن شدتی که اغلب فرض می 115اند،هشدمی

 کار نبوده است. 

رقیبِ تحول شهرنشینی بوده است. یعنی تنها تمدن همتا و در جهان باستان ایران زمین مرکز بی 

ول پیدا نکرد. شهرهای ایران زمین هم ی آن مصر بود که به دالیلی شهرنشینی توسعه یافته در آن تحپایههم

ی دوم پیش از از نظر بزرگی و جمعیت و هم از نظر تعداد بر مصر برتری داشتند. طوری که در اواخر هزاره

ی اول قرن شده است. در اواخر قرن نوزدهم و نیمهتا بالغ میمیالد شمار شهرهای مهم این قلمرو به پنجاه

شناسانه قرار اند مورد کاوشهای منظم باستانانرودان و آسورستان قرار داشتهبیستم اغلب شهرهایی که در می

                      
 .۵۷: ۱۳۸۹بروک،  114

115 Stone, 2007: 231. 
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شان بود و اروپاییان کاوشگر به آسانی نشاندهگرفتند، چرا که این منطقه در اشغال انگلستان و فرانسه یا دست

ای از بی تنها گوشههای باستانی دسترسی داشتند. با این همه چنان که گفتیم مراکز شهری مهم ایران غربه تپه

 شود و باید در کنار باقی بخشها نگریسته و تحلیل شود. کل سیستم تمدن ایرانی محسوب می

ایران زمین نه تنها خیلی زود شهرهای بزرگ و پرشماری پدید آورد، که تداومی خیره کننده را نیز 

ند که بیش از دو هزار سال است در فضاهای شهری تجربه کرد. هم اکنون دهها شهر در ایران زمین وجود دار

های اهمیت شهرها در به طور پیوسته در آن ساخت و ساز و سکونت در جریان بوده است. یکی از نشانه

هایی از نام شهرها ذکر های شاهان و متون دینی این قلمرو همواره سیاههتمدن ایرانی، آن است که در بیانیه

انگیز مکانهای شهری توان پایداری و استمرار شگفتمی هاست کهشده است. به کمک همین فهرستمی

 ایرانی را اثبات کرد.

اش آن که از شانزده سرزمینی که در فرگرد اول وندیداد نامش آمده و در قرن دهم تا یک نمونه

 اند و برای بیش از سه هزارشان تا به امروز دوام آوردهدوازدهم پیش از میالد شهرت و اهمیت داشته، نیمی

مشهد -آباد امروز(، هرات، کابل، اوروَه )احتماال توساند: ری، بلخ، مرو، نِسا )اشکسال شهرهایی پایدار بوده

یا اورگنج امروزین(، خننت )گرگان امروزین( نام شهرهایی هستند که مرکز سرزمینهایی به همین نامها بوده 

 و در وندیداد نامشان آمده است. 

ی بیستون و سایر متون نام همین داد، در دوران هخامنشی در کتیبههفت قرن پس از تدوین وندی

بینیم. بغداد امروزین( می -شهرها را در کنار شوش و همدان و انشان )شیراز( و جی )اصفهان( و بابل )تیسفون

ت و اینها مستقل از شهرهایی مثل کاشان و کرمان و قم و بابل و آمل و زنجان )سهرورد( و دامغان و یزد اس

دهند. متن تورات ی گذشته در آن گواهی میای طی سه هزارههای باستانشناسی به شهرنشینی پیوستهکه داده



127 

 

اش دست یافت هم نام شهرهایی را در خود دارد که همین قاعده که در عصر هخامنشی به تدوین نهایی

 شان صادق است.درباره

ن جریان شهرنشینی پیوسته را در تمدنهای انسانی توان گفت ایران کهنتریبنابراین به شکلی مستند می

ها بالغ ای که به هزارهی شهرها با همان نام و نشان و جایگاه نسبی در واحدهای زمانیداراست و این شبکه

ی دو تا پنج هزار سالی که بسیاری از این شهرها فعال هستند، ساختار شود، فعال بوده است. در دورهمی

ی مهاجمان و ویرانگری بیگانگان از میان رفته و بار دیگر با زلزله و بالیای طبیعی یا حملهشان بارها فیزیکی

ی در همان حدود شهری معموال با همان نام و نشان تاسیس شده و ساخت فرهنگی و کالبد مدنیت شهر ویرانه

 پیشین همچنان در آن تداوم یافته است.

ی های تاریخی و اسناد نوشتاری دربارهاز سویی داده پایداری شهرها در ایران زمین باعث شده که

اش در دورانی طوالنی مدام دستخوش شهرها فراوان تولید شود، و از سوی دیگر بافت شهر به دلیل زنده ماندن

های باستانی را به هم بزند. شهرهای مهم مصری و چینی و آمریکایی که مدتی مسکونی بوده تغییر شده و الیه

شناسانه در آنها آسان است. در مقابل در مهمترین و اند و به همین خاطر کاوش باستانک ماندهو بعد مترو

شناسانه دشوار است و منابع ما بزرگترین شهرهای ایرانی به خاطر همین تداومی که گفتیم، کاوش باستان

 شود.بیشتر به نوشتارهای باستانی محدود می

ی ی شتابزدهر هخامنشی با نوعی جنبش شهرسازی و توسعهاین نکته بدیهی است که در ابتدای عص

دهد های بازمانده از دیوانساالری هخامنشیان نشان میمراکز شهری سر و کار داریم. منابع درونی مثل کتیبه

ی منظمی که شهرنشینی پیشرفته و به نسبت متراکمی در سراسر قلمرو هخامنشی وجود داشته و با برنامه

شده است. الگوی شهرنشینی قلمرو پارس چندان کامیاب و نیرومند بود که ی پشتیبانی میتوسط دولت پارس

ی هخامنشیان به خارج نشت کرد و الگویی مشابه را در سرزمینهای پیرامونی در این دوران از قلمرو زیر سلطه
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شهرنشینی ایران شرقی  ی الگویی تاریم و ترکستان که ادامهگیری مراکز کشاروزانه در حوزهپدید آورد. شکل

و به ویژه فرهنگ سغد و خوارزم بود، وامگیری الگوی سیاسی استانهای جنوب غربی دولت هخامنشی در 

ی شمالی هند، و تاسیس دولتشهرهایی به سبک مراکز فنیقی در باکان و شمال ایتالیا و شمال آفریقا و نیمه

اند و باید همچون الگویی ر این دوران تحقق یافتهگیری فرهنگهای کارتاژ و اتروسک و یونانی همگی دشکل

 یکپارچه و سیستمی بررسی و تحلیل شوند. 

اند، چرا که ی آسورستان و فنیقیه شهرتی بیش از بقیه پیدا کردهدر این میان شهرهای کهنسال منطقه

م سیاسی آغازین شان در عهد عتیق ثبت شده و از سوی دیگر یونانیان و رومیان نظاز سویی ساخت و تاریخ

سپیدان قدرت را در دست داشتند و گاه با اند. در این شهرها شاه و انجمن ریشخود را از آن وام ستانده

 شویم که با دریانوردی و بازرگانی دریایی پیوند خورده است. شکلی از جمهوری بازرگانان روبرو می

واقع روستاهایی بزرگ بودند تشکیل های کشاورزی که در ای از شهرکقلمرو آسورستان از مجموعه

ی ی هزارهنشین را در میانهتوان بازجست. شمار این روستاهای یهودیشد، که ردپایشان را در عهد عتیق میمی

زنند که هریک هشت تا دوازده هکتار مساحت و نزدیک به هزار نفر اول پیش از میالد چهارصد تا تخمین می

کل قلمرو آسورستان چندان مهم نبوده و برجستگی اصلی این جمعیت دین  اند. این جمعیت درساکن داشته

شان است که در پیوند با سیاست هخامنشیان تدوین و در تاریخ تثبیت شده یکتاپرستانه و متن بازمانده از دین

اش در دوران باستان دست یافت، ی فلسطین به بیشینهپ.م که جمعیت منطقه ۱۰۰۰است. در حدود سال 

ها یعنی خویشاوندان ها و آرامیشان کنعانیکردند که بدنهمیلیون نفر در این منطقه زندگی می ۸/۱

اند. در این هنگام بزرگترین شهری که بعدتر به یهودیان منسوب شد، و احتماال ها بودهغیریکتاپرست عبرانی
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هزار نفر برآورد  ۳۵تا  ۲۵ین ها تعلق داشت، اورشلیم بود که جمعیتش را بدر این هنگام هنوز به کنعانی

 116اند.کرده

جمعیت کنعانی در دو قطب تجاری و بازرگانی تمرکز یافته بود که به ترتیب فنیقیه و قلمرو آرامی 

ی شرقی های حاشیهها در بندرگاهها شهرهای دمشق و حلب بود و فنیقیآورد. مرکز اصلی آرامیرا پدید می

ی سالهای از شکوفاترین شهرهای فنیقیه بیبلوس بود که به ویژه در فاصله مدیترانه تمرکز یافته بودند. یکی

ی بازرگانی میانرودان با مصر ثروت زیادی اندوخت. این شهر در مصر پ.م در مقام واسطه ۲۲۰۰تا  ۲۳۰۰

 هم اهمیت داشت. چندان که در زبان مصری نام بیبلوس به معنای کشتی کاربرد یافته بود. شهرهای فنیقی به

هزار نفر  ۳۰تا  ۱۵کرد. از این رو جمعیتش اغلب هکتار تجاوز نمی ۸۰-۶۰نسبت کوچک بود و مساحتش از 

 117رسید.بود و به ندرت به شصت هزار تن می

ی شهرنشینی متوقف ماند و مراکز شهری برای مدت پس از انقراض هخامنشیان این روند توسعه

طاط شد. اما بار دیگر در عصر اشکانی روند یاد شده از سر چند دهه زیر تازش غارتگران مقدونی دچار انح

هایی اندک در دست داریم. با این همه دو الگوی کالن از ی شهرهای دوران اشکانی دادهگرفته شد. درباره

آید. نخست آن که شهرهای موجود در اواخر عصر هخامنشی با شکوفایی و رونق تمام اسناد تاریخی بر می

ساسانی هم حضور دارند، و دیگر آن که کارکردهای وابسته به شهر به ویژه تجارت بسیار در ابتدای عصر 

گیری راه ابریشم در این دوران صورت پذیرفته است. یعنی در دوران اشکانی است که شکوفا بوده و شکل

                      
 .۶۶: ۱۳۸۹، بروک 116
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ال ی شهرهای عصر هخامنشی که با پیوندی سیاسی به هم دوخته شده بود، در اروپای شرقی و شمشبکه

ای دهد و تنها سیستم بازرگانی ایرانی است که در الیهی سیاست ایرانشهری را از دست میآفریقا این سیطره

شود. با این شواهد روشن است که ماند و شکوفا میتر و با کارکردی اقتصادی و نه سیاسی باقی میبنیادی

 به عصر هخامنشی تداوم داشته است. ی شهرنشینی در دوران اشکانی نیز با ضرباهنگی شبیهروند توسعه

دهد، ی شهرنشینی را نشان مییکی از گواهانی که همراهی و پشتیبانی سیاست اشکانیان از توسعه

 ی نخستین شاهان ساسانی در دست داریم. این شاهان اشراف پرورده شده و ریشههایی است که دربارهداده

توان تداوم شان را میهای نشانگر گسست، سیاستو در غیاب برگهاند و از این رگرفته در دوران اشکانی بوده

سیاست دودمان پیشین دانست. در دوران ساسانی یک روند منظم و هدفمند برای توسعه و رونق شهرنشینی 

های مربوط به استان خوزستان که با ایم که در منابع تاریخی به خوبی مستند شده است. به ویژه دادهداشته

یالم دوران هخامنشی برابر بوده، فراوان است. یکی از شهرهایی که شاپور دومین شاه ساسانی در این دهیومِ ا

های مسیحی نستوری منطقه بنا نهاد، همان است که در منابع سریانی با نام کرخا مورد اشاره قرار گرفته و متن

م.  ۱۹۵۰تبار است. این شهر را گیرشمن در ها همنام رود کرخه نیز با این اسم 118اند.آن را کرخا دالدن نامیده

متر در  ۳۶۰۰متر در غرب،  ۳۸۵۰هکتار ) ۳۹۰کاوش کرد و به این نتیجه رسید که ابعاد اصلی شهر حدود 

  119متر در شمال و هزار متر در جنوب( بوده است. ۹۵۰شرق، 

                      
 .۶۴۹-۶۴۸: ۱۳۸۵ پاتس، 118
 .۶۵۰: ۱۳۸۵، پاتس 119



131 

 

اِران »و « رگندی شاپو»دو شهر مهم دیگری که شاپور نخست در خوزستان ساخت عبارت بودند از 

ـ تا دوره«. خورّه شاپور شهرستان ـ اقامتگاه زمستانی شاهنشاه  120م.( ۳۰۹-۳۰۲ی هرمزد دوم )پاتس اولی را ـ ـ

او در مورد شهر  121و پایتخت مذهبی مسیحیان ایرانی دانسته و دومی را مرکز اداری منطقه معرفی کرده است.

ساسانیان به این نتیجه رسیده که اران ـ خوره ـ شاپور  دوم پیروِ گیسلن است که با تحلیل نقش مهرهای اداری

استانی بوده با سه شهرستان: شوشِ اِرکَر، مارستانِ مار و اران ـ خوره ـ شاپور شهرستان. شهر اخیر با توجه 

 ، باید پایتخت اداری و رسمی این استان بوده باشد. «شهرستان»ی به وجود کلمه

آباد امروزین شاپور را در نزدیکی روستای شاهمیالدی شهر گندی ۲۵۰ی ی دوم دههشاپور در نیمه

هر، چنان که از شکیلومتر پهنا دارد.  ۵/۱کیلومتر درازا و  ۵/۳در سی کیلومتری شرق شوش بنا نهاد. این شهر 

 ۲۶۰تا  ۲۵۶های ی سالاش در فاصلهآید، در ابتدای کار یک مرکز نظامی بوده و احتماالً توسعهنامش برمی

ز پیروزی بر ام. پس  ۲۶۰م. شاپور مردم انتاکیه را به آن منطقه کوچاند و در  ۲۵۶م. انجام شده است. در 

 ماشت. والریانوس رومی و اسیر کردن لشگریانش ایشان را برای آبادانی و عمران این منطقه به کار گ

ای شترنجی ی نقشهنویسان قرون آغازین اسالمجندی شاپور شهری بزرگ بود که به گواهی تاریخ

شده است. پاتس به پیروی از شومون اش بر هشت خیابان عمود بر هم استوار میداشته و ستون فقرات ترابری

ریزی شهرها واقعاً این نقشه را بنا به سنت اروپایی هیپودامی دانسته و با این فرض که چنین شکلی از نقشه

ی شهر را رومیانی که ی گمراه کننده رسیده که البد نقشهجهتوسط هیپوداموس میلتوسی ابداع شده، به این نتی

                      
 .۶۴۱: ۱۳۸۵ ،پاتس 120
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ی شترنجی شهرها، که بر در حالی که نقشه 122اند.ریزی کردهاز انتاکیه به آنجا نقل مکان کرده بودند طرح

ی سوم پ.م. از زمین است و از ابتدای هزارههای عمود بر هم شکل گرفته باشد بومیِ ایراناساس خیابان

 بینیمهایش را فراوان مید گرفته تا شهر سوخته و شهرهای باستانیِ سومری نمونهی سندره

ان دوام داشت، چنی این منطقه و شهرسازی در آن تا چند قرن بعد همی ساسانیان برای توسعهبرنامه

اعراب به  آباد( را ساخت که بعدتر نزدچنان که مثالً بالش پسر پیروز در نزدیکی مداین شهر بالشاواذ )بالش

 124 قباد )ارگان( ساخت.سوتر، بین اهواز و فارس شهری به نام ورامقباد هم، کمی آن 123ساباط شهرت یافت.

خوانیم می« دودمان جُو»اند. چنان که در تاریخ این شهرها از جمعیت و مساحت چشمگیری برخوردار بوده

م.( بیش از هزار خانوار بوده  ۵۸۱-۵۵۸که جمعیت شهر سلوکیه )تیسفون( در دوران دولت جوِ شمالی )

اند. هم این زدهصد هزار تن تخمین میصد تا هفتیعنی منابع چینی جمعیت سلوکیه را حدود شش 125است.

 126گویند که مساحت تیسفون پنج کیلومتر مربع بوده است.می« تاریخ دودمان سوئی»منبع و هم 

شاپور قدیم است که ، بیشاپور یا همان وِهشهر مهم دیگری که در دوران ساسانی آغازین ساخته شد

ای بر فراز آن بر اند. این شهر پشت به ستیغ کوهی داده که قلعهای شترنجی ساختهآن را هم بر اساس نقشه

شود و حصاری دورادور آن وجود داشته که شهر مشرف است. مساحت شهر به صد و پنجاه هکتار بالغ می

داده است. بیشاپور دژ و معبدی ی خود جای میهایی را در میانهو برج رسیدهدرازایش به دویست متر می

                      
 .۶۳۹: ۱۳۸۵پاتس،  122
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ها و چهار دروازه همراه بوده و هکتار بوده است. حصارِ دور این شهر با برج ۱۵۵بزرگ دارد و مساحتش 

دویست متر درازا داشته است. ستون یادمانیِ حاکم شهر که به اردشیر اهدا شده در محل تقاطع دو خیابان 

اند. در شرق این ستون معبد و کاخی در زمینی به صلی شهر برافراشته شده و بر آن با خط پارتی نوشتها

 متر بنا شده که گویا وقف آناهیتا بوده باشد. ۵۰۰در  ۴۰۰مساحت 

دهد، شهر دوین است که ی تاریخی دیگری که شکوفایی شهرنشینی در ایران زمین را نشان مینمونه

.م در نزدیکی شهر قدیمی آرتاخشاتا )اردشیر آباد( به دست خسروی ۳۳۵و در سال  127نی تپهدر زبان پهلوی یع

ی اعراب بیش از صد هزار تن جمعیت سوم حاکم اشکانی ارمنستان تاسیس شده بود. این شهر تا زمان حمله

دگی گرفته ی اعراب بر شهر به کشته شدن دوازده هزار تن و به برهجری خورشیدی غلبه ۱۹داشت. در سال 

شدن سی و پنج هزار تن دیگر انجامید، ولی جمعیت شهر بار دیگر ترمیم شد. طوری که در زمان زلزله هفتاد 

که سی هزار نفرشان به خاطر این فاجعه کشته شدند. بر اساس گزارشهای دیگر  128زیستندهزار تن در آن می

 اند.هفتاد هزار نفرشان در این میان کشته شدهجمعیت این شهر در این هنگام از صد هزار تن افزونتر بوده و 

ی تمدن ایرانی نظمی یکدست و همسان را در سراسر قلمرو جغرافیایی ایران چنان که گفتیم پیکره

ی به نسبت گمنام از ایران غربی،  بخارای نامدار در ایران شرقی زمین در خود نهفته است. در کنار این نمونه

کرد. در ها و کوچندگان ختا و ختن عمل میجمعیتی برای سازماندهی هپتالی چون مرکزیرا هم داریم هم

نماید که در ابتدای کار نوعی انقالب تر از بخارا بود. چنین مینزدیکی بخارا شهر پیکند قرار داشت که کهن

                      
127 Chaumont, 1986: 418–438. 
 
128 Ambraseys andMelville, 2005: 38. 
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هر شده تهیدستان در این شهر رخ داده باشد و اشراف و دهقانان شهر با حکمِ فرودستان ناگزیر به ترک ش

باشند. پیکند بعد از آن به شهر بازرگانان تبدیل شد و در دادوستد با تولیدکنندگان ابریشم چینی به سرعت 

داد و با ارتشی کوچک های این شهر چهارصد بازرگان را در خود جای میثروتمند شد، در حدی که کاروان

رفت و های اروپایی میشد تا قلمرو هونای که از این شهر صادر میهای ابریشمِ چینیشد. گویحفاظت می

ی اعراب انباری با پنج سود حاصل از این کار چندان بود که تنها یکی از بازرگانان این شهر در زمان حمله

ارزید. اعراب این شهر را هم با آزمندی گشودند و معبدها هزار گویِ ابریشمی داشت که یک میلیون درهم می

اش را غارت کردند و اشیای نفیس را ذوب کردند های زرین و سیمینسته به تندیسهای زیبا و آراو آتشکده

تنها یکی از  129شد.و تنها زر و سیمی که به این ترتیب ذوب کرده بودند به صد و پنجاه هزار مثقال بالغ می

 ارزید.های این شهر که از نقره ساخته شده بود چهار هزار درهم میبت

شرقی که تاریخی بسیار دیرپا داشت، بلخ بود. این شهر که مرکز سیاسی ایران شهر مهم دیگر ایران  

شرقی و نخستین پایتخت زرتشتیان بود، در سراسر دوران پیش از اسالم اهمیتی چشمگیر داشت. چنان که 

ی اسکندر به ایران زمین و فروپاشی دولت هخامنشی شهربان بلخ رهبری مقاومت در برابر پس از حمله

ان را بر عهده گرفت و بعدتر هم گرانیگاه رویارویی ایرانیان شهرنشین مستقر در دولت اشکانی و مهاجم

تبار سکایی و تخاری و هپتالی همین شهر بوده است. وقتی لشکریان اسالم با ساسانی با موجهای قبایل ایرانی

ه شدند، قرار شد که بلخیان ی مردم بلخ چیرفرماندهی اقرع بن حابس تمیمی باالخره بر مقاومت سرسختانه

آید که شهر در ساالنه چهارصد هزار درهم نقد و پانصد کرور گندم و جو به تازیان بدهند و از اینجا بر می

                      
 .۴۶۷-۴۶۶: ۱۳۹۳آلتهایم،  129
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ی تولید تردید بیش از پانصد هزار تن جمعیت داشته است. چون چنین حجمی از افزودهاین هنگام بی

شده به جمعیتی بین نیم تا یک میلیون تن یه دریافت میکشاورزانه و آن مبلغ هنگفت که قاعدتا برای جز

 کند. داللت می

دانیم که در قرون آغازین چیرگی تازیان بر بلخ تا حدودی از اهمیت و رونق آن کاست. با این همه می

هجری  ۱۱۲عصر اسالمی و در زمان افول این شهر همچنان دویست هزار نفر جمعیت داشته است. در سال 

ق( که نصر بن سیار کِنانی آخرین حاکم اموی بلخ این شهر را به صورت پایگاهی نظامی ۱۱۶خورشیدی )

شان در شهر مستقر ساخت. در آن هنگام جمعیت این اعراب درآورد، لشکری ده هزار نفره را به همراه خانواده

ه و تنها بخشی از شدشده همچنان اقلیتی در شهر محسوب میکه احتماال چهل تا پنجاه هزار نفر بالغ می

اند. بنابراین جمعیت بلخ در این هنگام باید دست کم صد هزار تن بوده باشد. ها را در اختیار داشتهمحله

و این بدان معناست که شهر  130ی بلخ دوازده فرسنگ بودهی دو دروازهنویسد که فاصلهیعقوبی در البلدان می

اش شمار شاگردان ابوالقاسم بلخی در مدرسه 131ی است.شصت و پنج کیلومتر درازا داشته که عدد چشمگیر

ی مجلسهای درس دانشمندان و چنین رقمی که مشابهش را درباره 132انددر این شهر را سه هزار تن نوشته

 کند. بینیم، به جمعیتی چند صد هزار نفره در شهر داللت میدیگر نیز می

فضائل »دهد ر دوران اسالمی به دست میی جمعیت این شهر دهایی دربارهسندی دیگری که برگه

ق( به پارسی برگردانده شده است. این ۶۷۶) ۶۵۶ق( به تازی نوشته شده و در ۶۱۰) ۵۹۲است که در « بلخ

                      
 .۱۹۰: ۱۳۹۰رپلی، چی و کمالی سزاده شانهحسین 130
 .۱۹۱: ۱۳۹۰رپلی، چی و کمالی سزاده شانهحسین 131
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بلخ ... در زمان سابق سه هزار »گوید که از دید نویسندگان در آن تاریخ دوردست متن با دقت چشمگیری می

اش را چهارصد و شمار مدارس ۱۸۴۸کتاب شمار مسجدهای آن را این «. سال پیوسته معمور بوده است

دانسته و گفته نهصد دبیرستان معتبر و هزار و دویست مفتی مصیب و پانصد و بیست ادیب ماهر و پانصد 

این اعداد با هم سازگاری دارند و با توجه به شمار  133حمام و چهارصد گنبد یخدان )یخچال( داشته است.

دانیم که بلخ در این کنند، و میا به جمعیت مسلمانی حدود دویست هزار نفره داللت میهمسجدها و مدرسه

تاریخ همچنان مرکز بزرگ دین بودایی و زرتشتی هم بوده و به احتمال زیاد مسلمانان تنها بخشی از جمعیت 

ده و دوباره به حدود اند. یعنی احتماال جمعیت بلخ تا تا قرون میانی اسالمی ترمیم شدادهشهر را تشکیل می

 نیم میلیون نفر بالغ شده باشد. 

شکوفایی و رونق شهرنشینی در ایران شرقی اغلب در منابع اروپایی نادیده انگاشته شده و روایتها و 

اند. بیشتر مورد توجه بوده -به دلیل نزدیکی به اروپا–شوند اسنادی که به مرزهای غربی ایران زمین مربوط می

اید توجه داشت که احتماال وزن شهرنشینی در ایران شرقی از ایران غربی سنگینتر بوده است. با این همه ب

اند و هایی اندک با هم قرار داشتهگذشته از بلخ از چندین شهر بزرگ دیگر سراغ داریم که همزمان در فاصله

ال شهر مرو در ایران رقیب بوده است. به عنوان مثشان در سطحی جهانی بیتراکم جمعیت و شمار ساکنان

ی دیگر بوده که مانند بلخ از عصر اوستایی تا به امروز همچنان پایدار بوده شرقی یکی از مراکز بسیار دیرینه

اش را با مسلمان درآمیخته و در ابتدای دوران اسالمی فاتحان تازیکوشیدند تا با الگویی شبیه به بلخ جمعیت

خواهیم که پنجاه هزار خانوار عرب از بصره و به همین خاطر می شان جلوگیری کنند.سازند و از سرکشی

                      
 .۲۱: ۱۳۵۰واعظ بلخی،   133



137 

 

شدند همچنان در کوفه به مرو کوچانده شدند و این جمعیت عظیم که دست کم به دویست هزار نفر بالغ می

تر از بلخ اند و بنابراین مرو نیز در این دوران شهری چند صد هزار نفری و احتماال پرجمعیتآنجا اقلیتی بوده

 وده است. ب

گشت، نیشابور اش به عصر ساسانی باز میشهر مهم دیگر ایران شرقی که دیرآیندتر بود و پیشینه 

گوید شبیه ای شترنجی ساخته شده و مستوفی میاست. نیشابور در دوران شاپور اول ساسانی بر اساس نقشه

ر این تاریخ بازی شترنج هرچند هنوز د 134اش هشت در هشت خانه داشته است،ی شترنج نقشهبه تخته

اختراع نشده بود. این شهر احتماال در دوران ساسانی سه و نیم هکتار مساحت داشته که در گام نخست تا 

هکتار  ۶/۱۷ی اعراب به این شهر به مساحت تقریبی و در زمان حمله 135یابدبیش از چهارده هکتار توسعه می

ق( ۴۰۵ /۳۹۴ی ی حاکم نیشابوری )درگذشتهور نوشتهرسد. این شهر چنان که در کتاب تاریخ نیشابمی

خوانیم در قرون آغازین هجری شصت و پنج روستا را در خود هضم کرده بوده و چهل و هفت محله می

طوری که مساحت آن را تا این تاریخ  136تایشان با آن روستاها برابر بوده است.داشته که نام بیش از بیست

چند در حدود العالم وسعت شهر یک فرسنگ در یک فرسنگ دانسته شده که هر 137اند.هکتار دانسته ۱۶۸۰

 138شود.با پنج کیلومتر مربع برابر می
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اند تخمین بزنند. شناسان تمایل دارند جمعیت شهرهای ایرانی را کمتر از آنچه که منابع گفتهشرق

تا پنجاه هزار تن دانسته  چنان که باسورث جمعیت نیشابور در ابتدای قرن پنجم هجری قمری را بین چهل

بی آن که دلیلی برای این سخن بیاورد و بی آن که شرح دهد چرا اعداد دقیق و همگرای گزارش  139است،

ی نیشابور به شده در منابع کهن ایرانی را نادیده انگاشته است. ریچارد بولت که پژوهش چشمگیری درباره

فته و جمعیت این شهر را در پایان دوران ساسانی بر دست داده، با روشی علمی و مشخص به راه مشابهی ر

که با مساحت هفده هکتاری شهر  140نفر دانسته ۳۲۵۰تا  ۱۷۶۰نفر بر هکتار،  ۲۰۰تا  ۱۰۰مبنای تخمین تراکم 

 شده تناسب دارد. های شهر که از روستاهای قدیمی تشکیل میتناسبی ندارد و بیشتر با یکی از محله

ایش به همین شکل دست پایین را گرفته و جمعیت آن در ابتدای قرن هی تخمینبولت در همه

ی جمعیت تخمین او با سماجت همواره کمینه 141هزار تن تخمین زده است. ۲۲۰تا  ۱۱۰چهارم هجری را 

ی مغول یک دهد. چرا که شواهد فراوانی داریم که جمعیت نیشابور را در زمان حملهممکن را به دست می

اند و بنابراین جمعیت در سه قرن پیشتر باید بیش از این مقدار بوده باشد. عتبی در زده میلیون تن تخمین

و این بدان معناست   142گوید که تنها در نیشابور صد هزار تن تلف شدند،ق( می۴۰۱) ۳۹۰وصف قحطی سال 

حطی در که شهر دست کم سیصد هزار تن در آن دوران جمعیت داشته است. چون حد باالی قدرت کشتار ق

 شهرها یک سوم جمعیت است.
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گوید شود. ابن خردادبه میی دیگری که در دست داریم به تولید اقتصادی نیشابور مربوط میداده

هزار درهم  ۷/۷۵۸میلیون درهم بوده که از آن میان  ۱/۴مالیات نیشابور در دوران حکومت عبداهلل بن طاهر 

روشن است که در این تاریخ نیشابور جمعیتی بسیار زیاد داشته  از این رو 143آن مالیات چهارپایان بوده است.

و کارکرد اصلی شهر هم بازرگانی بوده است، وگرنه این که یک ششم کل مالیات شهر به چهارپایان مربوط 

شود. عدد چهار میلیون درهم نیز رقم هنگفتی است و به جمعیتی چند صد هزار نفره ناپذیر میشده توجیهمی

 کند. داللت می

ی جوالی در نیشابور گوید محلهاش به گزارش حاکم نیشابوری اشاره کرده که میخود بولت در مقاله

های متوسط شهر بود، سیصد کوچه داشته است. او از سویی این گزارش را بدون دلیل مردود که از محله

. یعنی کوی/ کوچه در منابع که نادرست است بست در نظر گرفتهدانسته و از سوی دیگر کوچه را معادل بن

گاه با اسب در آن  قدیمی خیابانی است که پهنایش برای گذر ارابه کافی نبوده و از این رو مردم بیشتر پیاده و

 واند و درازا بست باشند و یا نباشند و اغلب هم چنین نبودهاند بنتوانستهها میاند. کویکردهآمد و شد می

بست را اغلب بست بیشتر بوده است. در واقع در منابع قدیمی فضاهای بنهای بنهایشان از کوچهشمار خانه

 اند. دادهه دست نمیباند و نام و نشان مجزایی برایشان گرفتهها در نظر میبخشی از کوی

ی جوالی یا جوالهکان احتماال یک هکتار بوده، بنا به تخمین بولت با توجه به این که مساحت محله

شک نادرست است. چون چنین جمعیتی به یک اند که بیکردهنفر زندگی می ۱۵-۱۰ی از این محله در هر کو

خوانیم در حالت عادی پنج )در خانوار گسترده تعلق داشته است و هر کوی بنا به آنچه در منابع تاریخی می

                      
 .۲۹: ۱۳۷۰ابن خردادبه،   143
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آید که شواهد چنین بر می های بازاری( خانه داشته است. از جمع بستن اینتا بیست )در محلهها( کوچه باغ

ای بین چهارصد تا ششصد هزار تن را در نیشابور در ابتدای قرن چهارم هجری خورشیدی جمعیت کمینه

داده و این با گزارش مورخان عصر مغول سازگار است که جمعیت نیشابور را پس از گذر سه خود جای می

 اند.قرن به حدود یک میلیون تن تخمین زده

ه برای تخمین جمعیت نیشابور داریم، بررسی مقاومت این شهر در برابر سپاهیان مهاجم راه دیگری ک

است. زمانی که اعراب در قرن اول هجری به نیشابور حمله بردند سپاهیانشان چند ده هزار تن را در بر 

دان طوالنی و ه ماه معطل ماندند و مقاومت مردم شهر چنهای نیشابور نُدانیم که پشت دروازهگرفت و میمی

جمعیت مهاجمان چندان زیاد بود که عبداهلل بن عامر فاتح نیشابور در بیرون شهر مسجدی برایشان ساختند 

که همان مسجد قهندز بود و در همان هنگام اردوگاهشان به شهری مانند شده بود که بعدها هم باقی ماند و 

ناسبی با نیروی مهاجم داشته باشد و تخمین یک رباط نیشابور شد. از این رو جمعیت مستقر در شهر باید ت

کند. ناگفته نماند که رباط مرکزی اداری و نظامی بوده که ی بولت این شرط را برآورده نمیتا سه هزار نفره

ها بعد از فتح اند. رباطساختهمی -اما متصل به آن–فاتحان مسلمان پس از فتح شهرهای مهم در بیرون آن 

های تامین امنیت راههای تجاری کارکرد داشته است. چنان که نیشابور مانده و مانند قرارگاهشهرها هم باقی می

بست هم رباطهایی داشته و اینها در محل اتصال عالوه بر رباط مشهور چسبیده به شهر در دیزباد و سنگ

 اند.راههای تجاری به هرات و توس و مرو قرار داشته

اند که با نیم که سپاهیان مهاجم ده تومان یعنی صد هزار سرباز داشتهدای مغول هم میدر زمان حمله

رسیده است. جمعیت نیشابور چندان نیروی تدارکات و پشتیبانی احتماال شمارشان به دو برابر این مقدار می

ی فهی اول با خوارزمشاه از حمله به شهر پرهیز کرد و به دریافت علوزیاد بود که این نیروی عظیم در حمله
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سپاهیان از بزرگان شهر بسنده کرد. نیشابور تا دو سال سرسختانه در برابر مغوالن مقاومت کرد و با توجه به 

اند، گزارش مورخان که شمار جمعیت شهری توانایی فعالیت نظامی داشته ٪۲۵-۱۰این که در آن دوران 

د. کشتار نیشابور که دوازده روز به درازا اند باید درست بوده باشساکنانش را حدود یک میلیون تن تخمین زده

کشید باعث شد این شهر با خاک یکسان شود و شهری که به همین نام بعدتر در همان جایگاه ایجاد شد طبق 

تخمین بولت در قرن نهم ده تا بیست هزار تن جمعیت داشت و تا پایان قرن نوزدهم میالدی هم در همین 

 144حدود باقی ماند.

تنها در ربع شمال خاوری ایران زمین و تنها در قلمرو یکی از استانهای کهن ایرانی به این ترتیب 

ی زمین به شمار بینیم که در دوران خود از بزرگترین شهرهای کرهیعنی خراسان چندین شهر بسیار بزرگ می

ه و کنار هم اند. بزرگترین شهرهای خراسان در زمان ابن حوقل هرات و بلخ و مرو و نیشابور بودآمدهمی

گوید شمار عمارتها اند. هرچند ابن حوقل میدهد که وسعتی کمابیش همسان داشتهآمدن این نامها نشان می

و حجم ترابری کاروانهای تجاری در نیشابور از بقیه بیشتر بوده و از لحنش معلوم است بزرگی این شهر 

و از  146طه نیشابور را دمشق کوچک نامیدهجالب آن که ابن بطو 145چندان بیش از سه تای باقی نبوده است.

آید که دمشق از نیشابور بزرگتر بوده است.  نیشابور تنها کارکرد بازرگانی نداشته و یک مرکز اینجا بر می

                      
 .۱۳: ۱۳۷۸بولت،  144
 .۱۶۶: ۱۳۶۶ابن حوقل،  145
 .۴۷۱: ۱، ج.۱۳۷۰ابن بطوطه،   146
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و ساخت  150و سفالگری 149گیری و عطرسازیو روغن 148و بافندگی 147صنعتی مهم بوده که صنعت فلزکاری

 در آن شهرتی داشته است.  151جام

شده است. در هر دوران تاریخی که به هرنشینی در ایران زمین تنها به یک نقطه محدود نمیرونق ش 

بینیم که ابعادشان به کلی با آنچه از شهرنشینی در تمدنهای دیگر این قلمرو بنگریم شهرهای بزرگی می

ا آمده و تا به امروز ی دیگر از این شهرهای باستانی که نام آن هم در اوستشناسیم تفاوت دارد. یک نمونهمی

تداوم یافته و قدمتی سه هزار ساله دارد، ری است. این شهر که نامش )در زبانهای باستانی ایرانی: راگا و 

است، یک کانون مهم بازرگانی میان ایران شرقی و غربی بوده و کمابیش در « راه»راغَه( احتماال به معنای 

مند بوده است. ری به گواهی مقدسی به از در جنوب از آن بهرهشمال همان موقعیتی را داشته که انشان/ شیر

و تجارت در آن به قدری تخصصی بوده که  152خاطر بازارهای گشاده و کاروانسراهای خوبش مشهور بوده

ی پیشینه 153اش در جایی خاص قرار داشته و فضایی تخصصی برای خود داشته است.در قرون میانه بازار بادام

در یک  154گشت.اش ابریشم بود به دوران پیش از اسالم باز میی خام اصلیکه ماده صنعت بافندگی ری

                      
 .۴۶-۳۱: ۱۳۸۷، پهلوان شریفان و ده 147
 .۱۶۶: ۱۳۶۶ابن حوقل،  148
 .۲۰۵: ۱۳۶۸اصطخری،  149
 .۳۰۵: ۴، ج.۱۳۸۵فرای،   150
 .۸۹: ۱۳۶۲حدود العالم،  151
 .۵۸۲: ۱۳۶۱مقدسی،   152
 .۵۸۳: ۱۳۶۱مقدسی،   153
 .۵۷۱: ۱۳۵۴کریمان،   154
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نویسنده و دانشمند سرشناس داشته که نام و  ۴۵۰بینیم که شهر ری گردآوری ساده از منابع باستانی می

 155شان تا چند قرن بعد باقی مانده و به روزگار ما رسیده است.نشان

 

 

  

                      
 .۱۳۵۴کریمان،   155
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 هر رد خارج از قلمرو اریان زمینگفتار سوم: سیر تحول ش 

 

برای آن که اهمیت پیشگام بودن تمدن ایرانی در ظهور شهرها نمایان شود، باید تاریخ ظهور نخستین 

شهرکها و شهرها با سطحی مشابه از پیچیدگی را در تمدنها و فرهنگهای دیگر با آن مقایسه کنیم. کهنترین 

ی تمدن ایرانی ی سند که به حوزهز بخشهای شمال غربی و درهآثار از شهرکهای کشاورزی در هند )جدای ا

شوند. در چین هم یک و پ.م نمایان می ۲۵۰۰مربوط است( سه هزار سال دیرتر از ایران زمین و در حدود 

پ.م اولین آثار شهرنشینی در سطح شهر سوخته و جیرفت  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰ی نیم هزار سال دیرتر، در فاصله

 مایان شد. و موهنجودارو ن

مصر تحقق یافت. با ی ایران و چنان که گفتیم، در ابتدای کار انقالب کشاورزی در دو تمدن همسایه

ی دوم پیش از ی هزارهاین همه مکان شهری در مصر بسیار دیرتر از ایران تحول یافت. در واقع تازه در میانه

بینیم. رونق شهرنشینی مصری م پ.م را میی سوای همسان با ایرانِ هزارهمیالد است که جنبش شهرسازی

پیامد آغاز پادشاهی میانه و گسترش سیاسی این دولت به سوی مرزهای جنوبی و غربی ایران زمین )فلسطین 

های جمعیتی و سوریه( بود. تا پیش از این تاریخ شهرهای ممفیس در شمال و تب در جنوب گرانیگاه

یتی بیشتر سیاسی داشتند و بیشتر مراکز دیوانی فرعون محسوب شدند که ماهشهرنشینی در مصر محسوب می

اش از ی جمعیتیشدند، تا سکونتگاه طبقاتی مختلف از مردم. اما پس از آن ساخته شدن شهرهایی که بدنهمی

مردم عادی تشکیل شده باشد در مصر رواج یافت. با این همه همچنان شهرهای بزرگ و مهم همان خصلت 
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شدند. یکی از مشهورترینِ این ا داشتند و برای سکونت فرعون و کارگزارانش ساخته میدرباری پیشین ر

 آتِن است که امروز بیشتر با نام العمرنه شهرت دارد. شهرها آخت

آتون بوده که دورانش یکی از انگیز مصری یعنی آخناین شهر پایتخت فرعون یکتاپرست و شگفت

شود. این فرعون پایتخت خود را یکسره از نو ن و هنر محسوب میاوجهای زندگی شهری و عصر نوزایی دی

آتن نام گرفت، احتماال نخستین پایتخت مصر در جایگاهی دور از شهرهای پیشین ساخت. این شهر که آخت

ای نداشت و در میان شهرهایی که همگی کم در معنای دقیق کلمه است. چون تا پیش از آن فرعون مقر یگانه

اش دست باال ی دشتی قرار داشت که برداشت کشاورزانهآتن در میانهکرد. آختگردش می جمعیت بودند

هایی که برای جمعیت این پایتخت در هزار نفر را تامین کند. به همین خاطر تخمین ۴۵توانست حدود می

این پایتخت  تر است، چونهرچند عدد بیست هزار پذیرفتنی 156دست داریم بین بیست تا پنجاه هزار نفر است.

