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  مقدمه

ابتدا به عنوان يك راه آبي مهم  خليج فارس از ديرباز به علت موقعيت خاص جغرافيايي خود، در
. هاي عظيم نفتي، مورد توجه جهانيان بوده است و استراتژيك و سپس به دليل همجواري با حوزه

تگي آن در خليج فارس در بخش باختري آسيا و جنوب غربي ايران قرار گرفته است و پيشرف
ها با دولت و ملت ايران  ترين زمان خاك ايران بيش از نقاط ديگر است و مالكيت آن از قديمي

  .بوده است
. گيرد كنون سرچشمه ميها پيش تا ق تاريخي ايران از قرن خليج فارس از سوابةوجه تسمي  
هاي خود  نان در كتيبهآ. اند ترين نام خليج فارس، اسمي است كه آشوريان بر اين دريا نهاده قديمي«
 ذكر »آيد دريايي كه از پارس مي«هاي داريوش،  در كتيبه. اند  ياد كرده»ناروتو«اين دريا به نام  از
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 ة به معني درياي پارس ناميده است و در دور»اريتره«هرودوت مورخ يوناني آن را . شده است
 از جمله، احمد بن محمد ابن .شود اسالم نام بحر فارس و درياي پارس، براي آن زياد ديده مي

، به درياي پارس مختصر البلداناسحاق ابن ابراهيم همداني، معروف به ابن فقيه، در كتاب خود، 
، نام قانون مسعودي و  التنجيم��التفهيم الوائل صناكند و يا ابوريحان بيروني در كتاب  اشاره مي

  )72: 1367د، فوال(» .اين خليج را درياي پارس و خليج فارس آورده است
اند كه خليج فارس  ، بر اين عقيدهملوك العرببرخي از مورخين از جمله صاحب كتاب   
اند كه طريق دريانوردي را آموخته،   تمدن بشر بوده و ساكنين آن نخستين كساني بودهةگاهوار

  .اند كشتي اختراع كرده، و خاور و باختر را به يكديگر مربوط نموده
 خليج فارس ماهي و مرواريد بود و ساكنين بنادر و ة، منابع شناخته شدتا آغاز قرن بيستم  

ليكن بعدها دانسته شد كه خليج فارس و برخي . جزاير آن به تجارت و بازرگاني اشتغال داشتند
مناطق مرتبط و پيرامون آن، منابع باارزش و قابل توجه ديگري نيز دارند كه مهمترين آنها نفت 

هاي بسياري بوده است، كه يكي   تحوالت و پيشرفت ايران، تاكنون منشاءكشف نفت در. باشد مي
ها و شهرهاي جديد در جوار تأسيسات نفتي  از مهمترينِ آنها پيدايش و گسترش سكونتگاه

شهرهايي كه بدين ترتيب متولد شده و يا توسعه يافتند، به دليل ساختارهاي سياسي، . باشد مي
ها و  ن زمان و نيز تحت تأثير حضور نيروهاي بيگانه، ويژگياجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آ

چنين  ترين نمونه از بهترين و شاخص. مشخصات منحصر به فرد و شايان توجهي يافتند
تحوالتي . شهرهايي، آبادان است كه تاريخ آن در دوران جديد، با تاريخ نفت عجين گشته است

شهر آغاز شده بود، پس از چندي به ساير كه با ورود معماري و شهرسازي انگليسي به اين 
ها و سپس از اين شهر به ساير نقاط كشور نفوذ يافت، به طوريكه برخي معتقدند آبادان  حوزه
  .دار ورود مدرنيته به ايران بوده است طاليه
  

   تاريخي آبادانةموقعيت و سابق

 طول شرقي ة دقيق15  درجه و48 عرض شمالي و ة دقيق22 درجه و 30 آبادان در موقعيت ةجزير
توان   شمال غربي خليج فارس، مابين مصب رود بهمنشير و اروندرود واقع است و ميةدر گوش
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 كارون و از ةاز شمال به رودخان. هاي عظيم دانست اين رودخانه آن را دلتاي حاصل از رسوبات 
ر نقاط  كيلومتر و عرض آن د46حداكثر طول جزيره . شود جنوب به خليج فارس محدود مي

اين جزيره از طريق راه آبي بهمنشير و اروندرود .  كيلومتر پهنا دارد20 تا 3مختلف متفاوت و بين 
  .باشد  متر مي3با خليج فارس ارتباط دارد و حداكثر ارتفاع آن از سطح دريا 

 اول مربوط به قبل از ةدور. شود  تاريخي را شامل ميةسير تحول آبادان به طور كلي دو دور  
اين   دوم، مربوط به شهرنشيني و سكونت دائم در ةم و قرون نخستين اسالم است و دوراسال

اين موضوع   تقريباً به مورخاناغلب . شود جزيره است كه با احداث پااليشگاه نفت شروع مي
 اسالم، شهري آباد بوده است و سپس رو ةاند كه آبادان پيش از اسالم و در قرون اولي اشاره داشته

.  حيات داده استةاين جزيره ادام ول گذاشته و به صورت دهكده يا روستايي كم اهميت در به اف
اين شهر در متون قديم به نام عبادان معروف بوده است كه به قولي، سنگ بناي آن را عباد بن  

 بن مروان   حجاج ابن يوسف در زمان خالفت عبدالملكةحصين گذارده است كه در دور
برخي نيز  1.شود ز شروع به ساخت شهر، به نام خود او عبادان نامگذاري ميزيسته و پس ا مي

نسبت داده و ) كنار بهمن شير(اي منسوب به حضرت خضر نبي   آن را به مقبرهةوجه تسمي
آنها (الخضر ناميده شده است ةمعتقدند به مناسبت مقام شامخ حضرت خضر، جزيره به نام جزير

اين شهر اطالق شده و اسم اصلي آن همان  ت كه بعدها به اس گويند كه آبادان اسمي  مي
  ). الخضر است ةجزير
 ةواژ: وشي به حقيقت نزديكتر باشد  آبادان شايد نظر دكتر بهرام فرهةدر ارتباط با وجه تسمي«   

 عربي به خود گرفته است و اين ةشود، فقط چهر  عربي پنداشته ميةعبادان كه در نظر اول يك واژ
اي  خيزد و پايه  عاميانه برمي����ا  برخي ديگر از شهرهاي ايران از فقهةه تسميهمچون وجو

 عبد، ةاست و اين واژه از ريش) اپاتان ("OPATAN"شكل كهن اين نام . سخت نااستوار دارد
 نخست به O.  ساخته شده استO-PAT-ANاين تركيب پهلوي از سه جزءِ . عابد و عباد نيست
 به معني جايي است »اپاتان« پسوند نسبت است و AN پاييدن و ةيش از رPATمعني آب است، 

