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Abstract 
In theories of ethnic identity, belonging to an ethnicity varies with respect to 
ethnic policies, economic conditions, the extent of social system closure, 
etc., which may lose its role and importance in one period and become the 
dominant identity in another. The goal of this article is to evaluate the ethnic 
identity in the city of Ahvaz from the second Pahlavi era to the Islamic 
Republic period. The research data were obtained based on the life history 
technique and through semi-structured qualitative interviews to identify and 
understand the mentality of people whose lived experience was formed in 
Ahvaz. To analyze the interviews, the matic content analysis method was 
used, through which ten primary themes and three central themes were 
identified. The central themes in the second Pahlavi period is "Ethnic 
Identity in the Path of Integration", in the period of the revolution until the 
end of the war is "Ethnic Identity in the path of Differentiation". The results 
show that compared to the past periods, the Bakhtiari and Arab people in 
Ahvaz have a greater tendency to identification based on ethnicity, and 
ethnic identity has become a strong and effective identity in the urban 
society of Ahvaz. 

Keywords: Ethnic Identity, Ahvaz, Renovation, Ethnic Differentiation, 

Bakhtiari, Arab. 
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دوم  یاهواز )از دوره پهلو یدر جامعه شهر یقوم تیتحوالت هو

 (یاسالم یتا دوران جمهور

  

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یشناس جامعه اریدانش   یشالچ دیوح
 

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یشناس جامعه اریاستاد  جنادله  یعل
 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یشناس جامعه اریاستاد   زاد یعال لیاسماع
 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یفرهنگ یشناس جامعه یدکتر یدانشجو  زاده  یمسعود زال
 

 چکیده
ی قومي، شرایط اقتصادی، باز یا ها استیسبر مبنای نظریات هویت قومي احساس تعلق به قومیت با توجه به 

ی نقش و اهمیت خود را ا دورهممکن است در  که ی متغیر استا دهیپدبسته بودن نظام اجتماعي و ... 
در پي بررسي  رو شیپی دیگر به هویت مسلط تبدیل شود. بر همین اساس مقاله ا برههو در  داده ازدست

ی ها داده. باشد يمي اسالمهلوی دوم تا دوران جمهوری پ دورةتحوالت هویت قومي در شهر اهواز از 
یافته جهت شناسایي و  ساختار مهینپژوهش بر مبنای تکنیک تاریخچه زندگي و از طریق مصاحبه کیفي 

. برای اند آمده به دست، گرفته شکلدر شهر اهواز  ها آندرک ذهنیت افرادی که تجربه زیسته 
که از این طریق ده مضمون اولیه و سه  شده استفادهیل مضمون از روش تحل ها مصاحبه لیوتحل هیتجز

در  «هویت قومي در مسیر ادغام» پهلوی دوم دورةمضمون محوری شناسایي شده است. مضامین محوری در 
هویت قومي » و دوران بعد از جنگ «هویت قومي در مسیر همبستگي اجتماعي»انقالب تا پایان جنگ  دورة

ی گذشته دو قوم بختیاری و ها دورهکه در قیاس با  دهد يمپژوهش نشان  جینتا .باشد يم «در مسیر تمایزیابي
ي بر پایه قومیت دارند و هویت قومي به یک هویت پررنگ ابی تیهوی به تر شیبعرب در شهر اهواز تمایل 

 شهری اهواز تبدیل شده است. جامعهو اثرگذار در 

  .عرب ،یاریبخت ،یتیهو یابیزیادغام، تما ،یاهواز، نوساز ،یقوم تیهو :ها واژهکلید
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 مقدمه

هویت  ژهیو به ها فرهنگ خردهو  ها تیهورشد  توان يمی جهان امروز را ها يژگیویکي از 

2دانست. از همین رو استوارت هال 1قومي
 ها آنو تالش  ها تیقوماز کشف دوباره  (1997) 

ی ها هینظر. این نگرش در تقابل با دیگو يمی سخن ا هیحاشاز موقعیت  شدن خارجدر جهت 

ی دوران پیشامدرن ها بازماندهی قومي را ها تیهوکالسیک علوم اجتماعي قرار دارد که 

، گسترش آموزش، جای خود را به شدن يصنعتشهرنشیني،  جهیدرنتکه  دانستند يم

ی از ا مجموعهاما ؛ (Malesevic, 2016:15داد )ی کالن و فراگیر خواهند ها تیهو

و پیامدهای آن نشان داد که چنین دیدگاهي با  شدن يجهان ازجمله وستهیپ هم بهتحوالت 

ی ها جنبشکاسته نشده، بلکه  ها تیهو گونه نیااز اهمیت  تنها نهواقعیت همخوان نیست و 

 طرةیسکه به دنبال رهایي از  اند گرفتهی قومي شکل ها تیهومتعددی بر پایه همین 

. در جامعه باشند يم شان يخیتارارائه تعریفي یگانه از خود و هویت  ی ملي وها گفتمان

را به  شان يفرهنگو اشکال مختلف هویت  ها قالبی مختلف در ها تیقومامروز ایران نیز 

 .گذارند يممعرض نمایش 

 بیان مسئله

قومیت همواره نقش مهمي در  باآنکهمرکز آن؛ شهر اهواز  ژهیو بهدر استان خوزستان و 

ي به فرهنگ و هویت مردمان این شهر داشته، اما در برهه کنوني با رشد فزاینده ده جهت

 مطالعات نتایج. می( مواجهعرب و بختیاریشهر )ي قومي از سوی اقوام این ابی تیهو

 موجهمچون  خوزستان در بختیاری و عرب قوم دو بین در قومي هویت پیرامونشده  انجام

ارتباطات ایرانیان توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  یها نگرش وها  ارزش پیمایش سوم

 .باشد يم قومي هویتبودن  پررنگ از حاکي (2018) یحقمراد و و بهشتي (2017)

 احیای قومي، روابط یها شبکه تقویت همچون مواردی در ي قوميطلب تیهواین  یها نشانه

 نقش قومي، مطالبات محوریت با یيها گروه و احزاب ،ها رسانه تشکیل قومي، یها سنت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ethnic Identity 

2. Hall, Stuart 
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 نمادهای به دادن تیاهم اداری، نظام و انتصابات انتخابات، در قومي هویت کننده نییتع

در کنار این مشاهده است.  خوبي قابل به...  و قومي یها شیگو و زبان لباس،همچون  قومي

ي به توجه يب همچونی اخیر توجه به بحث قومیت با عناویني مختلفي ها سالموارد در 

یي، انتصابات قومي و ... وارد ادبیات رسمي بسیاری از گرا قومحقوق اقوام، شکایت از 

 .(Soleimani, 2021; Khalilian, 2021) مسئوالن استاني نیز شده است

یي در حوزه مطالعات قومي به این اشاره دارد که هویت قومي گرا برساخترویکرد 

که مرتبط با  شود يمی گوناگوني ظاهر ها صورتی مختلف در اشکال و ها برههدر 

ی سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي جامعه است. در حقیقت هویت قومي بسته ها هیرو

با دولت  ها تیقوم، نحوه تخصیص منابع، رابطه ها گفتمانی اجتماعي و تاریخي، ها نهیزمبه 

تغییرات معنایي هویت  توان يمکه ذیل این دیدگاه  شود يمو ... دچار تحول و دگرگوني 

، شناسایي آورند يمیي که این معاني را به وجود ها سمیمکانو  ها نهیزم چنین همقومي و 

ی ا دهیپدی قومي در شهر اهواز نیز ها گروههویت  رو ازاین (Slootman, 2018:22) .نمود

چهل تاکنون رخدادها و  دهةاستان خوزستان و شهر اهواز از  که اینایستا نبوده و با توجه به 

ی هویتي، ها استیساکتشاف نفت، نوسازی سریع و شتابان،  همچونتحوالت متعددی 

ي و طیمح ستیزی اقتصادی و ها بحرانی انقالب، جنگ و پیامدهای ناشي از آن، ریگ شکل

انتظار داشت درک و ذهنیت افراد ساکن در شهر اهواز نسبت  توان يمرا از سر گذرانده،  ...