تنها به مدت یک دهه رونق داشت و پس از آن که فرعون یکتاپرست درگذشت، رو به زوال گذاشت و به 

 زودی متروک شد. 

ی هرم یا بناهای چنان که گفتیم، شهرهای ناپایدار مصری در اصل بیشتر اردوگاه کارگران سازنده 

آتون احتماال همین سنت هایی مانند آختپایتخت سنگی بودند. یکی از دالیل متروک شدن ساده و آسانکالن

ترک شهرهای موقت کارگران پس از پایان ساخت بناهای بزرگ بوده است. احتماال این شیوه از تجمع 

گیری شهرهای موقت و ناپایداری که گاه بیش از ده هزار سنگی و الگوی شکلجمعیت کارگران بناهای کالن

                      
156 Kemp, 1991: 269. 
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های مستقیم سنت کالن سنگی دوران پیشاکشاورزی بوده باشد. چون شکل یاند، ادامهساکن داشته نفره

 اند.  بینیم و آشکار است که اینها ارتباطی با هم نداشتهگوناگونی از آن را در گوشه و کنار جهان می

ای هزار و پانصد ساله نسبت به آنها بر زمین پدید سومین تمدنی که پس از ایران و مصر و با وقفه

ی زمین هم محسوب ن بود که به خاطر انقراض مصر امروز بعد از ایران دومین تمدن کهن کرهآمد، چی

های شهرنشینی در چین به نسبت دیر پدیدار شد. در کتابهای تاریخ سنتی چینی به شود. نخستین نشانهمی

تو یکی ه فرهنگ اِرلیهای مربوط بدودمانی به نام شیا اشاره شده که بسیاری از مورخان چینی آن را با یافته

که  157پ.م( است۲۰۰۰-۲۲۰۰شان )ی مستقیم فرهنگ پیشانویسایی لونگتو ادامهگیرند. فرهنگ ارلیمی

توان در آن یافت. با این همه در بقایای های مستقر را میهای زندگی کشاورزانه و دهکدهنخستین نشانه

اطیری دودمان شیا را تایید کند. چون در این ای نیست که تاریخی بودن شاهان استو نشانهفرهنگ ارلی

پشتهای پیشگویی یافت نشده و اسناد تاریخی و نویسایی نگارهایی ابتدایی بر الکِ سنگها جز اندیشهبازمانده

 اند. به معنای دقیق کلمه هنوز آغاز نشده

گیرند و هردو را میی شیا یکی تو را با دورهبا این همه به پیروی از سنت چینی اغلب فرهنگ اِرلی

شون که نام کنند. بر مبنای این برداشت، شهرِ مهم یافت شده در این فرهنگ را نیز با ژِنتاریخی فرض می

برانگیز، این نکته روشن است که  اند. با تمام این فرضهای بحثی شیا بوده یکی گرفتهپایتخت فرضی سلسله

های شهرنشینی و نویسایی تو، نخستین جوانهقلب فرهنگ اِرلی شون شهرت یافته و دردر جایی که امروز به ژن

شناسان آن است که دوران زمانی شکوفایی این فرهنگ در چین نمودار شده است. امروز توافق عمومی باستان

                      
157 Sit, 2010: 47. 



147 

 

تو کشف استقرارگاه ارلی ۱۵۰.م( نزدیک به ۲۰۰۰) ۱۳۷۹پ.م بوده است. تا سال  ۱۶۰۰تا  ۱۹۷۰ی در فاصله

این مراکز استقراری همگی روستاهای کوچک  158تای آن در غرب و مرکز استان هِنان قرار دارند. ۶۷شد که 

شود. باید توجه داشت که در زمان یاد شده یعنی های شهری در آنها یافت نمیو کم جمعیتی هستند و سازه

ده هزار نفر جمعیت به ی شهرهای بزرگی با چند ی دوم پیش از میالد در ایران زمین شبکهی دوم هزارهنیمه

 خوبی شکل گرفته بود و بیش از هزار سال قدمت داشت.

پ.م( آغاز شد و با ساخت کاخ و  ۱۷۰۰)از حدود  ۳-توی اِرلیشهرنشینی واقعی در چین در دوره

تو بر اساس یابد. شهرهای فرهنگ ارلیاین روند تا یک قرن بعد ادامه می معبد همراه بود. دوران شکوفایی

شان بنای بزرگی بود که همزمان معبد نیاکان قبیله و کاخ ی مرکزیشدند و هستهی چهارگوش ساخته میطرح

در این شهرها مراکز آیینی و سیاسی از هم تفکیک نشده بود و مساحت شائوچای  159شد.شاه محسوب می

سوخته در  که نیمی از اوج مساحت شهر 160هکتار بوده ۶۰شده، که شهر مرکزی این فرهنگ محسوب می

هکتار مساحت داشته و جمعیتش به  ۳۷۵هزار سال پیشتر از آن است. بزرگترین مرکز استقراری این فرهنگ 

دوران شیا با آغاز عصر برنز چین برابر است و نخستین نمودهای  161شده است.هجده تا سی هزار نفر بالغ می

رانند در این ای بزرگ از بردگان فرمان میهای مفرغی که بر طبقهی جنگاور مسلح به سالحپیدایش یک طبقه

تو بر اساس ساز و کارهای استخراج مس و قلع و شود. طرح شهرهای فرهنگ ارلیدوران در چین نمایان می

 162زده است.روی شکل گرفته و روندهای ذوب فلز و صنعت فلزکاری است که شکل عمومی شهر را رقم می

                      
158 Sit, 2010: 46. 
159 Sit, 2010: 58-56. 

160 Sit, 2010: 54. 
161 Sit, 2010: 62. 
162 Sit, 2010: 53. 
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ام زندگی بسیار دیرتر ظهور کرد، اما به خاطر تثبیت زودهنگشهرنشینی چین هرچند نسبت به ایران  

تا  ۷۲۲ی سالهای کشاورزانه در این قلمرو روندی به نسبت پایدار از رشد و توسعه را تجربه کرد. در فاصله

هار چپ.م  ۵۰۰شهر در این قلمرو پدید آمد که در  ۷۸پ.م که عصر ظهور شهرنشینی در چین است،  ۴۸۰

سعت یازده میلیون هزار نفره داشت. این شمار از شهرها در قلمروی با و ۲۰۰تا  ۱۰۰یت تایش جمعتا شش

ی شهرهای ایران زمین مقایسه شود. همچنین زمان کیلومتر مربع به نسبت اندک است، به ویژه اگر با شبکه

تری یعنی تمدن باخسال نسبت به ایران زمین تاخیر دارد. با این همه اگر با قلمرو  ۱۵۰۰ظهور این شهرها هم 

کند. چون در این قلمرو وضعیت متفاوت بود و شهرنشینی ود پیشرو و مترقی جلوه میشرومی مقایسه -یونانی

 در واقع تا چند قرن اخیر رونق چندانی نداشت. 

ی در فاصله در چین اقتصادی که مازاد کشاورزی الزم برای تراکم جمعیت باال را پشتیبانی کند تازه

ود که بپ.م در چین شمالی  ۶۰۰پ.م تحول یافت و پیامد کاشت سویا بود. در حدود  ۷۰۰تا  ۴۰۰سالهای 

دار به محصولی در حد یک تن بر هکتار رسید و این مازاد کشاورزی برای این که هر کاشت ارزن سبوس

 کشاورز پنج یا شش تن اعضای خانوار خود را تامین کند کافی بود. 

ار چین هم در حدود همین تاریخ شکل گرفتند و این نسبت به ایران ترین شهرهای حصاردقدیمی

تا دویست هزار تن جمعیت داشته را در زمین یک و نیم هزاره دیرآیندتر بود. شمار شهرهای چین که صد 

اند. شهرهای چین با مساحت بیش از پنجاه هکتار تا سال قرن پنجم پ.م بین چهار تا شش تا تخمین زده

شد که همگی در چین شمالی قرار پ.م که وحدت سیاسی در این قلمرو ممکن شد به بیست تا بالغ می ۲۲۱

ترین شهرها از این هم بسیار متاخرتر بود. چنان که قدیمی داشت. در سایر بخشهای قلمرو خاوری تاسیس

میالدی یعنی پس از  ۷۰۰-۶۵۰شهرهای ژاپن که بر اساس سرمشق چینی ساخته شده بود، تازه در سالهای 
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بنابراین این نکته آشکار است که جهش به سطحی نو از پیچیدگی  163انقراض دوران ساسانی شکل گرفت.

تاسیس نخستین شهرها امری ویژه و یکه بوده که بسیار زودتر از باقی تمدنها تحقق  اجتماعی در ایران زمین و

 اش بوده است.ی خاصشناسانهی ایران زمین و نیمرخ بومیافته و خاستگاهش چنان که گفتیم جغرافیای ویژه

را  توان آنی غربی قلمرو میانی شکل گرفت که میتقریبا همزمان با چین، تمدن دیگری در نیمه

ی مرکزی این تمدن در بالکان و ایتالیا قرار داشت و به تدریج طی هزار سال به تمدن اروپایی نامید. هسته

ی اروپای امروزین را در بر گرفت. اروپا مرکزی مستقل و درونزاد سمت غرب گسترش یافت و سراسر قاره

ی باستانی ایران و مصر دانست که به تداومی از تمدنها شود و بیشتر باید آن رااز ساخت تمدن محسوب نمی

 سمت شمال و غرب گسترش یافته و به تدریج استقالل یافته باشد. 

ی یونان و کرت و بالکان آغاز شد ی دوم پیش از میالد در شبه جزیرهی هزارهتمدن اروپایی در میانه

تمدن ایرانی بود. هرچند به ی غربی ی مستقیم حاشیهو فنون کشاورزانه و الگوی ساخت روستاهای آن ادامه

ی اول پیش از میالد و ی هزارهویژه از نظر دین و سیاست زیر تاثیر مصر هم قرار داشت. این قلمرو در میانه

شود و تا همزمان با تاسیس دولتهای ماد هخامنشی فرهنگی ویژه را پدید آورد که فرهنگ یونانی خوانده می

ی هرودوتی از رویارویی شرق و غرب، بر خالف تصور عوامانه به امروز دوام آورده است. این فرهنگ

ی پارسیان، مقدونیان یا رومیان )که بعدتر به استقالل سیاسی یا اهمیتی نظامی نداشت و همواره زیر سلطه

ی انتقال تمدن ایرانی به غرب بودند، یافتند( قرار داشت. با این همه یونانیان که واسطه عثمانیان دگردیسی

                      
 .۸۰-۷۷: ۱۳۸۹بروک،   163
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ها را جذب ها و سکاها، و فناوری نظامی آشوریها و کاپادوکیو اساطیر فنیقی، سبک زندگی لودیخط 

 کردند و آن را به روم منتقل کردند که نخستین دولت مستقل و نیرومند شکل گرفته در اروپا بود. 

که در  در قلمرو تمدن اروپایی نیز شهرنشینی بسیار دیر تحول یافت. در دوران موکنای و مینوآ

ایم و ی دوم پیش از میالد در جنوب بالکان و کرت وجود داشتند، شهر به معنای واقعی کلمه نداشتههزاره

بینیم بیشتر کاخ شاهی محلی و مرکز استقرار دیوانساالری کوچکش مراکز شهری مثل الگویی که در مصر می

شود ی از شهرنشینی در این منطقه نمایان میبوده است. تازه در قرن هفتم و هشتم پیش از میالد است که الگوی

های شود و وامگیری مستقیمی است از الگوی دولتشهری مردم فنیقیه و کنعان. پولیسکه پولیس خوانده می

ی متحد بودند که زمینهایی کشاورزی را در اطراف خود ای بزرگ یا چند قبیلهیونانی مراکز استقرار قبیله

 کردند. ای از بردگان بر این زمینها کشت و زرع میر طبقهداشتند و از راه استیال ب

ای که همر های همر است. ساختار شهریکهنترین متنی که از فرهنگ یونانی در دست داریم سروده

دهد. در اینجا عناصر اصلی کند، شکلی ابتدایی و آغازین از پولیس یونانی را نشان میدر ایلیاد توصیف می

بینیم و نهادهایی روند را مینظام سنگین اسلحه که دسته جمعی به جنگ میی پیادهیطرهپولیس بعدی یعنی س

ی خاندانی نیرومند هست را هم ی نظامی دولتشهر که در ضمن رئیس قبیله و سرکردهمانند شاه یا فرمانده

های خستین پولیسگیری نپ.م سروده شده که حدود دو قرن از زمان شکل ۷۵۰بینیم. ایلیاد در حدود سال می

های بینیم به پیش از ظهور پولیسهای همری میتر است. بنابراین ساختاری که در منظومهکالسیک عقب

داری گسترده، تجارت دریایی و نویسایی در این دوران در میان شود. یعنی بردهیونانی کالسیک مربوط می

 یونانیان رواجی نداشته است. 
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دار شهرنشین که همگی ی برده، یعنی برآمدن یک طبقه«هاب هوپلیتانقال»این بدان معناست که 

ه صورت سرباز سنگین اسلحه باشند و زمینهایشان در خارج شهر به دست بردگانشان کشت شود و خودشان ب

ی تحولی در سرزمین یونان بوده که پس از دو قرن به بار نشسته است. گروهی به جنگ بروند پیامد و نتیجه

ی قرن دهم پیش از میالد هم عقب برد. در این هنگام توان تا زمانی دورتر یعنی میانهاین تحول را می یپیشینه

نماید که ویرانی فراگیر سازمان شهری بینیم و چنین میهای خروج یونان از عصر ظلمت را مینخستین نشانه

م شده و ه بود، به تدریج ترمیو تباهی جمعیت که پس از ورود اقوام یونانی در سیصد سال پیش رخ نمود

 گری است. اش پدیدار شدنِ مجدد صنعت کوزهنخستین نشانه

شناختی در قلمرو دریای اژه رخ داده و افزایش اال تحولی بومپ.م احتم ۷۵۰-۸۵۰ی سالهای در فاصله

عصر همری  ی هشتم وبارندگی باعث شده جمعیت در آناتولی و یونان افزایش یابد. طوری که تا قرن میانه

ز تغییر اقلیمی شمار ساکنان این قلمرو احتماال دو برابر شده است. عامل دیگری که احتماال اهمیتی بیشتر ا

برداری های جدید کشاورزی از نواحی غربی ایران زمین به آناتولی و یونان است که بهرهداشته، ورود فناوری

های تین نشانهدر قرن هشتم و هفتم پیش از میالد نخس از زمین و تولید غله را افزایش داده است. در نتیجه

شود. در این شرایط است که افزایش جمعیت در کنار کمیابی زمین کشاورزی پولیس در قلمرو یونان نمایان می

ی جنگاور بر یک ها را نتیجه داده و چیرگی یک طبقهها و کیویتاسای نظم خاص پولیسدر قلمرو مدیترانه

 کشاورز را نتیجه داده است.  ی بردگانالیه
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ساخته نشینی یونانیان و خروج گاه به گاه اضافی جمعیت را هم ضروری میهمین نظم بوده که کوچ

ی خاص از سازماندهی جمعیت به ظهور شهرهایی انجامیده که به خاطر غیاب نویسایی، این شیوه 164است.

اند. نمودهمراتب سیاسی تخت و ساده و ابتدایی میمحدود بودن یا غیاب بازرگانی، غیاب پول و غیاب سلسله 

اش تا گیری بازار شهری و گشایش راههای ترابری کاال که ویژگی شهرهای ایرانی است و دامنهیعنی شکل

رسیده، در یونان تکامل نیافته است. دموکراسی یونانی که در اصل غیاب نهادهای دولتشهرهای فنیقیه می

راتب قانونمند قدرت است، در کنار دیرگاه بودن نویسایی و صنایع و فنون وابسته سیاسی استوار و سلسله م

، که تنها سازمان یافتگیِ به مهارت و دانش همگی احتماال پیامدهای فراوانی و ارزانی نیروی کار بردگانی بوده

 ی جنگ بوده است. دار خویشاوند آمادههای بردهضروری برای تداومش اتحاد هوپلیت

بر سر  گیری نهادهای سیاسی پیچیده و قانونمند شدن ستیزهای از شکلن نظم سیاسی ابتداییچنی

های خویشاوند فرو ای سامان نیافته از خاندانها و تیرهداران را به تودهی بردهکرده و الیهسروری جلوگیری می

شان و مهاجمان اما در برابر بردگان اند،ندهای زودگذر سیاسی در برابر هم مشغول بودهبکاسته که به زد و می

)اوپاتریدای:  اند. همین تمایزی که میان اشرافشدهای یکپارچه وارد میدان میخارجی همچون عشیره

 دِموس: ( و تودهی پدرِ خوب و نجیب، دارنده«هوپدر»، یعنی( ی مردان عشیره) 

واج داشته است. چنان که در روم هم تمایز مشابهی را میان نه ربینیم در سراسر سرزمینهای گرداگرد مدیترامی

Patrician   وPlebeian  .داریم 

                      
164 Zuiderhoek, 2016: 22-25. 
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ها به به این ترتیب تقریبا همزمان با ظهور دولت هخامنشی، دولتشهرهای یونانی هم در قالب پولیس

منشی شکوفا شد ثباتی ساختاری دست یافتند. مشهورترین پولیس یونانی آتن است که به ویژه در عصر هخا

های بسیار متنوعی وجود دارد. ی جمعیت آتن در دوران کالسیک تخمینو به نویسایی دست یافت. درباره

پ.م تحولی جمعیتی در آتن رخ داد و بخش بزرگی از مردمی که  ۴۳۰دانیم که در حدود سال این را می

این دوران  165شینی در آتن رونق گرفت.کردند به آتن کوچیدند و شهرنپیشتر در روستاهای اطراف زندگی می

گیرد که ایرانیان با رهبری مردونیه شهر را دو بار پیاپی فتح کردند و این شهر بالفاصله پس از عصری قرار می

 ی تمدنی ایران هخامنشی پیوند دادند. را به شبکه

شود. میای که از جمعیت آتن در دست داریم به پس از این گذار مربوط گزارشهای باستانی

پ.م  ۴۳۱گوید که در شود، میی شمار شهروندان آتنی که تنها مردان بالغ را شامل میتوکودیدس درباره

سایر مورخان باستانی از جمله دیودوروس سیکولوس هم اعدادی مشابه  166هزار تن بوده است. ۴۳شمارشان 

مار خانوارهای شهر دانسته و با چهار بر این مبنا مورخان معاصر این عدد را همتای ش 167اند.را ارائه کرده

ی ایشان را محاسبه کرده و با افزودن کمی کمتر از همین مقدار به عنوان برابر کردن آن شمار اعضای خانواده

نماید. از اما این تخمینی نادرست می اند.ی بردگان به عددی بین سیصد هزار تا نیم میلیون نفر رسیدهعده

گوید شمار خانوارهای آتن ده شهایی دیگر هم در دست داریم. مثال گزنوفون میسویی بدان خاطر که گزار

                      
165 Thucydides, 2.16.1; Demosthenes, 57.10; Xenophon, Hellenica, 2.4.8-26. 
166 Thucydides, 2.13.6-8. 
167 Diodor, 12.40-44. 
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دهد. اما این عدد احتماال دقیق نیست و که شمار اهالی را به نزدیک چهل هزار تن کاهش می 168هزار تا بوده،

 به کار گرفته شده است. « خیلی»تنها در مقام اشاره به 

که تراکم جمعیتی نسبی را که از مراجع دیگر در اختیار داریم ترین تخمین آن است ترین و دقیقعینی

به مساحتِ مسکونی شهر آتن مربوط کنیم و به این ترتیب جمعیت ساکنان شهر را تخمین بزنیم. تراولوس 

زنند. با این همه شاید این هزار نفر تخمین می ۳۶بر این اساس جمعیت آتن در دوران کالسیک را نزدیک به 

هکتار بوده که  ۲۱۵ش از واقع باشد. چون مساحت داخل حصار شهر آتن در دوران کالسیک هم رقمی بی

هکتار از آن مسکونی بوده است. برآورد تراولُس برای مناطق مسکونی سیصد نفر بر هکتار و برای  ۱۲۰تنها 

چون تراکم  نماید.بینانه نمینفر بر هکتار را تخمین زده است که واقع ۱۷۰کل مساحت داخل حصار شهر 

جمعیت مرسوم در شهرهای باستانی اغلب از صد نفر بر هکتار کمتر بوده است. با این حساب کل جمعیت 

-۳۵شده است، که با افزودن شمار بردگان دست باال به شهروندان آتن احتماال در حدود بیست هزار تن می

  169شده است.هزار نفر بالغ می ۴۰

گوید که جمعیت شوند. ارسطو میهای افالطون و ارسطو تایید میهاین تخمین از طرف دیگر با اشار 

یک پولیس باید از حدی کمتر باشد، طوری که همه یکدیگر را بشناسند، و افالطون شمار مردان بالغ ساکن 

شمرد که به همراه با زنان و کودکان و بردگان به جمعیتی حدود بیست تن بر می ۵۰۴۰در آرمانشهر خود را 

فره داللت دارد. این گزارشهای فیلسوفانه که همگی در اطراف عددی حدود بیست هزار تن دور هزار ن

دهد. یعنی احتماال افالطون زنند، احتماال جمعیت شهر آتن تا پیش از استیالی نظم پارسی بر آن را نشان میمی

                      
168 Xenophon, Memorabilia, 3.6.14. 
169 Morris, 1989: 99-100. 
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تر آتن را آرمانی شکل قدیمیاند، کار و مخالف رسوخ فرهنگ ایرانی بودهو ارسطو که از نظر سیاسی محافظه

ی بیست تا سی هزار قلمداد کرده و اعداد مربوط به آن را بهینه فرض کرده باشند. نظر بروک هم که اندازه

 ۴۵۰-۵۰۰نفر را برای دولتشهرهای یونانی پذیرفته اما جمعیت آتن در دوران پیش از ورود مردونیه به آنجا )

 نماید. به همین خاطر نادرست می 170 برده،پ.م( را بی سند خاصی تا صد هزار باال

ای و هاین نکته هم جای توجه دارد که اصوال ساختار دولتشهرهای یونانی یک استخوانبندی قبیل

ی ایران زمین مثل بابل و شوش و ای استوار و انحصارگرا داشته و از آنچه که از شهرهای گشودهعشیره

ی جمعیتی دولتشهرهای یونانی ممکن است. به همین خاطر توسعه تر بودههگمتانه سراغ داریم بسیار ساده

هایی در ایتالیا و شمال آفریقا انجامیده نشینینبوده و افزایش جمعیت این قلمرو به مهاجرت و تاسیس کوچ

نشینی را سه قرن پیش است، و این احتماال قالبی بوده که در فنیقیه نیز وجود داشته چون موج مشابهی از کوچ

ها تر رقیب فنیقیهای خود مقلد و بعدکلنی بینیم و در واقع یونانیان در تشکیلز یونان در این منطقه میا

 شدند.محسوب می

های یونانی نشان داده که پولیس تنها یکی از سطوح ی پولیسپژوهشهای اخیر مکتب کپنهاک درباره

عشیره و قبیله پیوند داشته است. در واقع  سازماندهی جمعیت در یونان باستان بوده و به شدت با مفهوم

تبار و خویشاوند هایی هماند که عشیرهشده( تعریف می: یعنی قومها در بستر مفهوم اِثنوس )پولیس

سیاسی مجزا و مستقل نبوده و تنها سطحی -نماید که پولیس یک واحد اجتماعیاند. چنین میشدهرا شامل می

های شده است. به شکلی که در زیر آن یک اثنوس یا قوم را با عشیرهت محسوب میمیانی از ساماندهی جمعی

                      
 .۱۱۳-۱۰۱۱۲: ۱۳۸۹بروک،   170
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( را، که از نهادها و سازمانهایی : یعنی مشترک ایم، و در باالی آن مفهوم کوینِه )خویشاوندش داشته

این اتحادیه  ساخته است.ای برقرار میشده که پیوند میان شهرها را در اتحادیهسیاسی و آیینی تشکیل می

بسیار سست و شکننده بوده و تاریخ یونان باستان در اصل سیر پیوست و گسست شهرها در درون چنین 

 اند. های همسایه با هم داشتهایست، و رقابتهای خونینی که اتحادیهاتحادیه

آن تکامل ای در توان دریافت که نهادها و ساختارهای تازهساده بودن ساختار کوینه را از اینجا می

بینیم همان نهادهای مستقر در پولیس است که به شکلی نااستوار در بین چند شهر نیافته و هرآنچه در آن می

های یونانی در نهایت نیز با تغییراتی تاسیس شده، و به همین خاطر هم ناپایدار و ناکارآمد بوده است. اتحادیه

ساز پدید نیاوردند و کارکردشان سیاسی یا جریانی تاریخ به سطحی از پیچیدگی برتر ارتقا نیافتند و تمرکزی

ای را ها چنین کارکرد دفاعیهای مقطعی و اغلب ناموفق در برابر دشمنی مشترک بوده است. کوینهتنها دفاع

ی موارد به سرعت شکست خوردند و در برابر پارسیان، مقدونیان، و رومیان نشان دادند و در همه

ها تنها در رقابت و درگیری ویارویی با دولتهای متمرکز و پیچیده نمایان شد. این اتحادیهشان در رناکارآمدی

ای دیگر بوده که از سطحی کردند و این شرایطی بود که حریفان یک کوینه، اتحادیهبا هم موفق عمل می

را هم در جنگهای  ها از این نوعمشابه از پیچیدگی برخوردار بوده است. پایدارترین و مشهورترین درگیری

 بینیم که به ویرانی فراگیر و کشتار جمعیتی بزرگ منتهی شد.پلوپونسوس می

شود که شود، نهادهایی را شامل میهای سازمان یافتگی اجتماعی تکرار مینظمی که در تمام این الیه 

پیدان یا نمایندگان جوانان سبینیم: شورایی از رهبران که از ریشمشابهش را در تمام جوامع ابتدایی دیرینه می

قوانین کیفری و جنگ یا صلح با دیگران را تعیین  ها،جنگاور تشکیل یافته و ساماندهی ثروت عمومی قبیله

گیرند و ساختارشان ها و انجمنهایی که انجام مراسم آیینی و اجرای مراسم دینی را بر عهده میکنند، باشگاهمی
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شان ماهیتی دینی یا سیاسی دارند، شده است، بناهایی عمومی که همگیبر اساس روابط خویشاوندی تنظیم 

 سازد. و قواعد رمزگذاری مشخص و هنجارینی که اعضای یک طایفه یا باشگاه را از دیگران متمایز می

در سطح  وچنین نظمهایی در یونان و روم باستان در سطح پولیس و کیویتاس برجسته و نمایان بوده 

ی زیرین برخاسته و به سطح شده است، و قاعدتا از همین الیهیستمهای شهری نیز تکرار میروستاها و زیرس

شده های بیناشهری هم چنان که گفتیم باز همین نظمها تکرار میشهری برکشیده شده است. در سطح اتحادیه

الی از سازماندهی هایی عمرکزی این نظمها را همچون نمونهاست. مورخان اروپامدار و هوادار نگاه یونان

غافل از این که این اند، اند و در جای جای پژوهشهای خود به ستایش آن سرگرم شدهاجتماعی در نظر گرفته

ی جوامع انسانی یکجانشین در ترین نمودهای زندگی جمعی یکجانشینانه هستند و همهعناصری ابتدایی

تمام این موارد به اشکالی متفاوت در  د. در واقعآورنهایی را پدید مینخستین گام تکامل خود چنین ساخت

نشین نمودهایش را اند و هنوز هم در جوامع ابتدایی و حاشیهشدهی روستاهای بدوی و قدیمی یافت میهمه

اهیگیران در مهای کم جمعیت ی باستان تا دهکدهتوان بازیافت. از روستاهای ابتدایی ژاپن و کرهمی

مین الگو از اهای قبایل آفریقایی تا جوامع بدوی سرخپوستان آمریکا در همه جا هاسکاندیناوی، و از روست

بینیم که اغلب هم نانویسا و ناپایدار و شکننده است، به همان شکلی که در سازماندهی امور عمومی را می

 حالت هنجارین در یونان و روم باستان هم بوده است.

ل شکلی متورم و گسترده شده از همین نظم ابتدایی بوده سازماندهی اجتماعی امپراتوری روم در اص 

ی سیاسی دولت رومی بر مبنای همان اصولی که ارسطو و افالطون برای است. از این روست که نظریه

های ابتدایی یونانی تدوین کرده بودند، توضیح دادنی است. بسیاری از نویسندگان باستانی روم نیز به پولیس

در قرن دوم میالدی که اوج   بینیم آیلیوس آریستیدسبودند و به همین خاطر بوده که میاین شباهت پی برده 
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و باید توجه داشت که این توصیف  171داند،رونق و اقتدار رم است، کل امپراتوری روم را شهری بزرگ می

ین دولت ایراد ای گنجانده شده که در رم و در برابر امپراتور برای ستایش از صلح رومی و شکوه ادر خطابه

 172شده است.

بینیم به کلی متفاوت بوده است. های هالیوودی میبا این همه کیفیت زندگی در رم با آنچه که در فیلم 

های مهمی که برای ارزیابی کیفیت زندگی در شهرها و دولتهای باستانی در دست داریم، به یکی از شاخص

اتباع یک دولت برای زیستن  که شهروندان یک شهر یاشود. میانگین زمانی میانگین سن مردم مربوط می

ر سطحی فرصت دارند، شاخصی مهم است که در کنار نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان کیفیت زندگی را د

دانیم که تا قرن نهم سازد. بر این مبنا میی استخراج سایر متغیرها را بر میدهد و شالودهزیستی نشان می

خود ایتالیا هم  .م( شرایط زیست در رم بسیار بدتر از سایر نقاط ایتالیا بوده و تازه۱۵هجری خورشیدی )قرن 

تر است. شکاف میان رم و ایتالیا در حدی ماندهدر این هنگام موقعیتی نامطلوب دارد و ایران زمین بسیار عقب

ل ساکنان ایتالیا بوده کمتر از میانگین عمر ک ٪۲۵-۲۰است که در این قرن میانگین عمر ساکنان این شهر 

 است. 

رسیم. در این قرن اگر این کمیت را بنا به طبقات اجتماعی تفکیک کنیم به اعدادی تکان دهنده می

ی بردگان در عمل از سال بوده است. یعنی طبقه ۵/۲۲سال و در ایتالیا  ۵/۱۷میانگین عمر یک برده در رم 

به خاطر بدرفتاری اربابانشان یا فشار کار کمی پس از سن شده که احتماال کودکان و نوجوانانی تشکیل می

اند. میانگین عمر ایشان تقریبا نصف مردم آزاد بوده که در قالب بازرگانان و صنعتگران تخمینی مردهبلوغ می

                      
171 Aelius Aristides, Roman Oratotion, 36. 
172 Behr, 1968: 88-89. 
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اند. جالب آن که کردهسال عمر می ۲/۳۹سال و در ایتالیا  ۲/۳۱دانیم که در رم از آن در دست داریم و می

سال( و  ۶/۳۲سال و در ایتالیا  ۲/۲۵اند )در رم ی این دو عدد داشتهان آزاد شده سن متوسطی دقیقا میانهبردگ

شده است و نه گوییم دقیقا به شرایط زندگی بردگان مربوط میبنابراین کاهش عمری که از آن سخن می

 173شاخصی دیگر.

ایم ی آمریکا داشتهدیگری هم در قاره گذشته از این چهار تمدن بزرگ دنیای قدیم، تمدنهای کهنسال

ی دوم پیش از میالد آغاز شد ی هزارهکه عمرشان به نسبت کوتاه بوده است. یکجانشینی در آمریکا در میانه

یدپوستان به و تا قرن پانزدهم میالدی دو تمدن را در آمریکای مرکزی و جنوبی شکل داد که پس از ورود سپ

سال دوام  یان رفت. عمر کلی این تمدنها با مصر برابر بود و همگی سه هزاراین قلمرو منقرض شد و از م

ی مهاجمان و شان هم شبیه بود و تمدنهای سرخپوست هم مثل مصر با حملهی انقراض همهداشتند. شیوه

ی که اندوخته غارتگران اروپایی از پا در آمدند و نابود شدند. شباهت دیگر این سه تمدن با هم در آنجاست

ای چشمگیر را رقم زد. به فنی و فرهنگی هر سه توسط اروپاییان مهاجم جذب شد و شکوفایی و توسعه

ها را وامگیری همان شکلی که مقدونیان و رومیان عناصر دینی و سیاسی مصری و فنون کشاورزی کارتاژی

 فتند.ها را در اختیار گرکردند، اروپاییان هم گیاهان رام شده توسط اینکاها و آزتک

های یکجانشینی پدیدار شد، هرچند ظهور پ.م نخستین نشانه ۸۰۰تا  ۱۵۰۰در آمریکای مرکزی بین 

شود ی فرهنگ چاوین در مکزیک محسوب میشهرهای واقعی بسیار دیرآیندتر است. تمدن اولمک که ادامه

د رونق داشت و با پیش از میال ۸۰۰-۴۰۰یافته ی آمریکاست، در سالهای  و نخستین تمدن کشاورز توسعه

                      
 .۲۶۵-۲۶۴: ۱۳۸۹بروک،   173
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های کارگرانی بود که معبدهای بزرگ هرمی شکل را این همه شهر تولید نکرد و هرآنچه بود اردوگاه

نماید که این شیوه از از این نظر تمدنهای آمریکایی شباهتی به تمدن مصر دارند و چنین می 174ساختند.می

ای کنند، قاعدهسنگی را بنا میای کالنازهگیری شهرهای موقت توسط کارگرانی که ستمرکز جمعیت و شکل

 در تکامل مکانهای شهری بوده باشد.

بینیم و آن هم با تکیه بر ای و عمیق به شهرنشینی را میتنها در ایران زمین است که گذار ریشه

گوی ال ای تجاری و در اندرون تار و پودی از شهرهای مرتبط با هم تحقق یافته است. در سایر نقاط دنیاشبکه

گیری سازد و از سوی دیگر از شکلسنگی غلبه دارد و تا دیرزمانی از سویی ساختار شهرها را ناپایدار میکالن

ای دو هزار ساله کند. در آمریکا هم مانند مصر و چین نخستین شهرها با وقفهشهرهای واقعی جلوگیری می

  پدیدار شدند.ی اول پیش از میالد نسبت به ایران زمین در اواخر هزاره

هزار نفر جمعیت( در قرون  ۸۰-۴۰شهرهای آمریکای مرکزی مثل کویداد پردیدا در گواتماال )با 

های کشاورزی پ.م نخستین نشانه ۳۰۰هوآکان در .م متروک شد. تئوتی ۵۰۰ی مسیحی تاسیس شد و تا اولیه

 ۸۰-۷۰هزار نفر )یا به تخمینی دیگر  ۲۰۰-۱۵۰را تجربه کرد، اما تازه در قرن هشتم میالدی شهری بزرگ با 

تیکال هم که مهمترین شهر مایاها بود در سالهای  175هکتار مساحت را ایجاد کرد. ۱۹۰۰هزار نفر( جمعیت و 

ی در کل قاره 176میالدی به شهری واقعی تبدیل شد و پنجاه هزار نفر جمعیت را در خود جای داد. ۲۰۰-۳۰۰

                      
 .۱۰۴-۱۰۳: ۱۳۸۹بروک،   174
 .۱۰۴: ۱۳۸۹بروک،   175
 .۱۰۷: ۱۳۸۹بروک،   176
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 ۲۵روپایی به آنجا باز شد چهار تا هفت شهر بیش از پنجاه هزار نفره و آمریکا در زمانی که پای غارتگران ا

 177شهر بیست تا پنجاه هزار نفره داشتند. ۳۰تا 

.م تاسیس شد و تا دو ۱۳۴۵بینیم که در نخستین اوج رونق زندگی شهری را در شهر تنوچتیتالن می

تا دویست هزار نفر ساکن و دوازده تا  .م( صد و پنجاه۱۵۱۹قرن بعد که پای اروپاییان به آنجا رسید )در 

پانزده هزار هکتار مساحت داشت. این شهر قلب قلمروی فرهنگی با جمعیت چهارصد هزار نفر محسوب 

شد. در ابتدای قرن شانزدهم میالدی که اروپاییان این شهر را پیدا کردند، چهار شهر بزرگشان روی هم می

ی تمدن ان آن هم لیسبون و گرانادا با هفتاد هزار تن جمعیت دنبالهرفته این قدر جمعیت داشت که تازه در می

 178شد و اروپایی خالص نبود.اسالمی ایران زمین محسوب می

وط پ.م مرب ۵۰۰ -۱۰۰۰های شهرکهای کشاورزی در آفریقای سیاه به سالهای ترین نمونهقدیمی

و در زمانی دیرتر از خاور زمین وامگیری مل چنین ساختارهایی را نداریم شوند و در اروپای غربی در عمی

ا شود. تکامل پیوسته و آرام این شهرکهای کشاورزی اولیه بوده که فنونی مانند فلزکاری و سفالگری رمی

ی دهم تا چهارم پیش از میالد )یعنی دو هزار سال پیش شکل داده و چنان که گفتیم سراسر این روند از هزاره

 تمدنهای دیگر( در ایران زمین نمود یافته است. از نخستین آثار مشابه در 

 

 

 

                      
 .۱۰۵: ۱۳۸۹بروک،   177
 .۱۰۱-۱۰۰: ۱۳۸۹بروک،   178
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کان  بخش سوم: اندیشیدن هب م

 

کان شهری  گفتار نخست: الگواهی پیکربندی م

 

شود که شهرها دیرزمانی پس از استقرار زندگی کشاورزانه شکل برای دیرزمانی چنین تصور می 

د اقتصادی روستاها بوده است. چنین الگویی در ی تولیشان انباشت و تبادل افزودهاند و کارکرد اصلیگرفته

گیری شهر شود، اما چنان که دیدیم تنها شکل و حتا شکل غالب شکلبسیاری از شهرهای باستانی دیده می

شوند و ی مراکز کشاورزی یا در محل تراکم راههای تجاری ایجاد مینیست. این نوع شهرها که در میانه

شوند و تنها آورند، در ایران زمین فراوان یافت میناگون را گرد هم جمع میمعموال مردمی از قومیتهای گو

توان شهرهای بازرگان سازند. این شهرها را میدر قلمرو تمدن ایرانی است که قالب اصلی شهرنشینی را بر می

ان و صنعتگر ای بازرگی اقتصادی بوده و همواره طبقهشان انباشت و تبادل سرمایهنامید. چون کارکرد اصلی

 اند. در آن متمرکز بوده
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ى نخستین شهرها بوده باشند. مبادالت پایاپاىِ غذا، نماید که مراکز تبادالت اقتصادى جوانهچنین مى

ى انسان دارد. اما تازه پس از پیدایش جوامع کشاورز اولیه بود که ى گونهسفال و اشیاى زینتى قدمتى همپایه

اى رسید که پیدایش بازارهایى تخصص آورى تولید ابزار و اشیاى تزیینى به پایهمازاد تولید کشاورزى و فن

گیرى بازارهایى فصلى و محلى همراه شد که معموال در یافته و دایمى را ایجاب کند. این الزام، با شکل

تبادل  شدند. به تدریج سوداگرى و تخصص یافتگى در امرروستاهایى با موقعیت جغرافیایى مطلوب بر پا مى

ى تولید اقتصادى خود را بر مبناى آن غذا و کاال، چنان ارزشمند شد که برخى از این جوامع بخش عمده

بازارهایى پدیدار شد که کارکرد اصلى آن بیشتر برقرار کردن ارتباطات -استوار کردند. به این ترتیب روستا

ى ناشى از رساندن کاال به دست مشترى ودهانسانى بود تا تولید کشاورزى، و مردمش بیشتر از راه ارزش افز

 کردند، تا کار بر روى زمین. زندگى مى

ى این چنینى به زودى توسط جوامعى که راهبردى مشابه را برگزیده بودند به جوامع بازارگونه 

آورده چالش خوانده شدند. در نتیجه آن بازارهایى در این میدان رقابت دوام آوردند که بتوانند دو شرط را بر

  سازند.

