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Abstract

This study aims to show the effects of diseases on lifestyle and the form of the place

of residence during the previous century through a case study of the formation of the

new city of Abadan. Has the frequent epidemic of cholera and plague in the years

1287-1303 / 1908-1924 AD in the oil areas, and especially the city of Abadan, had

an effect on the change of urban engineering and urban renewal in this geographical

area? This research seeks to find a clear answer to this question. The research

method in this research is descriptive and analytical and has used records and

documents of the National Archives and the archives of the Anglo-Iranian Oil

Company and the Ministry of Foreign Affairs and library resources as research

tools. Research Achievements and Findings: Based on the results of this research,

cholera and plague had a direct impact on the formation of the new city of Abadan

and the form and functions of the new houses of the company had affected the

habits, social relations, and livelihood of the residents. The occupants of these

houses had experienced physical differences in the new housing and these

differences affected the components of their lifestyle
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چکیده
هـا بـر سـبک زنـدگی و شـکل      بیمـاري درآوردن تـأثیر  نمـایش این پـژوهش بـا هـدف بـه    

گیـري شـهر جدیـد    مـوردي شـکل  طول یـک سـده پیشـین، بـه مطالعـه     سکونت درمحل
ش/ 1303- 1287هـاي  وبـا و طـاعون در سـال   گیري مکرر بیماري پردازد. آیا همهمیآبادان
ویژه شهر آبـادان تـأثیري بـر تغییـر مهندسـی شـهري و       م در مناطق نفتی و به1924- 1908

است؟ ایـن پـژوهش در پـی یـافتن پاسـخی      نوسازي شهري در این حوزه جغرافیایی داشته
روشن بر این پرسش است. روش تحقیق در این پـژوهش توصـیفی و تحلیلـی اسـت و از     

ناد و مدارك آرشیو ملی، آرشیو شرکت نفت انگلیس و ایران، آرشیو وزارت امور خارجـه  اس
است.عنوان ابزار پژوهش بهره گرفتهاي بهخانهو منابع کتاب

هـاي وبـا و طـاعون بـر     اساس نتایج تحقیق، بیمـاري هاي پژوهش: برورد و یافتهآدست
کل و کارکرد مسکن شرکتی جدید بـر  گیري شهر جدید آبادان تأثیر مستقیم داشته و ششکل

هـا  عادات، روابط اجتمـاعی و معیشـت سـاکنان تـأثیر گذاشـته اسـت. سـاکنین ایـن خانـه         
هـاي سـبک   هـا مؤلفـه  هاي کالبدي را در مسکن جدید تجربه کردنـد و ایـن تفـاوت   تفاوت

زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داد.
نفت انگلیس و ایران، مهندسی شهري.هاي واگیر، شرکت آبادان، بیماريها:دواژهیکل
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مقدمه.1
در طول صدسال پیش بیماریهاي وبا و طاعون و آبله و آنفلونزا و تیفـوس مـرگ بسـیاري از   

وقـوع جنـگ جهـانی اول و دوم    مردمان را در سپهر جهـانی رقـم زدنـد. ایـن بیماریهـا بـا      
زده و جنـگ هـاي جنـگ و مهـاجرت مـردم     جـایی سـربازان در جبهـه   شدند. جابـه تشدید
گیري بیماریها نقش داشت. ایران نیز اگرچـه در  هاي برخاسته از جنگ همگی در همهقحطی

نصـیب نمانـد.   هر دو جنگ اعالم بیطرفی کرد امـا از نتـایج جنـگ و بیماریهـاي واگیـر بـی      
خاطر رفت و آمد اتباع خارجی، مهاجران داخلی و سـربازان متفقـین در   هاي واگیر بهبیماري

خوزستان و منـاطق  ي کشور بیش از مرکز شیوع پیدا کرد. بیماریهایی که در منطقهمناطق مرز
گیر مردم را مبتال کرد شامل آنفلونزاي اسپانیایی، آبله، وبا، طاعون، سـفلیس  شکل همهنفتی به

ر بـود، بیماریهـاي واگیـر    و تیفوس بود. از آنجا که خوزستان سـرزمین نفتخیـز و مهاجرپـذی   
گیر در آبـادان  بود. در اوج مبارزه با شیوع بیماریهاي همهومیر بسیار شدهو مرگموجب رنج

و مناطق نفتی، شرکت نفت انگلیس و ایران دست بـه بازسـازي شـهرهاي مسجدسـلیمان و     
گیـر و نگرانـی مـدیران شـرکت نفـت از تـأثیر       آبادان زد. آیا شیوع بیماریهـاي عفـونی همـه   

گیـري اثـر داشـت؟ آیـا بازسـازي و مهندسـی       این تصمیمها بر منافع نفتی بریتانیا بر بیماري
شهري آبادان بر سبک زندگی مردم ساکن در این منطقه تأثیر داشت؟ آیا سازماندهی شـهر و  

ــه ــازي محل ــري    جداس ــگیري از فراگی ــراي پیش ــدیران، ب ــدي و م ــارگري و کارمن ــاي ک ه
ـ کبود؟ این مقاله با تکیه بر اسناد میهابیماري بـراي  ا هـدف شـرکت نفـت    وشد تا دریابد آی

است؟  ها بودهبازسازي شهري آبادان، رعایت اصول بهداشتی و پیشگیري از شیوع بیماري
انـد و از میـان   هاي مورد بحث نپرداختـه منابع زیادي به موضوع بیماریهاي واگیر در سال

هــا و مقــاالتی کــه مربــوط بــه تأســیس شــهر آبــادان و بازســازي مسجدســلیمان در کتــاب
وبـا و  م. هستند، توجهی به موضوع نقش بیمـاري  1924- 1923ش/ 1303و 1302هايسال

