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  چکیده
خاصــی میتــوان یــک هــای  ایــران را از نظــر معیــار

ارتفاعی آن هم در    های    تفاوت. سرزمین اسثتثنائی تلقی کرد   
اقلیمـی  های    تفاوت،   متراز سطح دریا   5678 تا   28منفی طیف

تنـوع حیـرت انگیـز گیـاهی و دههـا       ،  بوسعت استوا تا قطـب    
 ویژگی منحصر بفرد دیگر میتوانـد اغـراق آمیـز نبـودن واژه            

بـه لیـست انحـصارات      . استثنائی را تا حدودی توجیـه نمایـد       
نـیم  . را نیز باید افزود   ها    ویژه این سرزمین قانون رشد مدنیت     

مـدنی در دنیـا نـشان       هـای     نگاهی به سیر تاریخ تحول کانون     
مدنی از قانون خاصی    های    میدهد که پیدایش وتحول کانون    

 دورانـت   ویلهای    بطوری که بر اساس تحلیل    ،  پیروی میکند 
در کـره زمـین دوره انقبـاض        هـا     حاکمیت یخچال های    دوره

 دوره بسط مـدنیت   ،  حاکمیت بین یخچالی  های    مدنیت ودوه 
  ) .3ص ، 1982 ویل دورانت،(ذکر شده است 

 این قانون در مورد ایران درسـت معکـوس عمـل            
شده ولذا ایران را باید از این نظر نسبت بـه قـانون جـاری در        

ایـن مقالــه کـه بـر گرفتـه از یـک طــرح       .دنیـا مـستثنی کـرد   
سـعی دارد بـر اسـاس       ،  در دانـشگاه اصـفهان اسـت       پژوهشی

تحلیل عناصر زمین ریخت شناسی دیرینه، قوانین حـاکم بـر           
تحول مدنیت در ایران را درچهارچوب معارف علوم زمینـی          

در ایـن طـرح نـشان       هـا     نتـایج ارزیـابی   .ومحیطی تبیین نماید  
  :میدهد که 

مـدنی در ایـران درسـت جهتـی عکـس           هـای      رشد کـانون   -
هـای    باآنچه در اروپا وامریکا رخداده بوده بنحوی کـه دوره         

انقباض وانبساط مدنی در ایران مقارن بااروپا وامریکـا نبـوده           
  .است 

 در ایران انقطاع دوره مدنی مانند آنچـه در اروپـا وامریکـا              -
معمول بوده وجود نداشته است ودرست زمانی که بخشی از          
ایران دوره انقباض مدنی را میگذرانده بخش دیگری از این          

 .کرده است  سرزمین دوران انبساط را تجربه می
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آناگلیشیال در ایران شکل گیری     های     ثمره حاکمیت دوره   -
مدنیت سرد و حاکمیـت دوره کاتـا گلیـشیال شـکل گیـری              
مدنیت گرم بوده است ولی چنین رخدادی بصورت تنـاوبی          

بلکــه همزمــانی ایــن  گرفتــه  نمــیصــورتو تــواتری مطلــق 
اســتثنائی مــدنی در ایــران تلقــی هــای  از ویژگــیهــا  رخــداد

  .شود می
، اناگلیـشیال ،  دوران چهـارم  ،  مـدنیت ،  ایران : واژگان کلیدی 

  کاتاگلیشیال، تغییرات اقلیمی

  :مقدمه 
ــه    ــسانها رابطـ ــاریخ انـ ــانی و تـ ــین هویـــت مکـ بـ

ده که بسیاری   همین امر موجب ش   . انکارناپذیری وجود دارد  
از محققین برای تبیین تاریخ انسانهای هر مکـان و انتقـال آن             
به نسل آینده تالش خـود را بـر بـسیاری از حـوادث طبیعـی                
متمرکـز نماینــد زیــرا اینگونـه حــوادث تــأثیرات عمیقــی در   
فرهنــگ و رفتــار انــسانی داشــته و لــذا بــر اســاس بازشناســی 

