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گیري ساختار نقش شرکت نفت انگلیس و ایران درشکل

  1330ـ  1287 ماعی شرکت شهر مسجدسلیماناجت

  1پورحمید حاجیان

  2نژادرضا حبیبی

  چکیده

تی و از هـر لحـاظ یـک سـاختار سـنّ ،تا پیش از کشـف نفـت مسجدسلیمانساختار اجتماعی 

مهاجرت نیروي کـار  ،م و در پی آن1287/1908با کشف و استخراج نفت در سال  .بوداي عشیره

، بـر ایـن اسـاس .پیشـین حـاکم گردیـد اعی نوینی به جـاي سـاختاریک ساختار اجتم ،به منطقه

تلـاش  ،و اسـناداي به دو روش توصیفی و تحلیلی و با اسـتفاده از منـابع کتابخانـه حاضر پژوهش

در سـه یري ساختار اجتماعی مسجدسـلیمان، گدارد نقش شرکت نفت انگلیس و ایران را در شکل

از جملـه  ،آنهـاي جمعیـت و ویژگی ،لدر محـور اوّ ؛محور مورد مطالعـه و پـژوهش قـرار دهـد

آمـوزش و  ،و در محـور سـوم ،بهداشت و درمـان ،در محور دوم ،مهاجرت و احداث منازل شرکتی

مـورد بررسـی و تحلیـل  ،گرددمی تقسیم )شهري(پرورش که به دو بخش شرکتی و غیر شرکتی 

به دنبال کشـف نفـت و مهـاجرت  حاکی از آن است که ،این پژوهشهاي یافته .قرار گرفته است

در این شـهر  )غیر شرکتی ـشرکتی (یک ساختار اجتماعی دو قطبی  مسجدسلیمان،نیروي کار به 

 ،ولی با گسترش حـوزه جغرافیـایی شـهر و نیـاز متقابـل هـر دو بخـش از یکـدیگر ؛حاکم گردید
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1397 ستانبهار و تاب ،11 هشمار ششم، سال  

را  یتعـارف ایرانـهویت یک شهر م ،د و این شهرشاین دو بخش از یکدیگر کمتر  تدریج فاصلهبه

    .پیدا کرد

 واژگان کلیدي

 .خوزستان ،نفت ،ساختار اجتماعی مسجدسلیمان، ،ایرانشرکت نفت انگلیس و 

  مقدمه  

کشـف  ،و در پی آنم 1280/1901با واگذاري امتیاز نامه نفت به ویلیام ناکس دارسی در سال 

 ،اقتصـادي ،لـات سیاسـیتـاریخ معاصـر ایـران نیـز بـا تحو مسجدسلیمان،نفت در میدان نفتون 

هاي کشور ایران به کانون توجهات قـدرت ،از آن پس .اجتماعی و فرهنگی جدیدي آمیخته گردید

در ایـن  .زدنـدمـی به هر اقدامی دسـت ،بزرگ جهان تبدیل گردید که براي به دست آوردن نفت

کـارگیري ایـن همنابع حیاتی انگلـیس و بـ کنندهتأمین عنوانبه مسجدسلیماننفت هاي چاه ،میان

این در حالی بـود کـه  .منبع انرژي در جنگ اول و دوم جهانی از سوي انگلیس قابل ملاحظه است

 ،ایـن وجـود بـا .کردندمی هزینه مسجدسلیمانداران نفت بخش ناچیزي از درآمد نفت را در سهام

 .ادیـده گرفـتتوان نقش شرکت نفت انگلیس و ایران را در عمران و آبادي این منطقه ننمی هرگز

در پی کشف نفـت و سـرازیر  ،این منطقه که تا پیش از کشف نفت چراگاه فصلی ایل بختیاري بود

ترین شهرهاي معـدنی و صـنعتی ایـران بـا امکانـات رفـاهی و به یکی از بزرگ ،شدن نیروي کار

 گیري،از همـان آغـاز شـکل مسجدسـلیمان ،همین اسـاس بر .تفریحی بسیار بالایی تبدیل گردید

در کلیـه سـطوح  ،ایـن سـاختار دو قطبـی .داراي یک ساختار اجتمـاعی متضـاد و دو قطبـی بـود

امکانـات ، حقـوق و مزایـا ،امکانات رفاهی و درمـانی ،سازياجتماعی شهر از جمله مسکن و خانه

امکانـات  کارکنان انگلیسی و اروپایی شرکت نفـت از کهطوري. بهآموزشی و غیره قابل رؤیت بود

نیـروي کـار ایرانـی از مشـکلات متعـدد در  کـهدرحالی ؛برخوردار بودنداي بهداشتی ویژه رفاهی و

ت برپـایی اعتراضـات و اعتصـابا ،حاصل این فرهنگ دو قطبی و متضاد .بردندمی محیط کار رنج

کاملـاً  مسجدسـلیمانسـاختار اجتمـاعی  ،بدین ترتیـب .ها بودکارگري به منظور کاهش این تضاد

میان کارکنان خارجی بـا ایرانـی و از سـوي  ،از یک سو .فرهنگ دو قطبی قرار داشتمتأثر از این 

میان کل جمعیت شاغل شرکت نفت با جمعیت غیر شـرکت نفتـی ایـن سـاختار دوگانـه و  ،دیگر

تأثیر  مسجدسلیمانساختار اجتماعی شرکت شهر  گیريشکلتبع در خورد که بهجزا به چشم میم
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بــه پیشــینه وجـود نفــت در خوزســتان و اي پــس از اشـاره ،دامــهدر ا .سـویی بــر جــاي گذاشـت

در سه محور یاد شده مورد بررسـی و  مسجدسلیمان،ساختار اجتماعی شرکت شهر  مسجدسلیمان،

  .تبیین قرار خواهد گرفت

  تاریخچه و پیشینه نفت در خوزستان و مسجدسلیمان 

یعنی پنج یا شـش  ،ن سومریانی در خوزستان نشان داده است که از زماشناساکتشافات زمین

 ،و بناهـاها هزار سال پیش در شوش قیر مورد استفاده بوده و نه تنهـا بـراي اسـتحکام سـاختمان

هاي ، بـراي نصـب جـواهرات و بـراي گـرفتن سـوراخهاي ابزارواسبابه براي چسباندن دستهبلک

کسـی اسـت کـه در اولـین  ،مورخ مشهور یونـانی ،هرودوت .رفته استمی ظروف سفالین به کار

کنـونی واقـع  مسجدسـلیمانسال پیش از وجود نفت در محل آردیکا که گویا در نزدیکـی  2500

جاري نفـت خوزسـتان اشـاره هاي به چشمه ،استرابو نیز در دو هزار سال پیش .دهدمی خبر ،بوده

و گـاز  وجود نفـتهاي از نشانه ،بر همین اساس )7 :1334 ،؛ فاتح21 :1333 ،افشین( .کرده است

باستانی اسـت کـه در ایـن منطقـه وجـود هاي وجود آتشکده مسجدسلیمان، ویژه، بهدر خوزستان

وجود روغن مقـدس یـا در واقـع  ،رسد علت برپایی آتشکده در این منطقهمی به نظر .داشته است

