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 چكيده 
  

گيري شهر در تاريخ جهان معاصر هاي اساسي در شكلاكتشافات نفتي يكي از مؤلفه
به شمار مي آيد . يكي از اين شهر هاي نفتي كه تا كنون مورد توجه و بررسي علمي 
قرار نگرفته است نفت شاه در مرز هاي غربي ايران است . اين پژوهش با اتخاذ 

ي مورد نظر  براي نخستين بار به توصيفي و با بررسي مولفه ها-روش تحليلي
گيري تاريخي و ساختار چگونگي تاريخ اكتشافات نفتي ، روند تكوين و شكل

عنوان يكي از شهرهاي نوبنياد و مبتني بر انرژي در شهري نفت شاه (نفت شهر) به
تاريخ معاصر ايران مي پردازد. نتايج پژوهش نشان داده كه نفت و تأسيسات نفتي 
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گيري شهر ، تركيب جمعيتي ، تكوين هويتي ، ساختار و نظام شكل نقش مهمي در
ي مرزهاي غربي ايران و در شهري نفت شاه  به عنوان شهري نوپديد در حاشيه

جنوب غربي كرمانشاه ايفا نموده است. شهري كه بقاء و حيات آن تنها به منابع 
   .نفتي استوار بوده استانرژي ، انتظام و امنيت مبتني  بر حراست از تاسيسات  نفتي،

  : ايران ، كرمانشاه ،  نفت ، نفت شاه (نفت شهر ) ، شهر نفتي.واژگان كليدي

  مقدمه .1
ي مرزهاي غربي ايران در استان كرمانشاه، يكي از شهرهاي نفت شاه ( نفت شهر ) در حاشيه 

طي چندين دهه گرفته است و نوبنياد است كه در آغاز قرن بيستم در تاريخ معاصر ايران شكل
هاي فني، مهندسي و توسعه تأسيسات نفتي و نيازهاي كارگري توسعه پيدا به خاطر ضرورت

كرد اما با وقوع انقالب اسالمي و سپس جنگ ايران و عراق به اشغال عراق درآمد و تمام 
جز تأسيسات نفتي آن ويران شد و تا پايان جنگ در اشغال عراق باقي ماند.بررسي شهر به

ويژه چگونگي ظهور اين شهر نوبنياد بر اساس اكتشافات خ تحوالت نفت در كرمانشاه بهتاري
  و منابع نفتي از مسائل مهم تاريخ معاصر ايران در غرب كشور و ايالت كرمانشاه است .

ي تحوالت گيري و تكوين نفت شاه (نفت شهر) درعرصهچگونگي شكلپيشينه: تاكنون 
جز برخي كرمانشاه موردتوجه محققان قرار نگرفته است. بهتاريخ ايران معاصر و ايالت 

ها  كه پس از جنگ ايران و عراق و ويراني نفت گزارشات و خاطرات پراكنده از نفت شهري
ي شهر هنوز در سوداي بازگشت دوباره به آن شهرند، تحقيقات علمي و پژوهشي درباره

دن اين شهر نوين در تاريخ معاصر تاريخ، جغرافياي تاريخي و چگونگي تكوين و پديد آم
نفت شهر در «كريم كريم پور و » تاريخ نفت شهر«ي ايران صورت نپذيرفته است. كتابچه

مصطفي ميهن زاده تنها يك گزارش كوتاه و مشتمل بر خاطرات اهالي نفت شهر » آيينه تاريخ
رن از سپري شدن آيند و تاكنون باوجود يك قپسند به شمار ميعنوان آثار عامهاست و به

اكتشافات نفتي در غرب ايران و ايالت كرمانشاه چگونگي سير اكتشافات و تحوالت نفت و 
گيري يكي از نخستين شهرهاي نوبنياد و نفت محور موردبررسي و پرسش و مطالعه شكل

  علمي واقع نشده است.
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منابع، اساس  توصيفي و بر –در اين جستار با اتخاذ روش تحليلي  روش و پرسش:

ها و روايات، خاطرات، اسناد و مدارك تاريخي و مشاهدات ميداني به دنبال پاسخ به پرسش
هاي ميداني ابهامات  موردنظر در اين پژوهش هستيم و با اتكاء به شيوه هاي اسنادي و آگاهي

ا ايم تاي، اين پژوهش را در چند مبحث دنبال كردهگيري از منابع مكتوب و كتابخانهو بهره
تسميه و روشن شود كه شهر جديد نفت شاه (نفت شهر) چگونه پديد آمده است وجه

گيري و ظهور اين عنوان منبع نوين انرژي چه نقشي در شكلجغرافياي تاريخي و نفت به
شهر ايفا نموده است؟ بر اين اساس ابتدا محيط و محدوده جغرافيايي نفت شهر موردبحث و 

تسميه، پيشينه شهر و روند نخستين اكتشاف با بررسي وجهبررسي قرارگرفته است، سپس 
  شده است.نفتي، تحوالت تاريخي و تكوين نفت شاه  موردبحث و بررسي واقع

  نفت شهر محيط طبيعي و جغرافياي.2
ترين نواحي ايران است كه جغرافياي طبيعي استان كرمانشاه در نوار غربي ايران يكي از مهم 

گرفته است. مطالعات شناسي شكلكه طي ادوار مختلف زمينآن حاصل تحوالتي است 
مرور بيشتر ي قاجاريه آغاز شد و بهشناسي و تاريخي نفت در كرمانشاه از اواخر دورهزمين

شناسي و آب و هوايي سبب تشكيل نفت در موردتوجه قرار گرفت. شرايط جغرافيايي، زمين
شده تشكيل نفت در ايران به هزاران انجامنواحي مختلف در ايران شده است. طبق مطالعات 

ي آلي معدني با گردد كه اين مادهشناسي بازميسال قبل يعني دوران سوم و چهارم زمين
هاي مختلف زيرزميني به ها و اليهدر حفره» پالنگتون«انباشت الشه موجودات ريزي به نام 

ايط خروجي رادارند، به همراه غرب ايران كه شر وجود آمده و در نقاطي، مانند نفت شاه در
: 1370شوند(ذوقي؛رنگ از سطح زمين خارج ميصورت ترشحاتي سياهگاز و نمك با فشار به

شناسي ها قبل از قرارداد دارسي با مطالعات جغرافيايي و زمين). از مدت12: 1384ميرترابي؛ /9
ها نفتي در استان ميداننمايندگان دول غربي به وجود منابع  نفتي در ايران و پي بردند و 

). 997؛ 1384ها بوده است(جعفري،كرمانشاه و اطراف قصر شيرين يكي از اين كانون
علمي فرانسوي به سرپرستي ژاك دورگان ترين گزارش در اين خصوص مربوط به هيئتمهم

ي معادن پاريس به چاپ رساند و بيان كرد كه شناس فرانسوي بود كه آن را در مجلهباستان
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 315: 1375، 16؛ 1383ر غرب ايران، درجايي موسوم به چياسرخ، نفت وجود دارد(مطيعي؛ د
يابي به منابع نفت هاي اروپايي براي دست). چاپ اين گزارش سبب گرديد كه دولت212-

ترين ايران، درصدد گرفتن امتيازاتي از پادشاهان قاجار برآيند كه امتياز دارسي يكي از مهم
) كه سرآغاز اكتشافات نفت و صنعت نفت در 33-38: 1385خي لنگرودي:ها بود (راسآن

مرور سبب احداث شهري نفتي ايران و كرمانشاه بود. توسعه تحقيقات نفتي در غرب ايران به
ها كشف شد و ش. توسط انگليسي 1306شد كه ميدان نفتي آن در سال » نفت شاه«به نام 

عراق قرار داشت كه » نفط خانه«اي موسوم به ابل ناحيهتوسعه پيدا كرد. اين ميدان نفتي در مق
با توجه به پيشينه و ادعاي دولت عثماني در اين منطقه و بعدها تداوم اين ادعا از سوي دولت 

ش.از ايران جدا شد و به دو قسمت تقسيم 1316تيرماه  17اي در سال عراق طي عهدنامه
خاك عراق ملحق شد و قسمت غربي هم گرديد. قسمت غربي آن تحت عنوان نفط خانه به 

-263؛ 1382گذاري شده و به دولت پهلوي ايران واگذار گرديد (اميني؛ بعدها نفت شاه نام
261.(  

و معدني  –هاي مبتني بر منابع طبيعي يكي از شهرهايي كه با توجه به تحوالت و قابليت
يا همان نفت شهر امروز است. طبق » نفت شاه«سياسي شكل گرفت شهر  -امنيتي مالحظات

درجه  45هاي جغرافيايي، نفت شاه يا نفت شهر در مدار شده و تحليل نقشههاي انجامبررسي
درجه عرض شمالي قرارگرفته است و ازنظر موقعيتي باالتر از خط مرزي  34طول شرقي و 

ي مرزي ترين نقطهاز سطح دريا، قرار دارد و نزديك متر 139ايران و عراق يعني در ارتفاع 
). اين شهر از 118؛ 1395؛ ميهن زاده؛  37: 1392اطلس ايران؛  ايران به خاك عراق است (اتو
شيرين، از جنوب با خاك عراق، از شرق با بخش سومار و از  سمت شمال با شهرستان قصر

شيرين  سومار شهرستان قصر سمت غربي با نفط خانه عراق همسايه است و جزء بخش
ي عراق سبب به وجود آمدن جواري با جلگه).هم9: 1394شود (كريم پور؛ محسوب مي

ها و خيلي گرم در تابستان در اين ناحيه گرديده است. وهواي سرد و خشك در زمستانآب
اند به علت جوار شدهاراضي اطراف نفت شاه در قسمت غرب و جنوب كه با عراق هم

گير (در زبان محلي كنير) و  رودخانه كن		زار است.ها و شورهواي گرم داري تپهوهآب
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گيرند پس از گذر از رودخانه آب نفت (چم نفت) كه از شمال شرقي سومار سرچشمه مي

هاي زيرزميني نفت و امالح ريزند. وجود سفرهاين منطقه به رودخانه دياله در خاك عراق مي
شرب باشد. به همين ه كه آب منطقه تلخ و شور و غيرقابلخاك سبب شد زياد موجود در

شود كه شده در مسير رودخانه كنگير تأمين ميمخزن تعبيه 8جهت آب شرب نفت شاه از 
اند از: چم آقا (چم در زبان كردي يعني رودخانه)، دياله در قسمت عراق، طينه، رودخانه عبارت

). در 134-135: 1395نگير (ميهن زاده؛ گالل، چم سمسون، چم سيزده و خود رودخانه ك
ناحيه نفت شاه به دليل باال بودن ميزان تبخير و عدم بارندگي كافي، پوشش گياهي رشد 

داده، باعث انباشت اجساد چنداني نداشته است و باران هاي سيالبي كه درگذشته رخ
ه در اين گيري شهر نفت شاموجوداتي شده كه يكي از علل اصلي وجود نفت و علت شكل

پردازيم و تسميه نفت شاه مياينجا ابتدا به وجه ). در108: 1371منطقه هستند (سيستاني؛ 
  كنيم. گيري آن را بيان ميسپس با بررسي موقعيت شهر ، چگونگي شكل