، امکــان مواریــث زمــین ریخــت شناســی و اقلیمــی موجــود 
  .شود   میبهتر فراهمها  بازسازی تاریخ تطور آن

تغییرات اقلیمی در دوران چهارم تاثیرات مهمی بر        
بـشری داشـته    ... مـساکن و  ،  مـشاغل ها،    جابجائی و مهاجرت  

تـالش زمـین ریخـت شناسـان در ایـن زمینـه بیـشتربر               . است
تأثیراتی تاکید دارد که بر فراینـدهای شـکلزا و فـرم اراضـی      

زبـوده و ایــن اطالعــات کـه بــصورت شــواهد و آثــار   متمرک
فرمی بر صحنه طبیعت باقی مانـده کمـک شـایانی بـه دیگـر          

اقلیمی گذشته کرده است    های    محققین در درک بهتر محیط    
و از این رو دست یابی به اطالعاتی در زمینه گستره و چندو             

ــرد دوره  ــونی عملک ــه شــناخت    هــای  چ ــاوبی اقلیمــی ب تن
ــشترتاریخ طبیعــی ــسیاری از  بی  کانونهــای مــدنی کمــک و ب

حقایق مربوط به تغییرات فضاهای کالبدی را توجیه مینمایـد         
بطوری که در اکثر موارد تکمیل کننده تاریخ و سیر تحـول            

فالمکــی (. اجتمــاعی، اقتــصادی و سیاســی آنهــا بــوده اســت
بطور کلی میتوان تغییرات اقلیمی حادث      ) 45-43، ص 1368

 مــدنی گردیــده را دارای  شــده کــه منجــر بــه تحــوالت    
  : ذیل دانستهای  ویژگی

  .از جهان رخ داده است ای   تغییرات درسطح گسترده-

ــه صــورت حاکمیــت   - ــاوبی وب ــصورت تن ــرات ب ــن تغیی  ای
 .سرد وگرم بوده است های  دوره

 پایداری این تغییرات سبب تغییرات عمده شـرایط زیـست           -
  محیطی بوده است 

ــبب از م - ــودن آن س ــانی ب ــشری    ناگه ــع ب ــتن جوام ــان رف ی
بـزرگ  هـای     وتدریجی بودن ان سبب جابجـائی ومهـاجرت       

  .اقوام شده است
ــران      ــاریخ ای ــه ت ــان درزمین ــتان شناس ــه باس اگرچ

ولـی بایـد اذعـان نمـود        اند    ارزشمندی صورت داده  های    کار
که کارهای آنها کمتر معطوف به چنین دیدگاه وزمینه هائی          

ایط محیطـی وتحلیـل     در زمینـه بـاز شناسـی شـر        . بوده اسـت  
ــای    ــدنی کارهـــ ــع مـــ ــاثیر ان در فرهنـــــگ جوامـــ وتـــ

از بـداعت و نـوآوری خاصـی        ) 1955-1950(1ولیکوفسکی
 و  2وی بـا انتـشار دوکتـاب سـالهای بحـران          . برخوردار است 

 روش بدیعی را در تحلیـل وبازشناسـی         3وجهان واژگون شد  
ســــید . محیطــــی طبیعــــی ورخــــدادهای ان ارائــــه داد   

یر محیط طبیعی بر چگـونگی اسـتقرار        به تأث ) 1384(سجادی
انــسان در فــالت ایــران پرداختــه و از دو منظــر جغرافیــایی و 

صــادقی . انــد شناســی موضــوع را بــه بحــث گــذارده  باســتان
ــدهای   ) 1383( ــارم و فرآین ــانات اقلیمــی دوران چه ــه نوس  ب

و هـا     های مختلف و در ادامه بـه رفتـار بیـوم            زا در دوره    شکل
هـایی    ن چهارم اشاره نموده و به تمدن      جانوران در طول دورا   

مطالعـات  . اسـت   که توسط انسان بـه وقـوع پیوسـته پرداختـه          
مربوط بـه دیرینـه سـنگی، در ایـران بـه کارهـای دمورگـان                

