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چکیده

از مهمترین ویژگی های فضاا فراه نمدن فرصاه هایی نر تهه تعامالت اتتماعی اسه .هنگامی که مرنم یک
اتتماع با یکدیگر نر تعامل هستند رابطه احساسی قدی تری با مکا و فضای اتتماعی خدن برقرار میکنند .این تعامل
نه تنها بر روا اتتماعی آ تمع تاثیرگذار اساه که مدت رداد و پیشارفه اقتیانی اتتماعات حادر نر آ فضاها
همچد محدطه /داهر های کارگری -صنعتی نیز می ددن .از همین رو هدف این پژوهش بررسی و تببین تعامالت
اتتماعی نر محدطه کارگری نوره هخامنشی و معماری دهر صنعتی ندین اسه .نگارندگا از میا عدامل کالبدی
کارکرنی و معندی معماری عامل فضا/کالبد را مدرن تدته قرار نانه اند .روش این پژوهش تدصیفی– تحلیلی و تاریخی
به داایده اساانانی و براساااع مطالعه کتابخانه ای اسااه .پس از بررساای اساانان نیدانی پارسااه نر ارتبا با کارگرا و
متخیاایااا حاداار نر محدونه اطراف پارسااه /تخه تمشااید و همچنین کندوکاو نر متد مختل مرتبت با تعامالت
اتتماعی این نتیجه نسااه آمد :کیفیه محیت کالبدى محدطه  /دااهر های کارگری -صاانعتی براى تذب افران به
عدامل گدناگدنی بسااتگی نارن که یکی از این عدامل مرتبت به ساااختار کالبدى محیت مانند ایمنى و امنیه تندع و
سازگارى کاربرى ها آسایش اقلیمی تراک و ظرفیه مناس نسترسی زیبایی و سرزندگی اسه .باتدته به اسنان ارایه
داده محدطه های کارگری نورا هخامنشای با امکانات و اندیشه های منطبب بر آرای زما خدیش نه تنها تدانستند
مدت تعامالت اتتماعی بین کارگرا ایرانی و غیرایرانی ددند بلکه محیطى سرزنده و تذاب را نیز برای کارگرا خلب
نمدنند که انعکاع آ را میتدا نر اسانان نیدانی پارساه – الداح خزانه و بارو -به نظاره نشاساها اما نر دااهر های
صاانعتی ندین متاساافانه به عله عدم تدته و ک تدتهی به مدلفه های بان آنها فضاااهایی تعامل پذیر برای کارگرا
نیستند .بنابراین باتدته به اهمیه و نقش انسا نر فضا یکی از کارها ی مه نر طراحی معماری دهر های صنعتی
تدته به فضااهای تعامل پذیر اسه که اگر به نرستی این امر نر طراحی لحا ددن مدت ردد و تدسعه اقتیانی نر
آ دهر صنعتی و به تبع نر کل کشدر خداهد دد.
واژههای کلیدی:

تعامالت اتتماعی فضای کالبدی محدطه های کارگری هخامنشی دهر

صنعتی.
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انساااا مدتدنی اتتماعی اساااه که نر تعامل با نیگر
انسااا ها میتداند به حیات خدن انامه نهد .اما برای این که
تعاملی ایجان داادن نو تنبه باید مدرن تدته قرار گیرن :یک
تنبه اثرگذاری فضاا بر انساا و نیگری اثر انسا بر انسا .
تنبه اول دامل عدامل محیطی –کالبد و عملکرن -میددن
و تنبااه نوم فرهنااآ و آناب و سااانن اتتماااعی را نر بر
میگیرن ( Qalambor Dezfuli and Naghizadeh, 2014:
 .)21نر اصااال فرهنآ و اتتماع و حتی نحده زندگی افران
مه تر از عاامل فیزیکی اساااها زیرا نرو تجربه زیساااتی
انسااا ها و فرهنآ حاک بر آ ها اسااه که فضای اتتماعی
دکل میگیرن (.)Lefebvre, 1993: 156
بااتدتاه باه نقش پررنآ تعامالت اتتماعی نر رداااد
اقتیاانی و فرهنگی تدامع این سدال به وتدن میآید که
این امر نر دهر های صنعتی چگدنه اسه؟ امروزه دهر
هاای صااانعتی بااتدته به تجمیع انداع صااانایع تدلیدی
دیمیای غذایی نارویی و غیره دامل فعالیه های دروری
افران انسانی اسه .ساکنا و کارکنا این دهر ها به نلیل
اقتیاانی خداه کارفرما و خداه کارکنا نر سطدح مختل
نوره گرنآماده اناد .اماا فعاالیه های اختیاری و فعالیه
هاای اتتمااعی باتدته به معماری این داااهر ها چگدنه
اسه؟
اینک این مسااهله به نهن متبانر میداادن که باتدته به
این که هخامنشااایا بناهای بسااایاری نر اطراف ایرانشاااهر
همچد پارسااه/تخه تمشااید ساااختند که نیاز به نیروهای
کاری فراوا ایرانی و حتی متخیاایااا غیرایرانی نادااه
وداااعیه تعامالت اتتماعی نر این محدطه /داااهر های
کارگری 2چگدنه بدنه اسه؟ فارع از ایانت قدیمی ایرانشهر
برای بنیان یک دااهر بزرب با خیاادصاایات آرمانی نیاز به
محدونه های اسااکا کارگری نر اطراف خدن نادااته اسااه.
این دهر به نام پارسه نر قل امپراتدری هخامنشیا حدون
 8088ساااال پیش ( 022تاا  434ق.م ).تدسااات دااااها
هخااامنشااای همچد ناریدش (حااک 422 -088 .ق.م ).و
خشاایارداا (حک 420 -422 .ق.م ).بنیا نهانه داد .دهر
پارسه یا پِرعِ پدلیس 8یدنانیا برای ساخته ددنش به خیل
عظی کاارگرا و صااانعتگرا مختل ناه تنها از ایرا بلکه
متخیایا سرزمین های نیگر همچد میر هیتی و یدنا
نیاز نادااه ( .)Kent, 1961: 142-145این افران نر محدطه/
دااهر های اطراف پارسه سکنی میگزیدند و از همانجا به
وظای کاری (اتباری) و نر کنار آ به وظای اختیاری خدن
می پرناختند .برای مستندسازی نر ارتبا با نداحی کارگری

اطراف پارساااه میبایساااه از چندین هزار لدح گلی 4که نر
پارسه به نسه آمده اسه کمک گرفه.
بدین گدنه نگارندگا نر این مقاله قید بررسی تطبیقی
تعااامالت اتتماااعی نر محدطااه /داااهر هااای کااارگری
هخامنشی با دهر های صنعتی ندین را نارند .بنابراین این
سدال اساسی را مطرح میکنند:
تعاامالت اتتمااعی نر محدطه /داااهر های کارگری
هخامنشی و معماری دهر های صنعتی چگدنه اسه؟
 -1-1ادبیات و سابقه تحقیق