ی متفاوتي را تجربه نموده است. بر ها تیوضعو بسترها  ها نهیزمبه هویت قومي خود در این 

کساني که از دوره پهلوی  ستةیز تجربهبا شناخت ذهنیت و  رو شیپهمین اساس پژوهش 

 از جامعينسبتاً  تصویر کوشد يم، اند داشتهدوم تا دوران فعلي در این شهر سکونت 

 با همسو اقتصادی فرهنگي و سیاسي، اجتماعي، یها نهیزم قومي با توجه به هویت تحوالت

 .دهد ارائه آن

 پیشینه تجربی

مرز تا مرز: پژوهشي جامع در باب هویت »در کتاب از  (2021) یاحمدی پژوهش ها افتهی

و  ها عرب، کردها، ها ترک همچونی قومي ها گروهکه  دهد يمنشان  «و قومیت در ایران
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 ازنظرمعتقدند که جایگاه سیاسي درخوری در ساختار سیاسي کشور ندارند،  ها بلوچ

برخورداری از امکانات تفاوت فاحشي با مناطق مرکزنشین دارند، توجهي به زبان مادری 

ي توجه يبرد مو ها آنی گوناگون هویت و تاریخ ها جنبهي از طورکل بهو  شود ينم ها آن

ی مختلف ها گونهپیرامون بررسي  (2020) یيرزایم اهلل تیآقرار گرفته است. در پژوهش 

یي در بین دانشجویان، گرا قومناسیونالیسم و نسبت آن با دو مفهوم احساس تبعیض و 

و دانشجویان بلوچ و عرب به  یيگرا باستان گونة گرایش دانشجویان دو قوم لر و فارس به

 ازنظری مختلف ها تیقومتفاوتي بین دانشجویان  ضمناًمذهبي و دولتي بوده است.  گونة

دانشجویان  نیتر کمبه  نیتر شیبیي از گرا قوممیزان  ازنظرناسیونالیسم مدني وجود ندارد. 

اقوام کرد، بلوچ، ترک، عرب، لر و فارس؛ و میزان احساس تبعیض، دانشجویان کرد، 

نشان  (2019) . نتایج پژوهش طالبي و کریم زادهباشند يمس بلوچ، عرب، لر، ترک و فار

ی داخلي و عوامل کارگزاری داخلي و ها نهیزمکه دو متغیر اساسي شرایط و  دهد يم

قومیت در ایران  شدن ياسیسي قومي یا طلب تیهوتشدید  ساز نهیزم عنوان بهخارجي 

ی اقتصادی، ها نهیزمی داخلي شامل شرایط و ها نهیزم. متغیر شرایط و شوند يممحسوب 

سیاسي، فرهنگي و جغرافیایي؛ و متغیر عوامل کارگزاری داخلي و خارجي شامل عوامل و 

ی جاسوسي خارجي، ها سیسرو نیچن همدر سطح ملي و محلي و  رگذاریتأثی ها مؤلفه

پژوهشي  در (2011) . امیدی و رضایيشود يمو ...  نینش خارجی بیروني، نخبگان ها رسانه

که  اند افتهبه این نتایج دست ی «و قومیت در ایران شدن يجهانابعاد سیاسي » با عنوان

 همچونی فرهنگي اقوام ها شاخصشدن  رانده هیحاشتا حد زیادی باعث به  شدن يجهان

زبان گردیده، اما از جهت سیاسي منجر به  جز بهنحوه پوشش، ازدواج و مناسبات اجتماعي 

ی و گر مطالبهی سیاسي، حساسیت به شکاف بین مرکز و پیرامون، افزایش ها يآگاهرشد 

حاکي از آن است که احساس  ها افتهی (2021)... شده است. در پژوهش موسوی سرشت 

نسبت به مردم عرب استان خوزستان  ها یگذار استیسي در توجه يبمحرومیت نسبي و 

ی هم ا نهیزمته است که وجود عوامل قومي داش-نقش مهمي در بازآفریني هویت فرهنگي

، شرایط جهاني در خصوص تقویت فارس جیخل ةیحاشی از کشورهای ریپذ فرهنگچون 
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ي ابی تیهوی مردم عرب این استان در کنشگرو نیز  ها دولتیي و تبعیت گرا يمحلگفتمان 

 ی پیمایش حاتمي کاهکش و کردونيها افتهبه این مهم کمک نموده است. ی شان يقوم

آن است که هویت ملي در بین قومیت بختیاری  گر انیبپیرامون قومیت بختیاری   (2010)

باالست و از بین چهار بعد هویت ملي یعني بعد جغرافیایي، بعد فرهنگي، بعد زباني و بعد 

. در ارتباط با قومیت، باشد يممیزان مربوط به بعد زباني هویت ملي  نیتر شیبتاریخي، 

میزان هویت قومي در بین این گروه قومي باالست و از بین چهار بعد هویت قومي، بعد 

هویت ملي و هویت  چهارگانةبین ابعاد  ضمناًی برخوردار است. تر شیبتاریخي از اهمیت 

 هویت قومي با هویت ملي رابطه مثبت و معناداری وجود چهارگانةابعاد  نیچن همقومي و 

در بین اعراب خوزستان حاکي از غلبه هویت  (2010)ی پژوهش پورزیتاني ها افتهدارد. ی

قومي بر دیگر سطوح هویتي است. هویت ملي در سطح متوسط و ضعیف و هویت جهاني 

رابطه بین ابعاد هویت جمعي و تعدادی از متغیرها بیانگر  ضمناً. باشد يمدر سطح متوسط 

ه دولت، میزان رضایت از عملکرد حکومت و پایگاه این است که وابستگي شغلي ب

ی عام رابطه مستقیم؛ و گستره تعامالت اجتماعي، احساس ها تیهواجتماعي والدین با 

ی نخستین با ها گروهتبعیض، احساس محرومیت، اصالت قومي، پیوستگي افراد با 

 (2007)نژاد ی رضاها افتههویت قومي( رابطه معکوس دارد. بر مبنای یخاص )ی ها تیهو

بعد از انقالب( خوزستان )سیاسي به قومیت عرب -چهار عامل مهم در ایجاد نگاه امنیتي

ساخت چندپاره ایران و احتمال تسری -2افکار و افعال نخبگان قومي عرب، -1نقش دارند: 

ی خارجي و اثرگذاری ها قدرتمداخالت -3، نینش تیاقلی قومي به سایر مناطق ها بحران

موقعیت استراتژیک و جایگاه انرژیک و ژئوپلیتیک خوزستان در -4و  فراملي یها گفتمان

ی ها تیقوم( با بررسي 1332) یمقصودامنیت ملي ایران و حتي منطقه خاورمیانه. مجتبي 

با حکومت محمدرضا پهلوی  ها آن رابطةدو قوم بختیاری و عرب و  ازجملهمختلف ایراني 

آن کاهش قدرت دولت  تبع بهبه این نتایج دست یافته است که با کنار رفتن رضاشاه و 

آذربایجان و کردستان افزایش  ژهیو بهی مختلف ایران ها بخشمرکزی منازعات قومي در 

یه به حاش شیازپ شیبی قومي ها گروهمرداد،  23ی بعد از کودتای ها سال. ولي در ابدی يم
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1یسیلتیس ازنظر. شود يمی آنان بر تحوالت سیاسي کشور بسیار کم رگذاریتأثو  شده رانده
 