ــاز مــی) 1907( ــاره، گــردد ب ای ادوات  وی ضــمن کــشف پ
دارد   سنگی در رسوبات پلیوستوسن در حوزه خزر اظهار می        

یله یخچالهــای کوهــستانی و کـه ایــران در ایـن دوره بــه وسـ   
در ) 1975(کــون . شــده اســت هــا پوشــش داده مــی دریاچــه

هـای مربـوط بـه        کتاب هفت غار اطالعات خـود از حفـاری        
ــوان فرهنـــگ    ــانی را تحـــت عنـ ــنگی میـ ــه سـ دوره دیرینـ

  .  منتشر ساخت4بارادوسیستان

                                                 
1-Velikovsky  
2-worlds in collision 
3-Earth in pheaval 
4- Baradostain calture 
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ترین آثـار زنـدگی انـسان در ایـران و             درباره قدیم 
ــار  ــرات اقلیمــی دوران چه ــت تغیی ــافنری) 1963(م رای  1ویت

 3، پروفـسور آریـایی و تیبالـت       )1977 (2زیست  ، وان )1980(
  . اند کارهای با ارزشی انجام داده) 1977(

ــشت  ــوژی  ) 1380 (رام ــه ژئومرفول ــین رابط ــا تبی  ب
دوران چهـارم را    هـای     دریاچـه ،  مدنی در ایـران   های    وکانون

هـا    انـه کانون اصلی مدنیت در ایران معرفی میکند واز رود خ         
هـای    و سواحل بعنوان دیگر عوامل مـوثر در تـشکیل کـانون           

بــه واکــنش انــسان ) 2004 ) 4هورتــون. بــرد   مــیمــدنی نــام
فارس در هلوسن اشاره نموده و        وتغییرات سطح اساس خلیج   
فارس بر روی سکونتگاهها بـین        تأثیرات نوسانات آب خلیج   

ت آن در    هزار سال قبل از میالد مسیح پرداخته و اهمی         6 تا   3
در جهـان کـه تحـت تـأثیر         هـا     چگونگی ایجاد اولین مدنیت   

انــد  فــارس بــه وجــود آمــده موقعیــت طبیعــی گــودال خلــیج
ــی ــردازد م ــامورو. پ ــایی   ) 2004 ( 5کالین ــر جابج ــروری ب  م

های دجله و فرات و تأثیرات ممکنه آن بر تحوالت            رودخانه
مدنیت در قسمت سفالی ایـن جلگـه دارد وبـه اهمیـت ایـن       

ــ ــرین     وعموض ــین النه ــه ب ــکونتگاهها در جلگ ــع س در توزی
هـا الگوهـای      بـر اسـاس مـدل جابجـایی رودخانـه          پرداخته و 

ها رابـه عنـوان       کمربند جابجایی رودخانه  ،  ها  رسوبی و کانال  
مکانهــایی کــه ســکونتگاههای شــهری برگــرد آن پدیــدار و 

  .اند مورد توجه قرار داده است  متحول شده
توجه به کارهای انجام شـده   این مقاله سعی دارد با      

واثر تغییـرات اقلیمـی بـر جابجـائی،      ها    در زمینه سکونت گاه   
بـر اسـاس روش تحلیـل اسـنادی         ،  افول ویا رشد وتوسعه انها    

متکــی بــه مواریــث اقلیمــی بــه تحلیــل نحــوه شــکل گیــری  
مدنی بپردازد و عوامل طبیعی که موجـب ایجـاد          های    کانون

هـای     بازسازی وتفـاوت   هویت مکانی در ایران شده است را      
  .مدنی در ایران را با سایر مناطق را باز گو نماید 

                                                 
1- Vita finzi.c 
2Van siest.w 
3 Tibault.c 
4 Hurton Benjamin 
TP5PT Calina/morozava 

  :بحث 
کانونهای مدنی و نحوه توزیع مکانی و زمانی آنها         
از جمله مباحث عمده علوم اجتماعی و مردم شناسـی اسـت            
که توجه بسیاری از پژوهنـدگان دیگـررا نیزبـه خـود جلـب              