دان   ابن حوقل، سياح و جغرافيةگفت. پايند كه از آنجا از آب دريا و رود پاسباني كنند و آن را مي
خشبات، جايي «: گويد  وي مي. تواند باشد عرب در قرن چهارم، تا حد زيادي گواه اين معنا مي
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باني نصب شده و نگهبان  ان است كه در آن چارچوبي و بر باالي آن ديدهمعروف در نزديكي عباد
افروزد تا جاي ورود به به دجله معلوم  ها مي به هنگام شب در آنجا آتشي براي راهنمايي كشتي

  )1381 آوري، گل(» .گردد
 بزرگي كه در زمين شوري ةابن بطوطه، سياح و جهانگرد مراكشي، عبادان را به صورت قري«  
ها و  با اينهمه از معبدها، رباط. باشد، توصيف كرده است اقع شده و فاقد عمارت و آبادي ميو

حمداهللا مستوفي قزويني كه تقريباً معاصر ابن بطوطه است، در . كند مساجد متعدد آن ياد مي
ه به كند ك  را ذكر مي»ليس قريه وراءِ عبادان« معروف ةبرد و جمل  از عبادان نام مي»نزهت القلوب«

 441 ماليات ديواني آن را در آن زمان، بالغ بر ،اين نويسنده. آمده است المثل در صورت ضرب
زار  بدين ترتيب با توجه به شوره. شد المال بصره فرستاده مي كند كه به بيت هزار دينار ذكر مي

 ابن بطوطه، ةبودن زمين اين جزيره كه بايد آن را فاقد درآمد كشاورزي دانست، و با توجه به گفت
دهندة موقعيت ممتاز بازرگاني  هاي متعدد بايد گفت كه رقم مالياتي فوق تنها نشان و وجود رباط

  )312: 1366سيادت،(» .باشد اين بندرگاه در آن زمان مي
 هجري قمري پس از بازديد از آبادان، مشاهدات 1299ليكن حاج نجم الملك در سال «  

هاي خرما  هاي يك شهر قديمي و نخلستان  جزيره غير از خرابهاين« : كند خود را چنين بيان مي
در واقع در طول تاريخ اقوام و عشاير عرب ايراني و حتي برخي ايرانيان » .چيز ديگري ندارد

هاي اين  غيرعرب نيز به تدريج به اين جزيره آمدند و يا آورده شدند و شروع به آباد كردن زمين
ساختمانهاي گلي ساختند و زندگي . ها احداث نمودند نخلستانجزيره نمودند، نهرها كندند و 

ليكن اعراب و ساكنان اين منطقه، به داليل مختلف از جمله . خاصي در اين جزيره رواج پيدا كرد
هاي خود  گرماي زياد و شرجي بودن هوا، در فكر ساخت و سازهاي اساسي نبودند و در نخلستان

  . كپري استفاده مي كردندهاي گلي و درحد رفع نياز از خانه
نمودند  ة بهمنشير تالش مي آبادان براي آباد نمودن قسمت ساحل شرقي رودخانةمردم جزير  

هاي اين بخش بيشتر به صورت  آبادي. كه حاصل آن احداث نخلستان هاي شرقي بهمنشير بود
 به صورت متصل ها قريه. شده است قريه بوده كه در بين آنها اقامتهاي تك خانواري هم ديده مي

شيخ خزعل، كه حاكم جنوب ايران قبل از پهلوي اول بود، نيز . به هم و زنجيروار قرار داشتند
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معمره نيز در جنوب غربي . كاخي كه ساختمان آن از گِل بود براي خود در اين جزيره ساخته بود
ترتيب،  بدين.  بودهاي جزيره در آن تجمع يافته جزيرة آبادان قرار داشت و بيشترين تعداد آبادي

ها به جزيره و در  گرداگرد جزيرة آبادان در حاشية اروندرود و بهمنشير تا قبل از ورود انگليسي
را احداث كرده و مختصر  ها كردند كه با دستان خود نخلستان دوران قاجاريه، مردماني زندگي مي

  )162 ـ168، 1383: زاده لهسائي(» .ساخت و سازي را نيز انجام داده بودند
  

  كشف نفت و تحوالت معماري و شهرسازي

خيز جنوب، الگوي شهرنشيني شروع به تغيير   نفتةها در خط با پيدايش نفت و حضور انگليسي
ساخت . دگرگون شد) به معناي عام آن(كرد و به تبع آن، الگوي شهرسازي و طراحي شهري نيز 

ت و همسايگي واحدهاي مسكوني هاي پراكنده و بدون نظم و ترتيب خاص در مجاور تك خانه
جاي خود را به ساخت ... ديگر با استفاده از مصالح بومي و خشت و گل و حلب و حصير و 

ها و مشخصات دروني نسبتاً مشابه در كنار يكديگر و به  واحدهاي مسكوني متعدد با ويژگي
اي مانند مسجد  در مناطق تپه(و به صورت شعاعي منظم، ) در مناطق مسطحي مثل آبادان(رديف، 
در نتيجه با تغيير الگوي معماري بناها در شهرهاي نفتي و رسوخ الگوي . سپرد) سليمان

در واقع همان اتفاقي كه . شهرسازي سنتي در اين مناطق نيز تغيير الگو يافت شهرسازي انگليسي،
مي وشهرسازي پيش از اين دو بار در تاريخ سرزمين ايران در بروز و ظهور معماري بناهاي غير بو

بار اول توسط يونانيان و بار دوم توسط اعراب ( ناآشنا با فرهنگ موجود آن زمان اتفاق افتاده بود، 
  . ها رخ داد بار ديگر توسط انگليسي) مسلمان 
ي خود، الگوي شهرسازي و »ها پادگان  -شهر«در يك مرحله، يونانيان با فتح ايران و ايجاد   

ها، عبادتگاهها و  در تاريخ ايران قبل از اعراب، پرستشگاه.  بودند ردهمعماري را دچار دگرگوني ك
ها و برج و باروهاي نظامي به خاطر  ها، قلعه هاي مذهبي و ديني و همچنين پادگان آتشكده

 ديگر پس از فتح ايران توسط ةدر مرحل. كاركردشان در شهرها و در معماري ايراني وجود داشتند
ي مانند مساجد در شهرها ساخته شد و فضاهاي خارج از باروي شهرها اعراب، عناصر و بناهاي