فرهنگ و زبان  نمودن حاکمی در ایران از همان ابتدا به دنبال ساز ملتپروژه  (2016) 

ی ها جنبشمشترک بر کل جامعه و حذف تنوع فرهنگي بود و همین مسئله منجر به برخي 

ی ریگ شکلقومي گردید که بالفاصله توسط حکومت پهلوی سرکوب شدند. پس از 

ی ها تیاقلی قومي از فرصت به وجود آمده برای احقاق حقوق ها گروهانقالب اسالمي 

قومي، بحث خودمختاری را مطرح کردند، ولي هدف حکومت ایجاد یک هویت دیني 

2راسموس کریستین الینگفراملي و عدم توجه به هویت قومي بود. -فراقومي
با  (2013) 

ی قومي در طول ها گروهاین  فرازوفرود، عرب و بلوچ به کرد تمرکز بر چهار قوم ترک،

که به دلیل  داند يم. وی قومیت را یکي از مسائل بغرنج جامعه ایراني پردازد يمسه دهه 

ورده، به یي نیز پیوند خگرا اسالمی اخیر با ها دههیي که در گرا يملنوعي  طرةیس

 با هویت ملي منجر شده است. ها آن معارضة جهیدرنتو  ها تیقوم شدن ياسیس

ی ها پژوهشکه اغلب  دهد يمي نشان طورکل بهمرور مطالعات مرتبط با هویت قومي 

 همچونبه مواردی  ها آن تر شیبکه در  اند شدهي انجام کمی ها روشاین حوزه بر مبنای 

سنجش هویت قومي و یا رابطه هویت قومي با سایر متغیرهای اجتماعي پرداخته شده است. 

از منظر رابطه بین نخبگان  تر شیبی قومي ها گروهی تاریخي نیز وضعیت ها پژوهشدر 

و به جایگاه  قرارگرفته موردمطالعه ها دولتی قومي ها استیسقومي با دولت مرکزی و یا 

در بین آثار موجود توجه  ضمناًمردم توجه چنداني نشده است.  هویت قومي در بین عموم

در قیاس با دو قوم ترک و کرد شده است.  ژهیو بهبسیار کمي به موضوع اقوام در خوزستان 

 کوشد يمی پژوهشي موجود، خألهابا مدنظر قراردادن  رو شیپبر این اساس پژوهش 

زیسته  تجربة ةیپای تفسیری و بر ها وشرتحوالت هویت قومي در شهر اهواز را با عنایت به 

 قرار دهد. موردمطالعهنخبگان قومي  لزوماًعموم مردم و نه 
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2. Elling, Rasmus Christian 
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 چهارچوب مفهومی 

یي، بلکه آزما هینظر باهدفی مختلف نه ها دگاهیدو  ها هینظری کیفي اشاره به ها پژوهشدر 

ایجاد حساسیت نظری برای پژوهشگر است تا بتواند زوایا و ابعاد موضوع پژوهش را 

ی ها هینظرنیز اشاره به  نجایاواکاوی نموده و با ذهنیتي فعال با واقعیت مواجه شود. در 

 .ردیگ يمهویت قومي در راستای ایجاد چنین ذهنیتي صورت 

چگونه پویایي روابط قومي و نژادی  کهمتمرکزند ی تضاد بر این موضوع ها هینظر

 عنوان بهیک گروه را  حال نیدرعولي  کند يمی بند میتقسی مختلف ها گروهجامعه را به 

بر از طریق تقسیم افراد  2و نژادپرستي 1یمدار قوم. در حقیقت دارد يمگروه مسلط نگه 

 بخشند يمو تداوم  کنند يمی نژادی و قومي، وضع موجود را حفظ ها گروه اساس

(Guerreo, 2019:165-166.) قومیت را  شدن ياسیسي قومي و طلب تیهو 3از دیدگاه هچتر

توضیح داد. مطابق نظر او موج  5و تقسیم فرهنگي کار 4باید در ارتباط با استعمار داخلي

و اجتماعات به شکل  ها گروهمنابع قدرت بین  شود يمنامتوازن نوسازی در جامعه موجب 

 صورت بهی کلي، اقلیت افراد از این منابع بند صورتدر  که یطور بهنامتساوی توزیع شود؛ 

ی فرهنگي با ها تفاوت. اگر شوند يمکم برخوردار  صورت به ها آنمردم از  تر شیبزیاد و 

ذب و آن ج تبع بهو  شود يمفرهنگي پدیدار  کار میتقسی اقتصادی عجین شود ها ینابرابر

. در این دیدگاه رسد يمی در جامعه ملي به حداقل ا هیحاشادغام سیاسي اجتماعات 

ي است که از جانب گروهي پیراموني علیه العمل عکسی قومي ها چالشهمبستگي و 

 (Ghaderzadeh & Mohammadzadeh, 2018:34).ردیگ يماستعمار مرکزی شکل 

هویت قومي  ژهیو بهنوسازی ابتدا این تصور وجود داشت که ساختارهای سنتي و  ةیدرنظر

نهادهای  سیتأس، شدن يصنعتو باید از طریق  باشند يممانع هرگونه پیشرفت و توسعه 

ی ها ارزشی جمعي و ... هویت قومي را تضعیف و ها رسانهآموزش و  گسترش جدید،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ethnocentrism 

2. Racism 

3 . Hechter 

4. Internal Clonial. 

5. Cultural Division OfLabor 



 05 |و همکاران    یشالچ... ؛  اهواز  یدر جامعه شهر یقوم تیتحوالت هو

به نقش نوسازی در ظهور و بروز  متأخرای اما در رویکرده؛ مدرن را جایگزین آن نمود

 عرصةی دولت مدرن و نوسازی در ریگ شکلبا  مثال عنوان به. شود يم تأکیدی قومي ها تنش

اقتصادی و آموزشي، قشری از روشنفکران قومي پدید آمدند که به دنبال تصاحب مناصب 

 ها آندر ساختار دولت جایي برای  که يدرحالي در ساختار دولتي بودند، نیآفر نقشو 

ی خود و ها خواستهابزاری برای رسیدن به  عنوان بهاز قومیت  جهیدرنتوجود نداشت و 

ی مهم ها هینظریکي دیگر از  .(Newman, 1991پرداختند )ی قومي ها جنبشي ده سامان

ي به هویت قومي ده شکلدر این زمینه به بررسي و نقش نخبگان قومي در تقویت و 

نخبگان قومي با استناد به منابع و میراث فرهنگي به دنبال ایجاد  1پل براس ازنظر. پردازد يم

انسجام فرهنگي بین اعضای گروه هستند تا زمینه را برای بسیج سیاسي علیه دولت مرکزی 

و یا دیگر رقبا به وجود آورند. در این دیدگاه انسجام فرهنگي و بسیج سیاسي بستگي به 

فرهنگ قومي،  دادن نشانی فرهنگي، خاص ها تفاوت نمودن پررنگتوانایي نخبگان در 

 (2017:233)  مالشویچ (Ahmadi, 2018: 160-161). باشد يمو ...  ها تیمحرومبر  تأکید

قومیت معتقد است که در کشوری مثل  مندشدن مسئلهتوجه به نقش نخبگان در  با

ی ها استیسی فرهنگي پیامد مستقیم ها تفاوت سابقه يبگسترده و  شدن نهینهادیوگوسالوی 

آن نخبگان قدرتمند یوگسالوی از تمرکززدایي و تکیه بر  موجب بهخاصي بود که 

استفاده  شدن برالیلو  شدن کیدموکراتابزاری برای اجتناب از  عنوان بهی فرهنگي ها تفاوت

ای . در حقیقت نخبگان دولتي ساختاری با چندین جمهوری و دارای تمایزهکردند يم

فرهنگي ایجاد نمودند تا بتوانند کنترل بیشتری بر جامعه خود داشته باشند که با ضعف 

و  ها تفاوت شدن پررنگی فرهنگي سیاسي شدند. پیامد این شرایط ها هیالحکومت این 

گر محرومیت نسبي تد رابرت  ةینظردر ظهور ستیزهای هویتي در یوگوسالوی بود. 

