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چکیده
انعقاااد ااارارداد دارساای در سااال  9199ماایالدا اشتشاااپ و پیاادای

صاانعت ن اات ،باعا

تأثیرات عمیقی در ساختار اجتماعی آبادان گردید .صنعت ن ات در حیاات مجادد ایار شا ر و
تحوالت جمعیتی آن نق

اساسی داشته است ،به طورا شه ایر ش ر ن تی معروپ باه «شارشت

ش ر مدنیت یافته» گردید .ارار گرفتر در طبقۀ شارگر و شارمند شرشت ن ات و ب اره منادا از
مظاهر تمدن غربی سبب تغییرات اساسی در زندگی سنتی مردم ایر منطقه ن ت خیز گردیاد .باه
طورا شه به ناگاه جامعهاا شامالً سنتی شه بخ

عمدۀ آن را عشایر عرب تشایی مایداد ،باه

واسطۀ ششف ن ت و حضور انگلیسیها در ایر منطقه با آخریر دستاوردهاا علمی و فنی غرب
مواجه شد .یافتهها حاشی از آن است شه فعالیت شرشت ن ت انگلیس و ایران در جناوب غربای
ایران موجب ایجاد تأسیسات و پاالیشگاههاا مدرن در آبادان شد .استخدام عشایر و روساتاییان
به عنوان شارگر در صنعت ن ت و ب ره مندا از امنیت نسابی ،امیاناات ماالی ثابات و خادمات
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ب داشتی سبب م اجرت افراد از نقاط مختلف به منطقۀ ن ت خیاز آباادان شاد .درایار پاژوه
تالش بران خواهد بود با تییه بر اسناد و منابع موجود و ب ره گیرا از روش پژوه

تاریخی باه

شیوه توصی ی وتحلیلی مورد شنیاش ارار گیرد.
واژههای کلیدی :صنعت ن ت ،ساختار اجتماعی ،آبادان ،انگلیس ،دارسی.
مقدمه
ییی از م متریر امتیازاتی شه در ابتداا ارن بیستم دولات انگلایس از ااجارهاا اخاذ نماود،
امتیاز ن ت دارسی بود .در وااع ایر امتیاز ارزشمندتریر ثاروت ایاران در اارن بیساتم در اختیاار
انگلستان ارار گرفت .با ششف و ب ره باردارا از ن ات ،سیاساتهاا و برناماه دولات اساتعمارا
انگلیس در ابال ششور ما تحت الشعاع ایر ماده استراتژیک تغییر شرد .پاس از ششاف ن ات در
ایران به سال  ،9283ش ر فعال و صنعتی آبادان ،جزیره آرامی بود باا درختاان خرماا و رودخاناه
اا شه در آن ماهی صید میشد .مواعیت آبادان براا احداث پاالیشاگاه مناساب ارزیاابی شاده
بود ،زیرا از یک طرپ آب مصرفی پاالیشگاه به آسانی فراهم میشد؛ از طرپ دیگر آبادان در
مواعیتی ارار گرفته بود شه میتوانست لنگرگاه مناسبی براا ششتیهاا ن ت ش

و باار اسات.

آبادان از زمان آغاز یعنی شروع به شار پاالیشگاه و شی گیرا ش ر تا ساال 9729ش دو دورۀ
تاریخی را پشت سر گذاشت و در ایر دورهها رشادهاا مت ااوتی را تجرباه شارده اسات .دورۀ
اول از سال  9192تا  9177میالدا یعنی از زمان ب ره باردارا تاا تقریبااً اواسار دوران رهاشااه
معروپ به ارارداد «ویلیام دارسی» و دورۀ دوم تمدید ارارداد دارسی از ساال  9792ش تاا ملای
شدن صنعت ن ت را میتوان نام برد .پاالیشگاه ن ت وااعیت بارز زندگی در آبادان باود ،دلیلای
شه بر آنیه چرا ش رنشینی به ایر جزیره شور لم یزرع در گوشه جنوب غربی ایاران پاا گذاشاته
است .در اواخر دهۀ  9129میالدا پاالیشگاه آبادان باه بزرگتاریر پاالیشاگاه ج اان بادل شاده
است.
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روش پژوهش
مبتنی بر روش تحقیق تاریخی است و باا اسات اده از شایوه توصای ی -تحلیلای،

ایر پژوه

م م تریر عوام شی گیرا ش ر آبادان و تأثیر صنعت ن ت بر ساختار اجتماعی و فرهنگای را
در میان سالهاا  9283تاا 9729ه.ش ماورد تحلیا و تبیایر اارار مایدهاد .شایوه جماع آورا
اطالعات ایر پژوه

بر مبناا منابع شتابخانهاا است شه تالش میشاود شتاب واساناد موجاود

در ایر زمینه در حد امیان مورد است اده ارار گیرد.
پرسش و فرضیه اصلی
پرس
 -پیدای

اصلی ایر پژوه

به شرح ذی است:

صنعت ن ت چه تأثیرا در ساختار اجتماعی آبادان داشته است؟

 فرهیه مبنا در ایر مقاله آن است شه« :پیدایمعیشت ،ورود واژگان بیگانه در گوی

صانعت ن ات بار سااختار اجتمااعی ،تغییار

مردم آبادان تأثیر گذار بوده است».

پیشینه پژوهش
در بیشتر پژوه هاا مربوط به ش ر آبادان ،توهیحات چشم گیرا در خصوص اشتشااپ
ن اات و اراردادهاااا ن تاای وجااود دارد شااه بیشااتر حجاام ایاار پااژوه هااا مربااوط بااه جزییااات
اراردادهاا ن تی است .در خصوص نق

پیدای

صنعت ن ت بر ساختار اجتمااعی و فرهنگای

آبادان تعلی چندانی صورت نگرفته است .تن ا در شتاب «جامعه شناسای آباادان» اثار عبادالعلی
ل سایی زاده اطالعاتی در مورد تاریخچۀ پیدای
اچتماعی حاص از پیدای

آباادان و تأسایس پاالیشاگاه ن ات و تغییارات

صنعت ن ت بر ایر منطقه ن ت خیاز ارایاه شاده اسات .باا توجاه باه

گستردگی مطالب شتاب و تالش نگارنده باراا طارح ابعااد اجتمااعی ،تااریخی ،جغرافیاایی و
فرهنگی موهوع ،نیات ااب توجه نیز در بیان ساختار ش را و تأثیرات پیدای

صنعت ن ت بار

روا ش ر آبادان طرح شده است.
نویسنده در مقدمه ،به آن چه دیگران در مورد آبادان نوشته اناد مطاالبی ارایاه مایدهاد .در
فص سوم تاریخچه پیدای

آبادان ،وجه تسمیه ،آبادان پی

از تأسیس پاالیشگاه ،انگلیسیها و
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ایجاد آبادان مدرن پرداخته و در فص ششم در ماورد سااختار اجتمااعی آباادان مطاالبی آورده
شده است .همچنیر میتوان از مقاله هاا نام برد شه در خصاوص شا ر هااا ن تای خصوصااً
آبادان به ایر موهوع پرداختهاناد« :تحاول هویات اجتمااعی ،پیامادهاا معماارا و ش رساازا
نوگرا در ش رهاا ن تی خوزستان» اثر شاوه رستم پور و دیگران؛ «اوهاع مناطق ن ت خیز ایاران
پس از ششاف ن ات و تشایی شارشت ن ات ایاران و انگلایس» اثار محماد حسار نیاا و هادا
سلیمی؛«ش ر

هاا شرشت ن ت ایران و انگلیس در خوزستان؛ مطالعه اا درباارۀ تااریخ شا ر

شنشینی ( .)9159-9198اثر پاولیر الوایار دورتینا
مدیریت شرشت ن ت ایران و انگلیس» اثر مار

و آباادان؛ «ش رساازا و معماارا تحات

شرینسون.

پیشنۀ تاریخی آبادان
بخشی از جزیرۀ آبادان در دورۀ ساساانیان باساتان آباادان اوپاتاان ناام داشاته اسات .بعاد از
پیدای

اسالم آبادان را عبادان خواندندو به دلی وجاود زیاتگااه شاوچیی شاه ادعاا مایشاود

خضرنبی در آن دیده شده است .گاهی به ایر منطقه نام مذهبی جزیره الخضار هماه داده اسات.
در سال  9792طی مصوبه شوراا وزراا وات نام عبادان به آبادان تغییر یافت .پاس از پیادای
ن ت خاام در ساال  9238شمسای ( 9198مایالدا) در ناواحی مسجدسالیمان ،آباادان باه دلیا
نزدییی به مناطق ن ت خیز ،ارار گرفتر در میان رودخانههااا اروناد و ب منشایر ،در فاصاله 39
شیلومترا خلیج فارس و ااب دسترسی به آبهاا آزاد دنیا انتخااب گردیاد .باه همایر منظاور
اولیر شلن

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

اولیر تص یه خانه ن ت ششور آغاز به شار نمود .در سالهاا جنا

بایر المللای اول پاالیشاگاه

آبادان به منظور دستیابی ت یه سوخت براا ششتیهاا جنگی ،گسترش بیشاترا یافات .در ساال
 9792طی مصوبه شوراا وزراا وات ،نام آباادان رسامی شاد .پای

از ایار بخشای از جزیاره

آبادان در دوره ساسانیان ب مر اردشیر خوانده میشد شه نام رود ب منشیر یادگاار آن ناام ش ار
است .اوپاتان نیز شه نام ش ر تر آبادان است امروز بیشتر زیب شرشتهاا و ساازمانهاا در شا ر
آبادان است .همچنیر به دلی وجود زیارتگاه شوچیی شه ادعا میشود خضر نبای در آن دیاده
شده است گاهی به ایر منطقه نام مذهبی جزیره الخضر همه داده شده است .در نزهات القلاوب
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حمدهلل مستوفی آبادان مرز آخر ایران زمیر در جنوب غربی معرفی مایشاود و در گذشاته دور
نیز آبادان را آخریر ش ر ایران می دانستند .بیشتر مردم ایار شا ر از آغااز سااخت پاالیشاگاه از
گوشه گوشه ایران و به ویژه از بخ
شردند و با هم جامعه و فرهن