  ازطينه تا نفت خانه1,2
قرارداد عنوان نخستين شهر نفت بنياد ايران طي سه دهه از گيري نفت شاه بهتكوين و شكل

اتفاق افتاد  و هسته اصلي شهر نفت شاه بر اساس منابع غني نفت  1310تا  1280دارسي در 
خيزي كه بعد از سه دهه  نفت رو منطقه  نفتو در اطراف چاههاي نفتي  پديد آمد. ازاين

شاه ناميده شد مشتمل بر چند نقطه جغرافيايي بود كه تا پيش از آن محلي مناسب براي 
اجتماعات شهري نبوده است و طي دوران مختلف نام هاي گوناگون داشته است سكونت و 

ولي با اكتشاف نفت و مطابق ابالغ رسمي دولت در عصر رضاشاه نفت شاه ناميده شد. با 
تسميه آن طبق توجه به موضوع و محوريت اين پژوهش الزم است نام هاي نفت شاه و وجه

قرار بگيرد.از زمان انعقاد قرارداد دارسي يعني  هاي مختلف موردبررسيمنابع و ديدگاه
ش. نام هاي مختلفي ازجمله: طينه، كنگاوس، منصورآباد، نفط 1313ش. تا سال 1280

كنگاوكش و نفت خانه داشته است و بعدازآن به نفت شاه تغيير نام پيدا كرد و با پيروزي 
 (tênh)طينه: دهنده شهرلانقالب اسالمي به نفت شهر تبديل شد. يكي از اين نواحي تشكي

ي در زبان كُردي است كه دو معني مختلف دارد كه گاهي به معني چشمه و اواژهبوده، طينه 
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توان يم هاآنگاهي به معناي تشنه است. در مورد شكل واقعي و معاني اين لغات و با استناد به 
ي نفت انامهين از نخستي محلي و انامهيكي از  عنوانبهمعاني واژگان: طينه، تينه يا طيني را 

لغوي با اشكال مختلف  آمده است و بيشتر به معناي گل ، نم   ازنظرشود يمشاه دانست كه 
آمده است   تارعنكبوتو كلوخ  ، سرشت  و طينت   نهاد و قطرت  و خلقت  و آب دهان و 

) 4924: 1381؛ ؛ انوري1410: 1360؛عميد؛398: 1335؛ دهخدا؛  562: 1363(غياث اللغات؛ 
 عنوانبهطينه و طين االرض  صورتبه نام جايك  عنوانبهدر برخي منابع جغرافيايي به  واژه 

: 1335؛مستوفي ،  دهخدا؛  63: 13است (معجم البلدان؛ قرن  شدهاشارهيكي از احجار معدني 
نين نامي تر است لذا چيكنزد). اين واژه در زبان  بومي و كُردي نيز به معناي چشمه 399
  ي براي اين مكان بوده.بامسمااسم 

هر دو استعمال شده است » تينه « و» طينه « در فرهنگ لغات كردي نيز اين دو شكل واژه
ي هاواژهمثال در فرهنگ كردي  طوربه. اندشدهشناختهو اماكن و نواحي مختلفي نيز به اين نام 

ي دركردو  اندشدهبه هر دو شكل استعمال ي طين، طينت، و طنيه هاواژهتيني، طينه و همچنين 
 508: 1380است (صفي زاده بوركه يي؛  كاررفتهبهبه معناي هه رگ، خَرِگ، خَري يعني گل 

تينگ ) همچنين براي اين واژه معاني  و واژگان كُردي ديگر نظير كاني، چاوه، سرچاوه 1148،
 نگ هيت ، ين هي،ت ين ،هه يني،ه يون ،كه يهن كه ،ين هييك ،ين هيك ،يكئن او،ي،كان يكانتيه ني ، 

، تيني به معني تشنه و كاني به معني چشمه و كاني آو يا كانياو به معني زميني كه از آب 
؛  847 : 1392ي؛روحان(چشمه آبياري مي شود و يا چشمه اي كه آب آن روان است  

بايد بيان كرد كه تينه  با توجه به آنچه ذكر شد .)1145، صفي زاده، همان:  177: 1392؛هژار
ها به يكديگر و اينكه هاي زيادي دارد كه به علت نزديكي معاني آندر زبان كُردي مترادف

تواند نامي مناسب براي نخستين مكاني باشد دهند، طينه ميهمگي معناي چشمه يا تشنه مي
شوري آب هاي آب، كه بعداً نفت شاه در آنجا پديد آمد و توسعه پيدا كرد وجود چشمه

گذاري توان از عوامل نامهاي نفت را ميهاي از مواد نفتي و چشمهمنطقه و هم وجود نشانه
هاي ميداني  مطابق اقوال برخي از يبررس. در آورد اين مكان در زبان و گويش محلي در نظر

شاه ي طينه  كه نام اولين سكونتگاه ايلي در نفت واژهي اطالق دربارهاهالي قديم نفت شهر 
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هستند.  شورآبي فصلي اطراف سومار و نفت شاه داراي هارودخانهبوده، و معتقدند كه 

شده و زمين همانند يك فرد يمخشك  آنجابه علت شدت گرما آب  هاتابستانرو در ينازا
در  در باال آنچه). با توجه به 1398فروردين  22(ميهن زاده؛ مصاحبه  تشنه آب را مكيده

آمده است بايد گفت معناي  در مختلف هاآني طينه و تينه و مشتقات هاهواژخصوص معاني 
ي مختلف اين واژه هانامهفرهنگدر  چراكهتر باشد. يحصحتواند يمچشمه براي اين مكان 

ي دارد كه چيزي مانند آب يا اچشمهاست و نشان از وجود  كاررفتهبهتر به معني نمناك يشب
تر است. پس يكنزدمعني هم به معاني اين واژه در زبان كردي تراود و اين يمنفت از آن 

ترين نام محلي براي نفت شاه يا نفت شهر يميقديكي  عنوانبهتوان يمطينه و تينه را 
 (Congavkushكنگاوكش/ كنگاوس شاه نفت تركهندانست يكي ديگر از نام جاهي يم

/Kongavos ( شود، يماسناد آمده و در ميان مردم محلي هم شنيده  ازجملهدر منابع  كه ستا
ي كنگاوس/ نفط كنگاوكُش است كه به دو صورت كُردي و عربي استعمال شده است واژه

گيرد:كن به زبان كردي يعني دره، جاي فرورفته يمي قرار موردبررسكه در ذيل هر دو واژه 
يجادشده است، اي شدن آب و گود وشكافي كه پس از يك بلندي در زمين به خاطر جار

تر از ساير شهرها قرار دارد و هموارتر است و يينپاموقعيت جغرافيايي  ازنظرنفت شهر 
يه اين تسموجهفرورفتگي كه در محدودة ميادين نفت وجود دارد برخي نظريات در باب 

ي از آن عبور سختبهمكان حاكي از آن است كه چون احشام و چارپايان خصوصاً گاوها 
ي شناسلغت). البته به لحاظ 37: 1395كرده به اين نام معروف شده است (ميهن زاده؛ يم

ي كنگاوس كه مورد واژهاست كه  واقعبهيه اين مكان محتمل و نزديك تسموجهي درباره
ي يا كنده و اتنگهاستعمال است همان كنگاوش تحريف واژه كنگاوكُش باشد به معناي 

كنگاوكش  عنوانبهباشد و به همين دليل اين مكان  شدهكشته آنجاي كه گاوي در ارودخانه
ي كن + گاو +كُش است  و شكل واژهتركيبي از سه  طورقطعبهمشهور شده است كه 

باشد. احتمال ديگر اين است كه اين  درآمدهكنگاوس يا كنكاوس  صورتبهشده آن يفتحر
كنكاوس يعني كن  صورتبهدر تركيب ي كن + كاوه يا كاوس باشد كه واژهاسم تركيب دو 

يا خندقي كه كاوس آن را ايجاد نموده باشد. اين تركيب نيز تركيب محتملي است چون كن 
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به معني خندق است و پسوند كاوه نيز اسم خاص از كاوه است كه گاه در لهجه محلي 
س بوده شود لذا شكل اصلي اين واژه به اين اعتبار كنكاويمي كاوس  هم خوانده دركرد

شده است و يلتبدشده آن يعني(كنگاوش) كن+گاوش يفتحراست و در محل به شكل 
است.  برخي كنگاوس را نخستين محلي در نفت شهر  قرارگرفتهمورد استعمال مردم بومي 

چاه  ازآنكهپس، رضاشاه.بدين معني كه در دورة  اندمستقرشدهكه مردم در آنجا  انددانسته
ي كار به آنجا جستجومردم منطقه و كساني كه در  مروربه  حفرشدهل در اين مح 13شماره 

ي را به وجود آوردند  كه ابتدا كنگاوكش يا كن امحلهآمده بودند، در اين محل اقامت كرده و 
) در يك بررسي كلي براي 143؛ 1385كاوس و بعداً  نفت شاه ناميده شده است ( ميهن زاده؛ 

هاي فراواني وجود دارد كه يفرورفتگفت كه در اين محدوده توان گيمواژه كنگاوس چنين 
فرسايش خاك را به  مروربهيجادشده و ا درگذشتهآسا يلسشايد به علّت بارش باران هاي 

ين ترمهماست  كه  دادهرخدنبال داشته و شايد هم به علّت تغييراتي بوده كه در نواحي مرزي 
ي طوركلبهو  هرحالبهيي براي دفاع در مقابل دشمن بوده است هاكندهعلت آن ايجاد خندق يا 

اين اسم به اشكال مختلف كن كاوس، كن گاوكُش و كن كاوش هر سه آمده است .به نظر 
عنوان  آمدهدستبهنزديك باشد. و برخي اسناد » كن گاوكش«به » كنگاوس«رسد نام يم

تا قبل از پيدايش  نفت توسط  كند( سند ضميمه ) به هر صورتيميد تائكنگاوكش را 
شده است و محل سكونت يا اقامتگاهي در آنجا يمها، اين منطقه  بدين نام خوانده يسيانگل

اين منطقه دچار تحول  مروربهوجود نداشته است . اما با حفر چاههاي نفت در اين مكان  
اين مكان به  نام گرفت، رونق  آنجاهاي نفتي در يحفارش. كه 1306شده است. بعد از سال 

ديگري تحت عنوان نفط خانه مشهور شده است. در اسناد و مدارك تاريخي دوره رضاشاه 
دهد كه مطابق دستورالعمل ش. نشان مي1313نام كنگاوكش آمده است. سندي به تاريخ سال 

دولت وقت نام كنگاوكش يا نفط كنگاوكش (نفت خانه) به نفت شاه تغييريافته است. اين 
كند طور قطعي  معناي اصلي و نگارش صحيح اين نام و واژه را براي ما مشخص ميسند به

م، نام 1933ش. يعني يك سال بعد از قرارداد 1313خرداد  23دهد تا و از طرفي نشان مي
هاي ديگري داشته است كه در سند مذكور( سازمان اسناد و آرشيو ملي كشور: شناسه 
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براي نخستين بار نام نفت شاه در اين سند قيدشده  )آمده است و از طرف25512/240سند