از محرومیت شدیدی برخوردار  ها گروهیک گروه قومي نسبت به سایر  هرگاه 2(1993)

ی سیاسي، اقتصادی و فرهنگي بر آنان اعمال ها ضیتبعباشد و یک دولت یا یک گروه 

در سطح گروهي افزایش خواهد که پیامد مستقیم این نارضایتي تقویت  نماید، نارضایتي
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خشي خواهد بود. در ارتباط با هویت گروهي و تبدیل قومیت به تنها منبع هویت ب

ی ها تفاوتگفت که: یک( هر چه  توان يممحرومیت نسبي  براثربرجستگي هویت قومي 

باشد، احتمال برجستگي  تر شیبدر تعامل است،  ها آنیي که مداوم با ها گروهبا  گروهیک 

به که  دیبا يمفرهنگي زماني اهمیت -. دو( هویت قوميشود يمو اهمیت هویتشان بیشتر 

لحاظ رواني، احساس محرومیت و یا عکس آن، برخورداری و برتری را در گروه به وجود 

برگرفته از تجارب و  ها اسیقو این  زنند يمدر جوامع متنوع دست به قیاس  ها گروهآورد. 

ی رقیب موجب برجستگي ها گروهاساطیر مشترک است. سه( منازعه آشکار با دولت و 

با توسل به  کوشند يمسیاسي -. به همین دلیل بسیاری از رهبران قوميشود يمهویت 

و فجایع تاریخي، هویت  شدن يقربانی محرومیت و ها سمبلخاطرات و حوادث تاریخي، 

 ها تیقومی دیگر از نظریات تمایل ا دسته در .(Ghasemi, 2007کنند )گروهي را تقویت 

چیز در بطن تحوالتي جستجو کرد که از آن به احیای هویت قومي خود را باید بیش از هر 

ی ارتباطي با بسط ها یتکنولوژاز طریق  شدن يجهان. شود يمیاد  شدن يجهانبا عنوان 

روابط انساني و فضاهای اجتماعي مرزهای فرهنگ ملي را به چالش کشیده و به افراد و 

بپردازند کال مختلف و اش ها قالباین امکان را داده تا به بازسازی هویت خود در  ها گروه

(Robertson, 2015 (Giddens, 2016.  شدن يجهانمعتقد است که ( 2016) دنزیگآنتوني 

 «شدن روابط اجتماعي و یا از جاکندگي بستر يب»ی که از آن تحت عنوان ا دهیپدبه دلیل 

ی محلي فراهم نموده است. ها تیهوی جدیدی را برای بازتولید ها فرصت، برد يمنام 

ی مدرن از هویت ها تیروادر یک چهارچوب متفاوت با نقد  سمیمدرن پستی ها هینظر

ی مواجهیم که تعاریف عام و ا پاره پارهی چندگانه و ها تیهومعتقدند که امروزه با 

 .باشند يمی خاص خود ها ارزشاز هویت را برنتافته و به دنبال زندگي بر پایه  شمول جهان

(Nash, 2016) 1باومن
 همچونیي ها يژگیورا با  مدرن پستفرهنگ  (2015) 

 کند يمو ... تعریف  مراتب سلسلهساختن  تراز هم، شمول جهانیي، فقدان اقتدار گرا کثرت

ی از ا مجموعه ةیپای یکپارچه مدرن نیست و جامعه بر ها تیهوکه در آن خبری از 
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1بارت . در نظریه فردریکابدی يمی گوناگون سامان ها تیهو
 مثابةبه  ها تیهو  (2019) 

ثابت و  وجه چیه بهی این مرز ها محدودهو  شوند يممرزهایي هستند که در گذر زمان ایجاد 

نیست، بلکه همواره در حال دگرگوني بوده و حتي ممکن است این  شده نییتعاز پیش 

کامل محو شوند. به عبارتي هر گروهي که برای خود هویتي  طور بهمرزها در گذر زمان 

ی اصلي ها مؤلفه، این تعریف وابسته به شرایط است و با تغییر شرایط کند يمتعریف 

 2018) 2ویمر آس آندرهنیز متفاوت خواهد بود.  ها آنتعریف مرزهای قومي و صیانت از 

ی قومي ها گروهی فرهنگي ها تفاوتبا اتخاذ دیدگاه بارتي از یک سو و پذیرش  (2008 &

یي در حالت عادی چندان مهم و اثر ها تفاوتنین از سوی دیگر بر این نظر است که چ

. در این شوند ينمی مرزهای فرهنگي مشخص و انحصاری ریگ شکلگذار نبوده و منجر به 

که جامعه با  شوند يمیي قومي گرا خاصیي تنها زماني منجر به ها تفاوتدیدگاه چنین 

هویت  شدن پررنگچنین تبعیض همراه باشد. به عبارتي  اجتماعي و هم-انسداد سیاسي

قومي ریشه در وضعیت تخصیص منابع، گفتمان حاکم بر جامعه، تحرک اجتماعي و ... 

 دارد.

ی هویت، ریپذ تحول، چهارچوب مفهومي پژوهش با تأکید بر ها هینظربا عنایت این 

ی قومي را در بستر عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادی، ها گروهتعبیر و تفسیر ذهنیت 

، ها دولتی قومي ها استیس همچونسیاسي و فرهنگي مرتبط با ایران و استان خوزستان 

و  شدن يجهان دةیپدی قومي، ها گروهتحوالت سیاسي، انقالب و جنگ، وضعیت اقتصادی 

 .دهد يمقرار  موردمطالعه ...

