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 چکیده:
شخصات شهر همواره در قلب بحث ر  تعریف و م عی قرا هاي نظریه اجتما

دارد؛ به این دلیل که شهر محل کانونی تولید و انباشت ثروت، قدرت، روابط 
ـ سیاسی، معماري، خاطره و هویت  عی  عی، تضادهاي اجتما طبقاتی و اجتما

عی و تولید نظام شانه جمعی، نظم اجتما ست. اي و  هاي ن ه تنها نمادي ا شهر، ن
ها را نیز  ي مردم و نحوه مقاومت آن کند، زندگی روزمره روابط قدرت را آشکار می

خ می شد.  به ر آبادان در دهه آخر قرن سیزدهم (ک و تا  1357) تا سال 1290شهر 
ساخته شده توسط سرمایه روز توسعه و تضاد  امروز، شهري  داري نفتی، محل ب

ع پدیدهگیري ان شهري و شکل ـ شهري بوده است. در این  وا عی  هاي اجتما
ک کنی سنادي و  پژوهش از روش چندگانه و ت شاهدات میدانی، منابع ا هاي م

راي بررسی توسعه و تضاد  مصاحبه خ شفاهی ب عمیق و منابع تاریخی و تاری هاي 
ستفاده شده است.  شان میدر شهر ا ج ن آبادان، هم تجربه توسعه  نتای دهد که 

ـ عی  سله مراتب و روابط  اجتما گی، سلطه، سل فرهنگی و هم تجربه تضاد، دوگان
ز اوایل دهه 1330تا  1310، 1310تا  1290هاي  طبقاتی بوده است. در سال  1330، و ا

ست، اما 1357تا سال  ، این تجربه توسعه و تضاد، دچار تغییر و تحوالتی شده ا
ست و به د اصلی، افزایش توسعه و کاهش تضاد بوده ا و  1340هاي  ویژه در دهه رون

آبادان توسعه1350 یافته که در زمان ملّی شدن صنعت نفت شکل گرفت،  ، ایده 
وده است،  شی گرفتن توسعه از تضاد ب ها  طور کلی هر دو این روایت اما بهموجب پی

د. در کنار هم و تحت تأثیر صنعت نفت شکل گرفته  ان
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 مسأله یانب و دمهمق
با ي نفت و مسائل پیرامون آن در ایران نیاز به واکاوي و بازبینی دوباره دارد. پیشینه

نیافته با اقتصادي ضعیف بود و آغاز قرن چهاردهم خورشیدي، ایران کشوري توسعه
 ,Ehsaniبه نقل از ؛ Barrier, 1984( خوزستان یکی از فقیرترین مناطق ایران بود

هزار نفر جمعیت  200). به هنگام کشف نفت در سال، خوزستان، حدود 141 :2014
اما پس از کشف نفت و )، Ibid: 142به نقل از ؛ Lawless & Seccombe, 1993(داشت 
شدن شدن و شهريویژه پس از جنگ جهانی دوم به این سو، صنعتیشدن آن بهتجاري

 کند.آبادان، رشد چند برابري پیدا می جهان و به تبع آن
ویژه نفت مرتباً رشد کرد و صنایع پس از جنگ جهانی دوم تقاضا براي مواد خام و به

به  1945که رشد اقتصاد جهانی از سال گیري داشتند. نتیجه اینو خدمات، رشد چشم
در  ).Kennedy, 1993: 73( بعد، بیش از کل تاریخ جهان قبل از جنگ جهانی دوم بود

همین فاصله و تحت تأثیر رشد نفت در اقتصاد جهانی، شهرهاي بزرگ یکی پس از دیگري 
ترین کرد، مهمچنان که جهان را دگرگون میبه وجود آمدند و رشد کردند. صنعت نفت هم

 گیري شهرها داشت.تأثیر را در شکل
بودند، چرا که » شهرهاي پیشاصنعتی«)، 1920( 1300قرن  آغازر ایران، شهرها تا د

تا این زمان، صنایع مدرن شکل نگرفته بودند و به همین دلیل جمعیت ایران نیز نرخ رشد 
ویژه با در طی قرن چهاردهم خورشیدي به ).Gholamipour, 2016( باالیی نداشت

افزایش درآمدهاي نفتی و استقرار صنایع نفتی در خوزستان، شهرهایی مانند 
ثر از صنعت نفت در ایران رشد کردند و اولین شهرهاي صنعتی مسجدسلیمان و آبادان متأ

 ). Ehsani, 2019ایران نام گرفتند (
شود و صنعت ها آغاز میشده با تأسیس پاالیشگاه نفت و ورود انگلیسی آبادان صنعتی

 Farrokh( بود» آبادان«به شهري به نام » عبادان«ي نفت عامل اصلی تبدیل جزیره
Mehr, 1998: 32.( گیري و رشد آن داشت. شرکت نفت نقش اساسی در چگونگی شکل

ي جانبهاما اکثر مطالعاتی گذشته در مورد آبادان، کمتر از منظر بررسی عمیق و همه
 ي شهري آبادان بوده است.تجربه

شده، باید ابعاد مختلفی را در بر عنوان شهري صنعتیرویکرد بررسی شهر آبادان به
هاي شهري، هاي نوسازي شهري با دینامیسم درونی رشد زیرساختبگیرد: از فرایند

امثال آن از یک طرف، و  ي آموزشی و بهداشتی، رشد بازار و اقتصاد شهري وتوسعه
ویژه پس از ي شرکت نفت و دولت (بهریزي شهري آگاهانهفرایندهاي سیاست و برنامه
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ي ي مبارزهي عرصهشهر به مثابهاجتماعی و  ـ کنسرسیوم نفتی)، و ایجاد دوگانگی فضایی
اجتماعی و آرایش طبقاتی مناطق مسکونی، مهندسی فضایی و  ـ طبقاتی، نابرابري فضایی

هاي اجتماعی شهري در مقابل این نظارت اجتماعی، و همچنین مقـاومت محـلّی و جنبش
و رشد، با  ي طبقاتی شهر از طرف دیگر. شهر آبادان در فرایند ایجادروندهاي ساختار سلطه

گوید، باید آن می» روالن بارت«گونه که ها مواجه بوده و همانهر دو این فرایندها و پدیده
خوانش کرد و این خوانش ضرورتًا ابعاد و البته » متن اجتماعی«ي یک را به مثابه

 هاي مختلفی خواهد داشت. روایت
فرهنگی است و هم  ـ گر توسعه و رشد اجتماعیي آبادان، هم نشانر واقع، تجربهد
با توجه به وابستگی جهانی به صنایع و روابط طبقاتی. بنابراین  دوگانگیگر تضاد، نشان

در نفت، گاز و پتروشیمی و متعاقب آن رشد و گسترش روزافزون این صنایع در ایران و 
ها و دیگر همین راستا، با توجه به نقش اجتماعات محلّی اطراف میادین و پاالیشگاه

سیسات نفتی و گازي، و اهمیت اساسی آنان در چگونگی روند اجتماعی این توسعه، باید تأ
ي تأثیرات اجتماعی و شهري صنعت نفت و گاز بر جوامع محلّی و گفت که مطالعه

کنند از اهمیت اساسی برخوردار مهاجرانی که براي شغل به مناطق نفتی مهاجرت می
، »آبادان«ري در شهرهاي نفتی کنونی مانند هاي اجتماعی و شهکه سیاستاست. این

دهد، در مورد و ... چه باید باشد و چگونه شهر را شکل می» ماهشهر«، »عسلویه«
 اجتماعات و شهرهاي نفتی که در آینده نیز به وجود خواهند آمد، صادق است.

 
 هاي پژوهشپرسش
ت نفت در آبادان ي اجتماعی، اقتصادي و جمعیتی متأثر از صنعتغییرات و توسعه -

 هایی بوده است؟در چه حوزه
 شدن و شهرنشینی در آبادان داشته است؟صنعت نفت چه اثراتی بر روند شهري -
 ي نفتی در آبادان چگونه بوده است؟ي رفاه اجتماعی و نقش مجموعهروند توسعه -
هاي اجتماعی، تضاد طبقاتی و جنبش ـ شدن، تضاد فضاییدر فرایند شهري -

هاي مقاومت در فضاي شهر به گري تحت تأثیر صنعت نفت چگونه بوده است؛ و جنبشکار
 چه شکلی رخ داده است؟ 
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 پیشینه پژوهش
 الف) تحقیقات داخلی

از اولین تحقیقاتی که در مسائل اجتماعی مناطق نفتی انجام شد، کار احسان نراقی 
در مورد  1337است که سال  »مسائل اجتماعی مربوط به صنعت نفت در ایران«با عنوان 

شهر آبادان انجام شد. نراقی در این تحقیق به افزایش سریع جمعیت آبادان و نتایج 
اجتماعی منفی آن از جمله مشکالت بهداشتی مردم و کمبود امکانات بهداشتی و خدمات 

پردازد. نراقی، یکی از علل ها میدرمانی، مسائل معیشتی مهاجران و مشکالت مسکن آن
سائل اجتماعی مانند افزایش فحشا، جرم و بزهکاري را، آسیب دیدن پیوندهاي قومی و م

ي سریعاً در محلّی پیشین مهاجرین و شکل نگرفتن پیوندهاي جدید اجتماعی در جامعه
ي مهاجرت در نتیجه» سازمانی اجتماعیبی«داند. به زبان دیگر، نوعی حال رشد آبادان می

 . )Naraghi, 1959( ه استسریع به آبادان رخ داد
نیروي کار در صنعت  اجتماعی تاریخ«با عنوان ي دکتري خود نامهاحسانی در پایان

، به بررسی چگونگی )»1908-1941ي کارگر صنعتی (گیري طبقهنفت ایران: شکل
گیري نیروي کار صنعت نفت در خوزستان و همچنین شهر آبادان متأثر از  شکل

کند احسانی در تحلیل خود، بیان می پردازد.نگلیس و ایران میهاي شرکت نفت ا سیاست
، محیط اجتماعی و طبیعی منطقه را تسخیر کرد تا 1داري نفتیکه  اقتصاد سیاسی سرمایه

آن را به منبع اقتصادي با اهمیت جهانی تبدیل کند. سیل کارگران نفت، مهندسان و 
ساالران، فعاالن سیاسی، قاچاقچیان، ، دیوانداران محلّیها، زمینها، خانوادهمدیران شرکت

روسپیان، گدایان، کشاورزان بومی، بازرگانان، پلیس و مهاجران در این اثنا به سوي آبادان 
ي نفتی و زندگی در اطراف آن کردند. محیط روانه شدند و شروع به کار براي مجموعه

صل چارچوب فیزیکی مصنوع شهر، هم حاصل این مواجهات پیرامون نفت بود و هم حا
(متأثر از » دگرگونی بزرگ«دهنده به آن مواجهات، و فضاي شهري آبادان، بازتابی از ساخت

 ,Ehsaniداري نفتی بوده است (ي سرمایهدیدگاه کارل پوالنی) به وجود آمده در سایه
طق داري سعی داشته است که از آبادان و دیگر منااز نظر احسانی، استعمار سرمایه). 2014
عرضه شود که با » تاریخبی«و مردمانی » سرزمینی برهوت و خالی از سکنه«تصویر  نفتی،

یابند. به نظر احسانی، موضوع تکراري وجود سرزمینی برهوت آمدن شرکت نفت، توسعه می
 هاي انجام شده بهو بدون استفاده از سوي بومیان ناکارآمد، یک ویژگی رایج پژوهش

1 petrocapitalism 
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روپایی (بیشتر بریتانیایی)، کاشفان، جاسوسان، میلیونرها، سربازان، ي ماجراجویان ا وسیله
  ).Ibidبه این سو، بوده است ( 19گذاران از قرن ها و سرمایهدانشمندان، دیپلمات

تحول فرهنگ شهري در «ي دکتري خود با عنوان در رساله ،)2003زاده (میر عظیم
پردازد. او اعی و فرهنگی در آبادان می، به تغییرات شهري، اجتم»شهرهاي در حال تغییر

 شهر ایران استگام و استثنایی، و نخستین شرکتمعتقد است که آبادان، شهري پیش
)Azimzadeh, 2003: 228-230 .(ي  دهنده فرد و بازتاب  اي منحصربه آبادان تقریباً نمونه

حال آبادان  این و سخت مدرن است. اما با شدن تحت پدرساالري سفت  شکل افراطیِ شهري
شهري در آبادان   يبه مثالی از رهایی از پدرساالري مدرن نیز بدل شد. در فرایند توسعه

ال رفت که به ظهور فرهنگ جدید انسانی و ؤکنترل بر فضاي عمومی قویاً زیر س
دموکراتیک شهري انجامید؛ شکوفایی زندگی شهري همراه با سازمان فضایی خاص خود. 