  است.
 نفط خانه( نفت خانه )  2,2

و اين محل را  قرارگرفته مورداشارهدر متون تاريخي و فرهنگ لغات واژة نفت خانه كمتر  
ميدان «ي نفت خانه آمده است: واژهيتاشناسي ذيل گ. در دانشنامه انددانستهمتعلق به عراق 
). اما 1178: 1389(جعفري، » كشور عراق. مرز ايران و شمال خاوري بغداد نفتي در خاور

ي فارسي است و از تركيب فارسي نفت + خانه به وجود آمده كه اواژهاين واژه در اصل 
رسد كه تا قبل از معاهده سرحدي ميان يمتعلق آن به فرهنگ ايراني است. به نظر  دهندهنشان

ايران و عثماني كه طي پروتكلي به امضاء احتشام السلطنه رسيد و واگذاري برخي نواحي 
يز متعلق به ايران بوده خنفتايران به خاك دولت عثماني و عراق فعلي، نفت خانه محدودة 

نيا اين ناحيه  به دو قسمت بريتا نفوذاعمالاست و بعد از تأسيس دولت جديد عراق به دليل 
ش.  نفت شاه ناميده شد و قسمت غرب كه 1313تقسيم شد كه قسمت شرق آن در سال 

ش. به عراق واگذار شد نيز با عنوان  نفت خانه باقي ماند. در اسناد و 1316بعداً طي قرارداد 
زمان اسناد شده است (سايممدارك تاريخي قبل از نام نفت شاه اين منطقه نفت خانه ناميده 

ش. بر طبق مفاد قرارداد  1302 در سال شدهانجامو آرشيو ملي كشور؛همان). طي مطالعات 
ي جهت نفت هاكاوشدارسي، شركت  نفت انگليس و ايران  پس از چياسرخ اقدام به انجام 

شناسي شركت نفت، متوجه اين مادة معدني در ينزميئت هدر ساير نواحي غرب ايران نمود. 
رستان قصر شيرين شد جايي كه سابقاً آن را كن گاوكش يا كنگاوس و طنيه جنوب شه

يي حفر شد كه نفت آن قابليت تجاري هاچاهخاك عراق فعلي  ازجمله. در چند نقطه اندگفته
م. چاهي حفر گرديد كه ميدان و  منابع نفتي آن نيمي  1306/1927نداشت. تا اينكه در سال

). شركت نفت 97: 1344ر در ايران قرار داشت (يغما، در خاك عراق جديد و بخشي ديگ
ي هاچاهتر بودن يغنانگليس و ايران را كه متوجه وجود نفت  فراوان آنجا شده بود، به دليل 

آغاز كرد كه اطراف آن تبديل به  آنجاي  نفت در هاچاهاين منطقه نسبت به چياسرخ، حفر 
يي كه مورد كاوش هاچاه). چون بيشتر 52: 1347بورس؛  /98محل سكونت مردم شد (همان: 
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» نفت خانه«بود به نفت رسيده بودند. به همين جهت اين مكان را در ميان مردم  قرارگرفته
شده باشد.در ديگر منابع مطالعاتي هم يرهذخشد  يعني جايي كه نفت فراوان در آن يمخوانده 

، يكي از آمدهدستبهش. 1308است. در سندي كه از سال  كاررفتهبهي نفط خانه واژه
است اين سند گزارشي  كاررفتهبهي نفط خانه واژه،  متخصصان سابق نفت انگليس در ايران

ي هاچاهي نفط اين حدود كه در آن گزارش آمده است كه هاچاهي وضعيت دربارهاست 
ي هاچاهي نفت ايران را با هاچاهو نزديكي  كردهاشارهمذكور جزو معادن نفط خانه است و 

-162: رضاشاهي دوره؛ نفت در 1378قسمت عراق را مغاير با منافع ايران دانسته است (
م.به 1934ش./1313). بر اساس مدارك ديگري كه مربوط به دوره بعد از قرارداد سال 160

كه نفط خانه در مكاتبات رسمي  شدهاعالمو بنا به دستور وزرات داخله  شدهاشارهنفط خانه 
يداكرده است (سازمان اسناد و آرشيو ملي پتغيير نام » نفت شاه«اريخ به بعد به نام از اين ت
 ). 25512/240، ش: شناسه سند  1313كشور،

 ) Naft Shahنفت شاه(  3,2

گويند يمدهند و يمدارسي نسبت  قراردادرا به بعد از انعقاد  » نفت شاه« برخي كاربرد واژة
، آن را نفت شاه منعقدشدهدر زمان مظفر الدين شاه  قراردادبه علّت اينكه اين 

و ابالغ  وزرابا تصويب هيئت »  نفت شاه«ي  واژهانكار يرقابلغكه طبق اسناد يدرحالاند،يدهنام
ش.بكار رفته و قبل از آن نام هاي ديگري متداول بوده كه در 1313وزارت داخله در سال 

» نفت شاه«). اما 25512/240ر؛شناسه سند ذكر شدند (سازمان اسناد و آرشيو ملي كشو
است و در منابع و  شدهدادهين نامي است كه به اين ميدان نفتي ترمهمين تاريخ ازاپس

ي معاصر هانامهفرهنگي عمومي و جغرافياي ايران بكار رفته است. به لحاظ لغوي هافرهنگ
شيرين و از توابع بخش  خيز در جنوب شهرستان قصراي نفتعموماً نفت شاه  را ناحيه
هاي نفت متعدد وجود دارد كه نفت آن شده كه در اينجا چاهسومار ذكر كرده اند و بيان

ي لوله از طريق سرپل زهاب به پاطاق سپس شاه آباد و بعد به پااليشگاه كرمانشاه وسيلهبه
ي كوچك اهقصبي نفت شاه آن را واژهدر ذيل ). دهخدا 22624: 1377شود(دهخدا؛ منتقل مي

در فرهنگ جغرافيايي ايران يرين ذكر كرده است (همان).قصر شاز بخش سومار در نزديكي 
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شده كه اهميت آن هم نفت شاه روستايي كوچك در اطراف و نزديك مرز ايران و عراق بيان

آن نفت استخراج  13و  25ي هاي شمارههاي نفت اطرافش است كه فقط از چاهبه خاطر چاه
آرا يك افسر ارشد نظامي در منطقه غرب ايران كه رزم). ازآنجايي456: 1331آرا؛ زمشود (رمي

بوده و به منطقه اشراف كامل داشته و مطالعات فرهنگ جغرافيايي و جغرافياي نظامي خود 
زمان هنوز  دهد كه نفت شاه در آنرا در زمان رضاشاه انجام داده، توضيحات ايشان نشان مي

عنوان روستا يادكرده است، اين امر مشخص درنيامده است و از آن بهصورت يك شهر به
كند كه ساختارهاي شهري آن در روزگار تأليف فرهنگ جغرافيايي و جغرافياي نظامي مي

كيلومتري بخش مركزي  72برخي هم نفت شاه  را شهري در ايران هنوز شكل نگرفته است. 
 هااقدامش. با 1308گفتند كه در سال يمو طينه  بادمنصورآبيان شده كه قبالً به آن يرينقصر ش

ي هاچاهي و بريتانيا در جهت جستجوي نفت، شكل گرفت كه در رسو عمليات هيئت دا
ميدان نفتي نفت شاه (مجموعه  ازآنجاكه). 49: 1374به نفت رسيدند(سلطاني؛  21و13شماره 

رسيده است و اولين چاه  ش. به نفت1306ي نفتي طينه، كنگاوكش و...) در سال هاچاه
توان گفت اسناد بعدي مي مطابق). 219: 1380است (مكي؛  حفرشده آنجايت تجاري در باقابل

هاي نفتي در هاي نفتي و تأسيس پااليشگاه كرمانشاه چاهش. با توسعه ميدان1313كه از سال 
ان شركت حفاري خاطر استقرار كاركنان و كار گر طينه، منصورآباد ،كنگاوكش و نفط خانه به

اين منطقه در اواسط دورة رسد كه اندك هويت شهري پيداكرده است.لذا به نظر مياندك
م. 1933يدنظر در قرارداد دارسي كه منجر به  قرارداد از تجدپهلوي خصوصاً بعد  رضاشاه

است و از آن زمان اكتشافات نفتي چشمگير در اين ناحيه  شدهواقعجدي  موردتوجهشد 
به نفت  بعداًشده كه » نفت خانه«ايجاد شهري به نام  مروربهعه و پيشرفت آن و باعث توس
 كاربردتوان متذكر شد كه يميداكرده است. در باب معناي واژه نفت شاه دو نكته را پشاه تغيير 

يس فرهنگستان تأسدارسي و در فضاي تحوالت معطوف به  قرارداداين عنوان پس از انعقاد 
نويسي عصر رضاشاه دانست كه به يفارسو نهضت  باستان گراگاه هاي ير ديدتأثو تحت 

توان يمراستاي ايدئولوژي شاهنشاهي و ترويج و فرهنگ و واژگان ايراني بوده است لذا 
توانسته  به معني يممعناي آن را به دو صورت در اين راستا تعبير كرد كه اوال واژة نفت شاه 
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نفت دولت شاهنشاهي ايران دانست و يا به معناي نفت بزرگ يا مكاني كه نفت زياد دارد 
: نفط   صورتبهو آن را  اندكاربردهبهرا » شاه«تلقي كرد كه براي نشان دادن اين بزرگي پسوند 

  . اندكرده، شاهرود به معني بزرگ بيان راهشاهشاه، مثل 
ي كلي دربارة بندجمعتواند درست باشد و در يك يمهر دو نظر مذكور  هرحالبه  

تواند به معني شاهراه، لوله و شريان بزرگ يمتوان گفت: واژة نفت شاه هم يماين واژه چنين 
نامي باشد كه ارتباط معنايي با مفهوم شاه داشته باشد. در دوران  درواقعنفت بوده باشد و هم 

تي در اين مكان شروع شد كه يكي از عوامل ي حوزه نفتوسعهپهلوي تحوالت و  رضاشاه
يت درنهابا دولت بريتانيا بود.  رضاشاهم. توسط 1933آن تمديد قرارداد دارسي و عقد قرارداد 

ش. در پي تغييراتي كه توسط وزارت ماليه در نام برخي شهرها 1313يك سال بعد يعني سال
ايدئولوژي شاهنشاهي، هويت بخشي ملي و در خدمت  منظوربهو اماكن صورت گرفت، 

ش.؛ شناسه 1313نفت خانه به نفت شاه تغيير نام پيدا كرد(سازمان اسناد و آرشيو ملي كشور؛ 
ش. يعني بعد از پيروزي انقالب اسالمي، اين واژه هم چنان 1357). تا سال 25512/240سند 

حوالي بود، ي نفت آن هاچاهبر اين مكان كه احتماالً چهارمين محل سكونت مردم در اطراف 
ي هانشانهش. براي از بين بردن 1357). پس از بهمن 143: 1395شد (ميهن زاده؛ يماطالق 

نيز به » نفت شاه« تغيير و واژه  » شهر«به » شاه«ي واژهايدئولوژي سلطنتي حكومت پهلوي، 
ي اهمحلهپيوستن  به همبايستي گفت كه اين منطقه را از  درواقعتغيير يافت و » نفت شهر« 