موجـود در هاي آمـد و آتشـکدهمـی بالـاها نشت گـاز و نفتـی بـود کـه از میـان خـاك و سـنگ

ی و گیرشمن نیز بـر ایـن بـاور بـود کـه در کنـار صـفه مصـنوع .کردمی را فروزان انمسجدسلیم

بـه مناسـبت مجـاورت شده بود. این آتشکده در واقع واقع اي آتشکده مسجدسلیمان،ته ساخدست

نفت در این حدود ساخته شده بود تا احتیاج به سوخت دیگـري نباشـد و بعیـد نیسـت کـه  چشمه

که یـاقوت اي آمد و ممکن است آتشکدهمی خود از زمین بالاه که خودبهسوخت آن از گاز نفت بود

همـین  ،گوید تا زمان هـارون الرشـید روشـن بـودهمی دهد ومی حموي در ولایت ایذج از آن خبر

هاي در خصـوص چشـمه )212 :1331 ،؛ امام شوشتري44 :1351 ،گیرشمن( .آتشکده بوده است

میلادي به بعد مسافران و جهانگردانی که به خوزسـتان سـفر  از قرن هفدهم ،نفت و قیر خوزستان

بـه  انـد؛نفتی در این منطقه گـزارش کردههاي مشاهدات خود را از آثار سطحی حوزه ،کرده بودند

نفـت و قیـر بـین هاي نخستین اروپایی که در قرن نوزدهم میلـادي از وجـود چشـمه ،طور نمونه

دومـین انگلیسـی کـه بـه  .لینسون افسر انگلیسـی اسـتراو ،شوشتر و رامهرمز گزارش داده است

هاي در مشـرق شوشـتر بـا چشـمهها هنگام مسافرت خود به خوزستان و حضور در میان بختیاري

نفـت هاي از چشـمه :نویسـدمـی وي در گـزارش خـود .هنري لایارد بود ،نفت و قیر مواجه گردید
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جهـت درمـان کـوفتگی هـا که معمولاً ایرانی گرددمی رنگ به نام مومیایی تولیدتعدادي مایه تیره

در اواسط قـرن  )186 :1376 ،؛ لایارد100: 1362 ،راولینسون( .برندمی شدید و درد مفاصل به کار

ــال  ــادي در س ــوزدهم میل ــتین زمین ،م1234/1855ن ــناسنخس ــه ش ــه از منطق ــی ک  انگلیس

دیگران را نسبت به وجـود  نفت آلوده به قیر آن دیدن کرده و توجههاي و حوضچه مسجدسلیمان

در همین محـل بـود کـه زیرا  ؛لفتوس انگلیسی است ،نفت در این منطقه و پیرامون آن جلب نمود

رینولدز و همراهان وي از طـرف دارسـی شـروع بـه حفـاري م 1287/1908نیم قرن بعد در سال 

  ) 184 :1387 ،؛ رودگر کیادارا309: 1385 ،رایترده و سرانجام به نفت دست یافتند. (ک

   مهاجرت و احداث منازل مسکونی ،جمعیت

نخسـتین  ،مهاجرت و احداث منازل مسکونی براي نیروي کار از سوي شـرکت نفـت ،جمعیت

بـدون  .باشـدمسجدسـلیمان مـیساختار اجتماعی شرکت شـهر  گیريمحور مورد بحث در شکل

، خوزسـتان خیزتنفـجـایی و افـزایش جمعیـت در منـاطق هتوسعه صنعت نفت موجب جاب ،تردید

هـاي مسـیر کوچ ،شرکت نفـتهاي تا پیش از فعالیت مسجدسلیمان .گردید مسجدسلیمان ویژهبه

با کشـف و  .یافتندمی فصلی عشایر کوچ رو بختیاري بود که مدت کمی از سال را در آنجا اسکان

زونـی جمعیت این منطقه به طـور شـگرفی رو بـه ف مسجدسلیمان،استخراج نفت در میدان نفتون 

تـا م 1287/1908از فوران نفـت درسـال  مسجدسلیمانجمعیت  گیريهرچند در مورد شکل ؛نهاد

سکوتی عجیب در اسناد وجـود دارد م 1330/1951خلع ید از شرکت نفت انگیس و ایران در سال 

   .استاي و پژوهش ویژه گیريو رفع آن مستلزم پی

مساحتی در حـدود یـک کیلـومتر مربـع بـا در  مسجدسلیمان اولیه هسته ،بر شواهد موجود بنا

شـرکت  گسـتردههـاي رفته رفته با توجه به فعالیت .ریزي شدپایه نفر 250تا  200جمعیتی حدود 

از روزي که اقدامات رینولدز بـه نتیجـه  ،در واقع .زمینه مهاجرت به این منطقه فراهم گردید ،نفت

مشـاهده  مسجدسـلیمانبیشـتري در هـاي وجـوش و فعالیتجنـب .رسید و نفت استخراج گردید

کثیري شـامل:  وذهاب کرده و جمعیتو طوایف مختلفی به این محل ایابها گردید و مرتب قافله

مهاجرت نموده  مسجدسلیمانکرد و ارمنی به  ،بهبهانی ،شوشتري ،، دزفولیاصفهانی، چهارمحالی

بـه دنبـال ایـن  .غیره شـدند خدماتی و ،ساختمانی ،باغبانی ،حفاري ،اکتشافیهاي و جذب فعالیت

بـدین  )443 :1374 ،عباسی شهنیمسجدسلیمان نیز رو به افزایش گذاشت. (جمعیت ها، مهاجرت

کـارگران ایرانـی را از  ،شرکت نفت به منظور تأمین نیروي کار با پرداخت حقـوق مناسـب ،ترتیب
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نفت در ایـران نقاط مختلف کشور بدین سو جذب کرد و چون در آن روزها متخصص و کارشناس 

از وجود خارجیان نیز استفاده نمودند و با ایجاد منـازل مسـکونی و تأسـیس مراکـز  ،وجود نداشت

 مسجدسـلیمانرفاه آنـان را فـراهم نمودنـد و آنـان را بـه مانـدن در  زمینه ها،بهداشتی و باشگاه

شهر سکنی گزیدنـد  خود در این با خانواده ،اغلب کارگران پس از تأهل رو،ازاین .کردندمی تشویق

 گیريشـکلهاي سـال در مسجدسلیمانخصوص جمعیت  کسروي در .و بر جمعیت شهر افزودند

هزار تن استاد اروپایی و آمریکایی و پنج هزار کـارگر هنـدي و سـی : «نویسدمی شهر اولیه هسته

، شـمار آوریـمرا هم بـه  کنند. اگر سوداگران و بازاریانمی کار مسجدسلیمانهزار کارگر ایرانی در 

 .»کننـدمـی توان گفت که از چهل و پنج تا پنجاه هزار مرد از غربی و شرقی در آنجـا زنـدگیمی

جنگ جهانی اول بـه دلیـل هاي سال این شرکت شهر در اواخر ،همچنین )250 :1389 ،کسروي(

آب و تأسیسـات  ،خانـه، تلمبـهأسیسـات لـازم، از قبیـل: نیروگـاه بـرقتولید بالاي نفت و ایجـاد ت