 روش تحقیق

شامل دو گروه قومي  موردمطالعهکیفي انجام شده است. جامعه  روشاین پژوهش بر مبنای 

افرادی از  رندةیدربرگپژوهش  نمونة. باشد يمساکن در شهر اهواز یعني بختیاری و عرب 

دو . اند کردهپهلوی دوم تا دوران فعلي در این شهر زندگي  دورةاین دو قومیت است که از 
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توانایي یادآوری گذشته( برای انتخاب افراد در نظر گرفته شده است. حافظه )مالک سن و 

توانایي یادآوری  ضمناًو قبل از آن بوده و  1335سني افراد باید از متولدین سال  ازنظر

از طریق تکنیک تاریخچه  ها داده ی زیسته خود را داشته باشند.ها تجربهشرایط آن دوران و 

انجام  افتهیساختار مهیننفر مصاحبه کیفي  22همین راستا با و در  اند آمده دست به 1زندگي

با  استفاده شده است. 2از روش تحلیل مضمون ها داده لیوتحل هیتجزشده است. جهت 

ی از ا مجموعهما با  تر عامدر الگوهای  ها آن قراردادنی پژوهش و ها دادهی کدگذار

ی مختلف ها دورهدر  شان يقومتفسیر افراد از هویت  دهنده نشانداریم که  سروکارمضامین 

 .باشند يم

 در پژوهش کنندگان مشارکت. فهرست 0جدول 

Table 1. list of participants in the research 
 درصد فراواني  ها يژگیو

 جنسیت
 85 23 مرد
 15 4 زن

 تحصیالت

 22 6 زیر دیپلم
 26 7 دیپلم

 37 10 و لیسانس پلمید فوق
 15 4 و دکتری سانسیل فوق

 سن

 48 13 سال 27تا  55
 33 9 سال 25تا  21

 19 5 سال 25باالتر از 

 قومیت
 44 12 بختیاری

 46 15 عرب

 ی تحقیقها افتهی

ی انقالب اسالمي تا پایان ریگ شکلپهلوی دوم،  دورةی تحقیق در سه ها افتهدر این بخش ی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Life History 

2. Thematic analysis 
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تاریخي مضامین بر مبنای  دورة. در هر اند شدهجنگ و از پایان جنگ تا دوران فعلي ارائه 

، اند داشته شونده مصاحبهبرحسب اهمیتي که برای افراد  نیچن همو  شده مطرحموضوعات 

است  آمده دست بهی اولیه، یک مضمون محوری ها مضمون. با ترکیب اند شدهی بند صورت

 .باشد يمکه بیانگر وضعیت هویت قومي در هر دوره 

 دوره پهلوی دوم-0

 مضامین اولیه-0-0

 تعامالت بین قومی-0-0-0

فراواني بر روی آن داشتند، تعامالت گسترده  تأکید موردمطالعهمواردی که افراد  ازجمله

روابط اجتماعي محدود به  شبکةبین اقوام مختلف در سطح شهر اهواز بود. از دید آنان 

ی قومي نبود و نوعي گشودگي بین افراد در تعامالت اجتماعي وجود داشت. ها يوابستگ

استخراج  شوندگان مصاحبهی ها صحبتی که در ارتباط با این مضمون از ا نکتهاولین 

 گردید، اشاره به تنوع فرهنگي زیاد شهر اهواز بود:
از مناطق کشور بهتر بود. اشتغال زیاد بود.  تو اهواز شرایطي شغلي به نسبت خیلي

. چون کار بود خیلي مهاجرت اتفاق افتاد. دنیخواب يمکارگر زیاد  ها فلکهیادم تو 
شده نسبت به اون موقع. همه خوزستانین. ولي اون موقع شهر  تر کدستشهر ی اآلن

 (.1عبود )رنگارنگ 
مهاجرت زیاد شد یادمه مردم  کم کم. کردن يمزندگي  ها عرب تر شیبحصیرآباد  

شلوغ شد و  جا اوناومدن و یدفعه  ها یاریبخت اکثراً به این منطقه... آوردنهجوم 
هم  ها ياصفهانو حتي  ها يدزفولبافتش تغییر کرد. بازار که فعال شد شوشتری و 

 ب() اومدن.

که  شود يمی ترسیم ا گونه بهپهلوی محیط اجتماعي  دورةذکرشده اهواز  قول نقلدر 

. در ضمن افراد در ابدی يمی فراوان گسترش ها مهاجرت باوجودتعامالت اجتماعي فراقومي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 شود. استفاده مي «ع»و « ب» شوندگان بختیاری و عرب به ترتیب از حروف . جهت اختصار برای مصاحبه1
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ی ا گستردهمقایسه با امروز پیرامون کیفیت تعامالت اجتماعي معتقدند که روابط اجتماعي 

 ی مختلف وجود داشته است:ها فرهنگو  ها تیقومبین 

نبودیم  طور نیایادی بین مردم بود و ما ز رابطةی و قومي نبود و ا فهیطافضای  اصالً
غیر  تر شیبرابطه داشته باشیم. دوستای ما  هامون قومباید با هم  حتماًکه بگیم 

 ع() و برام مهم نبود که طرف عربه یا نه. بودن عرب

ی تعامالت اجتماعي در آن دوره اشاره به روابط زیادی است که بین ها يژگیویکي از 

افراد یک محله وجود داشته است. چنین ارتباطاتي از منظر یکي از پاسخگویان باعث 

 ي شده بود:قومی بر هویت ا محلهاولویت هویت 
همبستگي داشتن.  باهمی محله خیلي ها بچهداشتیم.  باهمی زیآم مسالمتزندگي 

و فرقي نداشت هر  باهم میشد يمجمع  ها بچهبین محالت، ما  شد يما وقتي دعو
از  تر مهم بودن محله همی بود تا قومي. حس ا محلهکي مال چه قومیتیه. دعواها 

 ب() و بختیاری بودن بود. بودن عرب

هر چه  که یطور بهحساسیت بین فرهنگي ارتباط مستقیمي با تعامالت اجتماعي وجود دارد، 

افراد یک فرهنگ نسبت به فرهنگ دیگری نگرش خاصي داشته باشند، چنین نگرشي 

و باعث ایجاد فاصله اجتماعي بین  گذارد يم ریتأثبر تعامالت اجتماعي  خود خودبه

در پژوهش چنین  کنندگان مشارکتی برخي از ها صحبت. از شود يمی قومي ها گروه

امروز وجود دارد، در بین مردم  که ینحو بهی قومي ها گروهبین  تیحساسکه  دیآ يبرم

 :شود ينمدیده 

فرد مقابل من چه قومیتي داره وجود نداشت  که ایني حساسیتي روی ابی دوستدر 
 تر شیب ها تیحساسي نیب يمکه  اآلناین چیزها به نسبت امروز مهم نبود.  اصالًو 

 ب() هم فرهنگ خودش رو پیدا کنه. کنه يمي سعي هرکسشده و 

در آن دوره  ها عربي تصور خاص نسبت به نوع بهمعتقد  باوجودآنکهیکي از افراد 

 :کند يمی مردم در آن دوره اشاره ا گسترده، ولي به روابط اجتماعي باشد يم
زیادی  وآمد رفتزیاد ارتباط داشتیم تو منطقه عامری.  ها یشوشترو  ها يدزفولبا 
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ی قومي. کلمه ها بحثبه  زدن يمدامن  ها يدزفولبین مردم بود. به نظرم شوشتر 
و حساس بودن. در فضای عمومي و در بین  گفتن يم ها اون تر شیبرو  عرب
هستن. علتش هم این بود که درصد  ها عرببچه  نجایامادر نرو  مثالًبود  ها هیهمسا
یه  گفتن يمبود. به نظرم درست هم  تر شیب ها اون خون درسی خوب و ها جوان

هم درصد بگیری اونا باسوادترن. من هیچ تعصبي نداشتم. من  اآلنبود. واقعیت 
داشتن مشکل  ها اوندرگیر این مباحث نبودم. برام عجیب بود که چرا  وجه چیه به
 ع(.)