هاا جنوبی ،مرشازا و غربای ششاور باه ایار شا ر شاو

آبادان را ساختند .ایر م م در اوای ارن بیستم ات اق افتاد شه از

دهه نخست آن با شی گیرا فعالیتهاا ن تی در منطقه آبادان م اجرت مردم از سرتاسر ایران
به آن منطقه آغاز شد .تقریباً تمام ااوامی شه به آبادان شو شردناد مسااجد ،معاباد ،شلیسااها و
حسینیههایی براا خود تدار

دیدند شه بسیارا از آنان تا به امروز پابرجاست .مانند حساینیه و

مساجد الراها ،بلو ها ،بوش را ،اص انیها ،دوانیها ،آذربایجانیها و دیگران.
آبادان در دوران قاجار
در دوران ااجاریه جزیره آبادان زیر نظر حیومت مرشزا بود .ایار جزیاره هرچناد از نظار
ااتصادا و تجارا رونق چندانی نداشت اما از نظر سیاسای میاان دولات ایاران و عیماانی محا
منازعه بود .با تاالش امیار شبیار در ع دناماۀ مارزا  96جماادا الیاانی9267ه.ق9823/م .بنادر
محمره(خرمش ر) جزیره الخضر(آبادان) ،لنگرگاه و اراهی وااع در ساح شرای شر العرب به
طور رسمی تحت حاشمیت مطلق دولت ایران درآمد (طرفای )26 :9789 ،در زماان ناصارالدیر
شاه عشایر عرب ساشر در خوزستان به چند دسته تقسیم میشدند و هر بخا

شایخی جداگاناه

داشت .شعبیان باوا زیر نظر حاج جابرخان نواحی محمره تا اهواز را در دسات داشاتند و شایخ
المشایخ ریاست شعبیان فالحیه و نواحی پیرامون آن را ع ده دار باود ،عشاایر حاویزه زیار نظار
خاندان مشعشع بودناد در شوشاتر و دزفاول آل شییار و در نزدییایهااا رام رماز آل خمایس
ادرت را در دست داشتند (شسروا .)986-9762،985،از میان ایر پنج شیخ حاج جابرخاان باه
دلی روابر ب ترا شه با حیومت داشت از ادرت بیشترا برخوردار بود و هر روز بر اادرت او
افزوده میشد (شسروا .)986 :9762 ،چنانچه هر ششتی انگلیسی شه از شر عبور میشرد بایاد
در جلوا فیلیه (شوشیی شه نشیمنگاه حاج جابرخان بود) توپ سالم شلیک شند و از فیلیاه نیاز
به آن پاسخ داده میشد(شسروا .)919 :9762 ،بعد از مرگ حاج جابرخان بر سر جانشینی پدر
میان دو تر از پسران او به نام محمد و شیخ مزع درگیرا صاورت گرفات شاه سارانجام شایخ
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مزع به دلی حمایت ابیله ،ادرت را در دست گرفت و از طرپ حیومات مرشازا نیاز لقاب
معزالسلطنه و رتبه امیر تومانی دریافت شرد 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
آورا مااای شااارد و مبلاااا آن را ییجاااا باااه خزاناااه دولااات و یاااا باااه حیااام خوزساااتان
میپرداخت(شسروا .)9762،919،سرانجام شیخ مزع توسر برادر شوچی

شایخ خزعا در

سااال 9795ه.ش .ششااته شد(شسااروا .)9762،292،شاایخ خزع ا خیلاای سااریع تمااامی شاایو
خوزستان را مطیع نمود و حوزه ادرت خود را به مناطقی فراتر از حوزه اجدادا خود بسر داد.
با آغاز درگیری اا مشروطه خواهان در ایران تا فاصاله ساال اا جنا

ج اانی اول شاه حادود

هشت سال به طول انجامید فرصت مناسبی فراهم گردید تا شیخ خزع پایههاا اادرت خاود را
در خوزستان استوار گرداناد .و باا اسات اده از شارایر نابساامان حیومات ،جماع آورا مالیاات
عشااایر را در دساات بگیاارد و بسااتگان خااود را در ر س عشاایرههااا ااارار دهااد؛ حیوماات نیااز
فعالیتهاا شیخ را تأیید میشرد .به هر طریق ،شیخ خزع تماامی عشاایر خوزساتان را باه زیار
ساالطه خااود ششاااند (شسااروا .)299 :9762 ،او در ایاار اندیشااه بااود تااا بااا اساات اده از حمایاات
انگلستان ،مانند مبار

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

در خوزسااتان بنیانگااذارا نمایااد (شسااروا .)292 :9762 ،اشتشااافات ن تاای در میاادان ن تااون
(مسجدسلیمان) موجب حمایت بیشتر انگلیسیها از شیخ خزع گردید شه سرانجام با درگیارا
حیومت مرشزا ایران و از میان برداشتر شیخ خزع خاتمه یافت .بعد از ایر وااایع اسات شاه
ش ر جدید آبادان رونق گرفت.
اولیر شسی شه اداره شرشت را در آبادان بر ع ده داشت آااا داوید سون بود .وا در سال
9191م به آبادان آمد .در اولیر نامهاا شه او براا خانواده اش نوشت مح جدید را سارزمیر"
آفتاب ،گ  ،پشه" نامید .عیسهایی شه داوید سون در آن زمان از محا گرفتاه اسات نشاانگر
ایر موهوع است شه سرزمیر آبادان منطقهاا صاپ و عارا از هر موجود زنده اا باوده اسات
به صورتی شه در موااع سی هاا ناگ انی او ناگزیر بود از بلم است اده شند تا بر روا آب شناور
باشد (یعقوبینژاد .)939-932 :9737 ،فقر چناد شپار و مقادارا نخلساتان وجاود داشاته اسات
(شتاب جغرافیا و اسامی دهات ششور .)989 :9721 ،اولایر ویی اه داویاد ساون احاداث شاوره
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آجرپزا بود شه موفقیت چندانی حاص نیرد .ساپس وا ااادام باه طراحای و سااخت اسایله
شرد .بعد از چند ماه تعادادا از اعضااا باا تجرباه فنای و ادارا شارشت ن ات برماه باه هماراه
تعدادا تینسیر ماهر از پاالیشگاه رانگون برمه به وا پیوستند .با روناق گارفتر شاار در آباادان
افراد ابای مختلف به آبادان م اجرت شردند.
مجموعه فعالیتهاا وسیع صنعتی در پاالیشگاه و احتیاجات و روزافزون باه نیاروا انساانی
فعال ،باع

م اجرت عده شییرا از روستاییان و ش رنشینان مختلف خوزستان و جنوب ایران به

بندر آبادان گردید (سیادت .)797 :9732 ،ییی از ادیمی ترسر اطالعات در دسترس در ماورد
آبادان مربوط به سال 9795ش9126/.م است ،شه ش ر به ایر صورت توصایف گردیاده اسات:
«اشنون (عبادان) ییی از ش رهاا بزرگ و آباد به شمار میرود و خیابانهایی در آنجاا ششایده
شده شه شبها با الیتریک روشار مای شاود و چنانچاه گ اتم ماردم آنجاا از هنادا ،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 سایی .)229-222 :9787 ،ایار رشاد ساریع جمعیات باه

همراه خود رشد تضاد طبقاتی ،صنایع ،مدارس ،مراشز ت ریحای ،ششااورزا ،دامپارورا و ...را
آورد .عام م م ایر رشد ،صنعت ن ت است شه رابطه رشد صنعت ن ت 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 شه زیر سلطۀ شرشت ن ات ایاران
و انگلیس است ،ایر باشد :مجموعه اا از صورت اا ش را شه پیرامون پاالیشاگاه ن ات شای
گرفته است .آبادان در چشم شرشت و شارشنان انگلیسی اش هویتی یک دسات نداشات؛ البتاه
ش را وجود داشت شه گاهی به آن بازار هم میگ تناد (ل ساایی .)15 :9787 ،در ساال 9199م
پاالیشگاه شرشت ن ت در آبادان تأسیس شد و محوطهاا هم باراا سااخت خاناههااا ویالیای
اطعه بندا شد .اولیر ساختمان را از سازه اا فلزا با روش

چوبی ساختند و به زودا نخستیر

بناا ویالیی اعالء هم ساخته شد .ایر ویال ساختمانی آجرا بود شه به سبک محلی و باا ساق ی
از حصیر و چندل ساخته شد ،یعنی سق ی با تیرهاا چوبی نااز

نزدیاک باه هام شاه بار آن اا
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حصیرهایی یافته شده از برگ نخ میانداختند و رویشان را با گ مایگرفتناد .از طبقاه بااالا
ایر بنا شارشنان ارشد است اده میشردند و طبقه پاییر به دفتر و درمانگاه اختصاص داشات .چناد
سال بعد در جاا ایر بنا ،ویالیی ساختند شه اولیر ساختمان دایمی در آبادان بود .در نقشاههااا
ادیمی الگوا ساده اا براا توزیع ساختمانها دیده میشاود ،پاالیشاگاه ،باه صاورت مانظم از
شنارۀ شر در خشیی گسترده شده بود .مصالح و تج یزات پاالیشگاه را از انگلستان باه آباادان
آوردند .دفترها و ساختمان هااا شاارا دیگار را در ناوارا باریاک بایر پاالیشاگاه و رودخاناه
ساختند .شارگران یا در چادر زندگی میشردند یا در خانههااا شوچاک گلای شاه در جناوب
شرای پاالیشگاه می سربازخانه ردیف شده بود و محوطه آن ا به «شولی الیرهاا» معاروپ باود.
منطقه ویالیی شاه باه آن باریم هام مای گ تناد ،در مارز جناوب غربای پاالیشاگاه اارار داشات
(شرینسون.)16 :9785 ،
در اوای دهۀ 9129م ،بریم از مجموعۀ چند ساختمان پراشنده به شبیه اا از ساختمانهااا
ااب گسترش تبدی شده بود شاه شاام خوابگااههااا مخصاوص شارشناان مجارد و همچنایر
ویالهاا دو طبقۀ بزرگی در نزدییی رودخانه براا شارشنان ارشد میشد .در ایر خانهها ،باراا
مقابله با گرما از دیوارهاا هخیم ،پنجرههاا شرشره اا و ایوان ااا پ ار طااق نماادار اسات اده
میشد .احداث مجموعهاا از تأسیسات همگانی ،مانند باشگاه سوارشارا و پار هااا متعادد
هم شروع شده بود (ل سایی .)16 :9787 ،آبادان در سال 9128م در جنوب شرای ،ادرا دورتر
از پاالیشگاه ارار گرفته و به وسایله پاارشی تاازه سااز ،از ردیاف خاناههااا شاارگرا (شاولی
الیر ها) جدا شده است .ش ر براا مقصود خاصی پدید آمده بود و گویی به همان مقصاود هام
توسعه یافت .بافتی بسیار متراشم متشی از بناهااا باومی اا شاه ابا از پاالیشاگاه هام وجاود
داشت و انبوهی از خانههاا جدید براا اسیان شاارگرانی شاه در داخا و پیراماون پاالیشاگاه
شار می شردند و شرشت مسیر شافی برایشان تدار