ها براى این جوامع، محل برخورد بازار بود. بهترین جایگاه-نخستین شرط، موقعیت جغرافیایى مساعد روستا 

هاى آبى بودند و نخستین نیرویى هاى جهان باستان راهترین راهچند راه اصلى بود. بهترین، سریعترین و امن

 مورد استفاده قرار گرفت، نیروى باد بود که توسط هم که عالوه بر قدرت عضالنى براى حمل و نقل کاال

شد. به این ترتیب همسایگى این بازارهاى اولیه با رودهاى بزرگ در جوامع باستانى، بادبانهاى قایقها مهار مى

ها هم توجیه تواند به کمک شاخصهاى مربوط به بازرگانى و راهشناختى و کشاورزانه، مىعالوه بر دالیل بوم

  شود.
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ین را هم باید در نظر داشت که بازرگانی پیش از ظهور شهرها هم وجود داشته و تا حدودی بستر ا

ی چهارم پ.م یعنی زمانی که هنوز شهرها مراحل جنینی ظهورشان بوده است. در ایران زمین در اواخر هزاره

یران شرقی را به غرب و ایم که سنگهای گرانبهای اای از تبادالت تجاری داشتهگذراندند شبکهخود را می

ی اول پیش از میالد هم کرده است. در اروپای هزارهدستاوردهای صنعتی سفالی جنوب را به شمال منتقل می

های مدیترانه نمایان های ساخت کرانههایی از کوزهبسیار پیش از آن که نخستین شهرها شکل بگیرند نشانه

ساخت که ایی با هشت متر درازا و سه سرنشین میهو حتا اروپای غربی در عصر مفرغ زورق 179شد،

شک شهری توانست برای تبادل کاال از کانال مانش عبور کند در حالی که در این هنگام در انگلستان بیمی

بینیم که اروپای شمالی هرچند فاقد شهر وجود نداشته است. در اروپای قرن چهارم تا هفتم میالدی هم می

دهد که شهر شرط ضروری برای تبادل کاال نیست، اینها همه نشان می 180فایی دارد.ی تجاری شکواست، شبکه

 شود.در حالی که سوداگری یکی از عوامل کلیدی تثبیت و رونق شهر محسوب می

گردد. بهای کاالهای خوراکی ی بازرگانی آن است که محور آن به صنعت باز میی دیگر دربارهنکته 

فراتر از  وبسیار پایین است. از این رو تبادل این کاالها حدی مکانی دارد  به نسبت اندک و بهای سوخت

ی پشمی در سطح جهانی حدود ای به صرفه نیست. در اواخر قرن هجدهم میالدی بهای یک تن پارچهفاصله

ی ی تمام شدههشتاد برابر یک تن گندم و حدود دو هزار برابر یک تن هیزم بود. به همین خاطر هزینه

آمد و بدیهی بود که چنین کاالیی در فواصل اش یک هشتادم گندم و یک دو هزارم هیزم از آب در میابریتر

 دور به گردش بیفتد و رقیبان را از دور خارج کند. 

                      
 .۴۹: ۸۹۱۳بروک،   179
 .۵۰: ۱۳۸۹بروک،   180
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هاى انسانى دومین شرط براى بقاى جوامع بازارگونه، تراکم جمعیت باال، و پویایى چشمگیر گروه 

هاى انسانىِ عرضه کننده و متقاضى کاال گیرد که گروهزمانى با موفقیت انجام مى است. تبادل اقتصادى تنها در

به هم چفت شوند، و احتمال چنین اتصاالتى به طور مستقیم با زیاد شدن ابعاد و تراکم جمعیت افزایش 

ال در اطراف بایست در نقاطى بنا شوند که روستاهاى ثروتمند و داراى تولید بایابد. پس شهرهاى اولیه مىمى

آنها به قدر کافى وجود داشته باشند، تا از یکسو کاالى بازار و جمعیت فروشنده و خریدار را تأمین نمایند، و 

 از سوى دیگر جمعیت متراکمِ غیرمولد ساکن در آن را تغذیه نمایند.

انجامد. مى آورد. برخورد افراد گوناگون به زایش معناتراکم جمعیت، ملزومات خود را به همراه مى 

تواند به بازار تبدیل شود، تراکم ى معابد و مکانهاى مقدس به دلیل تراکم زایران مىهمانطور که مناطق همسایه

کند. وابستگى نزدیک زیاد مسافران و سوداگران هم فرآیند پیدایش مراکز تولید معنا و تقدس را تسریع مى

ى منقول و آشفتگى سوى دیگر، خطر ناشى از انباشت سرمایه نماید. ازبازار و معبد، به این ترتیب بدیهى مى

ى ناشى از حجم باالى تبادالت اقتصادى، نیازمند نیرویى تنظیم کننده است که از یکسو قواعد بازى بالقوه

ى بازارگونه در برابر مهاجمان و غارتگران ى سوداگردان را تضمین کند و از سوى دیگر از جامعهبرنده برنده/

ى جنگجو نیاز دارد، و به این ترتیب سومین ضلع سه نماید. هردوى این کارکردها به نیروى تعلیم دیده دفاع

شود، و شکلى جدید از سازماندهى افراد را در فضا/مکان گوشِ شهر، یعنى کاخ حاکم به معبد و بازار متصل مى

 سازد.ممکن مى

مسافرى و تراکم باالى  هاى تجارى/راه یعنى نزدیکى به-که دو شرط یاد شده ای جامعهپس     

یابند. این مراکز، را برآورده کنند، خواه ناخواه به عنوان مراکز ثقل قدرت سیاسى و دینى رسمیت مى -جمعیت

بود که این شرطها در ترکیب با هم برآورده شدند و ى سوم پ.م شوند. در ابتداى هزارهشهر خوانده مى

دل جوامع بازارگونه زاده شدند. تخصص یافتگى بیشترِ ساکنان شهرها، به از  ی بازرگانینخستین شهرها
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تر در آنها انجامید، و انباشت قدرت و ثروت در این مناطق، تمرکز یافتن منشهاى بندى اجتماعى متنوعالیه

شهرها مراکزى جمعیتى بودند که به جاى تولید ماده )مواد این مربوط به صنعت و هنر را ممکن ساخت. 

کردند. اینها در ذایى( بیشتر انرژى و اطالعات )آثار هنرى، تقدس، نیروى نظامى و روابط تجارى( تولید مىغ

 کردند. ى کشاورزِ پیرامونشان عمل مىهایى بودند که به عنوان مراکز عصبىِ زمینهگاهواقع گره

ی کردن مواد خام برای پیدایش کهنترین شهرها پیامد مستقیم همین روندِ رام کردن مکان و دستکار 

شد. شهرها ای که به فشردگی مرور کردیم نیروی پیشران آن محسوب میابزارسازی بود، و گامهای فناورانه

ی مراکز تولید کشاورزانه هستند که دو کارکردِ تبادل کاال و تولید هایی جمعیتی در میانهدر واقع گرانیگاه

شود که ساخته شدن هایی ممکن میاکز کشاورز یکجانشین با جادهکنند. اتصال مرمعنای جمعی را برآورده می

هاست. وجود این راهها همچون نیرویی برانگیزاننده گیری از همین فناوریو استفاده کردن از آن مدیونِ بهره

و مکد و از سوی دیگر امکان تبادل آن با کاالهایی نو کند که از سویی مازاد تولید کشاورزانه را میعمل می

ها در ضمن مدار عبور ارتشهای غارتگر هم هستند. از این آورد. جادهناموجود در سیستم روستا را فراهم می

 زنند. های جنگی دامن میی فناوریرو خواه ناخواه به انباشت جمعیت باالتر و ترقی شتابنده

ید آمدند و از سویی ی مراکز کشاورزانه پدبه همین خاطر کهنترین شهرها به این ترتیب در میانه 

کردند و از سوی دیگر همچون مراکزی برای اندرکنش انسانها با اندرکنش تجاری این مراکز را ساماندهی می

ها در قالب نظامهای نمادین در شهرها ممکن شد هم کارکرد داشتند. به این شکل نویسایی و انباشت تجربه

ای قرار گرفت که از جمعیت زیاد و بنابراین سیاسی و مرکزیت دینی و معنوی شهرها در کنار تمرکز قدرت

 شد. قدرت بسیج نظامی شهرها ناشی می
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رسد. چرا که هر دو کارکرد ی مراکز کشاورزانه به نظر بدیهی و ضروری میظهور شهر در میانه 

کند. با د میبنیادین برآمده از جوامع انسانی یعنی تبادل بازرگانان و کشمکش جنگاوران را ساماندهی و تشدی

گیری شهرهای بزرگ امری دشوار بوده و این نظامهای اجتماعی تا همین این همه حقیقت آن است که شکل

ی اند. همهاند که تنها در قلمروهای جغرافیایی خاصی قرار داشتهاواخر سیستمهایی کمیاب و شکننده بوده

اند. اما آوردهبازاری محلی بوده پدید میهایی کوچک که مرکزی آیینی و جوامع مستقر و یکجانشین شهرک

ارتقای این مراکز به شهرهایی کامل که مرکزی سیاسی و دینی باشد و دیوانساالری و ارتش خاص خود را 

  پدید آورد، امری دشوار و پیچیده بوده که تنها در برخی از جوامع باستانی تحقق یافته است.

یابی شهر نیست. چنان ی سازمانرایج بوده، اما تنها شیوه هرچند الگوی شهر بازرگان در ایران زمین 

گرفته و در واقع ایم که پیرامون یک بنای یادمانی بزرگ شکل میکه دیدیم در مصر و آمریکا شهرهایی داشته

ی ها هم در حوزهاند. کهنترین نمونه از این شهرکساختهسنگی را میای کالنشهرک کارگرانی بوده که سازه

نماید که این شیوه در ایران بینیم. اما چنین میلی قلعه میایرانی یافت شده و همان است که در گوپک تمدن

تر چندان رونقی نداشته و به سرعت جای خود را به شهرهای بازرگان داده است. شهرهای پایدارتر، پیچیده

 پیوند داشته است.  هاو متکی به ساز و کارهایی نامتمرکزتر و واگراتر که به ویژه با راه

ی تمدنهای لی تپه تجربه شد، در همهدر مقابل الگویی که پیش از ظهور کشاورزی مستقر در گوبک 

شد. در مصر شهرهایی که گاه چند ده هزار کارگر خارج از قلمرو ایران زمین شکل غالب شهر محسوب می

عابد بزرگ تخصص یافته بود پا به پای داد و برای ساخت اهرام و مرا برای چند ده سال در خود جای می

ی ایرانی تکامل یافتند و کمی دیرتر الگوی مشابهی در تمدنهای آمریکایی نیز تکرار شد. در شهرهای دیرینه

ای بود که کارکردش در گردآوری مالیات و استقرار پادگانهای روم و چین هم شکل غالب شهر مراکز دیوانی
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اش بر به کلی با شهرهای بازرگان ایرانی تفاوت داشت و به خاطر تکیه شد و از این رومحلی خالصه می

محوری بودن کارکرد و اتصالش به قدرت سیاسی بیشتر به شهرهای کارگری مصری دیوانساالری و تک

 شباهت داشتند تا شهرهای تجاری ایرانی.

کیک کرد. الگوی توان دو ساخت عمومی شهرهای باستانی را از هم تفبه این ترتیب در کل می 

گرفت و الگوی ی یادمانی عظیم شکل میشهرهای کارگری که در ابتدای کار با محوریت ساخت یک سازه

های تولید کشاورزانه تکامل شهرهای بازرگانی که در اطراف بازارهای محلی و مراکز انباشت و تبادل افزوده

اند و تا حدودی ز شهرهای بازرگان داشتهیافت. بر خالف تصور مرسوم، شهرهای کارگری قدمتی بیش امی

 -گیری تراکم جمعیت پایداری که تولید کشاورزانه نداشته باشندیعنی شکل–توان گفت زایش مکان شهری می

در ابتدای کار بر اساس محوری معنایی و مناسکی جمعی ممکن شده است. در این مبنا ماکس وبر بر حق 

های شهری بر دهی به پیچیدگیکه جوامع باستانی در شکل افزار دینینرمکرد و بود و کارل مارکس اشتباه می

متغیرهای اقتصادی تقدم تاریخی داشته است. شهرهای کارگری در نهایت در تمدنهای چین و روم به شهرهای 

های کهن مصری همسان بودند، و همچنان دیوانی دگردیسی یافتند که از نظر ساختار و کارکرد با نمونه

شان شدند. اما کارکرد اصلیدینی متمرکز و خودکامه محسوب می-وهایی اجرایی از یک نظام سیاسیباز

سنگی نبود و برای گردآوری مالیات و سرکوب نظامی مقاومتهای مردمی تخصص یافته ای کالنساخت سازه

ید. چون همواره دیوانی نام-اش باید شهر کارگریبودند. به همین خاطر این الگو را در تمامیت تاریخی

ی جمعیتی منضبط با کارکرد یکسان )کارگر، سرباز( زیر فرمان یک سلسله مراتب قدرت سیاسی بدنه

 اند. دادهاش را تشکیل میجمعیت
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دیوانی و بازرگان در ایران زمین آغاز شدند. اما در مسیر تاریخ اولی -هردو الگوی شهرهای کارگری

در خارج از این قلمرو تثبیت شد، در حالی که دومی به شکل خاص به تدریج در ایران زمین طرد شد و 

ای و مشتقی از شهرهای کارگری های یونانی هم در واقع ادامهفضای شهری در تمدن ایرانی تبدیل شد. پولیس

شان را از دست ی کارگریدیوانی هستند، با این تفاوت که به خاطر غیاب قدرت سیاسی متمرکز، سویه

گذارند و در مقابل شکلی ساده شده از کارکرد دیوانی را با های کالن را فرو میاخت سازهدهند و سمی

اند. رساندهی حاکم )و نه دولت متمرکز( به انجام میی یک قبیلهی گسترده و با پشتوانهداری کشاورزانهبرده

دیوانی بر -شهرهای کارگری هایی ازباید این نکته را در نظر داشت که در تمدن ایرانی هم گاه به نمونه

های دوران اشکانی و ساسانی در مرزهای کشور هستند. در تمدنهای پادگان-اش شهرخوریم که نمونهمی

های اروپایی پایان قرون های مشهورش بورگهایی از شهرهای بازرگان را داریم که نمونهدیگر هم نمونه

برخاسته از ایران  ی تجاریه البته هردو زیر تاثیر شبکهوسطا و شهرهای تجاری چین در راه ابریشم هستند، ک

اند. اما باید ها شکل گرفتهها و یهودیزمین )یعنی راه ابریشم( و گاه با حضور مستقیم اقوام ایرانی مثل سغدی

ی چشمگیر شهرهای بازرگانی در تمدن ایرانی و توجه داشت که شکل خالصی در کار نیست و تنها غلبه

دیوانی را در سایر تمدنها داریم، که همواره با بذری از الگوی شهرنشینی -یان شهرهای کارگریچیرگی نما

 شان همراه هستند. مقابل

اند. نگاه پژوهشگران اروپایی این دو الگوی تکامل مکان شهری اغلب از هم تفکیک ناشده باقی مانده

ند، به شکلی تعلیم دیده و محدود مانده که ادیوانی عادت کرده-که به دیدن صورتهای متفاوت شهر کارگری

دهد و همان را تنها شکل ساماندهی مکان شهری قلمداد تنها صورتهای متفاوت همین الگو را از هم تمیز می
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های رومی کند. در حالی که تمام آنچه که در شهرهای قدیم مصری و آمریکایی، شهرهای چینی، کیویتاسمی

 دیوانی هستند. -م صورتهایی متفاوت از سیستمِ همریختِ شهر کارگریبینیهای یونانی میو پولیس

شان روشن ی متفاوت شهرسازی بنگریم، تفاوتهای بنیادیناگر با دیدی سیستمی به این دو شیوه

 توان به این شکل صورتبندی کرد:خواهد شد. نقاط اصلی تمایز میان این دو را می

ای بزرگ و بعدتر دی داشتند که در ابتدای کار ساخت سازهدیوانی یک کارکرد بنیا-( شهر کارگری۱

گردآوری مالیات و تثبیت امنیت نظامی بود. شهرهای بازرگانی یک کارکرد محوری نداشتند و فعالیتهایشان 

سنگی( را بر های کالنی آنها بناهای یادمانی کالن )اما نه به عظمت سازهای و الیه الیه بود. تقریبا همهشبکه

اند و همچون لنگرگاهی برای استیالی نظامی شان محل استقرار سربازان و کارگران بودهاند و همگیساختهمی

شان اینها نبود. تولید صنعتی همواره در این شهرها رونق داشت کردند. اما کارکرد اصلیو سیاسی هم عمل می

داشت. بنابراین از نظر کارکردی  و همیشه بازاری بزرگ و فعال در ستون فقرات مکانی این شهرها وجود

نظامی -دیوانی بودند، و دو کارکرد کارگری و دیوانی-تر از شهرهای کارگریشهرهای بازرگان بسیار پیچیده

 اند.کردهآن را نیز با شدتی کمتر برآورده می

شان )به ویژه در ( شهر کارگری دیوانی از نظر جمعیتی یکنواخت و همریخت بود. اغلب ساکنان۲

ای قبیلهگفتند و حتا خویشاوند و همشهرهای چینی و مصری و آمریکایی( همگی به یک زبان سخن می

های یونانی(. در حالی که در شهرهای بازرگان ایرانی جمعیتهایی متفاوت از شدند )در پولیسمحسوب می

هایی متمایز اغلب محله گزیدند واقوامی گوناگون که گاه زبان و دین متفاوتی داشتند در یک جا سکونت می

تر از شهرهای تر و متنوعآوردند. یعنی بافت جمعیتی شهرهای بازرگان بسیار پیچیدهدر همسایگی هم پدید می

 دیوانی بوده است.-کارگری
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هایی متنوع )صنعتگری، اند که پیشه( اغلب ساکنان شهرهای بازرگان شهروندانی آزاد بوده۳

نی و آیینی، نقشهای سیاسی و دیوانی، نقشهای نظامی و ارتشی( را بر عهده کشاورزی، سوداگری، نقشهای دی

های اجتماعی سر و کار دیوانی با شماری بسیار اندک از نقش-اند. در مقابل در شهرهای کارگریگرفتهمی

دینی متصل هستند و توسط آن به طور -شان به دیوانساالری دولتی و ساخت قدرتی سیاسیداریم که بدنه

دیوانی به معنای دقیق کلمه شهروند آزاد محسوب -شوند. اغلب ساکنان شهرهای کارگریتقیم مدیریت میمس

اند ی جمعیت کارگران یا سربازانی بودههای رومی بدنهشوند و دست کم در شهرهای مصری و کیویتاسنمی

ی شهرهای بازرگان در همه اند. تمایز دیگر آن است کهگذراندهکه در وضعیتی نزدیک به بردگی روزگار می

ی شده دیوانی همیشه نظام نهادینه -بینیم، در حالی که در شهرهای کارگریداری گسترده را میغیاب نظام برده

بوده، در پیرامون  ی شهروندان آزاد عضو قبیلهداری را داریم. حتا در پولیس یونانی که مکان شهری ویژهبرده

 اند. دادهی روستاها را تشکیل مییم که نیروی کار اقتصاد کشاورزانهشهر انبوهی از بردگان را دار

دیوانی است. شهرهای بازرگانی توسط -( تداوم شهرهای بازرگانی بسیار بیشتر از شهرهای کارگری۴

شده ها بازسازی میشده و به دست نوادگان هماناند ساخته میکردهمردمی که منافع شخصی خود را دنبال می

-شده و پس از پایان کار سنگی تشکیل میهایی کالنشهرهای کارگری همواره برای ساختن سازهاست. 

شده است. شهرهای دیوانی هم تنها در مقام بازوی اجرایی یک نظام برچیده می -دست باال پس از چند دهه

ارهای قدرت رو اند و در شرایط فروپاشی آن قدرت سیاسی یا تزلزل مدگر مجال وجود داشتهسیاسی چیره

ای درهم بافته از مدارهای متفاوت اند. در مقابل شهرهای بازرگان در دل شبکهگذاشتهبه انحطاط و نابودی می

اند. به همین اند و به این شدت به کارکردی یگانه یا مرکزی سازمان دهنده بند نبودهگرفتهکارکردی شکل می

 شود.زاره و در تمدنهای دیگر با قرن شمرده میخاطر است که عمر شهرها در تمدن ایرانی با ه
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دینی تنها جزئی -های رسمی و سیاسی( ساخت قدرت در این دو نوع شهر متفاوت بوده است. سازه۵

دهند و با آن که مرکزیتی معنایی و اداری دارند، اما هرگز کوچک از فضای شهرهای بازرگان را تشکیل می

ی مکانهای شهری و دیوانی بدنه-ند. در مقابل در شهرهای کارگریگنجانکل مکان شهری را در خود نمی

ای یا مدیریت منابعی ای سیاسی قرار دارد که ساخت سازهی مستقیم برنامهبدنهای شهروندان زیر سیطره

ای، الیه الیه و پیچیده از اقتصادی یا نظامی را طرحریزی کرده است. یعنی در شهر بازرگان با الگویی شبکه

دیوانی فضایی تخت و -ن یافتن قدرت در مکانهای شهری روبرو هستیم. در حالی که در شهر کارگریجریا

ی سطوح آن دسترسی دارد و قدرتی متمرکز را در آن به جریان یکنواخت را داریم که قدرت سیاسی به همه

 اندازد.می

ک کرد و به این نکته پی توان دو الگوی متمایز از شهر را از هم تفکیبر مبنای این پنج شاخص می

اند، در حالی که شهرهای تمدنهای دیگر ی تمدن ایرانی اغلب از نوع بازرگانی بودهبرد که شهرهای حوزه

توان در مفهوم پیچیدگی اند. چنان که دیدیم تمایز این دو را میدیوانی تعلق داشته-ی کارگریاغلب به رده

باالتر از پیچیدگی برخوردار بوده و پیکربندی و توسعه و  خالصه کرد. یعنی شهرهای بازرگانی از سطحی

یافته و اند و تا حدودی مستقل از قدرتهای سیاسی بیرونی تکامل میدوامی خودبنیاد و خودسازمانده داشته

اند. این سطح از پیچیدگی شهرها در تمدن مصر هرگز پدیدار نشد. تمدن ی قدرت سیاسی بودهخود زاینده

ی اجتماعی عصر تانگ و تمدنهای آمریکایی تقریبا همزمان با آن و کمی پیش از ورود چین در نوساز

سپیدپوستان به جهان نو و منقرض شدن به این پیچیدگی رسیدند. تمدن اروپایی بسیار دیرتر و طی چهار قرن 

از گسترش گذشته به چنین سطحی از پیچیدگی دست یافت و با تثبیت مدرنیته به الگویی خود تشدید کننده 
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سابقه و جهانگیر از شهرنشینی را به دنبال داشت و برای نخستین بار در شهرها دست یافت که موجی بی

 ی زمین تا دوران ما منتهی شد.تاریخ بشر به شهرنشین شدن بیشتر جمعیت کره

یریم. شود الگوهای کهنتر منتهی به آن را نادیده بگشتابزده بودن این موج شهرنشینی گاه باعث می 

ی زمین دست چند دهه مانده به آغاز قرن نوزدهم میالدی، یعنی تنها دویست و پنجاه سال پیش، در کل کره

ترین رجمعیت.م لندن که پ۱۸۴۰باال نود شهر وجود داشت که جمعیتش از صد هزار نفر افزونتر بود. در سال 

رسید. تنها طی دو و نیم یون نفر میشهر دنیا بود، در ضمن نخستین شهری هم بود که جمعیتش به دو میل

یش از ده بقرن، این بافت تنک و ساده از شهرنشینی به وضعیت امروزی منتهی شده که در آن بیست شهر با 

دهد که دست نشان می ۲۰۱۴اند. آمار جمعیتی مربوط به سال میلیون نفر جمعیت در سراسر زمین پراکنده شده

کند جاوز مینفر داریم که جمعیت کلی ساکنانشان از ششصد میلیون نفر تکم نود شهر با بیش از سه میلیون 

.م هم بیشتر است. سرعت گسترش شهرنشینی طی دو سه قرن ۱۵۰۰و این از جمعیت کل جهان در سال 

شود تاریخ دیرپا و ایستای پیشین آن را فراموش گیر بوده که اغلب باعث میگذشته به قدری شتابزده و نفس

 کنیم.

قع دو الگوی انتزاعی و کالن از پیکربندی دیوانی در وا-بیِ شهرهای بازرگان در برابر کارگریدوقط

اند. یک دوقطبی دیگر که دهد. الگوهایی که از کارکرد سیستمی شهر مشتق شدهمکان شهری را به دست می

مکان شهری مربوط مند ی برنامهبرای تحلیل مکان شهری کارآمد است، به تمایز رشد انداموار یا توسعه

شود که مکان شهری پیشاپیش اندیشیده و طرحریزی ی تمایز در این جا به این نکته مربوط میشود. نقطهمی

 برنامه پدید بیاید. ای از کنشها و واکنشهای خودجوش و بیشده و بعد برساخته شده باشد، یا در پی زنجیره
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رح شهرهای باستانی دو روند را پیشنهاد کرده مند بودن طبندی برنامهبرای شاخص 181مایکل اسمیت

سازی بین شهرها. روند نخست را است: یکی هماهنگی و پیوند کارکردی ساختمانها با هم و دیگری استانده

ی چینش فضاهای مصنوعی در اطراف مراکزی مانند کاخ و معبد توان از آرایش بناها در کنار هم و شیوهمی

شود که در چند شهرِ وابسته به یک قلمرو طرح و الگویی مشترک تکرار ایید میدریافت. روند دوم هنگامی ت

 182را گواهی دهد.« ساختن شهر»ی ی مشترک دربارهشود، به شکلی که حضور یک ایده

دار، مثل جفت متضاد شهرهای ی برنامهنماید که دوقطبی رشد انداموار در برابر توسعهچنین می

هایی را مشخص کند. به همان ترتیبی که در تمدنهای گوناگون نمونه دو سر طیفیدیوانی -بازرگانی و کارگری

هایی مکانی روبرو پرشمار یا اندک از این دو نوع شهر را داریم، در درون هریک از شهرها هم با زیرسیستم

در نهایت ریزی شده یا خودجوش و انداموار باشند. به همان ترتیبی که تمدنها هستیم که ممکن است برنامه

بخشند و در سطحی از پیچیدگی مستقر ی عمومی تحقق مییکی از الگوهای شهری را به عنوان قاعده

ی یکی و تعیین سیمای کلی شهر شوند، در درون شهرها هم رقابت این دو جور مکان در نهایت به غلبهمی

 شود.منتهی می

های شمالی به انجام رسانده، ویژگیکریپمور در تحلیلی که بر دولتشهرهای باستانی میانرودان 

زایی شهری، چند فضاهای شهری میانرودان را به این ترتیب صورتبندی کرده است: تراکم باالی نقاط هسته

کارانه از فضا و ی محافظهمرکزه بودن شهر، فضاهای پیچاپیچ مناسب برای دفاع در برابر مهاجمان، استفاده

                      
181 Michael Smith 
182 Smith, 2007: 25-27. 
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از دید او طرح شهرهای میانرودانی نه انداموار است و  183بندی اولیه.سوار شدن طرح شهر بر یک استخوان

 مند، و ترکیبی از دو طرحریزی باال به پایین و پایین به باال را در خود جمع کرده است. نه برنامه

-۲۲۰۰ی هکتار( که در فاصله ۱۰۰تا  ۲۰کریپمور در پژوهشی بر شهرهای شمال میانرودان )با وسعت 

 184شود:ته شده بودند، به این نتیجه رسیده که شش عنصر اصلی فضای شهری در آنها یافت میپ.م ساخ ۲۷۰۰

 های عمومی ها، خیابانهای اصلی شهر و آبراهه( ساختارهای کالن مانند دیوار شهر، دیوار بین محله۱

مانهای ت( ساختارهای دولتی و بناهای مربوط به نهادهای عمومی: کاخ، معبد، انبارهای غله و ساخ۲

 خدماتی عمومی

 های مسکونی( محله۳

 ( واحدهای تولیدی یا صنعتی۴

 ( فضاهای باز۵

 ( فضاهای تدفینی ۶

خورد. مثال کاخها اغلب در بخش مرتفع شهر و روی تپه در چینش این عناصر نظمهایی به چشم می

گیرند. مراکز سته قرار میای محصور و بشوند. معبدها یا در مرکز شهر قرار دارند و یا در گوشهساخته می

دهند، اما اغلب در گران یا آهنگران را شکل میی کوزهتولید صنعتی گاه متشکل و متمرکز شده و محله

مانند شهرهای کوچکتر در کل سطح شهر پراکنده هستند. فضاهای باز و گشوده یا مناطق ساخته نشده و بیشه

                      
183 Creepmore, 2014: 32-74. 
184 Creepmore, 2014: 37. 
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الی فضاهای ساخته شده غلب مساحتی اندک دارند و در البههستند و یا باغهای متصل به کاخ و معبد. اما ا

دار یا در پی روندی انداموار شکل هریک از این عناصر ممکن است بر اساس طرحی برنامه 185گیرند.قرار می

توان حدس زد که مکانهایی رسمی و متصل به قدرت سیاسی مثل کاخ و معبد و دیوار بگیرند. هرچند می

ند دارند و در مقابل بخشهای مسکونی و گورستانها و مراکز صنعتی اغلب با رشدی انداموار مشهر قالبی برنامه

 گیرند.شکل می

مند مکان شهری احتماال دیوار شهر بیش از همه اهمیت داشته است. حصارهای در میان عناصر برنامه

نی طوالنی بزرگ در زما اش به همکاری جمعیتیمند است، چرا که ساخته شدنای برنامهشهری لزوما سازه

ای عقالنی و مداوم وابسته است. از این رو در بسیاری از اش هم به برنامهنیاز دارد و ترمیم و نگهداری

کرده دار بودن را به فضاهای پیرامون خود تحمیل میمند بوده که برنامهشهرهای قدیمی دیوار شهر عاملی برنامه

زده است. مهمترین نیرویی که از به ضرر مکانهای انداموار به هم می و توازن دو نوع مکان مورد نظرمان را

آورد، از ها را به دنبال میدار شدن سازهخیزد و عقالنی شدن تقسیم مکان در شهر و طراحدیوار شهر بر می

 عی مسدود شدن مساحتی در حصاری است. شود که پیامد طبیای ناشی میمحدودیت فضای فیزیکی

شان در مساحتی اندک را ضروری ها کنار هم و چپیدنآنچه که متراکم شدن خانهبه این شکل 

داده است. در ساخته، وجود دیوار شهر بوده که مرزبندی بین فضای شهری و محیط بیرونی را انجام میمی

رده و ای وجود داشته که به شکلی گستها، کشتزارها و مراکز تدفینیها، چراگاهخارج از دیوار شهر دهکده

اند. از این رو سودهای برخاسته از گنجیدن در درون دیوار شهر بوده که باعث گرفتهپراکنده در فضا قرار می
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با دیگری را بپذیرند و کمبود فضا را به جان بخرند. تردیدی نیست که « دیوار به دیوار شدن»شده مردم می

 اش بر دزدان و مهاجمان بوده است. دهمهمترین سود برخاسته از دیوار شهر، امنیت و اثر بازدارن

شده انجامیده و باعث میاما کارکرد دیوار شهر خود به خود به ارزشمند شدنِ فضای شهری می

فضایی که در حالت عادی به شکل نامحدود در اختیار همه قرار داشته و ارزش خاصی نداشته، در درون 

ود. یعنی عالوه بر کارکرد دیوار شهر و ساز و کارهای پذیر تبدیل شحریم شهر به امری ارزشمند و مالکیت

ی بازخوردی مثبت هم سازِ مربوط به خدمات شهری )مثل دسترسی به مراکز قدرت و معنا(، یک چرخهآسان

 ساخته است. داریم که ارزش مکانِ شهری را به شکلی تشدید شونده افزون می

ای غایی حضوری همیشگی داشته و هم شهر را خودِ دیوار شهر در این نظام نمادین همچون نشانه

کرده و هم با ساخت فیزیکی خود اقتدار شاه و اعتبار خدایان شهر را به رهگذران گوشزد نمایندگی می

شده و قدمت آن از هایی بوده که در شهرها ساخته میکرده است. دیوار شهر معموال یکی از نخستین سازهمی

ها یا استحکامات تازه به آن است. ترمیم و بازسازی دیوار شهر و افزودن آرایه بیشتر بناهای شهر بیشتر بوده

ساخته هایی که گذر از دیوار را ممکن میاز وظایف عادی شاه بوده و تقدیس و دیوار و معنا دادن به دروازه

رهای باستانی های شهترین سازهاز کارکردهای عمومی معبدهای بزرگ شهر بوده است. دیوار شهر از پرهزینه

اند. هشدمند میکرده و به شکلی عینی از وجود آن بهرهی شهروندان در ساخت آن مشارکت میبوده که همه

به همین ترتیب تخریب دیوارهای یک شهر و شکافتن حصار ارزش نمادین چشمگیری داشته و کمابیش به 

وار شهر مرزی نمادین بوده که مکان ساخته اش بوده است. دیمعنای سقوط شهر و از میان رفتن اقتدار سیاسی

ای نمایان و کارآمد بوده که به شکلی نمادین کرده و سازهی شهری را از پیرامون وحشی جدا میشده

 کرده است.طراحریزی مکان جمعی را گوشزد می
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ی یک باید به این نکته توجه داشت که انداموار بودن یا برخورداری از طرحی عقالنی دوام و پایدار

های دارای رشد انداموار که پایداری چشمگیری داشته کند. یعنی چه بسا مکانساخت مکانی را تضمین نمی

ی شهرهای و حتا از مکانهای دارای طرح پیشینی هم پایدارتر از آب در بیایند. کریپمور با تحلیل نقشه

ی اند. یعنی نقشهکار بودهمحافظه ی سوم پ.م نشان داده که طرح عمومی مکانها به شدتمیانرودانی هزاره

های تازه های ویرانه خانهمانده است. در محل خانهشهر با وجود گذر نسلهای پیاپی کمابیش ثابت باقی می

اند. به شکلی که مراکز تراکم قدرت و شدهشده و کاخهای نو به جای کاخهای قدیمی ساخته میساخته می

ی مکانهای مقدس یا مانده است. این پایداری ساختارها دربارهثابت میمعنا در شهر در طول قرنها کمابیش 

بناهای دولتی و سیاسی شاید بتواند با سنتهای دینی یا حکومتی توضیح داده شود، اما این حقیقت که مراکز 

 شده، احتماال بدان معناست که شکلی از قانونای همسان بازتولید میمسکونی هم به همین ترتیب با نقشه

 186ارث و مالکیت خصوصی زمین برای زیرسیستمهای ساکن در شهر وجود داشته است.