 تضعیف فرهنگ قومی-2-0-0

وجود دارد که  ورسوم آدابی از عناصر، نمادها، باورها و ا مجموعهدر هر گروه قومي 

احساس  کننده نییتعو میزان پایبندی به این فرهنگ،  بودهفرهنگ آن گروه  دهنده لیتشک

و -که قومیت بختیاری دارد از تغییر شوندگان مصاحبه. یکي از باشد يمقومي  تیهوتعلق به 

و  دیگو يمپس از اکتشاف نفت سخن  ژهیو به ها یاریبختفرهنگ -یا به عبارتي از تضعیف

 :دهد يمیي به قومیت عرب نیز تسری ها تفاوتدر نظرگرفتن  البته این تغییر فرهنگي را با
شدن. دلیلم داشت چون اولین  زده غربزود  ها یاریبخت گفتن يمیادمه اون موقع 

با  ها یاریبختما رو عوض کرده بود.  زیچ همهچاه نفت تو مسجدسلیمان بود. نفت 
سریع رنگ  ها یاریبختگذاشتن... ما  ریتأثزیاد ارتباط داشتن و رو ما  ها يغرب

به  که اینهم با  ها عربعوض کردیم و سنت هامون رو ول کردیم و جدید شدیم. 
 ب() بودن ولي از فرهنگ سنتیشون فراری بودن. هاشون سنتتو  تر شیبنسبت ما 

ی افراد حاکي از همسوشدن با فرهنگ جدید و ها گفتهدر حوزه زبان، پوشش و موسیقي 

 ها عربزباني در بین  ازنظر. باشد يمشهری آن دوره و فاصله گرفتن از فرهنگ قومي 

این نسل تمایل چنداني به  که یطور به، دیبا يمنسل جدید زبان فارسي گسترش  ژهیو به

ی به استفاده از ا عالقهز نی ها یاریبختاستفاده از زبان عربي در حوزه عمومي ندارد. در بین 

 :شود ينمگویش محلي دیده 

همکاراش  تر شیبپدرم فارسیش خوب بود چون کارگر سازمان آب و برق بود. 
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یه زن روستایي بود ولي ذهن خیلي بازی داشت.  که اینفارس بودن. مادرم با 
 تر شیبخیلي دوست داشت فارسي یاد بگیریم برا درس خوندن مهم بود...تو خونه 

 ع() بهتر بود. زدن حرف. محیط جوری بود که فارسي میزد يمفارسي حرف 

ی هم ا عالقهبلد نبودم و  اصالًولي من  کرد يمبختیاری صحبت  لهجةپدرم به 
نداشتم تا با این لهجه صحبت کنم. دوست داشتم فارسي رو بدون لهجه صحبت 

 ب() کنم.

و ترجیح  دهند يمش خود را از دست ی سنتي در بین نسل جدید ارزها لباسپوشش،  ازنظر

دلیل مهاجرت خانواده خود به  اساساًی جدید است. یکي از افراد ها پوششاستفاده از  ها آن

تا  چراکه، کند يمشهر اهواز را تمسخر اطرافیان در استفاده از لباس مخصوص کار معرفي 

 عجیب بوده است: کامالًیي برای مردم روستایي ها پوششآن زمان چنین 
که وقتي تو  کرد يمپدرم تو مسیر دارخزینه برای پمپاژ نفت نزدیک مالثاني کار 

بود چون دشداشه رو کنار گذاشته بود و لباس کار پوشیده  شده استخدامشرکت 
بهش خندیده بودن و مسخره کرده بودن. مادرم بهش گفته بود بریم  ها بچهبود 

 ع() .کنه ينمبهتره هم دیگه کسي مسخرمون  اهواز زندگي کنیم هم امکاناتش

 :کند يمپاسخگوی دیگری نیز در زمینه پوشش دیدگاه مشابهي را بیان 

جو طوری بود که دشداشه و لباس عربي مرسوم نبود.  دمیپوش يمي رعربیغما لباس 
دشداشه  اوقات يبعضبود تو روستا  آگه. مهماني دنیپوش ينمهم  ها یاریبختالبته 

 تر مسن. افراد دمیپوش ينملباس محلي  اصالًبا اصرار پدرم. ولي تو شهر  دمیپوش يم
انگار زشت بود. یادمه  نداشتن دوست اصالًولي جوونا  دنیپوش يمچرا لباس محلي 

و مدیر  کردن يمیه نفر بود که دو سه بار با دشداشه اومد مدرسه همه بهش نگاه 
 ع() بپوشي. ها بچهبهش گفت حق نداری این جوری لباس بپوشي. باید مث بقیه 

، گذارد يم ریتأثی مردم ها شیگرادر کنار پخش زیاد موسیقي از رادیو و تلویزیون که بر 

و  ها جشن، ها پارکدر اهواز نوعي موسیقي که در پیوند با فضای بومي منطقه است در 

 :کند يمیدا ی عمومي رواج پها مکان
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تو شهر صدای آغاسي  کالًاون موقع تو اهواز موسیقي بازاری خیلي رواج داشت.  
 ع() بودن. طور نیهمهمه هم  دادم يمموسیقي فارسي گوش  تر شیبپخش بود. من 

چون تلویزیون و رادیو که مردم داشتن صبح تا شب  میداد ينمموسیقي محلي گوش  
 ب() ی هم به موسیقي محلي نداشتم.ا عالقه و من خودم دادن يمموسیقي فارسي گوش 

 جةینتتوان گفت، باتوجه به تغییرات صورت گرفته در  های فوق مي براساس گفته

های هویتي حکومت پهلوی در راستای رواج یک هویت معیار و  مدرنیزاسیون و سیاست

شده و عناصر  تضعیف در بین جوانان ژهیو بهو نمادهای فرهنگ قومي  ها مؤلفهساز،  همگون

 .شود يمفرهنگي جدیدی وارد زندگي مردم 

 ناآگاهی قومی-3-0-0

این مضمون ناظر به میزان آگاهي افراد متعلق به یک قوم از تبار، تاریخ، فرهنگ، نمادها، 

ی یکي از ها گفته. در باشد يماهمیت تمایزهای هویتي  نیچن همفعالیت نخبگان قومي و 

توصیف  گونه نیاافراد آگاهي پیرامون ریشه و تبار در آن دوره در مقایسه با وضعیت فعلي 

 شده است:
بهش  میزد يمحرف  باهمیه دوست قدیمي دارم عربه. چند مدت پیش داشتیم 

هیچ حرفي از عرب و بختیاری و عجم و اینا نبود. دیدی چه  قبالًگفتم محمد یادته 
چقد زیاد شده.  اآلناین چیزا  جروبحثدرومده. درگیری لفظي و  اآلنبساطي 

 ةیهمسااره واال از این چیزا خبری نبود. » خونشون پل سیاه بود و اون طرفا. گفت:
ی هستن. دیدی ا فهیطااز چه  میدونست ينم اصالًخود ما عرب بود. گفت تا انقالب 

باید تمام جد  ننیب يممدیگرو ببین عربا ه اآلن. «دونن يمعرب ریز و پیز همدیگرو 
یعني از عرب و عجم ؛ شدن جور نیهم ها یاریبختو آباد همدیگرو مشخص کنن. 

 ب() و بختیاری کار به جایي رسیده که میخوان طایفه و تیره رو مشخص کنن.