احـداث  .عیار تبـدیل شـده بـودم به شرکت شهري تمام1300/1921تا سال  ،ویژههاي پالایشگاه

   )66 :1370 ،اطهاري( .کندمی این گمان را تقویت ،م1297/1918سال  بیمارستان در

نظـرات ضـد و  ،به دلیل فقـدان یـک مرجـع رسـمی مسجدسلیمانجمعیت  مورددر  ،اینبنابر

هـزار نفـر بـرآورد شـده  25جمعیت شـهر  ،م1319/1940طبق آمار سال  .نقیضی ارائه شده است

. اندزیسـتهمـی کیلومتر مربع و در نواحی پراکنده و دور از هـم 85است که در مساحتی به وسعت 

حدود پنجاه هزار نفـر گـزارش شـده  ،جمعیت این شهرم 1322/1943مطابق آمار سال  ،همچنین

بیسـت و م 1328/1949جمعیت این شـهر در سـال  ،ار هفتهبه تصریح مجله اخب کهدرحالی ؛است

، شـماره 1328 ،مجله اخبار هفتـه( .کیلومتر مربع گزارش شده است 69و وسعت آن  ،پنج هزار نفر

هـزار نفـر  60تـا  40بـین م 1329/1950جمعیت این شهر را در سال  ،در گزارش دیگر )4 :155

 ،در گـزارش دیگـر .باشـدمـی تـره حقیقت نزدیکولی عدد چهل هزار نفر بیشتر ب ؛اندتخمین زده

کارمنـد و کـارگر  ،انـد کـه اغلـبم سی هزار نفر نوشته1330/1951جمعیت این شهر را در سال 

طبق اسناد موجود جمعیت شاغل در امـر اسـتخراج  ،همچنین در همین سال .اندشرکت نفت بوده

نیز چهل هزار نفر بـرآورد شـده اسـت  و جمعیت شهر اندهزار نفر گزارش کرده 6نفت را افزون بر 

 ،یـاوري ؛338: 6ج  ،1330 ،فرهنگ جغرافیـایی ایـران( .جمعیت بالایی بود ،که نسبت به آن زمان

هاي و مابقی از ملیتایرانی هزار نفر مسلمان  27رقم عمده این جمعیت را نزدیک به  )51 :1383

اد زیـادي عیسـوي و آسـوري ایرانـی هندي و غیره با مذاهب مختلـف و تعـد ،آمریکایی ،اروپایی

 کارگران و کارمندان شرکت نفت بودنـد کـه بـه منظـور کـار درها، دادند که بیشتر آنمی تشکیل
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از دیگـر  ،علاوه بر اشتغال در تأسیسـات نفـت .به این منطقه مهاجرت کرده بودند ،تأسیسات نفت

هر از امکانـات بهداشـتی و برخـورداري شـ ،مهاجرت که موجب افزایش جمعیت گردیدهاي انگیزه

دادن کمک هزینه از طرف شرکت نفت به خـانواده کارکنـان و تشـویق در  ،همچنین .درمانی بود

   .ازدیاد جمعیت نیز بر شمار جمعیت شهر افزود

 سـازي وخانه اندیشه م،1287/1908به موازات پیدایش نفت در منطقه مسجدسلیمان در سال

 ،مسجدسـلیمان .ر مخیله مسئولان صنعت نفـت ریشـه گرفـتد ،شاید بهتر بتوان گفت شهرسازي

یعنـی ایـن ؛ ي یک شرکت شهر را داشتهااولین شهر صنعتی ایران در آغاز کاملاً ویژگی عنوانبه

 شهر از سوي سازندگان آن به منظور اسکان دادن کارکنان شاغل در شرکت نفـت احـداث شـد و

ولـی بـا مهـاجرت بـی  ؛ددامیه حیات خود ادامه مستقل از بافت شهري ب بایست کاملاً مجزا ومی

ویژگی شرکت شهري را از دسـت داد  ،سایرین از گوشه وکنار ایران به این شهر رویه روستاییان و

کارکنـان محـدود  ،در آغاز فعالیت صنعت نفـت. هویت مدنیت یک شهر متعارف ایرانی را یافت و

هــواي گــرم  زنــدگی در چــادر وچــون  .بردنــدمــی در چادرهــاي مخصــوص بــه ســر ،آن زمــان

سـازي را در فـت، سـاخت مسـکن و خانهشـرکت ن ،مشقت بار بـود بسیار سخت و مسجدسلیمان

اي منطقـه ،از لحـاظ موقعیـت طبیعـی مسجدسـلیماناز آنجـایی کـه  .اولویت کاري خود قرار داد

ت جغرافیـایی متأثر از موقعیـ ،یی را که شرکت نفت احداث کردهاخانه ،بلنداست ناهموار و پست و

هـر قسـمتی از ایـن  ،طبیعـی اسـت سطح نبوده و داراي پستی و بلنـدي بـود.م ،طبیعی منطقه و

محلـات ایـن  ،از ایـن جهـت .که مناسب بوده ساخته شده استاي یا بر تپهاي در درهها ساختمان

. ریـده اسـتي دیگر بهادسته ازاي یا درهاي را تپهها از ساختماناي هردسته و گسیختهمشهر ازه

پیوسته شـود همها بهاقتضاي کار موافقت نداشته که ساختمان ي نفت وهاچاه ،گذشته از این وضع

وضـعیت  مسجدسـلیمان ،روازایـن .ي عادي در آن احداث گرددهاي راستی مانند شهرهاخیابان و

نخسـتین  )5: 1375 اقتداري،. (هاي جهان شباهتی نداردرفته و به سایر شهرگخود مخصوصی به 

 .قرار داشـتاي بنگله ساختمان دکتر یانگ بود که بر روي تپه ،که در این شهر ساخته شداي خانه

 ،این وضـع ي دیگر قرار گرفته وهاخانه بر بالاي باماي موقعیت طبیعی باعث شده بود که هر خانه

ه؛ چراکـه اعمـاق آوردبلکه از نظر شرعی نیز مسائلی را به وجـود  ،نه تنها از نظر اصول شهرسازي

تـأثیر نـامطلوبی  ،ي بالایی است که این امرهاخانه در معرض دیدها حیاط آن وها خانهبسیاري از 

که در آغـاز بـیش از  مسجدسلیمانکارکنان شرکت نفت در  .جاي گذارده است از نظر فرهنگی بر

 .شـدمی نفر اروپایی 350نفر ایرانی و000/10بالغ بر ،ي جدیدهادر اثر کشف چاه ،شدندنمی نفر20
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منازلی که توسط شرکت نفت سـاخته  ،به طور کلی .باب عمارت بنا شد 550ها، براي سکونت آن

  :شدند که خصوصیات هر کدام به قرار زیر بودمی به چهار دسته تقسیم اند،شده

 ،در عـین حـال بـراي زنـدگی بسـیار راحـت و بسیار مدرن و ،این منازل :منازل درجه یک .1

متـر  16-12بـین  ،که مساحت هرکدام است اتاق مسکونی 15 داراي بیش از و اندبنا شده مجلل