The Social History ofاست. کاوه احسانی در کتاب خـود ( طاعون در مهندسی شهري نشده

Labur in the Iranian Oil Industry     به تأثیر بهداشت عمـومی و مدرنسـازي شـهر آبـادان در (
طـاعون و وبـاي   است اما اینکه بیماریهـاي آبادان اشاره کردههاي هاي بازار و محلهبازسازي

است، موضوعی اسـت کـه بـه    هاي بازسازي شهر آبادان بودهم. یکی از انگیزه1925- 1923
زاده شناسی آبادان نوشته عبـدالعلی لهسـایی  است. همچنین در کتاب جامعهآن توجهی نشده

سـرایت بیماریهـا در آبـادان و    درباره تالش شرکت نفت انگلـیس و ایـران در پیشـگیري از   
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مسجدسلیمان توجه شده اما به بیماریهاي سالهاي پـس از جنـگ جهـانی اول و تـأثیر آن در     
است. کتاب نفت و زندگی که به تفصیل بـه نوسـازي   بازسازي و مدرنسازي آبادان نپرداخته

توجـه  است، بیشتر به موضوع بهداشت عمومی م. پرداخته1925و 1924هاي آبادان در سال
است. اما این پژوهش به نقش شیوع بیماري وبا و طاعون از سـوي کـارگران خـارجی    کرده

ر سالهاي پـس از جنـگ جهـانی اول    صنعت نفت در آبادان و مناطق نفتی در جنوب ایران د
است.عنوان یکی از دالیل نوسازي آبادان و مسجدسلیمان توجه نکردهبه

و چهره معمـاري شـهرهایی همچـون آبـادان و     شیوع بیماري هاي مسري یقیناً بر شکل
مردم و مسئوالن شـرکت نفـت از   مسجدسلیمان در صدسال اخیر تأثیر بسزایی داشت. تجربه

هـاي  هایی شد کـه مـانع بـروز یـا گسـترش بیمـاري      گیري بیماریها؛ موجب تقویت ایدههمه
شـدند  ب و سوزانده میهاي آلوده به بیماري؛ تخریها و خانهشد. آلونکاحتمالی در آینده می

شـد. بـراي خـروج    و اجازه ساخت مسکن دوبـاره در آن محـل بـه صـاحبان آن داده نمـی     
ها نیز تمهیـداتی اندیشـیده شـد. بـراي بهداشـت و تصـفیه آب آشـامیدنی        فاضالب از محله

ها با توجه بـه موقعیـت و شـغل سـاکنین آن مرزبنـدي شـد.       ریزي و هزینه شد. محلهبرنامه
هـاي آب و فضـاهاي   هاي پهن و کانالو مراکز درمانی اهمیت بیشتر یافت. خیابانها قرنطینه

هاي اختصاصی در دستور کار مهندسـین  ها و حمامهایی با توالتعمومی شهري و ساختمان
هـاي از پـیش تعیـین شـده     عمران شهري قرار گرفت. با وجود مقاومت عموم مـردم، نقشـه  

هـا و  خانـه ز ساکنین شهر را معلوم کرد. شکل، انـدازه  شرکت نفت؛ جایگاه هر قشر و گروه ا
ها و اماکن عمومی بر نوع تعامل افراد اثر گذاشت.هاي مسکونی خانهمحله

مستندات این تئوري، اسناد و مدارك موجود در آرشیو شرکت نفـت انگلـیس و ایـران و    
هـا ارجـاع   رخـی از آن که در این پژوهش مبناي کار قرار گرفته و به بآرشیو ملی ایران است

است.  داده شده

خیز ایرانگیر وبا و طاعون در مناطق نفتهاي همهبیماري.2
هـا  گیر بارها در بنادر جنوبی ایران موجب مرگومیر شده بود. شـیوع بیمـاري  هاي همهبیماري

واگیـر  افتـاد. بیماریهـاي   معموالً از طریق کشتیهاي مسافربري در آبهاي خلیج فارس اتفاق می
شـدند.  فارس و سواحل جنوب به ایران وارد مـی ویژه از خلیجغیربومی اغلب از مرزها و به

دولت انگلستان که عالوه بر منافع تجاري، بتازگی صـنعت نفـت را نیـز در جنـوب ایـران و      
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سواحل خلیج فارس داشت؛ در تالش بود تـا بـراي جلـوگیري از شـیوع بیماریهـاي واگیـر       
ـ  قرنطینه و معاینه مس رو بـود.  هافران را برقرار کند. اما با مقاومت و مخالفت سخت مـردم روب

آمیز نیروهـاي انگلیسـی در برقـراري قرنطینـه و اجـازه دادن بـه مسـافران        البته رفتار تبعیض
نیـز عـاملی بـر    معاینـات پزشـکی  اروپایی به عبور از قرنطینه بـدون رعایـت محـدودیتها و    

) بنـابراین مرزهـا و   751: 1352راهی آنان بود. ( الگود، شدن نارضایتی مردم و عدم همافزون
ویژه مرزهاي جنوبی کشور که محل پیـاده شـدن مسـافران هنـدي و اروپـایی و ایرانـی از       هب

ها بود معموال بیش از بقیه مناطق شاهد بیماریهـاي واگیـر بـود. همچنـان کـه بیمـاري       کشتی
اول نیز بیشترین رد پا را در این منطقـه از  آنفلونزاي اسپانیایی در سالهاي پایانی جنگ جهانی

). وبا اگرچه بیماري بومی نبـود، امـا بارهـا    Afkhami ،2003 :367 -392جا گذاشت (خود به
النهـرین و هندوسـتان و   در ایران شایع شده بود. در طول قرن نوزدهم میالدي از طریـق بـین  

). یکـی ازیـن مـوارد،    535: 1359(سـیاح،  گیـري وبـا بـودیم   روسیه چندین بار شاهد همـه 
م بود که از مکه به مصر و بصـره و سـپس بـه ایـران     1903ش/ 1282گیري وبا در سال همه