پیشااینه این تحقیب به نو بخش متفاوت بخش فضاااهای
عمدمی و تعااامالت اتتماااعی و بخش تحقیقااات تاااریخی و
باستا دناسی مرتبت با پارسه و اسنان نیدانی تقسی میددن.
نر بخش فضااااهای عمدمی و تعامالت اتتماعی میتدا
به پژوهش های نیل اداره نمدن:
وایاه )2328( 4باه « زنادگی اتتمااعی نر فضااااهای
کدچک دهری» 0و نقش معمارا و مسهدلیه اخالقی آ ها
نر آفرینش فضااااهاای کالبدی نر تهه مشاااارکه افران
پرناخته اسه .تا لنآ )2321( 2نیز نر «آفرینش نظریه
معماری :نقش علدم رفتاری نر طراحی محیت» نقادااای
طراحی معماری و کالبد دهری را روش های انتقال انگاره
های اتتماعی میناند .یا گهل )2321( 1به «زندگی بین
سااااخ تما ها :کاربرن فضااااهای عمدمی» 2تدته میکند.
چنااا کااه راپاااپدرت )2324( 3نیز نر «فرهنااآ و قاااند
دااهری» دااناخه فضااای دهری را از طریب دناخه فرم
بیااری و اهمیه اتتماعی آ امکا پذیر میناند .اسااتفا
کاار 28و همکارانش ( )2338نر «فضاااای عمدمی» 22پنج
نیاز اصاالی -راحتیا آسااایشا مشااارکه غیرفعال با فضاااا
مشاارکه فعالا اکتشاااف  -را نر ساااخه فضاهای عمدمی
مدرن تدتاه قرار مینهناد .تبریزی و همکارا ( )2333نر
مقاله « اثرات طراحی فضاااهای دااهری و معماری تمع گرا
بر تعامالت و ارتباطات اتتماعی» وتدن فضاهای تمعی از
تمله فضااهای ساابز فضااای ورزش ف ضای بازی کدنکا
کااربری هاای تجااری نبی پیااانه رو را سااابا افزایش
تعامالت اتتماعی می نانند .طهماساابی و بهزانفر ()2338
نر مقاله خدن به « دناسایی و ارزیابی مدلفه های تاثیرگذار
بر تعامالت اتتماعی» می پرنازند نر عین حال نقش کالبد
و کیفیه عملکرنی محیت را نر رداااد ارتباطات اتتماعی
زیان مینانند.
نر بخش تحقیقات تاریخی و باسااتا دااناسی مرتبت با
پارسه و اسنان نیدانی تحقیقات زیر قابل مالحظه هستند که
نر این مقاله از آنها نیز اساااتفانه داااد .هلک )2323( 28نر
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کتاب ارزدااامند «الداح بارو تخه تمشاااید»23به خدانش و
ترتمااه  8821لدح از سااای هزار لدح بااارو از زبااا ایالمی
پرناختاه اساااه .کاامرو  )2322( 24نر «الداح خزانه تخه
تمشاید» 20به خدانش و ترتمه  24لدح از اسنان خشتی به
نساه آمده از خزانه پارساه پرناخته اسه .کخ )2311(22نر
کتاب «از زبا ناریدش» به نوره هخامنشیا به ویژه ناریدش
از تنبه های مختل اقتیااانی و فرهنگی به ویژه براساااع
اساانان نیدانی تخه تمشااید پرناخته اسااه .کدچکی کیا
( )2322نیز نر پروژه «اساارار الداح گلی اسااتحکامات تخه
تمشااید به زبا آمار» به بررساای حدون  808لدح گلی بارو
پرناختاه و نر آ باه رابطاه کاانهای میااارفی مکا ها و
ساالهای مختل ادااره دده نر الداح پرناخته اسه .وامقی
( )2320نر مقااله «کار و کارگر نر ایرا باساااتا بر مبنای
الداح تخه تمشید» به مسهله کارگرا و متخییا مختل
حادار نر محدطه های کارگری تخه تمشید براساع الداح
خزانه پارسه پرناخته اسه.

تعامالت اتتماعی نر محدطههای کارگری نوره
هخامنشی و معماری دهر های صنعتی ندین
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 -1روش تحقیق

روش این تحقیب براسااااع هدف کاربرنی و براسااااع
ماهیتش تدصایفی -تحلیلی اسه .به عبارت نیگر نگارندگا
نر این پژوهش ابتدا مدددع این پژوهش را تدصی و تشریح
و سااارانجااام ابعااان و زوایااای تعااامالت اتتماااعی را نر
محدطه/داهر هخامنشای و دهر صنعتی ندین تحلیل و
تبیین نمدنناد .روش گرنآوری اطالعاات و مناابع نیز عمدتا
کتابخانه ای اسه.
 -3کارگران و محوطه های کارگری در عصر هخامنشیان

نر اواخر ساال 2328ش .که بنگاه دارقی دیکاگد حفاری
پارسه/تخه تمشید را به عهده ناده نر گدده دمال درقی
صافه روی حیار دمالی به اطاق هایی برخدرن نمدن که نرو
آنها سای هزار لدح گلی مضبد گرنیده ( )& Fig. 2 Fig. 1و
نرِ آ با خشاااه تیشه داااده بدن .نظیر همین الداح نر ساااال
2322ش .نر حادون  108خشاااه دااامن خاکبرناری های
ساختما های معروف به خزانه پارسه پیدا دد (.)Fig. 1 & 2

Fig. 1 Aerial photo of Persepolis, where Persepolis treasury and fortification tablets were discovered
)(Earth.Google, 2019

این الداح باه خت ایالمی و حااوی اطالعاات تال و گرا
بهایی از امدر محاسباتی و به منزله لیسه نستمزن افرانی بدن
کاه برای احاداک کااظ عظی تخاه تمشاااید کار میکرنند
( .)Sami, 2010: 222ایان افران نر متن هااای ایالمی الداح

خزانه معمدن کدرتَش 21خدانده دااده اند که کامرو این واژه
را با واژه کَرتَه 22نر فارساای باسااتا مربد میناند که قاعدتا
باید از ریشه کَر 23به معنی کارکرن بادد ( Vamaghi, 2006:
 .)4بنابراین این افران کننده کارهای متفاوت و کارگر بدنند.
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)Fig. 2 A map of Persepolis, where tablets were discovered in treasury and fortification (Wikipedia, 2019

کارهای عمرانی پارسااه پس از ساارکدب داادرداایها
( )Imanpour, 2004: 1-9و پس از احاداک کااظ آپااناناا نر
دااادش باه امر ناریدش اول آغاز داااد .الداح بارو محدونه
تشرافیای فارع و نداحی نر مساایر راه داااهی تا داادش را
نشا مینهند (.)Fig. 3
این مجمدعه مربد به نوره ای اسه که اوج فعالیههای
سااخه و سااز نر پارسه بدن ( Garrison and Root, 2002:
 .)12از سادی نیگر سااخه پارساه تحدنت پیشین نر این
منطقه را تدتیه میکندا تحدنتی که منطقه را به یک مرکز
فعال داااهری و برخدرنار از کاظ و تمعیه تبدیل کرنه بدن
کاه باا مراکز بابلی نیز نر ارتبا بدن (Briant, 2002: 132-
 .)134داهر پارسه محیت بر صفه تخه تمشید و نر نو نره

داامالی و تندبی آ گسااترنه بدن .ساااخه صاافه به تنهایی
کاری بسااایار بزرب بدن و زما زیانی گرفه و چد معلدم
دااد که اترای تمامی طرح به سااال های بسیاری نیاز نارن
بنابراین ناریدش نساتدر نان تا نرنده فرورنین صفه برای
وی خانه ای بساازند تا بتداند ناظر بر پیشاارفه کار بادد .نر
ندااه زیر صاافه آبانی پرتمعیتی به نام «اوانایشاایه»/88
متزیش )Fig. 3(82قرار ناده که نر منابع بابلی نیز از آ یان
داده اسه .)Koch, 1998: 95-96( .البته به غیر از آبانی یا
دااهر اوانایشاایه به محدطه های نیگری نیز اداااره دااده
اسه .به طدر کلی نر الداح بارو نام حدون  488آبانی ( Fig.
 )3ثبه دااده ( )Koch, 1998: 83که دااش منطقه اناری را
تشکیل مینانند (.)Koch, 1998: 84

)Fig. 3 Judicial District 3, southeast of Persepolis (c. 1998: 84
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حقدق بگیرا دااامل کارگرا و ساارکارگرا میدااد که
سرکارگرا خدن به سه نسته تقسی میددند -2 :گروهی با
تعدان نفرات متفاوت و نامشااخ  -8گروه صاادنفری و -3
گروه هزارنفری .نر این الداح باه زناا نیز همچد مرنا به
عندا سارکارگر ادااره داده اساه .کارگرا دامل مرنا و
زنا نخترا و پسرا میدد (.)Koochaki Kia, 2003: 51
کلیه کارگرا و کارکنا اع از نرونگر (الداح دماره 3 2
 10 38 80 20خزانه) سانآ تراش (الداح داماره 82 84
 13خزانه) پیکرسااز (لدح دماره  80خزانه) منبه کار (الداح
دااماره  82 84 88 21خزانه) آهنگر (لدح دااماره 83 22
خزانه) مس کار (الداح دااماره  00 43خزانه) زرهساااز (لدح
داماره  42خزانه) پیشه ور (الداح دماره  12 18 23خزانه)
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کارگرهای تزئینی کاظ (الداح دااماره  12 82 38 81خزانه)
زرگر (الداح دااماره  31خزانه) و سااایر اتباع نرباری و نیدانی
چد مااامدرین خزانااه (الداح داااماااره 21 20 22 02 40
خزاناه) حساااابادار (الداح داااماره  01 82 23 22خزانه)
پیشدای نین (الداح دماره  22 28خزانه) فقاعی و دراب ساز
(الداح دماره  42 32 32خزانه) مامدرین مالیات (لدح دماره
 42خزانه) چدپا (لدح داااماره  24خزانه) کشاااتکار (الداح
دماره  22 08 0خزانه) مهتر (لدح دماره  2خزانه) چارپانار
و خاارباانااده /خاارکچی (الداح داااماااره 18 23 03 02
خزاناه)( )Cameron, 1961: 82-203روزاناه نساااتمزنی به
فراخدر دااا و کار و ساان خدن به کاردااا-پدل نقره -از خزانه
داهنشاهی نریافه میکرنند (.)Sami, 2010: 225