 تـکبـه صـورت تـکها ایـن خانـه .مـدرن امـروزي همراه با کلیه وسایل لازم و د؛باشنمی مربع

یعنی درختان (مورد) به هم متصل و در طول یک خیابـان و  ،باشند و به وسیله حصارهاي سبزمی

کـه اصـطلاحا بـه  ي شیروانی هسـتندهااین منازل هم یک طبقه با پشت بام .تندشبیه به هم هس

  گویند.می» بنگله«ها، آن

اتـاق  4 هرکدام داراي بیش از مدرن هستند و منازل درجه دو: این منازل نیز نسبتاً جالب و .2

  باشند.می لوازم امروزي و داراي کلیه وسایل و ،متر مربع 14-12مسکونی به مساحت 

شـد و مـی پایـه شـرکت دادهدون بـه کارکنـان جـزء و قبلـاً ،منازل درجه سه: این منـازل .3

میـدان  علـی وکه بیشتر در ناحیه چشـمه بودند کلیه نواحی بنا شده و در بود تعدادشان بسیار زیاد

  دارند. متر و وسایل مختصري12اتاق با مساحت  4تا 3بین  ،هرکدام از این واحدها .قرار دارند

داراي  ،متعلق به کارگران بـود و نسـبت بـه سـه نـوع قبلـی ،منازل درجه چهار: این منازل .4

اغلب  ن در نظر گرفته نشده بود واحتی رفاه نسبی براي ساکن . در این منازل،وسایل ابتدایی بودند

 ،کارکنان شرکت نفـت منازل .متر مربع بایک پنکه سقفی بود12داراي یک یا دو اتاق به مساحت 

ي دولتـی در مراکـز هافقـدان سـاختمان« .شدمی کمها هر ماه از حقوق آن ،و اجاره آن ره بوداجا

ي مسـکونی از هاکمپانی و استفاده ادارات از ابنیه شرکت نفـت و همچنـین تخصـیص سـاختمان

حیثیـت  لطمه بزرگـی بـه اسـتقلال و ،طرف کمپانی به بعضی از مستخدمین مقیم به طور مجانی

بـه  )240-1/76/147سـند شـماره  :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران( .»اخته بودادارات وارد س

 .سـاختمـی ن دولتی را با خود همراهاطوري که شرکت نفت از این موقعیت استفاده کرده و مأمور

بـراي همـه کارمنـدان « :نویسـدمسجدسـلیمان مـیي شرکت نفـت در هافاتح در خصوص خانه

کارمنـدان  خانه ساخته شد و قسمت اعظم مسجدسلیماندر  ،ان ایرانیخارجی و معدودي از کارکن

موجـب نارضـایتی و در  ،ایـن وضـعیت )280 :1334،فـاتح( .»فاقد خانه بودنـد ،و کارگران ایرانی

   .اعتصابات کارگران را به همراه داشت ،نتیجه

ولـی هـیچ  ،گذردنمی با اینکه یکصد سال از عمر آن مسجدسلیمان ،از نظر اسلوب شهرسازي

خـورد و یـک خیابـان مـنظم و نمی ي جدید شهر سازي در آن به چشمهاروش و اثري از اسلوب
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جغرافیـایی آن اسـت کـه امکـان اجـراي  همانا موقعیت طبیعی و ،علت اصلی آن .مستقیمی ندارد

دو چهـره متضـاد در مقابـل هـم قـرار  ،از نظر سبک سـاختمان .دادنمی ي شهرسازي راهابرنامه

منـازل در خاورمیانـه و بـه سـبک  ترینمنازل شرکت نفت که از نوع مدرن ،چهره نخست .دداشتن

معماري انگلیسی احداث شده بودند و منازل نوع دوم که متعلق به افراد غیر شـرکتی بـود کـه بـه 

در طـرف  و ،در یک طـرف توسـعه مـدرن شـهري ،بنابراین .بودند قواره بنا شدهتی و بیشیوه سنّ

ولـی بـا  ؛ناموزون شهري قرار داشت که از کمترین امکانات شهري برخـوردار بودنـد دیگر توسعه

 مسجدسـلیمانجمعیت م 1943/ 1332شد و در سال نمی مهاجرت به این شهر متوقف این، وجود

بـا  ،در نتیجـه )202: 1382 (لاواین دورتینگ، .رقم بسیار زیادي بود ،نفر بود که این تعداد000/50

  سرعت بالا رفت. بهها هاجران، قیمت خانهافزایش تعداد م

  بهداشت و درمان در شرکت شهر مسجدسلیمان 

بهداشت  مسجدسلیمان،ساختار اجتماعی شرکت شهر  گیريدومین محور مورد بحث در شکل

بهداشت و درمان در  مسجدسلیمان،به  هاتا پیش از کشف نفت و ورود انگلیسی .باشدمی و درمان

و آغاز عملیات کشـف و اسـتخراج  هابا ورود انگلیسی .تی و بومی بودبه شکل سنّ این منطقه کاملاً

پزشک  ،ي بهداشتی و درمانی به منظور حفظ سلامت کارکنان با اعزام دکتر یانگهاضرورت ،نفت

مـردم منـاطق  ،در پی آن .معالجه و درمان کارکنان در اولویت قرار گرفت ،به منطقه ،شرکت نفت

و  هـابـا پزشـکی نـوین و پیشـرفته آشـنا گردیدنـد و درمانگاه مسجدسـلیمان، ژهوی، بـهخیـزنفت

 ،بیمارستانی در این شهر توسط شرکت نفت احداث گردید که به لحاظ تجهیزات و کـادر پزشـکی

به جز در  ،تجهیزات روز دنیا و کادر متخصص و مجرب برخوردار بودند و نظیر آن تریناز پیشرفته

  شد. نمی در سایر شهرها یافت ،شهرهاي بزرگ ایران

چراکـه در  ؛رفـتمـی از الزامات شرکت نفـت بـه شـمار ،توجه و اهتمام به بهداشت و درمان

همـواره  ،اثر ورود بی رویـه نیـروي کـاربر مسجدسلیمان،شهرهاي صنعتی و مهاجرپذیر همچون 

تـوجهی بـه اعتنایی و یـا کـمبی رو،ازاین .به دور از انتظار نبود هاامکان بروز و شیوع انواع بیماري

بـدین  .ناپذیري را بر کل جوامع شهري موجب گرددي جبرانهاتوانست عارضه، میاین گونه موارد

درمانی شرکت نفت در وهله نخست براي ارائه خـدمات  ـ با وجود اینکه خدمات بهداشتی ،ترتیب

ن شـرکت امسـئول ،ديامـا پـس از چنـ ،درمانی و بهداشتی کارکنان شرکت نفت ایجاد شده بـود

ي واگیـر را بـه بخـش هاتواند احتمال شیوع بیماري، میتوجهی به بخش غیر شرکتیدریافتند بی
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بر آن قرار گرفت کـه بـه  ،سیاست شرکت در بخش بهداشت و درمان پس، .شرکتی موجب گردد

ز اعـم ا ،خـدمات درمـانی شـرکت را بـه همـه نیازمنـدان ،منظور جلب اعتماد مردم بومی منطقـه