ها «من»ی متمایز از طرحریزی فضا روبرو هستیم. یکی توسط به این ترتیب در واقع با دو الیه

شود و واحدِ تولید و اجرای آن خانوار است و هدف آن هم اغلب برآورده کردن نیازی اندیشیده و اجرا می

کند و از این های مربوط به همسایگان تداخل و تعامل میبرنامه-ستگاه خانوار است. این الیه با خُرددر زی

وار شهری است. از سوی دیگر ی نظم اندامزند که شالودهدامنه را رقم میرو نوعی سازماندهی محلی و کم

های این الیه کمابیش مستقل برنامه شوند.هایی را داریم که توسط نهادهای اجتماعی تدوین و اجرا میبرنامه

از منافع یک خانوار خاص ارزیابی شده و در سطحی کالن توسط شمار زیادی از خانوارها که چه بسا منافع 
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شود. این نهادها در جوامع باستانی عبارتند از نهادهای دینی یا سیاسی. ناسازگاری هم داشته باشند، اجرا می

دمند یا کاخ است و یا معبد، و همواره با به جریان افتادن قدرت سیاسی یا های نهایعنی خاستگاه برنامه

های برخاسته کند. از اندرکنش طرحمعناهای فرهنگی است که بر نظم موضعی خانوارها در سطح خرد غلبه می

یپمور شود که برخی از نویسندگان مانند کراز این دو الیه گاه یک سطح میانی از طراحی شهر نیز پدیدار می

ی پیشین توان آن را تداخلی از دو الیهاند، اما به نظرم میای مستقل به رسمیت شناختهآن را همچون الیه

 اش در دست نیست. دانست و شواهد کافی برای استقالل کارکردی

ی عمودی بین شود، زاویهمند از انداموار به کار گرفته میشاخصی که اغلب برای تفکیک طرح برنامه

ای های با هم موازی یا عمود باشند را از برنامههاست. یعنی خیابانها عمود بر هم و ساختمانهایی که نقشههساز

اند. بر این مبنا شهرهای میانرودانی انداموار اند و سایر الگوها را انداموار فرض کردهکالن مشتق دانسته

شود. با این همه مودی در آن یافت نمیی عام و کالن، خطوط عشوند چون گذشته از یک الیهمحسوب می

ها و سامان یافتگی و بهینه بودن مسیرهای ترابری شاید شاخصی بهتر برای متغیرهایی مانند تقارن در سازه

ای شترنجی با ساختارهای عمود بر هم را نتیجه مندی باشد. این متغیرها ممکن است نقشهتشخیص برنامه

 ای اردشیرخره منتهی شود.الگوی چرخ گردونه دهد یا به الگوهایی دیگری مانند

های دیگری نیز تشخیص توان دوقطبیهنگام بررسی سیر تکامل ریخت شهرها در سطوحی خُردتر می

های فیزیکی لنگرگاه نماید که رشد انداموار مکان در شهرهای باستانی بسته به موقعیتداد. مثال چنین می

ای بوده است که خود از های قدیمیهای مهم تپهد. یکی از این لنگرگاهزمین الگوهای متفاوتی به خود بگیر

های استقراری در گذر زمان پدید آمده است. شهرهای کهن میانرودان معموال در اطراف یک تل انباشت الیه

ل ها بر هم شکی خانهاند که مرکز استقراری کهنسالی بوده و به خاطر فروریزی پیوستهباستانی ساخته شده

 ای را به خود گرفته که گاه تا بیست متر بلندا دارد. تپه
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ای ساخته گیرد. برخی از شهرها پیرامون تپهی شهر نسبت به این تپه دو شکل کلی به خود میدر کل نقشه

ای از قلمرو شهر قرار گرفته است. در این حالت کاخ شاه و ارگ شهر اند که خارج از مرکز و در گوشهشده

رار دارد و شهر پایینی که ارتفاعی کمتر دارد از گسترش تدریجی مراکز مسکونی تشکیل شده و هم بر تپه ق

شود. این شهرها طرحی کشیده و دراز از نظر سیاسی و هم دینی حاشیه و تابع بخش باالیی محسوب می

شود و بوط میهای کوچک مرای از آن جای گرفته است. حالت دوم که اغلب به تپهدارند که تپه در گوشه

شود که کاخ یا ارگ شهر در ی مدور و متقارن مربوط میگاه با غیاب تپه همراه است، به شهرهایی با نقشه

هایی از شهرهای الگوی مرکز آن قرار گرفته است. در شمال میانرودان سویحة، لِیالن، تِطریش و خزانه نمونه

   187گوی دوم هستند.هایی از النخست و چوِرَه، بِیدار، و الروضه نمونه

ی مسکونی شهر به تدریج خیابانهایی راست شان در گوشه قرار دارد، در بدنهشهرهای درازی که ارگ 

ی شترنجی شهر در این فضا رخ داده باشد. نماید که تکامل نقشهآورند و چنین میو عمود بر هم را پدید می

آیند و بنابراین باید قاعدتا ها حاصل میینابین خانهخیابانها در ساخت انداموار کامل از شکافته شدن فضا ب

دهد در شهرهایی مانند تطریش شکلی نامنظم و پر پیچ و خم داشته باشند، اما شواهدی هست که نشان می

ها طرحریزی شده و از الگویی شترنجی و منظم پیروی دست کم برخی از خیابانها پیش از ساخته شدن خانه

 ها شکل دهد هم از ابتدای کار وجود داشته است. ای که طی آن خیابان به خانهژگونهکند. یعنی مسیر وامی

ی کاملی شبیه است که ارگ در ی جالبی دارد. چون کمابیش به دایرهالروضه در این میان نقشه

هایی ازهشوند و احتماال با دروی حصار شهر منتهی میاش قرار دارد و خیابانهایی راست از آن به دایرهمیانه
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ای متحدالمرکز میان ارگ و حصار اند. یک خیابان دیگر همچون دایرهشدهبه محیط خارج شهر مربوط می

اند. این نقشه از این رو اهمیت دارد که از نظر طرح کلی قرار گرفته که معبدهای مهم در کنار آن قرار داشته

ویژگی  188دهد.ایران زمین را نشان میهمتای شهر گور است و دیرینگی طرح چرخ گردونه در شهرسازی 

ی خیابانها به شکلی است که دسترسی سریع و آسان به مرکز مهم این طرح برای شهرسازی آن است که شبکه

سازد. البته در الروضه بسیاری از خیابانها و مسیرهای دسترسی با بناها و را در هر نقطه از شهر ممکن می

ها بعدتر ساخته شده باشند و حاصل تکامل و نماید که این سازهچنین میاند، اما ساختمانهایی مسدود شده

 189ی متقارن اولیه بوده باشند.دگردیسی یک نقشه

گیرد و آن هم ریخت بر مبنای همین الگوهای رشد انداموار فضای شهری، یک دوقطبی تازه شکل می

ستطیلی و شترنجی باشد. حنا هیگینز تقابلی ای یا متواند گِرد و دایرهدار است که میعمومی شهرهای برنامه

رومی دانسته و گمان برده که شهرهای دوران -ی شترنجی شهرها را یونانیمیان این دو طرح قایل شده و نقشه

ی پیشرفته و عقالنی را به هم زده اسالمی به خاطر نظام متفاوت دینی و سبک زندگی ناسازگارشان این نقشه

ی این دو الگوی طرحریزی شهر اند. برداشت او دربارهو ناقص بازتولید کردهو آن را به شکلی شکسته 

نگری های تاریخی و سطحیشناسانه به مکان شرقی است که در فراغت کامل از دادهای از نگاه شرقنمونه

ی مفهوم شهر تدوین شده است. جالب آن که او در نوشتارهایش به مفهوم مهم میدان که چشمگیر درباره

کند، اما کارکرد پیچیده و مدنی آن را در انون گذار از یکی از این طرحها به دیگری است هم اشاره میک

  190گیرد.یابد و بخشی از بازار در نظرش مینمی
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گیرد که به نظرش چیزی به نام تمدن اسالمی از جایی به بخشی از خطای او از اینجا سرچشمه می

ی فرهنگ و تاریخ بوده بیرون آمده و خاور و باختر را فتح کرده است. هنام عربستان که گویی خارج از دایر

ای دولت ساسانی در حالی که اسالم یکی از ادیان پرشماری بوده که در قلمرو ایران زمین و در یکی از استانه

 ا که دریعنی عربستان ظهور کرده است و تاریخ و سنت آن یکسره با تمدن ایرانی پیوند خورده است، چر

یز چنین اصل زیرسیستمی مذهبی از تمدن ایرانی است، چنان که مانویت و مسیحیت کلدانی و دین زرتشت ن

که همچون است. در این معنا اسالم به طراحی فضای نوظهور یا درهم شکستن طرحهای پیشین منتهی نشد، بل

بعد در ایران زمین  ر ساسانی بهی عصنیرویی معناساز در کنار نیروهای دیگر عمل کرد و الگوهایی که از نیمه

 تر ساخت. تکامل یافته بود را تداوم بخشید و پیچیده

اند و بر خالف آنچه که هیگینز دو طرح شترنجی و چرخی هم از دیرباز در ایران زمین وجود داشته 

ت. ی سرپیچی از عقالنیت الگوی شترنجی نبوده استصور کرده الگوی چرخی دستاورد مسلمانان و نتیجه

گیرد ای مانند ماری قرار میی شهرهای باستانیالگوی چرخی شهر بغداد در امتداد شهر گور و آن نیز در ادامه

اند. ماری ی شهر بودهکه از دیرباز یکی از راههای ساماندهی فضای شهری با تاکید بر مرکزی یکتا در میانه

 191گرفت.ساحت و ده هزار تن را در بر میاش شصت هکتار مپ.م زاده شد و در زمان اوج رونق ۲۵۰۰در 

ی شترنجی شهر به دو هزار سال پیش از عصر رومیان و یونانیان باز ی نقشهبه همین ترتیب پیشینه 

ی مسکونی شهر سوخته دست کم در دوران اوج اش محلهگردد و خاستگاهی کامال ایرانی دارد. نمونهمی

ها هم کرده که در طراحی خودِ خانهاز الگویی شترنجی پیروی میای سنجیده و منظم داشته و رونق آن نقشه

                      
 .۵۸: ۱۳۸۹روک، ب 191
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ها هم از اتاقهایی چهارگوش در ابعاد گوناگون تشکیل شده که در کل یک ی خانهشود. یعنی نقشهدیده می

های سفالی مجهز بوده که یا شهر به یک سیستم آبرسانی با لوله 192دهند.چهارگوش منظم بزرگ را نتیجه می

رود بعدتر که شهر رو به انحطاط می 193یافت آب پاک و یا برای انتقال فاضالب کاربرد داشته است.برای در

 شوند. هایی با ساختارهای نامنظم کنار هم ساخته میی عمومی هم رها شده و خانهاین نقشه

ده ی پیکربندی شهر در ایران زمین بوطرح شترنجی در واقع الگوی رایجتر و تا حدودی سیاسی شده

ز دربار ااست. این طرح از بافت شهرهای بازرگانی قدیم برخاسته است. در این شهرهاست که تفکیک معبد 

کند. های صنعتی ایجاد میو پیدایش خیابانی اصلی در میان این دو محوری برای سامان یافتن بازار و محله

تصل آیینی شهر م -ن محور سیاسیه اصلی مناطق مسکونی را به ایهای عمود بر این شاهرامعموال خیابان

 ساخته است. ترنجی شهر را بر میشکرده، و چلیپای مرکزی طرح می

ریشه و ناگهانی نیست میدان شهر هم که یکی از عناصر بسیار مهم شهرهای بازرگانی است، امری بی

ر مفهوم چارسوق و از تکامل محل تقاطع این دو محور اصلی پدید آمده است. تقاطع یاد شده در ابتدای کا

ی بازرگانی در شهر بوده است، اما به تدریج گشوده شده و برای اجرای آیینهای جمعی، ساخته و هستهرا می

ها به این کارکرد را در منابع یونانی عصر مراسم درباری و جشنهای موسمی کارکرد یافته است. کهنترین اشاره

ها شهرهای قلمرو ایران زمین است. در میان دولتشهرهای هبینیم و همواره مرجع اصلی این اشارهخامنشی می

آید که پس از اشغال ها بر میاش داریم آتن است و از این دادهیونانی هم جایی که بیشترین سند را درباره

که همان پریکلس -آتن به دست سپاهیان پارسی و گماشته شدن حاکمی دست نشانده از خاندان آلکمنوئید 

                      
 .۳۷-۳۶ .۱۳۶۷ماریانی،   192
 .۱۴: ۱۳۸۵سیدسجادی،   193
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اند و بعدتر در برخی نامیدهضایی نزدیک به چارسوق در آتن شکل گرفته که آن را آگورا میف -مشهور باشد

شود. هرچند تا پایان قرون میانه به شکوه و پیچیدگی کارکردی میدان از شهرهای رومی به میدان تبدیل می

 یابد.در شهرهای ایرانی دست نمی
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کان ش رپدازی مدرن ردبارهگفتار دوم: نظرهی  هریی م

 

ی چارچوبهای نظری مدرن قرار ی ما یکسره زیر سلطهی مکان اجتماعی در زمانهپردازی دربارهنظریه 

ای تمدنی است که در اروپا شکل گرفته و بالیده و تاریخ ویژه دارد. مدرنیته پیش و بیش از هرچیز پیکربندی

ده است. تکثیر و جهانی شدن مدرنیته های آن شکل داسازیو روابط اجتماعی خاص تمدن اروپایی به مفهوم

ها ممکن شده است. طلبی تمدن اروپایی و تسخیر جهان توسط فرنگینیز در جریان موجهایی پیاپی از توسعه

ها و پرتغالی-داشتیم، و بی عصر غارتگری اسپانیاییای نمیبی امپراتوری روم و قرون میانه و نوزایی مدرنیته

شد. در این معنا مدرنیته بر خالف آنچه به شکلی خودمحورانه ابراز و تبلیغ نمی عصر استعمار مدرنیته جهانی

های کند، پدیداری جهانی یا انسانی نیست، و به سادگی شکلی از پیکربندی تمدنی است در میان تمدنمی

 دیگر، و شکلی در میان اشکال گوناگون. 

ر شناختی که در دل مدرنیته شکل گرفته، فهم مدرن از مکان اجتماعی مانند بسیاری از عناصر دیگ 

ی علوم دقیق جدید مسلح است و تصویری بسیار ارزشمند و آموزنده است. به ویژه از آن رو که با پشتوانه

دهد. با این همه باید توجه ی مکانهای شهری متفاوت به دست میدر حد امکان فراگیر و ریزنگرانه را درباره

داشتها، قضاوتها و بر رقیبانش غلبه کرده، در نهایت وارث پیش -تماال به حقاح-داشت که همین تصویر که 

ی آن قلمرو ریشه ی تمدن اروپایی است و در سیر تاریخی ویژههایی بحث برانگیز است که ویژهسازیمفهوم

مکانهای ی طراحی و ساخت یابد که دریابیم تمدن اروپایی در زمینهدارد. این نکته وقتی اهمیت بیشتری می
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سابقه و نوآمده است. در واقع طراحی مکانهای جمعی تمدن اروپایی تا سه قرن پیش از باقی جمعی بسیار کم

شان هم تا آن هنگام چنین وضعیتی داشت. در این نکته تر بود و وضع شهرنشینیماندهتمدنهای انسانی عقب

ای در سازماندهی مکان جمعی انجامیده ی ریشهتردیدی نیست که مدرنیته به انقالبی در شهرنشینی و بازتعریف

های متنوع ی اینها تنها به دو سه قرن گذشته تعلق دارند و دلیلی کافی برای انکار و طرد تاریخاست. اما همه

 تمدنهای دیگر طی پنج هزار سال پیش از آن نیستند.

تهای مفهوم مدرن از مکان شهری داشی اروپایی به محدودیتها و پیشکافی است با نگاه به این تبارنامه

بنگریم تا مبنایی برای نقد این چارچوب فراهم آید. تصویر ذهنی اروپاییان از مکان در قرون وسطا زیر 

 194«جریان طبیعت».م در کتاب ۶۰۰ی برداشت ایزیدور اهل سویل قرار داشت که در حدود سال سیطره

ای ه دست داد. از دید او کل خشکیهای زمین به دایرهتصویری ساده شده از خشکیها و آبهای سطح زمین را ب

اش دو آب بزرگ همچون دو خط راست بر هم عمود شبیه بود که در اقیانوسی محاصره شده بود، و در میانه

در  Tشبیه بود که یک بخش آبی شبیه  Oمیانه به یک زمین گِرد ی او در نمادپردازی قرون شدند. نقشهمی

تشکیل شده بود و دو بال چپ و راست باالی آن رود دُن و نیل از دریای مدیترانه  Tی اش باشد. پایهمیانه

  195 شد.بود. با این تاکید که اورشلیم در محل برخورد این آبها قرار داشت و بنابراین ناف گیتی شمرده می

ز این نظر جای اش تا به امروز در بسیاری از متون اروپایی دوام آورده، ااین تصویر ذهنی که شالوده

توجه دارد که این تنها نمونه از فهم مکان جهانی در یک تمدن است که مرکز و گرانیگاه جهان را در جایی 

دهد. در ایران زمین از دیرباز فرض بر این بوده که هفت سرزمین بر سطح زمین خارج از آن تمدن قرار می

                      
194 De natura rerum 
195 Higgins, 2003: 88. 
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ها هم خونیرَث( است که در میانه قرار دارد. چینیاش ایران زمین )اند که بزرگترین و بهترینگسترده شده

کردند. حتا ها و اینکاها نیز چنین میپنداشتند و مصریان و آزتکقلمرو خود را سرزمینی مرکزی بر زمین می

اند هم تصویری خودمرکزبین ی شهرنشینی پیشرفته و ساخت تمدن وارد نشدهای که به مرتبهفرهنگهای ابتدایی

آورند. تمدن اروپایی از این نظر ویژه و غیرعادی است که تمام عناصر فرهنگی و پدید می از خویشتن را

رومی، دین مسیحی، تاریخ آفرینش عبرانی و...( خود را از ایران زمین -هویتی خود )خط التین، اساطیر یونانی

ر قرن دوم و سوم وامگیری کرده است. به همین خاطر هم به همان شکلی که امپراتوران مهرپرست رومی د

ی دانستند، اروپاییان تا دیرزمانی اورشلیم را مرکز کرهمیالدی مرکز زمین و زادگاه مهر را استان فارس می

پندارند!( و این همه در خارج از قلمرو تمدن اروپایی قرار دارد. یعنی پنداشتند )و گاهی هنوز میزمین می

اش خارج از حریم خودش قرار دارد و این به قدر کافی یی ارجاع مکاناروپا تنها تمدنی است که نقطه

 دهد.اش از تمدنهای دیگر را نشان میدیررس بودن این تمدن و پیروی

ی مستقیم چنین طرز فکری قرار گرفته و ضمنِ نقد و بازسازی جریان نوزایی و عصر خرد در ادامه 

رون وسطایی را همچنان در بطن خود حمل های قمعناهای برآمده از این برداشت های مرکزیآن، هسته

ی اروپایی با انقالب فرانسه تحقق یافت که بسیاری آن را آغازگاه کند. مهمترین گسست از سنت قرون میانهمی

های پیکربندی اجتماعی گیرند. در واقع بخش بزرگی از ایدئولوژی سیاسی مدرن و شیوهعصر مدرن در نظر می

انقالب فرانسه دانست. خواه در مقام تایید و ترویج افراطی دستاوردهای خشن آن، مکان مدرن را باید پیامد 

 و خواه همچون واکنشی در برابر این تاییدها. 

انقالبیون فرانسه همزمان با گسستن از سنت مسیحی و شورش در برابر نظم قرون وسطایی، تصویری 

ر ابتدای کار شهرهای یونانی و رومی را همچون های انقالبی دنو از مکان و شهر را پدید آوردند. ژاکوبن
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جویانه دیدند و با دانش بسیار اندکی که از جهان باستان داشتند، آن را همچون بهشتی عدالتکلیتی یکپارچه می

کردند که همه در آن موقعیتی همتا و برابر دارند و سراسر روابط شهری در لفافی از برابری و تصویر می

زده و سراپا نادرست از شهرهای یونانی و رومی کهن، یچیده شده است. این تصویر سیاستبرادری و آزادی پ

ها و داستانها و گاه ی ساخت فیلمهمان است که امروز همچنان در فرهنگ عوام دوام آورده و هنوز دستمایه

 گیرد. های دانشگاهی قرار مینظریه

اش را نوشت، در واقع به این برداشت «استانیشهر ب».م کتاب ۱۸۶۴فوستل دو کوالنژ وقتی در سال 

گفت پولیس یونانی و کیویتاس رومی از بن و ریشه با شهرهای قرون وسطایی تفاوت تاخت. او میسیاسی می

دارد. چرا که ساختار آن بر اساس مفهوم کهن هند و اروپایی تقدس خانواده بنا شده است. در روایت کوستل 

شمردند و به آیین پرستش نیاکان هایی پدرساالر که اجاق خانگی را مقدس میانوادهدو فوالنژ در ابتدای کار خ

های گسترده کم کم سازمانهایی بزرگتر از جنس قبیله و ایل تشکیل است. این خانواده پایبند بودند در کار بوده

اصل آرامگاه نیای  شان را در اختیار داشت، که دردادند که هریک مالکیت خانه و کشتزار و مراکز آیینی

ها بود که شهرهای یونانی و رومی پدید آمد و به همین خاطر همچنان شان بود. از ترکیب این قبیلهمشترک

 شد. آتش اجاق در قالب ایزدبانوی هستیا یا وِستا در این شهرها تقدیس می

از مالکیتی را نقد  خواه و فارغی برابریی کمون اولیهاو با تاکید بر این موضوع، در اصل افسانه

کرد که انقالبیون فرانسه از شهرهای یونانی و رومی تصویر کرده بودند. با این همه همزمان با تاکید بر می

رومی و شهرهای اروپایی قرون وسطایی، تقابل میان شهرهای قدیم و جدید را -ناپیوستگی شهرهای یونانی

فشاری بیشتری بر آن داشت. وبر به پیروی از اندیشمندان پذیرفت و این عنصری بود که ماکس وبر بعدتر پامی

معاصرش از جمله کارل مارکس و ورنر زومبارت و بیش از همه کارل بوخِر، تاکید داشت که تجارت که 
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دارانه است، پیش از آن که روح پروتستان در اروپای شمال غرب مبنای پیدایش مدرنیته و اخالق سرمایه

 یدی شهرهای قرون وسطایی ریشه داشته است. ظهور کند، در روابط تول

های شهرهای این تصویر از شهرهای قرون وسطایی اروپا در مقام پیشاهنگان و در ضمن پادنهاده

ی این اندیشمندان زیر تاثیر آدام مدرن را پیش از او بوخر نیز مورد اشاره قرار داده بود. بوخر نیز مانند بقیه

داد. یکی اقتصاد شهرمدار اقتصاد را در گذار به دوران مدرن تشخیص میی متفاوت از اسمیت دو شیوه

(Stadtwirtschaftکه در بورگ ) های قرون وسطایی شکل گرفته بود و در اثر تکامل به اقتصاد ملی

(Volkswirtschaft تبدیل شده بود، و دیگری اقتصاد بدوی شهرهای باستانی که او آن را اقتصاد خانوار )

(Hauswirtschaftمی ) باستانی نامید. با این همه وبر به درستی این نکته را تشخیص داده بود که شهرهای

دار ای از کشاورزان جنگاور و بردهبندی شده بودند که طبقهیونان و روم به تعبیری یک روستای بزرگ و الیه

ار بزرگداشت پولیس و کیویتاس این و بنا به هنج ی سنت اروپاییراندند. او همچنان در ادامهبر آن فرمان می

 نامید. می« شهر»واحدهای استقراری را 

دهد که در اینجا بیشتر اما در واقع توصیفی که او از آن به دست داده، و درست هم هست، نشان می

ی دار روبرو هستیم تا شهر. چرا که در پولیس یونانی و کیویتاس رومی همواره شیوهبا نوعی روستای برده

ی تاجران و صنعتگران پدید نیامد. لید کشاورزانه بر سایر روشها غلبه داشت و هرگز تمایزی سزاوار در الیهتو

ی جنگاور تغییر ماهیت اند که به طبقهشدهشهرهای باستانی در واقع از کشاورزانی تشکیل مییعنی این شبه

گیری از ایشان برای کار کشاورزی یا برده ی سرزمینهای دیگر،داده و با جنگیدن و غارت محصوالت کشاورزانه

 اند.بخشیدهدارانه تداوم میی تولید قدیمی خود را در شکلی بردههمان شیوه
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پردازی مدرن دچار اختالل کرده، این یکی از دالیلی که فهم معنای شهر را در چارچوبهای نظریه 

اند. نگریستهئولوژیک به سیر تحول شهر میحقیقت است که بنیانگذاران نگاه مدرن به شهر در چارچوبی اید

ب شدند که به نگریستند، دو خطای همزمان را مرتک« شهر باستانی»نخستین اندیشمندان اروپایی که به مفهوم 

ی شهر قلمداد شده برانگیز تا به امروز همچنان ادامه یافته و سرمشق عمومی اندیشه دربارهشکلی تعجب

یابد و در آثار شود و در وبر و زیمل و فینلی تداوم میوالنژ و مارکس آغاز میاست. این خطاها از فوستل ک

 شود. نویسندگان معاصر هم مدام تکرار می

فهمیدند که از سویی ای ذهنی مینخستین خطا آن است که اروپاییان شهر باستانی را در طرحواره 

کرد و از سوی دیگر اروپای مدرن را داد میساز و مهم قلمومی را بنیانگذار و تاریخر-تمدن کهن یونانی

ی آرمانی شهر قلمداد دانست. در این بستر پولیس یونانی و کیویتاس رومی همچون نمونهی آن میدنباله

شان در تاریخ شد. یعنی تعریف شهر تا حدودی بر اساس میل مورخان به شهر پنداشتن اسمهای محبوبمی

های تاریخی. البته طبیعی بود شناسانه و گواهیررسی عینی شواهد باستانگرفت، و نه بیونان و روم شکل می

ی مکان شهری در اروپا شکل که در ابتدای کار و تا پایان قرن نوزدهم که چارچوبهای نظری اصلی درباره

 ی این تصویر ذهنی از متون کالسیک یونانی و رومی و به ویژههای برسازندهگرفته و محکم شده بود، داده

که این مراکز  تفسیرهای نوشته شده بر آنها ناشی شده باشد. در نتیجه وقتی در قرن بیستم کاوشها نشان داد

ای بسیار اندک و جمعیتی بسیار کمتر از انتظار داشته، اغلب مورخان و استقراری تمایز و تخصص یافتگی

 یلی قدیمی را بازتولید کردند. تصویرهای تخ ها را نادیده انگاشته و همانین دادهاپردازان شهر به سادگی نظریه
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ها در قلمرو اروپایی رومیان به هزار جونز در پژوهش اثرگذار خود تخمین زده که شمار کیویتاس 

و در انگلستان  ۱۴۰-۱۰۰، در ایبریا ۲۷۰-۱۳۰بروک هم شمار شهرهای رومی در گل را  196بالغ شده باشد.

های رومی است. در حالی که ظورش از شهر همین کیویتاسو روشن است که من 197تخمین زده ۲۵۰ -۴۵

اند و جمعیتشان به حدود دو سه این واحدهای اداری در واقع پادگانهایی کوچک با ساختاری روستایی بوده

 اند. تر بودهشده است. یعنی از یک روستای بزرگ کم جمعیتهزار نفر محدود می

-پارس»زدایی و ی اصیلی از ایراناش که نمونهواندنیبه همین خاطر بروک ناگزیر شده در کتاب خ

است، ناگزیر شده به همین خاطر حد تعریف شهر را به طور استثنایی برای اروپا تا مراکز جمعیتی  198«نابینایی

که البته کاری نامستند و نادرست است. در واقع اروپای خارج از قلمرو روم تا  دو هزار نفره جا به جا کند،

میالدی فاقد شهر به معنای واقعی کلمه بوده است و جمعیت ساکن در آن تنها در روستاهای بزرگ  قرن سوم

ی بروک قلمرو امپراتوری روم در این هنگام سیصد شهر را در خود اند. بنا به محاسبهگنجیدهو کوچک می

ن شمار تنها هشت تا شد. از ایشان به هشتصد هزار تا یک میلیون تن بالغ میداد که جمعیت کلجای می

رسید. ده هایشان بیش از سی هزار نفر جمعیت داشت و تنها دو تایشان به جمعیت شصت هزار تن میده

تای دیگر که بین ده تا بیست دازده شهر دیگر که بین بیست تا سی هزار جمعیت داشتند و حدود بیست و پنج

ی دویست و پنجاه مرکز در نظر گرفت. اما درباره توان شهررا نیز می 199دادندهزار نفر را در خود جای می

                      
196 Jones, 1964. 

 .۱۳۵: ۱۳۸۹بروک،   197
198Parsagnosia ای که در آن دستگاه گنوزی: بیماری عصبیآ-ی به عالوه ای خودساخته است مرکب از پارس،: واژه

کند اما مغز در پردازش اطالعات مربوط به بازشناسی و ادراک آن دچار اختالل ی نوری را دریافت میحسی بینایی پیامها

 است!
199 Jones, 1964. 
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استقرار دیگری که بروک شهر دانسته و جمعیتش بین دو تا پنج هزار نفر بوده جای بحث هست. چرا که این 

های رومی را به عنوان شهر قلمداد کرده گنجد و آشکار است که کیویتاسی روستاها میجمعیت در دامنه

 است. 

تعریفی در تعیین حد و مرزهای شهر برای آن انجام شده تا نرخ شهرنشینی اروپا احتماال این خطای 

ی زیاد برآورد. شود. بروک جمعیت کل اروپا را در این هنگام بین نُه تا دوازده میلیون تن دانسته که با محاسبه

ان محاسبه ی این تخمین به خاطر همشوند. گشاد بودن دامنهاین جمعیت شهرنشین محسوب می ٪۱۵-۸او 

هاست و جالب است که خودش این دقت علمی را داشته که عدد واقعی و درست )حدود کردن کیویتاس

 شود( را هم به دست داده است. جمعیت می ٪۸هشتصد هزار شهرنشین که دست باال برابر با 

بنا بگیریم و اگر خطای تعریفی او را اصالح کنیم و تنها شهرهای واقعی بزرگتر از ده هزار نفره را م

اند رسیم که روی هم رفته حدود هشتصد هزار تن جمعیت داشتهشهر می ۴۵ها را نشماریم، به حدود کیویتاس

شده است. یعنی در قرن سوم میالدی و جمعیت ساکنان اروپا را شامل می ٪۶و دست پایین  ٪۸و دست باال 

شود، شهرنشینی در اروپا امری به کلی ان برابر میهمزمان با مسیحی شدن اروپا، که با ابتدای عصر ساسانی ایر

وارداتی بوده که از شرق بدان صادر شده و تنها بخشی بسیار کوچک از جمعیت را در شمار کمی از مراکز 

 داده است.وابسته به امپراتوری روم در خود جای می

رچوب شهر مدرن به پردازان از درون چای این نظریهدومین خطای بزرگ آن است که تقریبا همه 

ژه خواهان توضیح دادنِ موقعیت کنونی خویش با توجه به شهرهای نگریستند و به ویشهرهای باستانی می

رومی به شهر مدرن اروپایی را در نظر -باستانی بودند. یعنی همگی یک گذار عمومی از شهر باستانی یونانی

دادند که بر مبنای تقابل و ضدیت این دو استوار ان میهایی سامهای خود را در دوقطبیپردازیداشتند و مفهوم



193 

 

زدند بیش از آن که فهمیدن شده بود. به عبارت دیگر تالش فکری پژوهشگرانی که در این زمینه قلم می

ها ی خاطرشان برای  تعیین موقعیت خویشتن نسبت بدانمعنای شهر در جهان باستان باشد، بر اساس دغدغه

 تنظیم شده بود.

ها خطاپرور هستند و فرضهایی ناگفته و داشتها نادرست و هردوی این انگیزهوی این پیشهرد 

اند. حقیقت آن است که شهر در اروپای های مکان شهری تحمیل کردهداللتهایی مبهم و موهوم را به نظریه

طور مشخص  اش هم خارج از آن قلمرو تمدنی بوده است. شهر بهیونانی و رومی زاده نشده و سیر تکامل

در ایران زمین زاده شده و در چند قلمرو تمدنی اصلی )ایران زمین، مصر، چین، و آمریکا( سیر تکامل خود 

ای بر شهرهای قلمرو های تاریخی بنگریم ادامه و حاشیهطرفانه به دادهرا طی کرده است. شهر اروپایی اگر بی

های اصلی در شهرهای باختری زیر تاثیر مستقیم یا ها و تحولایران زمین است. تا عصر مدرن تمام نوآوری

غیرمستقیم تحوالت شهری ایران زمین قرار داشته و تنها پس از انقالب صنعتی است که این روند دگرگون و 

ی باختری قلمرو میانی که اغلب اروپا خوانده شود. این هم ناگفته نماند که ایران زمین و نیمهواژگونه می

ی اقلیم انسانی به یک قلمرو )همان قلمرو میانی( تعلق دارد. به همان ترتیبی که کل نیمهشود، از نظر می

 خاوری اوراسیا از رشته کوه هندوکوش به شرق یک سیستم تمدنی است که چین در مرکز آن قرار دارد. 

ی دوقطبی ساختن بین تمدن مدرن و تمدن سنتی هم چندان درست نیست. تمدن مدرن یک تجربه 

مدت در ساماندهی شهری است که البته بسیار اثرگذار و نافذ و جهانگیر بوده، اما روی هم رفته انه و کوتاهیگ

ی ی پنج هزار سالهاش با تجربهدر قلمروی کوچک اروپایی تنها سیصد سال قدمت دارد و مقابل نهادن

مهابا در درن به کمیت هم اگر بینماید. شیفتگی مشهرنشینی در سراسر زمین قدری شتابزده و خودبینانه می

مداری ای از ترکیب این کمیتانجامد. نمونهتحلیل تکامل شهرها به کار گرفته شود به نتایجی گمراه کننده می
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نام  200بینیم که اِکیستیکای به مفهوم شهر میرشتهی پیشرفت مدرن را در یکی از رویکردهای میانبا اسطوره

 برانگیز را روشن ساخته است. شناسانه نکاتی ارزشمند و تاملای روشگرفته و گذشته از این خطاه

شناسی شکل گرفته و در اکیستیک دستگاهی نظری برای فهم شهر است که به شدت زیر تاثیر زیست

کند. بنیانگذار شناسانه استقرار و پراکندگی جمعیتهای انسانی در مکانهای شهری را وارسی میاندازی بومچشم

ی مربوط های پایهی جنگ جهانی دوم ایدهیونانی بود که در هنگامه 201کرد کنستانتینوس دوکسادیساین روی

)اویکوستیکوس( گرفت که در یونانی   οἰκιστικόςبه این دانش را پرورد و نام این علم نوپا را هم از 

ادیس در کتاب مشهور خود داده است. دوکسیمعنا می« تاسیس شهر یا بنا»و « ریزی خانهپی»باستان به معنای 

یک نظام سلسله مراتبی با پانزده پله را برای ساماندهی انسان در مکان برشمرده « کنش برای استقرار انسانی»

نفر(،  ۵نفر(، خانه ) ۲ی این سیستم انسان است که با یک نفر همتاست. پس از آن اتاق )است. واحد پایه

هزار نفر(، مامشهر کوچک )نیم میلیون نفر(، مامشهر  ۷۵) نفر(، شهر ۱۵۰۰نفر(، شهرک ) ۴۰همسایگی )

 203میلیارد نفر( و در نهایت جهانشهر ۵/۷میلیون نفر(، ابر شهر ) ۷۵۰کوچک ) 202)چهار میلیون نفر(، ابرشهر

ترین سطح ساماندهی و باالترین حد جمعیت ممکن برای زمین گیرد که کالن)پنجاه میلیارد نفر( قرار می

دوکسیادیس شهرها مدام به سمت بزرگ شدن و پیوند خوردن با هم حرکت خواهند کرد تا از دید  204است.

های این .م به سازمان جهانشهری دست پیدا کند. هرچند تحلیل۲۱۰۰کل جمعیتهای انسانی در حدود سال 

یم نویسنده جالب توجه و خواندنی است. اما همین تمرکز بیش از حد بر تعداد ساکنان در یک شهر و تعم

                      
200 Ekistics 
201  Constantinos Apostolos Doxiadis 
202 eperopolis 
203 Ecumenopolis 
204 Doxiadis, 1976: 186. 
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اش محسوب ضعفی در تحلیل گاه درخشان اعداد به زمان آینده از اعتبار علمی و دقت کارش کاسته و نقطه

 شود.می

ای شناسانهی مکان شهری سخت با دو لغزش روششناسانه دربارهپردازی جامعهسنت کالسیک نظریه

طا مصون می مانند وبر هم از خکه گفتیم درهم آمیخته است. در این بستر حتا نویسندگان اثرگذار و مه

های نامعتبر دهد، اگر سویهیمرومی به دست -اند. با این همه تصویری که وبر از شهر باستانی یونانینبوده

ر بگذاریم، کمابیش درست است. یعنی به راستی داشتهای نادرستش را کنای پیشهایش را و ارثیهی دادهشده

پولیس « اسیانسان سی»و  -که صنعتگر و کارگر بوده–ای قرون وسطایی شهره« انسان اقتصادی»تمایزی میان 

است و  گمراه کننده« انسان سیاسی»ی و کیویتاس وجود داشته است. با این گوشزد که تعبیر روزآمد شده

 را( است « )جانور اهل پولیس»رومیان که همان  Homo politicusرواتر است اگر 

های متحدی شهرهای اولیه شهروندان در اصل مردان عضو عشیرهجمه کنیم. چرا که در این شبهتر« مرد عشیره»

ساختند و بردگان را به کار بر ی جنگاور را بر میبودند که زمینهای کشاورزی را در اختیار داشتند و طبقه

 کردند.زمین وادار می

ی مستقیم زز فینلی تعلق دارد که ادامه دهندهپردازان معاصر شهر بانفوذترین آرا به مودر میان نظریه 

ی ناسازگاری آیین کاتولیک و مدرنیته، ی بحث وبر دربارهمسیر ماکس وبر است. او تا حدودی به همان شیوه

اند که از چنین انگاشته که پولیس یونانی و کیویتاس رومی حامل آرمانهای اجتماعی و چارچوبی ذهنی بوده

بحث فینلی در این زمینه  205اند.کردهط و رشد بازرگانان و صنعتگران جلوگیری میی متوسگیری طبقهشکل

                      
205 Finely, 1981. 
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باوری وبری است جای اندیشه و نقد فراوان دارد، و مهمترین ایرادی که بدان وارد است تداوم شکلی از روح

 ی شهرهای باستانی تکرار شده است. که با شدتی بیشتر درباره

گرفت، بر ان و صنعتگر در مراکز جمعیتی یونانی و رومی شکل نمیی بازرگاین نکته چرا که طبقه

شود. چرا که در اروپای خالف نظر فینلی با ارجاع به آرمانهای واالی نخبگان سیاسی این مناطق توجیه نمی

ای میان آرمانهای طبقات مسلط قرون وسطا و اصوال بیشتر جوامع در حال گذار چنین ناسازگاری سرکوبگرانه

شود، و تقریبا همیشه آن خواست جمعی بزرگتر است که گذارهای خواهِ جمعیت دیده میی تحولنهو بد

های بازرگان و صنعتگر در شهرهای یونانی و رومی را به سادگی زند. در واقع غیاب الیهتاریخی را رقم می

در سطحی فروپایه از شهرها توضیح داد. این مراکز استقراری توان با تحلیل سطح پیچیدگی این شبهمی

پیچیدگی قرار دارند  و به خاطر تمایز نایافتگی کارکردهای اجتماعی و ابتدایی بودن نهادهاست که چنین 

 وضعیتی دارند. 

سازد و به همین خاطر ی زایش شهر را بر میی بازرگان و صنعتگر و روحانی شالودهتمایز طبقه

ها همراه است. این یالد در ایران زمین با پیدایش این الیهی سوم پیش از مشروع پیدایش شهرها در هزاره

ی مستقلی از دیوانساالران، کاهنان، صنعتگران و بازرگانان وجود حقیقت که در پولیس و کیویتاس طبقه

ای ساده نداشته، به سادگی نشانگر آن است که تمایز نهادهای اجتماعی در این مناطق ابتدایی بوده و جامعه

روستای کشاورزِ متورم و پرجمعیت را گیری و تمرکز بر جنگیدن نوعی ای که به خاطر برده. جامعهایمداشته

ساخته، اما همچنان در همان مدار ابتدایی روستاهای کشاورز اولیه در گردش با نمودهای تجمل ممکن می

 کرده است. ای باالتر از پیچیدگی اجتماعی گذر نمیبوده و به مرتبه
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ای فروپایه از پیچیدگی، احتماال همین کشمکش درونی جا زدن این جوامع در مرتبه یک دلیل در

دار( بوده است. کشمکشی که داران جنگاور بردهی حاکم )زمینی مولد کشاورز )بردگان( و طبقهمیان طبقه

کرده که هر کرده و بازخوردی منفی تولید میپویایی درونی نظام اجتماعی را نوعی فرسایش درونی روبرو می

هایی تازه و تمایز یافتن کارکردی جامعه را گیری الیهساخته و جلوی شکلی دیگر محدود میالیه را به الیه

 گرفته است.می

ی مستقلی برای انجام کارهای آیینی و حفظ و گسترش دانش و فرهنگ در پولیس و کیویتاس طبقه

اند. به همین ترتیب از دیوانساالری ران نظامی بر عهده داشتهایم و نقشهای آیینی و دیوانی را خودِ رهبنداشته

ی کشاورزی و ی ایرانیان که عالوه بر دریافت مالیات کارکردهایی مانند ساخت جاده و توسعهتوسعه یافته

بینیم. طرحهای عمرانی برخاسته از پولیس و کیویتاس )مثل های آبی را انجام دهد هم اثری نمیایجاد شبکه

های آتنی( بخشی از فعالیت نظامی ارتشها بوده و مستقل از آنها در های ایتالیا یا ناوگان کشتیجادهساخت 

نمایند )ساخت شده است. به همین شکل دستاوردهای شهری که رفاهی میپیوند با مردم عادی تعریف نمی

حاکم منحصر بوده است. یعنی ای مشخص و ، آبراهه و ورزشگاه( هم تنها به خاندانی اشرافی و قبیلهگرمابه

ها بر روی جمعیتها ناشی بینیم و از گشوده بودن سیستمای که در ایران زمین میآن در هم تنیدگی کارکردی

 شده در روم و یونان باستان ناشناخته بوده است. می

عبور  ها برایهای هخامنشی  تا کاروانسراهای صفوی آسایش و امنیتی در جادهاین که از بریدخانه

کاروانهای تجاری تامین شود، یا این که سرکوب قبایل غارتگر بیرونی یا دزدان دریایی بخشی از وظایف 

ای شاهان قلمداد شود، تنها در ایران زمین نهادینه بوده است. در تاریخ یونان و روم هم دولتشهری و هر منطقه

ی حاکم و داده و واکنشها هم تنها به طبقهن میبه طور مجزا و ناهماهنگ با دیگران در این زمینه واکنش نشا
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ی ایرانی در برابر هجومهای شده است. یکی از دالیل پایداری جامعهی خاص محدود مییک خاندان و قبیله

بنیان برافکن بیرونی و یکی از علل شکننده بودن ساختار شهری روم و یونان و ویرانی سریع و گاه 

شده است. از سوی دیگر در شرایطی که اقصاد وم بیرونی از همین جا ناشی میناپذیرشان در برابر هجبرگشت

تر زایی اقتصاد پیچیدهگیری و شاخهشده، مجالی برای شکلدار دنبال میای از جنگاوران بردهغارت توسط طبقه

نلی است، و ی آن ذهنیت مورد نظر فیمانده است. اینها همگی برسازندهو گفتگومدارِ بازرگانان باقی نمی

 دشوار است که بتوان آنها را معلول ذهنیتی انتزاعی دانست.