)Fig. 4 One of the Persepolis fortification clay tablets, written in Elamite cuneiform (Uchicago, 2019

Fig. 5 A Persepolis fortification clay tablet, written in
)Old Persian cuneiform (Uchicago, 2019

دداهد باستا دناسی ( )Fig. 9 & Fig. 10متعدنی که
از گذدته تا حال نر دهر پارسه اطراف تخه تمشید انجام
داده اسه نیز بقایای معماری و آثاری از زندگی مرنم عانی
نر آ را تایید میکند .به عندا نمدنه نر محدونه دااامال
غربی تخه تمشااید محدطه معروف به تل آتری اسااه که
نر ساارتاساار نمای آثار معماری یافه دااده نر آ آترهای
لعابدار و آترهای مزین به نقدش حیدانات اسااااطیری به کار
رفته و تفسایرهای متعدنی از طرف پژوهشگرا مطرح دده
مانند این که محدطه مذکدر کدره آترپزی یا یانمانی آتری
با کارکرن اناری یا مذهبی بدنه اسااه ( Askari Chavardi,
.)and Callieri, 2011: 80
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زمین مساااطحی کاه اطراف آ را تپه های کدتاه پی نر پی
احاطه می کرنند کدروش پارکی ساخه که نام بهشه نیز بر
آ اطالق دااده اسااه .نر میا انبده نرختا پار بناهای
متعدن مجزا از یکدیگر سااااخته داااد که داااامل یک قلعه
نظامی نیز بدن» (.)Fig. 11( )Culican, 2013: 332

Fig. 6 Remnants of a wall and one of the discovered
)corridors of Tol-e Ajori(shiraz1400, 2019

)Fig. 9 Tol-e Ajori area (Shiraz 1400, 2019
Fig. 7 Tol-e Ajori monument plan in Firuzi 5 (Askari
)Chavardi and Callieri, 2014: 233

Fig. 8 Part of the Tol-e Ajori excavation (shiraz1400,
)2019

Fig. 10 Archaeological map of Firuzi Garden area
)(Askari Chavardi, Callieri, and Gondet, 2018: 63

 -2معماری منظر در محوطه های هخامنشی

یکی از ارکا این ندع معماری منظرسااازی بدنه اسااها
چنانکه نر محدونه بین نروازه تل آتری و کاظ (به ابعان 00
نر  28متر) کشا داده اخیر (پال کاظ بزرب مکشدفه نر
فیروزی  )Fig. 7( )0را پَرتِتَش /88پرنیسهایی فراگرفته بدن
که امروزه بخشی از سازههای آبرسانی این پرنیس نر محل
وتدن نارن ( )Fig. 6 & Fig. 8و اطالعات بررساای ژئدفیزیک
وتدن باغها و ساایست های آبرسانی این قسمه را مشخ
کرنه اسه (.)Askari Chavardi, 2015
پارسه نیز همچد پاسارگان ( )Fig. 11که ساختما های
آ اغل از ه تدا و نر باغ های تداگانه قرار گرفته بدنند
به محدونه های مختلفی تقسااای داااده بدن که احتمان هر
محدطه نیز پَرتِتَش هایی آ را احاطه کرنه بدنند« .نر قطعه

Fig. 11 Aerial photo of a section called Royal Garden
)on the Pasargadae Campus (Mehrabani Golzar, 2012: 7

همین فرم را میبااایساااه برای پااارساااه و محدطااه /
دااهر های اطراف آ نر نظر گرفه .باتدته به این که مزن
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کااارگرا نیز نر اک ر مداقع تنسااای بدنه ماااننااد نریااافااه
دااراب 83بنابراین باید انتظار نید تاکسااتا های وسیع و
گسترنه نر حدالی پارسه را ناده و نیز باغبانا متعدنی که
آنهاا را نگااهداری و حفاظه میکرنند ( Vamaghi, 2006:
 .)13نر قسمه تندبی کاظ ناریدش و به طدر کلی نر قسمه
تندبی صاافحه تخه تمشااید نر ساار راه خزانه و یا آپانانا
میتدا فضااای ساابز پر گل و نرختی را به تیاادیر نرآورن.
قطعا این چنین باغ هایی قساامتی از مجمدعه وساایع کاظ و
حرم سارای خشایاردا را تشکیل مینانه اسه .تنها با تیدر
چنین باغ هایی اسااه که میتدا وتدن فضااای آزان و بزرب
پیرامد بناها را تدتیه نمدن (.)Fig. 3
نر لدح داماره  24خزانه نسااتدر پرناخه نستمزن یک
ماه به 418نفر صااانر دااده که به کار کشاااورزی میپرنازند.
همچنین نر لدح دماره  32خزانه نیز به  2نفر کشتکار اداره
دااده اسااه .نر الداح بارو نیز محدطه  /دهر های مختلفی
نام برنه دده که تهیه کننده میده هایی همچد تدت انجیر
خرماا کنجد سااای امرون و نام میده هایی که هندز نام
امروزی آ ها دااناسااایی نشااده اسااه مانند کروکدر(84لدح
دماره  )241کزپیه(80لدح دماره  )882دپ(82لدح دماره
 )828کش بمه( 81لدح دااماره  )880کیکدو(82لدح دااماره
 )884ایرتش تیش(83لدح داااماااره  )883کیشااادر(38لدح
دماره  )233پیری(32لدح دماره  )803و ادنه(38لدح دماره
 )230هستند ( .33)Koochaki Kia, 2007: 97-98بدین گدنه
نر محدطه های کارگری اطراف پارسه باغ های مختل میده
وتدن ناداه که بخشای به کارگرا و بخشی نیز به میارف
نربار میرسیده اسه (.)Koochaki Kia, 2007: 99
 -2ملیت متفاوت کارگران و متخصصان

هما طدر که پیش تر اداااره دد کارگرا مختل ایرانی
و غیر ایرانی نر ایرانشااهر مشااشدل به کار بدنند .چنانکه خدن
ناریدش نر کتیبه ای نر کاظ ددش ( )Fig. 11میگدید:
"این کاظ که نر داادش ساااخته ام  ...خشااتی که مالیده
داااد اینها را بابلیها کرنند .الدار کاج از کدهی به نام لبنا
آورنه دااد .آداادریها آ را تا بابل آورنند .از بابل کاریها و
یدنانیها تا ددش آورنند .مرنا سنآ ترادی که سنآها را
ترادااایدند و نقش انداختند آنها یدنانیا و ساااارنیا بدنند.
مرنا زرگری که طالکاری می کرنند آنها مانیا و میریا
بدنناد .مرنانی کاه چدب نجاری میکرنند آنها ساااارنیا و
میااریا بدنند .مرنانی که آتر میپختند آنها بابلیا بدنند.
مرنانی کاه نیدار را اندون میکرنند آنها مانیا و میاااریا
بدنند(.")Kent, 1961: 142-145
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Fig. 12 Darius the Great inscription in Susa Palace,
)written in Old Persian cuneiform (louvre, 2019