    .کارکنان شرکت و یا افراد بومی غیر وابسته به شرکت عرضه دارد

بیمـاران را در چـادر  ،دکتـر یانـگ مسجدسـلیمان،تا پیش از احداث بیمارستان و درمانگاه در 

مـدیران شـرکت نفـت بـه فکـر احـداث  ،با افزایش نیروي کار در منطقه .کردمی معاینه و درمان

خیـز اولـین بیمارسـتان در منـاطق نفـت ،بـه همـین منظـور شدند. مسجدسلیمانبیمارستانی در 

ي کشـورهاي غربـی در سـال هاتوسط دکتر یانگ با سبک معماري خاص بیمارسـتان ،خوزستان

تختخواب را داشت  354گنجایش  ،این بیمارستان .احداث گردید مسجدسلیماندر م 1297/1918

دکتـر یانـگ  ،در واقـع )144 :1352 ،نشـوادرا( .رفـتمی ي درجه اول به شمارهاو از بیمارستان

را بنیـاد نهـاد  مسجدسـلیمان ویژه، بـهخیـز خوزسـتانشالوده بهداري شرکت نفت در مناطق نفت

دکتـر « :نویسـدمـی ویلسون در همین راسـتا .پرداختمی و به درمان بیماران )426 :1334 ،فاتح(

ه است و امارت بیمارستان را هـم اش بیشتر شداین روزها مشغله ،مقام کمپانیپزشک عالی ،یانگ

بـه معالجـه و مـداواي  ،توسعه داده و با کمـال جـدیت ،براي اینکه گنجایش بیشتري داشته باشد

   )154 :1363 ،ویلسون.» (پردازدمی بیماران

تنها بیمارسـتان  ،ازي بیمارستان آباداناندتا پیش از راه مسجدسلیمانبیمارستان  ،بدین ترتیب

 خیز خوزستان خدمات درمانی ارائـهرفت و به اهواز و سایر مناطق نفتمی به شمارخیز مناطق نفت

 81/8127 مترمربع و81/30392با مساحت کل ،این بیمارستان )77 :1387 ،پورسرداري( .نمودمی

یک باب اتاق عمل بزرگ و یک بـاب  ،یک کلینیک تخصصی خارجی ،بخش 8از  ،مترمربع زیربنا

 10و  باب اتـاق مخصـوص رادیولـوژي 2 ،آزمایشگاه ،تخت 158کوچک، ي هااتاق عمل جراحی

جـراح  ،گـوش نی از چشـم وامتخصصـ تشکیل شـده بـود و در آن، باب اتاق پزشکان متخصص،

بیمارسـتان  )322-321 :1374 (عباسی شهنی، .کردندمی زایمان و... انجام وظیفه زنان و ،عمومی

ي کارمنـدي هـامیـان بخش .شـدمـی ي انگلستان ادارههاکاملاً به سبک بیمارستان ،شرکت نفت

پذیرش در بیمارستان محـدود بـه  .تفاوت بود ،هم از لحاظ کیفیت وکارگري هم از لحاظ کمیت و

ي کـارگران در بیمارسـتان هابه طوري که خانواده ؛ي کارمندان بودهاخانواده کارمندان و، کارگران

چنانچه نیازمند بـه عمـل جراحـی  ،شدندمی ه پذیرفتهیی کهاتازه آن شدند ونمی شرکت پذیرفته

 .برسـد هـاباید چندین ماه صبر کنند تـا نوبـت عمـل آن ،خطر جانی نداشت هابودند و تعویق آن

هـدف  ،در واقـع .در درمانگاهاي شـرکت رایگـان بـود ان،ي آنهان وخانوادهادرمان کلیه مستخدم
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ي هـااجعات مستقیم کارگران و کارمندان و خانوادهکاستن از مر ها،شرکت نفت از احداث درمانگاه

به منظور  هااین درمانگاه ،در واقع .ي شرکت نفت جهت معالجه و درمان بودهابه بیمارستان هاآن

بیمـاران توسـط  .احداث شده بودند اني آنهاتشخیص اولیه و مراجعات سرپایی کارکنان و خانواده

بـه  ،گرفتنـد و چنانچـه لـازم بـود بسـتري شـوندمی قرار معالجه مورد معاینه و ،پزشکان عمومی

تـرین محـل اقامـت درنزدیک ها،شدند. بیشتر این درمانگاهمی ي شرکت نفت معرفیهابیمارستان

کـادر پزشـکی . کارکنان شرکت نفت قرار داشتند و ازپزشکان و جراحان حـاذقی برخـوردار بودنـد

رتبـاط نزدیـک بودنـد کـه گـویی عضـوي از یـک در ااي با کارکنان شرکت بـه گونـه ،درمانگاه

عملیـات شـرکت  ،در قسـمت بهداشـت )15 :191شـماره  ،1329 ،مجله اخبار هفتـه( اند.خانواده

مسـکن سـاخته بودنـد و شـرکت حاضـر نبـود کـه از آن  محدود به نقاطی بود که در آنجا خانه و

اداره بهداشت براي پیشگیري  )450: 1334، به دیگران بنماید. (فاتح کمکیقسمت تجاوز کرده و 

 ؛ي وسـیعی بـه عمـل آوردهـااقـدامات و فعالیت دار،ي واگیرهاگسترش بیماري از بروز امراض و

ي راکد به منظـور جلـوگیري هاپاشی آبنیز نفت ادارات و ،سمپاشی کلیه منازل :اقداماتی همچون

شـرکت نفـت م 1309/1930هـه هرچند برخی عقیده دارند تـا د ؛از انتشار بیماري مالاریا و آنوفل

 ویژه، بـهخیزواگیردار در مناطق نفتهاي عملاً اقدام قابل توجهی جهت جلوگیري از شیوع بیماري

واگیـردار هـاي اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با بیماري ،در واقع .در پیش نگرفته بود مسجدسلیمان،

   .آغاز گردیدم 1312/1933داد پس از انعقاد قرارهاي به طور جدي از سال ،توسط شرکت نفت

  مسجدسلیمان ساختار آموزشی شرکت شهر 

نظـام  مسجدسـلیمان،ساختار اجتماعی شرکت شـهر  گیريسومین محور مورد بحث در شکل

نقـش شـرکت نفـت انگلـیس و ایـران در  ،در ایـن میـان .باشـدمـی آموزشی این شـرکت شـهر

اساس، ساختار آموزشی این شرکت شـهر ن بر ای .این ساختار آموزشی قابل توجه است گیريشکل

هـاي و ویژگیهـا ساختار آموزشی شـرکت نفـت کـه داراي روش ،نخست بر دو محور مبتنی بود؛

 سـاختار آمـوزش دولتـی ،دوم .خاص خود بود و از سطوح پایین تا سطوح عالی طراحی شـده بـود

ونـه تفـاوتی بـا نظـام که مبتنی بر روال عادي نظام آموزشی کشـور بـود و هـیچ گ )غیر شرکتی(

بـه هـیچ وجـه منافـاتی بـا  ،وجود ایـن دو نظـام آموزشـی .آموزشی دیگر شهرهاي ایران نداشت