بـه ویـژه تغییـرات      نموده و در این بین تأثیر عوامـل محیطـی           
ــن    ــأثیر ای ــدهای ناشــی از آن و چگــونگی ت اقلیمــی و فرآین
رخدادها بر کانونهای مدنی است که که اخیـراً مـورد توجـه       

قـرار گرفتـه   ) ژئومورفولوژیست ها(دانشمندان علوم جغرافیا   
  .است

بطور کلی براساس نظرات تون بی و ویلی دورانت         
 اقلیمــی یعنــی مــدل توســعه مــدنی در دنیــا از مــدل تغییــرات

در این  . سرد و گرم تبعیت میکرده است     های    حاکمیت دوره 
محـسوب میـشود بـا افـزایش        ای    مدل کـه یـک مـدل سـیاره        

ــا کــانون  ــرودت وگــسترش یخچاله ــا هــای  ب ــدنی در اروپ م
ــه   وامریکــا بــسمت نــواحی پــست اســتوائی فــشرده شــده وب
اصطالح این دوران را دوران قبض مدنیت در اروپا وآمریکا          

 1386باباجمـالی   .(دوره همگرائی مدنی استوائی مینامند      ویا  
 در پی افزایش نسبی دمای کره زمین، پیـشروی          ) 39-34ص  
های   پوشیده از یخ  های    متوقف و ذوب آنها از سرزمین     ها    یخ

مـدنی  هـای     قاره ای، شـرایط مـساعدی بـرای ایجـاد کـانون           
نه آورده و لذا از تراکم آنها در مدارات میا          می جدید بوجود 

ــشان   ــاالتر ن ــدارات ب ــه ســمت م ــایین کاســته و جهتــی ب  و پ
مـدنی از   های    این دوره به نام دوره واگرائی کانون      . دهند می

  )1شکل.(شود  میمحور مداری یا دوره بسط مدنیت قلمداد
از باســتان شناســان و مورخــان نیــز ماننــد ای  تحقیقــات پــاره

دهــد کــه خــط ســیر    نــشان مــی) 1384 (آدلــر . جــی فیلیــپ
ای   در کره زمین از چنـین مـدلی در مقیـاس سـیاره            ها    نیتمد

کـامال بـرعکس     اما انچه در ایـران رخ داده      . نماید  پیروی می 
مدل فوق است بطوری کـه در ایـران دوران سـرد مقـارن بـا                

گیرنـد    بزرگ و متعدد شکل می    های    زمانی است که مدنیت   
ــین رفــتن   گــرم هــای و دوره ــا محــدودیت و از ب مــصادف ب

در یک تعریف کلـی     .  مدنی در این سرزمین است     کانونهای
زمان رشد مـدنیت در اروپـا وآمریکـا همزمـان بـا افـول               ،  تر

مدنیت در ایـران و زمـان افـول مـدنیت در اروپـا وامریکـای              
امـا نکتـه    . شمالی همزمان با رشد مدنیت در ایران بوده است        
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قابل تامل دیگر موضوع انقطاع مـدنی در اروپـا وامریکـا در             
حـال انکـه در سـرزمین ایـران         .قبض مـدنی اسـت      ای  ه  دوره

ــاطق  شــده اســت   نمــیدردوره قــبض مــدنی شــامل همــه من
بخـش  ، ودرست در حضیض افول مدنیت در بخشی از ایران        

. دیگری از ایران شاهد شکوفائی ورشد مـدنیت بـوده اسـت           
شـاهد انقطـاع مـدنی      ای    به عبارت دیگر ایران در هـیچ دوره       

برودتـی پوشـشی   های   وامریکا دورهنبوده حال انکه در اروپا  
از یخ با ضخامت یک تا دوهزارمتر سراسر اروپـا وامریکـای        
شمالی را پوشش میداده ولذا امکان هرگونـه فعالیـت بـشری       