اسانان نیدانی پارساه (الداح خزانه دماره 20 28 3 2
 88و  )31نیز تایید میکنند که صااانعتگرا و هنرمندا و
کارگرا متخیا پس از اتمام کارداا نر ددش به پارسه
منتقال دااادناد تاا به کار خدن نر مکا تدید انامه نهند
(.)Ghirshman, 1995: 188
ملیاه و قدمیاه کاارگرا گااهی نر الداح خزاناه مانند
سنآ تراش یا نرونگر میری (لدح دماره  )20 3 2کارگر
داااهی(لدح دااماره  )20 28ایدنی(لدح دااماره  )20زرگر
کاری (لدح داماره  )31و سااریانیها  /هیتیها (الداح دماره
 28و  )88بالیاراحه قید گرنیده اسه ( Cameron, 1961:
 .34)82-203تیااادر میرون کارگرانی که ملیه آنها نر الداح
نکر نشاده پارسی یا مانی بدنه اند که نیازی به معرفی آنا
نبدنه اسه ( )Sami, 2010: 225و یا کارگرانی از ددش (لدح
دااماره  12خزانه) کاپیراب (لدح دااماره  28خزانه) داایراز
(الداح دااماره  48و  28خزانه) (Koochaki Kia, 2003:51-
 )52بدنناد .بادین ترتی بنای کاظ های باداااکدهی که به
فرما دااهنشاها هخامنشی ساخته و تزیین دده اسه به
نسه هنرمندا و کارگرانی صدرت گرفته که از گدده و کنار
ساااتراپی های داااهنشاااهی گرنآمده تخه تمشااید یا کاظ
مله ها/کاظ ملل را برپا کرنه اند(.)Culican, 2013: 359

Fig. 13 Treasury clay tablets No. 15 (Cameron, 1961:
)241 and 243
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کخ یک روز کاری یک خاندانه را که نر اوانایشیه زندگی
و کار میکرنند را براسااع الداح بارو و خزانه چنین بازسازی
نمدنه اسه که به طدر اختیار به آ اداره میددن:
"بشه پاته 30با همسرش رتینا 32و نو پسر و نختر کدچکش
بعد از صاابحانه راهی خزانه میددند .بشه پاته نقره کار اسه و
ز اش خیا  .پساار بزرگتر که نوازنه ساله اسه آمدزش خت
میخی فارسای باسااتا را به همراه  22پسربچه نیگر میبیند.
پساار نوم که هندز  3سااال نارن مانند پدر نر حال نید نوره
نقره کاری اسااه .نختر  3ماهه دااا را مانر پیش از رفتن به
کارگاه خیاطی نر مهدکدن خزانه به نسااه مربی میسپارن.
نر کارگاه نقره و طالکاری بشه پاته لباع کتا بلند و آسااتین
نارش را نر اتااق رختکن میکناد و باه قالب میآویزن .لباع
کار او قطعه پارچه ای اسااه که فقت سااتر عدرت میکند .این
لباع بدین نلیل اختراع داده اسه تا کار با آ آسا تر بادد
و همچنین تایی برای پنها کرن فلزی گرا بها یا سااانگی
قیمتی ندادااته بادااد .آدااپزخانه آدااپزهای مخیااد و
تاساایساااتی داابیه غذاخدریهای امروزی نارند .بشه پاته وارن
31
غذاخدری دااده و کاسااه ای ساادش برنادااته کنار ورتینته
مینشایند .رتینا با همکارا خدن نر گدداه ای دمن کار گپ
میزنند .پساارهای دااا نر حیا و مقابل آدااپزخانه با نیگر
همساااان غاذا میخدرند .پس از اتمام کار روزانه نر کارگاه
نقره و طالکاری همه مقابل میز اساتانکار به صا میایستند
تا کارهای آمانه دااده را تحدیل نهند .کارها وز و سااپس به
نام سااازندگانشااا ثبه میداادن .رتینا و پسر کدچکترش سه
ساااعه زونتر تعطیل دااده و به خانه برگشااته اند" ( Koch,
.)1998: 264-268
آ چه که از این متن استنبا میددن این اسه که این
کارگرا به صدرت خاندانگی نر این دهر ها حضدر نادتند
و کار میکرنند .وامقی نیز بر این باور اساااه که ساااه گروه
کارگرا – کشااتکارا دااراب گیرا و آبجدسازا دبانا -
اداره دده نر الداح خزانه گروه های خاندانگی یا حتی قبیله
ای بدنه انااد .این نکتااه را همچنین برابری تقریبی زنااا و
مرنا نیز نشااا مینهد ( .)Vamaghi, 2006: 13به عالوه
نر آ زمااا احتماان مراکزی نیز برای تمع آوری کااارگرا
وتدن ناداها زیرا براسااع الداح پارسه کارگرا از ایانت و
سااارزمین هاای مختل دااااهنشااااهی بادانجاا میآمدند
(.)Ghirshman, 1995: 210

اگرچه اولمسااتد 32میندیسااد که به کارگرا نر پارسااه
همانند کارگرا ه رتبه آنا نر بابل مزن به یکساااا و گاه
بیشاتر نانه میداد و بین کارگرا مرن و ز و پسر و نختر
بساایار فرق گذادااته میدااد ()Olmstead, 1999: 241ا اما
الداح بارو به طدر کل نشاااا نهنده برابری مزنها بین ز و
مرن اساااه .امکانات آمدزش های هنری و مهارت های حرفه
ای برای ز و مرن یکسا و حقدق آ نیز برابر بدن .33نرباره
برابری حقدق دااداهدی مخیدصا نر زمینه کارهای هنری و
ظری وتدن نارن و برابری حقدق صااادها ز نیگر با مرنا
نیز مسال اسه که نرباره دشلشا چیزی نمی نانی  .میزا
حقدق فقت همین قدر رودن اسه که به ندع کار و نه انجام
نهنده بساتگی ناده ( .)Koch, 1998: 270به عندا نمدنه
نر لدح دماره  33خزانه چنین آمده اسه:
" 482کرداا  0داکل نقره از خزانه پارسه به کارگرا
خزانه نر پارسااه که وهدش مسااهدل اسااه اینها نریافه
کرنه اند .نیاا نسااتمزن به دااراب اسااه .ماه انامکه از
ندزنهمین ساال 4 .مرن هر کدام  1دکل و نی ( 2 .؟) مرن
هر کدام  2دااکل ایضا  812مرن هرکدام  0دکل ایضا 20
مرن هرکدام  4داکل و یک سدم (از) نی 208 .ز هر کدام
 3دکل و سه چهارم 4 .مرن هرکدام  8دکل و نی  3 .پسر
هرکدام  3دکل و یک هشت  .نرمجمدع  43پسر هرکدام نو
داکل و نی  20 .پسار هرکدام  2دااکل و سه چهارم و یک
هشات  10 .پسر هرکدام  2دکل و سه چهارم 32 .پسر هر
کدام نی (؟) و یک هشااات  0 .ز هرکدام  2داااکل و یک
چهارم 383 .ز هر کدام  0دکل 32 .ز هر کدام  3دکل.
 02ز هر کدام  8دکل و (!) 288 .نختر هرکدام  2دکل
و نو سااادم 28 .نختر هر کدام ا داااکل و یک چهارم44 .
نختر هر کدام نی دکل و یک هشت "( Cameron, 1961:
.)145-146
همچنین نر این محدطه  /دااهر ها وتدن فرودگاهها و
مدساسات تعاونی تهه آسایش خاطر و رفاه حال کارگرا نر
هر کارگاهی چه نر تخه تمشااید و چه نر داایراز یا نیریز
خفر و فسااا وتدن نادااه که کارگرا میتدانسااتند نر عر
هفتاه و ماه اتناع خدن و آنوقه مدرن نیاز خدن را از قبیل آرن
و گدسافند و داراب از آ فروداگاهها تحیایل کرنه و هنگام
نریافه نستمزن بر طبب نرظ و تعرفه رسمی داهنشاهی بهای
آ را تسعیر و مسترن نارند (.)Sami, 2010: 227
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)Fig. 14 Residential area around Persepolis (Askari Chavardi, Callieri, and Gondet, 2018: 62

 -2تطبیق تعامالت اجتماعی در شهههرک هخامنشههی و

شهرک صنعتی

یکی از مدثرترین خیااااای فضااااا بااه وتدن آورن
فرصههای نزم برای تعامالت اتتماعی اسه .از سدی نیگر
افران نر تعاامالت اتتمااعی ارتباا دااادیدتری با مکا و
اتتماااع برقرار مینماااینااد .این ویژگی را میتدا بااا مقاادار
حضادر گروه های اتتماعی نر آ فضا به وتدنآمد دبکه
های اتتماعی و همچنین میزا حضااادر افران نر سااااعات
گدناگد داابانه -روز اندازه گیری نمدن ( Daneshpour and
.)Charkhchian, 2007: 21
نر محدطاه هاای کااارگری پاارساااه نیز افرانی از ملاال
متفاوت با حرفهها و تخیا های مختل حضدر نادتند و
نر کناار یکادیگر مشاااشدل به کار بدنند ( See Persepolis
fortification & treasury tablets in Cameron, 1961ا
Hallok, 1969ا  .)Kent, 1961همین طدر نر داااهر های
صاانعتی مدر نیز افران با تخی های مختل نر کنار ه
کار میکنند .اما فرق عمده ای که بین محدطه  /دهر های
کارگری پارسااه با دااهر های صنعتی امروز وتدن نارن نر
این مسااهله اسااه که نر آ روزگار طبب اساانان ارایه دااده
معمدن افران یک خاندانه باه و نر کنار یکدیگر نر دااهر
کاارگری باه حرفه های گدناگد میپرناختند ( Vamaghi,