م. در 1923ش/ 1302). در سـال  35: 1358وارد شد و کشـتار بسـیار زیـادي کـرد (نـاطق،      
النهـرین مـواردي از ابـتال بـه ایـن بیمـاري شناسـایی شـد. ایجـاد ایسـتگاه قرنطینـه در            بین

تــرل شــیوع بیمــاري بــود. افــراد رین اولــین اقــدام صــحیه کــل مملکتــی بــراي کنقصرشــی
توانستند از مرز عبور کنند. انتقال اجساد مردگان به عتبات و سـفرهاي  کوبی وبا نمیمایهبدون

مـرداد/  18گیـري در  زیارتی نیز ممنوع شد؛ اما بیماري به مسجدسلیمان و آبادان رسید. همـه 
ــا 9 ــان / 12اوت ت ــهرها اد  3آب ــن ش ــوامبر در ای ــور،   ن ــت (گیلم ــه داش ). 62: 1354ام

نفـر  2000هاي مرداد تا شـهریور فقـط در آبـادان بـیش از     م. در طول ماه1923ش/1302در
نفـر از مردگـان   70نفر از آنان مردند. از این تعداد بیش از 913مبتال به این بیماري شدند که 

ARC129263 ,service (P7 (1946Reportمستخدم شرکت نفت انگلیس و ایـران بودنـد. (  

)Medical and health  (
پیشینه شیوع بیماري طاعون در ایران زیاد نیست. در طول قرن نوزدهم چند بـار  طاعون:

شد کـه احتمـاالً از روسـیه انتقـال     این بیماري در سواحل دریاي خزر و شمال خراسان دیده
رگیـر نکـرد و تلفـات وسـیعی هـم نداشـت.       طـور فراگیـر بقیـه کشـور را د    بود اما بهیافته

م. در سیستان رخ داد کـه توسـط   1906ش /1285ترین شیوع بیماري طاعون در سال گسترده
). امـا  58: 1354نفر گـزارش شـد (گیلمـور،    1409مسافران هندي وارد شده بود و تلفات آن 
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منـاطق نفتـی   با توجه به فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران در1924تا 1918هاي در سال
خوزستان از شیوع دوباره بیماري طاعون گزارشات مکرر در دست اسـت. احتمـاالً بیمـاري    

هاي مسـافربري در خلـیج فـارس    م. از جزایر بحرین و توسط کشتی1924- 1923طاعون در 
).29303277و کارگران هندي شرکت نفت به خوزستان رسیده بود (آرشیو ملی ایران، 

اسـت  مرگ را شاهد بـوده 43مبتال و 79که در آن ناصري (اهواز) گزارشی وجود دارد 
احتمـاالً بیمـاري   1اسـت. نفر تلفـات داشـته  409مورد ابتال به طاعون و تعداد 481و آبادان 

طاعون در سالهاي جنگ جهانی اول تا آغاز حکومت رضاشاه پهلوي محـدود بـه جغرافیـاي    
رفت و آمد کارگران مهاجر از هند ایـن بیمـاري   مناطق نفتی بوده و به احتمال بیشتر به دلیل

ش. در مناطق نفتی آبـادان و محمـره   1302است. بیماري طاعون در اوایل سال شدهشایع می
قــراري قرنطینــه کنتــرل کنــد فراگیــر شــد. شــرکت نفــت تــالش کــرد تــا بیمــاري را بــا بر

ي طاعون در شوشـتر و  ش. مواردي از ابتال به بیمار1302). اما در خرداد 822: 1352(الگود،
) .حکومـت خوزسـتان از وزارت داخلـه    2904708شد (آرشیو ملی ایران، اهواز نیز مشاهده

تنظیـف و بهداشـت عمـومی بایـد     درخواست دارو و پزشک کرد و یادآور شد کـه وسـایل  
شود تا بیماري مهار شود. بیش از یک ماه بیماري در مناطق نفتی تاخت و از صحیه کـل  مهیا

امدادي نرسید. درمانگاه و کادر درمانی شرکت نفت واکسن ضد طاعون و امکانـات  مملکتی 
و ت محلی نیـز بیمـاران را در محاصـره   بهداشتی در اختیار بیماران و مردم گذاشت و حکوم

شـرکت  .)2904708داد تا از سرایت بیماري جلوگیري کند (آرشیو ملی ایـران،  قرنطینه قرار 
اسـتخدام تعـدادي شـکارچی مـوش     شـهاي ناقـل بیمـاري و    گـذاري بـراي مو  نفت بـا تلـه  

) واکسینه کردن کارکنـان  ARC129263 ,1946ضربتی براي مهار بیماري را آغاز کرد. (اقدام
نفـر در ایـن سـال در    4534نفت حرکت همزمان بعدي بود که نسبتاً با موفقیت انجام شـد.  

نیز با همین مشکل مواجـه بـود، بـراي    آبادان مایهکوبی شدند. اما دولت انگلستان که در هند 
گیـري  کنترل بیماري به تمهیدات بیشتري اندیشید. اگرچه پـیش ازیـن هـم در هنگـام همـه     

ها، حکمرانان بنادر جنوب سوزاندن لباس بیماران و دفن مردگان در خارج از شهرهابیماري
محـض  نـاطق نفتـی بـه    ) اما عالوه بر این اقدامات در م569: 1371را پذیرفته بودند (الگود، 

مـدت ده روز تحـت قرنطینـه    بروز یـک مـورد ابـتالي بـه بیمـاري، تمـام افـراد منـزل بـه          
هـاي کارکنـان خـارجی و    الً خانـه هاي متعلق به شـرکت نفـت (احتمـا   گرفتند. خانهمیقرار