، طينه، كن گاو كش/كن منصورآبادبودند(  حفرشدهي نفت در آنجا هاچاهو نام هاي متعدد كه 
كاوس/ كنكاوش)  تشكيل گرديد و بعداً اين نام ها ابتدا به نفط خانه و سپس بخاطر اينكه 

با  1313شد از سال يميد هردو اطالق جدنام نفط خانه به حوزه مشترك نفتي ايران و عراق 
خود پس از وقوع  نوبهبهيل كه ياد شد نفط خانه به نفت شاه تغيير نام داد و اين نام هم آن دال

  ناميده شد.» نفت شهر«انقالب اسالمي 
  

 سعه و ساختارهاي نفت شاه تكوين ، توشهر نفت .3



 293   ...بررسي جغرافياي تكويني و تاريخي 

  
 منظوربهروند كه با فراهم آمدن شرايط مساعد و يمشهرها واحدهاي بزرگ اجتماعي به شمار 

، نمادها، هاسازمانآيند و در شكل يمكاركردهاي خاصي در زمان و مكان معيني پديد 
مؤسسات، طبقات و اقشار اجتماعي، امكانات رفاهي، تفريحي با معماري خاص شهري 

است  دادهرخشوند. پيدايش شهر يكي از تحوالت بزرگي بوده كه در حيات بشري يمپديدار 
قتصادي، فرهنگي و سياسي به دنبال داشته و باعث به وجود و پيامدهاي عظيم اجتماعي، ا

هاي حكام و ياستسآمدن تغييرات مهمي در درون واحدهاي جغرافيايي كشورها و 
). مطابق كاركردهاي خاص شهر ها 7-9فرمانروايان در آن كشورها شده است (اشرف،بي تا،

عواملي نظير مرزهاي سياسي و كنند. بر اين اساس يمي ويژه و متفاوت پيدا اچهرههويت و 
، درياها و ساير  هارودخانهي مقدس، هامكاني هموار، هادشتجغرافيايي، نقاط استراتژيك، 

يري هويت گشكلعوامل جغرافيايي ، طبيعي و ژئوفيزيكي از عوامل بسيار مؤثر در ساخت و 
م و نياز به منابع اند. به دنبال صنعتي شدن جهان و توسعه ماشينيسآمدهيمشهري به شمار 

انرژي و مواد معدني شهرهاي نويني در تاريخ معاصر سر برآوردند. تاريخ ايران نيز از كهن 
ي جهان بشري است كه شهر و واحدهاي شهري نقش مهمي در حيات تمدني هاخطهترين 

آن ايفا كرده است و شهرهاي ساحلي، شهرهاي بندري، شهرها و ساخلوهاي نظامي، شهرهاي 
ي حاصل خيز، شهرهاي مقدسي ديني و شهرهاي مرزي و بازرگاني هادشتبر زمين و  مبتني

). با گسترش 147-162: 1390،يوسفي فر،7-10در آن سر برآورده است (همان، بي تا:
ارتباطات سياسي و مدني ايران با جهان غرب و توسعه تجدد، گسترش انقالب صنعتي در 

هاي جديد، قرن بيستم را به قرن يانرژمعدني و جهان و نياز كشورهاي صنعتي به منابع 
ايران، اسباب  ازجملهصنعتي شدن مبدل نمود و در پي آن پيدايش نفت در نقاط مختلف دنيا 

ي جديد از شهر شد كه عوامل و اساس آن با شهرهاي پيشين متفاوت بود اگونهيري گشكل
يژه وبههاي معدني و يانرژگونه شهرها داراي كاركردي متفاوت بودند. ابتدا پيدايش ينا چراكه

منابع انرژي  بر اساسنفت در جهان صنعتي سبب پيشرفت و تأسيس شهرهاي رو به توسعه 
ي اين شهرها كه بايستي آن ازجملهشدند. يمبه منابع انرژي ايجاد  اتكاشد، شهرهايي كه با 
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ي مرزهاي غربي يهحاشنفتي ايران به شمار آورد نفت شاه/ نفت شهر در را نخستين شهر 
  ايالت كرمانشاهان بوده است. 

 يري نفت شاهگشكلي نفتي و هاكاوشنخستين  .4

شناسي فرانسه، به دعوت ش.ژاك دمورگان سرپرست هيئت باستان1264م./ 1885در سال 
ختلف ايران، نتيجه كار خود را در سال دولت قاجار به ايران آمد. او پس از بررسي نواحي م

از » شناسي فرانسه در ايرانمطالعات جغرافيايي هيئت باستان«م. در كتابي تحت عنوان 1895
: 1394؛ نظام مافي / 87:  1339شيرين و ذهاب خبر داد (دمورگان؛ وجود نفت در منطقه قصر

بريتانيا و روسيه براي  هاي اروپايي خصوصاً). انتشار گزارش دمورگان سبب شد دولت12
دار ي سرمايهيابي به نفت ايران در پي كسب امتيازاتي از دولت قاجار برآيند. يك تبعهدست

م. 1901ويليام ناكس دارسي توانست با حمايت دولت بريتانيا در سال «انگليسي به نام 
يران به قرارداد با مظفرالدين شاه قاجار به امضاء برساند كه تاريخ  ا ش. قراردادي را1280/

ساله امتياز استخراج، اكتشاف و بهر برداري  60اين  قرارداد  موجببهدارسي معروف است كه 
هوشنگ  /15-16تا: يبايالت شمالي به دارسي واگذار شد (مكي؛  5جزبهاز معادن نفت ايران، 

راحل اوليه يئتي را جهت انجام حفاري و مه).بعد از اعطاي امتياز، دارسي 312: 1375مهدوي،
آن به همراه تجهيزات به ناحية چياسرخ (چقا سرخ) واقع در شمال قصر شيرين فرستاد كه 

)  2) و (1ي شماره (هاچاهي اوليه خود كه هاچاهسال حفاري توانستند در  5/1بعد  از حدود 
ناميده شدند به نفت برسند ولي مدتي بعد نفت اين دو چاه  ته كشيد و ادامة عمليات در 

م. شركت نفتي براي  1901 قرارداديمان در جنوب ايران ادامه پيدا كرد طبق  مفاد سجدسلم
تشكيل شد »  شركت نفت انگليس و ايران «هاي نفتي  به نام  يحفارانجام امور مربوط به 
). كاوشگران انگليسي در تداوم مطالعات خود در سال هاي 38-56: 1385(راسخي لنگرودي،

ي جنوب قصر شيرين هم به نفت رسيدند. اين مناطق كه در مرز ايران ش در نواح1300دهه 
و عثماني قرار داشت  مشتمل بر نواحي طينه، منصورآباد، كن گاوكُش يا كن كاوس بود كه  

ياز اين موردناستحصال نفت  و استقرار اجتماعات  مؤسساتيس تأسها و يتفعالبا تداو 
ه ناميده شد.كشف نفت در اين ناحيه در در آغاز نفت خانه و سپس نفت شا مؤسسات
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تحوالت تاريخي ايران و مناسبات خارجي خصوصاً در مسائل مرزي و دوران جنگ جهاني 

ايران و عراق نقش مهمي داشته  و نفت شاه  در زمان خود به  سالههشتاول، دوم و جنگ 
آذر  10به ي  خاص خود تبديل شد  (علي بيگي؛ مصاحساختارهاشهري بسيار پيشرفته با 

  ).1398فروردين  2ي؛ مصاحبه صفر شاه،  1397

 نفت شاه در مسير توسعه .5

نفت شاه شهري نوپديد و برآمده از نفت بود.درواقع بايستي گفت كه نفت شاه نه شهر مبتني 
بر موقعيت ارتباطي و نه شهر مبتني بر بازار يا معامالت تجاري بود و نه شهر دريايي ، نه شهر 

غيره. نفت شاه فقط شهر انرژي و شهر نفت بنيان بوده است كه هيچ مؤلفه ديگري مذهبي و 
ي تاريخي سابقهبه همين جهت  گيري و ماهيت آن نقش نداشته است.جز نفت در شكلبه

م. بررسي 1901هاي نفتي و بعد از امضاي قرارداد دارسي در يحفارآن را بايد از زمان اولين 
ها در چياسرخ به نفت قابل تجاري نرسيد و گروه ي وقتي حفاريمطابق قرارداد دارسكرد .

ها نشان از وجود نفت در غرب وجود كاوشاعزامي تا مدتي چياسرخ را ترك كردند بااين
يابي به اين منبع ثروت انجام گرفت. از همين رو ايران داشت،لذا مجدد اقداماتي براي دست

تر به يشبشناس خارجي را براي بررسي مينشركت نفت انگليس و ايران گروهي حفار و ز
ي هابرداشتي خود كه با هاگزارشنواحي مختلف ايران گسيل داشت. اين هيئت در 

ي به سرانجام رسيده بود، از وجود نفت در حد مرزي بردارنقشهشناسي و معدني و ينزم
) 282-286: 1348ما؛ نفت خانه ناميده شد خبر دادند(يغ بعداًاي كه يهناحايران و عراق يعني 
ميدان مشترك  عنوانبهش 1306هاي نفتي عظيم نفت خانه در سال يدانمكه نتيجه آن كشف 

ين تحقيقات مصالح و ابزارآالت توسعه امور معدني ازاپسميان مرزهاي ايران و عراق بود.
) 218: 1380مكي؛  /97: 1344ي و حفاري به نفت خانه انتقال داده شد (بورس؛ كشلولهبراي 

به نفت رسيد و سرآغاز  21ش. چاه نفت شماره 1308و در پي آن در سال  هاتالشكه پس از 
يادهاي شهري بنيري  گشكلبا استقرار مردم به  مروربهتحوالت جديد در نفت خانه شد و 

ين آن بود. در سال ترمهم 13ي ديگري حفر شدند كه چاه شماره هاچاه بعدازآنانجاميد. 
تأمين احتياجات داخلي كشور در نفت خانه صورت گرفت.  منظوربهراج نفت ش. استخ1312
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ش. 1313ي بريتانيا،  يعني در سال مداخلهمدتي بعد با تأسيس و تثبيت قدرت در عراق با 
شش چاه در خاك ايران  درمجموعتقسيم شد و  و عراقنفت خانه ميان اين دو دولت ايران 

كه  13كرد چاه شماره يمرب تا شمال ايران را فراهم باقي ماند كه نفت و سوخت نواحي غ
: 1378؛ رضاشاهي دورهترين چاه به نفط خانه عراق بود (نفت در يكنزدتري داشت يشبنفت 
در مقابل  كه يزندارسي تمديد شد و نفت خانه ايران  قراردادين تحوالت بود كه ازاپس).113

ن نفت شاه ناميد شد . (سازمان اسناد و آرشيو نفت خانه عراق بنا به دستور رسمي دولت ايرا
ش. شركت نفت براي تصفيه 1314). در سال 25512/240ش.؛ شناسه سند 1313ملي كشور؛ 

ي خودكاري را در كنار آن قرار هاتلمبهنفت خام يك دستگاه تقطير در نفت شاه نصب كرد و 
يك كارخانه حلب  دربستهي هاظرفي و انتقال اين مواد در بندبستهدارد. همچنين براي 