 )2006: 13اما نر دااهر های صاانعتی ندین کارگرا به
صادرت خاندانگی 48مششدل به کار نیستند .همچنین نر این
دهر کارگرا کشدرهای نیگر خیلی دعی و یا به ندرت
نر کنار کارگرا ایرانی مششدل به کار هستند.
باه میزا حضااادر افران و گروه هاای مختل و تعامالت
اتتماعی مابین آ ها اتتماع پذیری فضاااا گفته میدااادن
( )Loftland, 1988: 15کااه مدت ا مطلدبیااه اتتماااعی
میگرنن .بادین گدنه فضاااای عمدمی داااهر کارگری -
صاانعتی میبایسااه به گدنه ای بادااد تا نیازهای انسااا به
تعااامالت اتتماااعی (نیااازهااای اتتماااعی افران) را عالوه بر
نیازهای دروری (کار و حرفه) برآورنه سازن .بنابراین فضایی
میتداند انسااا را به خدن تل نماید که دااامل مدارن نیل
باداد :امنیه نفدنپذیری خدانایی ودادح فضا ( Wekerle
 )and Whitman, 1995: 37و تندع کالبدی .همچنین مبلما
منااسااا زیباایی و سااارزندگی آساااایش اقلیمی تندع
نسترسی سازگاری امنیه و ایمنی مقیاع انسانی خدانایی
و یکپارچگی ورونی ها بدنهها و تدارهها از نیگر ویژگیهای
کالبدی مناس ا نر دااهر های کارگری  -صاانعتی اسااه.
بعضی از این مفاهی را نمی تدا کامال با فضاهای تاریخی و
باستانی و نر اینجا محدطه /دهر های کارگری هخامنشی
منطبب نمدن .اما به طدر نسااابی میتدا مفاهی آساااایش
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اقلیمی نسااترساای امنیه و ایمنی خدانایی و یکپارچگی و
تدارهها را بین فضاااا /کالبد داااهر های نو نوره زمانی با
فاصله  8088سال مطابقه نان.
یکی از مباحث بساایار مه نر زما هخامنشاایا تدته به
کشااورزی و باغداری و نهانهای مربد به آ اسه .طبب اسنان
باستا دناسی 42و تاریخی 48و از همه مهمتر الداح دماره 244
تا  202بارو 43اطراف پارسه را پَرتِتَش /پرنیسهای ( Koochaki
 )Kia, 2007: 103مختل احاطه کرنه بدن که این پَرتِتَشها ه
محل نگهداری حیدانات ازتمله حیدانات وحشاای و ه باغها و
میده های گدناگد بدن که تیره غذایی کارگرا و خاندا داهی
را تهیااه مینمدن ( .)Koch, 1998: 311بنااابراین نر داااهر
کارگری نوره هخامنشاای به مبحث منظر زیبایی سرزندگی و
آساایش اقلیمی تدته میدد و نر تاها و مکا های مناس به
کشه اقالم مختل کشاورزی و باغی میپرناختند ( Koochaki
 .)Kia, 2007: 97-98چنا که ناریدش داااخیاااا به کاداااه
نرختا و اسااتعمال انداع تدید عالقمند بدن .نامهای قابل تدته
از او نر نسااه اسااه که به حاک گداتس 44فرستانه دده بدن.
وی نر این نامه نساتدر مینهد که نر آساایای صشیر و روسیه
گیاها و نرختا داارقی را بکارند .گیرداامن نر این رابطه به
نقل از داااه میندیسااد« :من نیه دااما را نر بهبدن بخشااید
کشدرم به وسیله انتقال و کاده نرختا میده نار نر آ سدی
فرات نر بخش علیای آساایا تقدیر میکن Ghirshman, ( »...
 .)1995: 202این مساهله به سیاسه اقتیانی ایرا وابسته بدن
که با کاداه این گیاها و استفانه از آنها ودعیه زندگی اتباع
داهنشاهی ترقی مینمدن.
"دااه ایرا تدته بسایار نارن که زمین بدساایله ساکنا
کشه ددن و تدست لشگریا محافظه و نگهداری ددن و بر
کشاورزا و لشکریا هر یک سانری تداگانه گمادته اسه.
اگر فرمانده لشااگر از ساارزمینی که بدو سااپرنه دااده خدب
نگهبانی نکند ساانری که بر افران غیرلشگری گمادته دده
اسااه و به کارهای کشاورزی میپرنازن از او به داه دکایه
می برن .زیرا اگر نر ساارزمینی امنیه نبادااد و از روستایی و
محیا دل او نگهبانی نشدن وی نمی تداند نر کشتزار خدن به
کاار پرنازن .اگر به عکس فرمانده لشاااگری امنیه کارگرا
مزارع را تامین کند ولی فرماندار غیرنظامی زمینها را بایر و
ناکشاااته بگذارن و تمعیه بکاهد نر این صااادرت فرمانده
لشاگری داکایه پیش داه میبرن .زیرا این محقب اسه که
کشااااورزانی که بد زراعه کنند نمی تدانند غذای پانگا را
تامین کنند و قانر به پرناخه مالیات نیساااتند .هنگامی که
دااه تایزه میبخشااد نخسه کسانی را فرا میخداند که نر
تنآ ارزش و ارج خدن را نشا نانه اند زیرا اگر برای زمین

کشااه دااده نگهبانی نبادد کشه و ورز بیهدنه خداهد بدن.
پس از آ کساااانی را برای تااایزه نان فرا میخدانااد کااه
زمین های خدن را خدب کشته و بارور کرنه بادند و میگدید
که نلیرا و لشااگریا اگر روسااتا و روسااتایی نبادااد حتی
زنده ه نخداهند ماند" (.)Farahvashi, 1995: 94
متاسفانه نر دهر های صنعتی ندین به مبحث منظر و
زیباساازی طبیعی و آساایش اقلیمی یا بی تدتهی دده و یا
کمتر به آ تدته دده اسه .این دهر ها باساختما های
یک داکل و خشن و اغل بدو تدته به منظر و مکا های
مکث بی روح و عاری از سارزندگی هساتند .نر صادرتی که
وتدن مبلما نشیمنگاهی مانند سکد نیمکه پله و تاهایی
که بتدا به آنها تکیه نان از ویژگی هایی اسااه که تهه
افزایش بازنهی فضاااا مؤثر هساااتند .وتدن ساااایه یکی از
مهمترین عدامل برای تامین آساایش کاربرا اسه .لذا نزم
اساه با اتخان تمهیداتی نر فضا ایجان سایه نمدن .این کار با
عناصاار مختلفی از تمله پددااش گیاهی ساااایه با و...
امکا پذیر میبادد.
نر مبحث نسترسی نیز نر نورا گذدته خالف آ چه
که پندادته می ددن دهر های کارگری نارای فرودگاهها
و مدساسات تعاونی تهه آسایش خاطر و رفاه حال کارگرا
بدن ( )Sami, 2010: 227که میتدانساااتند اتناع و آنوقه
مدرن نیاز خدن از قبیل آرن و گدسفند و دراب تامین نمایند.
نه تنها فرودااگاه که حتی دااعبه هایی از بانک های معروف
روزگار کهن نیز نر برخی از آ مکا ها نمایندگی ناداااتند.
بنابر لدحی بابلی ظاهرا بانک اگیبی 40نر اوانایشیه دعبه ای
برای خرید و فروش برنه نادته اسه (.)Rajabi, 2003: 229
اما به طدر کلی نر چند تا از داااهر های صااانعتی تدید
میتدا این فرودااگاهها را یافه؟ به تز چند ساادپرمارکه
هرچه هساه نر خارج از دااهر های صنعتی وتدن نارن و
این کارگرا و کارمندا نر خارج از دهر های صنعتی باید
آنچه را که مدرن نیازدا هسه تامین نمایند.
نر مبحااث امنیااه و ایمنی نر محدطااه /داااهر هااای
کارگری نوره هخامنشاای همین بس که گفته دااده« :ظاهراً
ناریدش با ساربازا و نیدا اناری اش آنچنا بر داااهنشاهی
بزرب خدن مساالت بدن که ساااکنا این دااهرها را هراساای از
حمله ندمن نبدن» ( .)Koch, 1998: 86-87همچنین به خاطر
گرنآوری تدوین و ثبه قدانین ملل مختل نر زما ناریدش
اول ( )Sami, 1965: 56و نظااارت نقیب بر اترای قدانین هر
ملتی و عاادم تخطی از آ مدتا نظ و انظبااا نر تمااام
سااارزمین هاای امپراتدری هخامنشااای داااده بدن .قدانین و
اعالمیههایی که به نام و مُهر دااه صانر میدد به منزله قاند
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نولتی نزم انترا بدن .قاااند را حااافب بهزیساااتی همگااانی
مینانسااتند که امروزه نیز نر تها به صاادرت های مختل و
بااتدتاه به نسااابی گرایی امدر مدرن قبدل اساااه ( Arasteh
 .)Khooy, 1974: 9اسانان نیدانی همچنین رودن کننده ابعان
اقتیاااانی روزگار خدیش هساااتند .ثروت فراوانی که از طرق
مختل نر این زما گرنآوری داده بدن مدت رفاه اقتیانی
گشااته بدن .نیدنور ساایساایلی 42نرباره دااهر پارسااه چنین
میگدید« :ثروتمندترین داهر زیر آساما ! خانههای خیدصی
نر طدل ساااالها از ثروت و تالل انباداااته بدن .بسااایاری از
خااانااههااای افران عااانی از انداع مباال و لباااع مملد بدن»
( .)Diodoro, 2005: Book 17, Clause 17البتااه امنیااه و
ایمنی به معنای حفاظه و پاسداده از محدطهها /دهر های
کارگری ه هسه که همراه با حضدر نگهبانا نر هر محل و
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باه همراه آ اعمال نقیب قاند و مجازاتهای ساااخه برای
هرگدنه تخل ( )See Pirnia & Eqbal Ashtiani, 2018:120
مدت عدم هرگدنه تعدی و نسه نرازی میدد.
 -2سنن فرهنگی در نماسازی محوطهها