هاي ابتدایی خود را  چند دهه بعد از زمانی رخ داد که کشور نخستین گام این موضوع تنها
زاده،  کار عظیم ).Ibid: 230( داشت برمی  پارچه ملّتی مدرن، متمرکز و یک ـ  به سوي دولت

توجهی به توسعه و نوسازي اي که دارد، بیبه لحاظ انتقادي بسیار راهگشا است، اما نکته
 ي نفتی است.ي شهري برآمده از فعالیت مجموعهرونی جامعهشهر آبادان و دینامیسم د

، »هاآبادان بین خطوط و فنس«ي پژوهشی راسموس کریستین الینگ در مقاله
ي در آبادان بر سر یک درگیري بین ساکنان محلّه» نفت، فضا و خشونت«تصویري از 

  ير بازار، ایرانیانِ محلّهدو فقره درگیري د«کند: ها را روایت میي هندياحمدآباد و محلّه
الینگ ». بهمنشیر حمله کنند  ياحمدآباد را تحریک کرد که به کارگران هندي محلّه

 ـ نوب غربی ایران، شرکت نفت انگلیسج  دورافتاده  يدهد که چگونه در گوشه توضیح می
عنوان  خود را به 1908جا شرکت نفت از سال  خلق کرد. در این 1ایران، فضایی استثنایی

ملّت موجود  ـ  اي مطرح و تحمیل کرده بود که در متن یک دولت یک موجودیت فرامنطقه
روشنی تحت نفوذ شدید خارجی   کرد که هرگز رسماً مستعمره نشده بود، اما به فعالیت می

ایران، پیوندهاي متقابل میان  ـ قرار داشت. در این توافق، شرکت نفت انگلیس
شد، و شهر مدرنِ  که نفت در آن استخراج می» میادین«و عشایريِ هاي روستایی  کرانه پس

دهد که در شد را حفظ کرد. الینگ توضیح می پاالیشگاهی آبادان که نفت از آن صادر می
فضاي شهري   يساختار و مبارزه درباره  يتواند براي مطالعه سطح خُرد، رویداد بهمنشیر می
 آبادان مورد استفاده واقع شود.

دهد که چگونه شرکت نفت انگلیسی متوجه شد که براي کنترل ینگ نشان میال

1 space of exception 
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  ي تجربه«جمعیت باید به راهبرد اجبار فضایی و مهندسی اجتماعی فضا روي بیاورد: 
رشد و   به ریزان آموخته بود که یک جمعیت دائماً رو استعماري هندوستان به این برنامه

رويِ مدیریت یک فعالیت تجاري کارآمد است. براي ناهمگن و نافرمان، چالش اصلیِ پیشِ
ها و  رویارویی با این چالش، شرکت راهبرد اجبار فضایی را در پیش گرفت و تنش

را  ـ ها که به رویداد بهمنشیر انجامید از جمله دشمنی بین ایرانیان و هندي ـهایی  خشونت
میراث استعماري اجبار  جا که از آن«کند که: گونه تفسیر میالینگ این تولید کرد.

خوردن نظم در این   هم  اجتماعی در فضاي شهري آبادان به لحاظ فیزیکی آشکار بود، به
 ).Elling, 2015: 197-221(» فضا، عالمت مقاومت بود

به اثرات اقتصادي، سیاسی » شناسی آبادانجامعه«زاده در کتاب خود با عنوان لهسایی
 ,Lahsaizadehي آبادان پرداخته است (ري و توسعهگیو اجتماعی پاالیشگاه بر شکل

2005 .( 
که به بررسی تغییرات اجتماعی و » انگلو و بنگلو در آبادان«زاده در کتاب کار ولی

پردازد نیز، همین گونه است. لحن پژوهش اقتصادي آبادان تحت تأثیر پاالیشگاه نفت می
گونه آبادانی است و به طور داستان اي پر آسایش و افتخار وهمراه با نوستالژي گذشته

ها در هاي مثبت و منفی صنعت نفت و حضور انگلیسیشود که در آن جنبهروایت می
که چگونه پاالیشگاه نفت باعث رشد و رونق شهري، کشاورزي دهد؛ اینآبادان را توضیح می

کل گیري ها و شهاي اجتماعی، تبعیض نژادي انگلیسیو بازار شد و همچنین نابرابري
 ).Valizadeh, 2012(فرهنگ اعتراضی در آبادان را موجب شد 

نفت، دوگانگی، مقاومت و وابستگی: نتایج دو «ي در مقاله 1398معیدفر در سال 
هاي نفتی و نوع ي وضعیت محلّی با وضعیت شرکت، مقایسه»بررسی در بهرگان و عسلویه

» وابستگی«و » مقاومت«، »وگانگید«ي مردم با شرکت نفت را با مفاهیمی چون رابطه
شناسی در عسلویه و کار محمد ي انجمن جامعهکند، مفاهیمی که در مطالعهتعریف می

شود. از نظر معیدفر در پی ورود صنعت نفت در فاضلی و همکارانش در خارگ نیز دیده می
ث هاي جدیدي شده که هم باععسلویه و بهرگان، تغییرات اجتماعی باعث ورود ارزش

ي شرکتی و هم باعث ي محلّی و جامعهدوگانگی در فضاي اجتماعی بین جامعه
» برابرنهاد«ي محلّی شده است. مردم محلّی مرکز صنعتی جدید را هایی در جامعه مقاومت

کنند و همین نگرش، باعث ي تمام مشکالت خود را در آن جستجو میخود تلقی و ریشه
هاي غیرِ نفتی اقتصاد شده و به وابستگی شدید به ها در بخشکاهش خالقیت و تالش آن

 ).Moeidfar, 2009: 47-78(ي محلّی دامن زده است نفت و افزایش انتظارات در جامعه
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تأثیر صنعت نفت بر تحول حیات «ي خود با عنوان نامهدر پایان ،)1392معتقدي (
دهد که صنعت مینشان » 1287-1304خیز جنوب ایران: اجتماعی فرودستان مناطق نفت

ي صنعت نفت اي در مناطق نفتی خوزستان شد: توسعهنفت باعث تغییرات اجتماعی عمده
گیري قشر کارگر صنعتی شد. جایی جمعیت، افزایش جمعیت، تغییر مشاغل و شکلبهبه جا

عنوان کارگر جهت تأمین نیروي انسانی براي شرکت نفت، استخدام عشایر و روستاییان به
خیز ي نفتي وسیع صنعت نفت، سبب مهاجرت افراد از نقاط مختلف به منطقههدر مجموع

جایی وسیع جمعیت شد که با خود تفاوت مذهب، نژاد، قومیت و ملّیت و خوزستان و جابه
خصوصاً زبان را به بار آورده و فرهنگی مختلط جایگزین فرهنگ بومی و خودي عشایر لر و 

  ).Motaghedi, 2013( شهرها شد ـ عرب در شرکت
 

 ب) تحقیقات خارجی
Wiedmann, Salama (2013) هاي  گاه از سکونت«ي خود با عنوان در مقاله

شدن سریع  در قطر، به شهري» هاي شهري دوحه هاي پسانفتی: دگرگونی پیشانفتی تا قطب
پردازند. به نظر دوحه پایتخت قطر از زمان شروع تولید نفت در اواسط قرن بیستم می

اند با  من و سالما، راهبردهاي جدید توسعه که براي تنوع اقتصاد قطر اجرا شدهواید
هاي جهانی، به یک فرایند جدید دگرگونی  انداز تبدیل دوحه به قطبی در شبکه چشم

اند. همچنین فرایندهاي دگرگونی اقتصادي در قطر همواره منتج به  شهري انجامیده
ي شهري تأثیر  ه به سهم خود بر توسعهاند ک ساختارهاي جدیدي در جامعه شده

 اند. گذاشته
 

 پژوهش ادبیات نظري
خیز و همچنین هاي مختلف در مورد صنعت نفت بر جوامع ملّی مناطق نفتدیدگاه

ي صنعتی از منظر توسعه -1بندي است: شهرهاي نفتی، تا حدودي از سه منظر قابل دسته
هاي زمانی اجتماعی و مسائل و آسیبساگیري بیي نامتوازن و شکلو ایجاد توسعه

اجتماعی ناشی از آن. این نوع مطالعات ابتدا توسط احسان نراقی در مورد آبادان شکل 
، در مورد عسلویه و دیگري شهرهاي نفتی ایران به کار رفت. 1380ي گرفت، اما در دهه

مع محلّی ي جواي دوم، نوعی از مطالعاتی است که به نوسازي شهري و توسعهدسته -2
ي ایران پردازد. در این دیدگاه، اگر صنعت نفت نبود، هم جامعهتحت تأثیر صنعت نفت می

شدن را تجربه کردند که بخواهند مسائل ناشی از شهريو هم جوامع محلّی توسعه پیدا نمی



 8 99پاییز  ،1 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

دیدگاه تضاد شهري و مهندسی اجتماعی فضاي شهري توسط شرکت نفت که به  -3کنند. 
ها، بخشی از ها و روایترسد که هر سه این دیدگاهنه منجر شد. به نظر میي دوگاجامعه

کنند، اما هر یک به تنهایی کافی نیستند. به همین دلیل ضرورت دارد حقیقت را آشکار می
ایم، که در یک تحقیق و با در نظر گرفتن یک میدان تحقیق که ما آبادان را در نظر گرفته

 هري تحت تأثیر صنعت نفت در کنار همدیگر دیده شود.هاي توسعه و تضاد شروایت
تواند به ما کمک کند و هاي شهري، میي شهري آبادان، متأثر از نظریهبررسی تجربه

طور شناسی شهري شیکاگو و دیدگاه انتقادي شهري بهبه همین دلیل دیدگاه جامعه
 اجمالی توضیح داده خواهند شد. 

د هانري لوفور، دیوید هاروي، ادوارد سوجا و دیگران، در دیدگاه انتقادي کسانی مانن
ها اهمیت هاي مهم اندیشه و تحقیق است. که در آنشهر و فضاي شهري، یکی از سوژه

شهر، به این دلیل است که محل اصلی و کانونی تولید ثروت، انباشت قدرت، تضادهاي 
اي و هاي نشانهد نظامطبقاتی و اجتماعی، تضادهاي سیاسی، خاطره و هویت جمعی، تولی

ي این فرایندها، در سازمان فضایی و اجتماعی شهر متبلور امثال آن شده است و همه
چنان که فضایی براي گردش سرمایه و تضادهاي طبقاتی است، فضایی شود. شهر هم می

ها و نمادها نیز بوده است. در این فضا است که براي تولید هویت جمعی، گردش نشانه
شوند. بندي میاجتماعی در شهر دسته ـ ان و فرادستان شهري، به شکل فضاییفرودست

ي ي مردم و نحوهکند، بلکه زندگی روزمرهبنابراین شهر، نه تنها روابط قدرت را آشکار می
کشد. در این متن، نوعی از قلمروبندي شهري وجود دارد که ها را نیز به رخ میمقاومت آن

ي اجتماعی گیرد. در نظریهها شکل میهاي ساکن در محلّهو گروه میان نیروهاي اجتماعی
دهند انتقادي شهر، اشکال جدید سازمان اقتصادي، الگوهاي فضایی جدیدي را شکل می

بخشد. دهی مجدد فضایی، به روابط و مناسبات اجتماعی، ساختار میکه این سازمان
کنند، که مردم در آن زندگی میکه یک ساخت کالبدي باشد بنابراین شهر بیش از آن

دهی زندگی جمعی است. از زماني ساي سرمایه، دولت و مردم و نحوهبازنمایی رابطه
» متن«ها باشد، نه فقط یک اي از بناها و ساختمانکه مجموعهرو، شهر بیش از آن این

باید به که » زبانی گویا و پر تحرّك است«ي روالن بارت، شهر فقط خواندنی که به گفته
کند، این متن، نه تنها روابط قدرت را آشکار می. )Kowsari, 2014: 29( سخن درآید

 کشد. ي مقاومت آن ها را نیز به رخ میي مردم و نحوهبلکه زندگی روزمره
توان در متن را نیز می» مکتب شیکاگو«شناسی شهري همچنین، دیدگاه جامعه

این دیدگاه، به مسائل اجتماعی حاصل از  ي نوسازي شهري قلمداد کرد. درنظریه
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ي اجتماعی، نابرابري، جرم و ... نشینی، فاصلهشهرنشینی و شهرگرایی مانند اعتیاد، حاشیه
ي طبقاتی، بلکه ناشی از ي ساختار و نظام سلطهها را نه عارضهشود، اما آنپرداخته می

کاگو، به اهمیت طرح و شناختی شیکنند. دیدگاه بومعوارض نوسازي شهري تلقی می
عنوان ي شهري را بهکند و توسعهدهی شهر کمتر توجه میریزي آگاهانه در سازمانبرنامه
ي هر رسد که نظریهگیرد. به نظر میي شهري در نظر میاز مدرنیته» فرایند طبیعی«یک 

ري ي شهتوان در بررسی تجربهي انتقادي را، میي مکتب شـیکاگو و نظریهدو نظریه
 آبادان در نظر گرفت. 