داری در اروپا بود، شهرهای اواخر اش توضیح دادن شرایط ظهور سرمایهی خاطر اصلیوبر که دغدغه 

دانست و ی شهرهای مدرن مییافت را مقدمهقرون وسطا که اقتصادشان بر مبنای تولید صنعتی سازمان می

رومی تفاوت داشته است. وبر برای -ود این الگوی سازماندهی جمعیت از ریشه با شهرهای یونانیمعتقد ب

جست که در اصل وامی بود از بهره می« کننده شهرهای مصرف»کیویتاس از تعبیر -ی پولیسنامیدن زنجیره

داری در آن آگاهی ت بردهی این شهرها تاکید کرده بود و به اهمیزومبارت. وبر به درستی بر ماهیت کشاورزانه

ی شهرنشین از راه تولید خوراک در کشتزارهای اطراف ی نخبهکننده طبقه داشت. در این شهرهای مصرف

 شان در خارج از شهر قرار داشت. شدند و بنابراین گرانیگاه تولید اقتصادیشهر ثروتمند می

مصرف کننده به دست داد و چنین  ی همین خط استدالل مدلی دقیقتر از شهرهایفینلی در ادامه 

تحلیل کرد که در این شهرها صنعت و بازرگانی به خاطر تورم تولید کشاورزانه و وابستگی نخبگان بدان به 

شده، بلکه در شهرهای شده است. از دید فینلی ماجرا به این چیرگی اقتصادی محدود نمیحاشیه رانده می

که در بازرگانی –و ارتجاعی سیطره یافته که با پیشرفت و توسعه رومی نوعی ایدئولوژی ضدتولیدی -یونانی
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کرده است. در این معنا شهروندی در دنیای یونانی و رومی اصوال ماهیتی مخالفت می -و صنعت ریشه دارد

 کنیم ناسازگار بوده است. کشاورزانه داشته و با آنچه که امروز ما شهری قلمداد می

یونانی و رومی باستان را گواه گرفته تا ایدئولوژی یاد شده را بازسازی  فینلی حجم چشمگیری از متون

های فینلی را گیریهای نویسندگان متاخرتر هم نتیجهکند و در این راه تا حدودی کامیاب بوده است. داده

ارت کرده شان را غکند. بروک به این نکته اشاره کرده که رومیان غله و خوراک سرزمینهای زیر سلطهتایید می

پ.م برای  ۱۲۳اند. در سال کردهو در شهر رم جمعیتی را که عمدتا سرباز بودند به طور رایگان تغذیه می

ی گندم دولتی را به بهایی اندک دریافت کنند و این پیامدی بود از نخستین بار قرار شد شهروندان رم سهمیه

دار تبدیل کرده بود. از سال ای جنگاور و بردهطبقهجنگهای خونین با کارتاژ که کل جمعیت مردان بالغ را به 

پ.م سندی در دست  ۴۵پ.م قرار شد این توزیع گندم و غله به صورت رایگان انجام پذیرد، و از سال  ۵۸

اند. این عدد البته ی رایگان ثبت نام کردههزار تن در رم برای دریافت این غله ۳۵۰دهد داریم که نشان می

گویی سودجویان درآمیخته. اما تخمین است و به نام اهالی شهرهای دیگر و همچنین گزافه آمیزقدری اغراق

هزار نفر/ خانوار در رم خوراک خود را رایگان دریافت کرده باشند. این بدان  ۱۵۰اند که در این هنگام زده

دولتی زندگی  یداده و تنها با تغذیهجمعیت هیچ کار تولیدی مشخصی انجام نمی ٪۴۰-۳۰معناست که 

در حدود زمان زایش عیسی مسیح جمعیت رم به خاطر این انباشت خوراک غارت شده  206 کرده است.می
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کردند هزار تن گندم مصرف می ۲۵۰دچار تورم شده و به یک میلیون تن بالغ شده بود. این جمعیت در سال 

  207شد.آن از بیرون از ایتالیا وارد شهر می ٪۹۵-۷۵که 

ایم. رم هر رم بدان معنا بوده که در اینجا در واقع یک شهر به معنای دقیق کلمه نداشتهسربار بودن ش

اش، از در اصل نوعی پولیس متورم بوده که به خاطر غارت منابع غذایی و توزیع رایگان آن در میان جمعیت

است. با این همه هزار نفر( است بسی فراتر رفته  ۵۰-۲۰ها که چند ده هزار نفر )اغلب حد طبیعی پولیس

ی پولیس یونانی برخوردار است. به همین خاطر عمال صنایع و دارانهساختار آن از همان سادگی نظام برده

.م  ۱۵۰اینها در رمِ سال  هنرها در رم شکل نگرفت و پیچیدگی و رونق فلزکاری، ریسندگی، نجاری و شبیه

 که یعنی تقریبا هیچ.  208بینیم،ن شهر میگیری ایپ.م و آغازگاه شکل ۵۰۰همان بوده که در سال 

رم به همین ترتیب تنها مرکز جمعیتی بزرگی است که هیچ اختراع، سبک هنری، دین، یا تحول 

و این برای کشوری با چند صد هزار نفر جمعیت که برای پنج  209اجتماعی و فرهنگی مهمی را پدید نیاورده

ادی است. در واقع کل فرهنگ و هنر و باورهای شهر رم قرن پایتخت امپراتوری بزرگی بوده به شدت غیرع

شده است. شده و در رم به شکلی متمرکز مصرف میدرست مانند خوراکش در سرزمینهای دیگر تولید می

-دین رایج در روم اغلب از ایران زمین و تا حدودی از مصر وامگیری شده بود، ساختار سیاسی بیشتر مصری
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تبار( داشت و ادبیات و اساطیر اتروسکی )یعنی سامی-کارتاژی-م ماهیتی فنیقیآشوری بود، هنر و خط و عل

 و بخشهایی از هنر بیشتر از یونان تاثیر پذیرفته بود. 

این نکته هم جای توجه دارد که بر خالف الگوهای مشابه در ایران زمین، توزیع خوراک ارتباطی با 

 210اند.ی دولتی به طبقات باالی جامعه تعلق داشتههدیه سیر کردن گرسنگان نداشته و دریافت کنندگان این

های رومی سر و کار یعنی در اینجا با نوعی توزیع غنیمتهای جنگی و بازپخش اموال غارت شده از مستعمره

داریم و نه تدبیری برای سیر کردن جمعیتی نیازمند. بعدتر امپراتوران روم شرقی نیز همین الگو را مورد تقلید 

ی رسمی شدن مسیحیت .م در آستانه۳۳۲دند و آن را با شعارهای مسیحی در آمیختند. طوری که در قرار دا

نیانوس کردند و یوستیی خوراک دریافت میدر روم، هشتاد هزار تن از اهالی قسطنتنیه به این ترتیب سهمیه

ی ششصد رد که برای تغذیه.م صد و هفتاد هزار تن غله از مصر به قسطنتنیه وارد ک۵۶۵تا  ۵۲۷بین سالهای 

 ی کشاورزان مصری. و برابر بود با غارت سازمان یافته 211کردهزار تن در این مدت کفایت می

ی اقتصادی را ایدئولوژی شهرهای مصرف کننده در یونان و روم در عمل مسیرهای منتهی به توسعه 

ر ارزان و فراوان بردگان ناممکن یروی کار به خاطر حضور نیروی کاکرده است. خریداری شدن نمهار می

شهری در انحصار  بوده و بازرگانی بزرگ به خاطر آن که تجارت به بیگانگان وا نهاده شده بود و مالکیت مراکز

کرد. به این ترتیب شهرهای یونانی و رومی نه تنها مراکزی برای تولید دار بود، تکامل پیدا نمیشهروندان برده

 کردند.ای را به شکلی فعال مهار میبودند، که ظهور چنین طبقهی متوسط نو گسترش طبقه
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داری گسترده در دولتشهرهای یونان باستان فینلی به درستی به این نکته اشاره کرده که ظهور برده 

دن یعنی وا نها پیامد انباشت قرض و دین بابت زمین بوده و به انقراض تبادل کار با دستمزد منتهی شده است.

ی نخبه در جنگاوری یک مسیر تکاملی یکپارچه بوده که از ورزانه به بردگان و تخصصی شدن طبقهکار کشا

ها(ی یونانی انجامیده و از سوی دیگر ی جنگاوران سنگین اسلحه )هوپلیتگیری طبقهسویی به شکل

که بسیج کل  ان،کشاورزان را به بردگانی فاقد حقوق فرو کاسته است. در این معنا دموکراسی در یونان باست

 داری بوده است.ی بردهکهکرده، روی دیگر سدار را ایجاب میبرده-مردان عشیره در مقام سرباز

حقیقت آن است که منابع باستانی یونانی و التین با انسجامی چشمگیر ایدئولوژی سیاسی این  

اثر  212«تدبیر منزل»ویژه بر دهند. فینلی برای بازسازی این نظام فکری به دولتشهرهای کهن را نمایش می

شود که کار صنعتی اثر سیسرو تاکید کرده است. بر اساس این متون معلوم می 213«های ادارهدرباره»گزنوفون و 

شده و مدیریتش در انحصار ای قلمداد میو بازرگانی در دولتشهرهای قدیمی رومی و یونانی پست و حاشیه

شده که بنا به تخمین فینلی ر این شهرها به دست بردگانی انجام مید« کار»خارجیان بوده است. قالب عمومی 

اند و از دید او در جهان یونانی دادهدر سراسر امپراتوری روم حدود یک پنجم کل نیروی کار را تشکیل می

  214اند.ای داشتهنیز چنین نسبت جمعیتی

داری کشاورزانه/ جنگاوری هی بردجالب آن که در چین هم الگوی کامال همسانی از تحول دوگانه

بینیم. از این اش به دیگران را میبینیم و به همین ترتیب طرد صنعت و تجارت و واگذار شدننخبگان را می

                      
212 oeconomicos 
213 De Officiis 
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ی ی تکامل جوامع انسانی و ظهور شهر، همان الگوی سادهنماید که یک مسیر عمومی و جا افتادهرو چنین می

ترِ ایرانیان برای حل این مسئله ی پیچیدهبینیم و شیوهختر ایران زمین میای بوده که در خاور و بادارانهبرده

 ای عمومی.شده و نه قاعدهاستثنایی در تاریخ محسوب می

کنند. با این همه تحلیل فینلی از نظر تاریخی درست است و انبوهی از شواهد تاریخی آن را تایید می 

پذیر کرده است. نخست آن که اش را آسیبهای نهاییگیرییجهاو از توجه به سه نکته غفلت کرده و این نت

دارانه را یونان و روم باستان پنداشته است. در حالی که این فینلی خاستگاه تکاملی این شیوه از اقتصاد برده

تون اند و در مبهره بودهی تاریخی برای دستیابی به این سطح پیچیدگی بیسرزمینها از زیربنای تمدنی و تجربه

ها در تماس با تاثیراتی بیرون به این دهد این جامعهباستانی یونانی و التین شواهدی روشن داریم که نشان می

 اند. شکل دگردیسی یافته

کند، یابیم که خاستگاه آغازین آن الگویی که فینلی بدان اشاره میاگر به تاریخ جهان بنگریم در می 

بار تفکیک میان نخبگان و رعیت و تمرکز جنگاوری در نخبگان و  مصر باستان بوده است. برای نخستین

کشاورزی در رعیت و بعد فرو کاسته شدن کشاورزان به بردگان و تبدیل شدن جنگ به فعالیتی دایمی برای 

های شهرهای مصری نیز در همین روند شکل نخبگان در مصر صورت پذیرفت. جالب آن که نخستین جوانه

یعنی همان کشاورزان محروم از حقوق مدنی، صرف ساخت معابد یا روی کار بردگان، ی نیگرفت. افزوده

شد. یعنی در مصر باستان به گیری شهرهای مصری محسوب میشد که کانونی برای شکلکاخهای بزرگی می

 -بینیممیبدان شکلی که در ایران زمین کهن )ایران شرقی، میانرودان، ایالم، آناتولی( -معنای دقیق کلمه شهر 

بینیم که در اطراف بناهای یادمانی بزرگ مانند ایم. در مقابل مراکز استقراری به نسبت پرجمعیتی را مینداشته
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شوند و ساکنانش کارگرانی هستند که از جمعیت همان کشاورزان ها یا کاخهای بزرگ برپا میمعبدها یا هرم

 اند. برآمده

اند و شواهدی از شهرهای کردهایش و برخورداری را تجربه میهایی متفاوت از آساین کارگران الیه

اند در دهد برخی از آنها که مهارت هنری یا توانایی مدیریتی بیشتری داشتههرمی به دست آمده که نشان می

کرده، دشوار ی جمعیت را درگیر میی کار که بدنهاند. با این همه بدنهکردهموقعیتی مناسب و انسانی کار می

شده است. به خاطر حضور چنین سنتی از و اجباری بوده و مشتقی از همان بردگی کشاورزانه محسوب می

ها پس از نابود کردن شاهنشاهی هخامنشی موفق شدند در مصر داری سازمان یافته بود که مقدونیبرده

ی مصری پدید آوردند زبان به جای نخبگان قدیمی نوظهور یونانیی نخبهجایگیری شوند. چرا که یک طبقه

ی تر و غارت منابع افزودهرحمانهو همان نظم قدیمی را دست نخورده نگه داشتند و تنها سرکوب رعیت را بی

 تر دنبال کردند.کشاورزی را آزمندانه

ی نیرومند و مهمی اند. اما با واسطهشهرهای یونان باستان به طور مستقیم زیر تاثیر تمدن مصری بوده 

را به ارث بردند و آن هم آشور بود. یعنی در میان فرهنگهای قلمرو ایران زمین تنها یک دولت بود این سنت 

که کوشید نظم سیاسی مصری را وامگیری کند. دولت آشور در کل یک نظام سیاسی التقاطی بود که با فناوری 

باستانی، و جمعیت برده های آریایی، سنت تاریخی دولتشهرهای اکدی ی میتانینظامی و دین مهرپرستانه

شد. قلمرو فنیقیه و یهودیه ها )که زبانشان را هم به آشوریها تحمیل کردند( مشخص میی بزرگی از آرامیشده

ای بود که سخت زیر تاثیر سنتهای مصری قرار داشت جنگیدند ناحیهکه آشوریان مدام برای سلطه بر آن می

این مجرا آغاز شده است. هرچند بعدتر در دوران آشوری نو کار  و احتماال اثرپذیری آشوریان از مصریان از

 ی مستقیم به مصر و تصرف بخشهایی از این سرزمین هم کشید.به حمله
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ها برایشان به ارث رانی و سوارکاری که از آریاییها فناوری نظامی برترشان یعنی گردونهآشوری 

ترین دولت ها را تکمیل کردند و نیرومندترین و مهاجمریی مصدارانهردهب-رسیده بود را با سنت جنگاورانه

شان در دولتشهرهای فنیقی و کارتاژی عصر پیشاهخامنشی را پدید آوردند. سنت سیاسی آنها پس از فروپاشی

 رسید.  و یونانی دوام آورد و هم از مجرای یونان و هم از راه اشغال مستقیم مصر بود که به رومیان

ی ی دیرپا و مسیر تکاملی پیچیدهضعف تحلیل فینلی نادیده انگاشتن پیشینه ن نقطهاز این رو نخستی 

شان است. این کاستی باعث شده نتواند این نکته را دریابد که شهرهای مصرف کننده و خاستگاه مصری

ی و افزار سیاسی تمدن اروپایی و در نتیجه سبک ساماندهی مکان شهری در این قلمرو از یک سختشالوده

 یرانی تشکیل یافته است. اافزار فرهنگی و دینی نظامی مصری و یک نرم

ای با ظهور دولتشهرهای یونانی و غیاب این دومین ایراد کار او آن است که بر پیوند میان نظام قبیله

 موضوع در امپراتوری روم تاکید نکرده است. این نقص البته محدود به وی نیست و نویسندگان اروپایی در

کل تمایل دارند ساختارهای اجتماعی یونانی و رومی را در هم ادغام کنند و همه را بخشی از یک کلیت 

است که به تازگی بار دیگر بر همسانی و  215ی معاصرش نیکوالس پرسلمنسجم در نظر بگیرند. نمونه

ذار فرانک کولب او به پیروی از پژوهش اثرگ  216پیوستگی شهرهای یونانی و رومی کهن تاکید کرده است.

کند و آن را تباری شهرهای یونانی و رومی دفاع میسانی و هماز همریختی و هم 217«شهر در عصر باستان»

 داند.گیری شهرهای اروپایی میهمچون خاستگاهی مشترک مبنای شکل
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ها سازیدهد که بخشی از این همساناما تحلیل سیستمی ساختار پولیس و کیویتاس نشان می

شد که همگی خویشاوند بودند. ای از نخبگان را شامل مینگارانه بوده است. دولتشهرهای یونانی الیهاساده

دار جنگاوری که مدیریت تولید کشاورزی به دست رعیت را بر عهده داشتند، همگی ی بردهیعنی آن طبقه

ای بنا به تعصبهای و عشیره ایدند. این ساختار قبیلههایی متحد بواعضای یک قبیله یا وابستگان به عشیره

دهد که سازماندهی نظام شود. اما مرور اسناد تاریخی به روشنی نشان میمدارانه اغلب نادیده گرفته مییونان

ای بوده است. این ستون فقرات که بر مبنای نظام اجتماعی در دولتشهرهای یونان باستان یکسره قبیله

زمانی که دولتمردان آتنی قصد  ه بود که در قرنهای بعدی، حتا درشد چندان جا افتادخویشاوندی تعریف می

هایی مصنوعی و نوساخته ای را به هم بزنند و ساخت اجتماعی را بازسازی کنند، باز عشیرهداشتند نظم عشیره

 اند. یعنی سرمشق و چارچوب عمومی دیرزمانی همان مانده و تغییر نکرده است.کردهرا تعریف می

گ را زیر باید در نظر داشت که روم از این نظر با یونان تفاوت داشته که قلمروی بزر این را هم 

ای از جنگاوران فرمان داشت. یعنی دولت روم به سرعت متورم شد و به ویژه در جریان جنگهای کارتاژی طبقه

ردان رومی همچنان دولتم وشدند. البته نخبگان سیاسی ای تعریف نمیرا ایجاد کرد که در چارچوبهای قبیله

یافتند، اما این چارچوب با الگوی ی قبایل نیرومند بودند سازمان میها و خاندانهایی که نمایندهدر قالب قبیله

کرد و بیشتر به سرمشق مصری شبیه بود تا الگوی کهنتر یونانی. یعنی روم به واقع تر یونانی فرق میابتدایی

 شهرهای یونانی تفاوت داشت.یک دولت بزرگ و مقتدر بود و با دولت
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اهمیت این ساختار  218در میان منتقدان جدید فینلی برخی مانند کاترین مورگان و والسوپولوس 

اند. اما اغلب به جای آن که این ساختار خویشاوندی را ابتدایی و بدوی بدانند، به ای را گوشزد کردهقبیله

اند و اصوال اهمیت شهر ای را متغیر اصلی گرفتهظام قبیلههای ناند. به این شکل پیچیدگیستودن آن گراییده

داشت انجام شده که نماید، چون با این پیشاند. چنین تحلیلی درست نمیدر تحلیل تاریخی را نفی کرده

داشت است که اند. تنها بر مبنای این پیشترین شهرهای دنیا بودههای یونانی برترین و پیشرفتهپولیس

ها به جای آن که نشانی از ابتدایی بودن ساختارشان باشد، دلیل پیچیدگی و ای پولیسعشیره بندیاستخوان

آید آن است که شهر اهمیتی نداشته ای هم که از آن بر میی ناپذیرفتنیشود. نتیجهشان قلمداد میپیشرفتگی

شود. در حالی که در همان اش به قبیله و عشیره فرو کاسته است. چرا که تالش شده تا کارکردهای تاریخی

های یونانی در ایران زمین شهرهایی بسیار دیرینه مانند شوش و انشان و بابل و کیش گیری پولیسزمان شکل

ی تاجر و ای نداشته و از ابتدای کار طبقهای و عشیرهایم که ساختاری قبیلهو بلخ و مرو و ری را داشته

یعنی کارکرد تاریخی اصلی شهر را باید همواره بر اساس  صنعتگری پیشرفته در آن وجود داشته است.

های موجود در یک برهه از تاریخ تعیین کرد، و نه آن که نوع خاصی از شهر را که دست ترین نمونهپیچیده

 بر قضا ابتدایی هم هست را بگیریم و تنها بدان خیره بنگریم و بکوشیم همه چیز را با آن توضیح دهیم.

های روشنگر و مهم از آثار کاهد. بسیاری از بینشبته از ارزش کار این منتقدان نمیاین نقد ما ال 

گرای فینلی برآمده که جای تامل فراوان دارد. به ویژه پژوهشگران مکتب کپنهاک این نکته را منتقدان عشیره

ای یونانی نبوده هاند که خودمختاری سیاسی و خودگردانی درونی ویژگی عمومی پولیسبه درستی نشان داده
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و تا حدودی با نگرشهای رمانتیک در قرون گذشته بدان منسوب شده است. والسوپولوس هم که پیرو مکتب 

گیری و تحول شهرهای یونانی جهانی بر این نکته تاکید کرده که شکل-آنال است، با تکیه بر مفهوم سیستم

تر و همچون عضوی و این سیستم کالن های تاریخی قرار داد و دررا باید در بافت جهانی دگرگونی

 زیرسیستمی آن را مورد تحلیل قرار داد.

مان ارزشمند هم در روشنتر ساختن بحث 219پژوهش بسیار دقیق پرگرین هوردن و نیکوالس پرسل

 بیندگیرد و آن را پیراپدیداری میشناسانه مفهوم پولیس را به کل نادیده میاست، از این رو که با رویکردی بوم

گرفته است. پژوهش این دو سرزمینهای شکل می -یعنی تولید کشاورزانه–ی روندی مهمتر که در حاشیه

هایی هایی تقسیم کرده که بسته به باروری زمین و الگوی کشت آن چرخهاقلیمپیرامون مدیترانه را به خرده

هایی فرعی و منفعل در گاههمچون گرهاند و شهرها کردهاش را ایجاد میمتفاوت از تولید کشاورزانه و ترابری

 220گرفته است.ها شکل میی این چرخهمیانه

کرد شهرهای یونانی و رومی سومین ایراد کار فینلی آن است که بنا به سنتی اروپامدارانه گمان می

روشنی اند. در حالی که بر مبنای هر شاخص عینی و ترین شهرها در جهان باستان بودهترین و پیشرفتهمترقی

که فرض کنیم، چنین نبوده است. مسیر اصلی تکامل شهر در ایران زمین طی شده و به پیدایش الگویی یکسره 

داده و پویایی و اش را تشکیل میی مرکزیمتفاوت از شهر منتهی شده که اتفاقا صنعت و بازرگانی هسته

نچه محل پرسش وبر و فینلی بوده، اگر های پیاپی تضمین کرده است. آسرزندگی تمدن ایرانی را برای هزاره

ماندگی شهرنشینی اندازی جهانی نگریسته شود، تنها سیر تکامل شهر در اروپا نیست، که دالیل عقبدر چشم
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شناسی موانعی که از بسط شهرنشینی ایران زمین به سمت این قلمرو جلوگیری کردند. در اروپاست و ریشه

ی فینلی کارگشاست و توصیفی به نسبت دقیق از رهای مصرف کنندهدر مقام پاسخ به این پرسش، مدل شه

 های تمدنی کهنترش را واشکافی کند.بی آن که بستر تاریخی و ریشه دهد،ماجرا به دست می

ترین تاکید بر جغرافیا در ی مکان و پررنگترین نگاه دربارهدر میان نویسندگان معاصر، دقیق 

شان به مفهوم بینیم. این پژوهشگران به خاطر نگاه عینی و الیه الیهمکتب آنال میپردازی را نزد پیروان نظریه

شان برتری دارند. اما آنان همچنان گرفتار برخی از شان بر رقیبانای و گاه سیستمیرشتهمکان و رویکرد میان

از اریحا »دانده شده، کتاب ای از آثار این نویسندگان که به پارسی هم برگرداشتهای یاد شده هستند. نمونهپیش

و  222است. در پیروی از آثار برودل و بارل تمایزی میان ظهور جهان اقتصادی 221اثر پل بروک« تا نیومکزیکو

قایل شده است. جهان اقتصادی از دید او در اواخر قرن هفتم هجری خورشیدی )ابتدای  223اقتصاد جهانی

افزایش جمعیت شهرنشین و رونق تولید صنعتی در شهرها  قرن چهاردهم میالدی( در ایتالیا پدیدار شد و از

 شد. ناشی می

اش شهرنشین جمعیت ٪۲۱-۱۵ترین بخش اروپای مسیحی بود و در این تاریخ ایتالیا توسعه یافته

های تولید صنعتی را به هم ممکن ساخت و به این شکل گاهبودند. همین متغیر از دید بروک اتصال این گره

های اقتصادی را شکل داد که جهان اقتصادی خوانده شده است. از دید او اقتصاد جهانی بادلای از تشبکه
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شد و صادر شدن کاالهای صنعتی ماشینی به امری دیرآیندتر بود و پیامدی از انقالب صنعتی محسوب می

 سرزمینهای پیرامونی و استعمار و استثمارشان را به دنبال داشت.

اند شاید برای تاریخ اروپا اعتبار داشته باشد، ز تمایز یاد شده به دست دادهتعریفی که مکتب آنال ا 

زمین  اما اگر در چارچوبی جهانی نگریسته شود، و به خصوص در پیوند با سیر تکامل اقتصاد در ایران

ک ای درهم تنیده از شهرها که تولیدهای صنعتی خود را با هم به اشترانماید. پیدایش شبکهنادرست می

ی سوم پ.م در بگذارند و به این ترتیب یک سیستم کالن اقتصادی تولید کنند، برای نخستین بار در هزاره

کل جمعیت ایران زمین را در  ٪۱۵-۱۰ایران زمین تحقق یافت و به ظهور جمعیت شهرنشینی منتهی شد که 

 224داده است.خود جای می

نگهای قیمتی ظرفهای فلزی و سنگی، زیور و سگری، صنایع ابتدایی آن دوران که بر نساجی، کوزه

آورد ای پیچیده و بزرگ را پدید میهای دامی تمرکز یافته بود، شبکهتراشیده، خوراک خشک شده و فراورده

ی گیری این شبکهداد. همزمان با شکلکه سراسر ایران زمین را از هندوکوش تا مدیترانه در خود جای می

ی کوچکتر اما به همین ساخت، یک شبکهمینی اتصال میان شهرها را ممکن میبزرگ که از راه مسیرهای ز

اش بسیار کم اندازه مهم در مصر تکامل یافت که شمار شهرهایش بسیار کمتر و نسبت جمعیت شهرنشین

 ساخت. بود، ولی تبادل تجاری مشابهی را از راه رود نیل و راههای آبی ممکن می

دی اگر در سطح جهانی نگریسته شود قدمتی بسیار بیشتر دارد و از این رو ظهور جهان اقتصا

گیری های کاال و معنا به شکلگردد. ظهور این شبکه از تبادلی سوم پ.م باز میاش به ابتدای هزارهپیشینه
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هویتی مشترک در ایران زمین منتهی شد که به تدریج بر نظمهای سیاسی محلی غلبه کرد و پس از دو و نیم 

که همان دولت هخامنشی بود. این هویت  پیدایش نخستین دولت پایدار فراگیر بر زمین را نتیجه داد، هزاره

مشترک در ایران زمین بر خالف مصر ستون فقراتی آبی و تمرکزی سیاسی نداشت و ظهور و بالیدن 

ایالم و اکد تبلور هایی مثل سومر و هایی اجتماعی و فرهنگی را نتیجه داد که در قالب پادشاهیزیرسیستم

های نظامی و سیاسی در سطحی اقتصادی و فرهنگی با هم چفت و بست یافتند و با وجود کشمکشمی

ی این هویت عام ایرانی بر همنشینی شهرها در افقی مشترک استوار شده بود و این همان شدند. شالودهمی

انگیز دولت ایرانی طی ام شگفتبود که هم ظهور دولت هخامنشی را ممکن ساخت و هم پایداری و دو

 های بعد از آن را ممکن ساخت. هزاره

اش در اطراف کویر مرکزی ایران ظهور زمینی بودن پیوندهای تجاری در این قلمرو و تمرکز یافتن

ها و ادیان و زبانها و آمیزی تیرهشهرهایی بازرگان را ممکن ساخت که همچون نقاط جوشی برای درهم

ی پیش از ظهور دولت هخامنشی ی درهم تنیدگی این سیستم در دو و نیم هزارهکردند. درجهفرهنگها عمل می

بینیم. یعنی اگر به های چینی هان یا امپراتوری روم میبیش از آن است که بیش از دو هزاره بعد در دولت

راتوری روم( وجود هویت چین و رومی در قرن سوم پیش از میالد )درست پیش از ظهور دولت هان و امپ

قایل باشیم، باید به حضور هویتی ایرانی در دو هزار سال پیش از آن نیز اذعان کنیم. تصور امروزین که هویتی 

شناسد اما هویتی مشترک را برای مردم قلمرو چین و روم )ایتالیا و حواشی دریای مدیترانه( به رسمیت می

به سادگی با معیارهایی دوگانه و مبهم هویت و نظم کند،مشابه را در ایرانِ پیش از عصر هخامنشی انکار می

برد. چرا که در شناسی رنج میی تاریخ و باستانسوادی در زمینهکند و از نوعی کماجتماعی را تعریف می

گیری دولت متمرکز ایرانی، پیوندهای میان شهرها ی اول و دوم پیش از میالد و هزار سالی قبل از شکلهزاره
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ی دین و هنر و فناوری به قدری در ایران زمین چشمگیر بوده که این سطح از ی هویتی در حوزهو همگرای

 شود. پیچیدگی در روم و چین دوران امپراتوری در حدود دوران زایش مسیح نیز دیده نمی

از این رو پیدایش جهان اقتصادی که پیامدهای سیاسی و فرهنگی مهمی به دنبال دارد و ظهور هویت 

ی سوم پیش از میالد سازد، در ایران زمین از هزارهی مشترکی را میان شهرهای متصل به هم ممکن میجمع

ای که در افقهای جغرافیایی های اقتصادیشود. اما ظهور اقتصاد جهانی، یعنی چفت و بست شدن حوزهآغاز می

ها از چنین اتصالی رد. نخستین نشانهاند نیز قدمتی بیش از انقالب صنعتی داو سرزمینهایی مستقل تکامل یافته

بینیم و این زمانی است که سپهر اقتصادی ایران زمین و مصر از راه بنادر ی سوم پ.م میرا در اواخر هزاره

ی ی دوم و اول پ.م به ظهور یک منطقهی امروزین به هم چفت و بست شدند. این روند طی هزارهسوریه

ای دو سپهر اقتصادی و یافت و همچون واسطهیه تا صحرای سینا ادامه میحایل اقتصادی دامن زد که از فنیق

کرد. پس از ظهور دولت هخامنشی و ادغام سیاسی شمال فرهنگی ایران زمین و مصر را به هم متصل می

ی اقتصاد ایران زمین، جهشی در سطح پیچیدگی اقتصادی ی دیرینه و گستردهآفریقا و اروپای شرقی در شبکه

توان آن را جهانی نامید. یعنی ارتقای نظم نهادهای اقتصادی که در قالب ظهور ود که با هر تعبیری میرخ نم

ی فلزی و نویسا شدن فراگیر اسناد مالی و رسمیت یافتن نهادهای بازرگانی و کنشگران مالی پول استانده

ی از جهانی شدن اقتصاد و ادغام همهدهد که ای تازه از پیچیدگی را نشان مییافت، ظهور الیهمنفرد نمود می

ی قرن ششم پیش از میالد که داد. در میانههای اقتصادی همسایه در یک نظام کالن و عظیم خبر میسیستم

ی ی دیگر در کرهاقتصاد جهانی به این معنا توسط پارسیان تاسیس شد، تنها دو سیستم اقتصادی توسعه یافته

تر ریکای مرکزی تمرکز داشت و هم از نظر سطح پیچیدگی بسیار ابتداییزمین وجود داشت که در چین و آم

 از این سیستم بود و هم نسبت به آن منزوی بود و همسایگی جغرافیایی با آن نداشت.
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آنچه بروک در مقام ظهور اقتصاد جهانی مورد توجه قرار داده، البته جهشی چشمگیر در ارتقای سطح 

پیما در اروپا و پیامد آن ی بوده است. حامل اصلی آن ساخت کشتی اقیانوسپیچیدگی در تراکنشهای اقتصاد

ها و به دنبال آن عصر استعمار بود که با استیالی سیاسی اروپاییان بر ها و پرتغالیعصر غارتگری اسپانیایی

رتباطهای شک با افزایشی در سطح پیچیدگی اشد. در اینجا هم بیداری سازمان یافته مشخص میجهان و برده

اقتصادی و درهم تنیده شدن زیرسیستمهای پیشتر جدا افتاده سر و کار داریم که با ماشینی شدن تولید در پی 

 انقالب صنعتی ممکن شده است. 

با این همه قدری تردید دارم که بتوان کل این روند را اقتصادی دانست و آن را همچون اقتصادی 

جا در واقع با شکلی از جهانی شدن سیاست سر و کار داریم که جهانی به رسمیت شمرد. چرا که در این

کنی ای و مشتقی از خود در اندرون خود جای داده است. یعنی ریشهگستردگی اقتصاد را همچون زیرشاخه

ماندگی صنایع آمریکای شمالی( و جایگیری کاالهای انگلیسی در صنایع محلی )مثل نساجی هند، یا عقب

ی توان توضیح داد و در اینجا بیشتر الگویی از سیطرهیتانیا را تنها با شاخصهای اقتصادی نمیامپراتوری عظیم بر

ی سیاسی استعمارگرانه را داریم که در قالب گسترش بازاری جهانی نیز تعمیم یافته است. این شکل از توسعه

های ی متفاوت است. چرا که بازیبینیم به کلمی -با مرکزیت ایران زمین–اقتصادی با آنچه در موجهای آغازین 

اند. بر خالف الگوی ی عریان استعماری دادهبازنده-های برندهی پیشین جای خود را به بازیبرنده-برنده

تامین امنیت مسیرهای ترابری، استانده کردن متمرکز پول ی اقتصادی دوران هخامنشی که با راهسازی، توسعه

ی قدرت ی پیاپی و تعیین کنندهشد، در دوران استعمار با مداخلهمیو دریافت مالیات تجاری سبک مشخص 

 نظامی و سرکوب سیاسی در روند تولید و داد و ستد سر و کار داریم. 
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ای دور در واقع آنچه که جهانی شدن بازرگانی اروپا را ممکن ساخت و این منطقه را از قالب حاشیه

پیما بود که بنا به نظر های اقیانوسبی در فناوری ساخت کشتیافتاده در تکاپوی جهانی بیرون آورد، انقال

.م( به گذاری تاریخی انجامید و باعث شد ۱۶۰۰هجری خورشیدی )  ۹۸۰فرنان برودل در حدود سال 

پذیرفت و در انحصار بازرگانی اروپاییان که تا پیش از آن از راه دریای مدیترانه با شرق ایران زمین انجام می

ی ها( بود، از این بستر خارج شود و با دور زدن قارهها، گرجیتبار )یهودیان، ارمنیان، سوریایرانیبازرگانان 

 آفریقا دریای آتالنتیک را محور تردد خود قرار دهد. 