SO2منازل همه کارگران) ابتدا بوسیله دود سولفور و سـپس بـا آب آهـک و بـاالخره بـا     نه
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محـض  شد. بـه هاي حصیري و کپرها مشاهده میدند. بیشتر موارد ابتال در کلبهضدعفونی ش
شد:  مشاهده یک مورد بیماري مقررات زیر انجام می

. جدا کردن و قرار دادن کلیه افراد خانواده بیمار و اثاثیه در محل مخصوص؛1
ساس؛  . نابود کردن کلبه و کپر پس از پاشیدن نفت خام براي از بین بردن کک و 2
. ضدعفونی لباس مبتالیان پیش از ترك بیمارستان؛3
. پرداخت غرامت به صاحب کپر؛4
. ممنوع کردن احداث خانه در محل کپر سوزانده شده.5

کردنـد و  اهی پزشـک جلـوگیري مـی   در قبرستانها مأمورین از دفـن اجسـاد بـدون گـو    
گرفتنـد.  راقبـت قـرار مـی   وسیله مردگان طاعون شناسایی شده و نزدیکان آنها تحـت م بدین

). 59- 58: 1354بـود (گیلمـور،   دهحتی براي تفتیش زنان مرده یک مـأمور زن اسـتخدام شـ   
همین سال بیماري وبا نیز در بغداد و عراق عرب شایع شد.  در

ش. مؤیدالدوله حکمران خوزستان در تلگـرام رمـزي بـه وزارت    1303در ماه اردیبهشت 
وباره  طاعون داد و درخواست دارو و پزشـک فـوري نمـود    داخله خبر از شیوع ناگهانی و د

) پس از آن بالفاصله خبر بیماري از مسجدسلیمان نیـز رسـید و  2900095(آرشیو ملی ایران،
). شـرکت  24074930سپس بیماري طاعون از قشم تا کرمان را درنوردید (آرشیو ملی ایـران، 

چـه  ا و عمـران آبـادان اقـدام کـرد. اگر    نفت همزمان با تالش در مهار بیماري براي تغییر فض
مقامات مسئول قرنطینه سعی در جلوگیري از انتشار این بیماري در ایران داشتند، امـا وبـا در   

). رئـیس کـل قرنطینـه    290004708محمره و عبـادان همـه گیـر شـد (آرشـیو ملـی ایـران،        
بهـار داد  چـاه م. خبر از شـیوع وبـا در محمـره، عبـادان و    1923می 2فارس در تاریخ خلیج

). بالفاصله قرنطینه بـراي تمـام کسـانی کـه از ایـن بنـادر و       290004747(آرشیو ملی ایران، 
. بـا ایـن همـه    )290004747محمره وارد ایران می شدند برقرار شـد. (آرشـیو ملـی ایـران،     

تن در اثـر ابـتال بـه ایـن بیمـاري در آبـادان جـان سـپردند        911رسمی تمهیدات طبق آمار 
شدند، تعداد مردگان بیش این بـود  ). اگرچه با احتساب مردگانی که پنهانی دفن می17:فلور(
)ARC129263 ,1946    کمبود آب آشامیدنی و آلودگی منابع آب نیـز مشـکالت بهداشـت .(

ــ  ــردم از آب رودخانه ــود. م ــرده ب ــزون ک ــه از وســط شــهر میگذشــت  عمــومی را اف اي ک
) اگر چـه چنـد تلمبـه و منـابع آب آشـامیدنی توسـط       .J. D. M, Baillie. 3کردند (میاستفاده

شرکت نفت در چند محل مختلف تعبیه شده بود؛ اما گاه مـدیران شـرکت نفـت؛ اسـتفاده از     
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آن را براي مردم شهر ممنوع میکردند و به این طریـق از آنهـا بیشـتر بـه عنـوان اهـرم فشـار        
معابر و خیابانهـا جریمـه نقـدي و    استفاده میشد. ایجاد آلودگیهایی نظیر کشتن گوسفندان در 

). اگر فردي دچار بیمـاري مسـري   13/35/146/5تنبیه بدنی داشت (مجلس شوراي اسالمی: 
هاي اطراف ضدعفونی شده و لوازم بیمار را سوزانده و خانه تخریب و بیمار بـه  شد خانهمی

کـرد،  ي فـوت مـی  ، ). اگر فردي در یک کپر یا خانه کارگر24شد (فلور: قرنطینه فرستاده می
چند کپر اطراف و خانه متوفی همگی آتش زده میشدند. بنابراین بسیاري اوقات مـرگ افـراد   

ورت پنهـانی و حتـی در داخـل کپـر     از سوي خانواده و بستگان پنهان شده و متوفی را بهص
سپردند. بیماریهاي طاعون، وبا و آبله شامل این قانون میشد و چنانچه فـرد بیمـار   خاك میبه

بایسـت  از قرنطینه سالم بیرون میآمد، اجازه بازسازي کپر در محل قبلی را نداشـت بلکـه مـی   
ــراي احــداث مســکن در محــل  ــدي ب ــیجدی ــس شــوراي اســالمی:  نظــر م ــت (مجل گرف

13/35/146/5(
گیرانـه  درگیري مناطق نفتی با بیماریهاي طاعون و وبا در این سـال لـزوم اقـدامات پـیش    

میکند. امـا شـیوه ایزوالسـیون و سـوزاندن کپـر و لـوازم منـزل        شرکت نفت را بیشتر روشن 
شـدند، اعتراضـات بسـیار جـدي     بیماران و افرادي که به مرض مسـري مبـتال و فـوت مـی    

کارگران و کسبه به کادر خدمات بهداشتی شرکت نفت را در پـی داشـت (مجلـس شـوراي     
)13/35/146/5اسالمی: 

چـون  عوارضی در مقابـل خـدماتی هـم   هنگامی که رؤساي شرکت نفت تصمیم گرفتند
تزریق سرم ضد طاعون و برقـراري قرنطینـه و آتـش زدن کپرهـاي مبتالیـان بـه بیمـاري و        