توسعه و تضاد «بر اساس این دیدگاه ترکیبی، عنوان چارچوب تحلیلی این تحقیق را 
ي شهري آبادان، روایت دو خطی است: روایت گذاریم که بر اساس آن، تجربهمی» شهري

که عامل اصلی هر دو، شرکت نفت است: روایت نوسازي، به » تضاد«و روایت » نوسازي«
ي روستایی جزیرهي شهري مدرن تحت تأثیر نفت و بیرون آمدن آن از نوعی شبهگیرشکل

ي اقتصادي، اجتماعی و خالقیت و یافته با توسعهمانده، به شهري مدرن و توسعهو عقب
 پردازد. تنوع فرهنگی می

ها، ي شهري آبادان، سرشار از تضادها و کشاکشدر روایت انتقادي، تجربه
گیري نشینی شهري و شکلها و طردهاي اجتماعی، فقر و حاشیهضها، تبعی محرومیت

ریزي شهري مبتنی بر نظام طبقاتی، طرد ي شهري طبقاتی فقیر و غنی است. برنامهجامعه
ي پیش از نفت و مهندسی اجتماعی بخشی از آن در قالب جمعیت کارگري براي جامعه

ترین شرکت داري نفتی و مهم، سرمایهداري نفتی است. در این روایتتداوم فعالیت سرمایه
ریزي سیاست شهري و ایران، با برنامه ـ نفتی جهان در آن دوره یعنی شرکت نفت انگلیس

سازد که یک طرف آن اي دوگانه، طبقاتی و سلسله مراتبی میساز، جامعهاجتماعی دوگانه
بومی فقیر و محروم ي ي نفتی و شرکتی مرفه قرار دارد و در طرف دیگر آن، جامعهجامعه

 ي نفتی حضور دارند.از مواهب توسعه
 
 پژوهش شناسیروش

ي شهري آبادان متأثر از صنعت گیري و توسعههدف این تحقیق، شرح و بسط شکل
هاي شرکت نفت و عوامل دیگري چون دولت و مردم است از یک سو، و از نفت و فعالیت

هاي شهرسازي ي است که سیاستهاي شهرسوي دیگر، نشان دادن تضادها و کشاکش
شرکت نفت (و همراهی دولت) موجب آن بوده و هست. بنابراین این تحقیق توأمان روایتی 

اي و اسناد، تاریخ است. روایت تاریخی تحقیق، به منابع کتابخانه» معاصر«و » تاریخی«
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تماعی اج ـ هاي عمیق با مردم آبادان که شاهد فرایند تغییرات شهريشفاهی و مصاحبه
مدنظر است، » نگاري تاریخی شهريمردم«اند، تکیه داشته است. در تاریخ شفاهی، بوده
ي آبادان پیش از انقالب اسالمی ارتباط که مردم آبادان، به ویژه مردمی که با گذشتهاین

اند، چه نگرشی در مورد شهر خود دارند، ارزش و اهمیت زیادي در این تحقیق دارد. داشته
اي، اسناد، اي از منابع کتابخانهو آمیخته» روش چندگانه«ن، روش پژوهش، نوعی بنابرای

ي مردمی و ي زیستههاي تجربههاي مستقیم و روایتها و همچنین مشاهدهمصاحبه
روشی، هاي تکدر روش چندگانه، نتایج آن بیش از پژوهشنگاري شهري است.  مردم

ال ؤسازي، براي رسیدن به پاسخ یک سر مثلثدارد. د 1سازيبندي یا مثلثویژگی مثلث
شود. بنابراین، ها و اطالعات استفاده میآوري دادههاي مختلف جمعمشخص، از روش

 افزاید. ها و اطالعات، به اعتبار تحقیق میي کسب دادههاي چندگانهروش
 
 هاي پژوهشیافته

دهد را بسط می »2ایترو«ي شهري آبادان، دو شناختی، از تجربهاین پژوهش جامعه
 4(توسعه) و روایت انتقادي 3که گاهی در هم تنیده و گاهی مجزا هستند: روایت نوسازي

ي نفتی و یافته متأثر از مجموعهگیري شهري مدرن و توسعه(تضاد): روایت اول، به شکل
عدها یافته (بي روستایی، به شهري مدرن و توسعهجزیرهبیرون آمدن عبادان از نوعی شبه

پردازد که در آن، اجتماعات سنتی روستایی (بدون تاریخ شهرنشینی به نام آبادان) می
شود. در این روایت، مردمی فقیر و پراکنده در ي مدرن شهري تبدیل میصنعتی) به جامعه

ي نفتی، به سنتی، طی چند دهه فعالیت شرکت نفت و مجموعه» 5اجتماعات«
 یابند. ست میي شهري و شهرنشینی د »6جامعه«

متّکی است؛ » تضاد شهري«شهري آبادان در روایت انتقادي، بر  ياما توضیح تجربه
آمیز ي نفتی، نه یک روند مسالمتي شهري آبادان متأثر از مجموعهدر این روایت، تجربه

ها و طرد اجتماعی بوده ها، تبعیضها، محرومیتنوسازي، که مملو از تضادها و کشاکش
اجتماعات سنتی و ایلیِ پیش از نفت و مهندسی اجتماعی بخشی از آن در قالب  است؛ طرد

1 triangulation 
2 narration 
3 modernization 
4 critical 
5 community 
6 society 
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 داري نفتی. جمعیت کارگري براي تداوم فعالیت سرمایه
شود که نشان از اند، دقایقی دیده میدر دیدگاه روشنفکرانی که خود آبادانی بوده

ا نیز در دلِ خود دارد. ي شهري آبادان است که البته روایت تضاد رهمدلی با روایت توسعه
اش را در هاي کودکی و جوانیعنوان یک آبادانی و کسی که سالمثالً نجف دریابندري، به
ویژه ایران (به ـ ي شرکت نفت انگلیسدهد که آبادان حتی در دورهاین شهر بوده، نشان می

 ي شهري بوده است:)، عاملی مهم در توسعه1320ي در دهه
ان یک عامل مؤثر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي بود. البته سه شرکت نفت در آباد«

بار بر علیه شرکت اعتصاب شد. ولی از طرفی شرکت نفت، جهات مثبت خیلی زیادي براي 
هایی که شرکت براي کارگران و کارمندان خودش ساخته شهر و مردم آبادان داشت. خانه

لمان انگلیسی و سایر چیزهایی که هاي درس معبود، تکنیکال اسکول (مدرسه فنی)، کالس
هایی براي آبادان و مردمش ایجاد کرده بود. شرکت نفت براي شهر ایجاد کرده بود، مزیت

 ي هاي جامعهالبته فضاي اجتماعی که شرکت نفت در آبادان ساخته بود، متأثر از ویژگی
تبدیل کرده  هایش را به دو قسمتانگلیسی، خیلی طبقاتی بود. مثالً شرکت نفت اتوبوس

که فقط » سینیور استاف«بود: تعدادي که دورش نوار قرمز داشت و رویش نوشته شده بود 
ها، یعنی »جونیور استاف«ها مخصوص مخصوص کارمندان ارشد بود. تعدادي از اتوبوس

 ).Daryabandari, 2015(» کارمندان معمولی شرکت نفت بود
شود بادان پیش از انقالب شنیده میاي که از مردم عادي و شهروندان، از آقصه

ي توسعه و رفاه شهري است که در آن زمان )، قصه1350و 1340هاي ویژه آبادان دهه (به
شود. این توسعه و رفاه، فقط محصول جز تهران، در دیگر مناطق و شهرهاي ایران دیده نمی

ري شهر و گیحضور شرکت نفت و پاالیشگاه نیست، هر چند عامل اولیه و اصلی شکل
ي بازار و تجارت، ي آن، نفت بوده است، اما آبادان در روایت مردمی، داستان توسعهمجموعه

ها، ها و باشگاهي نفتی، کافهي شهري بیرون از مجموعهرشد و رونق کشاورزي، توسعه
هاي سرمایشی و امثال کشی و سیستمسیستم حمل و نقل عمومی مناسب، برق و آب لوله

شود، اما در . در این روایت مردمی، تضاد و کشمکش و نابرابري هم دیده میآن نیز هست
 شود و نه بر عکس. ذیل توسعه و نوسازي و رفاه تعریف می

 
 ي شهريبخش اول: آبادان در فرایند توسعه

ي نوسازي و توسعه آبادان تحت تأثیر نفت دهندههایی که نشاندر این بخش، شاخص
گیري شهر، گسترش کالبدي عبارت از: مهاجرت، جمعیت و شکل باشند،و شرکت نفت می
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هاي همچون بهداشت شهر، رشد اشتغال و اقتصاد محلّی، توسعه و رفاه اجتماعی در زمینه
فرهنگی، سبک زندگی،  ـ و درمان، خدمات آموزشی و تحصیلی، تغییرات اجتماعی

از موارد فوق بر مبناي اسناد،  هاي فرهنگی و ... است. لذا در زیر هر کدامگیري هویت شکل
 نگاري شهري و سایر منابع اطالعاتی تفسیر خواهند شد. هاي شفاهی، مردممصاحبه

 
 گیري شهر مهاجرت، جمعیت و شکل

اي که در آن پاالیشگاه ساخته شد، جزیره ،)1909( 1288منطقه عبادان در سال 
ساکن بودند و خرما  در آن  گلی هاي قوام عرب در کلبهکوچک شامل روستاهایی بود که ا

کردند و با شهرهاي کوچک همجوار در داد و ستد بودند.  دادند، ماهیگیري میپرورش می
جمعیتی که کنشگران اقتصادي و اجتماعی متعدد با ورود اي روستایی و کمجزیره رودخانه

)، 1920( 1300 هايبرداري از آن، تا حدود سالخود، فرایند تأسیس پاالیشگاه نفت و بهره
هزار نفر  60اي تبدیل کردند؛ جمعیتی بیش از آن را به شهر نفتی و ترابري گسترش یابنده

در آن ساکن شدند و این شهر به سایت بزرگترین پاالیشگاه جهان تبدیل شد. مدیران، 
کارگران، کارمندان اداري، تاجران، خدمتکاران، قاچاقچیان، خرماکاران محلّی، روسپیان، 

ي آن ساخته شده بود، ازان و دیگران در آبادان، شهري که به دلیل نفت و به واسطهسرب
جهش ناگهانی و «). Ehsani, 2019: 36(ي نفتی را ساختند مسکن گزیدند و مجموعه

سال «ي مردمی در آبادان است: ي تجربه، تعبیر مناسبی براي این دوره»سریع از گذشته
پاالیشگاه، آقاي داویدسون و   ي حصیري براي طراح اولیهفقط یک چادر و یک کلبه  ،1288

تأسیسات نفتی، یک شهر ایستا به   يآشپز ایشان وجود داشت. از آن زمان به بعد با توسعه
 ,Farrokh Mehr( »یافته و پویا به نام آبادان تبدیل شدنام عبادان به شهري توسعه

1998: 32.( 
دان به پنجمین شهر کشور تبدیل شد و در ي آبادر مدتی کوتاه، شهر نوساخته

، جمعیت آن از شهر شیراز بیشتر بود. رشد 1324ي جنگ جهانی دوم، در سال خاتمه
و کالبدي شهر بود و با گسترش پاالیشگاه شدت   ي اقتصاديپاي توسعه جمعیت آبادان، هم

نفر از کل هزار  25)، تعداد کارکنان پاالیشگاه 1943خورشیدي ( 1322یافت. در سال 
هزار نفري شهر جدید آبادان بود. تعداد کارکنان پاالیشگاه در سال  100جمعیت حدود 

هزار نفر (حدود یک سوم جمعیت شهر) رسید. این تعداد در سال  39به حداکثر  1327
-Planhol, 1982: 53( هزار جمعیت شهر) رسید 143هزار نفر (از مجموع  31به  1331

57.( 
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هزار نفر رسید. وقتی  276، جمعیت آبادان به 1345سال  در سرشماري عمومی
فعالیت پاالیشگاه وضعیت ثابتی به خود گرفت، رشد جمعیت شهر کُندتر شد، اما رشد 

، همچنان ادامه یافت و جمعیت 1355تا  1345هاي ي سالاقتصادي شهر آبادان در فاصله
 ).Ibid: 53-57( رسیدر هزار نف 296و پیش از وقوع انقالب، به  1357شهر در سال 

ي فعالیت نفت از یک ، با نحوه1357تا  1290این تغییرات جمیعتی و رشد شهر از 
طرف و رشد بخش محلّی شهر از طرف دیگر، گره خورده بود. با آغاز کار پاالیشگاه، 

کشی، درمانگاه و ... رشد کردند. در کشی، برق، آب لولهشهرسازي آغاز شده بود و خیابان
، بازارهاي سنتی شهري و مدرن (متعلّق به »بِریم«و » باوارده«شهر اولیه در ر شرکتکنا

شرکت) رونق گرفتند و مهاجرت به منطقه از نقاط همجوار و غیرِ همجوار شدت گرفت تا 
هزار ایرانی از اقوام مختلف و چند هزار  30، جمعیت شهر به 1300جایی که در سال 

ي عبادان به تدریج به شهر صنعتی و مدرن رسید. دهکدهاي و انگلیسی میهندي، برمه
کردند. روند رو هاي کوچک و بزرگ به تدریج رشد میها و فروشگاهشد و مغازهتبدیل می

جا که احمد کسروي که در سال به رشد جمعیت آبادان طی این مدت ادامه یافت، تا آن
 داند:هزار نفر می 30 از آبادان دیدار کرد، جمعیت کارگران شرکت را 1302

گونه  هاي بزرگ از هرهاي شرکت است. ماشینترین کانونعبادان یکی از بزرگ«... 
در آنجا به کار انداخته شده و سی هزار نفر کمابیش کارگران شرقی و غربی در آن کارخانه 

ندوستان العرب و خلیج فارس به اروپا و هها از راه شطکند. نفت به دستیاري کشتیکار می
هاي نخستین اسالم، شهري بوده، سپس شود. عبادان در قرنها برده میو دیگر سرزمین

اي از آن باقی نمانده بود. ولی اکنون یکی از شهرهاي بزرگ و ویرانه شده و جز دهکده
ها با نور الکتریک روشن جا کشیده شده که شبها در آنآبادان بشمار است و خیابان

 »باشد جا از هندي و ایرانی و اروپاي، از سی هزار تن بیشتر میآن شود و مردم می
)Kasravi, 2005: 251.( 

یافت و بر تعداد کارگران  به همان نسبتی که عملیات شرکت نفت در آبادان توسعه می
 یافت. شد، نسبت جمعیت شهر افزایش  افزوده می

دهد. باید توجه ان میمورد بررسی را نش يجمعیتی آبادان طی دوره روند 1 جدول
 ) هیچ آمارگیري رسمی در کشور انجام نشده بود.1956( 1335داشت که تا سال 
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 1395تا  1335هاي روند تغییرات جمعیتی شهر آبادان در سال :1جدول 
Table 1: The trend of demographic changes in Abadan in the years 1956 

to 2016 
 1395 1390 1385 1375 1370 1365 1355 1345 1335 سال
Year 1946 1956 1966 1976 1981 1986 1996 2011 2016 