. )72-38ص   : 11998کـورت سـاپلی    (شده است  متوقف می 
در ایجاد هویت مکانی و شکل گیری بـسیاری         ها    این تفاوت 
  . وموثری ایفا نموده است ارضی نقش مهمهای  از ویژگی

  

در دودوره یخچالی وبین ها  نحوه توزیع کانون) 1(شکل 
  یخچالی 

  مدنی در ایرانهای  تغییرات اقلیمی و کانون
اگر براساس نظریات اخیر در زمـین شناسـی طـول           
دوران چهارم را از ششصد هـزار سـال پـیش بـه ایـن طـرف                 

مـی را بایـد از       تغییـرات اقلی   ،)1367،  پـدرامی ( قلمداد کنـیم  
عمــده این عصر برشماریم بنحوی که بـر        های    جمله ویژگی 
ی یا به  م بیش از نود سیکل تغییر اقلی      2جدیدهای    اساس روش 

 تعبیری هر شش تا هفت هزار سال یکبار با یک تغییر اقلیمی           
   . روبروبوده ایمعمده

 تـاثیر ان برسـکونت      ،علل این تغییرات هرچه باشد    
رت وجابجــائی ومعیشت انسان چیزی     مهاج،  بشریهای    گاه

بنا براین قابـل انتظـار      .نیست که بتوان بسادگی از ان گذشت        

                                                 
1  - Curt suplee  

  روش رادیو ایزوتوپ ها - 2

و منطقی است هنگامیکه کـه تغییـری در سیـستمی شـکل زا              
بوجود آید، الگوهای مدنی پاسخی به ایـن فرآینـدها داشـته            
باشند و چنانچه نتوانند پایداری خود را حفظ نمایند، محدود 

  .  و یا نهایتا به ورطه نابودی کشانده شودویا جابجا شده
تــاثیرتغییرات کــالن اقلیمــی در ایــران بــا آنچــه در 

. مدنی داشته است متفاوت است    های    اروپا وامریکا بر کانون   
بطــور کلــی حاکمیــت دوران ســرد ســبب افــزایش بــرودت  

از ای    وبعضا رطوبت در نواحی شده واین امـر بخـش عمـده           
بلند جغرافیائی  های     نوار عرض  نزوالت جوی باریده شده در    

را بصورت جامد برروی نواحی قطب وجنـب قطـب بلوکـه            
نتیجه دیگـری  ها  یخی در قارههای   این انباشت . میکرده است 

ازاد هـای   را نیز در بر داشته است وان کاهش سطح اب دریـا      
میزان پـایین رفـتن اب بـر اسـاس شـواهد ژئومرفیـک              . است

تا یکصد متری عمق فعلی     ها   موجود در کف بسیاری از دریا     
ــت   ــده اس ــزارش ش ــز گ ــات(نی ــی ، کلت ــه ثروت  1378ترجم

ــن رخــداد. )197-190ص ــا  ای ــدهه ــای  پدی ــام ناشــی از ه ع
نتیجـه چنـین    . حاکمیت دوران سرد بر زمـین قلمـداد میـشود         

ها   تغییراتی در اروپا وامریکای شمالی انباشت شدید نزوالت       
اروپـا را  عظیم یخی بـوده کـه سرتاسـر       های    بصورت پوشش 

وبدنبال ان امکان ادامـه حیـات بـشری بـر          فرامی گرفته است  
رفتـه اسـت لـذا        مـی  روی پوشش چند هزارمتری یخ ازمیـان      

بـشری بـه نـواحی پـست تـر ویابـه            هـای     تمامی سکونت گاه  
  ) 2 (شکل .عبارتی گرمتر کشیده میشده است 

اما درست در همین مقطع زمانی در ایران اتفاق 
با برودت ورطوبت بیشر . فته استیا  میدیگری تکوین

محیطی ارتفاعات بیش از دوهزار وپانصد متری در ایران 
کوهستانی شده وذخایر عظیمی از اب در های  پوشیده از یخ

های  انها انباشت میشده است که بعضا بصورت یخچال
کوهستانی حرکت وبسوی مناطق کم ارتفاع تر روان 