ي و سازراهسازي احداث نمود. شركت نفت انگليس و ايران براي اين كار ضمن احداث 
نفت و تجهيز قواي خود اقدام به احداث  ونقلحملآسفالت جاده براي تسهيل عبور مرور و 

ات كيلومتر از نفت شاه به كرمانشاه نمود كه با اين كار تجهيز 240ي به طول الولهخطوط 
خانه آن به كرمانشاه منتقل شدند. اين خط يهتصفكارخانه حلب سازي نفت شاه و بخشي از 

داشت كه از نفت شاه به كالنتر در نزديكي  خانهتلمبهاينچي در مسير خود سه  4و  3لوله 
يت به پااليشگاه كرمانشاه كه در سال درنهاو  آبادشاهيطاق، بعد به پا بهقصر شيرين، سپس 

-100: 1344بورس؛  /1397ارديبهشت  19رسيد(ميهن زاده؛ مصاحبه يمافتتاح شد  ش.1314
ي جهاني اين منطقه به دليل وجود معادن و منابع تأمين سوخت براي هاجنگ) در دوران 97

 29بريتانيا نقش اساسي را ايفا كرد. تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران در هادولت
ساكن در نفت شاه انگليسي بودند اما پس از ملي شدن  تر كارمندانيشبش. 1329اسفند

ش. حضور 1330ماه يبهشتاردصنعت نفت و خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران در 
گذاري كرده بودند از ميان يهپا آنجاشد ولي فرهنگي كه در  تركمها در اين شهر يسيانگل

نستند زمام امور را به دست نرفت. نيروهاي ايراني كه در حوزه نفت تخصص داشتند توا
ين نهضت ملي شدن صنعت ازاپسمدير در اين ناحيه فعاليت كنند .تنها  عنوانبهبگيرند و 

از جريان خلع يد  پس يبالليك مدير ايراني به نام مهندس بارنفت بود كه براي نخستين 
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ش. فقط 1330بگيرد.در نفت شهر تا سال  عهدهتوانست مديريت شركت نفت كرمانشاه را بر 

نفت اين ناحيه بودند. پس از ملي  %99قادر به تأمين  21و  13ي شماره هاچاهدو چاه يعني 
دارد با كنسرسيوم نفتي در دوره بعد از كودتا يعني سال  عقد قرارشدن صنعت نفت ايران و 

ش. شركت ملي نفت ايران تمام عمليات نفتي اين منطقه را به دست گرفت و شروع 1334
احداث يك خط  هاآن ازجملهي در اين منطقه نمود كه اتوسعهاقدامات اصالحي و  به انجام

اينچي از نفت شاه به كرمانشاه و اصالح دستگاه تقطير در پااليشگاه كرمانشاه و نفت  4لوله 
شاه و همچنين استفاده از نيروهاي ايراني در اين منطقه بود. همچنين سازمان صنعت نفت كه 

يز را به عهده داشت تشكيل شد كه در كنار اين اقدام و خنفتامور مناطق  وظيفه رسيدگي به
ش. به علت وجود معادن نفت در نفت شاه و قرارگيري 1357بعد از كنسرسيوم يعني تا سال 

ي ديگر به دخالت هاقدرتي امريكا و شوروي هم سو با ساير هادولتدر مرز ايران و عراق ، 
خود باعث درگيري ميان  بانفوذ) و حتي توانستند 1-7تا؛ يبناس؛ ين منطقه پرداختند (ناشدر ا

ايالت و عشاير كه اولين ساكنين نفت شهر در طينه  و كنگاوكش و( نفت شاه ) بودند را 
  فراهم سازند.

  ساختار و هويت بنيادين نفت شاه .6
هاي اساسي همواره اين سؤال در مورد بنياد گيري شهرها ، يكي از مهم ترين نكات  و پرسش
اند؟ پاسخ به اين نكته مستلزم بوده است كه چرا شهر يا شهرها درجايي كه هستند قرارگرفته

عنوان شهر دقت نظر در اهميت و موقعيت جغرافياي شهر و علل و اسباب انتخاب آن نقطه به
ترين علت در باب تمركز مردم و اجتماعات انساني در وقعيت آن است كه مهمو چيستي م

). ظهور شهرها درگذشته عمدتاً تابع مالحظات خاصي 33: 1375آن شهر بوده است (وبر، 
ها و مراكز مذهبي عقيدتي كه عامل تقدس و پرستش در پديدار بود و معموالً در كنار عبادتگاه

ها، كرده است، در برخي موارد ديگر شهري در كنار پايگاهيها نقش مهمي ايفا مشدن آن
گرفته كه مسئله امنيت و مراكز و نقاط بسيار بااهميت به لحاظ موقعيت نظامي و دفاعي شكل

اي داشته است. در برخي موارد نيز مالحظالت دفاع از شهر در پديدار شدن آن نقش برجسته
ن عامل اساسي بوده است. در عنواونقل بهو حملهاي دسترسي تجاري، مسير ارتباطي و راه
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اي موارد نيز مالحظات سياسي و موقعيتي كه اسباب تقويت قدرت و مركزيت سياسي پاره
هاي حاصلخيز و مصب ها، و در كنار دشتشده است لذا شهرها عمدتاً پرفراز تپهمي

مله شهرهاي  نفتي با شده است.شهرهاي  مبتني بر منابع انرژي ازجها ساخته ميرودخانه
شوند و تداوم كشف منابع زيرزميني و نفت در كنار منابع رو به افول و فناپذير متولد مي

ها بستگي به ميزان ذخاير و منابع انرژي دارد. درواقع نفت شهرها طبق نيازهاي حيات آن
شوند د ميهاي دنيا متولدنياي صنعتي جهت تأمين منابع سياسي، اقتصادي سردمداران و قدرت

ترين ترين و مدرنو به خاطر ثروت طبيعي كه دارند در مدتي كوتاه تبديل به يكي از مرفه
). وجود نفت و ذخاير زيرزميني با بررسي 39: 1390شوند (قدمي و ديگران؛ شهرهاي دنيا مي

علمي و اكتشافات نوين همراه است كه پس از اطمينان از وجود نفت باقابليت تجاري، اين 
طلب و هاي توسعهاطق دستخوش حوادث تاريخي و سياسي گوناگون شده و پاي دولتمن

هاي شود . نفت شاه در ايالت كرمانشاه يكي از بارزترين نمونهاستعمارگر به اين نواحي باز مي
ها نفتي و م. و با كشف ميدان1901باشد كه بعد از عقد قرارداد دارسي در اين شهرها مي
ج موردتوجه قرار گرفت و اين خطه را بستر حوادث مهم تاريخي ساخت تدريذخيره آن به

حفر چاه هاي نفتي و حضور متخصصين، كارگران، مديران، كاركنان مهندسين، متخصصان  و با
براي مديريت و استحصال نفت محملي اجتماعي را فراهم ساخت كه متناسب با نيازهاي 

قال نفت در آنجا  فراهم آمده بودند و اسباب جوامعي بود كه براي تأمين و استخراج و انت
  تكوين يك شهر با ساختار و وضعيتي متمايز از شهرهاي كهن ايران را فراهم ساختند.

  ساختار فيزيكي شهر .7
يري و هويت گرفتن گشكلين واحد اجتماعي زندگي انسان است كه براي تربزرگشهر   

ي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. اين نياز به فضاي جغرافيايي با ساختارهاي اجتماع
ساختارها حاصل تعامل نيروهاي شهر ست كه اجزاي تشكيل دهند و كالبدي شهر هستند و 

يري شهر و هويت شهري گشكلباعث  درگذشتهشوند كه يمبه شرايط و عواملي مرتبط 
). ظهور انقالب صنعتي 657-660: 1396،بشارتي فر و ديگران؛ 37-40تا،يب(اشرف، اندشده

اجتماعي را به دنبال داشت سبب گرديد  –و مدرنيته شدن تحول شهرنشيني و دنياي اقتصادي 
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تري رخ دهد كه يشب، تغييرات شهري با سرعت توسعهدرحاليافته و توسعهدر كشورهاي 
مشكالتي شد كه به علت عدم هماهنگي آن با  باعث ايجاد توسعهدرحالدر كشورهاي 

). در كشور رو به Hiro: 2007:141/  658: 1396تحوالت صنعتي پيش رو بود (همان؛ 
توسعه ايران كه سرشار از ذخاير نفتي بود، پيدايش نفت شهرها در غرب و جنوب ايران 

شهرنشيني به اي جديد از يوهشهاي نفتي، سبب شد يحفاري آغازين هاسالدر  خصوصبه
اقتصاد بلكه تمام  تنهانهوجود بيايد و شهرهايي با امكانات مدرن و روز دنيا احداث شوند كه  

هويت آن  به نفتي متكي بود امر از طرفي سبب كاهش جمعيت روستايي و از بين رفتن 
شرايط محيطي و جديد  مانند وجود  درواقع). 660: 1396بخشي از كشاورزي شد (همان؛ 

شود يمبب مهاجرت از روستا و نواحي اطراف به يك منطقه خاص نفت س
(Hillmann:2017:25) زندگي اجتماعي و شهري در اين نواحي از طريق استقرار .

با افزايش  مروربهگرفت و يمكارگران و كارمندان و مديران و رؤساي شركت نفت شكل 
شهرها تا زماني كه معادن آن  گونهينا معموالًامكانات و خدمات سبب تشكيل شهر گرديد. 

حفظ شود رونق دارند و لذا ممكن است با كاهش  هاآني داشته و امنيت برداربهرهقابليت 
شهرهاي نفت شاه، يراناهستند افول پيدا كنند در  زوالروبهتوليد و منابع كه عمدتاً فناپذير و 

روند و نفت يمصر به شمار ي شهرهاي پررونق در ايران معانمونهيمان و آبادان از مسجدسل
ي نفتي افول يافته است كه در شهرهاي هانمونهباشد از يمشاه كه نخستين شهر نفتي ايران 

ادامه به بررسي علل ايجاد نفت شاه و ساختار فيزيكي نفت شهر و همچنين به علل افول آن 
  كنيم.يماشاره 
نفت شاه پيش از هر عامل ديگري شهري ژئوفيزيكي است چراكه يستي گفت كه با  

آالت، ابزارها، آهن، فوالد، سيمان و قير در هيئتي جديد و متفاوت از اي از ماشينمجموعه
شهرهاي سنتي ايران و مبتني بر منابع انرژي زيرزميني نفت اين شهر را پديد آورد. لذا اساس 

ساالري و ئوفيزيكي استوار بود. البته انديشه فنهاي فيزيكي و ژچنين شهري بر مؤلفه
هاي ماشيني آالت صنعتي نفت ، حفاران و ساالران و تكنسيناي از فنتكنوكراتيك مجموعه

مهندسين تازه به دوران رسيده ايراني،  -كاوشگران نفتي كه تركيبي از نيروهاي خارجي
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ر نوين در حاشيه مرزهاي ميانه ايران كارگران ساده ، كارمندان و مديران براي مديريت اين شه
غربي در اينجا فراهم آمده بودند. قرار گرفتن شهر در حاشيه مرزي نفوذ و قدرت حافظان 
امنيت، مرزباني و حراست كه حفاظت از مجموعه شركت نفت ايران و انگليس را بر عهده 

شناسي نفت شاه، هداده است. به لحاظ جامعداشتند بخش ديگري از پيكره شهر را تشكيل مي
شهري مبتني بر تركيب و گردآمدن نيروهايي بود كه همه در خدمت نفت بودند. در دو بعد 
فيزيكي، انساني هدف از ايجاد شهر وصول به نفت و استحصال آن بوده است. حفاري، 
استخراج، استحصال نفت نياز به توان انساني و فني، انديشه و فعاليت براي استخراج نفت 

آالت و مديريت انساني بوده است. درنتيجه اين مجموعه انساني نياز به به ابزار، ماشينمتكي 
يابي و استخراج منظور دستخدمات اسكان، رفاه، تغذيه، تحصيل داشت. همه اين مجموعه به

عنوان انرژي مهم و برجسته قرن بيستم كه  ماده المواد حركت صنعت و دنياي به نفت به
عنوان منبع عنوان محصولي جديد براي جامعه ايران بهآمده بودند . نفت به متجدد بود فراهم

پس نقشي اساسي در درآمد و انرژي نوظهور براي رفاه و مصرف جامعه سنتي ايران ازاين
جامعه ايران و مردم نواحي غربي ايران پيدا كرد . بنابراين نفت اساس تأسيس و پديد آمدن 

ساالران، مديران، عنوان فنها بهاي از انسانبود كه مجموعه شهري با فيزيك، هيأتي نوين
كارگران و كارمندان را در يك مجموعه انساني و شهري  نفتي و نفت بنياد فراهم آورده بود. 