 298090 271484 219772 206073 84774 0 294068 272962 226083 جمعیت
)Source: Statistics Center of Iran Portal( 
 

گیر و یاي روستایی با چند صد ماهسال، آبادان از منطقه 50ي کمتر از در یک دوره
هزار نفر و بزرگترین شهر خلیج فارس و یکی از  250بیش از  دار، به شهري با جمعیتنخل

گر و ها بدل شد. مهاجرپذیري این شهر، نمایاني شهري ایران در آن سالمراکز عمده
اکثریت قریب به اتفاق بود که » شهر مهاجران«ي اصلی رشد شهري است. آبادان، لفهؤم

 )، شهري چند1310ي (در دهه آن، در شهرهاي دیگر متولد شده بودند.سال افراد میان
شده) با رشدي اجتماعی (گر چه نابرابر) به وجود آمد. در کنار فرهنگی (گر چه تفکیک

ي متوسط نیز سکونت داشتند. شهر هم شاهد سرکوب آبادهاي فقیرنشین، طبقهحلبی
 ).Elling, 2014 & 2015افزایش بود (فعاالن کارگري و هم شاهد تحرّك اجتماعی رو به 

 
 گسترش کالبدي شهر

تا  1290رشد کالبدي شهر آبادان، در پنج مرحله صورت گرفته است. مرحله اول (
، »بِریم«هاي شرکتی پاالیشگاه و محلّه ياولیه شهر در محدوده ي) که در آن هسته1310

شکل » جنوبیباوارده «و » یباوارده شمال«و » لینسیک«، »کارگر (بهمنشیر)«، »بهار«
 هايمحلّه)، 1330تا  1310 هايدوم گسترش شهر (سال يگرفته است. در دوره

ي سوم گسترش شهر گسترش یافتند. در دوره» رودگاهف«و » امیري«، »احمدآباد«
تانکی «، »کُفشیه«از ایستگاه یک تا هفت، » بهار«هاي )، محلّه1350 تا 1330هاي  (سال

، »هالل پتروشیمی«هاي و ساخت محلّه» ي فرودگاهي محلّهتوسعه«، »کارون«، »ابوالحسن
باوارده «، »هامجردي«از ایستگاه هفت تا دوازده، » بهار«، »زمین شهري«، »پیروزآباد«

، صورت گرفته »طیب«و » سده«، »جمشیدآباد«، »پلیس«، کوي »دریا«، کوي »شمالی
» ذوالفقاري«و » فرهنگیان«) کوي 1359تا  1350چهارم گسترش شهر ( ياست. در دوره

سلیچ غربی و «، »امیرآباد«هاي پس از انقالب اسالمی تا امروز، محلّهنیز ساخته شد. 
 ساخته شد» ذوالفقاري یک«و » ولیعصر«، شهرك »شطیط«، »کوي قائم«، »شرقی
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)Baharvand Mehraz Consulting Engineers, 2009.( ري گیپالنهول در مورد شکل
شهر آبادان) و  ـ ي شرکتی (شرکتشدهریزيد برنامهفضا و محلّات شهري آبادان، از دو رون

هاي مشخصی را برد که هر دو روند، محلّهروند خودجوش محلّی (شهر آبادان) نام می
 ساختند:
 ریزيهاي طراحی و برنامه نشینی محلّه ي کالبدي شهر آبادان، در همتاریخ توسعه«

یافته است. پاالیشگاه در  و مناطق خودجوش مردم غیرِ شرکتی گسترش   یي شرکتشده
توجهی احاطه کرده است   مرکزي شهر واقع شده و اطراف آن را فضاي خالی قابل ي ناحیه

(که از ابتدا براي گسترش آن در نظر گرفته شده بود، اما بعدها به سایر صنایع نفت 
  اي طراحی شده کنان پاالیشگاه به صورت شبکهاختصاص یافته است). محلّات مسکونی کار

شده، آب مصرفی خانگی و سایر امکانات آسایش و   هاي آسفالت و سیمایی مدرن با خیابان
 با هم تفاوت دارند.  ... دارند که بر اساس سطح استخدام و جایگاه اجتماعی جمعیت هدف

ا شهر شرکتی، شهر غیرِ شهر، یـ  بنابراین در آبادان از همان آغاز، در کنار شرکت
شد، شکل شناخته می» شهر آبادان«ي شرکتی و محلّات خودجوش که اصطالحاً محلّه

ي تعامالت ضروري شهر قرار داشت، اما به واسطه شرکت يگرفت که گر چه بیرون از دایره
میان آن و شرکت در قالب اختصاص زمین، مرزگذاري با تأسیسات و فضاي شرکتی و حفظ 

توجه باشد؛ هر چند این توانست نسبت به آن کامالً بیکارکنان، شرکت نفت نمیامنیت 
توجه غالباً با اکراه و بر اثر فشار اجتماعی کارگري و افکار عمومی سراسري بود. اما استمرار 

ي بعد از خلع ید و تشکیل کنسرسیوم نفت، باعث وابستگی این روند به خصوص در دوره
شهري از سوي  ـ به شرکت و پذیرش نسبی اقتضائات شرکتکارکردهاي نهادي شهر 

 ي شهري نیز شده است.ساکنان منطقه
التحصیالن دانشگاه کمونیستی کارگران شرق در مسکو بود یوسف افتخاري که از فارغ

براي ساماندهی اعتصابات کارگران نفت به خوزستان رفته و در آبادان  1307و در سال 
 دهد:گونه توضیح میرا این 1308باد در سال ، وضع احمدآشودساکن می

اي بود که در عمرم دیده بودم و حتی توالت هم نداشت و ترین محلّهاحمدآباد کثیف«
هایی حفر کرده نشستند. البته آبادان کالً این طور کثیف بود، ولی کانالمردم لب آب می

لی احمدآباد این چیزها را رفت. وبودند که جزر و مد این مدفوع و کثافات به دریا می
شد. وضع کارگران بسیار بد بود. یک کارگر که سوابق ها از آنجا شروع مینداشت. بیماري

گرفت نه تومان و حداقلش شش تومان یعنی خیلی زیادي داشت، حداکثر حقوقی که می
ین ترترین و مفلوكترین و بیچاره، بدبخت1308... در تاریخ  روزي دو ریال بود. نبود
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کارگران دنیا عبارت از کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران بود. کارگران این شرکت غذا و 
اي از این پوشاك و مسکن کافی نداشتند. این کارگران از حداقل زندگی محروم بوده، عده

دادند. ها به علّت نداشتن مسکن زیر درخت خرما به زندگی تلخ و ناگوار ادامه میبدبخت
هایی از بوریا ساخته و زمستان و تابستان در آن به حیات پر مشقت خود ان اتاقبعضی از آن

 ).Ftekhari, 1991( »کردنددادند. در هر اتاق بوریائی چندین خانوار زیست میادامه می
یافته در منطقه و همراهی شرکت نفت به تناوب و با فشار نیروي کار ایرانی سکونت

مجبور  1320ي و دهه 1310و  1306هاي حدود ی نظیر سالافکار عمومی ملّی، در مقاطع
» شهر آبادان«به ایجاد محلّات شرکتی براي کارگران ایرانی و اصالحاتی در محلّات شهري 

 ).Mirzaei, 2019(شد » احمدآباد«و 
 476ایران، در آبادان،  ـ شرکت نفت انگلیس ،1312طور کلی تا پیش از قرارداد به

متأهل  کارگرانخانه براي  28  اتاق براي کارمندان مجرد، 774  ان متأهل،خانه براي کارمند
و کارگران  کارمندانها به تمامی آن اتاق براي کارگران مجرد ساخته بود که تقریباً  33و 

 :Fateh, 1979خارجی اختصاص داشت و فقط معدودي از آن را به ایرانیان داده بودند (
اي طرح کرد که بر اساس آن براي تمامی  ور، شرکت، نقشه). پس از عقد قرارداد مذک432

هایی بسازد.  کارکنان خارجی و بخش کوچکی از کارمندان و کارگران ایرانی خود خانه
تري نسبت به قبل از  ، در سطح گسترده1313هاي ساختمانی شرکت نفت از سال  برنامه

 ي هاي محدود شامل همه امههایی به وجود آمد، ولی این برن قرارداد شروع شد و پیشرفت
 ).Ibid: 436(شد کارکنان شرکت نمی

میت شدن صنعت نفت، اههاي محسوس در مسکن، اما پس از ملّیبا وجود پیشرفت
ي خانه 1252، 1340-44هاي  اول اهمیت بود. در سال يمسکن براي کارکنان در درجه

کارمندي در  يخانه 200و » پیروزآباد« ي هاي مربوطه در ناحیه کارگري و سرویس
مشکل  ها، تقریباً شدن این خانه ساخته شد. با ساخته» هالل بِریم«و » جنوبی يباوارده«

 ).National Iranian Oil Company, 1966: 28( مسکن کارکنان شرکت مرتفع شد
هاي  نشین و هم قسمت هاي مرفه هاي غیرِ شرکتی آبادان، هم قسمت در محلّه

شد. در ابتدا که پاالیشگاه تأسیس شد، به دلیل کمبود مسکن  یفقیرنشین مشاهده م
در چادرهایی که بر » چادرآباد«بسیاري از کارگران مجبور شدند در محلّی به نام   شرکتی،

فرسا بود. این  ها در تنگنا بودند و هواي گرم تابستان طاقتپا شده بود، زندگی کنند. آن
...  ات زندگی را داشت و آب بهداشتی، شبکه فاضالب وها، حداقل امکانآن  چادرها و منطقه

در آبادان به وجود آمد. » حصیرآباد«وساز پیشرفت کرد و وجود نداشت. به تدریج ساخت
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زندگی » حصیرآباد«برخی از کارگران و تعدادي از مهاجران تازه وارد جویاي کار در 
اي شریکی و حسرت و آرزوي یخ ه با مستراح  گونه، هاي قفس کردند. حصیرآبادها، خانه می

اي از ساکنان  تعداد قابل مالحظه ).Farrokh Mehr, 1998: 53( ها بوددر تابستان
ایران بودند. بعدها که شرکت  ـ ها، کارگران شرکت نفت انگلیس»حصیرآباد«این  ي اولیه

کت برخوردار ساخت، تعداد ساکنان شر» بهمنشیر«نفت، کارگران را از تسهیالت خانه در 
  چنان پابرجا بودند و مهاجران تازه ها هم»حصیرآباد«ها کم شد، اما »حصیرآباد«نفتی این 

 داد.  وارد به آبادان را در خود جاي می
، با 1350و  1340هاي شهري، در دههـ  هاي اجتماعیاما وضعیت شکاف

 ي بخش غیرِ شرکتی آبادان، تعدیل شدهاي جدید دولتی و توسعه سیاست
)Gholamipour, 2016.( گونه شرح یکی از اهالی آبادان، روند بهبود اوضاع مسکن را این

 دهد:می
وضعیت زندگی کارگران  1320هاي اول شروع به کار پاالیشگاه تا سال در سال«

رتبه در سطح فقیرانه و سختی بود. در بسیاري کارمندان و مدیران عالی ينسبت به طبقه
ي دو ها هم پر جمعیت بودند در یک خانهکه اکثر خانواده نفره 10ي جاها یک خانواده
کردند، اما کم کم درست شد. خونه درست کردند به کارگران دادند، بن اتاقه زندگی می

هاي کارگران در مدارس مدرن آن زمان آبادان که بسیار زیاد ي بچهدادند، همهبهشون می
ه کارگران اگر خوب کار کنند بعد از چند گونه بود کخوندند. سیستم اینبودند درس می

هاي تر رو بگیرند. بعد از سر کارگري هم رتبهي بزرگتونند سر کارگر بشن و خونهسال می
شدکه دیگه هیچی. کارمندهاي کرد. اگر کسی کارمند میشون تغییر میدیگر بود. حقوق

 ».کردند قبل از انقالبشرکت نفت خدایی می
با افزایش اهمیت صنعت نفت و  1350و  1340، 1330ي هابنابراین در دهه

درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران، این صنعت به پیشران نوسازي اجتماعی تبدیل شد و به 
طور  کارگر (به ي ط شهري و طبقهي متوسي آن، طبقهد که در نتیجهآن شدت بخشی

ها و غیرِ مستقیم از الیشگاههاي نفتی و پاي میدانهاي مرتبط با توسعهمسـتقیم در فعالیت
 گیري داشت. ...) رشد چشم سازي وجمله در ساختمان

 
 رشد اشتغال و اقتصاد محلّی
، کل جمعیت ساکن نوار ساحلی خلیج فارس بیش از 1908به هنگام کشف نفت در 

هزار تن  200ها بود، نزدیک به دو میلیون تن نبود و خوزستان که یکی از فقیرترین استان
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گیران عرب و ها ماهیکه بیشتر آن) Lawless & Seccombe, 1993(یت داشت جمع
ي گوسفند و گاومیش دهندهخرما و غالت و یا دامداران پرورش ي دهندهکشاورزان پرورش

 بودند. در مجموع، جنوب خوزستان عمدتاً اقتصاد رعیتی و کشاورزي داشت. 
انی دارسی، یافتن نیروي کار در هاي آغازین واگذاري امتیاز نفت به کمپدر سال

هاي هاي نفتی براي مقامات شرکت نفت، سخت بود. افراد روستایی نخستین گزینهحوزه
نفت  يي با کمپانی در ماماتین و حوزهگاه حاضر به همکارگهانتخابی بودند که 