یي است که بر هویت ها گروهیکي از مصادیق اصلي آگاهي قومي، اطالع افراد از فعالیت 

فرهنگ قومي، مواجهه و یا  کردن برجستهو مطالباتي را جهت حفظ و  کنند يم تأکیدقومي 

. یکي از کنند يمبا دولت مرکزی جهت برقراری عدالت قومي و ... مطرح  وگو گفت
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که در دوران جواني اهل مطالعه و پیگیر اخبار سیاسي بوده درباره فعالیت  شوندگان مصاحبه

 :دیگو يممردم عرب اهواز بر  ها آن ریتأثی قومي عربي و ها گروه

بحث فلسطین و اسرائیل توجه رو به کشورهای عربي و هویت عربي جلب کرد  
تا عربي. یادمه یک گروه آزادیبخش  دونستم يمجریان رو اسالمي  تر شیبولي 

یي عبدالناصر در خوزستان شکل گرفته بود که البته گرا يمل ریتأثعربستان تحت 
خیلي سریع جمع شدن چون تجربه نداشتن و یکي از پسر عموهای من هم جز 

خارج بودن  ریتأثتحت  تر شیبی چندان آگاهي نبودن. ها آدم کالًبود ولي  ها اون
 ها ستیانریاپان  ها نیاتا داخل. شاه یه سیاست خیلي بدی تو استان ایجاد و در برابر 

رو فعال کرد و یه خورده فضا ملتهب شد. ولي تو فضای مردم، سلوک مردم هیچ 
تاثیری نداشت تو یه قشر خاص تو یه قشر تحصیل کرده مورد توجه قرار 

 ع()گرفت.

برخي فعاالن قومي به دلیل ارتباط با  اگرچهمشخص است  آنچهباال  قول نقلدر توصیف 

ی عربي( و آگاهي از تحوالت هویتي کشورهاتحوالت  کشور )ازجملهجریانات خارج از 

یي بازخوردی ها تیفعال، ولي در جامعه چنین اند نمودهاقدام به تشکیل یک گروه قومي 

با خود همراه کنند.  موردنظرمردم را در راستای اهداف  اند نتوانستهنداشته و فعاالن قومي 

برخي از پاسخگویان در صحبت از این موضوع به آگاهي عمومي و سیاسي بسیار پایین 

که مردم از طریق -و معتقدند که برخالف شرایط کنوني کنند يممردم در آن دوره اشاره 

پهلوی  دورةدر -ی دارندتر شیبو سطح سواد باالتر، از اوضاع پیرامون شناخت  ها رسانه

 آگاهي نسبت به موضوعات مختلف بسیار پایین بوده است: میزان

نبود که مردم باسوادن و از فضای  اآلنکم بودن مث  ها يآگاهاون موقع سطح 
یادمه تو دبیرستان شنیدیم که شاه گفته ایران  مثالً. فهمن يمرو  زیچ همهمجازی 

عرب نداره و این چیزا. ولي وقتي میومدی بین مردم عادی کسي اطالعي از این 
 ع() چیزا نداشت.

یادمه قبل از انقالب مردم کاری با سیاست و این چیزا نداشتن. سواد مردم خیلي 
 اکثراًوجود داشت. کم بود. شاید تو یه محله بزرگ فقط یه فرد دانشگاه رفته 
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 ب() آگاهي کمي داشتن. واقعاًمردم 

و چنین بافتي تمام وجوه زندگي آنان  کنند يمدر یک بافت فرهنگي زندگي  ها انسانهمه 

. چنین وضعیتي به معنای آن نیست که افراد شناخت کاملي از دهد يمقرار  ریتحت تأثرا 

بلکه ظهور -شوند قائل ميو میان خود و دیگری تمایز -هویت و فرهنگشان دارند

ی از عوامل و ا مجموعهفرهنگ قومي نیازمند  شدن برجستهی هویتي و ها يآگاه

شخصي عدم برجستگي تمایزهای قومي را این گونه  وگوها گفت. در یکي از هاست نهیزم

 :دهد يمتوضیح 

بود.  جا اون، سه تا سینما داشت بازار اصلي اآلنخیابان پهلوی سابق یا خیابان امام  
خیابان پهلوی  کالً. یک مکتب قران هم بود. شدن يمجمع  جا اوندختر پسرها 

ی شریعتي بود و بعضي از روحانیون، ها يسخنرانجای همه بود. تو مکتب قران 
که شب و روز به  ها ستیرانیاگلسرخي ... تو همین خیابون یه جایي بود مال پان 

(. مدام ما رو 54سال عربم )یدم یه . اون موقع بود که فهمدادن يمفحش  ها عرب
 اصالً. من تا قبلش کردن يمفرهنگ ما رو قبول نداشتن و تحقیر  کردن يممسخره 

 عرب هستم و با بقیه متفاوت هستم نداشتم. )ع( که اینتوجهي به 

و  ها يآگاهفقدان و یا سطح پایین  دهنده نشانهای فوق ناظر به وضعیتي است که  گفته

ی قومي در بین برخي از ها يآگاهگسترش  باوجودباشد.  تمایزهای قومي در آن دوره مي

نخبگان و فعاالن سیاسي، اما این جنس از آگاهي ظهور و بروز چنداني در جامعه نداشته 

 است.

 ی هویتی حکومت پهلویساز کسانسیاست ی-0-0-9

ی قومي از منظر افراد ها تیهواین مضمون دربرگیرنده نگرش نظام سیاسي پهلوی به 

ر پژوهش است. نظام سیاسي چه دیدگاهي نسبت به اقوام داشته است؟، د کننده مشارکت

 همچوندر حوزه رسمي  که ایندر پیش گرفته است؟ و  ها آنیي در ارتباط با ها استیسچه 

و نهادهای دولتي تا چه اندازه قومیت مجال بروز داشته است؟ در این مضمون  ها سازمان
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گویای آن است که حکومت  شوندگان مصاحبهاست. تجربه زیسته  شدهی بند صورت

ی آن در جهت ها استیسی قومي قائل نبوده و ها فرهنگپهلوی جایگاه و ارزشي برای 

از سوی خود بوده  شده ارائهفرهنگ  کردن نهینهادجداسازی مردم از فرهنگ سنتي و 

 است:

مردم رو از قومیتشون دور کنه از سنتشون بکنه،  خواست يمحکومت پهلوی  
قائل نبود. حکومت و  ها عربو  ها یاریبختحکومت هیچ ارزشي برای فرهنگ 

شرایط کاری کرده بودن که فرهنگ گذشته برای ما ارزشي نداشته باشه و ما 
ی مد رو بپوشیم و سبک زندگي جدید داشته ها لباسدوست داشتیم جدید باشیم، 

 (.ب) باشیم.

ی تلویزیوني، نظام آموزشي متمرکز و ها برنامهایران که در  جامعهپروژه نوسازی فرهنگي 

کامل آشکار است، نشان از عزم حکومت پهلوی برای تغییر فرهنگ اقوام و  طور به... 

 ی فرهنگي بوده است:ساز کسانی

 القا ها لمیفاز طریق  خصوص بهزمان شاه خیلي خیلي این مسئله توسط حکومت 
ي. ما دوست نداشتیم که فهم ينمی هالویي چیزی ا سادهکه دهاتي باشي  شد يم

لهجه داشته باشیم. من خیلي بدم میومد از لهجه بختیاری. پدرم بدش میومد که با 
مادرم  که اینلهجه فارسي صحبت نکینم و روی این مسئله خیلي حساس بود. با 

هم دوست نداشتن با دشداشه بیان بیرون چون فضا این  ها اون. زد يملری حرف 
جایي با لهجه بختیاری صحبت  آگهجور بود. دوستای عرب هم مث ما بودن. 