مراکـز آموزشـی در  مبنـا،بر این  .یکدیگر بودند کنندهتکمیل ،یکدیگر نداشتند و در بسیاري مواقع

    .نگیا متعلق به شرکت نفت بودند و یا متعلق به اداره معارف و فره ،این منطقه
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 ویژه، بـهخیزبسیاري از مراکز آموزشی در مناطق نفتم 1330/1951ذکر است تا سال  شایان

توسط شرکت نفت انگلیس و ایـران پـس از احـداث و تجهیـز بـه اداره معـارف و  مسجدسلیمان،

تـوان می را مسجدسلیمانفرآیند آموزشی در شرکت شهر  ،بدین ترتیب .فرهنگ واگذار شده بودند

ساختار آمـوزش دولتـی  .ب؛ ساختار آموزشی شرکت نفت انگلیس و ایران .الف :دو محور بر مبناي

    .مورد بررسی و تبیین قرار داد )شرکتی غیر(

   مسجدسلیمانساختار آموزشی شرکت نفت انگلیس و ایران در شرکت شهر  .الف

زش و سـطح کیفـی کارکنـان خـود و نیـز آمـو يبه منظور ارتقا ،شرکت نفت انگلیس و ایران

ویژه مسجدسـلیمان وزسـتان، بـهخیز خشهرهاي نفتکادر مجرب در حوزه عملیات خود در  تربیت

شرکت نفـت در  ،بدین ترتیب .طراحی کرد )تکمیلی(آموزشی را در سطوح پایه و عالی هاي برنامه

در منـاطق  آموزشـی بسـیاري راهـاي کارگاه ،به منظور آموزش کارکنان خودم 1302/1929سال 

بیشتر جنبه فنی و تخصصـی داشـتند و از ها این کارگاه .دایر نمود مسجدسلیمان، ویژهیز، بهخنفت

در هریـک از . کردنـدمی نسبتاً وسیع در انگلیس برابريهاي حجم کار با کارگاه ،تنوع ،نظر وسعت

 ،ر نمونـهبه طو؛ نشینان بودندنوجوانان ایرانی در حال آموزش بودند که اغلب از کوچها، این کارگاه

دوره  اي مسجدسـلیمانحرفـه در طی سه سال در مدرسـه فنـی و ،نفر از این کارورزان 390حدود

کـرد بـا مـی شـرکت تلـاش .رفتنـدمی به ییلاق کردند ومی خود را رها کار، دیدند ودر فصل کوچ

ت شـرک ،به همین منظـور .گرددها آن مانع کوچ کردن ،حقوق بیشتر فراهم کردن امکانات بهتر و

 کـاريکارکنان خود بـیش از انـدازه احتیـاط و محافظـه »ایرانی کردن« نفت به حق درباره برنامه

از اوایـل دهـه  ،با این حـال .زیرا سطح تحصیلات و معلومات فنی ایرانیان پایین بود ؛ددانشان می

تسـهیلات آموزشـی و کـارورزي  ،براي جبران سطح پایین آموزشی کارکنـان خـودم 1300/1921

دیـده بـه همـراه ایرانیـان فـارغ التحصـیل از بعدها ایـن افـراد آمـوزش .را فراهم کرداي ردهگست

شـرکت سـابق نفـت بـه  »امتیازي«در دوره انتقال از وضع و مؤسسات فنی انگلستان ها دانشگاه

بـدین  )212 :1388 ،آوري( .عملاً براي کشور بسیار مفید واقع شـدند ،دوره ملی شدن صنعت نفت

آغاز به کـار کردنـد و ظـرف یـک م 1302/1923و مدارس آموزش فنی از سال ها ارگاهک ،ترتیب

   .انواع آموزش را ارائه دادند ،دهه

براي آموزش کارکنان خـود یـک نظـام آموزشـی از سـطوح پـایین تـا  ،شرکت نفت همچنین

بـه  ،صاین نظام آموزشی خا .گرفتمی سطوح عالی طراحی کرده بود که تمام کارکنانش را در بر
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کننـده سـطوح تحصـیلی بلکـه تکمیـل ؛هیچ وجه منافاتی با سیستم آموزش ملی ایـران نداشـت

 عنوانبـهي دولتـی هارفت و از آنجایی که شرکت نفت به آموزشمی آموختگان آن به شماردانش

بیشـتر فرزنـدان ایرانـی شـرکت نفـت  .کردنمی از هیچ کمکی دریغ ،پایه آموزشی خود نیاز داشت

قـدم اول ها، چراکه راهیـابی بـه ایـن آموزشـگاه ؛راه یابندها دادند که به این آموزشگاهمی ترجیح

 ،علاوه بر آن) 458: 1385، زادهلهسائی( .برخورداري از مزایاي آن بود براي ورود به شرکت نفت و

 هـايبخش پس از توسعه عملیات گسترده و پیچیده خود براي اداره ،شرکت نفت انگلیس و ایران

شـیمی و بـرق و  ،کرده و کارشناس در امور مهندسی نفـتنیاز به افراد تحصیل ،فنی و تخصصی

تا حدودي دست شرکت نفت انگلیس و ایـران را م 1312/1933از آنجایی که قرارداد  .غیره داشت

مـدیران شـرکت نفـت را  ،مقامات دولتی ایـران ،از طرف دیگر ،در استخدام اتباع خارجی بسته بود

شرکت نفت بـه  رو،. ازایندادند که ایرانیان را جایگزین نیروهاي خارجی سازندمی ار قرارتحت فش

جهـت فراگیـري  )بریتانیـا(اقدام به اعزام دانشـجو بـه خـارج  ،کیفی کارکنان ایرانیي منظور ارتقا

   .علوم و فنون مرتبط با تأسیسات نفت نمود

در شـرکت شـهر  )غیـر شـرکتی( ساختار آموزش دولتی گیرينقش شرکت نفت در شکل .ب

   مسجدسلیمان

 مسجدسـلیمان، ویژه، بهخوزستان خیزنفتدر مناطق  ،که پیش از این ملاحظه گردیدگونههمان

آموزشـی  ،شرکت نفت بود و دوم مخصوصآموزشی که  ،یکی ؛آموزشی وجود داشت دو نوع نظام

بـر یکـدیگر داشـته و هـیچ  تـأثیر متقـابلی ،نوع آمـوزش این دو .که شکل دولتی و رسمی داشت

 مکمل یکدیگر نیـز بـه شـمار ،به سخن دیگر؛ کردندنمی تضادي در ساختار آموزشی کشور ایجاد

تخصصـی  ـآموزش پایه و آموزش شرکتی نیز آموزش تکمیلی  ،آموزش دولتی در واقع .رفتندمی

تـی خوزسـتان در شهرهاي نف ،این دو نوع ساختار آموزشی ،بدین ترتیب .شدمی و عملی محسوب

در مقایسه بـا سـایر  کهطوريبه ؛در توسعه آموزشی و فرهنگی این مناطق نقش مهمی ایفا کردند

در ایـن  .از رشـد چشـمگیري برخـوردار بودنـد ،خوزسـتان خیزنفتمناطق  ،شهرها و مناطق ایران