وستا شدند. اما، اغلب با فرا رسیدن فصل برداشت، کار را رها کرده و به رمسجدسلیمان می
فرساي خوزستان، تفاوت نوع و آنان هر زمان سختی کار، گرماي طاقتگشتند. بر می
هایی را که کار در اي و محدودیتهاي نفتی با زندگی عشیرهي زندگی در حوزه شیوه

کار  يیافتند، ادامهناپذیر مینشینی داشت، تحملصنعت نفت به نسبت زندگی آزادانه کوچ
نهادند. یافتن کارگر فصلی نیز ساده نبود. ند کار ثابت را گردن نمیرا رها کرده و قیدوب

ي قدر جلب کند که حاضر باشند شیوهکمپانی هنوز نتوانسته بود اعتماد عشایر محل را آن
 :Motaghedi & et. alشان را تغییر داده و وابسته صنعت نفت شوند (زندگی و معیشت

2013: 124.( 
ي تأسیسات حفاري و ستخراج نفت، شرکت براي توسعهپس از موفقیت در کشف و ا

هایی ساخت. تعمیر ابزار و ادوات الزم، حمل و نقل وسایل و لوازمی کشی نفت، کارگاهلوله
شد و باید مسیري سـخت ناهموار و تاده میتناوب از اروپا به خلیج فارس فرسکه به 

به افزایش گسترده و سریع کرد، طوالنی را از سـواحل جنوب تا مسـجدسلیمان طی می
نیروي انسانی نیاز داشت. در این ایام شرکت نفت تصمیم گرفت تا عالوه بر کارگران 
روستایی و عشایر محلّی که به استخدام صنعت نفت درآمده بودند، از ایاالت و مناطق 

ه اطراف نیز کارگر استخدام کند. بنابراین با سیاست افزایش دستمزد بر جذابیت مهاجرت ب
 ).Ibid: 125مناطق نفتی افزود و تمایل به استخدام در شرکت نفت بیشتر شد (

 
 1317آگهی استخدام در شرکت نفت در سال  :1تصویر 

Figure 1: Employment Advertisement in the Oil Company in 1938 
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هالی عملکرد شرکت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه شهري، از زبان داریوش یکی از ا
شه یک زمین خالی بود که وقتی آبادان از صفر شروع می«آبادان، بسیار مثبت بوده است: 

با توجه به نیاز صنعت پتروشیمی از انگلیس و هند نیروي متخصص و فنی آمده بودند و از 
دیدند. همزمان که بخش شرکتی شوند و آموزش میجا برده میکشور براي کار آن ي همه

آید و باعث رشد شهر کم به وجود میي کارگري کمکند، ده هزار خانهتوسعه پیدا می
شه. اون موقع هم صنعت کاربر بود. یک عده هم وارد آبادان شدند و بازار کسب و کار را  می

کردند. بخش شهري و بخش ها اومدن به این قشر عظیم خدمات ارائه میرونق دادند. این
ي هاي دیگر دولتی. همهشهرداري رشد کرد، بخش کنه.شرکتی همزمان با هم رشد می

ي پاالیشگاه است که بخش دولتی در ده، اما به واسطهتوسعه رو شرکت نفت انجام نمی
کنه شرکت نفت خود دولت بود. آبادان بسیار رشد کرد تا حدي که تمام جا رشد میاین

ي آبادان را نداشتند، توسعه نقاط ایران به جز تهران که پایتخت بود نه تنها امکانات و سطح
 ي ي امکانات داشت در بین همهمانده بودند در مقابل آبادان. تقریباً همهبلکه بسیار عقب

شد همه چی رو قسطی خرید، بسیاري از کرد به خصوص چون میمردم گسترش پیدا می
ا باعث ي این چیزه... همه هاشون داشتندهاي کارگري هم لوازم مدرن در خانهخانواده

شدکه سطح فرهنگ عمومی مردم هم باالتر بره و به همین دلیل تفاوت فرهنگی  می
که خودشون رو از عمیقی هم بین آبادان و شهرهاي اطراف به وجود آمد. حتی براي آن

 ».کم یه لهجه خاصی به وجود آوردند که بگن ما آبادانی هستیمبقیه متمایز کنند،کم
و  1340هاي دهد که رونق اقتصادي در دههان میهاي تحقیق نشمجموع مصاحبه

خوب بوده است و اگر چه شرکت نفت سهم مهمی در اشتغال و رونق بازار و تجارت  1350
ي شهر و حتی کشاورزي آبادان داشته است، اما این رونق، محصول کلّیت شرایط آن دوره

 .بوده است
 

 توسعه و رفاه اجتماعی
هاي شهري با شرکت نفت، صادق ادها و مقاومتروایت مهندسی اجتماعی در تض

هاي عمومی است؛ اما در توافقی مردمی (حداقل بخش زیادي از مردم آبادان) با سیاست
ویژه شرکت نفت و متخصصان آن، ي نفتی و بهشهر از سوي کنشگران مسلّط مجموعه

اهیمی چون عبارت دیگر، باید هم در مورد تضاد شهري، یعنی مفچندان صداق نیست. به
شدن حق بر شهر از سوي شرکت  کشمکش، تضاد، اصطکاك، استثمار، تولید فضا و ضایع

ي مردم ي نفتی آبادان، باید به زندگی روزمرهنفت و کنشگران صاحب قدرت در مجموعه
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توجه کرد، و هم در مورد توافق شهري و مفاهیمی چون نوسازي، توسعه، رفاه عمومی، 
توان براي نگاري تاریخی شهري اتّکا کرد. نمی...، باید به مردم و توافق با متخصصان شرکت

تضاد به زندگی روزمره اتّکا کرد و براي توافق، از زندگی روزمره فاصله گرفت و به تحلیل 
نگارانه در این زمینه اهمیت اساسی دارد. مظفر دیدگاه مردمسطح کالن مراجعه کرد، و 

این دیدگاه «گوید: باره میز اهالی قدیمی آبادان در ایني شرکت نفت و اارجمند بازنشسته
شود، عاري از دیدگاه شده و میکه صنعت نفت در آبادان فقط کارکنان خود را شامل می

هاي خود را از شهر تهیه مایحتاج و نیازمندي يمردمی است؛ شاغلین و کارکنان نفت کلیه
اند. این تأثیر اند و در یکدیگر تأثیر گذاشـتههامل داشتها با دیگر مردم شهر تعنند و آنکمی

هاي انگلیسی و هندي مردم با استفاده از کلمات و واژه يتوان در نوع گویش روزمرهرا می
رایج در بیان کارکنان پاالیشگاه جستجو کرد. البته این حرف صحیحی است که امکانات 

آمد، فقط به کارکنان ب مینظیر به حسارفاهی که در نوع خود و در زمان خود بی
هاي آنان تعلّق داشت، ولی فراموش نکنیم که این امکانات در کالبد پاالیشگاه و خانواده

طور مثال تعداد کثیري سینما در سطح شهر خدمات شهري نیز سرایت کرده بود. به
ها بی نظیر بود. تأسیس شده بود که در مقایسه با سایر شهرها و حتی مراکز استان

چنین اولین شبکه فاضالب زیرزمینی شهري در آبادان به وجود آمده بود و اولین قطار هم
 ».ریلی کشور در شهر آبادان احداث شده است

تاندارد زندگی، خدمات اجتماعی و تسـهیالت شهري، سطح ، اس1310 يطی دهه
هاي آبادان و شهرطور کلی در نفتاي و فرهنگ شهري بهآموزش عمومی و حرفه

هاي فضایی و اجتماعی مزمن کشور بود. البته نابرابري ي جدسلیمان باالتر از بقیهمس
اي سیاسی شده و منجر به ناپایداري در روابط همچنان ادامه یافت و به صورت فزاینده

هایی تأسیس کرد ، فروشگاه1300ایران از حدود سال  ـ شرکت نفت انگلیساجتماعی شد. 
کردند که در تمام شهرهاي ایران، نظیر الي خارجی عرضه میکه حدود سه هزار نوع کا

ها فقط مختص کارکنان انگلیسی این فروشگاه 1323ها وجود نداشت. تا سال بسیاري از آن
کردند ها خرید میي کارکنان ایرانی و حتی مردم محلّی نیز، از آنبود، اما پس از آن، همه

)Lahsaizadeh, 2005: 342.(  این کاالها براي اولین بار در ایران مصـرف بسـیاري از
شدند از جمله کاالهاي آرایشی، بهداشتی، غذایی، مشروبات الکلی، پوشاك و امثالهم؛ به می

شان، عموماً هاياي، کارکنان شرکت نفت و خانوادههاي زنجیرهعلّت وجود این فروشگاه
ران آبادانی شاغل در پاالیشگاه ي کاالهاي خارجی بودند. داریوش یکی از کارگکنندهمصرف
گونه شرح درك خود از وضعیت توسعه و رفاه در آبادان را این 1350و  1340هاي در دهه
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وضع رفاهی کارکنان شرکت نفت عالی بود. عالی. از نظر باشگاهی، باشگاه «دهد: می
ده شام ورزشی بود، غذا خیلی ارزان بود. ما همه عضو بودیم. ما کارگر که بودیم یک وع

زدند با مخلّفات و نان.  ریال مثالً یک سیخ کباب می 10خواستیم بخوریم یک تومان،  می
 15شد  خواستیم بخوریم می دادیم نوشابه. یک شام می ریال هم می 5خواستیم  نوشابه می

توانید  ماه هم کارکنید نمی 360توانستم خانه بخرم که شما اآلن  ماه حقوق می 36ریال. با 
 ».بخریدخانه 

توان به مان صنعت نفت رشد کرده میهاي رفاهی آبادان که در زاز جمله شاخص
 موارد زیر اشاره کرد:

 
 بهداشت و درمان و خدمات پزشکی )الف

اسناد و مطالعات و  در زمینه بهداشت و درمان نیز توفیقات بسیاري حاصل شد.
ر آبادان، با شرکت نفت و ي آن ددهد که بهداشت و توسعهنگاري شهري نشان میمردم
هاي پیشگیري و درمانی آن گره خورده است. پیش از ورود شرکت نفت به منطقه، برنامه

 ,Tishehyar(زدایی در سطح گسترده وجود نداشت بهداشت و مسائلی چون میکروب
ترین  هاي چشمی از مهم هایی چون وبا، طاعون، کلرا، ماالریا و بیماري بیماري). 47 :2015

خدمات به کارکنان  يخیز بود. ساخت بیمارستان و درمانگاه و ارائه هاي مناطق نفت یماريب
و نیز مردم محلّی، از جمله اقداماتی بود که موجب پیشرفت بهداشتی آبادان در اوایل قرن 

هاي بهبود زندگی اجتماعی محلّی در مناطق نفتی طور کلی اولین گامبه). Ibid: 47شد (
در مسجدسلیمان، عبادان (آبادان)، محمره (خرمشهر) و ناصري (اهواز)،  1290ي در دهه

هایی در نزدیکی نه از سوي دولت که از سوي شرکت نفت برداشته شد. در آغاز، درمانگاه
هاي سیار اورژانس نیز در اندازي شد و درمانگاهمحل کار کارگران و تأسیسات نفتی راه

کان و تأسیسات مختلف، از مسجدسلیمان تا آبادان از سوي پزشها ها و کارگاهمسیر شعبه
ایجاد شد که در بهبود زندگی مردم محلّی و کارگران » دکتر یانگ«ویژه شرکت نفت به

هاي سیار شرکت که به کارکنان شرکت و مردم نفت تأثیر زیادي داشت. عالوه بر درمانگاه
دان و اهواز از طرف شرکت و با همکاري داد، درمانگاهایی در آبابومی خدمات ارائه می
 :Motaqedi, 2017( هاي آغازین جنگ جهانی اول تأسیس شددولت انگلیس در سال

و  1340هاي ویژه دههو به 1330ي ن صنعت نفت و در دههشدپس از ملّی). 101-109
هاي ها و بیمارستان، بهداشت عمومی در آبادان رشد بیشتري کرد و درمانگاه1350

شدن صنعت نفت، امکانات بهداشتی و رفاهی که در اختیار یشتري تأسیس شد. با ملّیب



 22 99پاییز  ،1 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

گرفت، افزایش یافت و حتی پس از سقوط دولت مصدق و بازگشت ي محلّی قرار میجامعه
ي محلّی در مناطق نفتی از هاي خارجی به مناطق نفتی ایران، هنوز هم جامعهشرکت

و  1340هاي رخوردار بود. اما خدمات درمانی در دههامکانات بیشتري نسبت به اوایل ب
 براي عموم مردم رایگان شد. 1350
 

 مدارس و تحصیالت )ب
 ي در خوزستان، نخستین مدارس مدرن را شرکت نفت ایجاد کرد. نخستین مدرسه

 1304ي فرهنگ آبادان در سال ساخته شد. اداره 1299نوین در سال  يآبادان به شیوه
نفتی، امور فرهنگی نیز پیشرفت کرد و مراکز   موسسات  ي توسعه  همراه باتشکیل شد و 

نفت آبادان از  ي هاي رازي و مهرگان و نیز آموزشکدهآموزشی ایجاد شد. دبیرستان
آموزان را در آن اي نو دانشنخستین مراکز علمی آموزشی کشورمان بودند که با شیوه

ن مراکز بعدها از گردانندگان صنعت نفت جنوب آموزان ایدادند. دانشمراکز آموزش می
مخارج مدارس و حقوق معلّمین و مستخدمین و کمک  ).Abedi, 2002: 42(شدند 
شد هاي نقدي و غیرِ نقدي شرکت تأمین میآموزان مدارس از محل کمکهاي دانشهزینه

ه بر آن، ریزي آموزشی دخالت کند. عالوو به همین دلیل شرکت انتظار داشت در برنامه
هایی نیز از سوي شرکت براي کودکان و نوجوانان تأسیس شده بود که مدارس و آموزشگاه

شد ها دروس فنی مقدماتی جهت آمادگی کار در تأسیسات نفتی آموزش داده میدر آن
شرکت نفت با جامعه و نهادهاي رسمی محلّی هنوز  ي رسد، این رابطه(پیشین). به نظر می

براین در آبادان همراه با رشد شهرنشینی، آموزش عمومی و عالی نیز رشد بنا ؛ادامه دارد
کرد. فرزندان بسیاري از اقشار کارمندي و کارگري در مدارس نفتی تحصیل کردند. 