ندیاده باود .تمااس میاان «شا ر» و باریم

بیشتر به واسطۀ مستخدمان برارار میشد .هر دو منطقه مسیونی در خدمت پاالیشگاه بودند ،اماا
پاالیشگاه آن ا را از هم جدا میشرد« .منطقه ویالیی» با اطعه بنداهاا بازرگ در طارپ غارب
ارار گرفته بود تا از بادهاا غالب ب ره مند شود و در طرپ مشرق« ،ش ر» بود شه متاراشم تار و
خ قان آورتر میشد ،چنان شه ییی از مقامات شرشت آن را «زخمی بااز در جراحایهااا ماا»
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توصیف شرده بود .پاالیشگاه شه بیر بریم و «ش ر» ارار گرفته بود ،هام شاانون شالبادا آباادان
بود و هم بنا به سرشت توسعه مسیونی ،نق

نوعی پرده یاا حایا ب داشاتی را در بایر ایار دو

الوهاا ناهمسان ای ا می شرد .تبعیض تقریباً شاملی در مسیر و همچنیر در اسات اده از اتوباوس
و باشگاه و سینما برارار بود .شارشرد ،هویت ،مواعیت و مصالح سه عنصر اصلی ساخت و سااز
در آبادان از آغاز تعییر شده بود .انگلیسیها شه عموماً منیر هویتی واحد براا آباادان بودناد و
عنصر م م در ایر انیار است اده از بانگالو (خانه ویالیی یک طبقه) در بخ

اروپایی نشیر باود.

بانگالو نوعی مسیر به سبک خاص انگلیسی -هندا بود شاه در آغااز در مساتعمرۀ هناد پدیاد
آمد .بانگالو همر آن شه در ششورهاا انگلیسی زبان به صورت مسیر حومۀ ش را یا ییالاای
پذیرفته شد ،از سالهاا آخر ارن نوزدهم باه بعاد ایار ناوع سااختمان باراا سایونت مادیران
انگلیسی معادن ،راه آهر و مزارع در مستعمرات ،شاه ماواد خاام باراا ااتصااد آن ششاور ت یاه
میشردند به مستعمرات صادر شد .منطق استقرار در آبادان ایر بود شاه نخبگاان فنای و مادیران
ارشد و همچنیر شارگران همگای در نزدییای پاالیشاگاه ،حتای باه ناچاار در دو طارپ باشاند
(ل سایی .) 13 :9787 ،بافت ش ر آباادان باه سابک انگلیسای سااخته شاد شاه داراا محلاههااا
مختلف و جدا از هم (درجه بندا) با خیابانها و شوچههاا شم عار

و میادانهااا متعاددا

بود و در وااع باع جدایی طبقات اجتمااعی و نیروهااا شارمناد و شاارگر مایگردیاد .ناحیاه
صنعتی «پاالیشگاه و مجمع پتروشیمی» در الب ش ر در شنار ساح رودخانه اروند رود احاداث
شده بود تا انگلیسیها به راحتی بتوانند فراوردههاا ن تی مورد نیاز را از راه آبای حما نمایناد.
در نزدییی ایر واحدهاا صنعتی منازل شرشتی اعیان نشایر شارمنادا (باریم و باوارده) باود و
منازل شارگرا را در منطقه ب منشیر احداث نمودند بعاد از ایار منااطق شاوا شاارگرا ب اار،
پیروز آباد ،سییلیر و اروسیه ایجاد گردید و محدوده حاشیه ش ر شه فاااد خادمات باود محا
سیونت خانوارهاا غیرایرانی شرشتی شد شه عموم ایر شارگران افراد بومی بودند (شرینساون،
.)11 :9785
شرشت براا شارشنان اروپایی خود هم نق

دولت رفاهی ای اء میشرد و هم نقا

حااشم

نمایندۀ بریتانیا در مستعمره را؛ یا به عبارت دیگر حااشم بالمناازع باود .اماا در اباال خیا شییار
شارشنان غیراروپایی مسئولیت شمترا بر ع ده میگرفت و نظام اجتماعی شارشنان غیراروپاایی
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اگر هم تعریف شده بود ،تن ا بر پایه اوانیر شار بود .شرشت پاس از آن شاه پاذیرفت خادماتی
نظیر امیانات درمانی و آموزشی و مسیر را تأمیر شند ،اوانیر دیگرا هام بار شارشناان خاود
تحمی شرد .در ایر وهع ،شار شرشت به خوبی انجام میشد؛ اما ناابرابرا در مناابع شارشت و
در پاداش هاا اروپاییان و غیراروپاییان به وهوح در شی فضاا شا را و مسایر در محاالت
مت اوت دیده می شاد .مناابع شارشت بیشاتر در ج ات سااخت مسایر و دیگار امیاناات باراا
شارشنان ارشد هدایت می شد .مسیر نیز همچون شارشنان شرشت به سه دسته تقسایم مایشاد:
خانههاا شامالً مج ز با اثاث شام براا شارشنان انگلیسی و تنی چند از مقامات ارشاد ایرانای؛
خانه هاا نیمه مج ز براا شارشنان جزء و غیراروپایی؛ خانههاا بدون اساس و تج یازات باراا
شارگران روزمزد .در سالهاا آغازیر شار شرشت بیشتر خانهها متعلق به شارشنان ارشاد باود و
تأمیر مسیر شارگران و حتی شارشنان جزء به بازار آزاد یا ش ردارا واگذار مایشاد .شارشت
تأمیر مسیر براا تعداد زیاد شارشنان غیراراردادا را ویی اۀ خاود تلقای نمایشارد و آن اا در
ش ر هاا زاغه اا در حاشیۀ شرشت یا محدودۀ ش را زندگی میشردناد .بناابرایر هار چناد
جداسازا ناژادا رساماً صاورت نگرفتاه باود ،اماا در عما باا ت ااوت در تاأمیر مسایر ،ایار
جداسازا انجام شد .بعدها ،حتی واتی دولت ایران باه تنادا از ایار سیاسات انتقااد شارد شاه،
سرمایه گذارا شرشت در احداث مسیر در مقایسه با ابعااد مساأله (باا وجاود تعاداد شارشناان
شرشت در پایان جن

دوم ج انی ،از  65269ن ر از شارشناان شارشت در آباادان ،فقار 2753

ن ر انگلیسی بودند) بسیار اند
هدف

است؛ شرشت براا دفاع از ایار سیاسات خاود ادعاا مایشارد

ساخت مسیر با شی یت و مرغوب است ،نه تولیاد ساریع و شمای .منظاور از شمیات در

اینجا وجود ارزشهایی از فرهن

خاص بود شه در هزینههاا شالن براا ایجاد زیرساختهاا

جدید و رفاهی (نظیر برق ،فاهالب ،راه و حتی در مواردا ت ویۀ مطبوع) متجلی میشاد و ایار
شار به ایمت بی توج ی به راه حل اا وااعای باراا تاأمیر مسایر در ناواحی شالوس و فرساودۀ
غیراروپایی تمام می شد .ایر وهعیت بر اوهاع اجتمااعی و ااتصاادا تاأثیر مساتقیمی داشات و
موجب نابرابرا ااتصادا و اجتماعی می گردید تا جاایی شاه دولات ایاران نیاز باراا حا ایار
معض به دنبال چارهاا بود و تصمیم داشت در ارارداد ن ت 9177م9792/ش گوشه اا از ایار
مشیالت را ح نماید .چنانیه در خاطرات سرجان شدمر آمده است شاه هیاأت ایرانای بیشاتر
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خواستار گنجاندن مادۀ جدیدا در متر نویر ارارداد هستند شه به موجب آن شارمنادان ایرانای
شرشت ن ت در آتیه بتوانند به مقامات و پستهاا حساس در تشییالت شرشت نای گردناد .و
مسایلی نظیر ایر نشان میدهد وخامت شرایر به میزانی بود شه حتای دولات واات نیاز ییای از
اولویااتهاااا خااود را در ااارارداد جدیااد بااه حا ایاار مسااأله اختصاااص داده بااود (ساالیمانی و
همیاران.)31-82 :9781 ،
صنعت نفت و تحول جمعیتی درآبادان
ییی از بارزتریر وجوه توسعه اجتماعی در آبادان تحت تاثیر پیدای

و توسعه صنعت ن ت

می توان در بافت جمعیتی و تغییراتی شه در ایر منطقاه ر داد مایتاوان مشااهده شارد .از بادو
است خراج ن ت و پیدای
افزای