) از مردم دریافت کنند؛ اهالی آبادان و خرمشـهر و  290004747گندزدایی (آرشیو ملی ایران، 
ت نفــت زده و بــه دولــت مرکــزي مسجدســلیمان دســت بــه اعتــراض و مقابلــه بــا شــرک 

کردند.  کایتش
چنین کارگران از تبعیض شرکت نفت بین کارکنـان خـارجی و کـارگران ایرانـی نیـز      هم

کردنـد. دولـت ایـران    شکایت داشتند و خـدمات بیشـتر پزشـکی و بهداشـتی را طلـب مـی      
انتقـال داد.  اعتراضات و شـکایات کـارگران و سـاکنان آبـادان را بـه مـدیران شـرکت نفـت         

84411م. تعـداد  1923ات را رد کرد و اعـالم کـرد کـه در سـال     نفت اما این اعتراضشرکت
هاي مناطق نفتی درمان شدهاند. خدمات پزشـکی و درمـانی   ها و درمانگاهبیمار در بیمارستان

هـا و  شرکت نفت بسـیار عـالی و رایگـان بـوده و سـرویس صـحی کمپـانی در بیمارسـتان        
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ر ندارد و کامالً بـراي کـارگران و   هاي امدادي کم و کسري از دیگر بیمارستانهاي کشوپست
کند. همچنین تأکید کرد کـه خـدمات درمـانی بـراي کارکنـان      ساکنان مناطق نفتی کفایت می

).2400014651اروپایی و ایرانی یکسان است (آرشیو ملی ایران، 

ریزي و مهندسی شهري آبادانآغاز برنامه.3
بیبرنامه رشد یـافتهبود. فضـاي شـهري    م. شهر آبادان بسیار ناموزون و1921ش/1300تا سال 

نظـم و  هاي متعلق به کارمندان کمپانی بـا بـازاري بـی   هاي کارگري در کنار محلهشامل محله
شد. رودخانه کارون که از وسط شهر میگذشت، هم محل دفـع  کپرهایی در گوشه و کنار می

بـود.  ها شـده ادهزباله و فاضالب و هم مکان بازي کودکان و شستشوي وسایل و لوازم خانو
اي براي تأسیس شـهر  کارگزار وزارت امورخارجه بارها از وزارت خارجه تقاضا کرد تا نقشه

ارائه شود تا شکل و معماري همگـون و زیبـاتري بـه شـهر بدهـد و یـا الاقـل مهنـدس یـا          
مهندسینی بر انجام ساخت و ساز در شهر آبادان نظارت داشته باشـند (وزارت امـور خارجـه    

تفاوتی حکومت وقت مواجه شد.) که با بیGH1332 -43 -57 -296ایران:
هاي واگیر همزمان با گسترش شرکت شـهر آبـادان و حساسـیت مـدیریت     شیوع بیماري

یـن جزیـره، سـبب شـد تـا مـدیران       جدید بر روي شـکل و مهندسـی عمـران شـهري در ا    
بـادان شـکل   م. کـه شـهر آ  1910باشـند. از  اي داشـته ریزي شـهري تـازه  نفت برنامهشرکت
کـاري،  هـاي تـراش  هـاي اداري شـرکت، کارگـاه   م. به جز سـاختمان 1923بود تا سالگرفته
هـاي  هـاي کارمنـدي و سـاختمان   ها، بیمارستانها و باشگاهگري و..... و پاالیشگاه و بنگاهآهن

کـه  خوابگاهی هندیان، بقیه شهر و اهالی براي مدیران شـرکت نفـت اهمیتـی نداشـت. ایـن     
هـا و  هـا و خیابـان  ت و ساز انجام بگیرد، مصالح ساختمانی چـه باشـد، کوچـه   چگونه ساخ

اي نبود که بتواند توجه مسئولین شـرکت نفـت را   مهندسی آن چگونه باشد، هیچکدام مسئله
ترتیبـی بناهـاي کـارگري و    ها به خود جلب کند. این رشد ناموزون شـهر و بـی  در این سال

اي مخصوص شرکت نفت، بارها مورد اعتراض و انتقـاد  هکسبه در اطراف پاالیشگاه و محله
- GH1332 -43کارگزاري خوزستان و خرمشهر نیز قرار گرفته بود (وزارت خارجـه ایـران:   

57 -196.(
هـا شـرکت   آمیز شرکت نفت اعتـراض داشـتند. آن  مردم ساکن در آبادان به رفتار تبعیض

کردنـد. در  رانـی و خـارجی مـی   نفت را متهم به تفاوت گذاشتن در خدمات بـه کـارگران ای  
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منـازل انگلیسـیها عمـارات عـالی و تمامـاً      «اسـت:  اي به مجلس شوراي ملـی آمـده  عریضه
هـاي کـارگر کمپـانی، کپرهـایی اسـت کـه از       هاي تمیز، منازل ایرانـی کاري و داراي مبلگل

(مجلـس شـوراي   » حصیر بوریایی خودشان ساختهاند. محل کپرها در امـاکن مـتعفن اسـت   
ــی:  ــه 13/35/146/5مل ــعیت خان ــن وض ــره در   ). ای ــازه وارد جزی ــاکنین ت ــرپناه س ــا و س ه

گیـري  ش. بود. شرکت نفت انگلیس و ایران ریشه مشکالتی که در آبادان در همه1303سال
برنامه بودن توسعه فضـاي  بهوجود آمدهبود را در بی1303پس و س1302وبا و طاعون سال 

اشتن فاضالب و ورود آبهاي آلوده به فضاهاي عمـومی  مسکونی کارگري آبادان دیدهبود. ند
هـاي  ها، نداشتن آب آشامیدنی پاکیزه لولهکشی و آلـودگی بـازار و فروشـگاه   و سطح کوچه

هـاي کارکنـان   هاي ایرانی و بیمارسـتان موادغذایی و تفاوت میان خدمات و امکانات درمانگاه
زنـدگی کـارگري و نگـاه    توجهی مدیران شرکت نفت به اوضـاع خارجی همگی حاصل بی

آمیز به کارمندان و مهندسان غیرایرانی در مقایسه با کارگران ایرانی بود. ایـن موضـوع   تبعیض
بود اما نه دولـت گرفتـار قاجـار    بارها موجب شکایات و عریضهنویسی کارگران ایرانی شده

ایـن قبیـل   تالشی براي بهبود شرایط کرده بود و نه شرکت نفت اشتیاقی براي پاسخگویی به 
2شکایات داشت.

