فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 9716
تاریخ دریافت15/3/96 :

تاریخ پذیرش15/92/2 :

صص 73 – 66

بررسی نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعی (مورد مطالعه :آبادان -3131
3121ش)
رضا کارگرکوتیانی ،3علیرضا ابطحی ،*1فیضاله بوشاسبگوشه

1

 -9گروه تاریخ ،واحد نجف اباد،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 -2گروه تاریخ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 -7گروه تاریخ ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی،نجف آباد،ایران

چکیده
انعقاااد ااارارداد دارساای در سااال  9199ماایالد اکتشاااو و پیاادایع صاانعت نعاات ،باعا
تأثیرات عمیقی در ساختار اجتماعی آبادان گردید .صنعت نعات در حیاات مجادد ایار شا ر و
تحوالت جمعیتی آن نقع اساسی داشته است ،بطوریکه ایر ش ر نعتی معروو به «شرکت ش ر
مدنیت یافته» گردید .ارار گرفتر در طبقۀ کارگر و کارمند شرکت نعت و ب ره مند از مظااهر
تمدن غربی سبب تغییرات اساسی در زندگی سنتی مردم ایر منطقه نعت خیز گردید .به طاور
که به ناگاه جامعها کامالً سنتی که بخع عمدۀ آن را عشایر عرب تشکیل مایداد ،باه واساطۀ
کشف نعت و حضور انگلیسیها در ایر منطقه با آخریر دستاوردها علمی و فنی غرب مواجاه
شد .یافتهها حاکی از آن است که فعالیت شرکت نعت انگلیس و ایران در جناوب غربای ایاران
موجب ایجاد تأسیسات و پاالیشگاهها مدرن در آبادان شاد .اساتخدام عشاایر و روساتا یان باه
عنوان کارگر در صنعت نعت و ب اره مناد از امنیات نسابی ،امکاناات ماالی ثابات و خادمات
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ب داشتی سبب م اجرت افراد از نقاط مختلف به منطقۀ نعت خیاز آباادان شاد .درایار پاژوهع
تالش بران خواهد بود با تکیه بر اسناد و منابع موجود و ب ره گیر از روش پژوهع تاریخی باه
شیوه توصیعی وتحلیلی مورد کنکاش ارار گیرد.
واژههای کلیدی :صنعت نعت ،ساختار اجتماعی ،آبادان ،انگلیس ،دارسی.
مقدمه
یکی از م متریر امتیازاتی که در ابتدا ارن بیستم دولات انگلایس از ااجارهاا اخاذ نماود،
امتیاز نعت دارسی بود .در وااع ایر امتیاز ارزشمندتریر ثاروت ایاران در اارن بیساتم در اختیاار
انگلستان ارار گرفت .با کشف و ب ره باردار از نعات ،سیاساتهاا و برناماه دولات اساتعمار
انگلیس در ابال کشور ما تحت الشعاع ایر ماده استراتژیک تغییر کرد .پاس از کشاف نعات در
ایران به سال  ،9233ش ر فعال و صنعتی آبادان ،جزیره آرامی بود باا درختاان خرماا و رودخاناه
ا که در آن ماهی صید میشد .مواعیت آبادان برا احداث پاالیشاگاه مناساب ارزیاابی شاده
بود ،زیرا از یک طرو آب مصرفی پاالیشگاه به آسانی فراهم میشد؛ از طرو دیگر آبادان در
مواعیتی ارار گرفته بود که میتوانست لنگرگاه مناسبی برا کشتیها نعت کع و باار اسات.
آبادان از زمان آغاز یعنی شروع به کار پاالیشگاه و شکل گیر ش ر تا ساال 9729ش دو دورۀ
تاریخی را پشت سر گذاشت و در ایر دورهها رشادها متعااوتی را تجرباه کارده اسات .دورۀ
اول از سال  9192تا  9177میالد یعنی از زمان ب ره باردار تاا تقریبااً اواسار دوران رهاشااه
معروو به ارارداد «ویلیام دارسی» و دورۀ دوم تمدید ارارداد دارسی از ساال  9792ش تاا ملای
شدن صنعت نعت را میتوان نام برد .پاالیشگاه نعت وااعیت بارز زندگی در آبادان باود ،دلیلای
که بر آنکه چرا ش رنشینی به ایر جزیره شور لم یزرع در گوشه جنوب غربی ایاران پاا گذاشاته
است .در اواخر دهۀ  9199میالد پاالیشگاه آبادان باه بزرگتاریر پاالیشاگاه ج اان بادل شاده
است.
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روش پژوهش
ایر پژوهع مبتنی بر روش تحقیق تاریخی است و باا اساتعاده از شایوه توصایعی -تحلیلای،
م م تریر عوامل شکل گیر ش ر آبادان و تأثیر صنعت نعت بر ساختار اجتماعی و فرهنگای را
در میان سالها  9233تاا 9729ه.ش ماورد تحلیال و تبیایر اارار مایدهاد .شایوه جماع آور
اطالعات ایر پژوهع بر مبنا منابع کتابخانها است که تالش میشاود کتاب واساناد موجاود
در ایر زمینه در حد امکان مورد استعاده ارار گیرد.
پرسش و فرضیه اصلی:
پرسع اصلی ایر پژوهع به شرح ذیل است:
 پیدایع صنعت نعت چه تأثیر در ساختار اجتماعی آبادان داشته است؟ فرهیه مبنا در ایر مقاله آن است که« :پیدایع صانعت نعات بار سااختار اجتمااعی ،تغییارمعیشت ،ورود واژگان بیگانه در گویع مردم آبادان تأثیر گذار بوده است».
پیشینه پژوهش
در بیشتر پژوهعها مربوط به ش ر آبادان ،توهیحات چشم گیر در خصوص اکتشااو
نعاات و اراردادهااا نعتاای وجااود دارد کااه بیشااتر حجاام ایاار پااژوهعهااا مربااوط بااه جز یااات
اراردادها نعتی است .در خصوص نقع پیدایع صنعت نعت بر ساختار اجتمااعی و فرهنگای
آبادان تعلیل چندانی صورت نگرفته است .تن ا در کتاب «جامعه شناسای آباادان» اثار عبادالعلی
ل ساییزاده اطالعاتی در مورد تاریخچۀ پیدایع آباادان و تأسایس پاالیشاگاه نعات و تغییارات
اچتماعی حاصل از پیدایع صنعت نعت بر ایر منطقه نعت خیاز ارا اه شاده اسات .باا توجاه باه
گستردگی مطالب کتاب و تالش نگارنده بارا طارح ابعااد اجتمااعی ،تااریخی ،جغرافیاایی و
فرهنگی موهوع ،نکات اابل توجه نیز در بیان ساختار ش ر و تأثیرات پیدایع صنعت نعت بار
رو ش ر آبادان طرح شده است.
نویسنده در مقدمه ،به آن چه دیگران در مورد آبادان نوشته اناد مطاالبی ارا اه مایدهاد .در
فصل سوم تاریخچه پیدایع آبادان ،وجه تسمیه ،آبادان پیع از تأسیس پاالیشگاه ،انگلیسیها و
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ایجاد آبادان مدرن پرداخته و در فصل ششم در ماورد سااختار اجتمااعی آباادان مطاالبی آورده
شده است .همچنیر میتوان از مقالهها نام برد که در خصاوص شا ر هاا نعتای خصوصااً
آبادان به ایر موهوع پرداختهاناد« :تحاول هویات اجتمااعی ،پیامادها معماار و ش رسااز
نوگرا در ش رها نعتی خوزستان» اثر کاوه رستم پور و دیگران؛ «اوهاع مناطق نعت خیز ایاران
پس از کشاف نعات و تشاکیل شارکت نعات ایاران و انگلایس» اثار محماد حسار نیاا و هاد
سلیمی؛«ش ر ها شرکت نعت ایران و انگلیس در خوزستان؛ مطالعه ا درباارۀ تااریخ شا ر
کنشینی ( .)9159-9193اثر پاولیر الوایار دورتینا
مدیریت شرکت نعت ایران و انگلیس» اثر مار

و آباادان؛ «ش رسااز و معماار تحات

کرینسون.

پیشنۀ تاریخی آبادان
بخشی از جزیرۀ آبادان در دورۀ ساساانیان باساتان آباادان اوپاتاان ناام داشاته اسات .بعاد از
پیدایع اسالم آبادان را عبادان خواندندو به دلیل وجاود زیاتگااه کاوچکی کاه ادعاا مایشاود
خضرنبی در آن دیده شده است .گاهی به ایر منطقه نام مذهبی جزیره الخضار هماه داده اسات.
در سال  9799طی مصوبه شورا وزرا وات نام عبادان به آبادان تغییر یافت .پاس از پیادایع
نعت خاام در ساال  9233شمسای ( 9193مایالد ) در ناواحی مسجدسالیمان ،آباادان باه دلیال
نزدیکی به مناطق نعت خیز ،ارار گرفتر در میان رودخانههاا اروناد و ب منشایر ،در فاصاله 39
کیلومتر خلیج فارس و اابل دسترسی به آبها آزاد دنیا انتخااب گردیاد .باه همایر منظاور
اولیر کلن

احداث پاالیشگاه آبادان در سال 9192( 9219م) با  2599شبکه در روز باه عناوان

اولیر تصعیه خانه نعت کشور آغاز به کار نمود .در سالها جنا

بایر المللای اول پاالیشاگاه

آبادان به منظور دستیابی ت یه سوخت برا کشتیها جنگی ،گسترش بیشاتر یافات .در ساال
 9799طی مصوبه شورا وزرا وات ،نام آباادان رسامی شاد .پایع از ایار بخشای از جزیاره
آبادان در دوره ساسانیان ب مر اردشیر خوانده میشد که نام رود ب منشیر یادگاار آن ناام ک ار
است .اوپاتان نیز که نام ک ر تر آبادان است امروز بیشتر زیب شرکتهاا و ساازمانهاا در شا ر
آبادان است .همچنیر به دلیل وجود زیارتگاه کوچکی که ادعا میشود خضر نبای در آن دیاده
شده است گاهی به ایر منطقه نام مذهبی جزیره الخضر همه داده شده است .در نزهات القلاوب