زمیناه فعالیات در صانعت ن ات ،جمعیات ایار شا ر ن تای باه سارعت

یافت .گسترش فعالیت و عملیات شرشت ن ت و احتیاج به شادر فنی و ادارا و با ایجاد

شبیه هاا لوله ن ت ،گاز ،آب و نیروا الیتریسیته سبب شد شه مردم از گوشه و شنار ایاران باه
ایر ش ر روا آورند ،ایجاد مدرسه فنی ،دبستان ،دبیرستان و تأسیس مراشز ب داشاتی و درماانی
سبب شد شه بسیارا از روستاییان مقیم نواحی مجااور باه آباادان شاو شنناد (عباسای شا نی،
.)229 :9732
ششف ن ت در سال 9198م9238/ش در مساجد سالیمان ،موجاب تأسایس پاالیشاگاههااا
ن تی ،احداث ش ر هایی مت ااوت باا بافات معماول شا رهاا سانتی ایاران در منطقاه مساجد
سلیمان و آبادان و همچنیر اساتخدام عشاایر و روساتاییان باه عناوان شاارگر در مجماوع وسایع
صنعت ن ت شد .در آغاز شار ،شرشت ن ت میشوشید خاوانیر و شدخاداها را متقاعاد شناد تاا
شمارا از عشایر و روستاییان منطقه را به اساتخدام فصالی و مقطعای درآورد؛ اماا ،باا وابساتگی
صنایع ج ان غرب به ن ت و توسعۀ فعالیت صنایع ن تی ،الزم آمد تعاداد شاارگران متخصاص و
غیر متخصص در شرشت ن ت ایران و انگلیس افزای

یابد (.)Mcintyre.V2,NO.6,P11

تالش شرشت ن ت ایران وانگلیس براا تامیر نیروا انسانی مورد نیاز صنعت ن ت ،موجب
سی م اجرت به ایر منطقه شد.ت اوت هااا فرهنگای وااومی م ااجران سابب شاد تاا فرهنگای
جدید و مختلر در سالهایی اند

جایگزیر فرهن

بومی عشایر لار و عارب شاود .سایونت
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آنان در ش ر هاا جدید و آشنایی با تمدن اروپایی نیز مشیالت و پیامدهاا خااص خاود را
داشت .در ایر سالها مسایر و ش رساازا،آگاهی سیاسای شاارگران و شسابه و ایساتادگی در
مقاب زیاده خواهیها و من

استعمارا شرشت ن ات آشانایی باا ب داشات و درماان باه سابک

غربای و جاایگزینی آن باا طاب سانتی ،اساتقبال از شایوههااا جدیاد آموزشای و تاالش بااراا
یادگیرا حرفهاا شار و بسیارا یافتهها و دگرگونیها درشنار رشد صنعت ن ت در منطقۀ ن تای
ایجاد شد .انگیزههایی شه موجب م اجرت مردم از ش رها و روستاهاا ایاالت دیگر باه منااطق
ن تی شد از جمله فرار از احطی و ناا امنای در ایااالت دیگار ایاران و باه دسات آوردن شاغ و
درآمد ثابت ،عام م م در م اجرت مردم از سرزمیرهاا مادرا به ایالتی ناآشنا و بد آب وهوا
بود .جذب عشایر به سیونت در ش رهاا ن تی نیزعل مختل ی داشت .توساعه صانعت ن ات باه
جابهجایی جمعیت ،افزای

جمعیت ،تغییرمشاغ و شی گیارا اشارشارگر صانعتی در منااطق

ن ت خیزجنوب ایران انجامید .وجود ناامنی و بیثبااتی سیاسای و ااتصاادا در ایاران مقاارن باا
دورۀ تاریخی استبداد صغیر و احطیهاا میرر در مناطق مختلف نیز تاأثیر بسازایی در انتخااب
گزینه م اجرت به سرزمیر گرم و غریب خوزستان داشت .جمعیت م اجران داخلای و خاارجی
شه در ایر سالها به خوزستان وارد شدند به لحاظ دینی ،اومی ،ملیت ،معیشت ،زباان ،فرهنا
و بسیار ویژگیهاا دیگر باهم مت اوت بودند .ایر چیزا بی

از یک جابهجایی جمعیت بود باا

اطمینان میتوان گ ت :زندگی و بود و باش آناان تغییرشارد (معتقادا .)972 :9712 ،در چنایر
اوهاع و احوالی امنیت ایجاد شده توسر شرشت ن ت ایران و انگلایس در منااطق ن تای 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 اب باود و باا ایار وجاود
ایر جاا مسرت است شه امنیت و آرام

خوزستان می ساایر نقااط ایاران دساتخوش هارج و

مرج نگردید و اعضاا شرشت در یک محیر عادا و آرام به انجام ویایف خود توفیق حاص
نمود» (ویلسون .)962 :9767 ،شایان ذشر است در شنار عام هارج و مارج و نااامنی در اواخار
دوران ااجار ،طبیعت نیز با اوهاع سیاسی هم داستان شده و فشار بار ماردم را دو چنادان شارده
بود .در ایر سالها به دفعات خطههاا مختلف ایر سرزمیر دچار آفات و بالیااا طبیعای شاده؛
حوادثی شه نمیتوانست بر ایجاد انگیزه براا م اجرت بیتأثیر باشد .برزو احطای در لرساتان و
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تأمیر غله از عراق (ساشما )9-229،97/3619:احطی در ازویر (ساشما ،)217/291:بروز احطی
و خشیسااالی در اسااترآباد (ساااشما ،)229/98628 :شردسااتان (ساااشما )216/5297:و مالیاار
(ساشما )229/2776:در سال 9192م از ایر جملهاناد .همچنایر ،در اصا ان باه علات احطای و
شمیابی نان ،عدهاا از زنان دست به تظاهرات زده و به عمارت بلدیه حمله شرده ،پس از غارت
اموال ،رییس بلدیه را به ات رسانده و جسد او را در میدان شاه آویازان شردناد (عااالی:9761 ،
 .)55بنابرایر عجیب نیست شه تعداد بسیارا از شارگران و شسبۀ منااطق ن تای مسجدسالیمان و
آبادان ،م اجران اص انی بودند .چارلز عیسوا در ایر باره مینویسد:
«در روستاهاا اطراپ اص ان درصد زیادا از روستاییان بدون زمیر بودند در ایر روستاها
نیروا غیر ماهر صنعت ن ات جناوب را عرهاه مایشردناد »...بیشاتر از  9599ن ار از شاارگران
شرشت ن ت متعلق به ناحیاه اصا ان بودناد (عیساوا .)37 :9761 ،بناابرایر ،منطقاه ن ات خیاز
جنوب در زمانی شه تمام ششور دستخوش بلوا و احطی هاا باود ،ماأمنی شاد باراا شساانی شاه
آماده بودند تر به شارا سخت در هوایی سوران بدهند ،اماا احطای و نااامنی را دوبااره تجرباه
نینند.
تاثیر صنعت نفت برسبک زندگی مردم آبادان
ارارگارفتر درطبقااه شارگروشارمنااد شاارشت ن ات واساات اده از مظاااهر تماادنی مساایونی،
رفاهی ،آموزشی و ب داشتی آن ا سبب واردشدن شی جدیدا اززندگی به جاا زندگی سنتی
سابق شد .ایر خدمات باع

ت ییک زندگی مردم به شار ،سیونت وت ریح و ...به عنوان شاعار

رایج ش رسازان نوگراا آن زمان میشد.شارجدید به جاا زماان حااشم برجواماع سانتی یعنای
زمان طبیعی از زمان صنعت و جامعه صنعتی مدرن یعنی حرشت بر اسااس حرشات عقرباههااا
ساعت تبعیت میشرد و سیونت از چادرنشینی با خانههاا سنتی به خانههاا ویالیی و ردی ی با
امیانات نویر منتق شد شه فضاهاا ایر خانههاا عمومااً فضااهایی نبودناد شاه باه زنادگی ایا
جااواب دهنااد (باااور .)17 :9719 ،اواااات فراغاات نیااز درمیااانهااایی چااون اسااتخر ،سااینما و
باشگاههاا شبانه میگذشت شه اابالً درهای شجااا ایاران باراا آن مشااب ی وجاود نداشات.
سنتها دیگر نه به عنوان بخشی جارا در زندگی روزانه؛ بلیه بخ هایی سطحی از آن تن ا باه
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عنوان رسوم زندگی مردم به چشم میخورد .به تبع ورود تمادن جدیاد و نقا

آن در زنادگی

مردم ،محیر انسانی و طبیعی نیز دستخوش تحاول اارار گرفات .باه جااا شاو هااا هماراه باا
مشقت به مناطق ییالای و برعیس ،طبیعت دلخاواه باه مادد فنااورا در منااطقی ساوزان ایجااد
میشد شه نتیجه آن تبدی ش رهاا ن تی به مناطق سرسبز بود.
به دلی آنیه انتخاب مح ایر ش رها برخالپ ش رهاا سنتی تن ا بر پایه میان یابی صنعتی
بود (دورتین

 .)299 :9782 ،هم نوایی با طبیعت به تسخیر آن بدل شد .هویات ااومی وناژادا

جاا خود را به هویت طبقه اجتماعی شه بسیارا ااوام مختلف سااشر خوزساتان و تاا حادودا
سایر مناطق تشیی میشد داد و اصوالً ویژگی هویت تازه عدم وابستگی به اوم ،ابیلاه وشا ر و
والیت مبدا م اجریر بود (جع را .)28 :9787 ،بنابریر روابار اجتمااعی باه صاورت م ندسای
اجتماعی نویر تحت تاثیر مواعیت شغلی ایجاد مایشاد و پیشاینه وگذشاته تااریخی های گوناه
مزیتی نداشت ،بلیه سابقه شغلی و رتبه شارمندا ارزش هرفرد و خانواده او را معیر میشارد .از
ایر رو تغییرات چشمگیرا در هویت سینه و م اجریر به ایر مناطق ر داد.
عمدۀ ایر تغییرات دربخ هاا آشیار هویت به واوع پیوست و باه آرامای در بخا هااا
پن ان هویت ساز نیز ن وذ شرد .هر چند شه اولویت شرشت ن ت براساس فرهن
فرهن

شاار باه جااا

زندگی بود ،سرانجام به واسطه شی زندگی ،فضاهاا فرهنگی و اجتماعی وآموزشای

نویر ،توسعه اجتماعی و ن وذ درالیه فرهن

نیز ات اق افتاد .به دلی اینیه شار ،پایه تشیی همه

چیز بود ،درسالهاا ابتدایی تشیی شرشت ن ت ایران و انگلیس اتحادیههاا شاارگرا شای
گرفتند و در ساالهااا بعدمنطقاه شااهد پیادای