پس از نقش مهمی که نفت ایران در پیـروزي متفقـین در جنـگ جهـانی اول ایفـا کـرد،       
اولیاي شرکت نفت که برنامهاي درازمدت براي منابع نفتی داشتند باید شیوه مـدیریتی خـود   

سـیدن  قدرت ررا تغییر میدادند. افزون بر آن، تغییر روش و اندیشه سیاسی در انگلستان و به
مدارانی که معتقد به توجه بیشتر به کارگران و ارائه خدمات بهداشـتی و معیشـتی بـه    سیاست

گیـري  طبقات فرودست بودند نیز بر تحول رفتار مدیریتی شرکت نفـت اثـر گذاشـت. همـه    
در مناطق نفتـی  1303و 1302بیماري وبا و طاعون که در پایان جنگ جهانی اول و سالهاي 

ر وارد کــرده بــود نیــز و بــه منــافع شــرکت نفــت نیــز آســیب بســیا گیــر شــده بــودهمــه
هـا از هنـد و توسـط    ویژه اینکه همچنـان احتمـال سـرایت ایـن بیمـاري     شد. بهمزیدبرعلت

کارگران مهاجر هندي شرکت نفت به سرزمین نفتخیز جنوب مطرح بـود. همـه ایـن عوامـل     
لیمان سـرعت عمـل   سبب شد تا شرکت نفـت در بازسـازي و نوسـازي آبـادان و مسجدسـ     

تري نشان دهد. مردم ساکن در آبادان و مسجدسلیمان باوجود وابسـتگی کـاري و مـالی    بیش
هایشان مخالفـت کردنـد   شدت با برنامه نوسازي و تخریب کپرها و آلونکبه شرکت نفت، به

و از دولت تازه سردارسپه خواستند تا مدافع حقوقشان باشـد. وزارت تجـارت و فالحـت و    
ه میانجی اختالف میان ساکنان مناطق نفتی و شرکت نفت شد و کوشـید تـا تـوافقی    فوایدعام
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میان آن دو برقرار کند تا هم مردم رضایت پیدا کنند و هـم مالحظـات حفظالصـحه عمـومی     
شود.  پزشکان و ماموران شرکت نفت در نظر گرفته

ر جدیـد توسـط   ها و ساخت بـازا عدهاي از اهالی آبادان برسر اختالف در تخریب مغازه
ها و مساکن سابق خود با مسئولین شرکت نفت و حکومـت محلـی   ها و تخلیه خانهانگلیسی

ــران:    ــی ای ــیو مل ــد (آرش ــدا کردن ــري پی ــتان درگی ــدادي از کســبه 240- 9253خوزس ). تع
سلیمان نیز وکیلی گرفتند و به تهران فرستادند تا در مجلس از حقوق آنها دفاع کند.  مسجد

نقشه شهري، آسفالت خیابانها، تهیه بازار و دکـان بـراي کسـبه و گـرفتن     تغییر و اصالح
جـاد فضـاي سـبز، لولـه کشـی آب      عوارض از آنها بـراي زیباسـازي و خـدمات شـهري، ای    

ــفیه ــاکنین،  تص ــام س ــراي تم ــرق ب ــراري ب ــده، برق ــهري،  ش ــالب ش ــتی فاض ــع بهداش دف
بهداشـت عمـومی شـهري    کـه بـراي  هاي منتهی به آبادان همگی کارهایی بـود جادهساختن

بود انجام گیرد. موضوع تخلیه و هدایت فاضالب به بیرون شهر مشکل اغلب شـهرهاي  الزم
هاي ایران بـود. در نقشـهاي کـه شـرکت نفـت تهیـه و بـه هیـأت دولـت فرسـتاد،          این سال

ـ خیابان : گ زرد نمـایش داده شـد. نقشـه پیوسـت    هایی که فاقد فاضالب و راه آبرو بود با رن
).240003124و ملی ایران، (آرشی

پس از مهار بیماري آبله و طاعون در مناطق نفتی، شـرکت نفـت مصـمم شـد تـا بـراي       
گیري بروز و شیوع بیماري به اوضاع بهداشت و پاکیزگی شهرکها بیشتر رسیدگی کنـد.  پیش

شـد  هاي خدمات صحی و بلدیه از ساکنین منطقه مبلغی مالیات دریافت میبراي تأمین هزینه
هـاي  ). عـالوه بـر کـارگران شـرکت نفـت کـه در محلـه       240009253(آرشیو ملـی ایـران،   
کردند، کسبه و صاحبان مشاغل جانبی که در اطـراف شـهرکهاي نفتـی    مخصوص زندگی می

ســاکن شــده بودنــد، نیــز موظــف بــه پرداخــت ایــن مالیــات بودنــد (آرشــیو ملــی ایــران،  
یت مطلوبی نداشتند و الزم بود، خـدمات  ها به لحاظ بهداشتی وضع). این محله240009253

ــز باشــد    ــان نی ــودگی و بیمــاري شــهري و بهداشــتی شــرکت نفــت شــامل حــال آن ــا آل ت
آید. ضـعف عملکـرد حکومـت مرکـزي و ادارات حکومـت محلـی، دسـت        درکنترلتحت