گیري در شکل 1330ي هاي دوم و سوم کارگران و کارمندان نفتی در دهه نسل
ها کننده داشتند. آنتعیین شدن صنعت نفت در آبادان نقشیهاي اعتراضی ملّی جنبش

 ,Motaqedi( دادندي متوسط تحصیل کرده و با آگاهی سیاسی آبادان را تشکیل میطبقه
2017: 17.( 

 
عی ـ تغییرات فرهنگی )ج  اجتما

 تغییر سبک زندگی
مندي از مظاهر تمدن ي کارگر و کارمند شرکت نفت و بهرهقرار گرفتن در طبقه

اي طوري که به ناگاه جامعهر زندگی سنتی مردم شد، بهاساسی د تغییراتغربی، سبب 
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ي کشف نفت و داد، به واسطهي آن را عشایر عرب تشکیل میکامالً سنتی که بخش عمده
ها در این منطقه با آخرین دستاوردهاي علمی و فنی غرب مواجه شد حضور انگلیسی

)Kargar kotiani & et. al, 2017: 37-66( .مراکز 1340و  1330هاي در دهه ،
هاي پیشاهنگی و نـگاري، تئاتر، فعالیتفرهنگی و آموزشـی موسـیقی، رقص، آواز، روزنامه

اي، گسترش نوگرایی و ... رونق گرفت. از اهداف مراکز فرهنگی و تأسیسات هنري و رسانه
زندگی مدرن بود. سینماهاي متعدد روباز و سربسته زیادي ساخته شد تا به ترویج زندگی 
مدرن بپردازد. مجموع این اقدامات شرکت نفت، حتی بر روند روشنفکري خوزستان و 

 کشور نیز تأثیرات بسیاري بر جاي نهاد.
 
 ايي هستهگیري خانوادهشکل

، یکی از پیامدهاي مدرن صنعت نفت در آبادان »ايهسته ي خانواده«گیري شکل
ي اسکان نیروي کار انبوه مواجه بود با فشار برا، شرکت نفت 1310ي ي دههست. در میانها

ها را راضی و داد و آنصنعت تطبیق میباید این نیروي کار را با نیازهاي و در عین حال 
انسانی و نیروهاي  يصورت سرمایهها بهداشت. با آموزش کارگران فنی، آنمطیع نگه می

 ها کوشید. وابسته به دستمزدي درآمدند که باید در حفظ آن
، )Ehsani, 2019(ي شهري ریزي شدهدگاه تضاد اجتماعی، فضاهاي برنامهاز دی
اند. جزئیات طراحی شهري، صورت ابزارهایی براي نیل به این اهداف بکار رفتههمواره به

ها، نوع آشپزخانه و ها و کوچهها، نوع مصالح مورد استفاده، عرض و طول جادهچیدمان خانه
شدن فضاهاي بسته شرکت بودند. زارهایی براي اجتماعیامکانات درون خانگی، همه اب

هاي چسبیده به هم کارگري، گفته است که خانه» دوپالنهول«دان فرانسوي، جغرافی
کوششی بوده در تقلید از معماري بومی و سنتی منطقه که حریم خصوصی زندگی 

آبادان، به  نماید. معماري منازل کارگريهاي سنتی محصور میخانوادگی را طبق ارزش
جاي اینکه اقتباسی باشد از خاستگاه و مبدأ عشایري و روستایی اکثر کارگران این شهر، 

 -2تولید انبوه، ارزان و بادوام مسکن و  -1اقدامی سنجیده بود براي دستیابی به دو هدف: 
 ,Perrotدخالت در فضاي زندگی خانوادگی به منظور مدرنیزه کردن این نهاد بنیادي (

1990(. 
نگاه انتقادي به مدرنیته شهري در آبادان و مسجدسلیمان، با وجود اهمیت و ارزشی 

گیرد، ي نفتی را به عمد نادیده میکه دارد، اما پیامدهاي بسیار مثبت این مدرنیته
شود. مصطفی یکی از ساکنان نگاري شهري به آن توجه زیادي میپیامدهایی که در مردم
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طور کلی، شدن آبادان بر اثر فعالیت صنعت نفت، بهشهري آبادان معتقد است که روند
 ها داشته است:پیامدهاي مثبت فراوانی براي زنان و خانواده

تر شدن ارتباطات خانوادگی نبود. البته تر شد، به معنی کمها کوچککه خانوادهاین«
که به نظرم این در شهر، کار و شغل و درآمد بود که مهم بود و نه اصل و نسب ایل و تباري 

نشین شدند هم صحیح نیست. دختران هم چیز بدي نیست. عالوه بر این، اینکه زنان خانه
امکان تحصیل پیدا کردند و زنان زیادي در بازار آبادان مشغول به کار شدند. تعداد زیادي 

، در صنعت نفت و پتروشیمی آبادان مشغول شدند. 50و  40هاي از همین زنان در دهه
سوادي در آورد و فضاي ت، خیلی مهمه از این جهت که زنان رو از ناآگاهی و بیتحصیال

 ».کردتر میجدید آبادان طوري بود که مردساالري رو کم
شدن در تمام جهان است اي، یکی از پیامدهاي عمومی صنعتیهسته ي رشد خانواده

صنعتی، خواه  يدرنیتهاي نیست که فقط در آبادان رخ داده باشد. مو این موضوع، مسأله
شدن هویت و جایگاه اجتماعی، اي شدن خانواده، اکتسابیناخواه پیامدهایی چون هسته

دهد. بنابراین در افزایش اهمیت شغل و درآمد در جایگاه اجتماعی افراد را گسترش می
لی شدن آبادان، در نگاه ککنار نگاه انتقادي به پیامدهاي تغییر اجتماعی و فرهنگی صنعتی

ناپذیر که دهد که بسیاري از تغییرات، نه تنها اجتناببه فرایند مدرنیته نفتی نشان می
 اند.مفید هم بوده

 
 فرهنگی ـ توسعه و تَکثّر اجتماعی

شدن در آبادان، رشد تنـوع فرهنگی بوده است؛ هر چند در عتییکی از پیامدهاي صن
ازي فرهنگی جامـعه با مهندسی سداري شرکت نفت به یکدستنگاه انتقادي، سـرمایه

 ,Ehsani( شوداي متهم میهاي سنتی و قبیلهاجتماعی و از بین بردن روابط و ارزش
هاي شهر مدرن صنعتی گیري تنوع فرهنگی در شهر، یکی از شاخصشکل اما)، 2019
خیز و نوستالژي  آبادان: رویاهاي شهر نفت«ي در مقاله» راسموس کریستین الینگ« است.

نفت جهان  پاالیشگاهترین  آبادان روزگاري خانه بزرگ«گوید: می» اي گذشته در ایران یهآت
ترین شهر خاورمیانه پیرامون این  ترین و از لحاظ قومی و ملّیتی پر تنوع بود. مدرن

 ,Elling» (ها و ادیان بوده استپاالیشگاه جاي داشت. آبادان، سرزمین گفتگوي تمدن
2014.( 
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 ویت شهريگیري هشکل
ي جمعیتی و ي نفتی در آبادان، عالوه بر تنوع فرهنگی، خاطرهبر اثر فعالیت مجموعه

ي جمعی استمرار بر حافظه اي شهري آبادان با اتکهویت شهري آبادانی ایجاد شد و جامعه
هاي مختلف در شهرهاي نفتی به جایی قومی و گردآمدن اقوام و زبان یافته است. جابه

یا » آبادانی«تر نشانی از آن نبود:  اي انجامید که پیش تازه  یتگیري هو شکل
 گوید:یکی از ساکنان آبادان می ).Atabaki, 2013( »مسجدسلیمانی«

زمانی که پاالیشگاه آبادان ساخته شد، عبادان از چند روستاي پراکنده اطراف دو «
 مختلفاز شهرهاي شد و پس از تأسیس پاالیشگاه، جمعیت زیادي رودخانه تشکیل می

آبادان نامیده شد و پس از  1310ي جا مهاجرت کردند و در اواسط دههبراي کار به آن
دانستند، تعلّق چند دهه هویت آبادانی شکل گرفت و مهاجران که حاال خود را آبادانی می

جا زندگی شهري نسبت به شهر خود پیدا کردند. حتی کارکنان و مدیران نفتی در آن
 ».د و تعلّق خاطر به شهر آبادان پیدا کرده بودندکردن می

 
 بخش دوم: آبادان در فرایند تضاد شهري

ها، رفاه ي شهري، با مفاهیم رشد اقتصاد شهري، زیرساختدر حالی که دیدگاه توسعه
ي آموزشی و فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان عمومی، آموزش عمومی، توسعه

ی و سبک زندگی، آبادان را به سوي تمدن و پیشرفت تَکثّرگرایی فرهنگی و اجتماع
ي شرکت و بیند، دیدگاه انتقادي، بر مفاهیمی چون تضاد طبقاتی، فقر شهري، سلطه می

هاي دولت مرکزي بر فضاي شهري و اجتماعی، سیاست پدرساالرانه شرکت نفت، جنبش
 ... تأکید دارد.  کارگري و شهري و

گیري این شهر را نه فرایندي تکاملی، ي، تاریخ شکلعبارت دیگر، دیدگاه انتقادبه
بیند. کاوه ها و مذاکرات مداوم سیاسی و اجتماعی میها، نزاعبلکه فرایندي از تنش

هاي سنتی زندگی و ها و مذاکرات را حول از هم پاشیدن شیوهاحسانی، این تنش
 ـ ي نفتی و دولتدارشدن در نظم اجتماعی سرمایه هاي ناهمگون، پیش از هضم جمعیت

گیري دیدگاه انتقادي به شکلاین  ).Ehsani, 2019: 38-39( داندملّت جدید ایران می
سرایی براي نظم اجتماعی محلّی پیش از نظم نفتی نیز وجود دارد، به آبادان، نوعی مرثیه

همین دلیل از امکانات و خدمات شهري و رفاهی فراتر رفته و به مسائلی چون فرهنگ، 
دهی به نظم ي محلّی در شکلولوژي و اَشکال جدید همبستگی و مقاومت جامعهایدئ

 پردازد.فضایی جدید می
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ي شهري، استقرار شرکت نفت در خوزستان در اوایل در روایت انتقادي از این تجربه
سرمایه در نفت و بر مبناي  ي قرن چهاردهم خورشیدي، اساساً یک فرایند تجمع اولیه

شده و نابودي انواع یروي کار و فضاي شهري بر اساس فضاهاي حفاظتکاالیی ساختن ن
اي موجود زندگی اجتماعی و اقتصادي جمعی بود و اتحاد قدرتمندان محلّی، رهبران قبیله

گونه که هانري لوفور در مورد گشاي این گذار بوده است. آبادان همانو نخبگان سیاسی راه
شده بود که ریزي شده و مدیریتي شهري برنامهثابهداري تأکید دارد، به مشهر سرمایه

 ریزي شرکت نفت قرار دارند.فضاهاي آن، تحت برنامه
 

 سلطه و مقاومت در فضاي شهري 
گرفته از کشمکش مدعیان معارض و  بود، شهري شکل» 1دوپاره«آبادان یک شهر 

نگ نبودند. از شدند، با آن هماه رقیبِ فضا که تسلیم هژمونی یک شکل شهري واحد نمی
کرد بر روي جزیره، مناطقی بسته و انحصاري  که شرکت نفت تالش می این رو در حالی

ش بخواند و تحت کنترل سخت و  براي زندگی و کار ایجاد کند که با معیارهاي سفت
هاي کشاورزي،  ي حفظ زمیناش سازمان یافته باشد، جمعیت بومی برا انحصاري
کردند.  ي زندگی عشایري خود مبارزه میرع، روستاها و شیوهها، مزا ها، چراگاه نخلستان

کردند که  هایی زندگی می ها و زاغه موج عظیم مهاجران تحت شرایطی هولناك در سرپناه
  ها در برابر خلع هاي جدید همبستگی میان همسایگان از آن کردند با ایجاد شبکه تالش می

تازگی و پس از تحکیم   ران دولتی نیز که بهشدن سوداگرانه دفاع کنند. مأمو ید و کاالیی
تدریجی یک دولت نظامیِ اقتدارگرا و تمرکزگرا وارد شهر شده بودند به سختی تالش 

مرزي   يملّت را بر شرکت نفت، منطقه  ـ کردند تا نظم قانونی و مدیریتی جدید دولت می
ه گسترش نفتی تحمیل راهبردي ملّی، جمعیت نا آرام محلّی و این شهر پر رونق و رو ب

 ).Ehsani, 2019( کنند
هایی بر سر ها و رقابت) و حاصل تعارض1989(ابولقود،  2آبادان شهري چندبخشی