اشار روشان یر ،نویساندگان و هنرمنادان در

ش رهاا ن تی ازجمله مسجدسلیمان وآبادان گردید .شه همگی منادیان تیبیت هویات جدیاد در
ایر ش رها بودند ،هویتی شه ن وذ غرب را حتی در بسیارا از واژههاا زبان مادرا خاود حاس
میشرد.
لذا میتوان تحول هویت وایجاد هویت شرشتی را چنیر تشریح شرد:به دلی هاعف دولات
مرشزا ،شرشت ن ت توانسات پاس از تعاما باا خاوانیر و شایو  ،خاود را باه عناوان رهبار و
برنامهریز (سیاست) در منطقه مطرح شند .با ورود فناورا و خدمات ناویر زنادگی (تمادن) باه
منطقه ،بخ

عمدهاا از جامعه روستایی و عشایرا آن به خدمت شارشت ن ات درآمدناد شاه
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آشنایی اولیه ایشان و سپس است اده از خدمات رفاهی و مسیونی انگلیسیها ،به تغییار رفتارهاا و
شی 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 روشن یر در جامعه جدید شد و توانست هاویتی مساتق

ایجادشند شه فرهن

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

آداب و رسوم را ح ظ شرده بودند.
همزمان با اشتشافات ن ت درخوزستان و نیزآغاز فعالیتهاا شرشت ن ت ایاران و انگلایس
پدیده وام گیرا واژگانی ،به صورتی بسیار عمیق و گسترده در مناطق ن ت خیز شای گرفات.
از آنجا شه تاسیسات هماه مادرن بودناد و باراا ابازار و آالت معاادل فارسای وجاود نداشات،
ایرانیان مجبور بودند همان شلمات خارجی را شه انگلیسیها به شار میبردند ،اسات اده شنناد تاا
بتوانند با رؤساا خارجی ارتباط برارار شنند .همچنایر ایرانیاان باراا ایار شاه بتوانناد مواعیات
ب ترا را در سیستم به دست آورند سعی میشردند تماس نزدییی با انگلیسایهاا داشاته باشاند.
درنتیجه باید نشان میدادند شه زبان انگلیسای را مایتوانناد ب تار اسات اده شنناد .باه تادریج ،باه
شارگیرا ایر زباان حتای درگ ات وگوهااا روزاناه خاارج ازمحایر شاارنیز رواج یافات .باه
شارگیرا و یادگیرا زبان انگلیسی ییی از لاوازم ارتقااا شاغلی نیاز باود .بناابرایر سای ورود
واژههاا انگلیسی و است اده از آن در زندگی روزمره به راه افتاد.
همه ایر عوام باع

شد شه افراد دریاادگیرا وباه شاارگیرا زباان انگلیسای از ییادیگر

پیشاای بگیرنااد (ااساامی ،)999 :9783 ،رواج زبااان انگلیساای باایر شارشنااان انگلیساای وبعضاای
شارشنان ایرانی باع

شدشه به مرور بعضی واژگان انگلیسای درگاوی

روزاناه ماردم معماول

شود .شلماتی مانند گیالس 9به ماعنی لیوان ،میینه 2به معنی ماشیر اصاالح -آساایاب ،وایار 7باه
معنی سیم برق ،آفیس 2به معنی اداره ،الیر 5به معنی ردیف وشوچاه ازشلمااتی هساتندشه هناوز
هم در میان مردم رواج دارند (علم.)968 :9786 ،
1 Glass
2 Makineh
3 Voyer
4 Office

5 Line
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از سوا دیگر فعالیتها و اادامات حساب شده شرشت ،به تدریج موجب تارویج فرهنا
غربی درخوزستان شد و بابرنامههاا بلندمدت درتالش بودند شاه ایار فرهنا
مبانی ملی مذهبی ایرانیان در تعار

غربای راشاه باا

بود را ن ادیناه شنناد .توجاه انگلیسایهاا بارروا فرهنا

آموزش و پرورش از ایر سیاست نشات میگرفت (علم.)986 :9786 ،
سرانجام ،اادامات و امیانات شرشت میان شارشنان وشارگران  ،به مرور باعا

تبعایض میاان

شارشنان شد .ایر تبعیضها در مواردا منجر به اعتصاابات نیاز مایشاد .نموناههااا فراوانای از
اعتصابات شارگران ایرانی نسبت به سیاستهاا شرشت ن ت وجود دارد .از جمله به اعتصاابات
سالهاا 9799و  9798و 9728ش .و نیز در ساال 9721ش .شاه همزماان بااملی شادن ن ات در
مناطق ن ات خیاز صاورت گرفات ،مایتاوان اشااره شارد .اعتصاابات  9799ش .و  9798ش .و
همچنیر  9725ش .براا افازای

دساتمزد و مسایر و امیاناات ب داشاتی صاورت گرفات .در

اعتصابات سال  9725ش .و  9721ش .عالوه بر اعترا
ادارا شرشت نیز اعترا

به وهعیت معیشاتی،شارگران باه اماور

شد و شارگران از آن اعتصابات خواهان عدم دخالات شارشت ن ات

را در امور سیاسی و داخلی ایران شدند (شاشانی.)36-12 :9719 ،
صنعت نفت و امکانات فرهنگی و آموزشی
فراهم شردن زمینۀآموزش براا رفع نیازهاا و ایجااد مادارس نیاز از عواما ماوثر بار بافات
اجتماعی مناطق ن تی بود شه باه گساترش تغییارات اجتمااعی در منااطق ن ات خیاز منجار شاد.
بنابریر ساخت مدارس درحوزه عملیات شرشت نیز از دیگر ااداماتی بودشه در ج ت توساعه و
گسترش عملیات اشتشافی شرشت صورت گرفت .شرشت ن ت ایران و انگلیس تاجن
اول مدارس راتحت نظرداشت ،ولی پس ازخاتمه جن
(سالنامه فرهن

ج انی

آن رابه شاارگران ایرانای محاول شارد

خوزستان .)59 -56 :9777 ،رونق و گسترش مادارس شارشت ن ات از زماانی

شروع شد شه بعاد از اارارداد 9792/9177ش .طراحای هشات سااله از طارپ مادارس وزارت
دارایی به شرشت داده شدشه شرشت ناچار شدآن را ابول شند .طی ایر طارح شارشت مویاف
بودشه در ساخت تعدادا مدرسه،آموزشگاه فنی وحرفهاا ساخت دانشیده فنی ،خانه ساازا و
توسعه ب داشت شمک مالی شند (طرفی.)272 :9787 ،
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شرشت در حاوزههااا عملیااتی خاوی

ب تار از

اب شد طبق اسنادا شه بعد منتشر شد ،شرشت در 9797ش .شماک هزیناهاا باه مبلاا 97999
ریااال بااراا تج یااز مدارساای شااه در حااوزه عملیااات شاارشت بودنااد ،پرداخاات شاارد (ساااشما،
 .)229/68شرشت ن ت تأشید داشت شه منظور از مادارس ماورد نظار شارشت مادارس عاادا
ابتدایی و متوسر بودشه در ناواحی عملیاات شارشت تاسایس شاده بودناد (سااشما.)229/68 ،
شرشت درسندا در9797ش .هدف

را ازتاسیس مدارس در خوزستان دو عام م م ذشرشرده

است الف :ت یه شارشنان آزموده جدید براا اداره امور شرشت ب :ایجاد موسسههااا معاارفی
در خود مراشز عملیاتی براا تربیت شودشان شارشنان ایرانی تا بتواند به ایر وسیله اعضاا الیق
را در خدمت شرشت نگاه دارد شرشت از همان آغاز شه بودجهاا را به مدارس اختصاص داده
بود طی تلگرافی از آااا داور وزیر مالیه وات تقاها شرده بود شه حقاوق بیشاترا باه معلماانی
شه در مراشز عملیات شرشت هستند داده شاود ،البتاه شارشت ایار امار را نیاز یاادآور شاد شاه
تع دا ندارد شه به معارپ مراشز م م عملیات

یا معارپ خوزستان اعانه بدهد ،ولی مایتواناد

مساعدت مالی را در ایر زمینه انجام دهد (ساشما.)229/68 ،
در دوره رهاشاه تاجن

ج انی دوم همواره جدال وچانه زنی بیر دولات مرشازا شارشت

ن ت وجود داشت جدال بر سر هزینه مدارس و مواد آموزشی وجود داشت آموزش و پارورش
حاهرنبود ایر هزینهها را تقب شند و از طرفی شرشت نیز معتقد بود شاه یاک شارشت تجاارا
است و تعلیم و تربیت دان آموزان برع ده آن شرشت نیست ،ولی بعدها شارشت باراا ح اظ
منافع خودش مجبور شد ایار هزیناههاا را تقبا شناد (شتااب خوزساتان .)72 :9789 ،امیاناات
وتس یالت رفاهی براا شارشنان نیاز از دیگار خادمات شارشت در راساتاا عملیاات اشتشااپ
خوی

بود به گ ته نویسنده شتاب رییس ن ت «از بازاهاا تنیس،گلف وفوتبال تاا تیرانادازا،

اسیواش ،اایق سوارا ،بریج ،عیاسی ،نقاشی وتئاتر وپارتیهاا شبانه همه دردسترس بودند باا
ایر ت اوت شه دسترسی به ایر نوع ت ریحات درانگلستان مساتلزم پیماودن بعاد مساافتی زیاادا
بود» (یعقوبی نژاد.)237 :9732 ،
شرشت ن ت ایران و انگلیس در مناطق ن ت خیز باشگاههایی مج ز به اتاق استراحت ،اتااق
بیلیارد ،اتاق مطالعه ،معموالً سالر راص ،سیوا نمای