نر ارتبا با خدانایی و یکپارچگی هخامنشیا از نمانها
و الما های اسااااطیری و فرهنگی ایرانی و تهانی نر نقدش
آترها و سنآها و کادی کاریها استفانه نمدنند چنا که
نر محدونه دمال غربی تخه تمشید نر محدطه معروف به
تل آتری نر سرتاسر نمای آثار معماری یافه دده نر آ از
آترهای لعابدار و آترهای مزین به نقدش حیدانات اساطیری
استفانه دده اسه ( Askari Chavardi and Callieri, 2011:
.) Fig 15 & Fig 16()80

Fig. 15 Remnants of Mušḫuššu image in Tol-e Ajori and its image in the Temple of Ishtar (Inanna) in Babylon
)(shiraz1400, 2019

نربااره بادناههاا و تدارهها نیز میتدا گفه که بلد ها و
بدنهها نارای عر ک و بناها معمدن همتراز خیابا بدنند و با
کادااه نرختا مختل نر آ روزگار برای کارگرا و ساااکنا
نر آ محدطه  /دهر ها ایجان سایه رودن میکرنند که برای
کارگر نورا هخامنشاای این خدن مدت ایجان آرامش روانی و

محیطی بدن .چناا که یکی از مهمترین اصااادل نر طراحی
فضاااهای اتتماعی القای حس خدنمانی بدن و صاامیمه نر
فضاااسااه .نر واقع بازنیدکنندگا باید نر فضااا حس نزنیکی
نادته بادند تا تعامالت اتتماعی نر فضا برقرار ددن .این حس
نر بافه های قدیمی همچنا محسدع اسه.

)Fig. 16 Ajori adorned with a cow's foot and the image of a cow in Tol-e Ajori (Shiraz1400, 2019

آفرینش فضاها و محیت های گدناگد اقدامات مختل نر
تهه ایجان تندع تانبه تجربه های متفاوت و به وتدن آورن
حرکه نر مخاطبا فضااا عدامل متعدنی هستند که با پاسخ
گفتن به نیازهای افران به پیچیدگی و کشااا فضاااا نقش به
ساازایی نادااته بادااند ( .)Car et al., 1992: 32ایرانیا نیز

تدانساااتنااد از ترکیا ظداهر مدتدنات بااا مفاااهی معندی و
ملکدتی صااادرت هاای تاازه ای خلب کنند که نماینده عقاید
مذهبی آنا باداد و بشر را به عدالمی بزرگتر و بانتر از وتدن
و محیت زنادگاانی روزاناه اش متدتاه ساااازن و او را با قدای
آساامانی مربد و دااریک سااازن ( .)Nasr, 1976: 305زیبایی
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محدطه نر ایجان و افزایش میل و رغبه نر بازنیدکنندگا
نر استفانه از فضا مؤثر اسه .همچنین استفانه از مجسمه و یا
طراحی و نقادااای هایی بر روی زمین که ساااب افزایش
نعدتکنندگی افران میدادن .به عالوه این که سازگار نمدن
داکل مناس محدطه با عملکرن خا فضا نیز مه اسه .نر
واقع عملکرن اصلی این فضاها تمع نمدن اقشار و گروه های
مختل باه نور ه میبااداااد ( Rezvani and Sheshpari,
 .)2011: 32متاساافانه نر دااهر های صاانعتی ندین به عله
بی /ک تدتهی به مدارن بان پرناخته نشده اسه.
 -2نتیجه گیری

باتدته به مطال ارایه دده نرباره فضا /کالبد دهر های
کارگری هخامنشاای و دااهر های صاانعتی ندین میتدا
چنین نتیجه گرفه که:
 نر حدزه عملکرنی و اقتیااانی ه محدطه های کارگرینوره هخامنشااای و ه داااهر های صااانعتی ندین به
گدنهای اساه که میبایسه به بهترین نحد بازنه اقتیانی
بدهد .نر معماری داهر های صنعتی ندین به این حدزه
بسایار تدته دااده و از مباحث مه نورا مدر اسه نر
حالی که نر گذدته به این صدرت نگاه نمی دد .با اینحال
براسااع اسنان خزانه و بارو پارسه به نظر میرسد از لحا
اقتیانی این زما نورا ردد اقتیانی اسه که محیدل
نهایی آ به صدرت هنر و معماری بادکده آرمانی و عظی
کاظها و بناهای بزرب تخه تمشید متبلدر میددن.
 نر حدزه مرتبت با نیروی انسااانی براساااع اسنان نیدانیپارساه بهترین درایت کاری برای کارگرا و متخییا
ناخلی و خارتی حتی به همراه خاندانه هایشا با حقدق
مکفی و تیره های ادااافی و پاناش براساااع ندع کار و
متناساا با منیاا و مقام وتدن نادااه و این مسااهله
دامل ه مرنا و زنا و ه نخترا و پسرا میددا و
حتی به زنا مرخیی زایما و پیرو آ پاناش متناس
با فرزندآوری پساار یا نختر تعلب میگرفه (الداح دماره
 2831 -2888و  8842بارو) .نر دااهر های صاانعتی
ندین باتدته به مباحث حقدق کارگری تدته بیشتری به
نیروی انسااانی میداادن .کارگرا و متخیاایااا امروزه
نارای حقدقی هساااتناد کاه نر معماری داااهر های
صنعتی نیز می بایسه مطابب با قدانین اخالقی و انسانی
به آ درایت تدته ددن.
 نر حدزه زیبادناختی و معنایی اگرچه به محدطه  /دهرهای کارگری آ نورا نمی تدا با مفاهی مدر پرناخه
و آ محدطهها را کامال منطبب بر دااهر های صاانعتی
ندین نمدن بااا اینحااال نر آ نوره نیز بااه ویژه نر داااهر