ي کـار احـداث و بنـا بـراي مثـال، ؛خـوردمـی نوعی تقسیم وظایف نیز به چشم ی،ساختار آموزش

ولـی مـدیریت و اداره مراکـز  ؛نیمکت و غیره با شـرکت نفـت بـود ،میز ،تجهیز مدارس ،فیزیکی

 بـود کـه مطـابق خیزنفـتبا اداره معارف و بعدها اداره فرهنـگ خوزسـتان و شـهرهاي  ،آموزشی

نقش شرکت نفـت انگلـیس و ایـران ، بدین ترتیب در ادامه .شدندمی ادارهنامه آموزشی کشورآیین
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مورد بررسی و تبیین قـرار خواهـد  مسجدسلیمانرد و اعتلاي ساختار آموزشی شرکت شهر در پیشب

    .گرفت

اولین شرکت  ،و مهاجرت نیروي کار به این منطقه مسجدسلیمانبا کشف و استخراج نفت در 

شرکت نفت انگلیس و ایران از آنجایی کـه خـود  .شهر نفتی و معدنی خاورمیانه در ایران پدید آمد

 را از وظـایف خـود )مدرسـه(کار احداث و بناي مراکز آموزشی  ،دانستمی ؤسسه تجاريرا یک م

لـین تـاریخ احـداث اوّ .دانستمی دانست و این قبیل امور را وظیفه دولت و نهادهاي آموزشینمی

کشـف م 1287/1908با وجود اینکه نفت در سـال  .مؤید این نظر است مسجدسلیمان،مدرسه در 

نخستین دبستان بـه نـام سـیروس را در م 1306/1927سال بعد در سال  19شرکت نفت  ،گردید

حـاکی از آن اسـت کـه آمـوزش و تربیـت فرزنـدان  ،ایـن نکتـه .احداث کرد خیزنفتاین منطقه 

 ،براي شرکت اهمیت داشت آنچه .براي شرکت نفت در اولویت قرار نداشت ،کارکنان شرکت نفت

زمـانی بـه  ،شرکت نفت .ه آموزش فرزندان کارکنان شرکتن ؛استخراج و پالایش و صدور نفت بود

این مهم توجه کرد که حوزه عملیات شرکت توسعه یافت و براي اداره دسـتگاه گسـترده و وسـیع 

اقدام به تأسیس مدارسی جهت تعلـیم  ،به همین منظور .دیده داشتنیاز به نیروي آموزش ،شرکت

شـده توسـط بسیاري از نیروهـاي بـومی اسـتخدامچراکه  ؛و تربیت فرزندان کارکنان شرکت نمود

 ،سـواد بودنـدبیها این عشایر که غالب آن .از عشایر بختیاري بودند ،شرکت نفت انگلیس و ایران

شـرکت نفـت  ،اینتی، نیاز بـه آمـوزش داشـتند. بنـابربه نیروي کار مدرن صنعها براي تبدیل آن

بنیـاد ( .قـدم شـدردن عشـایر بختیـاري پـیشانگلیس و ایران به منظور احداث مدارس و باسوادک

   )31 :1381 ،یشناسخوزستان

مـدارس متعـددي در  ،در پی اقدامات شـرکت نفـت در بخـش احـداث مـدارس ،بدین ترتیب

از آغـاز کشـف  ،روند احداث مدارس و توجه به نظام آموزشی منطقه .احداث گردید مسجدسلیمان

بسـیار کنـد صـورت  ،ا شرکت نفـت منعقـد گردیـدکه قرارداد جدید بم 1312/1933نفت تا سال 

خوزسـتان احـداث  خیزنفـتمجموع مدارسی که در این دوره در کـل منـاطق  کهطوريبه ؛گرفت

تا ملـی م 1312/1933ولی از سال  ؛نیز بسیار اندك بود مسجدسلیمانعدد بود که سهم  9 ،گردید

خوزستان با کمک  خیزنفت مدرسه در مناطق 61حدود  ،م1330/1951شدن صنعت نفت در سال 

و مساعدت شرکت نفت احـداث و تحویـل اداره معـارف و اداره فرهنـگ خوزسـتان و شـهرهاي 

ملزم به احـداث مـدارس و مراکـز م، 1312/1933شرکت نفت مطابق قرارداد زیرا  ؛گردید خیزنفت

بـه  خیزفـتنفراهم کردن امکانات آموزشی در منـاطق  ،از سویی .بود خیزنفتآموزشی در مناطق 
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   .به سود عموم مردم این مناطق تمام شد ،ولی در مجموع ؛سود خود شرکت هم بود

اولین مرکز م 1306/1928در سال  مسجدسلیمان،سال بعد از کشف نفت در  19 ،بدین ترتیب

توسط شرکت نفت انگلیس و ایران و به ریاسـت سـید کمـال  »سیروس«آموزشی به نام دبستان 

و بـه اداره معـارف خوزسـتان و  شـد ه چهل جنب استادیوم ورزشـی احـداثرضوان در منطقه نمر

کمی بعد نیز دومین مدرسـه بـه نـام دبسـتان  )45 :1381 ،محسنی( .واگذار گردید مسجدسلیمان

و به اداره فرهنـگ  شد علی نیز در همین سال توسط شرکت نفت احداثدر منطقه چشمه »سینا«

 .نفر دانـش آمـوز داشـت 710نزدیک به  1328ان در سال این دبست .واگذار گردید مسجدسلیمان

صراحت لزوم توجه شرکت نفت به مسئله آمـوزش دولتـی در اسناد نیز به )61 :1329 ،جهانشاهی(

بنا به یکی از این اسـناد شـرکت نفـت  .سازندمی را آشکار مسجدسلیماناز جمله  خیز،نفتمناطق 

با کلیه اثاثیه و لوازم آن و حقوق یک رئـیس کـه  نمسجدسلیمااحداث دو باب مدرسه در  مورددر 

ه نفر معلم در تحت نظارت کفیـل وزارت معـارف را تعهـد نمـوده ار هر دو مدرسه باشد و نُدهعهد

تصـریح شـده بـود کـه  خیزنفتن مدارس مناطق ادر این سند راجع به حقوق معلم ،همچنین .بود

ماهی یکصد تومان به رئـیس  ،این مناطقن مدارس اشرکت نفت حاضر شده راجع به حقوق معلم

 .ن بـر حسـب معلوماتشـان بپـردازداو از پانزده تا چهل تومان هم بـراي هریـک از معلمـ ،مدرسه

کلیـه  ،شـرکت نفـت همچنـین )30091/297سـند شـماره  ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(

 .کـردمـی را تـأمین قلـم و دوات شـاگردان ایـن مـدارس ،صـندلی ،نیمکت ،میز ،وسایل ورزشی

از ابتداي مـدارس  .به صورت مختلط و اختصاص به فرزندان کارکنان شرکت نفت داشتها کلاس

هـا آمـوزان آندانـش نیز دایر بـود و )آموزش سالمندان( اکابرهاي کلاس مسجدسلیمان،مذکور در 

ي شـغلی ا ارتقـارها آن ،شرکت نفت پس از پایان تحصیلاتشان .عمدتاً کارگران شرکت نفت بودند