واتاق تعویض لباس نیز باراا شارشناان
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به خصوص اروپاییان ساخت (عباسی ش نی .)968 :9782 ،باا ایار حاال عضاویت باشاگاههااا
عمده شرشت ،حق رفتر به سینما ،سوار شادن اتوباوسهااا خصوصای واسات اده ازمغاازههااا
شرشت شه شاالهااا اروپاایی داشات ،اسات اده از زمایرهااا ورزشای و اساتخرهاا شانا فقار
اختصاص به انگلیسیها و محدودا از ایرانیان عالی رتبه داشات (فااتح .)255 :9782 ،در زماان
تسلر شرشت ن ت ایران و انگلیس ،انگلیسیها وهنداها اغلب با شااله چاوب پنباهاا در شا ر
دیده میشدند اروپاییها در استخرهاا آب خنک به شنا و آب تنی میپرداختند در حاالی شاه
زنان شارگران ایرانی ساعتها جلوا شیرآب صف میششیدند تا ساط و شاوزههااا خاود را
پرشنند (معتضد.)572 :9738 ،
صنعت نفت و امکانات درمانی -بهداشتی در آبادان
ازدیگر وجوه بارز تاثیرات و تغییرات ششف ن ت و آثار آن در آبادان را میتوان در حوزه
ب داشت و درمان ذشر شرد .ییی از حوزههایی شه به نظر میرسد بیشتریر میزان تغییر و تحاول
را تحت تأثیرششف ن ت تجربه نمود .در سالهاا ابتدایی شارشرشت ن ت در حوزه جغرافیاایی
جنوب غرب ایران ،تیم پزشیی شرشت ن ت به عموم مراجعه شننادگان اعام از مساتخدمان آن
شرشت یا غیر مستخدمان ،سرویس وخدمات درمانی ارایه میشرد .اگر چه ایار خادمات بیشاتر
براا جلب توجه و همیارا مردم نسبت به اروپاییان و خارجیان م اجر بود ،اما نمیتاوان منیار
تاثیرآن در ب بود شی یت زندگی مردم بومی شد .اینان شه اغلب پذیرش بیگانگاان را نداشاتند و
در موارد متعدد با آنان درگیر شده ،یا اموالشان را بارهاا باه سارات بارده بودناد و از شاارشردن
براا آنان امتناع مایورزیدناد ،باا براارارا ارتبااط نزدیاک تار و دریافات خادماتی درماانی و
ب داشتی ،ادرشناسانه سعی در جبران ایر زحمت داشته و محبت ویاژهاا نسابت باه شارشناان و
رؤساا شرشت ن ت پیدا میشردند (راسخی لنگرودا.)975 :9785 ،
ایر تجربهاا بود شه در اغلب مستعمرات ازآن ب ره گرفتاه شاده و در ایاران نیاز باه خاوبی
نتیجه داد .همچنیر شمی بعدتر با توجه به افازای

نیاروا شاار در شارشت و خطرآفرینای ناوع

شارگران و مخاطرات فراوانی شه آنان را ت دید میشرد ،هرورت وجود مراشز درماانی شاامالً
روشر شد .بنابرایر خدمات رسانی به مستخدمان آسیب دیده تاسیساات ن تای باه عناوان انگیازه

بررسی نق
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از ایر تاریخ نه ایر همه نیاروا انساانی

در منطقۀ خوزستان ییجا جمع شده بودند و نه ایر همه خطرات و آسیب دیدگی در میان مردم
یک منطقه معمول بود .عشایر ومردمان محلی نیز به شیوههاا سنتی و از طریاق طاب گیااهی تاا
حدودا مشیالت وبیماراهاا موجود را درمان مایشردناد ،اماا حاوادث بایشامارا شاه در
ارتباط با شار ن ت براا شارگران پی

میآمد ،آنقدر فراوان و جدا بود شه پی

بینای محلای

درمان و وجود پزشیان متبحر براا رسیدگی به آن غیرااب اجتناب بود .مشیالت از ابی اطاع
عضو ،سوختگیهاا شدید ،خرد شدن در زیر بار ابزارهاا و لاوازم سانگیر ح اارا و لولاههااا
ن تی و ...ازمعمولتریر حوادث بود شه میتوانست سابب اعازام شاارگران باه بیمارساتان شاود.
نخستیر بیمارستان در مناطق ن ت خیز در سال 9192م 9217/ش توسار فاردا باه ناام «ام .وا.
یان

 »9در مسجد سلیمان تأسیس شد .دشتار یانا

 ،ابتادا ریایس شا ادارۀ تامیناه شارشت در

مسجدسلیمان بودشه در بیر انگلیسیها به «مامورسیاسی» لقب داشات .بیمارساتان مسجدسالیمان
مدتهاا مدیدا تن ا بیمارستان مناطق ن ت خیز به شمار مایآماد و باه ساایرمناطق ن ات خیاز
خوزستان خدمات درمانی ارایه مینمود (سردارا پور.)33 :9783 ،
البته باید اذعان شرد علیرغم ایجاد امیانات جدید ب داشتی و بیمارستان در منطقه با توجه باه
سیاست شرشت ن ت و نگاه استعمارا آن ا نسبت به بومیان محلی وشاارگران شااغ در منااطق
ن تی وجود تبعیض در بیر شارمندان و شارشناسان غیر ایرانی-انگلیسی و هندا و ایرانای امارا
بارز و چشمگیر بود .از آنجا شه سیاست شرشت ن ت طبقاتی شاردن شارشناان ن ات و در ابعااد
وسیعتر ساختر اجتماعی طبقاتی و سلساله مراتبای باود ،ایار سلساله مراتاب و نگااه طبقااتی در
ردهبندا شغلی در صنعت ن ت با ت اوت گذاشتر میان شارشنان اروپاایی باا هنادا و هنادا باا
ایرانی در ارایه حقوق و دستمزد خدمات ب داشتی و درماانی و اسات اده از بیمارساتانهاا و ت یاه
مسیر و سرپناه ساخت محلههاا ش را و ارایه خدمات ش را همچون آب لوله ششی ،نظافت
خیابانها در ش رهاا مسجدسلیمان و آبادان مشااهده مایشاد .ایار بخشای از طارح اساتعمارا
صنعت ن ت و شرشت ش رهاا ن تی بود شه هرشس جایگاه ویژهاا داشاته باشاد و هار دساته و

1

M.V.yang
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طبقه رابطه با هم نداشته باشد .بنابرایر شارگران ایرانی به رغم استخدام در شرشت ن ت مجاز به
است اده از بیمارستانها و امیانات مخصوص اروپاییان و هنداهاا در شارشت –شا رها نبودناد.
(عباسیش نی.)951 :9782 ،
باتوجه به ات ااات یادشده بعد ازپیدای

صنعت ن ت درآبادان باع

تغییر تدریجی و ایجااد

هویتی جدید به نام «شرشتی» درایر ش رها شد .در آغاز شاهد تقاب دو هویات شاامالً ناامتوازن
در ش ر

ن تی آبادان هستیم ،یعنی هویت بیگانه درمقاب هویت جامعهاا شه مردماان

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

هناوز
:9782 ،

.)911
در ایر دوره تن ا از نیروا شار شارگران ایرانی در مشاغ پسات و اولیاه اسات اده مایشاد و
ایاار گااروه سا می دراساات اده از خاادمات زناادگی انگلیساای نداشااتند ،چراشااه حااوزه سیاساات
(برنامهریزا و رهبرا) به شلی در اختیار انگلیسیها ارار داشات .درگاام بعادا شاه تاحادودا
شارگران وشارمندان ارشد ایرانی س می در مسیر و خدمات نویر آن یافتند ،تحاول هویات باا
رسو تمادن پیشارفته وارداتای غارب در تمادن بادوا منطقاه ات ااق افتااد .ایار تمادن باعا
هنجارهاا جدید و تغییر در شی زندگی مردم شد و روابر سنتی اجتماعی از هام گسایخت و
مردم باهرنژاد و اومیتی مشروط برآنیه تابع اوانیر شرشت باشاند در طبقاه شارگرشارشت اارار
میگرفتند .فناورا باع
باید برآمده از فرهن

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

متولیان آن جامعه باشاد ،در حرشتای معیاوس باعا
محیطی جامعه و در ن ایت تغییر فرهن

تغییار در شای زنادگی ماردم و عناصار

شد .باتوجه به اینیه در پایاان ایار دوره شارشت ن ات

نزدیک به هشتاد هزار نیروا شار ایرانی را در استخدام خودداشت میتوان باه تاأثیر عظایم ایار
جریان برمردم منطقه پی برد (احسانی .)92 :9738 ،همان گونه شاه پاالیشاگاه و چااههااا ن ات
نیروا شار را تربیت میشرد ،زندگی در شرشت ش رها و مناطق مسیونی و ت ریحی آن عاالوه
بر اسیان خانوادههاا آن ا ،ویی ه اجتمااعی شاردن و ناوعی نظاارت پن اان را برع اده داشات.
شایان ذشر است دوره تیبیت ایر هویت جدید ،شمتر از نایم اارن باه طاول انجامیاد .باا خاروج
نیروهاا بیگانه ،ایرانیها زمام امور ن ت رادر دست گرفتند و نیروا شار ایرانی جاا خارجیها
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را گرفت .لییر همان گزارشها و سیاست گذاراهاا ابلی ادامه یافت؛ مسیر شارگرا و نیاز
ش رهاا ن تی به شدت توسعه یافتند و هویت جدید به صورت شامالً جا افتاده ،ولی مت ااوت باا
سایر بخ هاا ش ر در آماد و ایار شا رها را تبادی باه شا رهایی دوگاناه سااخت (احساانی،
.)22 :9738
صنعت نفت و اضمحالل شیوۀ سنتی و اقتصاد بومی آبادان:
در سالهاا آغازیر واگذارا امتیاز ن ت به شمپانی دارسی نیروا شار در حاوزههااا ن تای
براا مسئوالن شمپانی بسیار سخت بود .افراد روستایی نخستیر گزینههاا انتخابی بودند شه گاه
گاه حاهر به همیارا با شرشت ن ت میشدند .اما ،اغلب با فرارسیدن فصا برداشات ،شاار را
رها شرده و به روستا بر میگشتند (.)BP:78723,27June1906
مردم ش رهاا خوزستان ،در اثر تغییر شیوه معیشت،شه به واسطه ن ت و وجودشارشت ن ات
در خوزستان روا داده بود ،ش رهاا آباد خوی