تفاع وافزایش دمای با کم شدن ارها  حرکت یخ .اند میشده
در این زمان از آب بیشتری ها  محیطی ذوب شده و رودخانه

بسته های  برخودار وبه سطوح اساس محلی یعنی همان چاله
لذا در ایران مقارن با حاکمیت  .اند داخلی سرازیر میشده

دوران  سرما ویخزدگی گسترده در اروپا وامریکای شمالی
ودرنتیجه اراضی مستعد رونق وپر ابی را پشت سر میگذارده 
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برای فعالیت انسانها فراهم شده واز سوی دیگر با گسترش 
ها  ومراتع شرایط الزم برای رشد سکونت گاهها  جنگل

این شرایط .مسکون وروان فراهم میشده است های  ومدنیت
بیشتر بر فالت مرکزی ایران حاکم بوده شهرهای بزرگی 

، اصفهان، کاشان، ناردستا، میبد، کرمان، یزد، قم، چون ری
، دامغان، بیرجند، ارومیه، تبریز، مشهد، زابل، مرودشت
اند  از چنین وضعیتی بهره مند شده گسترش یافته... و، سبزوار

در .اند  ولی نقاط مرتفع شانسی برای مسکون شدن نداشته
ازاد یعنی سواحل دریای عمان های  همین حال سواحل دریا

ائی شده و تمام وخلیج فارس دست خوش تحول قهقر
ساحلی بواسطه پایین رفتن سطح اب از دریا های  شهر

بطوریکه اند  دورمانده ولذا افول مدنی خود را تجربه میکرده
بر اساس شواهد ژئومرفولوژیک که پارسر از آن یاد میکند 
خط ساحلی در خلیج فارس به حوالی تنگه هرمز عقب 

وریکه خلیج بطاند،  گرفته نشینی کرده از دریا فاصله می
یخچالی به کلی خشک های  فارس سه بار در طول دوره

تنگه هرمز محدود های  شده است وسواحل ان به دهانه
میشده است وبسیاری از جزایر به خشکی پیوسته وموقعیت 

بنابراین . ) 1973 ـ 1پارسر(اند  بندری خود را از دست میداده
ان با رشد نواحی مرکزی ایر، در دوره انقباض مدنی در دنیا

مدنی ونواحی ساحلی جنوب با افول مدنی مواجه بوده 
الزم به یاد اوریست که خطوط سواحل شمالی دقیقا . است

حالت عکس خطوط ساحل جنوبی را تجربه میکرده است 
زیرا دریای مازندران یک دریاچه بسته بوده است ودردوره 
حاکمیت برودت وسرما سطح آب آن باال امده ولذا بر 

 هفتادوپنج متر ) 43-5 ص1367(محمودیهای  نوشتهاساس 
سطح تراز با حد فعلی تفاوت داشته است با این حال 
شهرهای خطوط ساحلی در شمال نیز از این جریان نفع 
چندانی نبرده وبا اب گرفتگی وتغییر مکان بسمت نواحی 

  .اند  مرتفع تر همراه بوده
 توان گفت در این دوره کـه بـه دوره          بطورکلی می 

قبض مدنی در اروپا وامریکا موصوف است در ایران شـاهد           
گسترش وسیع مدنیت مسکون شهری وروسـتائی وهمچنـین         

کـوچ  (بواسطه گسترش مراتـع وعلـف زارهـا مـدنیت روان            

                                                 
1  - parser 

به ایـن دوره از رشـد در ایـران          .  را نیز شاهد بوده ایم     ) نشینی
شــود زیــرا بــرودت موجــب  دوره مــدنیت ســرد اطــالق مــی

  .ت در ایران مرکزی شده است شکوفائی مدنی
امــا حاکمیــت دوره گــرم تــر از امــروز نیــز بوقــوع 

هـا    این دوره کـه مـصادف بـا ذوب یـخ پـوش            . پیوسته است 
ســت دوره بــسط مــدنیت در اروپــا وامریکــای هــا  ویخچــال