شـبی سـه اي سه شب و هرگرفت. کارگران هفتهداده وحقوق و مزایاي بهتري برایشان درنظر می

پرستی اداره فرهنـگ و رتحت سها این کلاس .شبانه مشغول تحصیل بودندهاي در کلاس ،ساعت

دوره چهارسـاله روزانـه را طـی دو سـال ، کـارگران .شـدندکمک مالی شـرکت نفـت اداره میبا 

   .شدندمی لینامه کلاس چهارم ابتدایی نافراگرفته و به دریافت گواهی

گونه مسـاعدت بـه مـدارس اکـابر شرکت نفت همهم، 1305/1926در سندي مربوط به سال 

تصریح شده است شرکت نفت حاضـر  ،در این سند .خوزستان را متقبل شده است خیزنفتمناطق 

اکابر ماننـد مـدارس ایـالتی هاي کلاس مسجدسلیمان، از جمله ،خوزستان خیزنفتاست در معادن 

هـا، در ایـن کلاس کـه شـودمی براي عموم آزاد و پیشنهادها این کلاس .در انگلستان برقرار نماید
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اختصارنویســی و  ،محاســبات ،زبــان انگلیســی ،خوانــدن و نوشــتن و حســاب :دروســی از جملــه

در  )300091/297سـند شـماره  ،نه ملی ایرانسازمان اسناد و کتابخا( .نویسی تدریس شودماشین

شرکت نفت انگلیس و ایران مطـابق قـراردادي کـه بـا وزارت  ،1308سندي دیگر مربوط به سال 

به مصرف مدارس خوزسـتان  )مساعدت(تومان اعانه  28000تعهد نمود مبلغ  و معارف منعقد کرد

سـازمان ( .باشدمی صدوبیست ریالیازده هزار و چهاردر حدود بودجه پیشنهادي یک سال  .برساند

شرکت نفـت در سـال  ،مطابق سندي دیگر )22946/297سند شماره  ،اسناد و کتابخانه ملی ایران

ریال براي تجهیز مدارسی که در حوزه عملیات شرکت قرار  13000به مبلغ اي هزینهکمک 1313

   )68/240ماره سند ش ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران( .پرداخت کرد ،داشتند

بـا  خیز،نفـتعملیات ساخت و ساز مدارس و مراکز آموزشی توسط شـرکت نفـت در منـاطق 

به بعد شتاب بیشتري گرفـت و تـا م 1312/1933از سال  ،توجه به گسترش دامنه حوزه عملیاتش

مدرسه در حوزه عملیاتش احداث نماید و بـا  61شرکت موفق شد نزدیک به م 1330/1951سال 

بـدین  .به اداره فرهنگ مناطق و نواحی حوزه عملیاتش تحویل دهد ،یه لوازم و تجهیزاتتأمین کل

مدارسـی  ؛بـود )دبسـتان و دبیرسـتان( آموزشـگاه 14 ،از این مدارس مسجدسلیمانسهم  ،ترتیب

 ،دبسـتان دخترانـه مهـر ،بیـاندبستان نوروز بی ،دبستان فریدون تمبی ،سیروس و سینا :همچون

شـرکت نفـت در  .دبستان رودکی و دبیرستان سیروس و غیـره ،دبستان فروغ ،دبستان ناصرخسرو

ریـال اعانـه  500/33 ،بـراي دبسـتان سـیناریـال و  75000براي دبستان سـیروس،  1313سال 

 مسجدسـلیمان،عملیاتی شرکت نفت و افزایش جمعیـت هاي با توسعه فعالیت .اختصاص داده بود

در سـال تحصـیلی  کـهطوريبه ؛نیـز رو بـه افـزایش نهـاد زخینفـتآموزان این منطقه آمار دانش

آمـوز نفـر دانـش 3675جمعـاً  ،در سه مقطـع تحصـیلی مسجدسلیماندر مدارس م 1329/1950

علـاوه بـر  )35781/297سند شماره  ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران( .مشغول تحصیل بودند

نیز احداث گردید که  مسجدسلیمانمقیم  تعدادي مدرسه از سوي مهاجران خارجی ،مدارس دولتی

  .تا انقلاب اسلامی دایر بودندها برخی از آن
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  نتیجه 

موجـب گردیـد ایـن  مسجدسلیمان،از جمله  ،خوزستان خیزنفتتوسعه صنعت نفت در مناطق 

ایـن نوشـتار پیامـدهاي ایـن  ،روازایـن .تدریج رو به سوي دوقطبی شدن پیش رودشرکت شهر به

بهداشـت و  ،سـازيمهـاجرت و خانـه ،آنهاي جمعیت و ویژگی :طبی را در سه محورساختار دو ق

 دستاورد این نوشتار بـه شـمار عنوانبهآنچه  .مورد بررسی قرارداده است ،درمان و ساختار آموزشی

تبیین آثار و پیامدهاي این ساختار اجتماعی در میان طبقه فرودست شـرکت نفـت و سـایر  ،آیدمی

شاهد  ،زندگی خویشهاي مردمی که در همه عرصه؛ باشدمسجدسلیمان میتی در مردم غیر شرک

شـرکت نفـت بـا اعمـال نـابرابري و  ،بدین ترتیـب .مجزا و دوگانه بودند ،ساختار اجتماعی متضاد

خیز خوزسـتان، اجتماعی را در مناطق نفـتنوعی قشربندي  ،تبعیض بین کارکنان خارجی و ایرانی

تدریج گسترش یافـت و شـهر را بـه دو طیـف بهایجاد کرد. این قشربندي، ویژه مسجدسلیمان، به

ایـن  ،مـدیران شـرکت نفـت .آثار آن باقی است ،شرکتی و غیر شرکتی تقسیم کرد که تا به امروز

و هـا از ایرانیها کردند که در صورت جدابودن خارجیمی جداسازي و قشربندي را این گونه توجیه

 کـهدرحالی ؛گـرددمـی بهداشت و سلامت کارکنان حفظ ها،غیر شرکتی یا کارکنان شرکت نفت از

 .بـودهـا شـان در میـان ایرانیداسازي، حفظ اعتبـار و موقعیـت خودقصدشان از این جها انگلیسی

ی بـر جـاي ئتأثیر سـو ،ساختار اجتماعی شهر گیريرواج این فرهنگ دوقطبی در شکل ي،هرروبه

بسـیار هاي محله ،یک طرف شهر ؛وت از همدیگر شکل گرفتمتفاهاي گذاشت و شهري با محله

یی قـرار هامحلـه ،پیشرفته و مدرن و به سبک شهرهاي اروپایی بنا شده بود و طرف دیگـر شـهر

 ،رواج ایـن فرهنـگ دوقطبـی ،آبادها بودنـد و بـدون تردیـدو حلبیها داشتند که بیشتر شبیه زاغه

رفـت از آن را راه برون کهطوريبه ؛کردمی دست ایجادیی را میان فرزندان طبقه فروهاسرخوردگی

  دیدند. می آمیز مدیران شرکت نفتتبعیضهاي تیاسدر برپایی اعتصابات علیه س
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