بررسی نقع صنعت نعت بر ساختار اجتماعی 99 /

حمدهلل مستوفی آبادان مرز آخر ایران زمیر در جنوب غربی معرفی مایشاود و در گذشاته دور
نیز آبادان را آخریر ش ر ایران میدانستند .بیشتر مردم ایار شا ر از آغااز سااخت پاالیشاگاه از
گوشه گوشه ایران و به ویژه از بخعها جنوبی ،مرکاز و غربای کشاور باه ایار شا ر کاو
کردند و با هم جامعه و فرهن

آبادان را ساختند .ایر م م در اوایل ارن بیستم اتعاق افتاد که از

دهه نخست آن با شکل گیر فعالیتها نعتی در منطقه آبادان م اجرت مردم از سرتاسر ایران
به آن منطقه آغاز شد .تقریباً تمام ااوامی که به آبادان کو کردناد مسااجد ،معاباد ،کلیسااها و
حسینیههایی برا خود تدار

دیدند که بسیار از آنان تا به امروز پابرجاست .مانند حساینیه و

مساجد الر ها ،بلو ها ،بوش ر  ،اصع انیها ،دوانیها ،آذربایجانیها و دیگران.
آبادان در دوران قاجار
در دوران ااجاریه جزیره آبادان زیر نظر حکومت مرکز بود .ایار جزیاره هرچناد از نظار
ااتصاد و تجار رونق چندانی نداشت اما از نظر سیاسای میاان دولات ایاران و عیماانی محال
منازعه بود .با تاالش امیار کبیار در ع دناماۀ مارز  96جمااد الیاانی9267ه.ق9393/م .بنادر
محمره(خرمش ر) جزیره الخضر(آبادان) ،لنگرگاه و اراهی وااع در ساحل شرای شر العرب به
طور رسمی تحت حاکمیت مطلق دولت ایران درآمد (طرفای )26 :9739 ،در زماان ناصارالدیر
شاه عشایر عرب ساکر در خوزستان به چند دسته تقسیم میشدند و هر بخاع شایخی جداگاناه
داشت .کعبیان باو زیر نظر حاج جابرخان نواحی محمره تا اهواز را در دسات داشاتند و شایخ
المشایخ ریاست کعبیان فالحیه و نواحی پیرامون آن را ع ده دار باود ،عشاایر حاویزه زیار نظار
خاندان مشعشع بودناد در شوشاتر و دزفاول آل کییار و در نزدیکایهاا رام رماز آل خمایس
ادرت را در دست داشتند (کسرو  .)936-935،9762،از میان ایر پنج شیخ حاج جابرخاان باه
دلیل روابر ب تر که با حکومت داشت از ادرت بیشتر برخوردار بود و هر روز بر اادرت او
افزوده میشد (کسرو  .)936 :9762 ،چنانچه هر کشتی انگلیسی که از شر عبور میکرد بایاد
در جلو فیلیه (کوشکی که نشیمنگاه حاج جابرخان بود) توپ سالم شلیک کند و از فیلیاه نیاز
به آن پاسخ داده میشد(کسرو  .)919 :9762 ،بعد از مرگ حاج جابرخان بر سر جانشینی پدر
میان دو تر از پسران او به نام محمد و شیخ مزعل درگیر صاورت گرفات کاه سارانجام شایخ
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مزعل به دلیل حمایت ابیله ،ادرت را در دست گرفت و از طرو حکومات مرکاز نیاز لقاب
معزالسلطنه و رتبه امیر تومانی دریافت کرد و فرماندهی توپخانه و فوج سربازان محماره را باه او
سپردند .عالوه بر آن از اصبه تا سر حد بصره و از اهواز تا محمره مالیات همه عشایر را ،او جمع
آور مااای کااارد و مبلاااا آن را یکجاااا باااه خزاناااه دولااات و یاااا باااه حکااام خوزساااتان
میپرداخت(کسرو  .)919،9762،سرانجام شیخ مزعل توسر برادر کوچکع شایخ خزعال در
سااال 9795ه.ش .کشااته شد(کساارو  .)292،9762،شاایخ خزعاال خیلاای سااریع تمااامی شاایو
خوزستان را مطیع نمود و حوزه ادرت خود را به مناطقی فراتر از حوزه اجداد خود بسر داد.
با آغاز درگیری ا مشروطه خواهان در ایران تا فاصاله ساال ا جنا

ج اانی اول کاه حادود

هشت سال به طول انجامید فرصت مناسبی فراهم گردید تا شیخ خزعل پایهها اادرت خاود را
در خوزستان استوار گرداناد .و باا اساتعاده از شارایر نابساامان حکومات ،جماع آور مالیاات
عشااایر را در دساات بگیاارد و بسااتگان خااود را در ر س عشاایرههااا ااارار دهااد؛ حکوماات نیااز
فعالیتها شیخ را تأیید میکرد .به هر طریق ،شیخ خزعل تماامی عشاایر خوزساتان را باه زیار
ساالطه خااود کشاااند (کساارو  .)299 :9762 ،او در ایاار اندیشااه بااود تااا بااا اسااتعاده از حمایاات
انگلستان ،مانند مبار

بر صباح شیخ کویت ،فرمانروایی جداگانه را با عنوان سالطان عربساتان

در خوزسااتان بنیانگااذار نمایااد (کساارو  .)292 :9762 ،اکتشااافات نعتاای در میاادان نعتااون
(مسجدسلیمان) موجب حمایت بیشتر انگلیسیها از شیخ خزعل گردید که سرانجام با درگیار
حکومت مرکز ایران و از میان برداشتر شیخ خزعل خاتمه یافت .بعد از ایر وااایع اسات کاه
ش ر جدید آبادان رونق گرفت.
اولیر کسی که اداره شرکت را در آبادان بر ع ده داشت آاا داوید سون بود .و در سال
9191م به آبادان آمد .در اولیر نامها که او برا خانواده اش نوشت محل جدید را سارزمیر"
آفتاب ،گل ،پشه" نامید .عکسهایی که داوید سون در آن زمان از محال گرفتاه اسات نشاانگر
ایر موهوع است که سرزمیر آبادان منطقها صاو و عار از هر موجود زنده ا باوده اسات
به صورتی که در موااع سیلها ناگ انی او ناگزیر بود از بلم استعاده کند تا بر رو آب شناور
باشد (یعقوبینژاد .)939-939 :9737 ،فقر چناد کپار و مقادار نخلساتان وجاود داشاته اسات
(کتاب جغرافیا و اسامی دهات کشور .)939 :9721 ،اولایر وییعاه داویاد ساون احاداث کاوره
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آجرپز بود که موفقیت چندانی حاصل نکرد .ساپس و ااادام باه طراحای و سااخت اساکله
کرد .بعد از چند ماه تعاداد از اعضاا باا تجرباه فنای و ادار شارکت نعات برماه باه هماراه
تعداد تکنسیر ماهر از پاالیشگاه رانگون برمه به و پیوستند .با روناق گارفتر کاار در آباادان
افراد ابایل مختلف به آبادان م اجرت کردند.
مجموعه فعالیتها وسیع صنعتی در پاالیشگاه و احتیاجات و روزافزون باه نیارو انساانی
فعال ،باع

م اجرت عده کییر از روستا یان و ش رنشینان مختلف خوزستان و جنوب ایران به

بندر آبادان گردید (سیادت .)797 :9739 ،یکی از ادیمی ترسر اطالعات در دسترس در ماورد
آبادان مربوط به سال 9795ش9126/.م است ،که ش ر به ایر صورت توصایف گردیاده اسات:
«اکنون (عبادان) یکی از ش رها بزرگ و آباد به شمار میرود و خیابانهایی در آنجاا کشایده
شده که شبها با الکتریک روشار مای شاود و چنانچاه گعاتم ماردم آنجاا از هناد  ،ایرانای و
اروپایی از سی هزار تر بیشتر هستند» اطالعات آن زمان نشان از رشد سریع و غیر معماول یاک
ش ر با جمعیت بسیار اند

را دارد (ل سا ی .)929-922 :9737 ،ایار رشاد ساریع جمعیات باه

همراه خود رشد تضاد طبقاتی ،صنایع ،مدارس ،مراکز تعریحای ،کشااورز  ،دامپارور و ...را
آورد .عامل م م ایر رشد ،صنعت نعت است که رابطه رشد صنعت نعت و تضاد طبقاتی؛ مسایر
رشد ناموزون ش ر آبادان را ب تر نشان میدهد.
شرکت نفت ایران و انگلیس و ساختار شهری آبادان
شاید ب تریر توصیف آبادان از دهۀ 9129م تا سال 9159م که زیر سلطۀ شرکت نعات ایاران
و انگلیس است ،ایر باشد :مجموعه ا از صورت ا ش ر که پیرامون پاالیشاگاه نعات شاکل
گرفته است .آبادان در چشم شرکت و کارکنان انگلیسی اش هویتی یک دسات نداشات؛ البتاه
ش ر وجود داشت که گاهی به آن بازار هم میگعتناد (ل ساا ی .)15 :9737 ،در ساال 9199م
پاالیشگاه شرکت نعت در آبادان تأسیس شد و محوطها هم بارا سااخت خاناههاا ویالیای
اطعه بند شد .اولیر ساختمان را از سازه ا فلز با روکع چوبی ساختند و به زود نخستیر
بنا ویالیی اعالء هم ساخته شد .ایر ویال ساختمانی آجر بود که به سبک محلی و باا ساقعی
از حصیر و چندل ساخته شد ،یعنی سقعی با تیرها چوبی نااز