اندازي تشکیالت سیاسی و مدنی بازگذاشـته بـود و آنـان هـم     مدیران آن شرکت را براي راه
م. وزارت مالیـه بـا اختصـاص    1915ق/ 1334بردند. در سـال  را از این فرصت میبهره الزم 

براي تعمیر معابر و نظافت شهرها موافقت کرده بود اما وصول ایـن  3بخشی از عایدات نواقل
مالیات در طول سالهاي جنگ از مردم بسیار دشوار بود و اتباع خارجی نیز اغلب با حمایـت  
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ت ایـن مالیـات معـاف میشـدند (وزارت امـور خارجـه ایـران:        هایشان از پرداخگريکنسول
GH1334 -25 -1 -25.(4     بنابراین موضوع نظافت و بهداشـت شـهرها همچنـان بالتکلیـف و
شـهرها بـود. بـیش از    برنامه مانده بود. اوضاع در شهرهاي تازه تأسیس نفتی بدتر از بقیـه بی

ریـزي  بودند کـه هـیچ برنامـه   نفر در مجاورت ساختمانهاي شرکت نفت ساکن شده 25000
هاي ایشان وجود نداشـت. شـرکت نفـت    هاي آب باران و انتقال زبالهبراي فاضالب و جوي

هاي مسکونی و تأسیسات نفتی متعلق به خـودش امکانـات و خـدمات بهداشـتی     در قسمت
هاي متعلق به کسبه و کارگران روزمـزد و سـایر مشـاغل    ارائه کرده بود، اما مجاورت با محله

شـد. شـرکت نفـت مصـمم بـود تـا بـا        نشین، موجب سرایت آلودگی و بیماریهـا مـی  حومه
شــت شــهر بــه طــور عمــومی مــالی و تقویــت بلدیــه آبــادان، بــراي تنظیــف و بهداکمــک
کرده و اوضاع بهداشت شهري را تحت کنترل درآورد. برنامه شرکت نفت بـراي  ریزيبرنامه

نوسازي آبادان چنین بود:
کـه خرجـی متوجـه دولـت     آنهـاي الزمـه در شـهر بـدون     کلیه مستراحبناي مجانی . 1
بشود.ایران
ها.بنا و ایجاد کلیه مراکز الزمه براي دفع و سوزاندن زباله. 2
هاي مناسب در تمام شهر.ها در محلهاي مناسب براي زباله و گذاردن آنتهیه محل. 3
دهـد تـا   شـهر روي مـی  دادن سرویس آتشنشانی شرکت در مواقعی که حریـق قرض. 4

کـه بلدیـه مزبــور محتـاج بـه ایجــاد و نگهـداري چنـین سرویســی نباشـد و مخــارج آن        آن
جویی شود.صرفه
توسعه تسهیالت شرکت درعین حال براي جدا نگه داشتن و قرنطینه کـردن مرضـایی   . 5

).240009253(آرشیو ملی ایران، » …که مبتال به امراض مسریه میشوند

دستان در آبادانهاي تهیتخریب محله.4
بخش بزرگی از منازل مسکونی که بنا به نظر مدیران شرکت نفت و اطباء و مأمورین صـحی  
کمپانی مزاحم اجراي برنامه نوسازي آبادان بود، با اجازه وزارت تجارت و فالحـت و فوایـد   

رین شـرکت،  هـا بـا مـأمو   عامه و پس از درگیریهاي بسیار زیاد میان ساکنین و اهالی آن محله
تخریب شد و هم چنین شرکت نفت موفق شد، مجـوز سـاختن بـازاري بـا رعایـت اصـول       
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صحی و بهداشتی و گرفتن مالیات صحی از مـردم آبـادان را از دولـت بگیـرد (آرشـیو ملـی       
).240009253ایران، 

کـارگزار امـور خارجـه خوزسـتان     هاي آبادان، همانطور کـه با تخریب و بازسازي محله
هـا و  هاي مسکونی متعلق بـه شـرکت نفـت کـامالً از بـاقی محلـه      بود، محلهکردهبینیپیش

اي میـان  ساکنین آبادان جدا شد. حصارها، کانال و خیابانهایی که بعداً سـاخته شـدند، فاصـله   
ترتیـب و  هـاي شـهر ادامـه   لـه طبقات مختلف ساکن در این شهر ایجـاد کردنـد. گـویی مح   

روهـی از مسـتخدمین و کارکنـان    بود. هـر محلـه بـه گ   مراتب شغلی در شرکت نفتسلسله
).  13/35/146/5داشت (مجلس شوراي ملی: تعلق

اما در طراحی آبادان جدید؛ معماري منازل کارگري به جاي اینکه از خاسـتگاه عشـایري   
بـود.  الگـو گرفتـه  5هـاي صـنعتی اسـتعماري   و روستایی کارگران برگرفته باشـد، از شـهرك  

ویـژه  حیاطهاي بسیار کوچک و دیوارهاي بلند مانع از جریان آزاد هـوا، بـه  جواري منازل، هم
شد. استفاده از مصالح جدید مثل سنگ و آجر و آهـن  هواي شرجی و جانفرساي تابستان می

د، ولی مثـل مصـالح سـنتی تـوان     و سیمان به جاي کاهگل و چوب اگرچه ارزان و سریع بو
ت و از طرف دیگر منازل را محتاج خـدمات نـوین   تعدیل نوسانات اقلیمی و فصلی را نداش

)1378مثل پنکه و برق و بخاري و کولر میکرد. (احسانی، 
شهرهاي آبادان و مسجدسـلیمان،  - با مدیریت شرکت نفت بر فضاهاي شهري در شرکت