این گذار جغرافیاییِ مسیرهای ترابری پیامدهای درازدامنه و عمیقی در تاریخ اروپا داشت. نخست 

اروپا مانند ونیز و جنوا و پیزا و فلورانس که از راه تجارت با ایران زمین و به  آن که شهرهای التین جنوب

ها تجربه ویژه اتصال سیاسی با بیزانس شکوفا شده بودند، با افولی که پس از تسخیر بیزانس به دست عثمانی

ی شمال و کرده بودند، به شکلی تشدید شده رویارو شدند. این شهرها به سرعت جای خود را به بندرها

غرب اروپا دادند و لیسبون و سویل و آمستردام و آنورس و لندن اهمیت یافتند. بر خالف شهرهای ایتالیایی 

که با دولتهایی بزرگ و نیرومند و باستانی سر و کار داشتند و از این رو اغلب ناگزیر بودند قواعد بازرگانی 

داشته باشند، اقوام ساکن در شمال و غرب اروپا با  ای بر آنها حضورایشان را رعایت کنند و همچون حاشیه

پیمایشان به سرزمینهایی دوردست و قلمروهایی توسعه نیافته وارد شدند که از نظر فناوری های اقیانوسکشتی

نشین تر بود، و از این رو توانستند اقتصاد بازرگانی حاشیهتر و ابتداییو ساخت سیاسی از خودشان ساده

 با اقتصاد مبتنی بر غارت و آمیخته با برتری نظامی جایگزین سازند.  ایتالیایی را

گیری از بومیان آفریقایی و آمریکایی در نتیجه غارت فلزهای گرانبها جایگزین تبادل کاال شد و برده

داری متمرکز و دولتی انجامید، که پس از دوران فروپاشی امپراتوری روم دستخوش به رونق مجدد نظام برده
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ی آمریکا حجمی روزافزون از کاالها را به اروپا پیمای بزرگ با کشف قارههای اقیانوسال شده بود. کشتیزو

تا  ۷۰.م( و پیش از کشف آمریکا تجارت خارجی اروپا در حد ۱۴۹۰) ۸۷۰آوردند. به شکلی که در سال می

چند صد تن و بعد از دو قرن  .م( به۱۵۰۰) ۸۸۰تن بر سال بود، اما پس از کشف آمریکا طی یک دهه تا  ۸۴

.م( یعنی مصادف با زمان فروپاشی دولت صفوی به صد تا صد و بیست هزار تن بالغ شد، ۱۷۰۰) ۱۰۸۰در 

کرد که هزار تن از آن شکر بود و همچون سوختی خام برای نیروی عضالنی کارگرانی عمل می ۹۰-۷۰که 

  225.قرار بود پس از چند دهه انقالب صنعتی را پدید آورند

ی شهرنشینی همراه نبود. یعنی اروپاییان در آن هنگام بر خالف انتظار، گذار مورد نظرمان با توسعه 

شان آغاز کردند، هنوز از سطح شهرنشینی پایینی های بعدیکه خیزشی را برای فتح جهان و غارت مستعمره

ست، دی( که موضوع بحث مابرخوردار بودند. در واقع در قرن یازدهم هجری خورشیدی)قرن هفدهم میال

ی در اسپانیا شهرهای اروپایی دستخوش انحطاط و انقباض شدند. این ماجرا البته تا حدودی به افول شهرنشین

کنی مسلمانان از آن همچنان شد و پس از ریشهگشت، که همچنان قلب شهرنشین اروپا محسوب میباز می

 اش در حال زوال و نابودی بود. ساختارهای مدنی

.م( جمعیت ساکنان شش شهر بزرگ اسپانیا )سویل، کوردوبا، گرانادا، ۱۶۰۰) ۹۸۰در حدود سال 

شد، و این شمار پس از گذر یک قرن در حدود سال هزار نفر بالغ می ۴۲۰والنسیا، تولدو و واالدولید( به 

که طی قرون پیشین  .م( به دویست هزار تن کاهش یافته بود. سرزمینهای همسایه شمالی اسپانیا۱۷۰۰) ۱۰۸۰

از راه وامگیری ساختارهای تجاری شهرهای مسلمان رونقی پیدا کرده بودند هم به همین شکل دستخوش 

                      
 .۱۸۰: ۱۳۸۹بروک،   225
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فرسایش شدند. در بلژیک امروزین که در زمان رونق شهرهای مسلمان اسپانیا شهرهای تجاری بزرگی داشت، 

.م( صد ۱۴۰۰هجری خورشیدی ) ۷۸۰د سال این افول بیش از باقی جاها نمایان بود. شهر بروژ که در حدو

.م( هشتاد هزار تن را در خود ۱۵۰۰) ۸۸۰و بیست و پنج هزار تن جمعیت داشت و شهر گاند که در حدود 

  226.م( به ترتیب سی هزار و پنجاه هزار نفر جمعیت داشتند.۱۷۰۰) ۱۰۸۰داد، در حدود سال جای می

ی قرن هجدهم میالدی شهرهایی اندک و و آستانه به این شکل اروپا همچنان در پایان قرن هفدهم

بینیم که در این هنگام جمعیت آمیز را کنار بگذاریم، میهای اغراقبه نسبت کم جمعیت داشت. اگر تخمین

کل  ٪۶-۵داد( تنها شهرنشین در اروپای شرقی )که بیش از نیمی از جمعیت کل اروپا را در خود جای می

این نسبت در اروپای غربی که در نواحی جنوبی از سنت پیوند با شهرهای شرقی  داده وجمعیت را تشکیل می

رسیده است. در این هنگام اروپای شرقی تنها شش یا هفت می ٪ ۱۲-۱۰برخوردار بوده، دو برابر بوده و به 

ز صد شهر و اروپای غربی بیست و هشت شهر با جمعیتی بیش از پنجاه هزار نفر داشتند و شهرهای با بیش ا

  227هزار جمعیت همگی پایتخت کشورها بودند و شمارشان در شرق دو و در غرب نُه تا بود.

ی ناشی ی انباشت سرمایهاینها بدان معناست که شهرنشین شدن اروپاییان پیامد عصر استعمار و نتیجه

آن. در واقع روند  یساز و مقدمهاندازی غارتگران به سرزمینهای ثروتمندتر شرقی بود، و نه زمینهاز دست

 ۱۰۸۰تا  ۳۸۰ی سالهای ی شهرنشینی در اروپا بسیار کند و ایستا بوده است. به شکلی که در فاصلهتوسعه

گیرد، نرخ .م( یعنی طی هفت قرنی که نوزایی و عصر خرد را هم در بر می۱۷۰۰-۱۰۰۰هجری خورشیدی )

                      
 .۲۳۸: ۱۳۸۹بروک،   226
 .۲۳۹: ۱۳۸۹بروک،   227
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ی ارتقای یاد شده نیز تنها به دو مرکز عمده 228است.ارتقا یافته  ٪۱۴-۱۱تنها به  ٪۱۱-۹شهرنشینی در اروپا از 

اندازی غارتگرانه به شود که کشف جهان جدید و دستتجارت دریایی در اروپای جنوب غربی مربوط می

 آن را آغاز کردند. 

.م( ۱۷۰۰-۱۵۰۰ه.خ ) ۱۰۸۰تا  ۸۸۰ی سالهای در دو قرن پایانی این دوران طوالنی یعنی در فاصله

-۳۰و در پرتغال  ٪۱۰در هلند سه تا پنج برابر افزونتر شد و در همین دوران در اسپانیا حدود نرخ شهرنشینی 

ی دهد. یعنی در خودِ جامعهکه تقریبا کل افزایش نرخ شهرنشینی اروپا را توضیح می 229افزایش یافت ۵۰٪

ست، افزایشی اندک بینیم و هرآنچه در این دوران طوالنی هی شهرنشینی نمیاروپایی روندی برای توسعه

 است که از تورم شهرهای غارتگر قلمرو ایبریا و هلند ناشی شده است. 

 

  

                      
 .۲۵۹: ۱۳۸۹بروک،   228
 .۲۵۷: ۱۳۸۹بروک،   229
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کان  گفتار سوم: قدرت و م

 

های اخیر کامال با تحلیل قدرت درآمیخته و به آن ی مکان اجتماعی به ویژه در دههاندیشیدن درباره 

توان گفت اندیشمندان ک قرن پیشینه دارد و میوابسته شده است. سنت مدرنِ اندیشیدن در این زمینه حدود ی

تاکید  مکتب آنال نخستین دستگاه نظری علمی مدرن را در این مورد پدید آوردند. این اندیشمندان از

های حلیلتاندیشمندان ژرمن و آنگلوساکسون بر تاریخ عزل نظر کردند و در مقابل به اهمیت جغرافیا در 

ی اجتماعی شناسی مکان مدرن مبانی عمیقی در اندیشه. از این نظر سنت جامعهشناسانه پافشاری داشتندجامعه

دانان قرن هفدهم و هجدهم فرانسه دنبال کرد. هرچند توان تا آرای طبیعیاش را میفرانسوی دارد و پیشینه

ر چارچوبی ب دتفسیرهای پدید آمده از آرای مکتب آنال و تاثیری که بر اندیشمندان دیگر به جا گذاشته اغل

 متمایز و سیاسی تفسیر شده و در آثار میشل فوکو چنین بیانی هم پیدا کرده است. 

ی فضا و مکان شناسانهبرخی از پژوهشگران معاصر بر تاثیر ماندگار آرای مارکس در تحلیل جامعه

داری سرمایهی مستقیم نقدهای مارکس بر اند و آرای دیوید هاروی و هانری لوفِور را ادامهتاکید کرده

البته  231دانند.ی لوفور خود را وامدار مارکس میو بسیاری از پژوهشگران معاصر نیز به واسطه 230اند.دانسته

                      
230 Zieleniec, 2007: 150-151. 
231 Purcell, 2014. 
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ی مکان نیز از تأمل شان دربارهدر اثرپذیری این دو از آرای مارکس تردیدی نیست. اما این که برداشتهای مهم

های مارکس به مکان و فضا د. حقیقت آن است که اشارهمارکس در این زمینه ناشی شده باشد جای بحث دار

را  -و در بسیاری از موارد متمرکزتر و عمیقتر–هایی مشابه بسیار جسته و گریخته و نامنسجم است و اشاره

ای هم که زیلِنیچ از دیدگاه مارکس توان بازجست. بازسازیی اندیشمندان قرن نوزدهمی میدر آثار همه

دست داده بیش از آن که بازخوانی باشد، تفسیر و خلق مفهوم است و انسجام و دقتی بیش  ی مکان بهدرباره

 232کند.از آن که به واقع در نوشتارهای مارکس هست را به او منسوب می

 در واقع پیش این البته بدان معنا نیست که در سپهر زبان آلمانی بحث در این زمینه غایب بوده است.

 ۱۲۸۷ی مکان را گئورک زیمل در سال ی جدی دربارهشناسانهستین پژوهش جامعهاز ظهور مکتب آنال نخ

به این « شناسی: جستجویی در صورتهای معاشرتجامعه».م( به انجام رساند. او در بخشی از کتاب ۱۹۰۸)

هایی بود که با ظهور مامشهرهای صنعتی بزرگ دامنگیر روابط موضوع پرداخت و محور توجهش دگرگونی

ی این نوع از پرداختن به مکان به نسبت قدیمی است، اما بینش زیمل برای نی شده است. هرچند پیشینهانسا

 نیم قرن نادیده انگاشته شد. 

هایی .م( نخستین نوشتارهای اثرگذار در این مورد به صورت مقاله۱۹۶۰) ۱۳۴۰ی در اواخر دهه

.م( بود که معلوم شد برای توضیح پدیدارهای ۱۹۸۰) ۱۳۶۰ی جسته و گریخته انتشار یافت و تازه در دهه

اجتماعی باید مکان را همچون متغیری مستقل و بنیادین در محاسبات وارد کرد. توجه همزمان اندیشمندانی 

 233«شناسانهچرخش جا»که به مکتبهای متفاوت فکری تعلق داشتند، موجی را رقم زد که اغلب به اسم 

                      
232 Zieleniec, 2007: 1-34. 
233  topological turn 
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با کتاب -از سویی و فرنان برودل  234-«ی فضاهای دیگردرباره»ی مقالهبا -برچسب خورده است. میشل فوکو 

های شهری را به مکاناز سوی دیگر جغرافی و خُرده 235-«تولید فضا»با کتاب -و هانری لوفور  -«مدیترانه»

ر این های پیشتاز دی خود وارد کردند و فرانسه را به یکی از کانوننگارانهشناسانه و تاریختفسیرهای جامعه

 زمینه تبدیل نمودند. 

ی فضا و مکان در فرانسه از سویی با موج سیاسی اعتراضهای پسااستعماری پیوند اندیشیدن درباره 

گرای نومارکسیستی گره خورده بود. به همین خاطر هم نسل بعدی داشت و از سوی دیگر با گرایش چپ

دیوید هاروی و ادوارد سویا مشهورتر بودند، از موضع پردازان این حوزه که در میانشان مانوئل کاستلز، نظریه

اش و مطیع شدن سیاسینگریستند و جریان یافتن سلطه در مکان و هنجارسازی مارکسیستی به موضوع می

ی مکان را ای از نقدهای نومارکسیستی معاصر دربارهکردند. نمونهرا زیر فشار نیروهای اقتصادی وارسی می

بینیم که معتقد است ناهمگن بودن فضا و شکسته شدن تقارن در بافت مکان عاملی میدر آثار دورین مَسی 

تافته با زمان نماید. از دید او مکان امری پویا و درهمکند و بدیهی میاست که نابرابری طبقاتی را تثبیت می

ر مکان را به مثابه است و از این رو باید همچون فرایندی و جریانی نگریسته شود. او بر این مبنا حرکت د

  236شود.های همسایه در آن مکان ناشی میکند که از تقاطع با دیگریگذار از روایتهایی پیاپی تفسیر می

ی مارکسیستی و داشتهای جبرگرایانهی پیشاین شیوه از نگریستن به مکان اجتماعی که زیر سیطره

ی با نقد اندیشمندان غیرمارکسیست روبرو شد تر دیدنِ متغیرهای اقتصادی شکل گرفته بود، به زودبرجسته

                      
234 Foucault, 1991: 65–72. 
235 Lefebvre, 1991. 
236 Massey, 1984. 
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های تر از ساخته شدن مکان را به دست داد که از سویی به نقش عامل انسانی و ذهنیت منو روایتهایی متعادل

های نهفته در آن را برمال ها و تنوعکنشگر تاکید داشت و از سوی دیگر یکنواخت نبودن مکان و پیچیدگی

شهرت  238و هلموت بِرکینگ 237پردازان یاد شده آلمانی بودند که در میانشان مارتینا لووساخت. بیشتر نظریهمی

را نیز باید در همین موج انتقادی غیرچپ اخیر جای داد.  239دان انگلیسیبیشتری دارند. دورین ماسی جغرافی

اند، مشهورتر از همه ندهدر میان کسانی که موضعی بینابینی دارند و از مارکس وامی ستانده اما به او وفادار نما

 شود.مکان جمعی دیده می آنتونی گیدنز است که در آثارش تاکیدی نمایان بر مفهوم برساخته بودنِ 

است و این مفهومی  240گیریمفهوم محبوب گیدنز برای توضیح کارکردهای اجتماعی مکان، جای 

بارت است از روشها و ترفندهایی عگیری شناختی وامگیری کرده است. جایشناسی مردماست که از روش

ای اجتماعی مورد استفاده قرار مکان مناسب آن در زمینه-که هنگام صدور یک رفتار برای انتخاب زمان

گیری است که بیشتر بر محور زمان گیری در یک گفتگوی عادی شکلی از جایگیرد. به عنوان مثال نوبتمی

شوند و در برابر همدیگر راه ان شلوغ از کنار هم رد میای که مردم در یک خیابکند، و شیوهعمل می

را نیز  241بندیگیری بر محور مکان است. در کنار این مفهوم گافمن تعبیر منطقهای از جایگشایند شیوهمی

گیرد و به کار گرفته و مقصودش از آن مکانی اجتماعی است که با فضای فیزیکی خنثا در تقابل قرار می

  243سازیو فاش 242بندی با مرزبندیدهد. منطقهاز اندرکنش انسانی را در خود جای می هایی منظمخوشه

                      
237 Löw, 2001. 
238 Berking, 1998: 381–392. 
239 Massey, 1999. 
240 positioning 
241 regionalization 
242 enclosure 
243 disclosure 
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هایی منسجم و های متقابل انسانی همراه است. یعنی زیر فشار مدارهای قدرت نهادی زیرسیستمکنش

 سازد. ریخت از ارتباط انسانی را از سویی حصر و از سوی دیگر نمایان میهم

بیند که از این قواعد های خُرد اجتماعی را انباشته از معناهایی میکل مکانبر همین مبنا گارفین 

های مکانی در جهان پیشامدرن سیستم شوند. آنتونی گیدنز معتقد است این خردهارتباطی تراوش می

. از اندگرفتههمبستگی معناداری با هم نداشته و به شکلی موزائیکی و پراکنده در نظامهای اجتماعی قرار می

گیری شهر مدرن بود که این خرده نظامها با هم چفت و بست شد و یک دید او برای نخستین بار با شکل

  244ی مکان اجتماعی را در شهرهای اروپایی پدیدآورد.سیستم یکپارچه

ای عام بوده باشد، نادرست ی تمدن اروپایی معتبر است و اگر دعویاین برداشت او تنها در دایره  

یخ بشر بوده، د. چون در ایران زمین که کانون مرکزی تحول شهر و فضاهای شهری در سراسر تارنمایمی

ترین زمانها به هم دهد این خرده فضاهای شهری از قدیمیهای استوار و فراوانی داریم که نشان میداده

اوت پدید د متفهای اجتماعی را با معناها و قواعله مراتبی از مکانشده و سطوحی سلسبندی میمفصل

بسته و در هم تنیده نیز بوده و یک سیستم دهد که این شبکه همها نشان میآورده است. همین دادهمی

داده است. سیستمی که نه تنها با دقت در متون اساطیری و سیاسی جهان ی معنایی را به دست مییکپارچه

ای بیرونی کنشگر پیوند خورده و جلوه «من»باستان صورتبندی و رمزگذاری شده، که به شکلی صریح با 

 شده است. و جغرافیایی از انسان خودمختار قلمداد می

                      
 .۲۰: ۱۳۹۶گیدنز،   244
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شود و دژ زیرزمینی افراسیاب همچون در این بافت است که سیاوشگرد به خواهر سیاوش تشبیه می  

ان کامل ده که انسای هم وجود داشته و آن چنین بوشود. صورتبندی واژگونهای از خودش فرض میجلوه

وان شباهت دارند، به شهری آرمانی شباهت دارد. یعنی نه تنها آرمانشهر یا پادآرمانشهر به پهلوان و ضد پهل

یابند. از این روست که نامِ ای انسانی از آرمانشهر شباهت میکه قدیسان و انسانهای کامل هم به جلوه

 بینیم. سه تن از شاهنشاهان مهم این سلسله میرا در عصر ساسانی بر  انگیزِ یزدگرد )یعنی شهر خدا(شگفت

گیرد و ارزش توضیحی چشمگیری دارد، گیری قرار میمفهوم سودمند دیگری که در کنار جای 

کنند ی خود لمس میها در افق تجربهاندازی که مناست. چنان که کاسگروو بحث کرده، چشم 245«اندازچشم»

میشه گفتمانهایی رقیب در سطح فرهنگی حضور دارند که ای فرهنگی است. یعنی ههمواره برساخته

مشترکی را  جهان در سطح اجتماعی را تعیین کنند و به این ترتیب حقیقتی بازنمایی زیستکوشند شیوهمی

 های اعضای جامعه پدید آورند. در ذهن

های معمارانه در ها و شکلها و نقاشیکاسگروو به زیبایی در بحث خود نشان داده که تحول آرایه 

ای برای های ریختی تازهبندیاروپای قرن پانزدهم و شانزدهم به تصویری نو از جهان انجامید و صورت

اش زیر تاثیر آرای ریموند ویلیامز است که در سال کاسگروو در برداشت 246فضای جمعی را ممکن ساخت.

ها شهری بسط داد و رویارویی با جایگیری ی نقد ادبی را در بافت مکان.م( آرای خویش درباره۱۹۷۳) ۱۳۵۲

هایی منجمد شده در یک لحظه و قالب و موقعیتهای مکانی نو در این بستر را با لمس روایتها و سرگذشت

انداز برآمده از همنشینی چیزها در شده در یک جای خاص مربوط دانست. کاسگروو بر همین مبنا چشم

                      
245 Landscape 
246 Cosgrove, 2007: 55–98. 
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وعی در نظر گرفت که زیر فشار گفتمانهای فرهنگی و در قید مکان را همچون بستری ساخته شده و مصن

انداز کند. از دید او چشمی تجربه کردنِ این روایتها را تعیین میگیرد و شیوهاجبارهای تاریخی شکل می

های انسانی را برای گروههای اجتماعی خاص مند برای تجربه کردنِ مکان و تنظیم اندرکنشای تاریخشیوه

 247اخت و در این معنا مفهومی ایدئولوژیک بود.سممکن می

ها هم بندیاندازِ برآمده از این صورتاندرکار برای تنظیم چشمی نیروهای دستبحث او درباره

گوید همواره یک فرهنگ غالب وجود دارد که عناصر گفتمانی خود را به فضا تحمیل پذیرفتنی است. او می

کند. اما همواره در انداز مشترک و فهمیدنی را مدیریت میی یک چشماش در جلوهکند و دگرگون ساختنمی

نشین ی حاشیهی طرد شدهفرهنگهای پیشین، خردههای منقرض شدههایی از فرهنگکنار آن فرهنگ غالب رگه

انداز در ی تحول چشمبحث کاسگروو درباره 248و پادفرهنگهای سرکوب شده و و کتمان شده را نیز داریم.

دهد که انقالبهای اجتماعی و گذارهای تاریخی در نماید و به خوبی نشان میاروپایی پذیرفتنی می فرهنگ

ساخته و از سوی دیگر اندازها قرار داشته و از سویی آنها را ممکن میپیوندی نزدیک با تحول این چشم

 شده است. توسط آن تثبیت می

رسد که سیر تکامل یست. یعنی چنین به نظر نمیپذیر نبا این همه بحث او به ایران زمین تعمیم 

بینیم. باید به ای باشد که در تمدن اروپایی میاندازها در تمدن ایرانی به آن شکل خطی و تخت و سادهچشم

های تاریخ است و اش یکی از جوانترین تمدناین نکته توجه داشت که تمدن اروپایی به زعم رونق امروزین

ای ست باال چهار قرن پیشینه دارد. پیش از آن تمدن اروپایی وجود داشته ولی حاشیهاش ددر شکل امروزین

                      
247 Cosgrove, 1998: 15-16. 
248 Cosgrove, 1998. 
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ای از تمدن ایران زمین و مصر بوده و ساختاری بسیار ساده و ابتدایی داشته است. از این رو آنچه که و دنباله

هاست، و نه رده از سیستمترین نوع تکامل این بینیم نه پیچیدهاندازها در تمدن اروپایی میدر دگردیسی چشم

شود. به طور خاص تمدن ی تمدنهای انسانی محسوب میحتا شکل غالب و برجسته در تاریخ پنج هزار ساله

متمایزی را نمایان  زاییاش پیچیدگی و شاخههای پرشمار فرهنگیانگیز و الیهایرانی با پیوستگی شگفت

 ر تمدن اروپایی توضیح دادنی نیست. های نظری تنظیم شده ببندیسازد که با قالبمی

بینیم. اما این نکته شگفت ی تاریخی میاندازهای غالبی را در هر دورهدر تمدن ایرانی نیز البته چشم 

ای شوند و بیشتر همچون رسوبی حجیم یا چینهاندازهای گذشته در این تمدن منقرض نمیاست که چشم

انداز مانند و هر از چندی با خراشیده شدن یا فرسایش آن چشممیانداز غالب باقی مند در زیر چشمتاریخ

هایی نامنتظره در میان این گیریهایی متنوع و دورگهشوند. همچنین آمیختگیفرازین بار دیگر نمایان می

و  ها در ایران زمین هم اهمیتی چشمگیر داردبینیم. تنوع قومی و زبانی و دینی مناندازهای الیه الیه میچشم

ریخت نباشد و در سراسر ی مکان اجتماعی یکدست و یکاندازهای جمعی دربارهاز دیرباز باعث شده چشم

 های همنشین باشد. ی قلمرو ایرانی همچون موزائیکی از منظرهحوزه

ی زبانی و یک تمدن اروپایی در واقع یک دین و یک گفتمان و چند زبان محدود از یک خانواده

اندازی به نسبت یکدست و تخت را پدید اقلیمی همسان داشته است. از این رو چشمساخت اجتماعی و 

ها و هایش بیشتر سیاسی بوده است. تفاوت میان پروتستانهایش جزئی و کشمکشآورده که واگرایی

ایز های ژرمنی در اروپا به راستی بسیار اندک است، وقتی که با تمهای التینی و شمالیها یا جنوبیکاتولیک

گری، یهودیت، انواع تصوف و اشکال متفاوت کفر( برسنجیده میان ادیان ایرانی )اسالم، مسیحیت، زرتشتی

 شود. 
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نماید، اگر که در برابر تنوع به همین ترتیب تمایز میان زبانهای التینی و ژرمنی در اروپا ناچیز می

نوعی که زبانهای آلتایی )ترکی، ترکمنی، انگیز نهفته در ایران زمین نگریسته شود. تقومی و زبانی شگفت

مغولی( و سامی )عربی، عبری، آرامی، سریانی( و قفقازی )گرجی، ارمنی( را در کنار زبانهای پرشمار آریایی 

ای جهان مشترک در تمدن اروپایی از این رو به نقاشیانداز تاریخی برساخته شده از زیستشود. چشمشامل می

ای یا کاریانداز برآمده از تمدن ایرانی به آینهت شباهت دارد، و در برابرش چشمبه نسبت پیچیده اما تخ

زمان را در خود -ماند که حجمی دارد و زوایای متفاوتی از سوگیری نسبت به مکانکاری رنگارنگی میکاشی

 حفظ کرده است.

های ای از منشرد و شبکهگیی اجتماعی و فرهنگی قرار میانداز به این ترتیب در مرز میان الیهچشم 

کند. در مقابل جایگیری به محل تماس سطح اجتماعی حامل معناست که افق اندرکنش اجتماعی را تعیین می

کند. این دو که در و روانی تعلق دارد و در سطحی خُرد الگوهای اندرکنش من و دیگری را ساماندهی می

گذارند و نوعی نقش تعیین دارند، بر هم اثر میمراتبی سیستم اجتماعی قرار  کف و سقف سطح سلسله

شود. کنند. در دل این آمیختگی است که زمان و مکان کرانمند زاده میی دوگانه را نسبت به هم ایفا میکننده

ناپذیری که در فضای فیزیکی و زمان مکان بدان معناست که کیفیت نامتناهی و کمیت-کرانمند شدن زمان

ای اجتماعی به واحدهایی متقارن و همریخت و رد، در چارچوب پیکربندیشناختی وجود دازیست

 شود. پذیر تجزیه میشمارش

ای هندسی به خطی ممتد شوند. یعنی زمان با استعارهبه این ترتیب زمان و مکان به هم ترجمه می 

پذیری این زمان ارششود که اکنون در میانه و گذشته و آینده در دوسوی آن قرار گرفته است. شمتشبیه می

کرانمند هم با ترجمه کردن زمان به حرکتی گسسته مثل تغییر اعداد بر ساعت دیجیتال یا حرکتی پیوسته مانند 
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شود. به این شکل زمان بیکرانه که در اصل اکنونی فراگیر و پایدار های ساعت فرو کاسته میچرخش عقربه

شود و کارآیی ور گذشته و آینده فشرده گشته و متالشی میی دو محای بی بُعد در میانهاست، همچون نقطه

دهد و به مفصلی ساده و مکانیکی اصلی خود را در مقام ظرف حضورِ من و بستر ظهور هستی از دست می

های اجتماعی و هماهنگ شود. این روندی است که تنظیم ضرباهنگبرای متصل کردن گذشته به آینده بدل می

در « من»ای که سازد، و در مقابل زمان بیکرانه یعنی اکنونردار اجتماعی را ممکن میهای کبندیشدن زمان

ی توطئه»کند. این روندی است که در مدل زروان آن را سطح روانشناختی در آن مستقر است را قربانی می

بخش اجتماعی انقاتل که از دل ساز و کارهای سامچین و قتلی بیدسیسهای بینامیم. دسیسهمی« قتل اکنون

 هاست.های سرکش سطح روانی منخیزد و پیامد طبیعی چیرگی نظمهای نهادین بر پویاییبر می

نیز سخن گفت. چون همزمان با فرو کاسته شدن زمان « ی قتل اینجاتوطئه»توان از به همین شکل می 

مکان به جای آن که همچون اینجایی شود. ای زمانی فرو کاسته میای مکانی، مکان نیز به استعارهبه استعاره

دستی و حاضر فهمیده شود، همچون بستری برای دگرگونی چیزها و محوری برای گنجاندن رخدادها دم

شود و به کلیتی انتزاعی مندیِ روندهای درونی خودش حل میشود. به این ترتیب مکان در تاریختفسیر می

یابد. به همان شکلی که افتن زمان در اندرونش سازمان میشود که با جریان یو همگن و متقارن تبدیل می

اش به ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و ماه و سال دستخوش زوال و زمان بیکرانه در جریان تجزیه شدن

متر و متر و کیلومتر به کمیتی متر و سانتیشد، مکان بیکرانه هم با فروکاسته شدن به میلیفروپاشی می

یابد که در اینجا و آنجا همسان و همتاست. این کشته شدن اینجا به معنای قربانی سی میپذیر دگردیشمارش

دهی کردارهای جمعی در محور شناسانه، که همانا سامانشدن بیکرانگی مکان است، در پای ضرورتی جامعه

 مکان است. 
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کنند. یزی و پیاده میها طرحرایست که نهادها برای مدیریت منی قتل اینجا و اکنون برنامهدسیسه 

ترین سیستم در سلسله مراتب فراز هستند. یعنی نظام پیچیده -های روانشناختییعنی سیستم–ها من

گیرد از سطح پیچیدگی بسیار باالیی برخوردار است و به افزار مغز انسان شکل میای که در نرمشخصیتی

 پذیر نیست. اسها قیها و حتا بدنهیچ عنوان با پیچیدگی نهادها و منش

گیری کرد که عبارتند از شمار توان با ترکیبی از دو متغیر اندازهترین بیان میپیچیدگی را در ساده 

عناصر سیستم، و شمار ارتباطهای میان این عناصر. هرچه تراکم روابط نسبت به عناصر بیشتر باشد، یعنی 

تر است. با این سنجه ر باشد، آن سیستم پیچیدهانرژی در سیستمی بیشت-هرچه چگالی اطالعات نسبت به ماده

ترین سیستمِ شناخته شده در جهان است. مغز سیستمی افزار روانشناختی است، پیچیدهی نرممغزی که پشتوانه

بغرنج است که از صد میلیارد واحد پردازنده )نورون( تشکیل یافته که هریک به طور متوسط ده هزار اتصال 

توان با چند صد میلیارد سلول بدن انسان مقایسه کرد انگیز را میند. این پیچیدگی شگفت)سیناپس( با هم دار

کند. در سطح اجتماعی و فرهنگی هرچند که هریک به طور متوسط با چند ده سلول دیگر ارتباط برقرار می

ا که دولتها و ترین نهادهتری را داریم، اما سطح پیچیدگی بسیار کمتر است. چون پیچیدهمقیاسهای درشت

اند که هریک دست باال با چند های تمدنی هستند دست باال از یک میلیارد واحد انسانی تشکیل شدهسیستم

اند که ها هم از چند صد هزار عنصر نمادین تشکیل یافتهترین منشکنند. پیچیدهصد نفر ارتباط برقرار می

 کنند. برقرار می تحت قواعد دستور زبان با چند عنصر دیگر ارتباطی خطی

خیزند، به کلی متفاوت است با ها که از سطح روانشناسانه بر میبه این ترتیب سطح پیچیدگی من 

شان ها و گنجاندنبینیم. از این روست که نهادها برای سازماندهی منها میها و نهادها و منشآنچه که بدن

هند. این کار بر محور متغیر اصلی سطح اجتماعی ها را کاهش ددر نظم سیستمی خود ناگزیرند پیچیدگی من

کنند، با هماهنگ ساختن ضرباهنگ کردار پذیرد. نهادها که با اقتصاد قدرت کار مییعنی قدرت انجام می
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شان در نوعی همنشینی مکانی حساب شده کردارهای اجتماعی سامان یافته و هماهنگی را ها و گنجاندنمن

 شان است. اوم نهادها و برسازندهآورند، که ضامن تدپدید می

ای فلسفی لنگرگاه غایی حضور هستند. چرا که تنها سیستم خودآگاه در کل سلسله ها از زاویهمن 

هایی هستند که حضور خود را در سطحی شوند. نظامهای روانشناختی تنها سیستممراتب فراز محسوب می

ن ترتیب عالوه بر حضور در محیطی پیرامونی، نزد خود نیز کنند و به اینمادین در اندرون خود بازنمایی می

مکانِ بیکرانه شناور -خیزد در بستری از زمانحضور دارند. این حضور غایی که از پیچیدگی غایی من بر می

هایی مانند زُروان آکَرانَک، زمان بیکران، وقت یا اکنون است. همان که در ایران زمین از دیرباز با کلیدواژه

یافته دستی نمود میخورده است. مکان نیز به همین شکل در اینجایی نزدیک و ملموس و دمب میبرچس

 است که اتصالی انداموار به اکنون دارد، بی آن که به آن فرو کاسته شود یا آن را به خود ترجمه کند.

کاسته  اینجای روانشناختی و فرو-مکان اجتماعی به معنای فروپاشی این اکنون-پیدایش زمان 

اینجا با ترجمه شدن زمان -بندی شده، و متقارن است. اکنونپذیر، قطعهای انتزاعی، کمیتاش به شبکهشدن

هایی مکانی از زمان به ابزاری نهادین هایی زمانی از مکان و استعارهو مکان به هم، و با برساخته شدنِ استعاره

کند و همزمان متقارن و شناور در ناکجاآباد تبدیل میشود. ابزاری که اینجا را به جایی گنگ و تبدیل می

آینده فرو -ی خطی انتزاعی و فرضی از تداوم گذشتهای زودگذر و نامحسوب در میانهاکنون را به نقطه

اینجا که امری درونزاد و -انجامد. به شکلی که اکنونمکان می-پذیر شدن زمانکاهد. این ترفند به کمیتمی

دهد که میان من و دیگری پذیر و قراردادی میود، جای خود را به زمان و مکانی شمارشفرونشسته در من ب

مکانِ فرضی و انتزاعی ممکن -ی قراردادی از زمانمشترک است. تنظیم کردار من و دیگری در این زمینه

 سازد. پذیر میشود و این همان است که نظم نهادین را امکانمی
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اقع قراردادی جمعی است که ضرباهنگی با جایگزین حضور در عی در ومکان کرانمندِ اجتما-زمان 

 مکان بیکرانه-کند، و این به معنای کشته شدن زمانای را جانشین حضور در اینجا میاکنون، و همنشینی

انداز دو سطح گیری و چشماش. جایاست و برساخته شدن چیزی به کلی متفاوت از جسدِ تکه تکه شده

ی هایی که اندیشمندانی مانند گیدنز دربارههستند، و نظریه مکان کرانمند-ربندی این زمانمتفاوت از پیک

اند، در واقع توصیفی از همین روند است که به شکلی محدود و ویژه برساخته بودن زمان اجتماعی پرداخته

 ی جوامع مدرن تدوین شده است. نها در دامنهت -و از این رو ناقص –

اند و زیربنای روانشناختی حضور و دازان این مفهوم ساختهای مدرن را مبنا گرفتهپراغلب نظریه 

ی معاصر مکان روزمره-تر و آشناتر از زماناند تا به تصویری بدیهیمکان بیکرانه را نادیده انگاشته-زمان

ها شکلی خاص گوید هریک از این زماندست یابند. مثال تریفت به سه نوع متفاوت از زمان قایل است و می

شوند: زمان تقویمی که با گذارهای اخترشناسانه و حرکت آورند و با آن چفت و بست میاز مکان را پدید می

وضعی و انتقالی زمین گره خورده، زمان اجتماعی که با ضرباهنگ رفتارهای جمعی و قراردادهای نهادی 

شود، سه نوع زمانی هستند که از جیده میشود، و زمان ابزاری که به کمک وسایلی مثل ساعت سنمربوط می

این برداشت البته درست است، اما تنها اگر  249آورند.ی خود را نیز پدید میدید تریفت سه نوع مکان ویژه

ای نبندد، که مکان بیکرانه-های پیکربندی زمان کرانمند فهمیده شود، و راه را بر توجه به زماندر مقام شیوه

 ترِ حضور، همواره در پس زمینه حاضر است.ت پیشینی و پیچیدهدر نهایت در مقام صور

                      
249 Thrift, 2001: 4-5. 
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شناختی و سیاسی هم منتهی مکان کرانمند به محدود ماندن نقدهای جامعه-بدیهی انگاشتن زمان 

شان های نامستدل در میانکه بدیهی فرض کردن گزاره 250گراییپردازان زنشده است. به ویژه در میان نظریه

پردازان این جرگه لوس بینیم. یکی از نامدارترین نظریهی این محدودیت را آشکار میمرسوم است، نمودها

مکان را بر تمایز ارسطویی میان فضا و مکان متمرکز -ایریگاری است که نقد خود بر سیاست حاکم بر زمان

مفهومی  شد. از این رو فضای خالی از هر چیزکرده است. در متافیزیک ارسطویی خأل ناممکن قلمداد می

 شد. عدمی و ناموجود بود و تنها مکانی انباشته از چیزها به رسمیت شمرده می

ای از نشانه ایریگاری فضا را با مادینگی و مکان را با نرینگی همتا انگاشته و این سخن ارسطو را 

از نیروهای  بر تاریخ فلسفه دانسته است. از دید او فضای تهی و خالی« منِ نرینه»ی مردساالری و سیطره

ر متفاوت در اولیه از مکانِ انباشته از چیزها مهمتر است، چرا که نزدیک شدن چیزها به هم و ارتباط امو

داشتهای حاکم پذیرد. چنین ارتباطی اگر بخواهد در مکان انجام شود، با پیشفضایی از این دست انجام می

قعیت اشی مکانی در مکانی و فروکاسته شدن موشان، به فروپنهاده شده درونهای پیشبر چیزها و گرانش

ی شود که از دید ایریگاری نمودی از مردساالری و سلطهمثابه قمری در مدار چیزی دیگر منتهی می چیزی به

 مستبدانه است. 

پندارد ممکن هایی که بدیهی میی برابرینقد برداشت ایریگاری به سادگی با تردید روا داشتن درباره 

توان پرسید که بر چه مبنایی میان تهیای فضا و زنانگی از یکسو و پُری مکان و مردانگی از می است. یعنی

گرا، انگیز و زیبای نویسندگان زنهای بالغی و متون هیجانسوی دیگر همسانی قایل است. گذشته از گزاره

                      
250 Feminist 
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شان دهد به واقع فضای فارغ ای نداریم که نشناختی و تاریخیشناختی، مردمی جامعههیچ شاهد عینی و داده

ی فیزیکی ارتباطی با زنانگی داشته یا پس از سازمان یافتن با چیزها و تبدیل شدن به مکان چیزی از سلطه

 جنسیتی در آن به سوی نرینگی گراییده باشد. 