نزدیاک باه هام کاه بار آن اا
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حصیرهایی یافته شده از برگ نخل میانداختند و رویشان را با گل مایگرفتناد .از طبقاه بااال
ایر بنا کارکنان ارشد استعاده میکردند و طبقه پاییر به دفتر و درمانگاه اختصاص داشات .چناد
سال بعد در جا ایر بنا ،ویالیی ساختند که اولیر ساختمان دا می در آبادان بود .در نقشاههاا
ادیمی الگو ساده ا برا توزیع ساختمانها دیده میشاود ،پاالیشاگاه ،باه صاورت مانظم از
کنارۀ شر در خشکی گسترده شده بود .مصالح و تج یزات پاالیشگاه را از انگلستان باه آباادان
آوردند .دفترها و ساختمانهاا کاار دیگار را در ناوار باریاک بایر پاالیشاگاه و رودخاناه
ساختند .کارگران یا در چادر زندگی میکردند یا در خانههاا کوچاک گلای کاه در جناوب
شرای پاالیشگاه میل سربازخانه ردیف شده بود و محوطه آن ا به «کولی الیرهاا» معاروو باود.
منطقه ویالیی کاه باه آن باریم هام مای گعتناد ،در مارز جناوب غربای پاالیشاگاه اارار داشات
(کرینسون.)16 :9735 ،
در اوایل دهۀ 9129م ،بریم از مجموعۀ چند ساختمان پراکنده به شبکه ا از ساختمانهاا
اابل گسترش تبدیل شده بود کاه شاامل خوابگااههاا مخصاوص کارکناان مجارد و همچنایر
ویالها دو طبقۀ بزرگی در نزدیکی رودخانه برا کارکنان ارشد میشد .در ایر خانهها ،بارا
مقابله با گرما از دیوارها هخیم ،پنجرهها کرکره ا و ایوان اا پ ار طااق نماادار اساتعاده
میشد .احداث مجموعها از تأسیسات همگانی ،مانند باشگاه سوارکار و پار هاا متعادد
هم شروع شده بود (ل سا ی .)16 :9737 ،آبادان در سال 9123م در جنوب شرای ،ادر دورتر
از پاالیشگاه ارار گرفته و به وسایله پاارکی تاازه سااز ،از ردیاف خاناههاا کاارگر (کاولی
الیرها ) جدا شده است .ش ر برا مقصود خاصی پدید آمده بود و گویی به همان مقصاود هام
توسعه یافت .بافتی بسیار متراکم متشکل از بناهاا باومی ا کاه ابال از پاالیشاگاه هام وجاود
داشت و انبوهی از خانهها جدید برا اسکان کاارگرانی کاه در داخال و پیراماون پاالیشاگاه
کار میکردند و شرکت مسکر کافی برایشان تدار

ندیاده باود .تمااس میاان «شا ر» و باریم

بیشتر به واسطۀ مستخدمان برارار میشد .هر دو منطقه مسکونی در خدمت پاالیشگاه بودند ،اماا
پاالیشگاه آن ا را از هم جدا میکرد« .منطقه ویالیی» با اطعه بند ها بازرگ در طارو غارب
ارار گرفته بود تا از بادها غالب ب ره مند شود و در طرو مشرق« ،ش ر» بود که متاراکم تار و
خعقان آورتر میشد ،چنان که یکی از مقامات شرکت آن را «زخمی بااز در جراحایهاا ماا»
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توصیف کرده بود .پاالیشگاه که بیر بریم و «ش ر» ارار گرفته بود ،هام کاانون کالباد آباادان
بود و هم بنا به سرشت توسعه مسکونی ،نقع نوعی پرده یاا حایال ب داشاتی را در بایر ایار دو
الوها ناهمسان ایعا میکرد .تبعیض تقریباً کاملی در مسکر و همچنیر در اساتعاده از اتوباوس
و باشگاه و سینما برارار بود .کارکرد ،هویت ،مواعیت و مصالح سه عنصر اصلی ساخت و سااز
در آبادان از آغاز تعییر شده بود .انگلیسیها که عموماً منکر هویتی واحد برا آباادان بودناد و
عنصر م م در ایر انکار استعاده از بانگالو (خانه ویالیی یک طبقه) در بخع اروپایی نشیر باود.
بانگالو نوعی مسکر به سبک خاص انگلیسی -هند بود کاه در آغااز در مساتعمرۀ هناد پدیاد
آمد .بانگالو همر آن که در کشورها انگلیسی زبان به صورت مسکر حومۀ ش ر یا ییالاای
پذیرفته شد ،از سالها آخر ارن نوزدهم باه بعاد ایار ناوع سااختمان بارا ساکونت مادیران
انگلیسی معادن ،راه آهر و مزارع در مستعمرات ،کاه ماواد خاام بارا ااتصااد آن کشاور ت یاه
میکردند به مستعمرات صادر شد .منطق استقرار در آبادان ایر بود کاه نخبگاان فنای و مادیران
ارشد و همچنیر کارگران همگای در نزدیکای پاالیشاگاه ،حتای باه ناچاار در دو طارو باشاند
(ل سا ی .) 13 :9737 ،بافت ش ر آباادان باه سابک انگلیسای سااخته شاد کاه دارا محلاههاا
مختلف و جدا از هم (درجه بند ) با خیابانها و کوچهها کم عار

و میادانهاا متعادد

بود و در وااع باع جدایی طبقات اجتمااعی و نیروهاا کارمناد و کاارگر مایگردیاد .ناحیاه
صنعتی «پاالیشگاه و مجمع پتروشیمی» در الب ش ر در کنار ساحل رودخانه اروند رود احاداث
شده بود تا انگلیسیها به راحتی بتوانند فراوردهها نعتی مورد نیاز را از راه آبای حمال نمایناد.
در نزدیکی ایر واحدها صنعتی منازل شرکتی اعیان نشایر کارمناد (باریم و باوارده) باود و
منازل کارگر را در منطقه ب منشیر احداث نمودند بعاد از ایار منااطق کاو کاارگر ب اار،
پیروز آباد ،سیکلیر و اروسیه ایجاد گردید و محدوده حاشیه ش ر که فاااد خادمات باود محال
سکونت خانوارها غیرایرانی شرکتی شد که عموم ایر کارگران افراد بومی بودند (کرینساون،
.)11 :9735
شرکت برا کارکنان اروپایی خود هم نقع دولت رفاهی ایعاء میکرد و هم نقاع حااکم
نمایندۀ بریتا نیا در مستعمره را؛ یا به عبارت دیگر حااکم بالمناازع باود .اماا در اباال خیال کییار
کارکنان غیراروپایی مسئولیت کمتر بر ع ده میگرفت و نظام اجتماعی کارکنان غیراروپاایی
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اگر هم تعریف شده بود ،تن ا بر پایه اوانیر کار بود .شرکت پاس از آن کاه پاذیرفت خادماتی
نظیر امکانات درمانی و آموزشی و مسکر را تأمیر کند ،اوانیر دیگر هام بار کارکناان خاود
تحمیل کرد .در ایر وهع ،کار شرکت به خوبی انجام میشد؛ اما ناابرابر در مناابع شارکت و
در پاداشها اروپاییان و غیراروپا یان به وهوح در شکل فضا شا ر و مساکر در محاالت
متعاوت دیده میشاد .مناابع شارکت بیشاتر در ج ات سااخت مساکر و دیگار امکاناات بارا
کارکنان ارشد هدایت میشد .مسکر نیز همچون کارکنان شرکت به سه دسته تقسایم مایشاد:
خانهها کامالً مج ز با اثاث کامل برا کارکنان انگلیسی و تنی چند از مقامات ارشاد ایرانای؛
خانهها نیمه مج ز برا کارکنان جزء و غیراروپایی؛ خانهها بدون اساس و تج یازات بارا
کارگران روزمزد .در سالها آغازیر کار شرکت بیشتر خانهها متعلق به کارکنان ارشاد باود و
تأمیر مسکر کارگران و حتی کارکنان جزء به بازار آزاد یا ش ردار واگذار مایشاد .شارکت
تأمیر مسکر برا تعداد زیاد کارکنان غیرارارداد را وییعاۀ خاود تلقای نمایکارد و آن اا در
ش ر ها زاغها در حاشیۀ شرکت یا محدودۀ ش ر زندگی میکردناد .بناابرایر هار چناد
جداساز ناژاد رساماً صاورت نگرفتاه باود ،اماا در عمال باا تعااوت در تاأمیر مساکر ،ایار
جداساز انجام شد .بعدها ،حتی واتی دولت ایران باه تناد از ایار سیاسات انتقااد کارد کاه،
سرمایه گذار شرکت در احداث مسکر در مقایسه با ابعااد مساأله (باا وجاود تعاداد کارکناان
شرکت در پایان جن

دوم ج انی ،از  65969نعر از کارکناان شارکت در آباادان ،فقار 2753

نعر انگلیسی بودند) بسیار اند

است؛ شرکت برا دفاع از ایار سیاسات خاود ادعاا مایکارد

هدفع ساخت مسکر با کیعیت و مرغوب است ،نه تولیاد ساریع و کمای .منظاور از کمیات در
اینجا وجود ارزشهایی از فرهن