اهميت يافت و به تدريج بر تعدادشان افزوده گشت و در واقع نوعي الگوي جديد در اين زمينه 
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 الگوي جديد سبب شد ساير شهرها نيز به مرور از اين الگو تبعيت كرده و ةاشاع. شايع شد
ورود . ن در فرهنگ ايرانيان فاقد معنا و مفهوم بودند، ايجاد نمايندبناهايي را كه اصوالً تا آن زما

سومين باري بود ) استيال و نه تجاوز و(معماري و شهرسازي انگليسي، از طريق قراردادهاي نفتي 
ها به عبارت  در اين دوره انگليسي. شد كه ايران دچار تغييرات اساسي در شكل شهرسازي مي

  2.ها و شهرهــاي خودرو نمودند  را جــايـگزين الگوي آبادي»ها شهر -شركت«عـام، الگوي 
 در فرهنگ » پادگان-شهر« در شهرهاي تاريخي ايران، »ربض و شارستان«همانگونه كه   

ها و تعاريف خاص خود  هلني يا پارتي و مسجد و بازار در فرهنگ اسالمي، مشخصات و ويژگي
ها و   نفت خيز جنوب ايران نيز تعاريف، ويژگي انگليسي در مناطق»شهر  -شركت«را داشتند؛ 

  .مشخصات كالبدي خود را داشت
كيد بر نظام طبقات اجتماعي و أدر اين دوره، الگوي شهرسازي و شهرنشيني جديد با ت  

يعني آبادان و (ترين شهرهاي ايران در آن زمان  در اين فرآيند، مدرن. پايگاه اجتماعي شكل گرفت
گيري كردند و در كنار آن، اسكان خودبخودي و غيررسمي نيز  شكلشروع به ) مسجدسليمان
بدين ترتيب، شهرهاي نفتي اغلب با دو بافت و ساخت فيزيكي و كالبدي پا به . عموميت يافت

  .  وجود گذاشتندةعرص
انقالب  ايران و شهرهاي جنوبي آن داشته، قبل از كه مطالعاتي در باب  3»الوانيه«خانم   
 شهرها به مطالعه پرداخته و بعد از انقالب نيز از اين شهرها و بناها ديدن نموده در اين  اسالمي
ايران  ورود مدرنيته به « او معتقد است كه .  تحصيلي وي نيز در همين خصوص استةرسال. است

آن، شهرنشيني مدرن و  از طريق خوزستان بوده است، از راه همان شهرسازي نوين، زيرا پيش از
ايجاد   اين نوع شهرنشيني نيز با استقرار صنعت نفت ايران وجود نداشته و   ايي دربه سبك اروپ
  ) 44: 1381عابدي،(» .شده است
نظرند كه مدرنيزم از زمان كشف نفت در جنوب،  نويسندگان ديگري نيز بر اين رأي هم   
و به ) انگليس (ايران شده و مطلع ورود آن هم، از طريق شهرسازي و معماري وارداتي اروپا وارد 

پردازان،  نظريه ليكن برخي ديگر از. خيز جنوب كشور بوده است تبع نفت از شهرهاي نفت
ايران وارد   اين ديدگاه بوده و اعتقاد بر آن دارند كه مدرنيزم اروپايي، قبل ازكشف نفت به  مخالف
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 به رفت وآمد به شده است و آن زماني است كه ناصرالدين شاه و ديگر شاهان قاجار به هر دليل
مند شدند وهر بار پس از بازگشت به كشور، دستوراتي را در جهت  ممالك فرنگ عالقه

  لباس پوشيدن آنها تا شكل وةشكل و شمايل و نحو سازي ظواهر زندگي مردم اعم از همسان
در كردند و همين امر باعث گرايش و در نتيجه رواج مدرنيزم  ها صادر مي ظاهر خيابانها و مغازه
  . كشور گرديده بود

البته تأثير سفرهاي خارجي قاجار و آثار و تبعات آن در كشور قابل انكار نيست، ليكن به   
اين تغيير وتحوالت و تبعات به حدي وسيع و جدي بوده باشد كه تأثيري  ة رسد كه دامن نظر نمي

 مبتني بر منبعي به ويژه كه درآمدهاي كشور در زمان قاجار. اساسي بر جامعه گذارده باشد
خدادادي و رايگان مانند نفت يا صنعت يا معادن نبوده است كه بتوان با پول آن تأثيراتي شگرف و 

مدرنيزم براي تثبيت خود، در كشورهاي . وسيع را در شهرها و روستاهاي كشور دامن زد
تناسب با خود، نياز هاي فرهنگي، براي القا و ابقاي ساختار م سازي زمينه عالوه بر فراهم 4پيراموني

ش در 1287 پس از كشف نفت، در سال اين مهم فقط  به پول و سرمايه نيز داشت كه
از . خيز جنوب در كشور به وقوع پيوست ايجاد درآمد عمده از مناطق نفت  مسجدسليمان و

 يابند  ايجاد مي شوند و گسترش مي هايي در سرزمين ديدگاه شهرسازي، معموالً فقط نقاط و پهنه
 حيات به صورت طبيعي داشته و سپس مجموعه عواملي ة يك يا چند عامل پايه براي ادامكه اوالً
  .ساز وجود داشته باشند تا تعامل اجتماعي درآنها به وقوع بپيوندد انسان
دست   زمين فقط هنگامي ة كرة زندگي انسانهاي نخستين، انسان سرگردان در پهنةمرحل در  

كشيد و در يك نقطه ساكن شد كه ) حيوانات قابل شكار(منابع غذايي از حركت به دنبال آب و 
سپس در جايي سكني گزيد كه . نياز به امنيت و سرپناه براي او مطرح شد و انسان، غارنشين شد

آن براي گرما و   آن هم گوشت را پخته بخورد و هم ازةآتش را كشف كرد و توانست به وسيل
اين مجموعه عوامل، عامل    بعد بود كه بهةدر مرحل. ده كندفراري دادن حيوانات وحشي استفا
خيز كه به آب نيز نزديك  هاي حاصل بنابراين مكان او به دشت. توانايي كشاورزي  افزوده شد

هايي از دنيا به وجود  كه هنوز هم برخي از جوامع انساني به همين دليل درقسمت(باشد منتقل شد
  . ميدني و كشاورزي و خاك حاصلخيزيعني دسترسي به آب آشا) آيند مي
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هاي روستايي و شهري كشور ما نيز به طور  ايجاد سكونتگاه  شروع ةاين موضوع براي نقط   
هاي جمعيتي دركشور وجود  فقط استثناهايي بر ايجاد و رشد مكان. غالب مصداق داشته است
خيز جنوب  اطق نفتمن 5»شهرهاي نفتيِ  -شركت « بزرگ آن، همان ظهوريداشت كه يك استثنا