بل ای که به نگاه اندیشمندانی مثل ایریگاری وارد است، در آنجاست که او اصوال به تقااما نقد اصلی 

گوید به زمان کرانمند و مکان کرانمند و بیکرانه را در نیافته و کل آنچه که می-تر میان زمانتر و مهمبنیادی

کند، بلکه ی زمان و مکان اجتماعی را نقد نمیشود. یعنی او در واقع قدرت سازندهمکان کرانمند مربوط می

ه در جهان خارج عینیت روشنی ندارد و به همین کند، کای جنسیتی و خودساخته را آماج میتنها استعاره

 سازد. خاطر نقد آن نیز چیزی را جز در فضایی گفتمانی و روشنفکرانه دگرگون نمی

هایی ی همین خط فکری به محور فلسفی بحث ما اشارهبرخی از نویسندگان معاصر البته در ادامه 

ای زودگذر از شهود روبرو باشیم تا استداللی استوار. رقهنماید که بیشتر در اینجا با بااند. اما چنین میکرده

ی مکان را واسازی ی جنسیت نرینهمثال د. ریتا آلفونسو در نقدی که بر آرای ایریگاری نوشته، دیدگاهی درباره

ی کرده و در عین حال که فضا را مهم و کلیدی دانسته، اهمیت آن را در اینجا دیده که فضا در مقام واسطه

یک شدن دو چیز به هم، در ضمن جایگاه زایش شگفتی هم هست. یعنی تفاوتی که در فضا پاس داشته نزد

 شود، به شکلی پیشینی با شگفتی و پذیرش پیوند خورده است. می

یابد تنها در تفاوتهای بنیادین امکان بروز می گوید شگفتیالبته او منتقد ایریگاری هم هست چون می 

تواند میان زن و مرد برقرار شود و نه دو همجنس. ط راستین که مبتنی بر تفاوت است تنها میو از این رو ارتبا

اکنون است که به ویژه در عرفان ایرانی از -ی حضور در اینجاآنچه که او شگفتی نامیده در واقع همان تجربه

توان مفاهیم می دیرباز با دقت چشمگیری صورتبندی شده و با نوسازی همان شبکه از کلیدواژگان و

ای از آن مان )دیدگاه زروان( نمونههای نو و دقیقی از آن را نیز به دست داد، که نگرش پیشنهادیصورتبندی
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توان گرفت. تری هم میاست. و البته این نکته به جای خود باقی است که به سخن ایریگاری ایرادهای بنیادی

ی نزدیک لی به معنای مورد نظر او وجود ندارد و به واقع همهاز جمله این که در جهان واقع فضای خنثا و خا

شود و های خاص خودشان انجام میها و تاریخی مکانهایی با پیشینهها به واسطهشدن ها و ترکیبشدن

 همراه است. -از همان جنس که مورد نظر اوست-هایی ها و فروکاستهمیشه با فروپاشی

های پردازش وند قتل اینجا و اکنون بنگریم، پیوندهای میان فناوریاگر با دیدی سیستمی به این ر 

-یابیم. هر شیوه از پیکربندی زمانهای ترابری در مکان و روشهای سنجش زمان را در میاطالعات با شیوه

کند و شدتی از انرژی را به شود که حجمی از اطالعات را پردازش میمکان با راهبردها و فنونی تعیین می

های تمدنی مهم همواره دهد. گذارهای تاریخی مهم و تحولگیرد و به ترابری وزنی از ماده میدان میمی کار

ها پیوند داشته است، و توسط ها، ظهور گسست در آن راهبردها و جهش در آن روشبا بازآرایی این شیوه

ادگی جدیدترین سا مدرنیته به شده است. در این معنکان کرانمند پشتیبانی میم-الگوهایی نوظهور از زمان

ی آنها در نظر های تاریخی و در ادامهاست، که باید در کنار سایر این شیوه مکان کرانمند-پیکربندی از زمان

های ی شکلگرفته شود، و نه همچون امری بسیط و مجزا و ذاتا متفاوت، با گسستی بنیادین نسبت به همه

 مکان. -پیشین زمان

ی قرن نوزدهم با اند. یکی که از میانهرا تشخیص داده« مکان-مدرن شدن زمان»از مورخان دو دوره  

تر که از پایان جنگ جهانی آهن آغاز شد و تا جنگ جهانی اول ادامه یافت، و دوم روندی گسترده رواج راه

ختصات آشنای مکان سنتی و م-ی زماناول تا پایان قرن بیستم تداوم یافت. در هر دو موج فروپاشی فزاینده

تر جهان پیشامدرن را در کنار تندتر شدن ضرباهنگ رخدادها و چروکیده شدن فواصل را داریم که از شتابزده

شدن زندگی شهری و پیشرفت سریع فناوری ترابری برخاسته است. این روندها را با برچسبهای گوناگونی 
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هریک از این  251نمایند.خالقانه می« ن با زمانفرسایش مکا»و « گیری بزرگشتاب»شان اند که در میاننامیده

مکان -موجها شدتهایی نوظهور از پردازش ماده و انرژی و اطالعات را ممکن ساختند و به این شکل زمان

 های پیشین بیرون کشیدند. کرانمند نوسازی را از دل شیوه

نگریم تا از سویی متأخر ری و انتقال اطالعات بهای مدرن ترابکافی است به تاریخ تکامل فناوری  

یته را ممکن بودن این روندها و از سوی دیگر اثرگذاری جهانگیرشان را دریابیم. جهشی که گذار به مدرن

بیر کساخت در سه کانون اروپایی شکل گرفت که عبارت بودند از یک مرکز سیاسی فرانسوی )انقالب 

ی صنعتی انگلیس-های آلمانی( و یک مرکز فنیلمی آلمانی )فلسفه و دانشگاهع-فرانسه(، یک مرکز فلسفی

.م تحول یافتند و بر هم اثر ۱۷۹۰-۱۷۷۰های ی این کانونهای نوآوری در دهه)انقالب صنعتی(. هرسه

 گذاشتند. 

.م در انگلستان سرعت حرکت از شهری به شهری چهار تا پنج برابر چیزی بود که در ۱۸۳۰در   

گیر شدن استفاده از راه آهن تشدید شد و به کل جمعیت تعمیم .م معمول بود. این سرعت با فرا۱۷۵۰

اش به میلیون سفر در انگلستان انجام شده بود که بدنه ۶/۳۳۳.م بالغ بر ۱۸۷۰یافت. طوری که در سال 

ی جمعیت پیامد نهادینه جایی پردامنهبهاین انفجار در ترابری و جا 252ی سوم و تهیدستان تعلق داشت.طبقه

ی ب صنعتی در انگلستان بود که زودتر از باقی بخشهای اروپا تحقق یافت و انگلستان را از مرتبهشدن انقال

 ای کوچک به شأن گرانیگاه یک امپراتوری جهانی برکشید. جزیره

                      
251 Thrift, 2001: 7. 
252 Thrift, 2001: 7. 
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شناختی نمود نداشت و با دستکاری های سیاسی و جمعیتتحول صنعتی مورد نظرمان تنها در الیه  

اش آن که از همان اواخر قرن هجدهم میالدی فناوری کرانمند همراه بود. نمونه عمیق مفهوم زمان و مکان

استفاده از گاز طبیعی برای روشن کردن خیابانها شکل گرفت و به سرعت در شهرهای بزرگ پراکنده شد. 

ی نیروی برق جایگزین شد، در عمل مرز میان روز و شب در شهرها زمانی که این روش با فناوری تازه

های بنیادین زمانی بود. این روند که ملبین آن را به دوش شد و این به معنای فرسایش یکی از چرخهمخ

  253نامیده،« سازی شبمستعمره»درستی 

ی انتقال خبر ی مشابهی در عرصهی سیستم ترابری با توسعهباید به این نکته توجه داشت که توسعه  

میلیون نامه با سیستم  ۷/۱.م در انگلستان ساالنه بیش از ۱۸۹۰همزمان و همراه بوده است. در حدود سال 

ر تمرکز داشت به زودی شد. این سیستم ابتدایی که بر انتقال فیزیکی کاغذِ حامل خبپستی جا به جا می

.م که ۱۸۳۰داد. از سال رقیبی نیرومند پیدا کرد که تلگراف بود و تنها خود پیام را از سیمهای ناقل عبور می

هزار مایل( سیم تلگراف در  ۲۲هزار کیلومتر ) ۳۳.م بیش از  ۱۸۶۳بار تلگراف به کار گرفته شد، تا اولین 

کرد. اولین پیام خانه جا به جا میتلگراف ۳۳۸۱جهان کشیده شده بود که ساالنه شش میلیون پیام را بین 

طلبی کشتی ه بود که پیام یاریی فنی پیدا کرد.م به قدری توسعه۱۹۱۲.م مخابره شد، تا ۱۹۰۱سیم که در بی

تایتانیک در این هنگام بالفاصله توسط بیش از ده کشتی شنیده شد و خبرش در کمتر از یک ساعت از 

ای های بزرگ اروپایی و موج تازهدر واقع تحقق امپراتوری 254پایگاه نیوفاوندلند در سراسر جهان پخش شد.

                      
253 Melbin, 1987. 
254 Thrift, 2001: 8. 
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ی قرن بیستم دوام های فناورانه سوار شد و تا نیمهنوآوریاز استعمار سرزمینهای پیرامونی بر دوش همین 

 آورد.

اش رخ داد، آنچه در ابتدای کار و در جریان انقالب صنعتی و تحوالت سیاسی و علمی همزمان 

اش را در سطح بینی را در تمدن اروپایی دگرگون ساخت و به همین خاطر نمود اصلیچارچوب جهان

های مدرن و دگردیسی گام به گام ابزارهای ارتباطی، تر شدن ماشینمزمان با پیچیدهبینیم. اما هانداز میچشم

ی در دههگیری را نیز با خود درگیر کرد. ی جایاین تحول به سمت سطح روانشناختی توسعه یافت و الیه

-مانپایانی قرن نوزدهم میالدی رواج ناگهانی ساعت مچی و تلفن نشان داد که شکلی از شخصی شدنِ ز

های زمانی و مکانی برای ارتباط گفتاری میان افراد را به مکان شکل گرفته است. قالبی که از سویی فاصله

داد و از سوی دیگر توجه و ساماندهی کارها بر اساس واحدهایی کوچکتر و کوچکتر از شدت کاهش می

مکان دانست که در -ذیر زمانناپتوان آن را نوعی چروکیدگی برگشتساخت. امری که میزمان را ممکن می

 جهان همراه بود.های شخصی و خصوصی زیستمکان اجتماعی به عرصه-ضمن با رسوخ زمان

 

 

مکان ابعادی تازه بخشید. فیلمهای سینمایی -در ابتدای قرن بیستم صنعت سینما به این تکه تکه شدگی زمان

ایش دهند و زمانی که تا آن هنگام به شکلی توانستند روندهای فیلمبرداری شده را واژگونه نماز سویی می

شد را در راستایی ناممکن قلمداد شده پیش برانند. از سوی دیگر طرفه فرض میناپذیر و یکقطعی برگشت

کرد، جهش دوربین از جایی به جایی با آنچه که چشم بدان خو گرفته بود و پیوستگی مکان را تضمین می

نعت سینما امکان ذهنی پرشهایی بلند در زمان و مکان و همچنین تفاوت داشت. در نتیجه با ظهور ص

-جهان مردمان بداهت زمانسازی جهت طبیعی حرکت در زمان و مکان پدید آمد. یعنی در زیستواژگونه
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مکان آشنای سنتی فرو ریخت و امکانهایی نادیده انگاشته شده چندان برجسته شد که عناصرش همچون 

 ن نمود پیدا کرد. مکان مدر-بخشی از زمان

های زمانی و مکانی از همان ابتدای کار در سینما اهمیت داشت و بخشی از بازی با گسستگی  

شکلی ابتدایی از این  256اثر مِلی 255«بانوی ناپدید شونده»شد. فیلم ناپذیر آن محسوب میجذابیت مقاومت

« نشان آمریکاییزندگی یک آتش»ر به نمایش گذاشت و بعدتر د ۱۲۷۵مکان را در -بازی تصویری با زمان

  257تر بازتولید شد..م( به شکلی پخته۱۹۰۹اثر دیوید گریفیث )« ی گندمگوشه».م( و ۱۹۰۲اثر اروین پورتر )

گسسته تصویر  در این معنا ظهور مکتبهای هنری نوگرا مانند کوبیسم و فوتوریسم که مکان یا زمان را  

شد، پیامدهایی از این تحول فناورانه در بازنمایی چیزها پیشتازانه باهایی کردند بیش از آن که نوآوریمی

شناسان به این نتیجه رسیدند که هر شد. باید توجه داشت که در همین سالها بود که زیستمحسوب می

که با سرعت –ی خود ی گونهکان نسبی ویژهم-ی خود را دارد و از این رو در زمانای ضرباهنگی ویژهگونه

.م انتشار یافت ۱۹۰۵ی نسبیت انشتین که در کند. نظریهزندگی می -اش متناسب بودو ساز و اندازهسوخت 

های گوناگون سپهر ای ریاضی و قاطع از همین بینش بود که در آن دوران در حوزهدر واقع صورتبندی

 فرهنگی نشو و نما کرده بود.

 

  

                      
255 The Vanishing Lady, 1896. 
256 Melies 
257 Thrift, 2001: 11. 
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 بخش چهارم: خوردو و خیابان

 

گاهی انساننخست: گفتار   258شناساهنداشتنِ خوردو: ن

 

.م( که فورد نخستین خودروهای مدل تی را به بازار عرضه کرد و ۱۹۱۱) ۱۲۹۰ال . از همان س۱

ظهور نخستین خط تولید انبوه خودرو را به مردمان اعالم کرد، معلوم بود که موجی تازه در بازار کاالهای 

نیا محسوب آورانه به راه افتاده است. صنعت تولید خودرو هنوز پس از یک قرن، یکی از بزرگترین صنایع دفن

ی بسیاری از غولهای صنعتی دنیا، بر جدیدترین نسلِ خودرویی تثبیت شده که به آورانهی فنشود و لبهمی

ی مدرن، ی سریع و شتابزدهاش در جامعهپوشیاند. خودرو گذشته از کاربرد غیرقابل چشمتازگی طراحی کرده

ی آورانهآورده است. خودرو نخستین دستاورد فن شناختی چشمگیری را نیز پدیدعاملی است که تحول جامعه

                      
 .۱۳۹۱وکیلی،  258
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مهمی بود که پس از اختراع قایق و کشتی در هزاران سال قبل، ترابری عمومی مردمان را در جوامع انسانی 

ای چشمگیر به جریان انداخت. خودرو به همین تسریع کرد، و به همین ترتیب تبادل کاال و افکار را در دامنه

وبیت هم جایگاهی ویژه داشت. از طرفی هر خودرو یک ماشین پیچیده است که برای کار ترتیب، از نظر مطل

رسان و مکانیک و راهدار و ... نیاز دارد، و از سوی دیگر کردن به پشتیبانی یک سیستم اجتماعی سوخت

 اش قرار دارد. شک و تردید در مالکیت دارندهکاالیی است که یکسره و بی

یعنی گذرگاهی مثل –ترین محیط شهری ی عمومیتواند در میانهی دارد و میخودرو به خانه شباهت

، تا حدودی «داشتنِ خودرو»ای شبیه به منزل فراهم آورد. از این روست که فضای خصوصی -یک بزرگراه

اهی ی شهرنشینِ ایرانی چندگگیرد. در جامعهقرار می« داشتن خانه»ی داشتن چیزهای مهم و کالن مانند در رده

هاست شود و دههشرطی برای ازدواج مردان جوان پنداشته میهمچون پیش« داشتن خانه و ماشین»است که 

ی اقتصادی افراد، عالوه بر محل و وسعت خانه، بر مبنای مدل و بهای خودرو نیز که پایگاه اجتماعی و طبقه

های معامالت ملکی دارند و ی به بنگاهی خودرو در شهر ما شباهتی کارکردهای معاملهشود. بنگاهتعیین می

ربط، سخت با هم در آمیخته است. این در حالی ی کارگزارانِ این دو بخشِ در اصل بیی مردمان دربارهانگاره

را داریم، و در مقابل در سوی « خارجی»است که در یک سو ما کاالیی مدرن، فنی، متحرک و تا حدودی 

 بومی، بسیار دیرینه، و بسیار ثابت و نامتحرک است. ای روبرو هستیم کهدیگر با خانه

شناسان کند، بارها و بارها در نوشتارهای جامعهموقعیت و ارجی که خودرو در جوامع مدرن اشغال می

شناسان مورد وارسی قرار گرفته است. اما آنچه که در اینجا مورد بحث است، الگوهای اجتماعیِ و انسان

ای صوص داشتن چند خودرو، و داشتن شمار زیادی از خودروها، یعنی همان پدیدهداشتنِ خودرو است. به خ

 داریِ خودرو نامیدش.توان کلکسیونکه می
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. داشتنِ خودرو، اگر از نظرگاهی اقتصادی نگریسته شود، مانند داشتن هر کاالی دیگری است. ۲ 

ودرو داشته باشند، و قاعدتا نباید یک نفر خ -یا شاید در شرایط خاص دو یا سه–قاعدتا هر خانواده باید یک 

آید. قاعدتا خودرو باید برای بیش از یک خودرو داشته باشد. چرا که کارکرد خودروی اول از دومی هم بر می

اش حمِل بدن انسان است در ترابری و انتقال افراد و اشیاء مورد استفاده قرار گیرد، و قاعدتا کارکرد اصلی

کبریت و سکه و تمبر و اسکناس،  ترین شیوه. اما خودرو را نیز، مانند جعبهو راحتمکان، به سریعترین 

در این حالت خودرو کارکرد اقتصادی و فنی خود را از «. داشت»توان گردآوری کرد و در ابعادی کالن، می

 دهد. اش را نمایش میی داراییِ دارندهشود که دایرهای تبدیل میدهد و به نشانهدست می

ی انسان انگیزترین ویژگیهای گونهشک یکی از شگفتداری، و تشکیل دادن کلکسیون بیمجموعه 

دانم که چیزهای ام و این را نیک میهای جانوری را گرد آوردهای از سنگها و سنگوارهاست. من خود مجموعه

شان با چیزهای طر همنشینیگرد آمده در یک کلکسیون، بیش از آن که به تنهایی اهمیت داشته باشند، به خا

هایی مانند صدف و پروانه و سنگ، به خاطر کوچکی اجزایشان، یا شوند. مجموعهدیگر صاحب معنا می

کنار هم »تفاوتهای تخصصی و علمیِ آنها با هم، بیش از آن که ارزش نمایشی داشته باشند، همین میل به 

سازند. در رای فهمِ گرامرِ همنشینی اشیاء را برآورده میمان بکنند و تمایل درونیچیزها را ارضا می« دیدنِ 

داران، همین گرد آوردن و کنار هم نشاندن چیزهایی باشد، که ی اصلی کلکسیونتعبیری عمومی، شاید انگیزه

انگار ارتباطی درونی با هم دارند و در دنیای واقعی پراکنده و نامربوط با هم، در جاهایی تصادفی پخش و پال 

خیزد. بخشی و سامان دادن به محیط بر میی نظمسازی در این معنا، از همان غریزهاند. میل به مجموعهشده

ای که شاید در پستانداران و پرندگان، همچون رفتار تمیز کردن النه یا آراستنِ آن با شاخ و برگهای غریزه

 مناسب تجلی یافته باشد. 
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آورند، تفاوتی دارد. مهمترین نکته آن داران گرد میمجموعه اما خودرو تفاوتی با چیزهایی که معموال 

هایی که بهایی بیش از یک آورانه است. البته کم نیستند سنگهای قیمتی یا عتیقهکه خودرو کاالیی گران و فن

 خودرو داشته باشند. اما با این وجود معموال ابعاد و بهای یک شیئِ نهاده شده در یک کلکسیون، قابل مقایسه

یابد که دریابیم دلبستگان به داشتنِ با اندازه و قیمت یک خودرو نیست. این قضیه وقتی اهمیت بیشتری می

های مورد نظرشان های قدیمی و به اصطالح کالسیک از ماشینای از خودروها، معموال به دنبال نسخهمجموعه

های ند. گذشته از این، همین ماشینهستند و هم بهایی چشمگیر دار ها هم کمیابگردند. این دستگاهمی

دهند بودنشان کارکرد خود را در ترابری به تدریج از دست می« کالسیک»کالسیک دقیقا به خاطر قدیمی و 

ی خودروهایی مند نیستند. از این روست که تقریبا همهو از سوخت، پشتیبانی فنی و قطعات یدکی الزم بهره

تقریبا تمام عمر خود را در وضعیتی ساکن و همچون شیئی تزیینی سپری گیرد، ها  قرار میکه در کلکسیون

کنند. بر این مبنای خودروی قرار گرفته در یک مجموعه، در واقع ابزار و ماشینی است که از کارکرد اصلی می

 آورد و آن همخود خلع شده باشد. این چیزِ به نمایش گذارده شده، در مقابل کارکردی نمایشی به دست می

 خیزد. اش با خودروهای دیگر کلکسیون بر میعاملی است که از همنشینی

داران خودرو زیاد نیستند، و به دالیلی که به نکوهش اختالف طبقاتی و در کشور ما شمار کلکسیون 

های های عمومی یا نمایشگاهگردد، از نشریهبه دوران رسیدگان باز می ی مردم نسبت به تازهبدبینی توده

ای منسجم و آن به نمایش در آیند، خبری نیست. در مقابلِ غیابِ جامعهها در ای که این مجموعهودهگش

ی موازی دیگری روبرو هستیم و آن هم شمار بیشتری از دارانِ خودرو، با پدیدهدار از مجموعهشناسنامه

واقع همان کسانی هستند که هستند. این شهروندان در « ماشین کالسیک باز»شهروندان است که به اصطالح 

هایی از خودروها را پدید خواهند آورد. با این وجود، از آنجا که در صورت دستیابی به منابع الزم، مجموعه
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ی متوسطِ باالی اقتصادی هستند، به داشتنِ یک خودروی کالسیک بیشتر این افراد جوان و متعلق به طبقه

 کنند. بسنده می

داران خودرو متفاوت است. ایشان از فضا و امکانات با مجموعه« بازهاسیکماشین کال»الگوی رفتار  

اند. از این رو از خودروی قدیمی بهرهشان بیمالی الزم برای انباشت خودروها و ایجاد الگویی از همنشینی

خیابانهای برند. زمانی که فردی را سوار بر خودرویی قدیمی در ی ترابری نیز بهره میخود به عنوان وسیله

داری را شاهد هستید تر، و البته کوچکتر از فضای کلکسیونای پویاتر و متحرکبینید، در واقع گوشهشهر می

ی این خودرو با چیزی که که از جایگاه عادی خود خارج شده، و به فضای عمومی پرتاب شده است. دارنده

کند و آن را در مد و امروزین برخورد میی ماشینهای قدیمی تعلق دارد، همچون خودرویی کارآبه موزه

دهد، به کردار ادیبی گیرد. کاری که چنین کسی انجام میی ابزارها و خودروهای امروزین به خدمت میزمینه

خواند، و آن را در گفتگویی ای کهن و در عین حال جذاب را از تاریخی دوردست فرا میشباهت دارد که واژه

گیرد. در هردو حال، مالکیتِ چیزی غیرعادی و مطلوب است که در فضایی عمومی ای به کار مییا سخنرانی

شود، و مالکِ آن است که با این نمایان ساختنِ دارندگی، به هویتی متمایز و ویژه در به نمایش گذاشته می

 یابد. اش دست میی اجتماعیزمینه

، در واقع غیابِ خودروهای کالسیک کندکسی که با خودروی کالسیکی در خیابانهای شهر تردد می 

کند. این حرکتی دیگری که مالکش باشد را با حضور خودروهای دیگری که مالکشان دیگری است، پر می

آورد، هرچند که این بار فضای هوشمندانه و زیرکانه است، چون همان همنشینی میان خودروها را پدید می

بهره است. تفاوت مهم ها بینیت و نظم و تقارنِ کلکسیونظهور این همنشینی کنترل شده نیست و از عقال

« من»ی خودروهایی که در یک بزرگراه با خودروی کالسیکِ آور و آشفتهی سرسامدیگر آن است که مجموعه

ی ای تعلق دارند که شبکهاند، در مالکیت من قرار ندارند، و به همان سپهر عمومیچفت و بست شده
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دار، در ابعادی سازیِ یک کلکسیونکند. با این وجود شکلی دیگر از هویتپشتیبانی میخودروهای همنشین را 

گردد. در اینجا نه تنها خودروی کالسیک در کوچکتر و در شرایطی یکسره متفاوت، در اینجا نیز بازتولید می

ی آن هم در دهگردد، که دارنده و راننشود و نمایان میی خودروهای امروزین و عادی برجسته میشبکه

کند. ماهیت این هویتِ مطلوب، همان یشود و هویتی متمایز و برتر پیدا می مردمان دیگر برکشیده میزمینه

ای از مالکیتهای موازیِ دیگران بر خودروهای دیگر بازتعریف مالکیتِ چیزی مانند خودرو است. اما در زمینه

ی مالکیتِ شود و در دایرهی منسجم بر خود بسته نمیداران، چون حجمشده است، و همچون موردِ کلکسیون

 ماند.خودروهای بسیار محدود نمی

داشتن، شاید غریبترین صفتِ آدمیزادگان باشد. در میان تمام جانوران تکامل یافته بر سطح زمین،  

رده باشد. پذیر را پیرامون خود تعریف کای نیست که به قدر انسان مالک باشد و چیزهای مالکیتهیچ گونه

ی دیگری شود، و انگارهبر این مبناست که بخش مهمی از هویت مردمان بر مبنای چیزهایی که دارند تعیین می

شود. داشتنِ چیزی که گرانبها، پیچیده، و قابل گیرد و تثبیت میهم تا حدود زیادی بر همین مبنا شکل می

است، و هویتی که از دل این نوع مالکیت زاده مشاهده برای عمومی باشد، در این میان البته چشمگیرتر 

 آورد. شود نیز، به همین ترتیب، ارزش و اعتباری اجتماعی را برای خواهندگانش به ارمغان میمی
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 259ردآمدی رب جامعه شناسی خیابان: سواره اه و  پیاده اهدوم: گفتار 

  

رفت  ... سطح خیابان مخصوص چارپایان، گاری، درشکه و واگن و پیاده روها مخصوص"

 ی سید ضیاء از قوانین اعالم شده از سوی کابینه     "باشد.و آمد پیاده ها می

 

بینیم و در هر . شهر، زیستگاهی است غریب. از هر زاویه که بدان بنگریم، شگفتی های جدیدی می۱

های رفتار رسیم. تفسیرهای مربوط به شهر و الگوچارچوبی که تحلیلش کنیم، به نتایج دور از انتظاری می

دهند، و چه بسیار مدلها و های شهری، به بیانی محور مرکزی دانش جامعه شناسی را تشکیل میجمعیت

ی اندرکنش شان با یکدیگر، و الگوی رفتار نظریه ها که در مورد چگونگی زیست این انبوهِ مردمان، شیوه

های اخالق مدنی گرفته تا تئوری گیری بازار وشان پرداخته شده است. از بحثهای مربوط به شکلجمعی

اند. در این میان آنچه انقالب، همه و همه به نوعی بر انسان شهرنشین و رفتارهای گروهی او متمرکز شده

ی افزار سنگین و سرد و به ظاهر خنثایی که زمینه -شود، خودِ شهر است. سختکه کمتر مورد توجه واقع می

                      
 ای در دانشگاه تهران ارائه شد.ه و در قالب سخنرانینوشته شد ۱۰/۱۰/۱۳۸۲این متن در   259
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آورد و کل انقالبها، کارها، فعالیتهای و آن کنشگران سیاسی را پدید میفیزیکی زندگی این جانوران اقتصادی 

 گیرد.اش صورت میروزمره، و تحوالت اقتصادی در زمینه

 ی زندگی و رفتار مردمان شهرنشین متمرکز شده باشد، به خودِاین نوشتار، بیشتر از آن که بر شیوه

هایم باشد و که رفتار مردمان محور اصلی پرسش شهر و ساختاریافتگی آن توجه دارد. یعنی به جای آن

جانِ اطرافشان را نادیده بگیرم، قصد دارم بر پیکربندی شهر و چگونگی اثرگذاری آن بر رفتار ی بیزمینه

ی خوبی ی نگارش این نوشتار شد، مقدمهی اولیهمردمانِ درونش تاکید کنم. شاید اشاره به پرسشی که انگیزه

ای به ظاهر عادی برخورد کردم. باشد. ماجرا از زمانی شروع شد که در خیابانی، با حادثه برای ورود به بحث

ماجرا از این قرار بود که مرد میانسالی هنگام عبور از خیابان پایش بر بلوک های سیمانی جدول کنار خیابان 

ن به زمین خورد. وقتی ی خیابالغزید و در حاشیه -که انگار برای تعمیراتی از جای خود کنده شده بود–

این چه وضعِ شهرداری است؟ اصال معلوم "کرد که: برای برخاستن به او کمک کردم، زیر لب غرولند می

 "شود!شود و خیابان از کجا شروع میرو کجا تمام مینیست پیاده

د، این شکایت آن شهروند، و این انتظار به ظاهر بدیهی که باید مرز میان این دو فضا مشخص باش

ای شد برای طرح پرسش مرکزی این نوشتار: چرا باید خیابانها و پیاده روها این چنین آشکار و انگیزه

تر از ای پیچیدهپرسش ساده و تا حدودی کودکانه به زودی به خوشه مشخص از هم جدا شده باشند. این

ه باشند. این پرسشها از این رسید ارزش پاسخگویی در چنین متنی را داشتپرسشها منتهی شد، که به نظر می

دست بودند: چرا خیابانها و پیاده روها از هم جدا شده اند؟ از کی این جدایی پدید آمد؟ پیامدهای این 

جدایی چیست؟ آدمهای سواره و پیاده چه فرقی با هم دارند؟ خیابانها چگونه فعالیتهای شهروندان را 

 کنند؟ و...سازماندهی می

 برای دقیقتر کردنِ برخی از این پرسشها، و بررسی معنا، کارکرد و تبارشناسی خیابان.این متن، تالشی است 
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. شهر، تراکمی باال از جمعیتی ناشناس است. جمعیتی که نیاز به فضایی برای زیستن و کار کردن ۲

ترتیب  و فضاهای دیگری برای جا به جا شدن در میان این سکونتگاه ها و کارگاه ها دارند. شهر، به این

فضایی دوپهلو است که کارکردی دوگانه را برعهده دارد: از سویی تثبیت، ساکن و حفظ کردن بدنها و اشیاء، 

ایست از دو فضای و از سوی دیگر به حرکت در آوردن، هدایت کردن و راهبری کردن آنها. شهر، آمیخته

ندگی شهروندان را در دیالکتیک اند و زسکون و تحرک، که همچون یین و یانگی باستانی در هم تنیده

ی ایران جنوب غربی، دانیم، نخستین شهرهای جهان در منطقهکنند. چنان که میی خویش ممکن میپیچیده

آناتولی پدید آمدند. الگوی عمومی تمام این شهرهای باستانی عبارت بود -میانرودان، مصر و محور سوریه

شدند. محور شهر معموال خیابان مرکزی پهن و خوش تصل میهایی به هم مهایی که توسط خیاباناز خانه

داد و بازارها و مراکز خرید اصلی شهر در ساختی بود که مسیر کاخ شاه به معبد بزرگ شهر را نشان می

یافتند. این الگوی عام از شهر، در اریحا، شوش، سیلک، اوروک، و سایر شهرهای اطراف آن سازمان می

بندی فضا به دو بخش ساکن و متحرک را نشان ترین شکل تقسیمشود و ابتدایییباستانی مشهور دیده م

ی این دو نوع فضا به ساخت شهرها بنگریم، الگویی مشابه را در شهرهای امروزین دهد. اگر تنها از زاویهمی

ی نماید که شهر، بنا به تعریف خود، لزوما باید این کارکرد دوگانهیابیم. چنین مینیز باز می

تثبیت/ساکن/یکجانشین کردن و متحرک/شناور/هدایت نمودن را انجام دهد. تعادل بین این دو کارکرد است 

 کند. که بقای ساکنان شهر و پایداری روندهای جاری در آن را تضمین می

 توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: ساخت مکانی شهرها را به این ترتیب می 

-زیستن، انباشتن اشیا، نمایش دادن، پردازش اطالعات و تصمیم نخست؛ فضاهای ساکن که برای

ها، و ها، مجلس/دادگاهها، سیلوها و انبارها، معبد/کاخیابند و به ترتیب خانهگیری، و تبادل تخصص می
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اند. از آورند. دوم؛ فضاهای متحرک که برای جا به جا کردن افراد و اشیا تخصص یافتهبازارها را پدید می

ترین حالت، حرکت به ی تحرک اصلی برای این افراد و اشیا وجود داشته است: در سادهاز، دو شیوهدیرب

گرفته است. ی بدن یک انسان، که رهگذران، پیکها، باربران، و حمل کنندگان تخت روان را در بر میوسیله

وردن افراد و اشیا استفاده تر آن بوده که از نیرویی به جز عضالت انسان برای به حرکت در آحالت پیچیده

شود. این نیرو در جوامع پیشا مدرن قدرت عضالنی جانورانی مانند اسب و گاو و خر بوده، و در جوامع 

مدرن به سوخت فسیلی موجود در خودروها تحول یافته است. به این ترتیب، از نخستین روزهایی که 

شدند و افرادی که توسط چارپایان کشیده می هاییخیابانی برای اتصال فضاهای ساکن شکل گرفت، ارابه

رفتند هم در آن به آمد و شد پرداختند. پس از ابتدا، فضای متحرک دو که سوار بر آنها به اینسو و آنسو می

داد: سواره ها و پیاده ها. پس سواره بودن مترادف است با حمل شدنِ افراد عنصر اصلی را در خود جای می

ی مذهبی( . این الها )ارابه، گاری ( یا نمادهای قدرت و تقدس )موکب شاه و دسته)اسب، خر، درشکه(، کا

 -دادندکه عناصر پایه و معمولِ فضای متحرک را تشکیل می–ها ای از پیادهراهجویانِ سواره همواره در زمینه

 محاط شده بودند.

رکز کل سیستم متحرک بر یک ها تفاوت دارند. از یکسو، به دلیل تمها از چند نظر با سوارهپیاده

شان بیشتر است، و از سوی دیگر اتصالی مستقیم را بین یک هویت اجتماعی بدن، قدرت مانور دادن و چابکی

های اجتماعی خاص خود، با گذارند. پیاده ها، افرادی هستند که با نقابو یک فضای عمومی به نمایش می

کنند، و در حین جا به جا شدن اند رفتار میارها تعیین کردهکنند، و در قالبی که هنجنقشهایی که بازی می
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گیری و سازماندهی . مغز یک پیاده، مرکزی برای تصمیم260کننددر خیابانها با افرادی همچون خود برخورد می

ها ترین اندامهای این واحدِ متحرک حکمروایی دارد. چنین عاملی در سوارهرفتار است، که بر دوردست

 –دیگر « چیزهایی»، و صرفِ ترکیبی بودنِ یک واحد سواره، که دست کم از دو بدن، به همراه وجود ندارد

 دهد. پذیری آن را کاهش میتشکیل یافته، کنترل -مثل زین، نعل، گاری، گردونه، و...

به این ترتیب کنش متقابل دو پیاده با کنش متقابل دو سواره قابل مقایسه نیست. سوارکاری که از  

اش نشسته، یا خاتونی که در تختی بر دوش بردگان رانی که بر گارینگرد، درشکهز اسبش به دیگران میفرا

گذرد، امکان کنش متقابل رویارو و مستقیم با آدمهای پیرامونشان را از و در میان پاسدارانش از خیابانها می

.( و موانع نشانگانی/ معنایی )تفاوت ای از موانع فیزیکی )فاصله، تفاوت سرعت، و..دهند. مجموعهدست می

تری هستند. ها عناصرمتحرک بسیار پیچیدهکند. سوارهها جدا میی اجتماعی( ایشان را از پیادهشأن و رتبه

شد، یا ابزاری مانند خواه ترکیبی از بدن یک جانور )اسب و خر( و یک ابزار )زین، ارابه( و یک انسان با

یلی از فشار نیاز به نیروی عضالنی جانورخالص شده باشد. سواره ساختاری خودرو که به کمک نیرویی فس

کند. ی چابک را برای راهبری طلب میتر از یک پیادهناهمگن دارد و از این رو ساز و کاری بسیار پیچیده

کنند و های متفاوتی حرکت میها که سرعتشان کمابیش یکسان است، با سرعتها بر خالف پیادهسواره

ها کنند. به همین دلیل هم در خیابانهای شهرهای کوچک یا سنتی این سوارهای بیشتری را هم اشغال میفض

کنند. در مناطقی که آمیختگی بین رهگذرانِ پیاده و سواره هستند که جریان عمومی حرکت را تعیین می

دهند. ی حرکت شکل میرانان، و رانندگان خودرو هستند که به روند کلوجود دارد، سوارکاران، درشکه

                      
 .۲۰۵-۱۹۱: ۱۳۷۸دوسرتو،  260
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ها جایگیری تر، و چابکتر، باید به شکلی در فضای آزاد مانده در میان سوارهسرعتهای کوچکتر، کمپیاده

های چابک این امکان را دارند که از های خالی مانده راه خود را پیدا کنند. البته پیادهکنند و از میان بخش

ها هم استفاده کنند و به نوعی فضاهای ساکن را نیز ور برای سوارهای و به ظاهر غیر قابل عبفضاهای حاشیه

مورد هجوم قرار دهند. به این ترتیب کوچه باغی ها و زیرگذرهای تنگ و تاریک قدیمی، و راههای غریبتری 

 آیند. راه های ماسوله پدید می-مانند بام

برای این دو گروه کارکردهای متفاوتی  شود که حرکت کردنها، باعث میها و پیادهتمایز میان سواره   

کند، بیش از پیاده ها برای ایفای کارکردهای ها به دلیل خصلت مرکبِ آنچه که حرکت میداشته باشد. سواره

ها عموما به ی پایین، سوارهها و خرسوارانِ طبقههایی مانند گاریچینمایشی آمادگی دارند. گذشته از سواره

 جامعه تعلق دارند. به همین دلیل هم عبورشان از خیابان معموال با نوعی نمایش طبقات ممتاز و قدرتمندِ

–تواند حرکت موکب شاهی غرق در جواهر های قدرت و اقتدار همراه است. حاال این نمایش مینشانه

باشد، یا سرعت زیاد خودرویی مدرن و پر زرق و برق. در مقابل،  -مانند پادشاه شعر پروین اعتصامی

زنی و تماشای توانند از حرکتشان برای پرسهترشان با محیطهای عمومی میواسطهها به دلیل اتصال بیدهپیا

یا برخورد با دوستان و آشنایان و کنش متقابل  -کارکردی که در خودروهای جدید احیا شده–محیط اطراف 

روی، اسکیت سواری و دویدن ند پیادهمعنادار استفاده کنند، و تازه اینها همه گذشته از کارکردهای مدرنی مان

 در خیابانها به عنوان یک ورزش است. 

  

دانیم، در شهرهای سنتی تنها یک نوع فضای متحرک وجود داشته است. این فضای . تا جایی که می۳  

شده است. تنها تخصص گرفته و تمایز خاصی بینشان قایل نمیها را در بر میها و سوارهمتحرک، پیاده

ی اطراف و شده که بسته به ساختار محلهتگی در خیابانهای سنتی، به راه های اصلی و فرعی مربوط مییاف
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ای پدید آمده اند. اما گذشته از راههای حاشیهحجم آمد و شد در آنها، عرض و زیرساخت متفاوتی داشته

های درهم ها و پیادهوارهی فضاهای متحرک توسط سبقیه -راه های ماسوله-مثل بام–در دلِ فضاهای ساکن 

اند. پس از جاری شدن موج مدرنیته در غرب، دو عامل عمده باعث گرفتهآمیخته مورد استفاده قرار می

 ها شد.ها و سوارهتفکیک فضای متحرکِ مربوط به پیاده

ر نخست؛ نیاز شهرهای پرجمعیت و مدرن نوظهور به کنترل اجتماعی، که با تراکم جمعیت باال و فق   

های اجتماعی ی جمعیت مهاجر به شهرها، خطراتی مانند شیوع بیماریها، ناامنی و اعتراضنسبی بخش عمده

رسد نخستین بار سازماندهی مجدد فضای شهری با هدف از میان بردن ساخت. به نظر میرا برجسته می

 261این مخاطرات در شهر پاریس در زمان ناپلئون سوم انجام شده باشد.

کل آمد و شد که گویا در حجم میلیونی شهرهای مدرن به معمایی ناگشودنی تبدیل شده دوم؛ مش  

شکل جدیدی به خود گرفت  ۱۲۹۰این مشکل با اختراع خودروهای شخصی مدل فورد در سال  262باشد.

 و دو شکل بسیار متفاوت از عناصر متحرکِ پیاده و سواره را با قابلیتها و محدودیتهای ناهمسان در فضاهای

 متحرک شهری وارد کرد.