خاص بود که در هزینهها کالن برا ایجاد زیرساختها

جدید و رفاهی (نظیر برق ،فاهالب ،راه و حتی در موارد ت ویۀ مطبوع) متجلی میشاد و ایار
کار به ایمت بی توج ی به راه حل ا وااعای بارا تاأمیر مساکر در ناواحی شالوس و فرساودۀ
غیراروپایی تمام میشد .ایر وهعیت بر اوهاع اجتمااعی و ااتصااد تاأثیر مساتقیمی داشات و
موجب نابرابر ااتصاد و اجتماعی می گردید تا جاایی کاه دولات ایاران نیاز بارا حال ایار
معضل به دنبال چارها بود و تصمیم داشت در ارارداد نعت 9177م9792/ش گوشه ا از ایار
مشکالت را حل نماید .چنانکه در خاطرات سرجان کدمر آمده است کاه هیاأت ایرانای بیشاتر
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خواستار گنجاندن مادۀ جدید در متر نویر ارارداد هستند که به موجب آن کارمنادان ایرانای
شرکت نعت در آتیه بتوانند به مقامات و پستها حساس در تشکیالت شرکت نایل گردناد .و
مسا لی نظیر ایر نشان میدهد وخامت شرایر به میزانی بود که حتای دولات واات نیاز یکای از
اولویااتهااا خااود را در ااارارداد جدیااد بااه حاال ایاار مسااأله اختصاااص داده بااود (ساالیمانی و
همکاران.)31-39 :9731 ،
صنعت نفت و تحول جمعیتی درآبادان
یکی از بارزتریر وجوه توسعه اجتماعی در آبادان تحت تاثیر پیدایع و توسعه صنعت نعت
میتوان در بافت جمعیتی و تغییراتی که در ایر منطقاه ر داد مایتاوان مشااهده کارد .از بادو
استخراج نعت و پیدایع زمیناه فعالیات د ر صانعت نعات ،جمعیات ایار شا ر نعتای باه سارعت
افزایع یافت .گسترش فعالیت و عملیات شرکت نعت و احتیاج به کادر فنی و ادار و با ایجاد
شبکهها لوله نعت ،گاز ،آب و نیرو الکتریسیته سبب شد که مردم از گوشه و کنار ایاران باه
ایر ش ر رو آورند ،ایجاد مدرسه فنی ،دبستان ،دبیرستان و تأسیس مراکز ب داشاتی و درماانی
سبب شد که بسیار از روستاییان مقیم نواحی مجااور باه آباادان کاو کنناد (عباسای شا نی،
.)299 :9739
کشف نعت در سال 9193م9233/ش در مساجد سالیمان ،موجاب تأسایس پاالیشاگاههاا
نعتی ،احداث ش ر هایی متعااوت باا بافات معماول شا رها سانتی ایاران در منطقاه مساجد
سلیمان و آبادان و همچنیر اساتخدام عشاایر و روساتا یان باه عناوان کاارگر در مجماوع وسایع
صنعت نعت شد .در آغاز کار ،شرکت نعت میکوشید خاوانیر و کدخاداها را متقاعاد کناد تاا
شمار از عشایر و روستا یان منطقه را به اساتخدام فصالی و مقطعای درآورد؛ اماا ،باا وابساتگی
صنایع ج ان غرب به نعت و توسعۀ فعالیت صنایع نعتی ،الزم آمد تعاداد کاارگران متخصاص و
غیر متخصص در شرکت نعت ایران و انگلیس افزایع یابد (.)Mcintyre.V2,NO.6,P11
تالش شرکت نعت ایران وانگلیس برا تامیر نیرو انسانی مورد نیاز صنعت نعت ،موجب
سیل م اجرت به ایر منطقه شد.تعاوتهاا فرهنگای وااومی م ااجران سابب شاد تاا فرهنگای
جدید و مختلر در سالهایی اند

جایگزیر فرهن

بومی عشایر لار و عارب شاود .ساکونت
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آنان در ش ر ها جدید و آشنایی با تمدن اروپایی نیز مشکالت و پیامدها خااص خاود را
داشت .در ایر سالها مساکر و ش رسااز ،آگاهی سیاسای کاارگران و کسابه و ایساتادگی در
مقابل زیاده خواهیها و منع استعمار شرکت نعات آشانایی باا ب داشات و درماان باه سابک
غربای و جاایگزینی آن باا طاب سانتی ،اساتقبال از شایوههاا جدیاد آموزشای و تاالش باارا
یادگیر حرفها کار و بسیار یافتهها و دگرگونیها درکنار رشد صنعت نعت در منطقۀ نعتای
ایجاد شد .انگیزههایی که موجب م اجرت مردم از ش رها و روستاها ایاالت دیگر باه منااطق
نعتی شد از جمله فرار از احطی و ناا امنای در ایااالت دیگار ایاران و باه دسات آوردن شاغل و
درآمد ثابت ،عامل م م در م اجرت مردم از سرزمیرها مادر به ایالتی ناآشنا و بد آب وهوا
بود .جذب عشایر به سکونت در ش رها نعتی نیزعلل مختلعی داشت .توساعه صانعت نعات باه
جابهجایی جمعیت ،افزایع جمعیت ،تغییرمشاغل و شکلگیار اشارکارگر صانعتی در منااطق
نعت خیزجنوب ایران انجامید .وجود ناامنی و بیثبااتی سیاسای و ااتصااد در ایاران مقاارن باا
دورۀ تاریخی استبداد صغیر و احطیها مکرر در مناطق مختلف نیز تاأثیر بسازایی در انتخااب
گزینه م اجرت به سرزمیر گرم و غریب خوزستان داشت .جمعیت م اجران داخلای و خاارجی
که در ایر سالها به خوزستان وارد شدند به لحاظ دینی ،اومی ،ملیت ،معیشت ،زباان ،فرهنا
و بسیار ویژگیها دیگر باهم متعاوت بودند .ایر چیز بیع از یک جابهجایی جمعیت بود باا
اطمینان میتوان گعت :زندگی و بود و باش آناان تغییرکارد (معتقاد  .)979 :9712 ،در چنایر
اوهاع و احوالی امنیت ایجاد شده توسر شرکت نعت ایران و انگلایس در منااطق نعتای نیاز در
م اجرت به خوزستان تأثیر گذار بوده است .ویلسون در ایر باره مینویسد:
«اوهاع سیاسی ایران در تمام سال  9199به مراتب وخیمتر از سال ابل باود و باا ایار وجاود
ایر جا مسرت است که امنیت و آرامع خوزستان میل ساایر نقااط ایاران دساتخوش هارج و
مرج نگردید و اعضا شرکت در یک محیر عاد و آرام به انجام ویایف خود توفیق حاصل
نمود» (ویلسون .)969 :9767 ،شایان ذکر است در کنار عامل هارج و مارج و نااامنی در اواخار
دوران ااجار ،طبیعت نی ز با اوهاع سیاسی هم داستان شده و فشار بار ماردم را دو چنادان کارده
بود .در ایر سالها به دفعات خطهها مختلف ایر سرزمیر دچار آفات و بالیاا طبیعای شاده؛
حوادثی که نمیتوانست بر ایجاد انگیزه برا م اجرت بیتأثیر باشد .برزو احطای در لرساتان و
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تأمیر غله از عراق (ساکما )9-299،97/3619:احطی در ازویر (ساکما ،)217/291:بروز احطی
و خشکسااالی در اسااترآباد (ساااکما ،)299/93623 :کردسااتان (ساااکما )216/5297:و مالیاار
(ساکما )299/2776:در سال 9192م از ایر جملهاناد .همچنایر ،در اصاع ان باه علات احطای و
کمیابی نان ،عدها از زنان دست به تظاهرات زده و به عمارت بلدیه حمله کرده ،پس از غارت
اموال ،ر یس بلدیه را به اتل رسانده و جسد او را در میدان شاه آویازان کردناد (عااالی:9761 ،
 .)55بنابرایر عجیب نیست که تعداد بسیار از کارگران و کسبۀ منااطق نعتای مسجدسالیمان و
آبادان ،م اجران اصع انی بودند .چارلز عیسو در ایر باره مینویسد:
«در روستاها اطراو اصع ان درصد زیاد از روستا یان بدون زمیر بودند در ایر روستاها
نیرو غیر ماهر صنعت نعات جناوب را عرهاه مایکردناد »...بیشاتر از  9599نعار از کاارگران
شرکت نعت متعلق به ناحیاه اصاع ان بودناد (عیساو  .)37 :9761 ،بناابرایر ،منطقاه نعات خیاز
جنوب در زمانی که تمام کشور دستخوش بلوا و احطیهاا باود ،ماأمنی شاد بارا کساانی کاه
آماده بودند تر به کار سخت در هوایی سوران بدهند ،اماا احطای و نااامنی را دوبااره تجرباه
نکنند.
تاثیر صنعت نفت برسبک زندگی مردم آبادان
ارارگارفتر درطبقااه کارگروکارمنااد شاارکت نعات واسااتعاده از مظاااهر تماادنی مسااکونی،
رفاهی ،آموزشی و ب داشتی آن ا سبب واردشدن شکل جدید اززندگی به جا زندگی سنتی
سابق شد .ایر خدمات باع

تعکیک زندگی مردم به کار ،سکونت وتعریح و ...به عنوان شاعار

رایج ش رسازان نوگرا آن زمان میشد.کارجدید به جا زماان حااکم برجواماع سانتی یعنای
زمان طبیعی از زمان صنعت و جامعه صنعتی مدرن یعنی حرکت بر اسااس حرکات عقرباههاا
ساعت تبعیت میکرد و سکونت از چادرنشینی با خانهها سنتی به خانهها ویالیی و ردیعی با
امکانات نویر منتقل شد که فضاها ایر خانههاا عمومااً فضااهایی نبودناد کاه باه زنادگی ایال
جااواب دهنااد (باااور .)17 :9719 ،اواااات فراغاات نیااز درمکااانهااایی چااون اسااتخر ،سااینما و
باشگاهها شبانه میگذشت که اابالً درهای کجاا ایاران بارا آن مشااب ی وجاود نداشات.
سنتها دیگر نه به عنوان بخشی جار در زندگی روزانه؛ بلکه بخعهایی سطحی از آن تن ا باه
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عنوان رسوم زندگی مردم به چشم میخورد .به تبع ورود تمادن جدیاد و نقاع آن در زنادگی
مردم ،محیر انسانی و طبیعی نیز دستخوش تحاول اارار گرفات .باه جاا کاو هاا هماراه باا
مشقت به مناطق ییالای و برعکس ،طبیعت دلخاواه باه مادد فنااور در منااطقی ساوزان ایجااد
میشد که نتیجه آن تبدیل ش رها نعتی به مناطق سرسبز بود.
به دلیل آنکه انتخاب محل ایر ش رها برخالو ش رها سنتی تن ا بر پایه مکان یابی صنعتی
بود (دورتین

 .)299 :9732 ،هم نوایی با طبیعت به تسخیر آن بدل شد .هویات ااومی وناژاد

جا خود را به هویت طبقه اجتماعی که بسیار ااوام مختلف سااکر خوزساتان و تاا حادود
سایر مناطق تشکیل میشد داد و اصوالً ویژگی هویت تازه عدم وابستگی به اوم ،ابیلاه وشا ر و
والیت مبدا م اجریر بود (جععر  .)23 :9737 ،بنابریر روابار اجتمااعی باه صاورت م ندسای
اجتماعی نویر تحت تاثیر مواعیت شغلی ایجاد مایشاد و پیشاینه وگذشاته تااریخی های گوناه
مزیتی نداشت ،بلکه سابقه شغلی و رتبه کارمند ارزش هرفرد و خانواده او را معیر میکارد .از
ایر رو تغییرات چشمگیر در هویت سکنه و م اجریر به ایر مناطق ر داد.
عمدۀ ایر تغییرات دربخعها آشکار هویت به واوع پیوست و باه آرامای در بخاعهاا
پن ان هویت ساز نیز نعوذ کرد .هر چند که اولویت شرکت نعت براساس فرهن
فرهن