ها براي رفاه  انگليسي. در مكان حفر چاه و استخراج نفت از آنها و نيز مكان صدور نفت بود
ايجاد چنين شهرهايي داشتند تا بتوانند با خيال آسوده به گسترش   كاركنان و كارمندان خود نياز به

در جوار شهرهاي ايجاد و ساخت چنين شهرهايي با سرعت و بعضاً  . صنعت نفت دست بزنند
اين شهرها را  ايران و انگليس، بافت و جغرافياي   شركت نفت. گرفت و سنتي صورت مي قديمي 

يعني محالت كارگري و كارمندي كامالً جداي از . هاي اجتماعي استوار كرد بر اساس قشربندي
ديد به شهرسازي، يك نوع فرهنگ شهرنشيني ج اين نوع شهرنشيني و . شدند يكديگر ساخته مي

  .وجود آورد كه بسيار جالب توجه و در عين حال ناعادالنه و استعماري بود
  

   كالبدي شهر آبادان-فضاييگيري مدرن  شكل

، شهري شهر آبادان كه مركز و محور صنعت نفت در ايران شد، از جهت سابقه و شيوة پديد آمدن
ايران بوده است كه در مدتي اين شهر اولين شهر مدرن . آور است منحصر به فرد و حتي اعجاب

اي بسيار كم جمعيت ساخته شد اما به سرعت به يكي از پنج شهر مهم كشور  كوتاه در جزيره
  .تبديل شد
 اين نفت به طريقي به  هاي حفر شده درمسجدسليمان به نفت ، الزم بود كه با رسيدن چاه  

هاي الزم توسط شركت  ررسيپس ازب. نزديكترين مكان مناسب براي صادرات ازايران منتقل شود
ايران كه مهندس نيروي دريايي  به    اعزامي( نفت و با محاسباتي كه توسط يك مهندس انگليسي

يزرع  لم سكنه و  آبادان كه زميني تقريباً خالي ازةاين مكان، يعني جزير انجام گرفت، ) انگليس بود
نويسد، آبادان را  ش در انگلستان مياي كه به همسر اين افسر انگليسي طي نامه. بود، انتخاب شد

  .گل و الي، گرما و پشه: كند كه فقط سه چيز در آن وجود دارد  سرزميني معرفي مي
اوال در :  اينكه اين انتخاب در آن زمان عبارت بودند از ترين داليل  رسد كه عمده به نظر مي  

 آبادان از لحاظ ةعيت جزير، وض)مسجدسليمان( كشف نفت ة اوليةبين نزديكترين سواحل به منطق
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آن وجود نداشته  هاي هموار و بدون شيب كه ضمناً مستحدثاتي در و وجود زمين 6شناسي ارتفاع
اين اراضي به راحتي   اي در داد كه هرگونه نقشه و برنامه تر بود و اجازه مي باشد از همه مناسب

كه اتفاقاً نياز به آن براي (اضي اين ار پياده شود و در صورت نياز به گسترش تشكيالت نفتي در 
)  شمسي شكل گرفت1289احداث ساختمان پااليشگاه نفت آبادان و مستحدثات مربوطه درسال 

ترين  ترين، مستقيم دوم آنكه آبادان كوتاه. محل كافي براي گسترش وجود داشته باشد
ان داشت و در كنار ترين راه آبي را به درخزينه و از آنجا از طريق خشكي به مسجدسليم ونزديك

سوم، همجواري آبادان با خاك  7.ها و صدور نفت قرار گرفته بود دريا براي لنگراندازي كشتي
عراق به عنوان مستعمرة انگليس بود كه امكان پشتيباني و محافظت بيشتر از تأسيسات نفتي آبادان 

ه از نيروهاي انگليسي مستقر هاي الزم امكان استفاد نمود و در زمان پذير مي ا براي انگليس امكانر
شير در شمال آن، و وجود   بهمنةچهارم، وجود آب شيرين رودخان. گشت در بصره نيز فراهم مي

اين جزيره از شيخ  پنجم، امكان خريد اراضي .  آبادان بودةتعدادي نخل و پوشش گياهي در منطق
انگستان قرارداد داشته و خزعل و نيز سپردن حفاظت و امنيت آن به خود شيخ خزغل بود كه با 

طي قراردادي يك ) ميالدي 1909(ش 1288دولت انگليس در سال . ود انگليس بةالحماي تحت
  .مايل مربع از اراضي آبادان را براي احداث پااليشگاه از وي دريافت نمود

  تاريخي است و در تاريخ به عبادان نيز براي نام آنةقبالً ذكرگرديد كه آبادان داراي سابق  
 آبادان و اراضي ةخوريم، اما نبايد فراموش نمود كه مكان احداث پااليشگاه در جزير شهر برمي
ها براي احداث شهر انتخاب گرديد، قريب به يقين، همان مكاني   طرف انگليسي اي كه از اوليه

ه چرا كه اوالً به داليل پيش گفته شد. نبوده است كه عبادان تاريخي در آنجا مستقر بوده است
اين   براي ظهور يك مجتمع زيستي در گذشته، به يك مجموعه عوامل طبيعي مناسب نياز بوده كه

ضمن آنكه به دليل . عبادان فراهم نبوده است  عوامل در اين جزيره براي شهر معروف و قديمي
هاي  اما لبه. ايجاد شهرهاي سنتي بوده باشد  توانسته است پايگاه اين جزيره نمي خاك سست، 

اين جزيره به دليل امكان ماهيگيري و وجود نخيالت خرما به صورت محدود، داراي   يرامونيپ
  .بوده است زندگي و اجتماعات مردمي 
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به جز كپرها و چادرهاي موجود، يك خانة )  ميالدي1911( هجري شمسي 1290در سال   
دان و به اين ترتيب  آباريزي سنگ بناي شهر آجري ساخته شد كه دو اشكوبه بود و در حقيقت پي

عامل مهمي كه در طراحي شهر . نشيني مدرن در اين جزيره، از همان زمان آغاز شدآغاز شهر
هاي شغلي شاغل در شركت نفت  آبادان تأثير گذاشت، اختصاص محله ها به طبقات و گروه

ييم نابرابري يا بهتر بگو(ها شديداََ به جدايي فضايي براساس جدايي اجتماعي  انگليسي. آبادان بود
معتقد بودند و تمام تالششان بر اين بود كه يك الگوي فضايي منطبق بر الگوي ) اجتماعي