 ,Ellingکه بین فشارهاي ناشی از این نیروهاي مختلف، تعادلی باشد (فضا بود، بدون این
ین شرکت ، کشمکش بر سر فضا ب1307). توصیف یوسف افتخاري از آبادان سال 2015

 دهد:نفت و مردم محلّی را نشان می

1 quartered city 
2 quartered city 
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ي خاص خود را داشتند و هیچ کس را به آن راه ها محلّهدر آبادان انگلیسی«
کرد، او را از آنجا رد ها نیز با یک زن ایرانی ازدواج میدادند. حتی اگر یکی از انگلیسی نمی
وسط آن جزیره، یک بهشتی براي  بود. واقعاً در» بِریم«ها ي انگلیسیکردند. اسم محلّهمی
هاي عالی و مجهز ها ساخته شده بود که همه چیز داشت. محل شنا، باشگاه و خانهآن

ي دیگري بود به اسم جا را نداشت. محلّهداشتند و راحت بودند. کسی حق ورود به آن
اب در ها نظر داشتند آن را از چنگ اعرنشین بود، ولی انگلیسیاین محل عرب». باوارده«

جا را ها بارها آنهاي اعراب از حصیر و بوریا ساخته شده بود و انگلیسیبیاروند. اکثر خانه
 ).Ftekhari, 1991: 21-22(» دادندي سـاختمان و تعمیر مجـدد نمیآتش زدند و اجازه

نفت با خود رفاه اجتماعی و پیشرفت مادي به ایران آورده بود، اما توأم با  ي مرحله
داري نفتی شکل شده نیز همراه شد که با منطق سرمایه اي با طبقات تفکیکعهآن، جام

 ).Elling, 2014(یافته بود 
 

 مهندسی و کنترل فضایی
، در 1330تا  1290ي ي ایرانیکا در مدخل آبادان، در مورد دورهپالنهول در دانشنامه

فاقد انسجامی واقعی  شده و بخش شهر آبادان بخش«نویسد: مورد سازمان شهري آبادان می
هاي وسیع و  داشته شد. زمین بود. در آبادان روابط بین مناطق در کمترین حد خود نگه 

کنند و عبور و  هاي گوناگون شهر را تعیین می خالی پاالیشگاه یا خطوط عظیم لوله، بخش
کنند. آبادان با ساختاري فیزیکی که هدف  عرضی هدایت می مرور را به مسیرهاي کم

وضوح متفاوت است. این   کند از سایر شهرهاي ایران به سازي اجتماعی را برآورده میجدا
هاي اجتماعی و تأثیرات  بندي مراتب مناطق شهري استعماري و تقسیم  شهر، سلسله

مراتب حتی با تغییر ترکیب  گذارد. این سلسله اجتماعی حاصل از آن را به نمایش می
ها به ترکیبی عمدتاً ایرانی  االصل امالً بریتانیایی و هنديسطوح باالي مدیریتی از ترکیبی ک

 ).Planhol, 1982: 53-57نیز تداوم یافت (
دهد: زاده، طراحی شهري آبادان، اقتدارگرایانه بوده است و توضیح میاز نظر میر عظیم

ج مناسبات اجتماعی رای  يکننده شهرها، تنها منعکسي فضاي شرکت طراحی اقتدارگرایانه«
کند. در  ها را نیز منعکس می در صنایع مدرن نیست، بلکه ابزار تقویت و بازتولید آن

استفاده از فضاي   يایران ساخته بود، دغدغه ـ قی از آبادان که شرکت نفت انگلیسمناط
هاي  جزییات طراحی شهرك  يابزار کنترل تعامالت اجتماعی در همه  يمثابه  شهري به

هاي مختلف کارکنان  هایی که براي رده ها آشکار است. محلّه بین آني  مسکونی و رابطه
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هاي خالی،  هایی از زمین باریکه  شرکت ساخته شده بودند، جدا از هم بودند و به وسیله
هاي مدیریتی و تأسیسات صنعتی  ها، بخش هاي عریض، خطوط لوله، نهرها و خندق جاده

شده را   اي توزیع ها شبکه شدند. جاده جدا میشامل بخش عظیمی از پاالیشگاه اصلی از هم 
شدند که امکان نظارت بر کل  هایی متعددي منتهی می دادند، بلکه به گلوگاه تشکیل نمی

ها را پلیس یا  کرد. ورودي محلّه ها و مناطق شهر را فراهم می ارتباطات بین محلّه
 ).Azimzadeh, 2003: 231( »کردند هاي شرکتی نظارت می نگهبان
 

 1320اجتماعی تا  ـ دوگانگی فضاي
ساختار فضایی شهر، یکی از عوامل توزیع منابع و امکانات  David Harvey به نظر

است و به همین دلیل هم، ساختار فضاي شهر خنثی نیست و نابرابري در امکانات، درآمد و 
د که شو). در ادامه نشان داده میHarvey, 1997: 33دهد (کیفیت زندگی را نشان می

اجتماعی ساخته  ـ ساختار فضایی شهر پیرامونی آبادان، چگونه بر اساس دوگانگی فضایی
گراي رمایه و سیاست دوگانهوابسته به س آبادانشده است. ساختار فضایی نابرابر شهري در 

بر اساس » فضاییریزي برنامه«در سیاست شهري نفت، محلّی صنعت نفت بود.  ـ شرکتی
شهري  کالبدي محلّی از جمعیت شرکتی نفت بوده است، یعنی فضا و هگزینی جامعجدایی

گزینی مردم محلّی و تولید شده توسط صاحب سرمایه یعنی صنعت نفت، مبتنی بر جدایی
نشینان نفتی بود. سازمان اجتماعی نابرابر در فضاي نابرابر شهري تبلور یافت و شهرك

شناسی گونه که در جامعهشد و همان شرکتی خلق ـ فضاي شهري در یک فرایند صنعتی
دهی ني نوع سازمادهندهبندي فضاي شهري، نشاني تقسیمانتقادي شهر گفته شده، نحوه

 ـ مانده و شرکتعقب ـ جامعه است که در آبادان و شهرهاي نفتی به شکل محلّی
 یافته رقم خورد.  توسعه

ي شهري که در ها و توسعهي شهري آبادان را، عالوه بر رشد زیرساختاین تجربه
توان از منظر دوگانگی، تولید فضا و سلطه بر فضاي شهري نیز بخش قبل گفته شـد، می

پور و کالنتري بر گرفته از مفهوم مفهومی است که غالمی» 1ي دوگانهجامعه«مشاهده کرد. 
ورد ماهشهر اشاره دارد، در م» عدالتی شهريبی«که به نابرابري و » 2شهر دوگانه«انتقادي 

). در Gholamipour & Kalantari, 2017اند (عنوان یک شهر نفتی استفاده کردهبه
ي شرکت نفت شهري و سلطه ـ هاي دوگانگی فضاییآبادان نیز این دوگانگی در شکل

1 dual society 
2 dual city 
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 انگلیس ایران بر فضاي شهري بروز کرد.
وکالت  1325ل نگار، وکیل و دادستانی که در ساابوالفضل لسانی نویسنده، روزنامه

 نویسد:اعتصابیون نفت را در دادگاه موقت و دادگاه تجدید نظر به عهده داشت، می
اي که به العرب در کنار دشت وسیع و هموار جزیرهدر ساحل آرام و عریض شط«
العرب قرار گرفته، شهري است به کیلومتر در دلتاي شط 20تا  3کیلومتر و عرض  64طول 

گذرند با مناظر و جا میکه با کشتی وارد این شهر شده و یا از آننام آبادان. اشخاصی 
شوند که از دیدن آن به یاد بنادر مترقی و معمور اندازهاي زیبایی مواجه میچشم

ورزند. ولی کسانی که از جاده اهواز با کشورهاي آباد افتاده و بر ساکنین این شهر رشک می
کنند که حتی با ل با لجنزارهایی برخورد میاتومبیل به این شهر بیایند در قدم او

باشد. این شهر داراي ظاهري فریبنده و هاي متروك نیز قابل مقایسـه نمیقبرستان
انداز و باطنی فاسد و متعفن است که بخش اول کوس میان خالی تبلیغات خداوندان  طنین

ی و محرومیت ماندگنفت را به صدا درآورده و قسمت دوم سندي است که بردگی و عقب
... این شهر هم مانند سایر شهرهاي صنعتی کشورهاي  کندکارگران ایرانی را ثابت می

 ,Lesani( شمار بهشت و براي بقیه جهنم سوزان استاي انگشتمانده براي عدهعقب
ي تضاد و تبعیض نیز بوده ي شهري و فضایی آبادان، تجربهبنابراین تجربه)؛ 286 :1978

 ).Mirzaei, 2019: 44-45( است
 ادامه داشت، پس از جنبش ملّی 1330اجتماعی که تا ـ  اما این دوگانگی فضایی

خورشیدي تا حدودي تعدیل  1350و  1340هاي شدن صنعت نفت و به ویژه در دهه
شدن صنعت نفت با کودتا و بازگشت کنسرسیوم ، اگر چه ملّی1332اما پس از سال یافت. 

عنوان شهري مدرن و ي آبادان بههاي آن از جمله توسعهدیشهکامالً محقق نشد، اما ان
 1340هاي ریزي اجتماعی و شهري آبادان در دههصنعتی، تداوم یافت و در ساختار برنامه

ترین شهر یافته، آبادان پس از تهران توسعه1350ي در دههخود را نشان داد.  1350و 
آمیز میان هاي عمده و تبعیضتفاوت نیز،ها رفت. البته در این سالکشور به شمار می

 تر شد.هاي شرکتی و شهري آبادان، همچنان باقی ماند، اما توسعه، عمومیبخش
 

 شهري ـ تضاد طبقاتی
ي شهري و صنعتی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، همراه با رشد توسعه

هاي اجتماعی جنبشکه  1312تا سال  1290ي هاي شدید اجتماعی بود. در دهه نابرابري
از یک سو و دولت مرکزي ایران از سوي دیگر به مقامات شرکت نفت براي بهبود وضعیت 
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گیري و گزینی از یک طرف و شکلایرانیان آبادان فشار آوردند، سیاست شهري و جدایی
ریزي مقامات دولتی و شرکت هکه به دور از کنترل و برنام» شهر«گسترش بخش محلّی 

مالحظه  1312شد، باعث شد تا نوعی از وضعیت شدید طبقاتی را تا سال ینفت انجام م
 گوید:می 1307کنیم. یوسف افتخاري در خاطرات خود در سال 

، از مرخصی سالیانه هم محروم بودند. 1308کارگران شرکت نفت تا اعتصاب سال «
اي بود که هر بهبدون داشتن غذاي کافی و مقوي، دوازده ماه کار کردن بدون استراحت، ضر

ي کارگران ... شرکت نفت براي سوانح غیر مترقبه آمدروز به عمر کارگران فرود می
االعضاء بینی نکرده بود. کارگرانی که در حین انجام کار صدمه دیده و ناقصگونه پیش هیچ
ي کنار شده غالباً مجبور به تَکددیناري از بابت خسارت از کار بر شدند، بدون دریافتمی
کرد واردي را جلب میفروش و دستفروش نظر هر تازهي زیادي گدا و سبزيشدند. عدهمی

 ها بدون استثناء در کار شرکت نفت ناقص شده و از کارخانه بیرون کرده بودندکه تمام آن
...« )Ftekhari, 1991: 121-122.( 

لت ، فشار زیادي بر مقامات شرکت و دو1308جنبش طبقاتی و کارگري سال 
هاي هاي کارگري و شهري و همچنین سیاستانگلیس وارد کرد. این مبارزات و جنبش

، نوعی از 1320ي رفاهی شرکت نفت در پیوند با مقامات محلّی دولت مرکزي، تا اواخر دهه
تعدیل وضعیت طبقاتی شهر را ایجاد کرد، اما تمایزات طبقاتی به شدت پا بر جا بود و یکی 

کردن بخش غیرِ شدن صنعت نفت در آبادان، شریک جنبش ملّیاز شعارهاي محلّی 
شرکتی و بومی و محلّی شهر، در امکانات و رفاهیات بخش شرکت نفت بود. در روایت 

آید. اما نشینی کمتر به چشم میتوسعه و نوسازي آبادان، شکاف اجتماعی، فقر و حاشیه
 سویه خواهد بود:یک ي شهري آبادان ناقص وها، تجربهبدون روایت این شکاف

ي هاي کارگري و کارمندي؛ آدم یاد محلّهچه تفاوت فاحشی بوده بین خانه«
هاي فته. این همه امکانات براي خانها داري میپوستان در دوران بردهسفیدپوستان و سیاه

ها و بار بوده، حتی فروشگاههاي کارگري، واقعاً تأسفکارمندي و هیچ امکانی براي خانه
هاي هاي کارگري و کارمندي شرکت نفت از هم مجزا بود. تمام اجناس فروشگاهگاهباش

هاي کارگري، تمام اجناس کارمندي بدون استثنأ خارجی بود و در حالی که در فروشگاه
ایرانی بود. شاید براي همین بود که اولین کسانی که به اعتصابات پیوستند، کارگران 

 ».صنعت نفت بودند
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 گوید: ري در خاطرات خود میهاشم آقاج
کرد، اما هایی را مدرنیزه می، یک بخش1340ي درست است که مدرنیزاسیون دهه«

... تضاد طبقاتی در آبادان عریان بود. یعنی  زدبه تضاد طبقاتی هم دامن می حالدر عین 
اوارده، رفتید توي بکردید و میکه عبور می 15شما با گذشتن از یک خیابان، یعنی از لین 

آمدي به خیابان از هر جهت دو دنیاي متفاوت بود. در تهران، شما باید از دروازه غار می
کردي تا مثالً برسی به تجریش. اما در آبادان خیلی مولوي و خیام و شاهرضا را طی می