کاار باه جاا

زندگی بود ،سرانجام به واسطه شکل زندگی ،فضاها فرهنگی و اجتماعی وآموزشای

نویر ،توسعه اجتماعی و نعوذ درالیه فرهن

نیز اتعاق افتاد .به دلیل اینکه کار ،پایه تشکیل همه

چیز بود ،درسالها ابتدایی تشکیل شرکت نعت ایران و انگلیس اتحادیهها کاارگر شاکل
گرفتند و در ساالهاا بعدمنطقاه شااهد پیادایع اشار روشانعکر ،نویساندگان و هنرمنادان در
ش رها نعتی ازجمله مسجدسلیمان وآبادان گردید .که همگی منادیان تیبیت هویات جدیاد در
ایر ش رها بودند ،هویتی که نعوذ غرب را حتی در بسیار از واژهها زبان مادر خاود حاس
میکرد.
لذا میتوان تحول هویت وایجاد هویت شرکتی را چنیر تشریح کرد:به دلیل هاعف دولات
مرکز  ،شرکت نعت توانسات پاس از تعامال باا خاوانیر و شایو  ،خاود را باه عناوان رهبار و
برنامهریز (سیاست) در منطقه مطرح کند .با ورود فناور و خدمات ناویر زنادگی (تمادن) باه
منطقه ،بخع عمدها از جامعه روستایی و عشایر آن به خدمت شارکت نعات درآمدناد کاه
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آشنایی اولیه ایشان و سپس استعاده از خدمات رفاهی و مسکونی انگلیسیها ،به تغییار رفتارهاا و
شکل زندگی گذشته (سنت) و پس ازآن تحول ارتباطات اجتماعی ،ارتباط با طبیعات ،اولویات
طبقه شغلی براومیت و گذشته تاریخی (محیر) منجرشد .همچنیر توسعه فرهنگای ،اجتمااعی و
ورزشی باع

ایجاد طبقات فرهنگی و روشنعکر در جامعه جدید شد و توانست هاویتی مساتقل

ایجادکند که فرهن

آن ازیک سو با تمدن نویر در تماس بود و از گذشته خود ،دیر و برخی

آداب و رسوم را حعظ کرده بودند.
همزمان با اکتشافات نعت درخوزستان و نیزآغاز فعالیتها شرکت نعت ایاران و انگلایس
پدیده وام گیر واژگانی ،به صورتی بسیار عمیق و گسترده در مناطق نعت خیز شاکل گرفات.
از آنجا که تاسیسات هماه مادرن بودناد و بارا ابازار و آالت معاادل فارسای وجاود نداشات،
ایرانیان مجبور بودند همان کلمات خارجی را که انگلیسیها به کار میبردند ،اساتعاده کنناد تاا
بتوانند با رؤسا خارجی ارتباط برارار کنند .همچنایر ایرانیاان بارا ایار کاه بتوانناد مواعیات
ب تر را در سیستم به دست آورند سعی میکردند تماس نزدیکی با انگلیسایهاا داشاته باشاند.
درنتیجه باید نشان میدادند که زبان انگلیسای را مایتوانناد ب تار اساتعاده کنناد .باه تادریج ،باه
کارگیر ایر زباان حتای درگعات وگوهاا روزاناه خاارج ازمحایر کاارنیز رواج یافات .باه
کارگیر و یادگیر زبان انگلیسی یکی از لاوازم ارتقاا شاغلی نیاز باود .بناابرایر سایل ورود
واژهها انگلیسی و استعاده از آن در زندگی روزمره به راه افتاد.
همه ایر عوامل باع

شد که افراد دریاادگیر وباه کاارگیر زباان انگلیسای از یکادیگر

پیشاای بگیرنااد (ااساامی ،)999 :9733 ،رواج زبااان انگلیساای باایر کارکنااان انگلیساای وبعضاای
کارکنان ایرانی باع

شدکه به مرور بعضی واژگان انگلیسای درگاویع روزاناه ماردم معماول

شود .کلماتی مانند گیالس 9به ماعنی لیوان ،مکینه 2به معنی ماشیر اصاالح -آساایاب ،وایار 7باه
معنی سیم برق ،آفیس 9به معنی اداره ،الیر 5به معنی ردیف وکوچاه ازکلمااتی هساتندکه هناوز
هم در میان مردم رواج دارند (علم.)963 :9736 ،
1 Glass
2 Makineh
3 Voyer
4 Office

5 Line
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از سو دیگر فعالیتها و اادامات حساب شده شرکت ،به تدریج موجب تارویج فرهنا
غربی درخوزستان شد و بابرنامهها بلندمدت درتالش بودند کاه ایار فرهنا
مبانی ملی مذهبی ایرانیان در تعار

غربای راکاه باا

بود را ن ادیناه کنناد .توجاه انگلیسایهاا باررو فرهنا

آموزش و پرورش از ایر سیاست نشات میگرفت (علم.)936 :9736 ،
سرانجام ،اادامات و امکانات شرکت میان کارکنان وکارگرانع ،به مرور باعا

تبعایض میاان

کارکنان شد .ایر تبعیضها در موارد منجر به اعتصاابات نیاز مایشاد .نموناههاا فراوانای از
اعتصابات کارگران ایرانی نسبت به سیاستها شرکت نعت وجود دارد .از جمله به اعتصاابات
سالها  9799و  9793و 9723ش .و نیز در ساال 9721ش .کاه همزماان بااملی شادن نعات در
مناطق نعات خیاز صاورت گرفات ،مایتاوان اشااره کارد .اعتصاابات  9799ش .و  9793ش .و
همچنیر  9725ش .برا افازایع دساتمزد و مساکر و امکاناات ب داشاتی صاورت گرفات .در
اعتصابات سال  9725ش .و  9721ش .عالوه بر اعترا
ادار شرکت نیز اعترا

به وهعیت معیشاتی،کارگران باه اماور

شد و کارگران از آن اعتصابات خواهان عدم دخالات شارکت نعات

را در امور سیاسی و داخلی ایران شدند (کاشانی.)36-19 :9719 ،
صنعت نفت و امکانات فرهنگی و آموزشی
فراهم کردن زمینۀآموزش برا رفع نیازهاا و ایجااد مادارس نیاز از عوامال ماوثر بار بافات
اجتماعی مناطق نعتی بود که باه گساترش تغییارات اجتمااعی در منااطق نعات خیاز منجار شاد.
بنابریر ساخت مدارس درحوزه عملیات شرکت نیز از دیگر ااداماتی بودکه در ج ت توساعه و
گسترش عملیات اکتشافی شرکت صورت گرفت .شرکت نعت ایران و انگلیس تاجن
اول مدارس راتحت نظرداشت ،ولی پس ازخاتمه جن
(سالنامه فرهن

ج انی

آن رابه کاارگران ایرانای محاول کارد

خوزستان .)59 -56 :9777 ،رونق و گسترش مادارس شارکت نعات از زماانی

شروع شد که بعاد از اارارداد 9792/9177ش .طراحای هشات سااله از طارو مادارس وزارت
دارایی به شرکت داده شدکه شرکت ناچار شدآن را ابول کند .طی ایر طارح شارکت مویاف
بودکه در ساخت تعداد مدرسه،آموزشگاه فنی وحرفها ساخت دانشکده فنی ،خانه سااز و
توسعه ب داشت کمک مالی کند (طرفی.)972 :9737 ،
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بعد از ایر طرح وهع ب داشت و فرهن

شرکت در حاوزههاا عملیااتی خاویع ب تار از

ابل شد طبق اسناد که بعد منتشر شد ،شرکت در 9797ش .کماک هزیناها باه مبلاا 97999
ریااال باارا تج یااز مدارساای کااه در حااوزه عملیااات شاارکت بودنااد ،پرداخاات کاارد (ساااکما،
 .)299/63شرکت نعت تأکید داشت که منظور از مادارس ماورد نظار شارکت مادارس عااد
ابتدایی و متوسر بودکه در ناواحی عملیاات شارکت تاسایس شاده بودناد (سااکما.)299/63 ،
شرکت درسند در9797ش .هدفع را ازتاسیس مدارس در خوزستان دو عامل م م ذکرکرده
است الف :ت یه کارکنان آزموده جدید برا اداره امور شرکت ب :ایجاد موسسههاا معاارفی
در خود مراکز عملیاتی برا تربیت کودکان کارکنان ایرانی تا بتواند به ایر وسیله اعضا الیق
را در خدمت شرکت نگاه دارد شرکت از همان آغاز که بودجها را به مدارس اختصاص داده
بود طی تلگرافی از آاا داور وزیر مالیه وات تقاها کرده بود که حقاوق بیشاتر باه معلماانی
که در مراکز عملیات شرکت هستند داده شاود ،البتاه شارکت ایار امار را نیاز یاادآور شاد کاه
تع د ندارد که به معارو مراکز م م عملیاتع یا معارو خوزستان اعانه بدهد ،ولی مایتواناد
مساعدت مالی را در ایر زمینه انجام دهد (ساکما.)299/63 ،
در دوره رهاشاه تاجن