توان تأثير تجربه   آبادان ميةهاي اولي در طراحي نقشه. نابرابري در صنعت نفت را به وجود آوردند
 دليل آبادان به همين. هاي متفاوت شهرسازي صنعتي در انگليس و در مستعمرات را مشاهده نمود

دوگانه بودن آبادان به اين معني بود كه شهر به دو فضاي مجزا و .  بود»دوگانه«از ابتدا شهري 
ها و   و مطلوب شركت نفت و انگليسي»رسمي«شد كه اولي فضاي  منفك از يكديگر تقسيم مي

رغم   كه علي»غيررسمي«تحت نظارت و كنترل مديران و متخصصان آن بود و ديگري فضاي 
خواست شركت نفت و در كنار مناطق رسمي توسط مهاجرين و كارگراني كه جذب محيط پويا 

اين تناقض و تضاد ميان دو فضاي رسمي و غيررسمي، . و اقتصاد زندة آبادان شده بودند، بنا شد
 قانوني و قاچاقي، منظم و پراكنده، مرفه و فقير، مدرن و التقاطي، كنترل شده و مستقل، و زنده و

شد؛ يكي،  به عبارت ديگر، اين شهر از دو قسمت تشكيل مي. آزاد، وجه مشخصة آبادان شد
بخش صنعتي كه مختص صنعت بود و ديگري بافت شهري كه بازار و منازل و خيابان ها در آنجا 

اگر پااليشگاه و تأسيسات نفت را كنار . واقع و محل كسب و كار افراد مقيم آبادان شده بود
 تقسيم »شهري« و »شركت نفتي«حل سكونت افراد در آبادان به دو قسمت كلي بگذاريم، م

  .گرديد كه كامالََ داراي محله هاي جدا از هم بودند مي
اي پيچيده   شهر آبادان را بنا گذارد، از تجربهة اوليةقدرت اقتصادي بين المللي كه هست  

به همين خاطر آبادان . احي نمود يك مهندسي اجتماعي خاص طرةبرخوردار بود و شهر را بر پاي
 باشد، يك شهرك صنعتي الگو گرفته از »ايراني«الاقل در اوايل تأسيس، بيش از آن كه شهري 

هر نوع اختالف و تبعيض در اين شهر، از نظر .  استعمارگران در كشورهاي مستعمره بودةتجرب
و محله به محله، تفاوت به خانه به خانه، كوچه به كوچه . انگليسي ها حساب شده و به جا بود
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الگوي شهرسازي و معماري آن غالباً منبعث از الگوهاي رايج در انگلستان و . خورد چشم مي
 ةهم به علت پشتوان، توان مالي شركت نفت نيز. بود 9هوارد ابنزر 8شهرهاي  باغةباالخص از ايد

 تا اعضاي شركت نفت برمه گذاران ثروتمند انگليسي از ويليام دارسي گرفته مالي آن كه سرمايه
بودند و هم به علت درآمد سرشاري كه از استخراج و فروش نفت در چند سال پس از كشف 

حتي دولت .  هيچ دستگاه ديگر خصوصي و دولتي نبودةنفت اتفاق افتاده بود، قابل رقابت به وسيل
  .كرد هاي شركت نفت به خوزستان رسيدگي مي  كمكةايران درآن زمان به پشتوان

شركت نفت انگليس ـ ايران براي عموم كارمندان انگليسي ساكن در آبادان، خانه هاي   
 10»بريم«خانه هاي مسكوني محلة  .اي با تمام امكانات فراهم كرده بود هاي ويژه مناسبي در محله

 اين  در آنجا نخلستان هايي بوده كه اززيرا قبالً(اي خرما گرفته شده  كه گويا نام آن از اسم گونه
 كه در »ابو ورده«كه از نام مردي عربي است به نام  11»بوارده« ةو محل) نوع خرما زياد داشته است

به صورت  12»سيك لين«محلة . آن منطقه زمين داشته، نخست براي انگليسي ها ساخته شد
ها، تأسيس شد و كپرآبادها و حصيرآبادها و  هاي در خدمت انگليسي اي براي هندي سربازخانه

خانه هاي گلي خارج از مجموعة شركت نفت نيز براي ايرانيان و به دست خود كارگران، برپا 
  .شد
، اجتماعي از كپرهاي حصيري و فقط »شهري« ساخت و ساز آبادان، قسمت ةدر مراحل اولي  
كه تماس با شهر نفتي نداشته باشد، كانالي بين ة گلي و آجري بود و شركت براي آنچند خان

و مؤسسات خود حفر كرده بود كه عبور از آن براي كساني كه عضو شركت نفت قسمت شهري 
  .نبودند، بدون اجازه ميسر نبود
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   شهر آبادان در ساليان قبل از انقالبةنقش

  
  روابط عمومي پااليشگاه آبادان: مأخذ 
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   اجتماعي آبادان - فرهنگيساختار

و اجتماعي زيادي نيز، ابتدا در منطقه تأسيس صنعت نفت باعث دگرگوني هاي اقتصادي، سياسي 
اين تغييرات به همراه خود نوع خاصي از فرهنگ را نيز ترويج دادند . و بعد در كل كشور گرديد

 تعامل مديران و كارمندان اروپايي ةها و نحو كه اگر كامالً غربي نبود، اما ناشي از حضور غربي
  .شركت با كارگران بومي بوده است

. هاي مختلف داشت يس پااليشگاه، شركت نفت نياز به كاركنان در رده تأسةبه واسط«  
گي كاركنان فني، اداري و بازرگاني شركت كه مشاغل عمده و مسئوليت اداري داشتند هم

 از انگلستان آمده بودند و يا انگليسي هايي بودند كه در هندوستان انگليسي بودند كه يا مستقيماً
اي هندي بودند و كارگران ساده و  ندان دفتري و كارگران فني و حرفه كارمةكلي. دوره ديده بودند
.  كارگر در آبادان استخدام شده بودند16000در اين مرحله . دادند ها تشكيل مي غيرفني را ايراني

ها بودند و ايجاد پااليشگاه نفت در اين جزيره، لر و  ها و هندي ها عمدتاًَ زيردست انگليسي ايراني
و بلوچ و آذري و اصفهاني و گيالني و اهل فارس و بندري و دشتي و دشتستاني را كرد و عرب 

عضويت در شركت به عنوان كارگر با توجه به آنكه اعضا . گرد خود جمع كرد و پابند خود نمود
موضوعي هويت را در روابط  هويتي و يا حداقل بي از طوايف و قبايل مختلفي بودند، نوعي بي