پارسااه و محدطهها و دااهر های اطراف آ از الما ها و
اساتعارات اساطیری و فرهنگی قدمی و اقدام نیگر استفانه
میکرنند .متاسفانه به نظر میرسد به تز تعدان محدونی
از داهر های صنعتی ندین نه تنها به زیباسازی دهر
نمی پرنازناد بلکاه حتی کمتر از اساااتعارهها و اداااارات
فرهنگی و تاریخی استفانه میکنند.
  -نر حدزه محیطی یکی از ارکااا نین زرنداااتی وهمچنین آیین های ایرانی پیشااامزنایی احترام به خا
و آب و آتش اسااه .ایرانیا تمام سااعی و تالش خدن را
می نمدنند تا از هرگدنه آلدنگی و آلدنه کرن این عناصر
تلدگیری نماایناد .چنا که زرنداااه نر گاها چنین
میسااراید« :پاکی از هنگام زان مرنما را بهترین [کار
نر زندگی] اسه .باید برای آبانانی تها کددید و آ را
به نرساااتی نگاهبانی کرن و به سااادی رودااانایی برن»
( .)Avesta, 1996: Chapter 47, Clause 5یا نر تایی
نیگر میپرساد« :تا هر یک خاندانه و روسااتا و کشاادر و
ساارزمین خدیش را نر پی به نسااه آورن آب برآید و
اینچنین گدید :آیا سرزمین ما باید خشک و ویرا ددن؟
 ...هریک از فروداایها که نر رساااند آب به خاندانه و
روستا و کشدر و سرزمین خدیش کامیاب ددن اینچنین
گدید :ساارزمین ما باید خرم و ساارساابز داادن و ببالد»
( Avesta, 1996: Farvardin yasti, Chapter 22,
 .)Clause 66 & 68و یا نر قساامتی نیگر میآورن« :ای
نانار تها اساتدمند! ای ادااد ! کجاسه سدمین تایی
که زمین نر آ تا بیشااتر از همه تا دااانکام داادن؟ ...
چنین تایی آ تاساه که اددنی هرچه بیشتر گندم و
گیااه و نرختاا میده بکاارنا تاایی که چنین کسااای
زمینهای خشااک را آبیاری و زمین های تر را زِهکشاای
کند» و «کجاساااه نومین تایی که زمین نر آ تا به
تلخ ترین اندوه نچار داادن؟  ...چنین تایی آ تاسااه
که مُرنارهای بسااایاری از مرنما و ساااگا را به خا
ساااپاارند» ( Avesta, 1996: Vendidad, Chapter 3,
 .)Clause 4 & 8امروزه باه نلیال ورون تکندلدژی های
صااانعتی و بعضاااا آلدنه کنناده اگرچه زمزمه هایی نر
مبحث عدم آلدنگی محیت زیسااه داانیده میددن ولی
بعضاا این دااهر های صنعتی خدن از مهمترین عدامل
آنینده هساتند و بدین گدنه نه تنها مضر به حال محیت
زیسااه و نر نتیجه انسااا هستند بلکه مدت نوری و
عدم تعامل کارگرا نر چنین فضاهایی هستند.
 نر حدزه امنیتی و ایمنی نر نورا هخامنشاایا به نلیلاعمال قاند مخید هر قدم و نظارت بر اترای صحیح
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قدانین باه عالوه مجاازات هاای ساااخه برای تخل از
قدانین از هرگدنه نساااه نرازی و ناامنی نر داااهرها و
نداحی تلدگیری میداااد .بااه عالوه این کااه حکدمااه
هرگدنه آبانی و آبانانی را تشدیب مینمدن و طبب دداهد
باساااتا داااناسااای ( Archaeological Reports of:
Mostafavi, 1950 & Askari Chavardi, 2015 & 2018,
 )Mehrabani Golzar, 2012ایرانیا نر تاهای مختل

-نده پاسارگان و تندب درقی تخه تمشیدFig. 9 ( -

 )& Fig. 10 & Fig. 11متناس ا با خا آ منطقه به
کاده انداع نرختا و گیاها میپرناختند و پرنیسهای
را به وتدن میآورنند (الداح دماره  244تا  202بارو) که
این کاار از بروز برخی حدانک طبیعی ماانند پیشاااروی
گرنبااانهااای خاااکی تلدگیری میکرن .مبحااث ایمنی و
امنیه نر معماری فضااهای مختل به ویژه نر فضااهای
عمدمی و نر اینجا داااهر های صااانعتی نارای اهمیه
اساااه .مراقبه طبیعی امنیه تانهها و مکا ها عدم
وتدن بازوها از مباح ی اسااه که میبایسااه نر معماری
داااهر هاای صااانعتی ندین مدرن تدته قرا گیرن که
متاسفانه کمتر به آ پرناخته دده اسه.
بنابراین افران  -دامل کارگرا متخییا و کارمندا -
مختل نر محدطه /داهر های کارگری  -صانعتی حضدر
پی نوشت
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می یابند تا به تأمین معاش خدن و خاندانه بپرنازند .اما آنها
نر عین حاال نیااز باه ایجاان ارتباا و تعامل با نیگرا و
زما هایی برای تعمب و تفکر نارند تا به کمال مدرننظر خدن
برسند .فضا /کالبد معماری دهر ها میتداند و باید به گدنه
ای باداااد که فرن را نر تهه  3فعالیه اتباری اختیاری و
اتتماعی به رابطه نو سادیه و چندسادیه با نیگر افران حادر
نر آ دااهر برساااند .بدین ترتی کیفیه محیت کالبدى
محدطه  /دهر های کارگری -صنعتی برای تذب و ماند
افران نر آ وابساااتاه باه عدامال گدنااگدنی همچد ایمنی
امنیه تراک و ظرفیه مناسا سااازگاری کاربریها تندع
آساایش اقلیمی نسترسی زیبایی و سرزندگی مرتبت اسه.
بااتدته به اسااانان ارایه داااده محدطه های کارگری نورا
هخامنشاای با امکانات و اندیشااه های منطبب بر آرای زما
خدیش تدانسااته اسااه نه تنها مدت تعامالت اتتماعی بین
کارگرا ایرانی و غیر ایرانی داادن بلکه محیطى ساارزنده و
تااذاب را نیز برای کااارگرا خلب نمدن کااه انعکاااع آ را
میتدا نر اساانان نیدانی تخه تمشااید – خزانه و بارو -به
نظاره نشااسااه .نرحالیکه نر دااهر های صاانعتی ندین
متاسفانه به عله عدم تدته و ک تدتهی به مدلفه های بان
هندز فضاهایی تعامل پذیر برای کارگرا نیستند.

 .2از آ تا که نر نورا باستا و نر این مقاله زما هخامنشیا برای ساختن بناهای بزرب نیاز به تعدان بسیار زیان کارگر و متخی نادته اند و از آ
تا که این کارگرا طبب نددته های باستانی از هما نورا هخامنشیا – مانند متد ددش و متد خزانه -از ایانت خارج از ایرا و همچنین ناخل
ایرا تامین میدده اسه همه این افران نر نزنیک ترین محل برای ساختما سازی اسکا نانه میددند .طبب دداهد باستا دناسی این محلها به
تدریج تبدیل به آبانی یا داهری از متخیایاین و کارگرا تامین کننده میاالح و صانایع دااهنشااهی میددند .نگارندگا این مکا ها را به نلیل
نکردده محدونه یا دهر کارگری نکر نمدنه اسه زیرا تمام کسانی که نر آ تا ساکن بدنند از ز و مرن ندتدا و بزرگسال نر خدمه ساختما
سازی و رفع نیازهای مختل این محدونهها از خدرا تا صنعه بدنند.
2. Persepolis
 .3الداح خشاتی پربارترین اسانان به نساه آمده از نورا هخامنشایا اسه که نر پاییز سال  2328ش2333 /.م دمن کاوش های علمی بنگاه درقی
نانشاگاه دیکاگد نر آستانه مسدون نرِ یکی از اتاق های حیار گدده دمال درقی صفه تخه تمشید کش دد و نرو آ قری سی هزار لدح گلی
به نساه آمد که عمدما به خت میخی نقر داده که بیشاتر آنها به ایالمی اساه .سپس نر نر بین سال های 2320-21ش 2332-32 /.م .نر تندب
درقی تراع مدرن حفاری قرار گرفه و اینبار حدون  108لدح یافته دد .گروه اول به الداح بارو /استحکامات و نومی به الداح خزانه معروف گشتند.
4. William Whyte
5. The social life of small urban spaces
6. John Lang
7. Jan Ghel
8. Life between buildings: using public space
9. Rapoport
10. Estefen Carr
11. Public Space
12. Hallok
13. Persepolis fortification tablets
14. Cameron
15. Persepolis treasury tablets
16. Koch
17. Kűrtaš
18. Karta
19. Kar
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20. Uvādaicaya
21. Matezziš
22. Partetaš