اي  و شهري نوين در ايران رو شهر نفت شاه يا نفت شهر نامي بامسما براي ظهور جامعهازاين
نساني تا ساخت و ساختار فيزيكي شهري، بنيادهاي خدماتي و چيز آن از جامعه ابود كه همه

هاي رفاهي، امنيت و حتي حفظ و بقاي آن وابسته به انرژي نفت بوده است، يكي از مؤلفه
قرار گرفتن نفت شاه در نوار مرزي تأمين امنيت و مهم تداوم و بقاي اين شهر با توجه به

شد تا اينكه هاي پيش رو محسوب مياز چالشساختار امنيتي اين شهر بود كه همواره يكي 
با شروع جنگ ايران و عراق بقاياي اين شهر نفتي به خطر افتاد. شهر براي مدتي به اشغال 
عراق درآمد و به خاطر وابستگي شديد بقاي آن به حفظ امنيت و ساختار شهر، نفت شهر 

ترل شديد نظامي و امنيتي براي اي نظامي و امنيتي درآمد و اكنون فقط تحت كنعنوان منطقهبه
هاي امنيتي، منابع انرژي حفظ منابع انرژي قرار دارد، تنها در اين شهر با توجه به ويژگي
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ي شده دربارهكارمندان شركت نفت، نيروهاي نظامي حضور دارند. با توجه به تمام موارد گفته

اي اجتماعي و خدمات هتكوين و تشكيل اين شهر نفتي، اكنون به بحث فضاي شهري، گروه
  پردازيم. گوناگون شهري در نفت شاه مي

  . ساختار اجتماعي و مدني نفت شاه8
هاي نهفته زيرزميني و بنياد نفت شاه درواقع شهري است پديد آمده بر كرانه معادن و انرژي

داراي گرفته در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم در ايران معاصر است. شهري نوبنياد كه 
حاشيه مرزهاي  تنيده شدن دوجهان سنتي و مدرن درساختاري ساده و برآمده است درهم
هاي طبيعي، معادن زيرزميني و وجود انرژي نفت بوده غربي ايران كه عامل بنيادين آن، قابليت

است. چراكه نقطه آغازين آن با استقرار نخستين كاوشگران و جستجوگران مواد نفتي آغاز 
هاي نفتي به تجميع مديران، مهندسان، كارگران، انتقال ابزارها و حفر نخستين چاهشد و با 

تكنولوژي حفاري انجاميد بنابراين نفت شاه اولين شهري است كه متأثر از تحوالت ناشي از 
شده بود. لذا بيش از هر چيز مواد خام و تجدد، انقالب صنعتي و ماشينيسم در ايران تأسيس

گيري آن تأثير نهاد. بنيادهاي شهري نفت دنياي متجدد و ماشينيسم بر شكلانرژي موردنياز 
هاي انرژي و شاه با اجتماعات و نيروهاي فني، مهندسين،كارگران،مديران و كارشناسان حوزه

هاي ارمني، مسيحي و اي از نيروهاي متفق انگليسي، اقليتنفت شكل گرفت و مجموعه
  طقه را در ساختار خويش فراهم ساخته بود.مسلمان،كارگر، ايالت و عشاير من

پس از انتشار خبر وجود نفت در اماكن نفتي نفت خانه و نفت شاه بعدي، مردم بومي ، 
ايالت و عشاير اطراف براي يافتن كار به اين ناحيه آمدند و كساني كه توانستند به شغل دست 

ر نزديكي محل كارشان كه عنوان كارگر مشغول به كار شوند، براي سكونت دبيايند و به
هاي نفت بود، چادرهايي برپا كردند و اين چادرها با امكاناتي كه شركت نفت انگليس و چاه

ها و منازل مسكوني شد و ايران براي كارگران و كارمندان در نظر گرفته بود تبديل به خانه
اه نيز ايجاد شد مرور ساير امكانات و خدمات شهري مانند بانك، بهداري، مدرسه، فرودگبه

هاي نفت شكل گرفت : اولين مكان سكونت جايي بوده و شش محل سكونت در اطراف چاه
اند و از دوره قاجار چادرهاي خود را در گذراندهكه ايالت منطقه ييالق خود را در آنجا مي
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زاين ابوده است كه پيش» طينه « اند. اين مكان جايي به نامكردهفصول سرد در آنجا برپا مي
ش. چاه شماره 1302درباره آن توضيح داده شد.دومين مكان سكونت جايي بوده كه در سال 

»  كنگاوكش« در آنجا حفر گرديده است. كارگراني كه براي كار آمده بودند، مدتي را در 14
اندك بود و قابليت تجاري نداشت و امكانات  14سكونت كردند. چون نفت چاه شماره 

شاميدني هم در دسترس نبود، شركت نفت در فاصله كمي از اين نقطه رفاهي ازجمله آب آَ
اقدام به حفر  چاه ديگري كرد كه به نفت رسيد و مردم و كار گران در كنار اين چاه سكونت 

كه در سال  21كردند.  سومين مكان سكونت مردم نفت خانه بود كه چاه  شماره  
كارگران و كارمنداني كه براي شركت نفت ش.حفر گرديد و به نفت فراوان اي رسيد. 1314
تر بود و ها به چاه آب شرب نزديككردند در اطراف اين چاه كه نسبت به ساير چاهكار مي
كه  21كرد، مستقر شدند. وقتي چاه شماره هاي گاز هم در اطراف آنجا را روشن ميشعله

انه عراق فاصله داشت به نفت كيلومتر با نفت خ 5و مطابق برخي اسناد » طينه«يك كيلومتر با 
سازمان  رسيد براي نخستين بار در تاريخ نفت ايران، نام نفت شاه بجاي نفت خانه بكار رفت(

تر شدن ميزان توليد، شركت با بيش ).25512/240اسناد و آرشيو ملي كشور؛ شناسه سند 
وسازهاي آن ساختنفت تعداد كارگر روزمزد از ميان افراد بومي منطقه استخدام كرد و بعداز

عمراني در نفت شاه آغاز گرديد.  وجود گاز و نفت سبب گرديد كه شركت نفت يك دستگاه 
يا همان منبع گاز معروف » گاز پلت«ژنراتور صنعتي جهت روشنايي در آنجا نصب كند كه به 

 اي نيز احداث كرد تاخانهشد. در همين زمان شركت از طريق چاهي كه حفر كرده بود تلمبه
آب آَشاميدني ساكنين  نفت شاه را تأمين كند چراكه با افزايش جمعيت آب محل ديگر 
جوابگوي نياز مردمي كه در آنجا مستقرشده بودند، نبود. در اين مدت مردم نيز اقدام به 

هايي از خشت و گل كردند و همين موضوع سبب گرديد كه فضاي موجود ساخت خانه
تري بود و كه اين امر ز به تغيير و استقرار در مكان مطلوبتر شود و براي توسعه نياكوچك

  از داليل نخستين تغييرات در مكان شهر تازه بنياد بود .
سال بعد شركت نفت در محل كنگاوكش مجدد اقدام به حفاري نمود درنتيجه  6حدود 

گران و ايد. گروهي از كارتوانست به نفت فراوان و قابل تجاري دستي 13آن در چاه شماره 
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ي كارمندان به اين محل منتقل شدند و چهارمين محله و مكان زندگي در كنار مجموعه

خاطر مناسب بودن محل چاه  هاي نفت شكل گرفت. بنابراين چهارمين محل سكونت بهچاه
،جمعيت بسياري در محل 13خاطر اهميت چاه شماره  محل اجتماع بسياري از مردم شد .به

رو شركت نفت در ر دوره محمدرضا شاه پهلوي شكل گرفت. ازايند 13حفاري چاه شماره 
اي براي پااليش نفت خام نمود. وجود آب كافي، مناسب خانهاين محل اقدام به تأسيس تصفيه

هاي اطراف كه در حاشيه تنها رودخانه اين محل قرار داشت و انتقال خط لوله آب بودن زمين
ط شركت نفت انگليس و ايران  همراه با برخي داليل آَشاميدني از سومار به نفت شاه  توس

كوچ كنند (آرمند؛  13را ترك كنند و به محل چاه شماره  21ديگر سبب شد مردم چاه شماره 
ها و در كل خارجيان، سبب ). استقرار در اين محل و تعامل با انگليسي1397مصاحبه دي 

كه زندگي بودند شد ازجمله اينتر عشاير اين منطقه تغييراتي در زندگي مردم كه بيش
ها تغييرات  شركت نفت هايي نو برپا كردند. در كنار اينچادرنشيني را كنار گذاشتند و خانه

هم اقداماتي انجام داد كه باعث  توسعه شهر نفت شاه شد.پنجمين مكان كه محل سكونت 
از وجود آبادي اين  مردم نفت شاه  واقع شد جايي به نام منصورآباد بوده كه نام آن حكايت

اي هاي توسعهمكان پيش از تأسيس شهر نفت شهر است.مكاني كه به سبب امتداد طرح
شركت نفت انگليس و ايران به بدنه شهر پيوسته است . منصورآباد ابتدا روستايي قديمي 

درآمد در آنجا سكونت نزديك به بازار تازه تأسيس نفت شاه بوده است كه عمدتاً مردم كم
كه آن را از تسميه منصورآباد اطالعاتي در دسترس نيست جز آني وجهه بودند. دربارهكرد

اند و يكي از مناطقي بوده كه پيش از كشف نفت در آنجا نام هاي قديم نفت شاه دانسته
  ).49: 1373اند(سلطاني؛ اي از مردم بومي سكونت داشتهعده
هم پيوستن اجتماعات عشايري و ايلي  درواقع ساختار شهري و اجتماعي نفت شاه از به 