 دیـده   ) 3 (آیـد وهمچنـان کـه در شـکل            مـی  شمالی بـشمار  
 وتـا   مـدنی از محـور اسـتوا فاصـله گرفتـه          های    میشود کانون 

  .اند   درجه هم گسترش یافته70های  عرض
در ایران مقارن با دوره گرم توسعه مـدنی درسـت           
. عکس انچه در اروپا وامریکا بوقـوع پیوسـته رخ داده اسـت     

در این مقطع زمانی با افزایش دما و کاهش رطوبت محیطـی            
، در ایــران مرکــزی خــشکی حــاکم گــشته، منــابع ابــی کــم 

تیجتـا فرسـایش بـادی حـاکم        گیاهی محـدود ون   های    پوشش
وشــهرهای بــزرگ در ایــران مرکــزی دچــار رکــود وافــول  

شهر وروستای بـزرگ بطـور کلـی از         ها    بطوریکه ده اند    شده
که اثـار   اند    روان مدفون شده  های    میان رفته و وبعضا زیر شن     

وبقایــای ان امــروزه در گوشــه وکنــار ایــران توســط باســتان 
ل شـهرهایی چـون   بـه عنـوان مثـا   . شناسان کشف شده اسـت  

اریسمان و دههـا شـهر و دهکـده        ،  شهر سوخته   ،  تنگه غالمان 
  .اند  دیگراز این نمونه

ــران   بعبــارت دیگــر دوره حاکمیــت گرمــائی درای
امـا در همـین     . مقارن با دوره قبض مدنی درایران بوده اسـت        

ازاد شـروع   های    قطبی سطح دریا  های    دوره با ذوب شدن یخ    
کـه سـطح اب در دریـای عمـان         ای    هبه باال امدن نموده بگون    

وخلیج فارس بر اساس شواهد ژئومرفیک بیش از هفتاد متـر           
  )110- 93ص 1380رامشت .(از حد فعلی باالتربوده است 
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   پیشروی یخچالها
   خشکی ها

  مدنیتها 
  

های  همگرایی مدنیت هادر عرض ،  دوره یخچالی) 2 (شکل 
  ) قبض مدنیت (میانی 

  
  
  
  
  

  
  

وگسترش ها  ذوب یخ پوش، حاکمیت دوره گرم) 3(شکل
  ) دوره بسط مدنیت(مدنی های  کانون

  

توان بر اساس چنـین ارتفـاعی خـط سـاحل            می لذا
بنـدری در ان    هـای     خلیج فارس در انزمـان را ترسـیم وشـهر         

ــه ترتیــب برازجــان  ــان را ب ــان، زم ــز، بهبه ــتر، رامهرم ، شوش
وتکریـت    عـراق بـدره    دهلـران، ودر کـشور     مهران،،  دزفول
به عبارت دیگر مدنیت ساحلی در دوره گرم سـبب          . دانست

ایجاد چنین مراکز جمعیتی شده ولـذا بـه همـین خـاطر ایـن               
  ) 4(شکل  .اند را مدنیت گرم نامیدهها  شهر

هـای    با توجه بـه نحـوه افـول ویـا گـسترش کـانون             
مدنی در نقاط مختلف ایران بخوبی میتوان دریافت که عـدم           

ع رشد مدنیت جزء استثنائاتی است که به لحاظ وجـود           انقطا
نقـاط جهـان در سـرزمین ایـران رخ           شرایط متفاوت با دیگر   

که هایی  و پژوهشها  داده و این بدان معناست که در بررسی       
مـدنی  هـای   قلمروهای فرهنگ و تمدن را بـه واسـطه کـانون    

بعنـوان یـک    هـا     دهنـد، مـدنیت     پایدار مورد توجـه قـرار مـی       
هم مطرح و استمرار بدون انقطاع آن هـویتی ویـژه        شاخص م 

  .آورد فوق بوجود میهای  را برای مکان
  
  
  
  
  
  
  
  