را رها شرده و به دورشارخانههاا و چااههااا

ن ت جمع شدند .با اشتشاپ ن ت فرصت اشتغال در منطقه فراهم شد ،ولی زمانی شاه زارعاان و
باغداران خوزستان مزارع و باسهاا خود را رهاشردند و به طرپ میدانهاا ن تی سرازیر شدند،
ازمیزان تولید محصوالت ششاورزا شاسته شد .ایر افراد بارها شردن شغ ششاورزا ،شارهاا
پست وسنگیر انجام میدادناد .ششااورزان و صانعتگاران اصا انی ،چ ارمحاالی و یازدا باه
آبادان میآمدند و ششاورزا و صنعتیارا را رهاا مایشردناد تاا در شارشت باه شاغ فراشای
وشارگرساده استخدام شوند ،ولی ایر افراد ناخودآگاه تحت تاثیر فرهن

غارب اارار گرفتناد

(یعقوبی نژاد.)792 :9732 ،
بنابرایر به نظر میرسد در سالهاا اب ازاشتشاپ ن ت ،جامعه خوزستان جامعاه سانتی باود
شه شیوه معیشت اهالی ش رها و روستاهاا آن برپایه ششاورزا ،ییجانشینی وشو نشاینی باود
و با شروع عملیات ح ارا به تدریج مردم به سمت فعالیتهاا ح ارا ن ت رو مایآوردناد .باا
شروع عملیات ح ارا در مناطق ن ت خیز و روا آوردن مردم به تاسیسات ن تی درنوع اشاتغال
ماردم منطقاه تغییار اساساای ایجااد شاد .باادیر ترتیاب ،ماردم منطقاه شااه فعالیاتهایشاان حااول
محورششاورزا و دامپرورا میچرخید ،شارخوی

را رهاا شردناد و باه شاار جدیادا رومای
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آوردند .اشتشاپ ن ت فرصتهاا شغلی فراوانی ایجادشرد و با پرحجم شادن عملیاات ن تای و
افزای

سطح تولید و توزیع درآمد ناشی از مشاغ ن تی ،فعالیتهاا ااتصادا دیگرا همچون

ششاورزا شم رن

شد (علم.)966 :9786 ،

درابتااداا فعالیاات شاارشت ن اات ایااران و انگلاایس ،شارمناادایرانی وجااود نداشاات و فقاار
ازخوانیر محلی و شیو براا آرام گردانیدن مردم است اده میشاد و باا پرداخات مباالا بااال باه
خوانیر و شیو سعی درآرام گردانیدن مردم داشت ،ولی با افزای
به شارگران و شارمندان ایرانی افزای

تشییالت شارشت احتیااج

یافت و براا ایر شار ابتدا شروع به اساتخدام باا ساوادان

محلی شرده شه میتوانستند بنویسند و بخوانند و استعدادیادگرفتر زبان انگلیسای را داشاتند اماا
شرایر استخدام آن ا به هی وجه با شرایر استخدام شارمندان انگلیسی منطبق نبود و ایرانیاان باا
سواد از شارمندان درجه دوم شرشت محسوب میشادند (افشایر .)927 :9777 ،هماه شارشناان
فنی ،ادارا و بازرگانی شرشت شه مشااغ عماده و مسائولیت ادارا داشاتند ،انگلیسای و هماه
شارمندان دفترا و عموم شارگران فنی و حتای آشاپزخانه و پیشاخدمتهاا هنادا و پاشساتانی
بودند و فقر شارهاا غیرفنی به ایرانیان محول شده بود .تن ا شارگران فنی ایرانی عبارت بودناد
از یک عده بنا و نجار وعده معدودا شه زیردست هنداها وانگلیسایهاشارهااا فنای آموختاه
بودند .معدودا از ایرانیان هم به عنوان منشی و میرزا استخدام شاده بودناد شاه شمای انگلیسای
میدانستند (فاتح .)228 :9782 ،ازشارگران ساده براا عملیاات جااده ساازا ،حما و نقا باه
وساایله ااااطر واالس ،حم ا ماشاایر آالت و مااواد گوناااگون و نصااب وسااای ح ااارا اساات اده
میشردند .بعضیها شه در اطراپ ششور دان

م ندسی شسب شرده بودند به وسایله م ندساان

اروپایی آموزش تخصصی بیشترا شسب شردند (عباسی ش نی.)22 :9782 ،
به نظر میرسد باگسترش فعالیت هاا ن تی درخوزساتان،بازارهاا شا را نیاز روناق یافات.
بازار در ایر رهگذر به محلی براا رفع نیازمنداهاا شارگران وشارمندان تبادی شاد .حقاوای
شه به شارگران پرداخت میشد هر دوه ته یک بار و بادریافت چتی( 9شارت شوچیی شه مبلا
حقوق بارروا آن درج شاده باود) بایر شاارگران توزیاع مایشاد .واتای شاه شارشت تصامیم
می گرفت مبلغی به دستمزد شاارگران اهاافه شناد بازاریاان ازایار امرخوشاحال مایشادند شاه
1 chaty
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شارگران بک پی( 9مقدارپولی شه از تاریخ تصویب اهافه دستمزد تا تاریخ پرداخت عملای آن
به شارگران پرداخت میشد) حقوق خود را خریاد خواهناد شارد (وزیارا .)233 :9789 ،البتاه
شرشت ن ت ایران و انگلیس در مراشز عمده خود مغازههایی داشت شه همه مایحتاج شارمندان
را از خارج وارد میشرد و تا زمان عقد ارارداد  9792(9177ه.ش) شاالهایی شه درایر مغازههاا
به فروش میرسید ،به شارمندان انگلیسی اختصاص داشت ،ولی بعد از ارارداد 9177شارایر تاا
حدودا ب تر از اب براا شارشنان ایرانی در نظر گرفته شد (فاتح.)229 :9782 ،
احداث فروشگاهها نیز ازاادامات م م شرشت ج ت تاامیر رفااه شارشناان و ح اظ اادرت
خریدآن ا در تشییالت خود بود .ایر فروشگاهها شه به استور 2معروپ بودند باه فروشاگاههااا
شارگرا وشارمندا تقسیم میشدند شه نق

م می در تعادی ایماتهاا و ح اظ و بااال باردن

ادرت خرید شارشنان ای ا میشردند .جیره ماهانه شارگران به نام ریشر 7طبق برنامه مشخص در
فروشگاههاا شارگرا توزیع میشد (عباسی ش نی.)721 :9782 ،
فروشگاههاا شرشت ن ت تا  9177م9792/ش .فقر به انگلیسیها جانس مایفروختناد ،تاا
اینیه ایر فروشگاهها براا وارد شردن شاالهاا خود از معافیت گمرشی برخاوردار شادند و باه
شرط آنیاه باه شاارگران ایرانای جانس ب روشاند درهااا خاود را باه ساوا ایرانیاان گشاودند
(وزیرا.)779 :9789 ،
تاثیر صنعت نفت درمعماری وبافت شهری آبادان
بارونق فعالیتهاا اشتشافی شرشت ن ت ایران وانگلیس نیااز باه ایجااد مسایر شاارگرا،
شارمندا و بنگلهها به ییی از م متریر دغدغههاا شرشت تبدی شد .تا ابا از اینیاه نظاارت
حیومت مرشزا در خوزستان گسترش یاباد (ابا از9797ش) شارشت باراا عماوم شارشناان
انگلیسی ،در مناطق ن ت ،به ویژه آبادان ،خانههاایی باا امیاناات رفااهی مایسااخت .شارشناان
هندا و پاشستانی نیز در اتاقهایی شه به شی سربازخانه بنا شده بود سینی داشتند ،ولای باراا
شارشنان ایرانی خانه ومسیر ساخته نشد،به گونه اا شه آن ا مجبوربودند درشپرهااا حصایرا
1 Back pay
2 store
3 ration
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ودرخانه هاا مت راه اا شه ساخته بعضی افراد بود زندگی شنند .از 9797ش .شه ن اوذ واادرت
حیومت مرشزا در خوزستان مستقر شاد ،شارشناان ایرانای شارشت شاه احسااس مایشردناد
حیومت مرشزا سرپرست آن ا است دیگر حاهر نبودند شرایر خ ت بار پیشیر را تحم شند
(فاتح.)228 :9782 ،
به تدریج با توسعه عملیات ن تی در ایران و افازای

تعاداد نیاروا شاار ،تأشیاد شارشت بار

ساخت خانههاا مطلاوب و مناساب بیشاتر شاد ،تاا جاایی شاه شارشت در تولیاد و ارایاه بارق،
خدمات درمانی،آب تص یه شده و زهیشی به ش ردارا مح شماک مایشارد (طرفای:9787،
 .)228با ادامه وگسترش عملیات اشتشافی وورود تعدادا شارشناس خارجی نیااز باه واحادهاا
مساایونی و ادارا بیشااترشامالً محسااوس بااود ،ولاای ت یاار اصاالی و غالااب باار مساائوالن وااات
(معطوپ به عملیات اشتشاپ ،ح ارا و ب ره بردارا) مجالی براا مسای رفاهی شارشنان بااای
نگذاشاات و علیاارغم احااداث چناادیر ساااختمان هنااوز تمااامی شااارگران بااومی و تعاادادا از
شارشناسان وشارمندان رده پاییر درچادر به سر میبردند ،بدیر ترتیب ،شرشت باراا حا ایار
مشی ساخت چندیر باب ساختمان را به پیمان شاران محلی واگذار شرد (شسایی.)5 :9786 ،
با افزای

عملیات وگسترش فعالیتهاا شرشت ن ت ساختمانهایی ساخته شد شه در آنها

هنر و معمارا ویرافت درطراحی ساخت منازل دیده میشد .در مسجد سلیمان شه نقطه عطاف
توجه شرشت ن ت ایران و انگلیس بود ،براا شارشنان شرشت سه نوع ساختمانساازا صاورت
گرفاات .بااه گ تااه عباااس ش ا نی« :بنگلااههاااا باازرگ و جااادار مخصااوص شارشنااان سااطح
باال،بنگلههاا شوچیترا براا شارمندان،خانههاا ردی ی براا شارگران ماهر وساده شه آنهاا
را ده فوتی وبیست فوتی میگ تند.طراحی خانهها به خاطر گرماا هوا طورا سااخته شاده باود
شه نور شمترا به آن بتابد» (عباس ش نی .)951 :9782 ،بنگله ،ازل اظ خاارجی بنگلو،باه معنای
خانه یا مح نشیمر گرفته شده است (یعقوبینژاد .)932 :9732 ،درساخت بنگلاههاا ،شاه بیشاتر
مخصوص رییسان ومدیران خاارجی شارشت ن ات در مسجدسالیمان باود،از هنار و معماارا و
یرافت در طراحی وساخت منازل است اده مایشردناد .سان