هاي كارگري از مردم ايالت كلهر، سنجابي، گوران ،باجالن و غيره بود كه به فعاليت
شود و با استقرار اند. از تركيب پنج نقطه مذكور شهر نوبنياد و نفت شاه تشكيل ميپرداختهمي

وسازهايي كه در آن نقاط و اقامت  اين اجتماعات عشايري و كارگري و با اقدامات و ساخت
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جديد نفتي بنياد گرفت ، شهري كه تا سال  وسيله شركت و مردم صورت گرفت، شهربه

 ش. به نفت شاه معروف بود و بعد از انقالب نفت شهر ناميده شد.1357

هاي شده بود، مردم به گروهدر اين شهر كه به يك شهر مدرن به سبك انگليسي تبديل
شده بودند شده بود كه برحسب موقعيت شغلي به چهار بخش تقسيماجتماعي مختلف تقسيم

ي عشايري و روستايي كه در محله منصورآباد قرار داشت كه در كه عبارت بودند از: محله
كردند. اين گروه مردماني از ايالت و عشاير منطقه كرمانشاه زندگي ميشهر و كنار بازار پايين

گذراندند. يعني سنجابي، كلهر، زنگنه، باجالن، گوران بودند كه قبالً ييالق خود را در اينجا مي
هاي غيردولتي ها در اطراف شهر و بازار به خريدوفروش دام، محصوالت كشاورزي و شغلآن

گل و خشت خام با سقف تير چوبي اي به سبك سنتي روستايي از كاههاشتغال داشتند. خانه
كردند ها لباس محلي كردي به تن ميساخته بودند. پوششي ساده به تن داشتند و اغلب آن

  ها وجه تمايز مردم عشايري با مردم طبقات باالتر بود. كه همه اين
ين و كاركنان بريتانيا ي كارگري: با برپايي تأسيسات شركت نفت و ورود مهندسمحله

هاي موجود، به كارگر و نيروي برداري از چاهمنظور بهرهشكل گرفت.سپس اين شركت به
انساني نياز مبرم داشت و لذا كمبود نيروي انساني را با استخدام كارگران اهل منطقه تأمين 

كارگران منزلي  20« ها در قسمت جنوب غربي شهر منازلي ساخت كه نمود . براي رفاه آن
پنگ، دومينو، گذاري شده بود. در اين محله يك باشگاه ورزشي  كه پينگنام» و سوپر كوارتر

آن استخر شناي تابستاني و زمين فوتبال  شد تأسيس شد و در كنارسازي و در آن بازي ميبدن
اي كم، عمق اين بخش و بخش عشايري را كه در غرب و جنوب براي گروه ساخته شد. دره

هاي شرقي كه محل سكونت كارمندان و رؤسا و مديران شهر قرار داشت از بخش غربي
اي اي بود كه درهگونهساخت. از طرفي موقعيت جغرافيايي شهر بهشركت نفت بود جدا مي

  ).1395ساخت (همان:نسبتاً عميق، تأسيسات شركت نفت را از مناطق مسكوني جدا مي
ز گسترش شهر شكل گرفت و با توسعه بخش كارمندي: عمدتاً اين بخش پس ا 

ها هاي شركت نفت و تغيير در وضعيت فرهنگي و اجتماعي شهر پديد آمد چراكه اينفعاليت
تر فرزندان ساكنين اوليه شهر بودند كه داراي تحصيالت متوسطه بودند و در ادارات بيش
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كار اشتغال  ربط شركت نفت بهگمرك، ژاندارمري، بهداري، مدرسه و ساير واحدهاي ذي

داشتند. اين گروه چون از طرفي ميان مردم بومي محل برخاسته بودند با قشر كارگري هم سو 
بودند و از طرفي ديگر به خاطر شرايط كاري با رؤسا و مديران در ارتباط بودند و نقش 

بود  ها منازلي در دامنه تپه شهر ساختهاند. شركت نفت براي آنكردهي متوسط را ايفا ميطبقه
جديد بوده و همانند محله كارگري داراي امكاناتي از قبيل باشگاه و استخر شنا بود. بخش 

خاطر تركيب اجتماعي خاص از مديران ، مجزايي  چهارم هم بخش مديران بود : بخشي كه به
بوده كه فقط محل سكونت مديران نفت شاه بوده است. در اين بخش عمدتاً  مديران 

ي گمرك، ها رئيس ادارهشركت نفت كه بومي منطقه نبودند و در كنار آنشده از سوي تعيين
ي متبوع خود از تهران يا ايالت ژاندارمري، بانك و ساير رؤسا و مديران كه از سوي اداره

سكونت داشتند. درواقع اين طبقه  شده بودندكرمانشاه و شركت نفت انگليس و ايران انتخاب
ي اجتماعي شهر نفت شاه بودند كه ازنظر فرهنگي و اجتماعي قهترين طبپردرآمدترين و مرفه

ها برقرار ترين تماسي هم با آنبا طبقات عشايري و كارگري سنخيت چنداني نداشتند و كم
شده بود كه امكانات رفاهي و ها بر باالي تپه سبك  كامالً مدرن ساختهنمودند. منازل آننمي

يك از مردم طبقات ديگر حق ورود به اين منطقه ت. هيچها داشخدماتي مجزا از ساير قسمت
را نداشتند و همين عدم ارتباط سبب شده بود تفاوت فرهنگي در اين حدود پيش بيايد(همان؛ 

  ).60-68: 1394كريم پور؛  /143: 1395
ها با توجه به موقعيت شهر مذاهب كنار آن مردم نفت شاه كه اكثريت شيعه هستند و در

كنند، به زبان و گويش كُردي كرمانشاهي ديگري مثل تسنن، مسيحي و اهل حق زندگي مي
جواري با كشور عراق و حضور نيروهاي بريتانيايي، كلماتي عربي تكلم كرده كه به علت هم
دي اجتماعي ذكرشده، شركت بنها نفوذ پيداكرده است. در كنار طبقهو انگليسي هم گفتار آن

هاي عمراني و خدماتي انجام داد كه هايي در حوزهگيري اقدامات و فعاليتنفت براي شكل
هاي ديگري در ساختار و گيري هويت شهري نفت شاه منجر شد اقدامات و فعاليتبه شكل

رحال هشوند.بهطوركلي بيان ميوضعيت كلي شهر صورت گرفت. كه در زير اين اقدامات به
اجتماع نيروهاي شهري در شهر تازه بنياد نفت شاه نياز نويني را براي مردمي كه در اين شهر 
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زودي نياز به امكانات اوليه، مواد غذايي، كوچك نفتي فراهم آمده بودند مطرح ساخت. به
آوري زباله، پليس و امنيت، سازي، فاضالب، محل جمعبندي، راهمسكن، تأسيسات، خيابان

ونقل و هاي حملتجاري، تفريحي، رفاه، مدرسه و مراكز آموزشي، كتابخانه، دستگاه مراكز
زودي پس از استقرار مهندسان، كارگران، مديران، مجموع ساير موارد ديگر پديد آمد كه به

آمدن شهري  آرام شكل گرفت و به پديدشبكه اجتماعي، انساني ساكن در اينجا آرام
طبقات اجتماعي ساكن در اين منطقه شد كه به ظهور شهر جديدي هاي مناسب براي باقابليت

  بر بنياد انرژي و نفت (انرژي نفت) انجاميده است.
هاي مختلف براي رفاه كاركنان، كارمندان و كارگران با تأسيس شهري مدرن با بخش

ي گمرك، كشي و كوچه بندي شده، تأسيس ادارههاي جدولسيماي شهري جذاب با خيابان
، پاسگاه، ژاندارمري، شهرباني، بانك، بهداري، مدرسه و كودكستان، باند فرودگاه، چند پست

خانه نفت، جايگاه فروش محصوالت نفتي، منازل سازي، تصفيهپل هوايي، كارخانه يخ
سازماني به نام بنگله براي نيروهاي شركت نفت  كه داراي حمام مجزا ولوله كشي گاز 

ونقل عمومي هاي حملهاي مختلف، سينما، سرويسه در محلهصورت مجاني بود، باشگابه
افتاد و درنهايت تأسيس و ساير اقدامات ديگري كه براي نخستين بار بود كه در ايران اتفاق مي

بنابراين ما : مصاحبه). 1397قبرستان و مسجد شكل نمايي كامل به شهر بخشيده بود( آرمند؛ 
بر اساس وجود منابع انرژي و نفت هستيم كه همه  يري شهريگشكلدر تاريخ معاصر شاهد 

ي اجتماعي بر اساس نيازهاي يك شهر نفت بنيان صورت هاگروهساختار شهري كه طبقات، 
ي اجزاي شهر اعم از ساختار فيزيكي، اجتماعي و فرهنگي شهر بر همهكه ينحوبهگرفته بود 

يافته بود، و تابع سازمانت همين اساس و بر محور ضروريت وجود منابع انرژي يعني نف
ي در حوزه استحصال نفت بود. نكته مهم، امنيت اين هاگروهفعاليت و ارتباط و كاركرد اين 

ي امنيت يكي از نكات مهم در تداوم هويت شهري نفت شهر مسئلهمنبع نقش مهمي داشت. 
ي مسئله، بود. با توجه به موقعيت شهر در حاشيه مرزهاي غربي ايران در همسايگي عراق

ي اساسي در تداوم و حيات شهري و بقاي آن بود و يكي از عوامل مؤثر امسئلهتأمين امنيت 
با جنگ ايران و عراق درواقع حيات شهري  چراكهآيد يمدر افول و بقاي اين شهر به شمار 
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ساله، اين شهر به خاطر مخازن نفتي و قرارگيري در در دوران جنگ هشتآن از هم پاشيد. 