هـاي  هـا، حمـام  خانـه چـون قهـوه  اري و شهرسازي ایرانـی هـم  الگوهاي بومی و سنتی معم
چنـان کـه در دیگـر شـهرها     آنزورخانـه، بـازار، مسـجد جـامع و ارگ    عمومی، کاروانسرا، 

شد. حضور ایل بختیـاري  آمد، در مسجدسلیمان و آبادان آن روزگار مشاهده نمیمیچشمبه
ان بـه عنـوان یـک شـهر ایرانـی      دهی به مسجدسـلیم نیز نتوانست فرهنگ ایرانی را در شکل

یل بختیاري با معماري و شهرسازي بیگانـه بـوده   کند. شاید به این دلیل که اغلب افراد اپیاده
شـهرها  - رکتهـاي دائمـی و یکجانشـینی در شـ    و به سـختی تـن بـه سـکونت در مسـکن     

).در 1399بودند و تعلقی به الگوهاي بومی معماري ایرانی نداشـتند (تقـوایی، معتقـدي،    داده
ري بـه روشـنی   از شهر آبادان ترسیم شده است این مهندسی شـه 1325نقشه اي که در سال 

آید. استخرها و زمین گلف و فوتبال و باشگاههاي تفریحی و ورزشـی و کلـوپ   چشم میهب
نتریهــا و مراکــز خریــد شــباهت و ســینما در کنــار مــدارس و ایســتگاههاي اتوبــوس و کال

)2کمی با شهرهاي معمول و سنتی در ایران داشت. (پیوست بسیار



289)ربابه معتقدي(...هاي واگیرشهري آبادان در کوران بیماريمهندسی

یريگنتیجه. 5
هـا در منـاطق نفتـی    هاي پس از جنگ، شیوع بیماريدر طول سالکه چه روشن است اینآن

ویـژه مهـاجرت کـارگران از هنـد و     هـاي خـارجی بـه   دلیل گسـتردگی مهـاجرت  جنوب به
هـاي  هـاي سـال  ترین بیمـاري ترین و کشندهالنهرین، فراوانی و تنوع بیشتري داشت. مهمبین

قرنطینه مهاجران و مسافران انگلیسـی  مذکور وبا و طاعون بود که هر دو در اثر عدم دقت در 
چون وبا و طـاعون شـهري   و هندي شرکت نفت رخ داد. براي پرهیز از فراگیري بیماري هم

هـاي مهندسـی   شهرها که بـارزترین نمونـه  - شد. زندگی در این شرکتجدید بنیان گذاشته
و اجتماعی یک شرکت انگلیسی در ایران بـود، سـبب تحـول و تغییـر اساسـی در فرهنـگ      

جـایی جمعیـت و مهـاجرت مـردم فرودسـت از نقـاط       زندگی ساکنین این شهرها شد. جابه
مختلف ایران با فرهنگهاي متفاوت به سرزمین نفت، آنان را وادار ساخت تـا در کنـار دیگـر    

کنند. اگـر چـه شـرایط و امکانـات     کارکنان اروپایی، آمریکایی و هندي صنعت نفت زندگی 
کـاري واحـد و سـکونت در شـهري     هم فرق داشـت، امـا فضـاي   یک از این گروهها با هر

تأسیس و تحت کنتـرل و مـدیریت شـرکت نفـت، خـواه نـاخواه آنـان را وارد فضـاي         تازه
فرهنگی دیگري کرد. فرهنگی که امتزاجی از فرهنگهاي مختلف بـومی ایرانـی و اروپـایی و    

ي صـنعت نفـت بـه    هندي بود. شهري مدرن با فرهنگی التقـاطی و فضـایی طبقـاتی هدیـه    
جایی داده و در مسیر تحوالت این منطقه قرار گرفته بودند.  مردمانی بود که تن به جابه
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وستپی

يشهرينوسازازقبلآباداننقشه

هانوشتپی
اهواز از خرمشـهر یـاد کـرده و از    جاي بهاو. در گزارش گیلمور تفاوتهایی با این سند وجود دارد. 1

.  احتماالً اسناد آرشیو ملی بیشتر محل اعتماد است. استتلفات آبادان نیز آماري نداده
:بهکنیدنگاهنفتشرکتکارگراندربارهبیشترآگاهیبراي. 2

Atabaki; Touraj: International Labor and Working-Class History Volume 84:

, Fall 2013 , pp. 159 - 175.Crumbling Cultures: Deindustrialization, Class, and Memory

.شدمالیاتی که از صاحبان اسبها و چهارپایان به منظور نظافت خیابانها در شهرها گرفته می. 3
د اردبیل، استرآباد، اصـفهان، بیرجنـد، خراسـان، رشـت، سیسـتان، قـزوین، قـم،        طبق اسناد موجو. 4

مالیـات توسـط اتبـاع خارجـه     کردستان، کرمان، تهران، یـزد، بوشـهر و زنجـان از پرداخـت ایـن     
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شـد و  ند چـون نـه معـابر نظافـت مـی     اتباع ایرانی نیز به اخذ این مالیات اعتراض داشت.شدامتناع
. گذاشـت چنینـی مـی  هـاي ایـن  هاي جنگ جهانی فرصتی براي پرداخـت اوضاع اقتصادي سالنه

.دانستندعالوه بر آن در مقایسه و رقابت با اتباع خارجی، پرداخت این مالیات را اجحاف می
هـاي  جنبـه این دسـت الگوهـا دانسـت کـه در کنـار     شهرسازي استعماري را میتوان نمونهاي از ». 5

معناها و مفاهیمی را نیـز  ... کالبدي مانند ساختار فضایی، فرم، اشکال شهري و الگوهاي ساخت و 
وقـدرت عامـل عنـوان بـه اسـتعمار نظـام تفکـري فراینـدهاي ٔەپدیدار میکند که نمـایش دهنـد  

King, 2015)استتسلط
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