احتماالً اين اولين بار در تاريخ منطقه است كه اولويت اول فرد از قوم و . نمود يبين آنان تحميل م
شد ديگر  كارگري كه استخدام مي. يافت نمايد انتقال مي طايفه به سازماني كه در آن كار مي

  .اي كه به آن وصل بود دريافت نمايد اش را صرفاً از طايفه و قبيله توانست الگوهاي رفتاري نمي
كردند به مراسم قومي و فرهنگي خود  هاي ساكن در آبادان سعي مي ي ديگر، انگليسياز سو  

وفادار باشند و ضمناً اوضاع و احوال فرهنگي آبادان را به همان سبك و سياق انگلستان تنظيم 
شان را به  خواستند دوري از وطن را احساس كنند و لذا كلية وسايل زندگي زيرا نمي. كردند مي

ن كه اين مسئله حتي براي محققا به طوري. كردند اهم ميي در انگلستان براي خود فرشيوة زندگ
گونه به آن اشاره   اين»شهرنشيني در خاورميانه«و در كتاب بل توجه است و كاستلخارجي نيز قا

 ة درج7 حرارت ماه ژانويه از ةدر آبادانِ اروپاييان، جايي كه در سردترين مواقع درج«: كند مي
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هاي  به سبك ساختمان[اي داراي بخاري ديواري  شود، هر خانه گراد باالي صفر كمتر نمي سانتي
  )66: 1368كاستللو،(» .براي افروختن آتش بود] انگليسي
هاي  ها و سالن ها، ميدان  باشگاهس شركت نفت اقدام به تاسي،همان ابتداهمچنين از «  

ها، ساخت سينما و  ها و ماهنامه چاپ هفته نامهها،  ورزشي، راديو و بعدها تلويزيون، انواع انجمن
هاي كارمندي كه قشر غيرشركتي و  باشگاه .هاي موسيقي و رقص نمود سالن تئاتر و اجراي برنامه
 كه با فرهنگ نشيني و غيره بود  محل رقص و آواز و شبند، آنها را نداشتهكارگران حق ورود ب
  )567: 1384زاده،  لهسايي(» .افات جدي داشت، من در آن زمان ايرانيةعمومي حاكم بر جامع

مند  هها عالق نيز به تدريج به اين نوع برنامهخيز،  ساكن مناطق نفتايرانيان پس از مدتي،   
هاي جديد در منطقه،  اين فعاليت. كارمندان و كارگران آغاز شدهاي  گرديدند و تأسيس كلوپ

هاي  كه تا آن زمان فعاليت مردمي . ودنم هاي جديدي از تعامالت اجتماعي را معرفي  الگو
خواني بود، با  اي چون تعزيه خواني و يا حضور در مراسم مذهبي شان منحصر به شاهنامه فرهنگي

شدند كه در خيلي از  ها و مجالس مختلف به بازيگران و ورزشكاراني تبديل  حضور در كالس
 فرد روستايي كه در به اين ترتيب، «.آوردند ها از پيشكسوتان انگليسي خود چيزي كم نمي زمينه

گرديد، نه به خاطر اينكه واقعاً اعتقادات خود را نسبت به اسالم از دست  شهر جذب شركت مي
 بعد از مدتي ،ده بودموجود آه بعادي خاطر عقده و حقارتي كه در بين مردم ه ، بلكه بباشدداده 

طرف فرهنگ غرب كشانده ه بو رد ك هايش را تبديل به فرم غربي مي لباس محلي خود و بچه
  )412، 1382، شهني( ».شد مي
گرفت، خود به خود  نوع و ماهيت ارتباطي كه در اين اجتماعات جديد بين افراد شكل مي  

هاي رفتاري كه مردم منطقه خود را ملزم به پيروي از  اي بود در تغيير فرهنگ و الگو عامل عمده
اي بودند تا فرهنگ نويني كه  هاي مذهبي عامل اصلي مسلماً باوراما در اين ميان، . دانستند آنها مي

شان، آن طوري  و محلي سازي فرهنگي و محو هويت قومي  در منطقه شكل گرفته بود، به يكسان
  .هاي آفريقايي و آمريكاي التين صورت گرفته بود، منتهي نشود كه در بسياري از كشور

 متفاوت از  با يك فرهنگ كامالً،دان و زندگي در آنبه عبارت ديگر مهاجران با ورود به آبا  
 مدرن و  از يك سو فرهنگ آبادان عميقاً.كردند پنجه نرم مي فرهنگ بومي خود دست و
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نيته ر آنان، اين مدةاقتدارگرايانه بود و از طرف ديگر به خاطر تنوع جميعت و عوامل بازدارند
  .نگي بود پويا، پرانرژي، مختلط و التقاطي اين تناقضات، فرهرةثم. همواره مشروط باقي ماند

مكانيزم  .افتاد  سه مكانيزم قابل توجه اتفاق مي،يندر اين فرهنگ معجوبدين ترتيب، «  
ها نه تنها تالش براي آشنايي و شناسايي فرهنگ ايراني نمي كردند و   آن بود كه انگليسي،نخست

كردند تا الگويي از نظام فرهنگي  ش مي بلكه تال،حتي احساس نيازي براي اين شناسايي نداشتند
هاي شركت  دادند در محدوده و محوطه  آنان ترجيح مي،تر آمد چنانكه پيش. خود را به كار بندند
براساس فرهنگ خاص انگليسي براي را  وسايل و ابزار زندگي ةحتي كلي نفت زندگي كنند و

كوشيدند در بين شهروندان آباداني   ميشايد به اين وسيله. با آن زندگي كنند فراهم آورند و خود
الگوي مصرف را و حتي فرهنگ الگوي مصرف را تغيير داده و متوجه بازارهاي خود نمايند تا 

 و البته در اين راه تا حدودي موفق شدند زيرا استعماري در آبادان راه بيندازندي شبه ا بلكه جامعه
  .لوژي غربي تنظيم شده بود تكنوةاساس زندگي اجتماعي در اين جزيره، بر پاي

هاي  هاي ساكن در نخلستان  در خصوص عرب،توان به آن اشاره كرد مكانيزم دومي كه مي  
 در همان ساختارهاي كهن و رفتارهاي ،آبادان است كه با وجود تمام تغييرات صورت پذيرفته

ر آنان اثري ايجاد هاي قديمي خود باقي ماندند و آمد و رفت خارجيان در آبادان د سنتي و انديشه
هاي ساكن در آبادان زندگي را  عرب. نكرد و اين امر شايد در دنياي استعمارزدگان بي نظير باشد