تغییرات خطوط سواحل خلیج فارس ودریای عمان ): 4(شکل 
  )سرد و گرم(در تغییرات اقلیمی 

  
گرچه امروز مدنیت حلقه مفقوده مطالعات فرهنگی است امّا      

ــاعی    ــاختار اجتم ــده در س ــین کنن ــش تعی ــردی دارد نق  و ف
بطوریکه انسان نیاز شدیدی به هویت بخشی خـود از طریـق            

کس ویـا چیـزی را دارد و بعنـوان          ،  خاطر به مکان    ایجادتعلق
انتساب به فـالن طبقـه      . یک حس غریزی در او متجلی است      

یا خاندان و عشیره ویا گروه ونحله ومکان همگی حـاکی از            
عیت بـرای   شـود و همـین وضـ        نیاز به هویت بخشی تلقی مـی      

واحدهای اجتماعی بزرگتر و حتـی اقـوام و ملـل نیـز دارای              
  حال هرچـه ایـن مراجـع      . اهمیت و درجه اعتبار وافری است     

تـری باشـند هویـت        دارتر و دارای پیشینه قوی      تر، ریشه   اصیل
 آن فرهنگـی     تـر و ثمـره      تـر و غنـی      جمعی و فـردی پررنـگ     

  .اهد شددار و غیرقابل خدشه و انکارناشدنی تر خو ریشه
  

  نتیجه گیری 
با اتکا به مطالعات محیطی میتوان بخـوبی دریافـت          

هویت بخش مکـانی تحـت تـاثیر        های    که بسیاری از ویژگی   
عوامل طبیعی بوجود امده وریشه در تغییرات محیطـی بـویژه      

ایـران  هـای     هویت شهر . تغییرات اقلیمی در سطح کالن دارد     
نی ایـن تـواتر     تابع عوامل برودتی وحرارتی ونحـوه جـایگزی       

ــه ــارههــای  کــه در دورهای  طبیعــی اســت بگون از ای  ســرد پ
جمعیتی در ایران شروع به رشد وگسترش نموده        های    کانون
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گـرم توسـعه    هـای     و پـاره دیگـر از ایـن مراکـز در دوره            اند
ایــن رونــد در ایــران درســت بــرعکس انــد  وپایــداری یافتــه

مراکـز  .اتفاقات رخداده در اروپـا وامریکـای شـمالی اسـت            
جمعیتـی کـه در دوران سـرد بوجـود امـده ویـا              های    وکانون

هــای  وکــانونهـا   را مــدنیت سـرد و شــهر انـد   گـسترش یافتــه 
هـای   کـانون انـد     گرم نـضج گرفتـه    های    جمعیتی که در دوره   

اسـتثنائ دیگـر در تـاریخ مـدنی         . مدنی گرم نامیـده میـشوند     
ه کـ ای    ایران عدم انقطاع مدنیت در این سرزمین است بگونه        

بر خالف امریکـای شـمالی واروپـا ایـن سـرزمین هرگـز بـا                
ای   پـاره ای    انقطاع کامل مدنی مواجه نبوده واگرچه در دوره       

درسـت ومقـارن بـا ان در        اند    مدنی افول نموده  های    از کانون 
دیگـر از   ای    جاهای دیگـر ایـن سـرزمین تولیـد ورشـد پـاره            

اگـر چـه    .مدنی در حال شکل گیری بوده اسـت         های    کانون
ــراق ــای  افت ــرد در    ه ــرم وس ــدنی گ ــز م ــین مراک ــددی ب متع
ومعیــشتی وحتــی  اجتمــاعی، مختلــف فرهنگــیهــای  زمینــه

فردی دیـده میـشود ولـی تبـادل وارتبـاط غیـر           های    مطلوبیت
ای  منقطــع مــدنی در ایــن ســرزمین نــوعی همگرائــی منطقــه 

وپایـــداری هـــویتی مکـــانی را بوجـــود آورده کـــه ســـبب 
م ساکن در این سـرزمین شـده        اسرار امیز مرد  های    پیچیدگی

  . است
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