... در آبادان، اعتراضات و  شدیک خیابان] تضاد طبقاتی مشاهده می ي سریع [در فاصله
اجتماعی ضد رژیم پهلوي، از احمدآباد و مناطق محروم شهر شروع شد نه در  هايجنبش

الی که حزب توده بر کردند. در حجا زندگی میمناطق شرکتی که کارگران هم در آن
دانستند و به ي کارگر را انتقالی میاس تئوري مارکسـیستی که داشـتند، فقط طبقهاس

» کردي کارگر نفتی بودند، توجه نمیتر از طبقهدیگر محرومان شهر که محروم
)Aghajari, 2018: 53-54 .( 

گوید، شکاف اجتماعی در طور که هاشم آقاجري در خاطرات خود میالبته همان
، بیشتر شکاف شرکتی و غیرِ شرکتی بود تا شکاف بین شرکت و 1350و  1340ي دهه

شدن صنعت نفت، ش ملّیهاي پس از جنبکارگران، به این دلیل که شـرکت نفت طی سال
هاي متعددي براي مسکن، بهداشت و دیگر امور رفاهی کارگران پیاده کرده بود و به برنامه

نشین اي انقالبی نبودند، بله این اقشار محلّی فقیر حاشیههمین دلیل، کارگران دیگر طبقه
 ساختند.ي طبقاتی شهر را نمایان میبودند که چهره

هاي شهري توان گفت که سیاستنگی اجتماعی و فضایی، میبا توجه به وضعیت دوگا
، نوعی از »شهر«گیري و گسترش بخش غیرِ شرکتی گزینی از یک طرف و شکلو جدایی

هاي کارگري و شهري و توانیم مالحظه کنیم. مبارزات و جنبشوضعیت طبقاتی را می
ولت مرکزي، تا اواخر هاي رفاهی شرکت نفت در پیوند با مقامات محلّی دهمچنین سیاست

، نوعی از تعدیل وضعیت طبقاتی شهر را ایجاد کرد، اما تمایزات طبقاتی به 1320ي دهه
شدن صنعت نفت در آبادان، شدت پابرجا بود و یکی از شعارهاي محلّی جنبش ملّی

 کردن بخش غیرِ شرکتی شهر، در امکانات و رفاهیات بخش شرکت نفت بود.شریک
ي شهر به دو طبقه، نگـاه انقالبی رادیکالی است. در دي سـادهبنالبته این بخش

توان اقشار و طبقات مختلفی را در آبادان مشاهده کرد و به ، می1350و  1340هاي دهـه
ي همین دلیل نیز آبادان تا آخرین روزها وارد جنبش انقالبی نشد و تنها پس از فاجعه

ار التهاب شد. صنعت نفت به تغییر نظام سینما رکس، وضعیت اجتماعی و روانی شهر دچ
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متوسط شهري و  يگیري طبقات اجتماعی جدید از جمله طبقهقشربندي اجتماعی و شکل
هاي اجتماعی، به تفاوت ـ جا طبقات اقتصاديي کارگر صنعتی منجر شد. در اینطبقه

ع مادي اشاره هاي افراد یعنی نابرابري در مالکیت و کنترل مناببندياقتصادي میان گروه
هاي اصلی تفاوت طبقاتی را دارد. مالکیت ثروت به همراه شغل و میزان درآمد آن، پایه

اي طبقاتی از شهر نمایان دهند. نابرابري ثروت و شکاف شدید اجتماعی، چهرهتشکیل می
گزینی طبقات در فضاهاي متفاوت شهري متبلور شد. طبقات کند که در قالب جداییمی

ي مجزا متمرکز ي سه قسمتی در سه نقطهصورت یک مجموعهشهر آبادان، به اجتماعی در
بندي اجتماعی ي شهري و مناطق نخلستانی. این تقسیمبودند: مناطق شرکت نفتی، منطقه

دهد. در همین راستا در آبادان معموالً اثر خود را در ساختار فیزیکی جامعه هم نشان می
هاي خاص خود به وجود از نظر ساختار اجتماعی با ویژگیگاه کامالً مجزا سه نوع سکونت

هاي شرکت نفتی با پیروي از یک ساختار دو قطبی طبقاتی (کارگري در مقابل آمد. محلّه
هاي شهري اي نیز برخوردار بودند. محلّهکارمندي) در درون خود از سلسله مراتب محلّه

دهد، شامل سلسله کارگري را نشان میداري و عالوه بر این که به خوبی دوگانگی سرمایه
گاهی نیز هست. به این ترتیب در ساختار اجتماعی آبادان، طبقات اجتماعی، مراتب سکونت

عبارت دیگر، با نگاهی به ظاهر اند. بههاي مسکونی و مساکن کامالً بر هم منطبق بودهمحلّه
 اطالع یافت.ها توان از محتواي طبقاتی آنها و مساکن آبادان، میمحلّه

 
 گیرينتیجهبحث و 

یک کاال و مصنوعِ   يمثابه ي اساسی این تحقیق، این است که نفت را نباید بهایده
صرف در شرایط معین فیزیکی یا در سطح انتزاعی اقتصاد کالن ببینیم، بلکه باید آن را در 

سی اجتماعی سطح خُرد اجتماعی نیز مشاهده کنیم. این تحقیق تالشی در راستاي برر
ي شهري آبادان بوده است؛ ي شهر آبادان و به تعبیر دیگر، تجربهگیري و توسعهشکل
اي که هم روایت نوسازي و توسعه دارد و هم روایت تضاد و و دوگانگی شهري و تجربه

 اجتماعی. 
و تا امروز،  1357) تا سال 1290ي آخر قرن سیزدهم خورشیدي (شهر آبادان در دهه

ي نفتی، محل بروز توسعه و تضاد شهري و گران مجموعهشده در متن کنشتهشهري ساخ
دهد شهري بوده است. نتایج این پژوهش نشان می ـ هاي اجتماعیگیري انواع پدیدهشکل

مراتب و روابط ي تضاد، دوگانگی، سلطه، سلسلهي توسعه و هم تجربهکه آبادان، هم تجربه
 طبقاتی داشته است. 
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ي شهري آبادان، تحلیلی دوگانه بوده است: روایت پژوهش از تجربهروایت این 
روایت توسعه و نوسازي، ». تضاد شهري«و روایت انتقادي و » ي شهرينوسازي و توسعه«

ي جزیره گیري آبادان تحت تأثیر صنعت نفت و بیرون آمدن آن از نوعی شبهبه شکل
ي سنتی ته است. در این روایت، جامعهیافمانده، به شهري مدرن و توسعهروستایی و عقب
ي مدرن گران نفتی، به جامعهي کنشمانده، متأثر از فعالیت مجموعهروستایی و عقب
سنتی، طی » 1اجتماعات«شود. در این روایت، مردمی فقیر، پراکنده در شهري تبدیل می

یابند. و تمدن شهري و شهرنشینی دست می» 2جامعه«چند دهه فعالیت شرکت نفت، به 
متّکی است داستان تضادها و » تضاد شهري«و » ي انتقادينظریه«روایت دیگري که بر 

 ها و طردهاي اجتماعی در متن شهر را نشان می دهد.ها، تبعیضها، محرومیتکشاکش
ي شهري آبادان، ابعاد مختلفی را در بر گرفته است: از رویکرد بررسی تجربه

ي هاي شهري، توسعهنامیسم درونی رشد زیرساختفرایندهاي نوسازي شهري با دی
ي ي متوسط و طبقهگیري طبقهآموزشی و بهداشتی، رشد بازار و اقتصاد شهري، شکل

هاي فرهنگی در زندگی شهري، رشد ادبیات و هنر، سبک زندگی کارگر صنعتی، دگرگونی
ا، تنوع مذهبی (مسجد، هها و کازینوها، کابارهگرایی فرهنگی شهري، کاالها، باشگاهو مصرف

کلیسا، کنیسه)، تنوع قومی و زبانی و امثال آن از یک طرف، و فرایندهاي سیاست و 
ي ي مبارزهي عرصهمثابهاجتماعی و شهر به ـ  ریزي شهري و ایجاد دوگانگی فضایی برنامه

نشینی، مهندسی هاي شهر، حاشیهاجتماعی، مهندسی محلّه ـ طبقاتی، نابرابري فضایی
هاي ضاي اجتماعی براي کنترل و نظارت اجتماعی، و همچنین مقاومت محلّی و جنبشف

از سوي دیگر. شهر  ي طبقاتی شهراجتماعی شهري در مقابل این روندهاي ساختار سلطه
ها مواجه بوده است. در یک آبادان در فرایند ایجاد و رشد، با هر دو این فرایندها و پدیده

 نتایج پژوهش را بدین شرح خالصه کرد:توان بندي کلی، میجمع
روایت توسعه و نوسازي آبادان، نه فقط برساخت گفتمانی شرکت نفت و نخبگان  -

کند. ي شهري، آن را تقویت مینگارانهنگارانه است و دیدگاه مردمگرا، بلکه روایتی مردمملّی
ویژه شود (بهیده میاي که از مردم عادي و شهروندان، از آبادان پیش از انقالب شنقصه

)، داستان توسعه و رفاه شهري است که در آن زمان جز 1350و 1340هاي آبادان دهه
شود. این توسعه و رفاه، فقط محصول تهران، در دیگر مناطق و شهرهاي ایران دیده نمی

گیري شهر و حضور شرکت نفت و پاالیشگاه نیست، هر چند عامل اولیه و اصلی شکل

1 community 
2 society 
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ي بازار و شرکت نفت بوده است، اما آبادان در روایت مردمی، داستان توسعه ي آن،مجموعه
ها و ي نفتی، کافهي شهري بیرون از مجموعهتجارت، رشد و رونق کشاورزي، توسعه

هاي سرمایشی و کشی و سیستمها، حمل و نقل عمومی مناسب، برق و آب لولهباشگاه
تضاد و کشـمکش و نابرابري هـم دیده  امثال آن نیز هـست. در این روایت مردمی،

، هر شودشود، اما بر خالف دیدگاه انتقادي، در ذیل توسعه و نوسازي و رفاه تعریف می می
 شد. چند تبعیض و تضادهاي شهري مانند هر شهر دیگري در آن دیده می

ي شهري از منظر تضاد اجتماعی نیز، هم در بررسی تاریخی و هم در تجربه -
ي با اهمیت این است که درك و برجستگی شود، اما نکتهري شهري، مشاهده مینگا مردم

ي تر و تجربهرنگ، کم1333-1357هاي تاریخی نگاري شهري، در دورهتضاد در مردم
، نوعی 1357تا  1290ي عبارت دیگر، در دورهشود. بهتوسعه و رفاه عمومی بیشتر دیده می

هاي شود که هم ناشی از مقاومتی در آبادان دیده میاز پیشرفت در توسعه و رفاه عموم
هاي شرکت نفت و دولت ایران در مورد مردمی و کارگري، و هم ناشی از تغییر سیاست

 یافته است.عنوان شهري توسعهشهر آبادان به
گزینی اجتماعی و فضایی و تضاد طبقاتی، خشونت در فرایند شهرسازي، فقر، جدایی -

ي دوم بر اثر ي دوم بوده است، و در دورهزمان تأسیس شهر) بیشتر از دورهي اول (در دوره
رشد تدریجی شهر آبادان در بخش بومی و همچنین تغییر سیاست اجتماعی شرکت نفت و 

یابند، هر چند در تمام این دوران، دولت ایران تا حدودي تضادهاي اجتماعی تعدیل می
تر هاي مسکن، بهداشت و آموزش کمر حوزهشود، اما فقر عمومی دتضادها دیده می

هاي ویژه دههو به 1330ي شدن نفت و سپس از دههي جنبش ملّیشود. در دوره می
شود، ، نه فقط آبادان که کل ایران متأثر از رشد درآمدهاي نفتی، منتفع می1350و  1340

ي آبادان أثر از ایدهشود، اما این دوران در آبادان متهر چند باز هم تضادها مشاهده می
شناسیم، متعلّق به این دوره یافته آبادان که مییافته است و شهر مدرن و توسعهتوسعه

نگاري شهري بیشتر متعلّق به این دوره است و روایت است. بنابراین روایت توسعه، در مردم
 گردد. هاي پیشین باز میتضاد، بیشتر به دوره
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Abstract: 
 

The city has long been a strategic site for the exploration of many major 
subjects such as social relations, socio-political conflicts, social order, class 
and power. This places cities at the heart of sociology. A space capable of 
producing and accumulating wealth, power, architecture, memory, collective 
identity and symbolic systems. The city of Abadan in the last decade of the 
thirteenth century (1910) until 1977 and to this day has been a city built by 
oil capitalism which makes it a site for urban development and conflict and 
this leads to form a variety of socio-urban phenomena. In this study, 
multiple methods and techniques includes field observation, assessing 
documents and historical sources, in-depth interviews, and oral history were 
used to study the development and conflict of the city. The results show that 
Abadan has been both an experience of socio-cultural development as well 
as an experience of conflict, duality, domination, hierarchy, and class 
relations. In the periods of 1912 to 1932, 1932 to 1952, and the early of 
1952s to 1979, the process of development and conflict has changed, but the 
main trend has been to increase development and decrease conflict. 
Especially in the 1962s and 1972s, the idea of a developed Abadan that 
emerged during the nationalization of the oil industry sustained the 
development rather than conflict, but in general, both of these narratives 
have been formed together and under the influence of the oil industry. 
 
Key Concepts: Oil industry, Company Town, Urban Space, Local 
Community, Corporative Communi 
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