ج انی دوم همواره جدال وچانه زنی بیر دولات مرکاز شارکت

نعت وجود داشت جدال بر سر هزینه مدارس و مواد آموزشی وجود داشت آموزش و پارورش
حاهرنبود ایر هزینهها را تقبل کند و از طرفی شرکت نیز معتقد بود کاه یاک شارکت تجاار
است و تعلیم و تربیت دانعآموزان برع ده آن شرکت نیست ،ولی بعدها شارکت بارا حعاظ
منافع خودش مجبور شد ایار هزیناههاا را تقبال کناد (کتااب خوزساتان .)72 :9739 ،امکاناات
وتس یالت رفاهی برا کارکنان نیاز از دیگار خادمات شارکت در راساتا عملیاات اکتشااو
خویع بود به گعته نویسنده کتاب ر یس نعت «از باز ها تنیس،گلف وفوتبال تاا تیراناداز ،
اسکواش ،اایق سوار  ،بریج ،عکاسی ،نقاشی وتئاتر وپارتیها شبانه همه دردسترس بودند باا
ایر تعا وت که دسترسی به ایر نوع تعریحات درانگلستان مساتلزم پیماودن بعاد مساافتی زیااد
بود» (یعقوبی نژاد.)237 :9732 ،
شرکت نعت ایران و انگلیس در مناطق نعت خیز باشگاههایی مج ز به اتاق استراحت ،اتااق
بیلیارد ،اتاق مطالعه ،معموالً سالر راص ،سکو نمایع واتاق تعویض لباس نیز بارا کارکناان
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به خصوص اروپا یان ساخت (عباسی ش نی .)963 :9732 ،باا ایار حاال عضاویت باشاگاههاا
عمده شرکت ،حق رفتر به سینما ،سوار شادن اتوباوسهاا خصوصای واساتعاده ازمغاازههاا
شرکت که کاالهاا اروپاایی داشات ،اساتعاده از زمایرهاا ورزشای و اساتخرها شانا فقار
اختصاص به انگلیسیها و محدود از ایرانیان عالی رتبه داشات (فااتح .)955 :9739 ،در زماان
تسلر شرکت نعت ایران و انگلیس ،انگلیسیها وهند ها اغلب با کااله چاوب پنباها در شا ر
دیده میشدند اروپاییها در استخرها آب خنک به شنا و آب تنی میپرداختند در حاالی کاه
زنان کارگران ایرانی ساعتها جلو شیرآب صف میکشیدند تا ساطل و کاوزههاا خاود را
پرکنند (معتضد.)572 :9733 ،
صنعت نفت و امکانات درمانی -بهداشتی در آبادان
ازدیگر وجوه بارز تاثیرات و تغییرات کشف نعت و آثار آن در آبادان را میتوان در حوزه
ب داشت و درمان ذکر کرد .یکی از حوزههایی که به نظر میرسد بیشتریر میزان تغییر و تحاول
را تحت تأثیرکشف نعت تجربه نمود .در سالها ابتدایی کارشرکت نعت در حوزه جغرافیاایی
جنوب غرب ایران ،تیم پزشکی شرکت نعت به عموم مراجعه کننادگان اعام از مساتخدمان آن
شرکت یا غیر مستخدمان ،سرویس وخدمات درمانی ارا ه میکرد .اگر چه ایار خادمات بیشاتر
برا جلب توجه و همکار مردم نسبت به اروپاییان و خارجیان م اجر بود ،اما نمیتاوان منکار
تاثیرآن در ب بود کیعیت زندگی مردم بومی شد .اینان که اغلب پذیرش بیگانگاان را نداشاتند و
در موارد متعدد با آنان درگیر شده ،یا اموالشان را بارهاا باه سارات بارده بودناد و از کاارکردن
برا آنان امتناع مایورزیدناد ،باا براارار ارتبااط نزدیاک تار و دریافات خادماتی درماانی و
ب داشتی ،ادرشناسانه سعی در جبران ایر زحمت داشته و محبت ویاژها نسابت باه کارکناان و
رؤسا شرکت نعت پیدا میکردند (راسخی لنگرود .)975 :9735 ،
ایر تجربها بود که در اغلب مستعمرات ازآن ب ره گرفتاه شاده و در ایاران نیاز باه خاوبی
نتیجه داد .همچنیر کمی بعدتر با توجه به افازایع نیارو کاار در شارکت و خطرآفرینای ناوع
کارگران و مخاطرات فراوانی که آنان را ت دید میکرد ،هرورت وجود مراکز درماانی کاامالً
روشر شد .بنابرایر خدمات رسانی به مستخدمان آسیب دیده تاسیساات نعتای باه عناوان انگیازه
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ایجاد بیمارستانها در اولویت جد ارار گرفت .تاپیع از ایر تاریخ نه ایر همه نیارو انساانی
در منطقۀ خوزستان یکجا جمع شده بودند و نه ایر همه خطرات و آسیب دیدگی در میان مردم
یک منطقه معمول بود .عشایر ومردمان محلی نیز به شیوهها سنتی و از طریاق طاب گیااهی تاا
حدود مشکالت وبیمار ها موجود را درمان مایکردناد ،اماا حاوادث بایشامار کاه در
ارتباط با کار نعت برا کارگران پیع میآمد ،آنقدر فراوان و جد بود که پیع بینای محلای
درمان و وجود پزشکان متبحر برا رسیدگی به آن غیراابل اجتناب بود .مشکالت از ابیل اطاع
عضو ،سوختگیها شدید ،خرد شدن در زیر بار ابزارهاا و لاوازم سانگیر حعاار و لولاههاا
نعتی و ...ازمعمولتریر حوادث بود که میتوانست سابب اعازام کاارگران باه بیمارساتان شاود.
نخستیر بیمارستان در مناطق نعت خیز در سال 9199م 9217/ش توسار فارد باه ناام «ام .و .
یان

 »9در مسجد سلیمان تأسیس شد .دکتار یانا

 ،ابتادا ریایس کال ادارۀ تامیناه شارکت در

مسجدسلیمان بودکه در بیر انگلیسیها به «مامورسیاسی» لقب داشات .بیمارساتان مسجدسالیمان
مدتها مدید تن ا بیمارستان مناطق نعت خیز به شمار مایآماد و باه ساایرمناطق نعات خیاز
خوزستان خدمات درمانی ارا ه مینمود (سردار پور.)33 :9733 ،
البته باید اذعان کرد علیرغم ایجاد امکانات جدید ب داشتی و بیمارستان در منطقه با توجه باه
سیاست شرکت نعت و نگاه استعمار آن ا نسبت به بومیان محلی وکاارگران شااغل در منااطق
نعتی وجود تبعیض در بیر کارمندان و کارشناسان غیر ایرانی-انگلیسی و هند و ایرانای امار
بارز و چشمگیر بود .از آنجا که سیاست شرکت نعت طبقاتی کاردن کارکناان نعات و در ابعااد
وسیعتر ساختر اجتماعی طبقاتی و سلساله مراتبای باود ،ایار سلساله مراتاب و نگااه طبقااتی در
ردهبند شغلی در صنعت نعت با تعاوت گذاشتر میان کارکنان اروپاایی باا هناد و هناد باا
ایرانی در ارا ه حقوق و دستمزد خدمات ب داشتی و درماانی و اساتعاده از بیمارساتانهاا و ت یاه
مسکر و سرپناه ساخت محلهها ش ر و ارا ه خدمات ش ر همچون آب لوله کشی ،نظافت
خیابانها در ش رها مسجدسلیمان و آبادان مشااهده مایشاد .ایار بخشای از طارح اساتعمار
صنعت نعت و شرکت ش رها نعتی بود که هرکس جایگاه ویژها داشاته باشاد و هار دساته و
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طبقه رابطه با هم نداشته باشد .بنابرایر کارگران ایرانی به رغم استخدام در شرکت نعت مجاز به
استعاده از بیمارستانها و امکانات مخصوص اروپاییان و هند هاا در شارکت –شا رها نبودناد.
(عباسیش نی.)951 :9732 ،
باتوجه به اتعااات یادشده بعد ازپیدایع صنعت نعت درآبادان باع

تغییر تدریجی و ایجااد

هویتی جدید به نام «شرکتی» درایر ش رها شد .در آغاز شاهد تقابل دو هویات کاامالً ناامتوازن
در ش ر

نعتی آبادان هستیم ،یعنی هویت بیگانه درمقابل هویت جامعها که مردماانع هناوز

بسیار سنتی ،روستایی ،ساده ،بی پیرایاه و در برخای نقااط چاادر نشایر باود (دورتینا

:9732 ،

.)911
در ایر دوره تن ا از نیرو کار کارگران ایرانی در مشاغل پسات و اولیاه اساتعاده مایشاد و
ایاار گااروه سا می دراسااتعاده از خاادمات زناادگی انگلیساای نداشااتند ،چراکااه حااوزه سیاساات
(برنامهریز و رهبر ) به کلی در اختیار انگلیسیها ارار داشات .درگاام بعاد کاه تاحادود
کارگران وکارمندان ارشد ایرانی س می در مسکر و خدمات نویر آن یافتند ،تحاول هویات باا
رسو تمادن پیشارفته وارداتای غارب در تمادن بادو منطقاه اتعااق افتااد .ایار تمادن باعا
هنجارها جدید و تغییر در شکل زندگی مردم شد و روابر سنتی اجتماعی از هام گسایخت و
مردم باهرنژاد و اومیتی مشروط برآنکه تابع اوانیر شرکت باشاند در طبقاه کارگرشارکت اارار
میگرفتند .فناور باع
باید برآمده از فرهن

مقابله با شرایر نامطلوب طبیعت و تسلر برآن میشد ،یعنی تمدن کاه
جامعه و متناسب با هنجارها و شیوه زندگی مردم و نتیجه سیاستگذار