نمااا سااختمانی صایق خاورده

اا،درهاا تمام چوب با شنده شاری اا ساختمان آثارا ازگ بارا در ساقف و دیوارهاا دیاده
میشد .خصوصیات دیگر اینگوناه امااشر ،پوشا

ایرانای در جلاوا سااختمان و اسامتهااا
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آفتاب باوده اسات و درشناار ایار سااختمانهاا از ایجااد

فضاا سبز نیز غاف نماندند و ایر درختان فضاا دلپذیرا را براا خانههاا شارشنان سطح بااال
فراهم شرده بود (شسایی.)8 :9786،
به نظر میرسد براا شارگران ،شه ابتدا در جادههاا حصیرا زندگی میشردند ،باه تادریج
خانههایی مناسب ساخته شد ،ولی امیاناات رفااهی ایار خاناههاا باه پااا خاناههااا شارمنادا
نمیرسید .به طور شلی ،معمارا داخ ساختمانهاا شارگرا و شارمندا بسیار ساده بود ،ولی
منازل مسئوالن شرشت ،شه اغلب انگلیسیها درآن ساشر بودند از معمارا خاصی ب ره میبرد.
پنجرهها در عمق دیوار ارار گرفته ،به طورا شه حداا گرما به داخ ن وذ میشارد .در داخا
سالر نیز شومینه با گ برا ساده پیرامون آن وآجرنسوز در داخ آن حااشی از تبحار و تجرباه
معماران آن دوره بود .بسیارا از شارشناسان ایر نوع معمارا را ال اام گرفتاه از مناازل اادیمی
انگلستان میدانند با ایر ت اوت شه شاربرد شایروانی در انگلساتان بیشاتر باه ج ات محافظات از
نزوالت آسمانی بوده و هدپ از تعبیه شومینه در انگلیس ایر بود شه باه جااا ساوخت گااز از
زغال سن

وچوب است اده میگردید .آنچاه مسالم اسات باتوجاه باه اشاراپ شاما مسائوالن

خارجی ،به ویژه انگلیسیها به همه امور وارشان ن ت،همه ساخت وسازها باا طراحای و نظاارت
آنها صورت میگرفت .خیابان بندا و ایجاد معابر دربخ هاا مختلاف مسایونی و ادارا باا
همان سبک وسیاق اروپایی شی میگرفت.
بنابرایر با ششف ن ت ،نوع سیونت و ش رنشینی نیزد چار تغییرات اساسی شد .خانم پاولیر
الوانیه ،پژوهشگر فرانسوا ،شه رساله تحصیلی وا در خصوص شرشت ش رهاا شرشت ن ات
ایران و انگلیس بود معتقداست« :ورود مدرنیته به ایاران از طریاق خوزساتان باوده واز راه هماان
شا ر سااازا نااویر.زیرا پای

از آن شا ر نشااینی ناویر وجااود نداشااته وایار نااوع ش رنشااینی،با

استقرارصنعت ن ت ایجادشده است» (شتاب خوزستان .)29 :9789 ،شاوه احساانی شاه مقااالتی
در مااورد نقا

شاارشت ن اات و تاأثیرآن در خوزسااتان نوشااته نیااز معتقداساات« :صاانعت ن اات

ش رهایی در خوزستان ایجادشرد شه ت اوت اساسای باا ساایر شا رهاا ایاران داشاتند .ییای از
شارشردهاا م م ش رهاا شالسیک تأمیر اسمتی از نیازهاا روستاییان از لحاظ بعضی از ماواد
غذایی،پوشا

و نیز ابزار تولید و جذب وتوزیع مازاد ااتصادا روستا باوده اسات در صاورتی
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شه ش رهایی شه شرشت ن ت ایجادشرد ،فااد ایر شارشرد م م بودهاند وشاارشرد اصالی آنهاا
سازمان دهی و سازمانیابی آن ا در ارتبااط باا نیاازهااا صانعت ن ات و شارشت ن ات ایاران و
انگلیس بوده است» (شتاب خوزستان.)22 :9789 ،
نتیجهگیری
صنعت ن ت باع

تحول هویت و ایجاد هویتی شارشتی در آباادان گردیاد ،زیارا باه دلیا

هعف دولت مرشزا ،شرشت ن ت توانست پس از تعام با شیخ خزع خود را به عنوان رهبار
و برنامهریز در منطقه مط رح شند .باا ورود فنااورا و خادمات ناویر زنادگی باه منطقاه ،بخا
عمدهاا از جامعه روستایی و عشایرا شه به خدمت شرشت ن ات درآمدناد شاه آشانایی اولیاه
ایشان و سپس است اده از خدمات رفاهی و مسیونی انگلیسیها ،به تغییر رفتارها و شی زندگی
گذشته تاریخی منجرشد .همچنیر توساعه فرهنگای ،اجتمااعی و ورزشای باعا

ایجااد طبقاات

فرهنگی و روشن یر در جامعه جدید شد و توانست هویتی مستق ایجاد شند شه فرهنا

آن از

یک سو با تمدن نویر در تماس بود و گذشته خود ،دیر و بارق آداب و رساوم را ح اظ شارده
بودند .مجموعه فعالیت هااا وسایع صانعتی در پاالیشاگاه و احتیاجاات و روزافازون باه نیاروا
انسانی فعال ،باع

م اجرت عده شییرا از روستاییان و ش رنشینان مختلف خوزساتان و جناوب

ایران به آبادان شد.
با توجه به ات ااات یاد شده بعد از پیدای

صنعت ن ات در آباادان باعا تغییار تادریجی و

ایجاد هویتی جدید به نام شرشتی ،در ایر ش ر شاد .در آغااز شااهد تقابا دو هویات شاامالً ناا
متوازن در ش ر ن تی آبادان هستیم ،یعنی هویت بیگانه در مقاب هویت جامعاه در
هنوز بسیار سنتی ،روستایی ،ساده و در برخی نقاط چادر نشیر بود .در خصاوص نقا

مردماان
شارشت

ن ت در خوزستان شایان ذشر است صنعت ن ت ش رهایی در خوزستان ایجاد شارد شاه ت ااوت
اساسی با سایر ش رهاا ایران داشتند .ییی از شارشردهاا ش رهاا شالسیک تاامیر اسامتی از
نیازهاا روستاییان از لحاظ برخی موارد از جملاه ماواد غذایی،پوشاا

و نیاز جاذب و توزیاع

مازاد ااتصادا روستا بوده است در صورتییه ش رهایی شه شرشت ن ات ایجااد شارد فاااد ایار
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شارشرد م م بوده اند و شاارشرد اصالی آن اا ساازمان دهای و ساازمان یاابی آن اا در ارتبااط باا
نیازهاا صنعت ن ت و شرشت ن ت ایران و انگلیس بوده است.
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 -22عیسوا ،چارلز .)9761( .تاریخ ااتصادا ایران ،ترجمۀ یعقوب آژند ،ج  ،2ت ران ،گستره.
 -25فاتح ،مصط ی .)9782( .پنجاه سال ن ت در ایران ،ت ران :علم.
 -26ااسمی ،ایرج .)9783( .تاریخ ییصدساله مناطق ن ت خیاز جناوب (ج ،)9بای جاا :روابار
عمومی شرشت ملی مناطق ن ت خیز جنوب.
 -23شتاب خوزستان( .در زمینه تاریخ ،فرهن

 ،هنر و ادبیاات خوزساتان)( )9789ج ،9ت اران،

سایه هور.
 -28شسروا،احمد،)9762( .تاریخ پانصدساله خوزستان،انتشارات خواجو.

بررسی نق

صنعت ن ت بر ساختار اجتماعی 799 /

 -21شرینسون،مار ،)9785( .آبادان:ش رسازا ومعمارا تحت مدیریت شارشت ن ات ایاران
وانگلیس،ترجمه فرزیر فردان ،شماره.6
 -79شسایی ،احمد .)9786( .مرورا بر تاریخچه معمارا و عملیات ساختمانی مناطق ن ت خیز
جنوب ،بی جا ،روابر عمومی شرشت ملی مناطق ن ت خیز جنوب.
 -79گیرشمر ،رومار« .)9759( .صا ه مقادس در مسجدسالیمان» ،ترجماه مساعود رجاب نیاا،
ماهنامۀ هنر و مردم ،شماره .929
 -72ل سایی زاده،عبدالعلی،)9782( .جامعه شناسی آبادان ،انتشارات شیان م ر.ایران
 -77معتضد ،خسرو .)9738( .جن

ن ت روا شرهاا داس ،ت ران ،علمی.

-72معتقدا ،ربابه و دیگران« .)9712( .صنعت ن ات وتحاول جمعیتای وشاغلی درمنااطق ن ات
خیزجنااوب» ،تحقیقااات اجتماااعی ،پژوهشااگاه علااوم انسااانی و مطالعااات فرهنگاای ،سااال
سوم،شماره دوم
 -75وزیرا ،شاهر  .) 9789( .ن ات و اادرت در ایاران :از اناات تاا لولاه ،مرتضای ثاااب فار،
ت ران ،مؤسسه انتشاراتی عطایی.
 -76ویلسون ،آرنولد .)9767( .سا رنامۀ ویلساون یاا تااریخ سیاسای و ااتصاادا جناوب غربای
ایران ،ترجم حسیر سعادت نورا ،ت رام ،وحید.
 -73یرگیر ،دانی  .)9732( .تاریخ ج انی ن ت ،ترجمه غالمحسیر صالحیار ،ت ران ،اطالعات
 -78یعقوبی نژاد ،علی .)9732( .رییس ن ت ،بی جا :یادواره شتاب.
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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