جز تأسيسات نفتي ها قرار گرفت و بهه مرزي ايران و عراق موردحمله و بمباران عراقينقط
جز يك مدرسه و آن، باقي شهر از بين رفت و امروزه چيزي از آن باقي نمانده است به

 ).143-134: 1395ميهن زاده؛ /1398ارديبهشت  6قبرستاني قديمي (بازديداز نفت شهر؛ 

 گيري. نتيجه9

هاي مختلف ساحلي، دريايي، ادوار كهن و تاريخي عمدتاً بر اساس موقعيتشهرها در 
گرفته است . دسترس شكل ميكوهستاني، مركزيت سياسي و حكومتي  و منابع طبيعي قابل

گيري هاي ماشين و انقالب صنعتي و نياز به منابع انرژي در شكلتحوالت مبتني بر پيشرفت
ي ديگري در تكوين شهر يرات ژرفي برجاي نهاد و مؤلفهو بنياد نوعي از شهرهاي جديد تأث

ترين منابع انرژي در جهان عنوان يكي از بزرگبه نام انرژي پديد آمد. در اين ميان  نفت به
اي داشته است . نفت شاه در غرب ايران يكي از اين گيري  شهرها نقش برجستهدر شكل

ترين .اين پژوهش نشان داد كه نفت مهمشهرها است كه بر اساس انرژي بنياد گرفته است 
عامل تكوين هستي شهر بوده است و نشان داده كه نفت شاه ( نفت شهر )حاصل يك زندگي 

دار و نهادينه تاريخي كه دست آورد تكامل و تحوالت تاريخي درازمدت باشد اجتماعي ريشه
ت و كشف منابع هاي ژئوفيزيكي و معرفت االرضي و شناخنبوده است بلكه نتيجه ويژگي

انرژي  و هژموني تجدد و دنياي جديد و نيازش به منابع انرژي بوده است. درواقع  چند 
هاي ها و قابليتگيري شهر جديد نفت شاه شهر مؤثر بوده: اول ظرفيتعنصر مهم در شكل
بع شناختي و دارا بودن  نفت ، دوم نيازهاي ماشينيسم و دنياي جديد  به مناژئوفيزيكي ، زمين

نفتي. سه ديگر تكنيك ، فن و توان فكري و قدرت نيروي كار انساني براي استحصال نفت 
عنوان منبع غني انرژي بود و درنهايت نيروي انساني و نيازهاي زيستي و اجتماعي و رفاهي به

هاي آن ، لذا نفت شاه حاصل تالقي  اين نيازها و عوامل و تحوالت بوده است كه طي سال
ترين مؤلفه اصلي و بنيادي  قرن بوده است . و بر اين اساس مهمم. حدوداً نيم1975تا  1923

تأسيس اين شهر جديد در ايالت كرمانشاه و تاريخ معاصر ايران مسئله وجود انرژي و كشف 
گيري و توسعه و تكامل نفت بوده است.  در اين مقاله با بررسي روند اكتشافات نفت و شكل
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ان داده شد كه نفت شاه نه شهر بازار يا معامالت تجاري، نه شهر امنيتي نششهر نوين نفت شاه
يا دژ نظامي، نه شهر ساحلي و دريايي و نه شهر مذهبي و غيره بلكه شهر انرژي و شهري 
نفت بنيان بوده است  و تكوين و تأسيس و حفظ و بقاياي اين شهر با  به بقاي نفت و منوط 

رغم وجود شيه مرزهاي غربي ايران بوده است ، لذا اكنون عليبه تأمين امنيت اين شهر در حا
خاطر فقدان امنيت، اين شهر با وقوع جنگ ايران و عراق  ماهيت آن مورد تهديد  نفت به

واقع  و در سراشيبي افول افتاد و تهديدات امنيتي باعث فروپاشي نظام و حيات اجتماعي در 
  شده است.امنيتي تبديل -طقه حفاظتيازآن شهر به يك مناين شهر شده است و پس

 نامه كتاب

  تهران تاريخ ايران. چاپ اول، ،نفت چياسرخ كرمانشاه)،1394اتحاديه، منصوره(
، دوره اجتماعيعلوممة مجله نا، «ويژگي هاي تاريخ شهرنشيني در ايران»(بي تا)، اشرف،احمد
 .49تا7، ص4قديم، ش

چاپ اول، تهران: ارژنگ؛ ج  ،و تمدن ديرينه آنكرمانشاهان )،1371( افشار سيستاني، ايرج
 .2و 1

، تهران: خط تاريخ روابط خارجي ايران از قاجاريه تا سقوط رضاشاه)،1382( اميني، عليرضا
 سوم.

 .5جلد ،تهران: سخن،فرهنگ سخن)، 1381انوري، حسن،(

 ؛ تهران: نشرني. فرهنگ معاصر عربي به فارسي)،1391آذرنوش، آذرتاش(

ي دارسي ازنامهيامتدر دنظريتجد(اسنادي از  رضاشاهي دورهنفت در )،1378(شفيعي،حسن 
جمهور، چاپ اول، دفتر رئيس يموزهي كل آرشيو، اسناد و اداره،)1933و قرارداد 

 تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. 

؛ بازديد ميداني از تأسيسات نفتي نفت شهر و مكان سابق شهر نفت شاه،طينه و كنگاوكُش
  . 1398ماه ارديبهشت6و5
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تحليل وتبيين تأثيرات صنعت نفت برساختار فضايي »)،1396( وديگران صادق فر،بشارتي

؛ پاييز؛ 3 ؛ شماره49 ، دورههاي جغرافياي انسانيپژوهش، »ي موردي شهرآبادان)شهر(مطالعه
 . 657-376از 

مؤسسه جغرافيايي و تهران: 		،چاپ اول؛دانشنامه گيتاشناسي)، 1384جعفري، عباس،(
 كارتوگرافي گيتاشناسي،جلد دوم.

،ترجمه كاظم علمي فرانسه در ايران (مطالعات جغرافيايي)هيئت )،1339( دمورگان،ژاك
 .2وديعي،تبريز؛ انتشارات چهر،جلد

؛ تهران: مؤسسه انتشارات مجلس شوراي »ط«نامه دهخدا،حرف )،لغت1335اكبر،(دهخدا،علي
 ملي.

،تهران:  8»:ت«، زير نظر:دكتر محمد معين؛ حرف نامه دهخدالغت )،1344( اكبرعلي دهخدا،
 مؤسسه انتشارات دانشگاه.

 ، تهران: نشر پاژنگ.اقتصادي نفت ايران ومسائل سياسي )، 1373( ذوقي، ايرج

،تهران؛ موج نفت (تاريخ نفت ايران از امتياز تا قرارداد))، 1385راسخي لنگرودي، احمد،(
 عات.انتشارات اطال

؛تهران:انتشارات 5:جلداستان كردستان-فرهنگ جغرافيايي ايران)،1331آرا،حاجيعلي،(رزم
 دايره جغرافيايي ستادارتش،چاپخانه ارتش.

،تغيير نام نفط خانه به نفت شاه؛  30989/240سازمان اسناد و آرشيو ملي كشور، شناسه سند 
 ش.1313

، تغيير نام نفط خانه به نفت شاه؛  25512/240سندسازمان اسناد و آرشيو ملي كشور، شناسه 
 ش.1313
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،تهران: نشر 1،ج جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاهان)، 1373سلطاني،محمدعلي،(
 سها.

 .نهم چاپ سروش، :انتشارات،هژار يفارس- يكرد فرهنگ)،1392ي، عبدالرحمن،(شرافكند

معجم ، تا)(بي عبداله الحموي الرومي البغداديالدين أبي عبداله ياقوت بن شيخ امام شهاب
 ،بيروت: دارالكتب العلميه.4، ،جلد البلدان

 .اول: كان،چاپيپل ،انتشاراتيفارس-يكرد فرهنگ)، 1380يي،صديق،( كه بوره زاده يصف

 )، فرهنگ عميد،تهران: انتشارات اميركبير.1360عميد،حسن،(

غياث  )،1363( الدين راپوري،چراغ هدايت،شرفالدين بن الدين محمد بن جاللغياث
 خان بن حسام الگواليري اكبرآبادي،تهران: انتشارات اميركبير.الدين علي،تأليف:سراجاللغات

ي شهرهاي متكي به صنعت تعيين استراتژي هاي توسعه")،1390( قدمي، مصطفي،و ديگران
ي (نمونه QSPMيس و ماتر IEA،آناليز SWOTاستخراج نفت با استفاده از روش 

ي فضا؛ دوره ريزي و آمايشبرنامه -مدرس علوم انساني؛ "گنبدان) موردمطالعه: شهر دو
 . 38-58؛ پاييز؛ از 3ي پانزدهم؛ شماره

 ،چاپ مسعود (شرافت وزيري).تاريخچه نفت شهر، كرمانشاه)،1394كريم پور، كريم،(

  .دوم: ،چاپ كردستان ،انتشارات يكرد- يفارس فرهنگ)،1392مردوخ روحاني،ماجد،(

ي سكونت انساني شناسي)،موضوع مصاحبه: سابقهشاهي،(دكتراي باستان مصاحبه با اميد صفر
 .1398ماه فروردين2ازتاريخ و باستان،مصاحبه كننده:فرشته ازره؛ در نفت شاه در دوران پيش

هاي ع مصاحبه:محلهمصاحبه با حسن آرمند،از اهالي قديم نفت شاه ساكن در لندن؛ موضو
قديمي و معماري نفت شاه و امكانات موجود در نفت شاه درگذشته،مصاحبه كننده:فرشته 

 .1397دي ماه 10و 9ازره؛ 
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شناسي دانشگاه رازي كرمانشاه)،موضوع مصاحبه باسجاد علي بيگي؛(استاديار گروه باستان

ريخ و باستان؛ مصاحبه ازتاي سكونت انساني در نفت شاه در دوران پيشمصاحبه: سابقه
 . 1397آذرماه  10كننده:فرشته ازره؛

مصاحبه با مصطفي ميهن زاده؛(بازنشسته شركت ملي نفت ايران)؛ موضوع مصاحبه: صنايع 
 .1398فروردين  22و 1397ارديبهشت  18ماشيني در نفت شاه، مصاحبه كننده:فرشته ازره؛

خطوط لوله نفت و مخابرات منطقه  مصاحبه با منصور ماليري؛ (مدير اسبق روابط عمومي
خيز چياسرخ و نفت شاه،مصاحبه كننده:فرشته غرب كشور)؛ موضوع مصاحبه: مناطق نفت

 .1397ماه دي 18ازره؛

سرگذشت قرارداد دارسي و به وجود آمدن شركت نفت انگليس و ")،1383مطيعي،همايون،(
 . 16-23؛ اسفند؛ از 70و 69؛شماره ي اقتصاد انرژيمجله،"پرشيا

 ؛ تهران: نشر سازمان انتشارات نو. خلع يد (كتاب سياه)تا)، مكي،حسين،(بي

 ؛ تهران:انتشارات علمي.4،ج ساله ايرانتاريخ بيست)،1380مكي، حسين، (

 ، تهران: شركت نشر قومس.مسائل نفت ايران)،1384ترابي،سعيد،( مير

 نشر الماس البرز. :،كرجنفت شهر در آيينه تاريخ)،1395ميهن زاده، مصطفي،(

ي ي يكم، مهرماه، شماره،دورهي بورسمجله؛ )1344("هاي صنعت نفت در ايرانپيشرفت"
 .97-100؛ از 36

ي اول،آذر، ، دورهي بورسمجله)،1347("صنعت نفت ايران در غرب كرمانشاه و نفت شاه "
 . 52؛ص65ي شماره

ي يد نفت در خارج از حوزهاكتشاف و تول ي فعاليت شركت ملي نفت ايران درزمينه"
 .282-286؛ از 251ي ؛ مرداد،شمارهي يغمامجله)،1348("قرارداد

 تا)، تهران: شركت سهامي افست. ،(بيي قراردادهاخيز ايران در حوزهنظري به مناطق نفت
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 )،تهران: مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي و گيتاشناسي.1392،(اتو اطلس ايران

،ترجمه: شيوا كاوياني،چاپ دوم،تهران: شركت سهامي زمان هر درگذرش)، 1373وبر، ماكس،(
 انتشار.

 ،تهران: انتشارت اميركبير. تاريخ روابط خارجي ايران)،1375هوشنگ مهدوي،عبدالرضا،(

نشريه تاريخ ، "الگوي پيدايش شهر و شهرنشيني در تاريخ ايران")، 1389يوسفي فر،شهرام،(
  .170-145؛ از 64ي ، بهار،شمارهايران
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 پيوست:

  25512/240سند تغيير نام نفط خانه به نفت شاه؛ سازمان اسناد و آرشيو ملي كشور؛ سند شناسه 