متولیان آن جامعه باشاد ،در حرکتای معکاوس باعا
محیطی جامعه و در ن ایت تغییر فرهن

تغییار در شاکل زنادگی ماردم و عناصار

شد .باتوجه به اینکه در پایاان ایار دوره شارکت نعات

نزدیک به هشتاد هزار نیرو کار ایرانی را در استخدام خودداشت میتوان باه تاأثیر عظایم ایار
جریان برمردم منطقه پی برد (احسانی .)92 :9733 ،همان گونه کاه پاالیشاگاه و چااههاا نعات
نیرو کار را تربیت میکرد ،زندگی در شرکت ش رها و مناطق مسکونی و تعریحی آن عاالوه
بر اسکان خانوادهها آن ا ،وییعه اجتمااعی کاردن و ناوعی نظاارت پن اان را برع اده داشات.
شایان ذکر است دوره تیبیت ایر هویت جدید ،کمتر از نایم اارن باه طاول انجامیاد .باا خاروج
نیروها بیگانه ،ایرانیها زمام امور نعت رادر دست گرفتند و نیرو کار ایرانی جا خارجیها
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را گرفت .لیکر همان گزارشها و سیاست گذار ها ابلی ادامه یافت؛ مسکر کارگر و نیاز
ش رها نعتی به شدت توسعه یافتند و هویت جدید به صورت کامالً جا افتاده ،ولی متعااوت باا
سایر بخعها ش ر در آماد و ایار شا رها را تبادیل باه شا رهایی دوگاناه سااخت (احساانی،
.)22 :9733
صنعت نفت و اضمحالل شیوۀ سنتی و اقتصاد بومی آبادان:
در سالها آغازیر واگذار امتیاز نعت به کمپانی دارسی نیرو کار در حاوزههاا نعتای
برا مسئوالن کمپانی بسیار سخت بود .افراد روستایی نخستیر گزینهها انتخابی بودند که گاه
گاه حاهر به همکار با شرکت نعت میشدند .اما ،اغلب با فرارسیدن فصال برداشات ،کاار را
رها کرده و به روستا بر میگشتند (.)BP:78723,27June1906
مردم ش رها خوزستان ،در اثر تغییر شیوه معیشت،که به واسطه نعت و وجودشارکت نعات
در خوزستان رو داده بود ،ش رها آباد خویع را رها کرده و به دورکارخانههاا و چااههاا
نعت جمع شدند .با اکتشاو نعت فرصت اشتغال در منطقه فراهم شد ،ولی زمانی کاه زارعاان و
باغداران خوزستان مزارع و باسها خود را رهاکردند و به طرو میدانها نعتی سرازیر شدند،
ازمیزان تولید محصوالت کشاورز کاسته شد .ایر افراد بارها کردن شغل کشاورز  ،کارها
پست وسنگیر انجام میدادناد .کشااورزان و صانعتگاران اصاع انی ،چ ارمحاالی و یازد باه
آبادان میآمدند و کشاورز و صنعتکار را رهاا مایکردناد تاا در شارکت باه شاغل فراشای
وکارگرساده استخدام شوند ،ولی ایر افراد ناخودآگاه تحت تاثیر فرهن

غارب اارار گرفتناد

(یعقوبی نژاد.)792 :9732 ،
بنابرایر به نظر میرسد در سالها ابل ازاکتشاو نعت ،جامعه خوزستان جامعاه سانتی باود
که شیوه معیشت اهالی ش رها و روستاها آن برپایه کشاورز  ،یکجانشینی وکو نشاینی باود
و با شروع عملیات حعار به تدریج مردم به سمت فعالیتها حعار نعت رو مایآوردناد .باا
شروع عملیات حعار در مناطق نعت خیز و رو آوردن مردم به تاسیسات نعتی درنوع اشاتغال
ماردم منطقاه تغییار اساساای ایجااد شاد .باادیر ترتیاب ،ماردم منطقاه کااه فعالیاتهایشاان حااول
محورکشاورز و دامپرور میچرخید ،کارخویع را رهاا کردناد و باه کاار جدیاد رومای
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آوردند .اکتشاو نعت فرصتها شغلی فراوانی ایجادکرد و با پرحجم شادن عملیاات نعتای و
افزایع سطح تولید و توزیع درآمد ناشی از مشاغل نعتی ،فعالیتها ااتصاد دیگر همچون
کشاورز کم رن

شد (علم.)966 :9736 ،

درابتاادا فعالیاات شاارکت نعاات ایااران و انگلاایس ،کارمناادایرانی وجااود نداشاات و فقاار
ازخوانیر محلی و شیو برا آرام گردانیدن مردم استعاده میشاد و باا پرداخات مباالا بااال باه
خوانیر و شیو سعی درآرام گردانیدن مردم داشت ،ولی با افزایع تشکیالت شارکت احتیااج
به کارگران و کارمندان ایرانی افزایع یافت و برا ایر کار ابتدا شروع به اساتخدام باا ساوادان
محلی کرده که میتوانستند بنویسند و بخوانند و استعدادیادگرفتر زبان انگلیسای را داشاتند اماا
شرایر استخدام آن ا به هی وجه با شرایر استخدام کارمندان انگلیسی منطبق نبود و ایرانیاان باا
سواد از کارمندان درجه دوم شرکت محسوب میشادند (افشایر .)927 :9777 ،هماه کارکناان
فنی ،ادار و بازرگانی شرکت که مشااغل عماده و مسائولیت ادار داشاتند ،انگلیسای و هماه
کارمندان دفتر و عموم کارگران فنی و حتای آشاپزخانه و پیشاخدمتهاا هناد و پاکساتانی
بودند و فقر کارها غیرفنی به ایرانیان محول شده بود .تن ا کارگران فنی ایرانی عبارت بودناد
از یک عده بنا و نجار وعده معدود که زیردست هند ها وانگلیسایهاکارهاا فنای آموختاه
بودند .معدود از ایرانیان هم به عنوان منشی و میرزا استخدام شاده بودناد کاه کمای انگلیسای
میدانستند (فاتح .)923 :9739 ،ازکارگران ساده برا عملیاات جااده سااز  ،حمال و نقال باه
وساایله ااااطر واالس ،حماال ماشاایر آالت و مااواد گوناااگون و نصااب وسااایل حعااار اسااتعاده
میکردند .بعضیها که در اطراو کشور دانع م ندسی کسب کرده بودند به وسایله م ندساان
اروپایی آموزش تخصصی بیشتر کسب کردند (عباسی ش نی.)29 :9732 ،
به نظر میرسد باگسترش فعالیتها نعتی درخوزساتان،بازارها شا ر نیاز روناق یافات.
بازار در ایر رهگذر به محلی برا رفع نیازمند ها کارگران وکارمندان تبادیل شاد .حقاوای
که به کارگران پرداخت میشد هر دوهعته یک بار و بادریافت چتی( 9کارت کوچکی که مبلا
حقوق باررو آن درج شاده باود) بایر کاارگران توزیاع مایشاد .واتای کاه شارکت تصامیم
میگرفت مبلغی به دستمزد کاارگران اهاافه کناد بازاریاان ازایار امرخوشاحال مایشادند کاه
1 chaty
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کارگران بک پی( 9مقدارپولی که از تاریخ تصویب اهافه دستمزد تا تاریخ پرداخت عملای آن
به کارگران پرداخت میشد) حقوق خود را خریاد خواهناد کارد (وزیار  .)233 :9739 ،البتاه
شرکت نعت ایران و انگلیس در مراکز عمده خود مغازههایی داشت که همه مایحتاج کارمندان
را از خارج وارد میکرد و تا زمان عقد ارارداد  9792(9177ه.ش) کاالهایی که درایر مغازههاا
به فروش میرسید ،به کارمندان انگلیسی اختصاص داشت ،ولی بعد از ارارداد 9177شارایر تاا
حدود ب تر از ابل برا کارکنان ایرانی در نظر گرفته شد (فاتح.)929 :9739 ،
احداث فروشگاهها نیز ازاادامات م م شرکت ج ت تاامیر رفااه کارکناان و حعاظ اادرت
خریدآن ا در تشکیالت خود بود .ایر فروشگاهها که به استور 2معروو بودند باه فروشاگاههاا
کارگر وکارمند تقسیم میشدند که نقع م می در تعادیل ایماتهاا و حعاظ و بااال باردن
ادرت خرید کارکنان ایعا میکردند .جیره ماهانه کارگران به نام ریشر 7طبق برنامه مشخص در
فروشگاهها کارگر توزیع میشد (عباسی ش نی.)791 :9732 ،
فروشگاهها شرکت نعت تا  9177م9792/ش .فقر به انگلیسیها جانس مایفروختناد ،تاا
اینکه ایر فروشگاهها برا وارد کردن کاالها خود از معافیت گمرکی برخاوردار شادند و باه
شرط آنکاه باه کاارگران ایرانای جانس بعروشاند درهاا خاود را باه ساو ایرانیاان گشاودند
(وزیر .)779 :9739 ،
تاثیر صنعت نفت درمعماری وبافت شهری آبادان
بارونق فعالیتها اکتشافی شرکت نعت ایران وانگلیس نیااز باه ایجااد مساکر کاارگر ،
کارمند و بنگلهها به یکی از م متریر دغدغهها شرکت تبدیل شد .تا ابال از اینکاه نظاارت
حکومت مرکز در خوزستان گسترش یاباد (ابال از9797ش) شارکت بارا عماوم کارکناان
انگلیسی ،در مناطق نعت ،به ویژه آبادان ،خانههاایی باا امکاناات رفااهی مایسااخت .کارکناان
هند و پاکستانی نیز در اتاقهایی که به شکل سربازخانه بنا شده بود سکنی داشتند ،ولای بارا
کارکنان ایرانی خانه ومسکر ساخته نشد،به گونه ا که آن ا مجبوربودند درکپرهاا حصایر
1 Back pay
2 store
3 ration