 فرهنگي، ديني، اجتماعي، اقتصادي و ة نمايند،كردند و شيخ در اجتماعات خود جستجو مي
با يكديگر به و اسالميت  هاي آبادان، عنصر عربيت در بين عرب. رفت سياسي آنان به شمار مي

اسالم هويت فردي و . شده بود و در ذهن آنان اين دو از هم قابل انفكاك نبوددر هم تنيده شدت 
در گذشته، . هاي دور آنان داشت قبيله اي و عربي آنان را ساخته بود و اين امر ريشه در گذشته

در رأس هرم ارزشي و شيخ . اي بود كه آن را شناخته بودند يافته  نظمةقبيله و عشيره تنها جامع
  .  منافع و حيثيت ديني آنان شده بودةسياسي، حافظ هم

 تحت در اين مكانيزم، افراد شديداً. دوب ساكنين در آبادان ةاما مكانيزم سوم مربوط به قاطب  
ند زيرا با آنها سر و كار داشتند و براي كنش فتگر قرار مي) ها انگليسي(تأثير فرهنگ خارجي 

محيط كار در روز بسياري . ندادنه بايستي به هنجارهاي فرهنگ مدرن گردن مي ميمتقابل روزانه 
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 فني ـ زيستن در محيط صنعتي ةبراي ادام. كرد  مي»دروني«از عوامل فرهنگي را در وجود اينان 
 هر ،اما از سوي ديگر .هاي فرهنگي مدرن را بپذيرند و به كار گيرند  مجبور بودند پديده،آبادان

خواستند ضمن   فرهنگي متفاوتي وارد فرهنگ آبادان شده بودند و ميةين افراد با زمينكدام از ا
بنابراين، در رابطه با اين . اينكه در نظام صنعتي زندگي كنند، هويت قومي خود را هم حفظ نمايند

اين فرهنگ نه . ادان گرديد فرهنگ معجوني آب،كرد كه برآيند آن گروه دو نيروي متضّاد عمل مي
تركيبي جديد كه در هيچ شهر ايران .  يك فرهنگ بومي و نه عمالًبود يك فرهنگ فرنگي لصاًخا

  )326 – 328: 1383،لهسايي زاده( ».شتنظير ندا
يك هويت . گيري و ظهور هويتي جديد شد ترتيب، تأسيس آبادان منجر به شكلبدين   

آبادان، استقرار و اشتغال نيروي كار به عبارت ديگر، در اثر توسعة سريع . »آباداني«فرهنگي به نام 
دهي  ، سازمان)ان و حتي خارج از ايرانديگر نقاط اير(مهاجران، گسستن از محيط اجتماعي سابق 

در نظامي جديد با مقرراتي نو، ايجاد تغييرات در شكل خانواده و روابط اجتماعي براساس موازين 
همه و همه در مدتي ...ديد آموزشي و اي و نظام ج شهري جديد، تعليم و تربيت فني و حرفه

گرايي را به وجود آورد كه در  بسيار كوتاه، فرهنگِ معجونيِ تركيب يافته از مدرنيته و بقاياي سنت
  .هاي شهري موجود متمايز ساخت  فرهنگةنهايت فرهنگ اين شهر را از هم

  
  چگونگي تأثير فرهنگ و شهرسازي مدرن آبادان بر ساير نقاط كشور

 در.  متوسط در حوزه هاي شهري شدةندگي ساكنان آبادان، بعدها ويژگي زندگي طبقشيوة ز
هاي   رفتار و زندگي انگليسيةهاي رفتاري و نوع زندگي مكتسب از نحو برداريع، با الگوواق

هاي رفتاري شهروندان ايراني   زندگي و جلوهةساكن در آبادان و مسجد سليمان، به تدريج در نحو
اقتصادي  - ايران نيز، باالخص ايرانيان شهرهاي بزرگ و متعلق به طبقات اجتماعيدر ساير نقاط 

هاي رفتاري به  گرفت و اين جلوه ير و تحوالتي صورت مياداري، تغي  -ن سياسياالتر و مسئوالب
  .شد هاي اجتماعي و اقتصادي پيشين مي سرعت جايگزين رفتارها و منش

هاي قاجاري و كاله نمدي يا عمامه، به سوي   جبهپوشاك مردان ايراني از ردا و عبا و  
پوشش كت و شلوار و كفش ورني و عصاي انگليسي و كراوات و پاپيون به همراه كاله شاپو 
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هاي عمومي به جاي حضور  ها و باشگاه ها و استفاده از رستوران نشيني شب. سوق پيدا كرده بود
 نماز صبح، ةو سحرخيزي براي اداي فريضدر محفل سنتي خانه و خانواده پس از غروب آفتاب 

هاي  ها در سطح محالت و خيابان رايج شده بود؛ و شرب مشروبات الكلي و ايجاد بارها و كافه
  .آمد هاي رشد و توسعه به حساب مي عمومي، يكي از عوامل و نشانه

يار  كار آمدن حكومت رضاخان در ايران است، بس اين تغيير و تحوالت كه همزمان با روي  
روست  از اين. تر و تأثيرگذارتر از تحوالت پس از مشروطه و اواخر حكومت قاجاريه است سريع

گيري شهرهاي جديد نفتي در  شود مدرنيسم در ايران با كشف نفت در جنوب و شكل كه ادعا مي
 به ويژه آنكه اگر تا پيش از اين دوره، تغيير و تحوالت. اين خطه بروز و ظهور پيدا كرده است

موردي ايجاد شده در شهرها ناشي از سفر پادشاهان قاجار، رجال سياسي و نهايتاً دانشجويان و يا 
گروه اندكي از جامعه به ممالك فرنگ و آشنايي آنان با مظاهر مدرنيته در اين كشورها بود و آنان 

ا به كشور وارد ر... ) مانند اتومبيل، سينما، نوع پوشش و (بنا به سليقة خود برخي از اين ظواهر 
نمودند، پس از كشف نفت و استقرار انگليسيها ، آنان خود رأساً اقدام به ايجاد تغيير و تحوالت  مي

بدين ترتيب . نموده و شهرها و مناطق مسكوني را بنا بر فرهنگ و سليقة خود احداث نمودند
)  ايراني شركت نفتخيز و كارگران و مهندسان به ويژه ساكنان مناطق نفت(بخش وسيعي از مردم 

از نزديك با اين شيوه از معماري، شهرسازي و به طور كلي فرهنگ زندگي غربي آشنا شده و از 
به عبارتي تا پيش از اين دوره، تنها قطعاتي از پازل مدرنيسم وارد كشور شده بود . آن الگو گرفتند