 .83رتدع کنید به الداح بارو و خزانه نر کتاب های زیر:
24. Hallok, Richard. (1969). Persepolis fortification tablets. Chicago: the university of Chicago oriental institute
publications.
25. Cameron, George. (1961). Persepolis treasury tablets. Chicago: the University of Chicago.
26. Karukur
27. Kazpit
28. Šap
29. Kešbema
30. Kikdu
31. Irtaštiš
32. Kišur
33. Pirri
34. Aššana
 .30به عندا م ال نر لدح دماره  241بارو /استحکامات پارسه چنین آمده اسه 0« :بَر کروکدر (میده) (همچد )  kemبه (حساب) اینمبمه Inmabama
ساپرنه داد .آ نر پرتتش نر ندپیش تش  Nupištašنگهداری میدادن .رَدادَ  Rašdaمقسا آ آ اسه .بیسه و چهارمین سال»Hallok, ( .
.)1969: 114

.32

.42
.48
.43

.44

به عندا نمدنه نر بخشی از متن لدح دماره  20خزانه پارسه چنین آمده اسه ...« :نرکدش  Darkušمیگدید :یکید و چهل و سه کارده و سه دِکِل
و نو نه یک داکل نقره به کارگرا سارزمین های هیتی /ساریانی میاری و ایدنی که نستمزن میگیرند و برای آنهایی که وهدش  Vahušمسهدل
آ ها نر پارساه اساه و به این هایی که کارگرا بر ساتد های تانر و ساازندگا ساتد های تانر هستند برای نستمزن بدهد .گدسفند و دراب به
عندا معانل :یک گدسفند برای سه دکل یک کدزه دراب برای یک دکل نقره»...
37. Bagapata
38. Rtain
39. Vratayanta
40. Olmstead
ساابقاً مزن به صادرت اتناع از قبیل گدده تد گندم دراب و غیره پرناخته می دد .نر زما خشایاردا هندز نو سدم مزن را تنس و یک سدم را
پدل مینانند .بعدها نر زما همین پانداه مزن تنسی فقت به به یک سدم تقلیل یافه (.)Ghirshman, 1995: 201-202
اگرچه قابل ادااره اساه که طبب قدانین حقدق بشاری و حقدق کدن کار کدنکا زیر سان قاندنی ممندع اسه و نر نتیجه نر این دهر ها نیز از
حضدر کدنکا کار تلدگیری میددن.
می تدانید به گزارش های باستا دناسی میطفدی ( )2383و گزارش های عسگری چاورنی ( )2334رتدع کنید.
هرنوت گزنفد پلدتار نیدنور

 .40لدح داماره  244بارو چنین اساه x « :بَر کزله (میده) همچد  kemبه (حساب) بَکه بَدَ  Bakabadaسپرنه دد .آ نر پرتتش نر مَدَنَه نگهداری
میدادن .مزنیشنه (آ را) تقسی میکند .نر  88سال ».و یا نر لد ح دماره  202بارو چنین آمده اسه 28« :بر خرما داهی نر پرتتش تحه عندا

میش نوکبه  kirima Mišdukbaتحه عندا نهدترسه  Dahutrasaنگهداری میددن .آ به (حساب) میش پرمه  Mišparmaرئیس کارگرا
و تقسی کننده اش سپرنه دد 82 .سال».
46. Godates
47. Egibi
48. Diodorus of Cicily
 .43تاریخنگار رومی ه عیار ژولیدع سازار ( 44 -288ق .م) و آگدساتدع ( 23ق.م24 -م) و ندیسانده کتابخانه تاریخی اسه .تاریخ نقیب تدلد و مرب
نیدنور معلدم نیساه .وى احتمان نر ساال  38ق.م .به ننیا آمده و نر سال 38ق.م .نیز از ننیا رفته اسه .این ترتمه بخشی از کتاب تاریخی نیدنر و
متعلب به نهه  38ق.م .اسه .این کتاب نر  48تلد نددته دد که امروز حدون نه تلد از آ ها باقیمانده اسه.
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Providing opportunities for social interactions is one of the most critical features of
space. When interacting with each other, people in a community build a stronger
emotional connection with their social place and space. Not only does this interaction
affect the social psyche of that community, but also leads to the economic growth and
development of the communities in those spaces, such as workers-industrial sites and
estates.
Since a variety of chemical, food, pharmaceutical, and other manufacturing industries
have come together, industrial estates today encompass the essential activities of human
beings. Residents and employees of these estates, both employers and employees, have
gathered at various levels for economic reasons. Unfortunately, voluntary and social
activities in these estates are negligible due to their architecture. The better the quality
of physical spaces in industrial estates, the more social interactions are possible under
group activities, such as talking, playing and exercising, watching, and so on. Thus,
interactive spaces in industrial estates, such as teahouses, sports stations, mosques, etc.,
take on the characteristics of a place and, at the same time, have the characteristics of
vitality and civic life as a result of mandatory and voluntary activities.
On the other hand, Fars (Pars), an old state in Iran, needed the boundaries of the labor
settlement to establish a large city with ideal characteristics. The city was founded
under the name of Persepolis at the heart of the Achaemenid Empire about 2500 years
ago (518 to 494 BC) by the Achaemenid kings: Darius (c. 522-486 BC), and Xerxes I
(c. 486-465 BC). Founding the city of Persepolis (in Greek) required a considerable
number of workers and artisans, not only from Iran but also from other parts of the
world, such as Egypt, Hittite, and Greece. These people settled in the sites and estates
around Persepolis and engaged in their (mandatory) work duties apart from voluntary
duties.
Therefore, this study aims to investigate and explain the social interactions in labor sites
in the Achaemenid period and the architecture of modern industrial estates. Among the
various architectural factors, such as physical, functional, and spiritual factors, the
authors considered the space/body factor. This study uses a descriptive-analytical and
historical method in a documentary manner based on desk research. To document the
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labor areas around Persepolis, several thousand treasury and fortification clay tablets
were used, in addition to Greek and Babylonian sources.
Persepolis court documents were examined with regard to workers and specialists in
the precincts of Persepolis, as well as exploring various texts related to social
interactions. The results indicate that the quality of the physical environment in laborindustrial sites and estates depended on a variety of factors. One of these factors is
associated with the physical structure of the environment, such as safety and security,
diversity and adaptability of applications, climatic comfort, density and proper
capacity, accessibility, attractiveness, and vitality. According to the documents
provided, not only did the Achaemenid labor sites succeed in establishing social
interactions between Iranian and non-Iranian workers with the facilities and ideas
coincident with the opinions of their time, but they also created a lively and attractive
environment, reflected in Persepolis court documents – Persepolis treasury and
fortification tablets.
At Persepolis labor sites, there were peoples of different nationalities, professions, and
specializations, who usually worked together as a family. In these estates, the topics of
landscape, attractiveness, vitality, and climatic comfort were considered, and various
agricultural and horticultural items were cultivated in appropriate places. According to
archeological and historical documents, and most importantly, the tablets numbered
144 to 158 of fortification, the precincts of Persepolis were surrounded by various
campuses (paradises). These campuses were used both as animal shelters, including
wild animals in various gardens and orchards, which provided food for the workers and
the royal family. In terms of accessibility, these estates had a number of stores and
cooperatives to provide comfort and well-being for workers. In this way, they could
provide the goods and food they needed, such as flour, sheep, and wine. Not only stores
but even branches of well-known banks such as Egibi Bank had representatives in some
of those places. In terms of readability and integrity, the Achaemenids used Iranian and
global mythological and cultural symbols and elements in the designs of bricks, stones,
and tile-work. By combining the appearances of beings with spiritual and heavenly
meanings, they were able to create new forms that guided humankind to worlds larger
and higher than the existence and environment of their daily lives and associated them
with their celestial powers.
However, modern industrial estates are, unfortunately, not interactive spaces for
workers because they ignore the above elements. Given the importance and role of
humans in space, one of the essential tasks in the architectural design of industrial
estates is, therefore, to pay attention to interactive spaces. Properly considered in the
design, it will lead to economic growth and development in those industrial estates and,
consequently, in the whole country.
Key words:
Social interactions, Physical space, Achaemenid labor sites, Industrial estate.
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