 / 69فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)73تابستان 9716

ودرخانهها متعراه ا که ساخته بعضی افراد بود زندگی کنند .از 9797ش .که نعاوذ واادرت
حکومت مرکز در خوزستان مستقر شاد ،کارکناان ایرانای شارکت کاه احسااس مایکردناد
حکومت مرکز سرپرست آن ا است دیگر حاهر نبودند شرایر خعت بار پیشیر را تحمل کند
(فاتح.)923 :9739 ،
به تدریج با توسعه عملیات نعتی در ایران و افازایع تعاداد نیارو کاار ،تأکیاد شارکت بار
ساخت خانهها مطلاوب و مناساب بیشاتر شاد ،تاا جاایی کاه شارکت در تولیاد و ارا اه بارق،
خدمات درمانی،آب تصعیه شده و زهکشی به ش ردار محل کماک مایکارد (طرفای:9737،
 .)293با ادامه وگسترش عملیات اکتشافی وورود تعداد کارشناس خارجی نیااز باه واحادها
مسااکونی و ادار بیشااترکامالً محسااوس بااود ،ولاای تعکاار اصاالی و غالااب باار مساائوالن وااات
(معطوو به عملیات اکتشاو ،حعار و ب ره بردار ) مجالی برا مسا ل رفاهی کارکنان بااای
نگذاشاات و علی ارغم احااداث چناادیر ساااختمان هنااوز تمااامی کااارگران بااومی و تعااداد از
کارشناسان وکارمندان رده پاییر درچادر به سر میبردند ،بدیر ترتیب ،شرکت بارا حال ایار
مشکل ساخت چندیر باب ساختمان را به پیمان کاران محلی واگذار کرد (کسایی.)5 :9736 ،
با افزایع عملیات وگسترش فعالیتها شرکت نعت ساختمانهایی ساخته شد که در آنها
هنر و معمار ویرافت درطراحی ساخت منازل دیده میشد .در مسجد سلیمان که نقطه عطاف
توجه شرکت نعت ایران و انگلیس بود ،برا کارکنان شرکت سه نوع ساختمانسااز صاورت
گرفاات .بااه گعت اه عباااس ش ا نی« :بنگلااههااا باازرگ و جااادار مخصااوص کارکنااان سااطح
باال،بنگلهها کوچکتر برا کارمندان،خانهها ردیعی برا کارگران ماهر وساده که آنهاا
را ده فوتی وبیست فوتی میگعتند.طراحی خانهها به خاطر گرما هوا طور سااخته شاده باود
که نور کمتر به آن بتابد» (عباس ش نی .)951 :9732 ،بنگله ،ازلعاظ خاارجی بنگلو،باه معنای
خانه یا محل نشیمر گرفته شده است (یعقوبینژاد .)939 :9732 ،درساخت بنگلاههاا ،کاه بیشاتر
مخصوص ر یسان ومدیران خاارجی شارکت نعات در مسجدسالیمان باود،از هنار و معماار و
یرافت در طراحی وساخت منازل استعاده مایکردناد .سان

نماا سااختمانی صایقل خاورده

ا ،درها تمام چوب با کنده کاری ا ساختمان آثار ازگ بار در ساقف و دیوارهاا دیاده
میشد .خصوصیات دیگر اینگوناه امااکر ،پوشاع ایرانای در جلاو سااختمان و اسامتهاا
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دیگر آن ،که در معر

مستقیم تابع آفتاب باوده اسات و درکناار ایار سااختمانهاا از ایجااد

فضا سبز نیز غافل نماندند و ایر درختان فضا دلپذیر را برا خانهها کارکنان سطح بااال
فراهم کرده بود (کسایی.)3 :9736،
به نظر میرسد برا کارگران ،که ابتدا در جادهها حصیر زندگی میکردند ،باه تادریج
خانههایی مناسب ساخته شد ،ولی امکاناات رفااهی ایار خاناههاا باه پاا خاناههاا کارمناد
نمیرسید .به طور کلی ،معمار داخل ساختمانها کارگر و کارمند بسیار ساده بود ،ولی
منازل مسئوالن شرکت ،که اغلب انگلیسیها درآن ساکر بودند از معمار خاصی ب ره میبرد.
پنجرهها در عمق دیوار ارار گرفته ،به طور که حداال گرما به داخل نعوذ میکارد .در داخال
سالر نیز شومینه با گ بر ساده پیرامون آن وآجرنسوز در داخل آن حااکی از تبحار و تجرباه
معماران آن دوره بود .بسیار از کارشناسان ایر نوع معمار را ال اام گرفتاه از مناازل اادیمی
انگلستان میدانند با ایر تعاوت که کاربرد شایروانی در انگلساتان بیشاتر باه ج ات محافظات از
نزوالت آسمانی بوده و هدو از تعبیه شومینه در انگلیس ایر بود که باه جاا ساوخت گااز از
زغال سن

وچوب استعاده میگردید .آنچاه مسالم اسات باتوجاه باه اشاراو کامال مسائوالن

خارجی ،به ویژه انگلیسیها به همه امور وارکان نعت،همه ساخت وسازها باا طراحای و نظاارت
آنها صورت میگرفت .خیابان بند و ایجاد معابر دربخعها مختلاف مساکونی و ادار باا
همان سبک وسیاق اروپایی شکل میگرفت.
بنابرایر با کشف نعت ،نوع سکونت و ش رنشینی نیزد چار تغییرات اساسی شد .خانم پاولیر
الوانیه ،پژوهشگر فرانسو  ،که رساله تحصیلی و در خصوص شرکت ش رها شرکت نعات
ایران و انگلیس بود معتقداست« :ورود مدرنیته به ایاران از طریاق خوزساتان باوده واز راه هماان
شا ر ساااز نااویر.زیرا پایع از آن شا ر نشااینی ناویر وجااود نداشااته وایار نااوع ش رنشااینی،با
استقرارصنعت نعت ایجادشده است» (کتاب خوزستان .)99 :9739 ،کاوه احساانی کاه مقااالتی
در مااورد نقااع شاارکت نعاات و تاأثیرآن در خوزسااتان نوشااته نیااز معتقداساات« :صاانعت نعاات
ش رهایی در خوزستان ایجادکرد که تعاوت اساسای باا ساایر شا رها ایاران داشاتند .یکای از
کارکردها م م ش رها کالسیک تأمیر اسمتی از نیازها روستا یان از لحاظ بعضی از ماواد
غذایی،پوشا

و نیز ابزار تولید و جذب وتوزیع مازاد ااتصاد روستا باوده اسات در صاورتی
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که ش رهایی که شرکت نعت ایجادکرد ،فااد ایر کارکرد م م بودهاند وکاارکرد اصالی آنهاا
سازمان دهی و سازمانیابی آن ا در ارتبااط باا نیاازهاا صانعت نعات و شارکت نعات ایاران و
انگلیس بوده است» (کتاب خوزستان.)29 :9739 ،
نتیجهگیری
صنعت نعت باع

تحول هویت و ایجاد هویتی شارکتی در آباادان گردیاد ،زیارا باه دلیال

هعف دولت مرکز  ،شرکت نعت توانست پس از تعامل با شیخ خزعل خود را به عنوان رهبار
و برنامه ریز در منطقه مطرح کند .باا ورود فنااور و خادمات ناویر زنادگی باه منطقاه ،بخاع
عمدها از جامعه روستایی و عشایر که به خدمت شرکت نعات درآمدناد کاه آشانایی اولیاه
ایشان و سپس استعاده از خدمات رفاهی و مسکونی انگلیسیها ،به تغییر رفتارها و شکل زندگی
گذشته تاریخی منجرشد .همچنیر توساعه فرهنگای ،اجتمااعی و ورزشای باعا

ایجااد طبقاات

فرهنگی و روشنعکر در جامعه جدید شد و توانست هویتی مستقل ایجاد کند که فرهنا

آن از

یک سو با تمدن نویر در تماس بود و گذشته خود ،دیر و بارق آداب و رساوم را حعاظ کارده
بودند .مجموعه فعالیتهاا وسایع صانعتی در پاالیشاگاه و احتیاجاات و روزافازون باه نیارو
انسانی فعال ،باع

م اجرت عده کییر از روستا یان و ش رنشینان مختلف خوزساتان و جناوب

ایران به آبادان شد.
با توجه به اتعااات یاد شده بعد از پیدایع صنعت نعات در آباادان باعا تغییار تادریجی و
ایجاد هویتی جدید به نام شرکتی ،در ایر ش ر شاد .در آغااز شااهد تقابال دو هویات کاامالً ناا
متوازن در ش ر نعتی آبادان هستیم ،یعنی هویت بیگانه در مقابل هویت جامعاه در

مردماانع

هنوز بسیار سنتی ،روستایی ،ساده و در برخی نقاط چادر نشیر بود .در خصاوص نقاع شارکت
نعت در خوزستان شایان ذکر است صنعت نعت ش رهایی در خوزستان ایجاد کارد کاه تعااوت
اساسی با سایر ش رها ایران داشتند .یکی از کارکردها ش رها کالسیک تاامیر اسامتی از
نیازها روستا یان از لحاظ برخی موارد از جملاه ماواد غذایی،پوشاا

و نیاز جاذب و توزیاع

مازاد ااتصاد روستا بوده است در صورتیکه ش رهایی که شرکت نعات ایجااد کارد فاااد ایار
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کارکرد م م بودهاند و کاارکرد اصالی آن اا ساازمان دهای و ساازمان یاابی آن اا در ارتبااط باا
نیازها صنعت نعت و شرکت نعت ایران و انگلیس بوده است.
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 -79کسایی ،احمد .)9736( .مرور بر تاریخچه معمار و عملیات ساختمانی مناطق نعت خیز
جنوب ،بی جا ،روابر عمومی شرکت ملی مناطق نعت خیز جنوب.
 -79گیرشمر ،رومر(( .)9759( .صعه مقدس در مسجدسلیمان)) ،ترجمه مسعود رجب نیا،
ماهنامۀ هنر و مردم ،شماره .929
-72ل سایی زاده،عبدالعلی،)9739( .جامعه شناسی آبادان،انتشارات کیان م ر.ایران
 -77معتضد ،خسرو .)9733( .جن

نعت رو شرها داس ،ت ران ،علمی.

-79معتقد ،ربابه ودیگران« .)9712( .صنعت نعت وتحول جمعیتی وشغلی درمناطق نعت
خیزجنوب »،تحقیقات اجتماعی،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،سال
سوم،شماره دوم
 -75وزیر  ،شاهر  .)9739( .نعت و ادرت در ایران :از انات تا لوله ،مرتضی ثااب فر،
ت ران ،مؤسسه انتشاراتی عطایی.
 -76ویلسون ،آرنولد .)9767( .سعرنامۀ ویلسون یا تاریخ سیاسی و ااتصاد جنوب غربی
ایران ،ترجم حسیر سعادت نور  ،ت رام ،وحید.
 -73یرگیر ،دانیل .)9739( .تاریخ ج انی نعت ،ترجمه غالمحسیر صالحیار ،ت ران ،اطالعات
 -73یعقوبی نژاد ،علی .)9732( .ر یس نعت ،بی جا :یادواره کتاب.
39-British petroleum CO:78723 , 27 June 1906
40 -MC, Intyre ,H.M.(Novermber1926), the first Persian pipe-Line , (BP
Archive: 17562) NAFT Magazine , Vol.2 , NO6
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