ی روها منتهی شد. خودروهای مدرن به زودی بقیهاین دو عامل، به تفکیک شدن خیابانها از پیاده  

ناپذیر ها رقابتاشکال سواره بودن را از میدان به در کردند و خود با روند تولید انبوهی که برای اسبها و ارابه

اندک این عناصر متحرک برای تغییر مسیر، و سرعت بسیار  بود، بر فضاهای متحرک چیره شدند. قابلیت

توانستند پیدا کنند، به همراه این حقیقت که در غالفی فلزی و سخت پوشیده شده بودند، آنها باالیی که می

                      
 .۱۳۷۹برمن،   261
 .۱۳۸۰بحرینی،   262



251 

 

ها تبدیل کرد. به این ترتیب، برای پرهیز از تداخل روندِ حرکت نامنظم، را به عاملی تهدید کننده برای پیاده

ها با حرکات سریع، مستقیم و قاطعِ خودروها، محیطهای متحرک شهری به ی پیادهو به ظاهر آشفته کند،

روهای معموال باریک و پرپیچ و خمی قرار داشتند که زواید دو بخش متمایز تفکیک شدند. در یکسو، پیاده

در خود  -ت و دستفروشاز سطل آشغال و باغچه گرفته تا ویترین مغازه و نیمک–و تزیینات گوناگونی را 

کردند. دادند و به این ترتیب تداوم بخش مهمی از کارکردهای گذرگاه های قدیمی را ممکن میجای می

ها، و خرید کردن به حرکت در آمده بودند، زنی، تماشای مغازهروها، رهگذرانی که برای پرسهدر این پیاده

ها ساخته شد که پهنایی بسیار بیشتر از پیاده وارهیافتند. از سوی دیگر، خیابانهایی مخصوص سحضور می

روهای سنگفرش یا آجر شده، روها داشت، ناهمواری و پیچ و خمهایش بسیار کمتر بود و بر خالف پیاده

ی سازماندهی حرکت خودروها از آسفالت پوشیده شده بود. این خیابانهای راست و مستقیم، با نظام مکانیزه

ا(، با نشانگان اختصاری و تابلوهای تعیین مسیر و زبانِ شفاف و بسیار دقیِق عالیم هدر آن )چراغ چهارراه

اش، و با نظارت دایمی پلیس بر رعایت قانون در قلمروش، به نمودی از تجلی عقالنیت راهنمایی و رانندگی

بود، دیده  ها و گذرهای پیادگان ممکنمانست. در خیابان کنش متقابلی از آن نوع که در کوچهمدرن می

ی که شکلی از عرصه–شد شد. تنها کنش متقابل به افراد حاضر در داخل یک خودرو مربوط مینمی

هایی از جنس بوق و چراغ زدن بین دو ماشین،که خود همچون و تبادل نشانه -شدخصوصی محسوب می

شخصی بین دو رسید. حتی برخوردهای به ظاهر بروزی از حد اعالی عقالنیت و شفافیت به نظر می

شکنی و جبران خسارتهای به قانون -از کورس گذاشتن دو ماشین گرفته تا تصادف رانندگی–خودرو 

گیرند. تنها شوند و به این ترتیب خصلتی غیرشخصی و عمومی/ عقالنی به خود میاقتصادی تحویل می

مربوط  -سی، اتوبوس و متروتاک–ماند، به خودروهای عمومی ی کنش متقابلی که در خیابانها باز میعرصه

شود. خیابانهای مسدود می ی مدنیگیری مودبانه نادیدهشود که آن هم معموال با شکلی افراطی از می
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روهای شلوغ و عقالنی، مکانیزه، و انباشته از نمادهای علمی و روشن و پلیسهای قانونمدار، در کنار پیاده

کنند، و از سوی مچون تندیسی از عقالنیت مدرن جلوه میآشفته و فضای آغشته به ابهامشان، از یکسو ه

 اورول هستند.  ۱۹۸۴دیگر نزدیکترین ظهور عینی کابوسِ 

که توسط –اختراع خودروهای شخصی، روند هنجارسازی و معنازدایی از فضاهای متحرک را   

ی ابزاری میان سطهترین واهای کهن آغاز شده بود، به نهایت خود رساند. خودروهای شخصی، فربهسواره

اند. سواره حاال گذاری را تشدید کردهکننده این فاصلهسواره و محیط پیرامونش است و ابداعات فنی خیره

بنشیند و با بیشترین سرعت  -اما منفک شده از جهان پیرامونش–تواند در محیطی تنظیم شده و راحت می

رهای صوتی و حتی تصویری، و تلفنهای همراه به در فضای متحرک جا به جا شود. راه یافتن بخاری، ابزا

هایی از فضای عمومی فضاهای داخلی خودروها، به معنای نشت فضای خصوصی و خانگی به درون حوزه

توانست مبلمان، اسباب و اثاثیه، ی دومی تبدیل شد که میمتحرک بود. به این ترتیب درون خودرو به خانه

سهای یادگاری را در خود جای دهد. با ابداع خودروهای شخصی، تزیینات هنری یا مذهبی، و حتی عک

حد و مرز بین سواره و فضای متحرک شهری چنان تشدید شد که به پیدایش حبابی کنده شده از فضای 

عمومی منتهی شد. پس از آن، این حباب توخالی شخصی که در واقع از فضای عمومی کنده شده بود، به 

صوصی متصل شد و کارویژه های آن را بازتولید کرد. از این روست که طبیعی ترین شکل به فضای خ

شنویم چنین ای که در خودرویمان میآمیز قوای ناظر اجتماعی در مورد موسیقیدخالت گاه خشونت

 نماید.کند و بازرسی ماشینها جز در شرایط اضطراری امری غیرموجه میمان میآشفته

   

شدند. این تفکیک با هم متفاوت بودند که باید به شکلی از هم تفکیک می رو چنان. خیابان و پیاده۴  

گرفت. اما بعدها با توجه به آمیختگی خطرناک در ابتدای کار به کمک عالیم خط کشی و نمادین انجام می
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این دو، تدبیرهای دیگری برای این جداسازی اندیشیده شد. نخست، ایجاد جدول کنار خیابان بود. جدولی 

را از  -های فضای متحرک سنتیاین سنگواره–روها مانند دیواری باستانی، قلمرو امن و خودمانی پیاده که

کند. این جداسازی در شهرهایی مانند تهران با جریان یافتن محیط خصمانه و خطرناک خیابانها جدا می

جوی در کنار -جدول شود. این الگویآب در جویی که در کنار این دیوار کوتاه کنده شده تشدید می

های باستانی باشد. مگر نه این که ترکیب ای نمادین از بارو و خندق قلعهخیابان، شاید بتواند بازمانده

 ترین شیوه برای مرزبندی کردن قلمرو خودی از بیگانه است؟ اساطیری آب و خاک امن

نچه که در میدان آزادی قدیم این مرزبندی با کار گذاشتن پلهای عابر پیاده و زیرگذرهایی مانند آ  

ترین راه برای تفکیک محیط سواره از پیاده آن رسد. به این ترتیب سادهتعبیه شده بود، به اوج خود می

ی متفاوتی حرکت کنند و هیچ نوع تماسی با هم پیدا است که اصوال این دو در فضاهای مرزبندی شده

ی شهرها مناسب نیست. حرکت در شهرهای مدرن انهنکنند. اما این روش برای بسیاری از نیازهای روز

توان مشکل ساماندهی جمعیت شناور در سطح شهرها را چنان پیچیده شده است که با تفکیک فضاها نمی

حل کرد. بنابراین عالوه بر تفکیک فضایی، باید به تفکیک زمانی هم فکر کرد و این همان است که در 

غهای مخصوص رهگذران در سر چهارراه ها را پدید آورده است. نهایت خطوط عبور عابر پیاده و چرا

گذاری زمانی حل رو با روشهایی مانند مرزبندی مکانی و فاصلهبنابراین مشکل تفکیک خیابان از پیاده

 شود.می

دهد، نشت عناصر این دو فضا در هم است. تا حدودی این اما آنچه که در این میان همواره رخ می  

دی است. چرا که تقریبا تمام پیاده ها باید برای سرعت بخشیدن به حرکت خود به فضای نشت کردن عا

ها شوند ها هم در نهایت باید وارد فضاهای ساکنی مانند پارکینگ خانهی سوارهخیابانی وارد شوند و همه

یاده ها و سواره بگذرند. ساماندهی این نقاط اتصال پ -که پیاده رو باشد–و از فضاهای متحرک پیرامونشان 
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های مسافرتی یا درون شهری، و های اتوبوس و تاکسی، پایانهها، ایستگاهها با تدابیری مانند ایجاد پارکینگ

ی راه ممکن است. اما تجربه نشان داده که این ایجاد محلهایی برای سوار و پیاده کردن مسافران در میانه

 تدابیر تنها تا حدودی ارزش عملیاتی دارند.

شود، هجوم نظمی در این آمیختگی فضاهای متحرک پیاده و سواره دیده میآنچه که جدای از بی  

ی عناصر یکی از این فضا به دیگری است. این نشت کردن فضاهای سواره و سازمان یافته و تکرار شونده

 توان به دو بخش تقسیم کرد:پیاده را می

ه روها. این اتفاقی است که در حالت تصادفی با نخست؛ نشت کردن فضای متحرک سواره در پیاد  

افتد. این تصادف با پیاده روها اتفاق می تصادف کردنشانخروج خودروها از فضاهای مخصوص خود و 

روها را هم تخریب روها بسته به این که تنها به خودرو خسارت وارد کند یا بخشی از عناصر پیادهبا پیاده

 مرو زیانبخش باشد.تواند برای هردو قلکند، می

شود که در نوعی ابهام حضور ی این نشت فضا، به عناصر متحرکی مربوط میشکل سازمان یافته  

پذیر، و خودروهای تندرو، سنگین و زرهپوش، شکل های جاندار، چابک، کندرو و آسیبدارند. بین پیاده

ز این دو رده شباهتهایی دارد. دیگری از عناصر متحرک هم در فشاهای شهری وجود دارد که به هریک ا

کنند. آنها برخالف سواره های داخل ها را اشغال میها و سوارهموتورسواران، در واقع جایگاهی بین پیاده

شوند. این اتصال مستقیمشان با ای از ابزارهای فنی پیشرفته از فضای بیرون مجزا نمیخودروها با مجموعه

کند. اما ها شبیه میشان از سوی دیگر، آنها را به پیادهپذیریبمحیط خارج از سویی، و چابکی و آسی

-شان برای حرکت در مسیر مستقیم و ماشینشان و تمایل ابزاریمدار بودنِ پویاییسرعت زیادشان، چرخ

دهد. به این دلیل هم در مورد محور بودنِ حرکتشان آنها را به روشنی در گروه سواره ها جای می

ها به طور انفرادی واره نوعی ابهام وجود داشته است. موتور سواران معموال مثل پیادهموتورسواران هم
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ی کنند. این دو عامل به عالوهکنند و فضایی بسیار کمتر از خودروهای بزرگ جدید را اشغال میحرکت می

است. ورود قدرت مانور بیشتر این عناصر متحرک، امکانِ ورود به حریم پیاده ها را به آنها بخشیده 

 -کند،که معموال در قالب شکایت پیاده ها از این مرزشکنی بروز می–ها به پیاده رو و پیامدهای آن موتوری

نشانه ایست از جایگاه مبهم این عناصر متحرک. موتوری ها عالوه بر این تجاوزهای سازمان نیافته به حریم 

ی این پدیده در گروه های کنند. بهترین نمونهچنین میتر نیز ها، گاه در قالبهایی منظمتر و آگاهانهپیاده

شود. دسته های پانک که معموال به صورت گروهی از موتورسواران در خالفکار موتور سوار دیده می

شوند، همواره برای زیر پا گذاردن حد و مرز خیابان و پیاده رو آمادگی دارند. خیابان در خیابانها دیده می

کند. ای که در خود انباشته کرده، تراکم باالتری از قدرت را در خود انبار میی عقالنیهکل به دلیل مدرنیت

کیف قاپها، موتورسوارانی که مزاحم دختران –ورود دسته های موتورسواران خالفکار و مشتقاتشان 

 -ی اعمال زوریعن–به قلمرو پیاده ها در واقع عریانترین شکلِ اعمال این قدرت انبار شده  -شوند، و...می

 است.

آمیزِ میان سواره و پیاده نیز وجود دارد، که به تازگی ناگفته نماند که مشتق دیگری از وضعیت ابهام  

دار به بازار در ایران نیز نمود یافته است. اسکیت سواران، از این نظر که حرکتشان با ورود اسکیتهای ریل

ها شباهت دارند، اما مبنای شان است، به سوارهیاییشود و چرخ زیربنای پودر خطی مستقیم انجام می

شان، و چابکی و قدرت مانور باالیشان، و این حقیقت که تقریبا به هیچ ابزار و عضالنیِ نیروی محرکه

دهد. به همین دلیل هم ورود ها قرار میی پیادهای جز کفشی ویژه مجهز نیستند، آنان را در ردهوسیله

روهاست، که البته این بار بیشتر ی ورود موتورسواران به پیادهبانها، همتای واژگونهاسکیت سواران به خیا

 شود. ها روبرو میبا اعتراض سواره
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ی استفاده ی انباشت قدرت در خیابانها، سیاسی شدنِ چگونگی حضور در خیابان و شیوه. نتیجه۵  

تواند دو شکل هنجار و یابان بهره بردن، میکردن از آن است. چگونه در خیابان ایستادن و چگونه از خ

ناهنجار به خود بگیرد. رفتار هنجارین در خیابان، همان است که توسط قوانین عقالنی و دقیق راهنمایی و 

در برخی از فضاهای  -به دلیل ضعف آشکارشان نسبت به سواره ها–ها رانندگی تدوین شده است. پیاده

ای از قواعد و سنن ان وپیاده رو دارای حق تقدم هستند. مجموعهحد واسط و نقاط مفصل بندی خیاب

کند. چگونگی تبدیل شدنِ یک سواره به پیاده با دقت ی اندکنش پیاده ها و سواره ها را تعیین میشیوه

شود. پارک کردن ماشین و پیاده شدن از آن، زیادی در البالی تار و پود دستورالعملهایی صریح تنظیم می

یعنی ساکن –که برای این امرِ به ظاهر ناسازگون  -ی برخی خیابانهامانند پارکینگ و حاشیه–نقاطی تنها در 

شود. و عملِ عکس، یعنی تبدیل شدنِ جادویی تخصص یافته اند، ممکن می -شدنِ عناصر متحرک خیابان

وار کردن مسافر در پیاده ها به سواره ها هم شرایط خاص خود را دارد. به همین دلیل است که پیاده و س

 شود.ی خیابان جرم محسوب میمیدانها یا میانه

را به  -ولی ممنوع شده–ی طبیعی قانونمندی افراطی حاکم بر فضای خیابانها، رفتارهای سودجویانه  

تواند طیفی متنوع را در بر بگیرد. از رفتارهای کند. این ناهنجاری میصورت نوعی ناهنجاری بازتعریف می

مانند فرار –گرفته تا قانون شکنی های آشکار  -مانند فروش میوه در کنار خیابانها–ر پیش پا افتاده ناهنجا

کردن پس از تصادف با یک پیاده. این تفکیک مطلقِ رفتار قانونی وغیرقانونی، مجازو غیرمجاز، و شهروندانه 

نند. در شرایط بحرانی، آنگاه که کی اعتراض سیاسی بدل مییا مجرمانه، خیابانها را به عریانترین عرصه

های عضو جامعه فراگیر شوند و خصلتی مشروع « من»اعتراض به محدودیتهای قانونمدارِ تحمیل شده بر 

شوند. شدت این حمله به خود بگیرند، خیابانها نخستین عرصه های ظهور قدرت های ساختار شکنانه می

مثل پیروزی –ای عمومی ی داشته باشد. وقتی شادمانیبه ساخت قدرتِ خیابانی میتواند درجه های متفاوت
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فراتر رفتِن احساساتی از قواعد  -تیم ملی فوتبال در مسابقه ای، یا پیروزی در جنگی )مورد خرمشهر(

آورند و کنش متقابلی متراکمتر عقالنی خیابان را توجیه کند، سواره ها بوقهای ماشینشان را به صدا در می

ی کنند. وقتی این برانگیختگی عاطفی شدیدتر باشد، عرصهر و پیاده ها تجربه میرا با خودروهای دیگ

به "گیرد. به این ترتیب مردم مورد هجوم قرار می -این پرولترهای فضاهای شهری–خیابان توسط پیاده ها 

تظاهراتی پردازند، یا به شکلی سنجیده تر و در واکنشی عاطفی به رقص و شادمانی می "ریزندخیابانها می

 کنند. را سازماندهی می

ی خیابانها را کارکرد سیاسی تظاهرات مدیون این واقعیت است که جمعیت تظاهرکننده کارویژه  

دگرگون کرده اند و اصوال ماهیت این مناطق را تغییر داده اند. تظاهرات در واقع هجوم بخشِ کم قدرت، 

ی مدرن تر، منظمتر و قدرت مدارانه ترِ این فضا. آشفته، و کهنترِ فضای متحرک شهری است بر بخشها

تظاهرات چیزی نیست مگر حضور انبوه پیاده ها در فضای مخصوص سواره ها، و تسخیر این فضا توسط 

کارکردهای پیش بینی ناپذیر، آشفته و انسانی ترِ ایشان. به همین دلیل هم هرنوع حرکتی که بتواند به 

شوند. ممنوعیت برگزاری مراسم ی سیاسی ناپایداربه عنوان تهدید تلقی میتظاهرات منتهی شود برای نظامها

ای از این پدیده است. در نمونه -از دسته های عزاداری خانوادگی گرفته تا مراسم عاشورا–و مناسک 

توسط مردم را پس بگیرد. به  "گرفته شده"کند تا خیابانهای شرایط بحرانی، نظام سیاسی حاکم تالش می

کند و به این ترتیب همراه با هر حکومت نظامی، رتیب از پیاده های مطیع نظام سلزه اش استفاده میاین ت

 ممنوعیت عبور و مرور در ساعاتی از شب و غیرمجاز بودن تجمع در خیابانها را هم داریم. 

دان تسخیر خیابانها توسط پیاده ها نخستین عالمت یک شورش شهری یا انقالب سیاسی است. این ب  

معناست که عصیان زیرسیستمهای محروم از قدرت در جامعه در برابر گرانیگاه های تولید سلطه، نخستین 

تجلی خود را در چیرگی فضای مربوط به این محرومان بر فضای نظارت شده توسط آن سلطه نشان 
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ان را در پیاده رو هضم ریزند و به نوعی خیابدهد. به این ترتیب مردم به هنگام انقالب به خیابانها میمی

ی پیشینِ حاکم بر خیابانها همراه است. کنند. معموال این کار با حمله به مظاهر نظم قانونمدار و سلطهمی

و بستن خیابانها و  -الستیک–مردم در هنگام شورش به تخریب خودروها، آتش زدن آن یا بخشی از آن 

پلیس و تابلوهای -ودهای حضور قدرت قانون مدار آورند. و البته نمقطع مسیر عبور خودروها روی می

تواند هم اساطیری راهنمایی و رانندگی هم ممکن است مورد حمله واقع شوند. انقالب، به تعبیری که می

ی خیابانها به هم بسیار مدرن جلوه کند، همان چیرگی آشوب بر نظم است، و پیاده روها همواره در حاشیه

 شبیه بوده اند.ای از این آشفتگی جرثومه

تواند از خیابانها به عنوان ابزاری برای قدرت نمایی استفاده ساخت قدرت حاکم برجامعه نیز می 

کند. در واقع نفسِ شکل گیری خیابانها، محصول چنین استفاده ایست. نظام سیاسی حاکم، در شهر مدرن با 

دارند. برای کنترل هزاران و گاه میلیونها شهروندانی سر و کار دارد که ازشمار و تنوعی سرگیجه آور برخور

سکونت دارند، راهی جز تبلیغ و بیانِ سازمان  -ی مصون خصوصییعنی عرصه–آدمی که در خانه های خود 

یافته وجود ندارد. این مهم در شهرهای مدرن توسط رسانه های عمومی و شاخه هایشان که در تمام فضاهای 

ی حکومت، عالوه بر این مسیر اطالعاتی پر ابهام و نامطمئن، به عرصهشود. خصوصی نفوذ کرده، انجام می

دیگری نیز نیاز دارد تا کنترل و انضباط عینی و ملموسی را بر بدنهای افراد تابعش اعمال کند. این مراکز 

 توانند دو شکل داشته باشند:تولید انضباط اجتماعی، و این هسته های هنجارسازی رفتار می

ایی ساکن که سلطه در آن حضور بیشتری دارد و قواعد خود را بر بدنهای حاضر در آن نخست، فضاه 

سازند. را بر می -مدرسه، زندان، بیمارستان و...–کند. این فضاها در نهایت نهادهای هنجارساز تحمیل می

برای  راه دوم، آن است که بخشی از فضای متحرک زیر فشار قواعد سلطه رام شود و به عنوان مجرایی

 منضبط کردن بدنها و هنجارسازی رفتار عمل کند. خیابان چنین عرصه ایست.
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تواند شکلی تثبیت کننده از نمایش قدرت را در خیابانها حکومت، هرگاه که احساس نیاز کند، می 

 به راه بیندازد. حکومت نظامی، اعالم وضعیت فوق العاده و کنترل عبور و مرور عناصر متحرک در خیابان و

ی ی دولتی و مراسم کنترل شدهپیاده رو یکی از این راه هاست. دیگری برگزاری رژه، راهپیمایی سازمان یافته

عمومی است. دیدگاه باختین در مورد کارناوال به این شکل به آنتی تزی برای رژه های فاشیستها در آلمان 

ی تثبیت ادار به حکومت، یک روی سکهشود. رژه رفتن نیروهای )معموال پیاده ی( وفوایتالیا تبدیل می

ی تنشهای وارد شده به بخشهای محروم از قدرت جامعه نظامی سیاسی است. روی دیگر این سکه، تخلیه

توان در یابد. پرسش جالبی که میاست. کارکردی که در کارناوالها و خوشگذرانی های عمومی تجلی می

کارناوال قرون وسطایی و نسخه های جدید آن است، با رژه ی ساختاری و کارکردی اینجا مطرح کرد، رابطه

ی کلیدی در ها و راهپیمایی های دولتی، و مراسم جدیدی مثل جشنهای شهری و کنسرتهای بزرگ. نکته

ای حاشیه -همتای نهادهای هنجارسازِ ساکن-تحلیل این رخدادهای اجتماعی، این برداشت است که خیابان، 

 رساز سلطه است، که در البالی فضاهای شهری تنیده شده است.امن برای نظامهای هنجا

دواند شود که در سطح شهر ریشه میای مویرگی از قدرت تبدیل میبه این ترتیب، خیابان به شبکه 

دهد. خیابانها با توجه به شکل و ساختار ی ساز و کارهای هنجارسازی را تا دورترین نقاط بسط میو سایه

اهشان در ساخت طبقاتی شهر، و خصوصیات محیط پیرامونی شان، به شهروندان ساکن فیزیکی شان، جایگ

بخشند و بچه محل های شهرهای سنتی را به همسایه های مدرن تبدیل در محیط اطرافشان هویت می

و آورند کنند. در ابعاد کالن تر، همین خیابانها هستند که با پیوستن به هم شاهراه های بزرگ را پدید میمی

آورند ای از مسیرهای جریان قدرت اجتماعی را پدید میبا اتصال شهرهای ریز و درشت به یکدیگر، شبکه

شود؟ مگر نه این که تمام عناصر مربوط به فن آوری راهسازی در که در نهایت به وحدت ملی منتهی می

تکوین بوده است؟ کافی مقاطعی از تاریخ و جغرافیا پیشرفت داشته اند که واحد سیاسی بزرگی در حال 
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است به برنامه های عظیم راهسازی امپراتوران هخامنشی وابداع فنون زمین کوبی وپل سازی در عصر 

شکوفایی این واحد سیاسی نگاه کنیم، و آن را با همزمانی پیدایش آسفالت و فنون تونل زدن در پگاه 

 ظهورناسیونالیسم اروپایی مقایسه کنیم.

  

باشت قدرت است. باشگاهی است که عناصر متحرک تابعِ قدرت هنجارین، آنگاه . خیابان مرکز ان۶

کنند. که شایستگی و توانمندی خود را به نظامهای انضباطی اثبات کنند، امکان حضور در آن را پیدا می

خیابان، عرصه ایست غرور آفرین که حضور در آن و نقش آفریدن در آن نمادی از سهیم شدن در قدرت 

ر جامعه است. از این روست که هم زمان با ورود خودروهای جدید به تهران و تفکیک رسمی پیاده حاکم ب

رانندگی ماشین به عنوان  -که گویا برای اولین بار در زمان صدارت سید ضیاء انجام شد،–روها از خیابانها 

وفری را به دامادی ی دخترداری آرزو داشت که جوان شهر خانواده»ای سخت ارجمند ستوده شد و پیشه

 263«.بپذیرد

اما حضور در خیابان و ایفای نقش سواره نیاز به پیش شرط ها و شاخصهایی ویژه دارد. هرکس حق  

ی قدرتمندانِ سواره وارد شود. برای دریافت مجوز این کار، ندارد در خیابان حضور داشته باشد و در حلقه

این اثبات چندین جنبه از هویت شهروندان را در بر  باید نخست شایستگی و قدرتِ فرد به اثبات برسد.

کرد، و آن توان گیرد. در روزگاران قدیم، شاخصی بسیار ساده پیاده ها و سواره ها را از هم جدا میمی

اقتصادی برای صاحب بودنِ جانوری بود که قرار بودن به حمل بار بپردازد. سواره ها بسته به قدرت اقتصادی 
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کردند و به این ترتیب خرسواران فقیر و برای استفاده از قدرت عضالنی اش تصاحب میشان، جانوری را 

شدند. در جهان باستان، داشتن اسب رهوار و جنگی به اسب سواران نجیبزاده و اشرافی از هم تفکیک می

ا قرار ی اشراف و نجبای از قدرت اقتصادی مشروط بود که سوارکار را به طورخودکار در طبقهچنان پایه

یعنی نماد –داد. خصلت نمادین اسب سواری چنان ریشه دار و عمیق بود که گهگاه سوار شدن بر اسب می

حتی در صورت برخورداری –برای محرومان و وابستگان به الیه های کم قدرت جامعه  -ی حاکماقتدار طبقه

نی حق نداشتند بر اسب سوار شوند. شد. مثال در امپراتوری عباسی، اقلیتهای دیممنوع می –از قدرت سیاسی 

بایست به سواره های وابسته به حاکمیت منحصر باشد. این پیوند اسب ی اقتدار سیاسی میچرا که این نشانه

سواری با اشرافیت تا به امروز هم در قالب الیه بندی اجتماعی عالقمندان به ورزش سوارکاری باقی مانده 

 است. 

یز مانند سایر چیزها به طورانبوه تولید شدند. تقارن نهادینه شده در قالب در جهان مدرن، سواره ها ن 

مدرنیته، ضرورت ایجاد شهروندهایی برابر و مشابه را که امکان مشابهی برای سواره شدن داشته باشند را 

ر کرد. چرا که سواره شدن این جمعیت انبوه، راهی بود برای شاخه دواندن نظامهای انضباطی دایجاب می

شدند. به این ترتیب، سواره انبوه شهروندانی که بر مبنای اصول عصر روشنگری، آزاد و مسئول تلقی می

ای قوانین و مقررات عقالنی و علمی تحویل شد. حضور در خیابان شدن هم مانند سایر چیزها به مجموعه

شهری قرار گیرد. این  به معنای آن است که شهروند در معرض عریانترین نمود قدرت سیاسی در فضاهای

تا حدودی به معنای سهیم شدن در این قدرت هم هست، چرا که نظام سلطه، خویش را به همین ترتیب 

 کند. در نتیجه، شهروندان، باید برای سواره شدن معیارهایی را برآورده کنند.بازتولید می

توسعه یافته و در حال  ساده ترین معیار، همان توان اقتصادی قدیمی است. توانی که در جوامع 

شود. به توسعه به شکلی روزافزون برای تعداد بیشتری از شهروندان و نسبت بیشتری از جمعیت فراهم می
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ای از رفاه اقتصادی شرط الزم سواره شدن است. دیگری، دارا بودنِ برخی این ترتیب برخورداری از کمینه

ترین عناصر این نمودها هستند. برای سواره شدن، از نمودهای زیربنایی قدرت است. سن، و جنسیت، مهم

و بهتر است که سواره به  -یعنی به لحاظ زیست شناختی بالغ شده باشد–باید عقلِ فرد کامل شده باشد 

 تعلق داشته باشد.  –ی نرینه ها رده–جنس نیرومندتر 

ه تاب آوردن شود کسومین خوشه از معیارهای سواره شدن، به جامعه پذیری خاصی مربوط می 

کند. سواره باید اثبات کند که شهروندی مطیع و هنجار هنجارهای دشوارِ حضور در خیابان را تضمین می

مطابق  -ی فضایی بروز قدرت اجتماعیاین برجسته ترین عرصه–خواهد در خیابان تواند و میاست که می

سنجش نیست، سیستمی کارآمد به نام جریمه  با قانون عمل کند. از آنجا که خواست افراد در ابتدای کار قابل

دهد ابداع شده است که با بازخوردهای منظمی رفتار سواره ها را مبنای داوری در مورد خواستشان قرار می

کند. ای این خواست را به شکل اجباری در ایشان ایجاد میو با وارد آوردن زیانهای اقتصادی سازمان یافته

تواند به راحتی در فای نمایش هنجارین در خیابان بسیار سنجش پذیر است و میاز سوی دیگر، توانایی ای

سنجیده شود. به این ترتیب  -امتحان آیین نامه و رانندگی–ای از آزمونهای اطالعاتی و مهارتی قالب مجموعه

نِ سواره شدن آید. این نظام، داوطلبانظامی منطم و عقالنی برای ارزیابی توان و خواست راننده ها پدید می

کند، ای ایشان را برای حضور در خیابان برنامه ریزی میزند، با دوره های آموزشی فشردهرا محک می

این مجوز –دهد و در صورت اثبات شایستگی شان، گواهینامه توانمندی هایشان را مورد وارسی قرار می

 کند. را به ایشان اعطا می -ای سواره هاحضور در باشگاه افسانه

توان به سادگی با مناسک گذار در بسیاری از آیینهای باستانی مقایسه آداب گواهینامه گرفتن را می   

ی فرادست/فرودستی میان داور و آزمون دهنده، کرد. همان سازماندهی زمان و مدیریت انتظار، همان رابطه

ی شود. نشانهانندگی هم دیده میو همان تکراری/آیینی شدنِ قالبهای اثبات شایستگی، در مورد آزمونهای ر
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خورد. چنان که بسیاری از جوانان پذیرفته شدن در این آزمونها، در هر دو مورد با هویت فرد پیوند می

کنند و به لحاظ قانونی هم گواهینامه اعتباری هم ارزِ گرفتن گواهینامه را هم ارزِ بالغ/بزرگ شدن تلقی می

 کند.را بازنمایی می« من»رد شناسنامه دارد و هویت منحصر به ف

آورد. شهروندان ی این عوامل، کلیسای بزرگی را برای ارشاد و هدایت سواره ها پدید میمجموعه  

شوند و در در عمل با اتصال یافتن به خیابانها و ایفای نقش سواره، جذب نظام هنجارساز اجتماعی می

این کلیسا، به موعظه ها و مبلغهای خاص خود شوند. چرخ دنده های مدیریت فضاهای شهری درگیر می

ای پیچیده از عناصر فرهنگی، آشنایی شود. شبکهای انجام مینیاز دارد. این مهم به کمک نظامهای رسانه

دهد. بچه ها )البته بیشتر کند و میل به سواره شدن را در ایشان پرورش میکودکان با خیابان را تنظیم می

پردازند. کیتهای درست کردن این اسباب یین به بازی با ماشینهای اسباب بازی میپسربچه ها( از سنین پا

بینند که ای میی تلویزیون و سینما قهرمانانی را در فیلمهای حادثهکنند، و بر صفحهبازیها را دستکاری می

شدند، این بخت  دهند. وقتی که بزرگتری خیابانی، مهارت رانندگی خود را نمایش میدر جریانهای پرحادثه

را پیدا خواهند کرد که در مسابقات اتومبیل رانی شرکت کنند و دست کم در جریان رقابت قهرمانانی قرار 

بگیرند که به یکی از سودآورترین شاخه های صنعت ورزش تعلق دارند. با یک نگاه انبوه محصوالت 

تبلیغات برای تنظیم میل به سواره شدن  ی اینتوان به شدت و دامنهفرهنگی تولید شده در جوامع مدرن می

 -خلبانی–ی سواره شدن پی برد. مگر نه این که رویای بسیاری از پسربچه ها آن است بعدها به برترین قله

دست پیدا کنند؟ مگر نه این که تعداد قهرمانان عامه پسند مدرن که رانندگی بلد نباشند انگشت شمار 

 است؟

ای تر شدن الگوی تقسیم فضای متحرک به خیابان و پیاده رو، حضور رده ناگفته نماند که با پیچیده 

بایست کار نقل و انتقال پیاده ها را از مجرای خیابان انجام دهند و به ها ضرورت پیدا کرد که میاز سواره
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ط را با شکل گرفتند که بیشترین ارتبا -یعنی راننده ها–ی سواره ها از نظر قدرت این ترتیب پایینترین رده

پیاده ها داشتند. راننده ها، برخالف سواره های دیگر، از خیابان برای انتقال خود استفاده نمی کنند، بلکه 

نمایند. به این ترتیب سواره هایی را از این مجرا جا به جا می -مسافر–یا کسی  -بار وانت وکامیون–چیزی 

کنند از هم تفکیک شدند و الیه بندی جدیدی می ی شخصی و عمومی استفادهکه از خیابان به عنوان وسیله

 از قدرت را در خیابانها تولید کردند. 

  

توان در مورد خیابانهای ایران و به طور مشخص تهران تحلیلی گذرا . بنا بر آنچه که گذشت، می۷  

ی شد و به دست داد. خیابانهای پایتخت ما با دمیدن نخستین نسیمهای مدرنیته در عصر ناصری بازساز

پس از آن، با شتاب گرفتن روند نوسازی در عصر رضاشاه بود که  264مورد وارسی عقالنی قرار گرفت.

ی جدید، راه آهن و شاهراه های کشور سر وسامان گرفت. بی تردید بدون توجه خیابانهای آسفالت شده

 -متمرکز شده بود که به طور مشخص در قلمرو راهسازی–به برنامه های عمرانی عظیم دوران رضا شاه 

 نمی توان چگونگی شکل گیری دولتی متمرکز در ایران را دریافت. 

وضعیت امروزی خیابانها در کشورمان، از خیلی جنبه ها به رونوشتی کاریکاتور گونه از خیابانهای    

ه های نماید که برجسته ترین جلوی قانون گریز و آشوبناک ما، چنین مینماید. در جامعهمدرن غربی می

قانون گرایی و شفافیت قواعد در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی تجلی کرده باشد. مردم تهران روزهایی 

که ممکن –ای ایدئولوژیک آورند که نیروهای انتظامی به دو گروه ردهرا در همین چند سال پیش به یاد می
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هنمایی و رانندگی کار داشتند و بی آزار که تنها به امور را–و پلیس  -بود خودشان ایجاد مزاحمت کنند

 شدند. تقسیم می -بودند

بینیم، اما با این وجود آشفتگی روابط اجتماعی امروزباالترین تمرکز این قانونگرایی را در خیابانها می 

نماید. ی ما چنان ریشه دار و بحرانی شده است که حتی در این عرصه نیز وضعیت درهم ریخته میدر جامعه

شوند و قواعد جریمه کردن نیز مرتب وجود آن که مناسک اعطای گواهینامه با دقت و سختگیری انجام می با

شوند، سواره های نوپا رغبت چندانی به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از خود نشان تر میسخت گیرانه

شود، با روند شهرداری اجرا می نمی دهند. پروژه های راهسازی و ترمیم خیابانها که هر از چندگاهی توسط

 -دست کم تهران–سرسام آور تولید خودرو تناسبی ندارد و به طور کلی آشوب محسوسی بر خیابانهای 

 265تواند مکمل آشوب عمومی حاکم بر فضای این شهر دانسته شود.حاکم است که می

دهد. معنادار را نشان میی دیگر ترکیب شود، الگوهایی این آشوبِ عینی آنگاه که با چند مشاهده  

ی بروز قدرت حاکم بر جامعه است. در کشور ما، این واپسین چنان که گفتیم، خیابانها مهمترین عرصه

ای که در سنگرهای پایدار قدرت هنجارساز نیز در حال فرو ریختن هستند و در هم ریختگی سازمانی

خیابانهاست. پدیده های پیش پا افتاده و  شود، در حال بسط یافتن تابسیاری از سطوح جامعه دیده می

بودن شگفت انگیز آمار مرگ و میر در خیابانهای ایران، در ای مانند راه بندان ها، تصادفها و باال روزمره

واقع نمودی از یک آشوب زیربنایی در کل نظام اجتماعی ماست. خودِ این حقیقت که تداخل فضاها در 

ی موتورسواران ولگرد شود، به قدر کافی گویاست. در ایران پدیدهتمام میتهران معموال به سود پیاده ها 
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به شکلی که در غرب وجود دارد دیده نمی شود. تنها الگوی شبیه به این موضوع، موتورسواران منفرد کیف 

شوند و گروه های فشار موتورسواری که خاستگاه حکومتی قاپی هستند که زیر فشار اقتصادی تولید می

شود. به این ترتیب هجوم خودجوش خیابان به پیاده رو تقریبا د و حضورشان مرتب کمرنگ تر میدارن

مناسک »ی پیاده روها به خیابانها روبرو هستیم. مصداق ندارد. در مقابل با حمله های پیاپی و پردامنه

ن تصرفهای پیاده ها در ی ایشد، مشهورترین نمونهی پیروزیهای تیم ملی اجرا میای که به بهانه«پایکوبی

خیابانهاست. این مناسک پس از راه یافتن تیم ایران به مسابقات المپیک پس از بازی با استرالیا به شکلی 

خودجوش پدید آمد و به زودی به نوعی مناسک اجتماعی تبدیل شد. نمادین بودن این پدیده و بی ارتباطی 

های تهران حتی این حقیقت فهمید که مردم برخی از محله توان ازآن با شادمانی ناشی از غرور ملی را می

 مان از آلمان هم به خیابانها ریختند و مناسک شادمانی شان را تکرار کردند!پس از شکست تیم ملی

معنا نیست. این نشانه ایست از فروپاشی محکمترین این نشت کردن پیاده روها در خیابانها، امری بی  

ی ی تضعیف شده. مردم با تصرفهای موقت خیابان، در واقع شکلی از سلطهی شهریفضای هنجار شده

زنند. غیابِ کامل طلبند، و اقتدار خود را برای نفی قانونمندی هایش محک میاجتماعی را به مبارزه می

خشونت در این فضاهای آشوبناک، نشانگر این امر است که شکلی نهادین از همبستگی اجتماعی در زیر 

های ظاهری خیابانهای ما وجود دارد. خیابانهای ما، در واقع آوردگاهی هستند که نظام از نفس  آشفتگی

ی عمومی تجربه مان واپسین نبردهایش را با مقاومتهای نامنظم و پراکندهی هنجارسازی اجتماعیافتاده

 کند.می

 رفتن چشمگیر تعداد شوند بسیار جالب توجه هستند. باالالگوهایی که در این میان مشاهده می  

های مسافرکش، عالوه بر این که نشانگر فقر اقتصادی فراگیر است، نوعی آمیختگی در فضاهای سواره

دهد. شمار روزافزون سواره های جوان و دختر هم عالمتی است از قدرت روها هم نمایش میپیاده-خیابان
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تر شدن پرشتاب نقش پلیس ها در  سیاسی جدیدی که در کمین تصرف جایگاه های قدرت است. کمرنگ

و رایج شدن توافقهای بینافردی و خارج از  -مثال هنگام وقوع تصادف–پایان دادن به اختالفات رانندگی 

ی هنجارین بر فضاهای خیابانی. بررسی ی دیگری است از زوال تدریجی سلطهی قانون رسمی، نشانهحیطه

ای ، نوع کنش متقابلشان با پیاده ها و هنجارهای رفتاریالگوهای دگرگونی در ترکیب جمعیتی سواره ها

دهد که نظم کنونی خیابانها به تدریج از قواعد جدیدی کنند یا نمی کنند، به خوبی نشان میکه رعایت می

 کنند.پیروی می

  

وار ی خیابانهای شهرمان پیچیده باشد، بسیار دشی پدیداری که به اندازه. خالصه کردن بحث درباره۸  

کنم: به خیابانها نگاه است. اما اگر بخواهم این نوشتار را با یک جمله به پایان برم، پیشنهادی را طرح می

 ی جدیدی در حال زایش است.کنید، جامعه
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱تم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، کتاب هف

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 
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 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹۵بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳۹۸بین، خوش

 ۱۳۹۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، م: بازیکتاب سو
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 ۱۳۹۵فرین ، خورشید و شورآ کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳۹۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸اب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، کت

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، 

 

 

 

 

 

 

 

  



294 

 

 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷و ختن، خورشید،  ی ختاکتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸۴گاه تهران، تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانش

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵ی، خورشید، شناسجلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