تي و افراد يا اقشار هاي خاص و دول و مظاهر مدرنيسم و غربگرايي محدود به برخي ساختمان
 معماري و شهرسازي به طور وسيعي ةپس از اين دوره است كه شيو. محدود اجتماعي بود

گزيني  رغم جدايي علي(كند و بسياري از مردم عادي نيز  رواج پيدا مي) حداقل ابتدا در اين مناطق(
  .شوند هاي زندگي غربي آشنا مي با شيوه) فضايي ـ اجتماعي شهرهاي نفتي

چند كه، در اين روندِ نفوذ و گسترش مظاهر مدرنيسم به سبك انگليسي در ايران، هر  
 ايراني رسوخ كند و به ةشهرسازي و معماري انگليسي نتوانست پا به پاي نفوذ فرهنگي در جامع

اجتماعي بر تحوالت كالبدي پيشي  - اي به بعد، سرعت تغيير و تحوالت فرهنگي عبارتي، از دوره
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هاي  ها در جنوب و به تبع آن ورود سبك توان استقرار انگليسي  آغاز آن را ميةقطليكن ن. گرفت
  . جديد معماري و شهرسازي انگليسي دانست

توان چنين برشمرد؛ اول اينكه، الگوي معماري انگليسي  له را مية اين مسئدو دليل عمد  
اي فضاهاي باز، چه در هاي شركتي آنها، دار شهرهاي نفتي و در بخش  ـ   تثبيت شده در شركت

هايي با چنان وسعت در توان اقتصادي  داخل و چه در فضاهاي بيروني بود و ساخت چنين ابنيه
آحاد جامعة ايراني نبود و به جز اندك صاحب منصبان دولتي و سياسي، كس ديگري امكان چنين 

ي بوده و مصالحي مانند به ويژه كه مصالح اين بناها نيز غالباً غيربوم. ساخت و سازهايي را نداشت
شد و يا تيرآهن  آجرهاي شبه ساروجي كه در ابتدا از خود انگليس و با كشتي به آبادان وارد مي

گرديد كه جوابگوي ساخت و سازهاي زيادي به سبك  كه در داخل كشور به حدي توليد نمي
ي در كشور اين در حالي بود كه عمده مصالح ساخت و ساز بوم. شد مدرن باشد، استفاده مي

آهن  ها به جاي آجر و  خشت و چوب بود و از روش طاق ضربي و قوسي در ايجاد سقف
  .شد استفاده مي
گرا و داراي نماي  دومين مطلب در اين خصوص آن بود كه بناهاي مسكوني انگليسي، برون  

توانست  كرد، به راحتي مي باز و عريان بودند و هر رهگذري كه از نزديك و اطراف بنا عبور مي
هاي وسيع و   و حياطزالبته به واسطة فضاي با(داخل خانه و ساكنان آن را از پنجره ها ببيند 

هاي خانه، براي  ها امكان تردد و نزديك شدن به پنجره درختكاري شدة اطراف بنا، معموالً غريبه
 سنتي و اين سبك آزاد و رها در ساخت بناهاي انگليسي با فرهنگ). تماشاي درون را نداشتند

ايراني آن زمان كه در آن اندروني و بيروني و محرم نامحرم معناي خاصي داشت، در   -اسالمي
تضاد بود و پذيرش آن به راحتي براي ايرانيان، ولو آنكه توان اقتصادي الزم را نيز داشتند، ميسر 

 مسكوني، اين در واقع نهايتاً در دوران پهلوي دوم بود كه به تدريج در ساخت ويالهاي. نبود
  . عرياني مسكن نمود پيدا كرد و عموميت يافت

توان استنباط نمود كه زندگي مدرن اروپايي و  لذا با تدقيق در اين روند تاريخي مي  
هرچند كه قبل از آن در (شهر آبادان به ايران نفوذ كرد  ـ  هاي آن در ابتدا از طريق شركت جلوه

  . زيادي از شهرهاي بزرگ و تهران گسترده شدو در بخش) مسجد سليمان شروع شده بود
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طومار زندگي و فرهنگ خاص آباداني، ملهم از فرهنگ و معماري و شهرسازي انگليسي ـ   
در زمان . دار كشورهاي مدرن اروپايي ـ در دورانِ هشت سال جنگ درهم پيچيد به عنوان طاليه

 عنوان يك شهر بازسازي شده، به حاضر نيز، هنوز اين شهر نتوانسته است نقش جديد خود را به
  .دست آورد

  
  ها نوشت پي
  .كردند اضافه مي» ان « مردم بصره براي ساختن اسامي اماكن به اسم فردي كه شهر بدان منسوب بوده، . 1
نقاط عطف  تواند به عنوان يكي از  مغول و تصرف ايران نيز مية حملةالزم به ذكر است كه در تاريخ ايران، حادث. 2
اختماني  ولي از آنجا كه مغوالن داراي فرهنگ و معماري س،ر بر فرهنگ و زندگي اجتماعي مردم شناخته شودموث
 را نيز بر اين خاصي خود، فرهنگ معماري ةچادرنشين و كوچرو بودند، لذا نتوانستند با غلباي نبوده و غالباً  ويژه

  .سرزمين مستولي كنند
3. Lavaneye. 

 همان كشورهاي در حال توسعه يا وابسته و كشورهاي ، كشورهاي پيرامونيپردازان  نظريهبنا به تعريف تخصصي. 4
  .مركز، همان كشورهاي پيشرفته هستند

شود كه بر اساس خواست يك شركت، مانند شركت نفت، به وجود آمده و  شهر به شهرهايي اطالق مي  -شركت. 5
سازي مسكن در مناطق  ر در مطالعات طرح انبوهاي اولين باشهر، شايد برـ  اصطالح شركت. اند تبديل به شهر شده

هاي مختلف علمي و برخي اساتيد  ش و با همكاري گروهي از متخصصان رشته1370كه در سال خيز جنوب  نفت
ه  به كار گرفته شد فعاليت داشت،گروه تحقيق نيز در نگارندهدانشگاهي براي شركت نفت جنوب تهيه گرديده بود و 

  .باشد
6. Topology. 

كنار ( آهن، به روستاي درخزينه  هاي اوليه صدور نفت، نفت با حلب و سپس بشكه و از طريق ريل راه در سال. 7
كش به ساير نقاط  هاي نفت در آبادان نيز توسط كشتي. رفت شد و از آنجا با لنج به آبادان مي حمل مي) رود كارون

  .گرديد  آبادان ميجهان صادر شده و مقداري نيز تحويل پااليشگاه
8. Garden City. 
9. Ebenezer Howard. 
10. Beraym. 
11. Bovarde. 
12. Sik leyn. 
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