آدم دهاتي هستي تازه  کنن يمی یه جوری نگات کرد يمی احساس کرد يم
 ب(.شهر )اومدی تو 

ناسبات قومي م دوراز بهي سازمان فرهنگی رسمي هم چون محیط کار نوعي ها طیمحدر 

 :اند نداشتهحاکم بوده است و کارمندان و کارگران تمایلي به ابراز هویت قومي خود 
ي فهم يمی بشي میشه ا ادارهتا وارد یه  اآلنفضا کاری طوری نبود که مث  اصالً 

 آگهکه  بودن عربکه اداره دست کدام قومیت هست. دو تا همکار داشتیم که 
ی اینا عرب هستن. محیط کاری فرقي که با شد ينممتوجه  گفتن ينمخودشون 
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داشت این بود که از همه جا آدم بود هم درون استان و هم بیرون استان.  اآلن
اراکي بود، همداني بود، رامهرمزی، سوسنگردی، شوشتری، اصفهاني از همه جا 

 .هستایشون عرب  کرد ينمهیچ احساس  آدم. اقای ... عرب بود کردن يمکار 
 ب()

در همین راستا کسان دیگری بر این نظرند که ساختار اداری به نحوی بوده که در استخدام 

افراد  شده اعالمنیروها توجهي به قومیت افراد نداشته است و با توجه به شرایط و ضوابط 

 به استخدام سازمان و یا شرکت مربوطه درآیند: توانستند يم
ی و فامیلي داخل ادارات خبری نبود. کسي ا فهیطاتو اون دوران از روابط  

با چیزی مواجه شدم بعداً یا من یادم نیست که من رفتم استخدام بشم یا  گفت ينم
... من فقط یادمه کنن ينمرو به خاطر عرب بودنشون استخدام  ها عرب مثالًکه 

 ع(.برسن)رو در ارتش نمیذارن پیشرفت کنن و به درجه باال  ها عرب گفتن يم

ی فرهنگي را در مناطقي مثل ساز کسان، حکومت پهلوی سیاست یها گفتهبا عنایت به این 

 راندن هیحاشنموده و از طرق مختلف در پي به  دنبال-اند بودهکه دارای بافت قومي -اهواز

 فرهنگ قومي و استقرار هویتي عام و فراگیر بوده است.

 مضمون محوری: هویت قومی در مسیر ادغام-0-2

مضمون تعامالت بین قومي، استحاله فرهنگ قومي، ناآگاهي قومي و سیاست چهار 

ی نوعي ریگ شکلی هویتي حکومت پهلوی حاکي از افول هویت قومي و ساز کسانی

در دوره پهلوی -1که:  ندیگو يم. اطالعات تحقق به ما باشد يمفرهنگ متفاوت با گذشته 

فرهنگ جدید تا  -2جود داشته است، ی بین مردم وا گستردهتعامالت اجتماعي فراقومي 

ی مختلف بسیار ها شکلآگاهي قومي در -3حد زیادی جایگزین فرهنگ قومي شده بود، 

ی خود تغییر فرهنگ و هویت قومي را ها استیسو  ها برنامهنظام سیاسي با -4پایین بوده و 

قومي در  هویت»به یک مضمون محوری با عنوان  توان يم رو ازایناست.  نموده يمدنبال 

. این مضمون محوری دهد يمرسید که چهار مضمون اولیه را پوشش  «مسیر ادغام
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این موضوع است که با توجه به تحوالت اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و  دهنده حیتوض

ی قومي در مسیر ادغام در فرهنگي که برآیند ها گروهسیاسي در دوره پهلوی، هویت 

 .اند داشتهنوسازی پهلوی بوده است، قرار ی ها استیسشرایط عیني و ذهني و 

 از شکل انقالب اسالمی تا پایان جنگ ایران و عراق-2

 مضامین اولیه-2-0

 آگاهی قومی-0-0-2

به دلیل شرایط خاص سیاسي، زمینه برای  1352ی انقالب اسالمي در سال ریگ شکلبا 

و هر گروهي به دنبال همراه کردن  شود يمی سیاسي با مطالبات مختلف فراهم ها تیفعال

. در این میان در شهر اهواز به دلیل بافت قومي برخي از باشد يمبخشي از جامعه با خود 

 :کنند يمی خود را آغاز ها تیفعالجریانات قومي با محوریت هویت عربي 
ی مختلفي با پالکارد اومده ها گروهیادمه تو میداني که امروز بهش میگن شهدا 

. گروه خلق عرب کردن يم، با مردم صحبت دادن يم، شعار کردن يمبودن تبلیغ 
 ع()مردم رو با خودشون همراه کنن. خواستن يم. کرد يمهم بین اونا بود و فعالیت 

ما یه دفعه متوجه شدیم در گنبد کاووس یه عده برای منافع قوم خاصي علم 
ببینم در گنبد چه خبره، اخباری که میومد  میخواست يما اعتراض بلند کردن. م

. بعد از اون قضیه تو کردستان چنین شدن جمعمخالفین انقالب دور هم  گفتن يم
برای  گفتن يمجریاني شکل گرفت. بعد هم در خرمشهر به وجود اومد که 

 ع() مطالبات قومي کار میکنن.

ی قومي در آستانه انقالب و بعد از انقالب طبیعي است که مردم در ها گروه تیفعالدر پي 

قومي پیدا  گر مطالبهی نسبت به هویت قومي و جریانات تر شیبقیاس با گذشته آگاهي 

یي نبوده ها گروهکنند. از دیدگاه افراد رشد جریانات قومي به معنای همراهي مردم با چنین 

یي همدلي ها گروههدف فعاالن قومي با چنین  جامعه عنوان بهاست و مردم عرب اهواز 

 :اند نداشته
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و میومدن بین ما که باهاشون  دادن يمی بودن بعد از انقالب شعار قومي ا عدهیه 
همراه بشیم ولي مردم عرب باهاشون نبودن اکثر مردم شعارهای اسالمي داشتن. 

ایي شنیدیم یادمه کم کم از خارج و بحث کردستان و این جور جاها ما یه چیزه
نداشتیم تو ایام انقالب. از بیرون این  ها وعرب ها فارسی بین ا مسئلهما هیچ  واقعاً
 ع() یي وارد شد.ها بحثجور 

کم کم شنیدیم یه سری تحرکات قومي شروع شده. من  53از تابستان سال  
هم  آگهی خلق عرب نبودن. تازه ها گروهتو فازهای  اصالًدوستان عربي که داشتم 

عرب خیلي مخالف  ها بچه اتفاقاًدر خرمشهر بود تا اهواز.  تر شیبخبری بود 
 ب() .دونستن يمو چنین افرادی رو در تضاد با انقالب  کردن يم

شناخت  که اینکه خود در آن زمان یا فعال سیاسي بوده و یا  شوندگان مصاحبهبرخي 

 تر شیبی قومي آن دوره را ها گروهی از جریانات سیاسي آن زمان داشته، ماهیت تر شیب

 تا جریاني با مطالبات قومي صرف: کنند يمچپ و مارکسیستي معرفي 
بود تا قومي.  گرانه چپتو خرمشهر و اهواز اون اتفاقاتي که افتاد اصالتش  به نظرم

. رهبرهای این کارها در خوزستان چپ بودن تا دیچرب يمبه قومیت  بودن چپ
رو و  ها تیقومحقوق  کردن يمبودن که تصریح  ها چپ عرب. تو اون زمان فقط

 ع() نداشتن. ها تیقومکاری با مسئله  ها گروهبقیه 
دنبال  ها چپ. زدن يمی چپ بودن که به مباحث قومي دامن ها سازمان

. ما تو اهواز گشتن يمخودمختاری بودن و از همین طریق دنبال برخي افراد قومي 
و خود  دادن يمخط  ها عرببه  ها چپاین چیزا نداشتیم. بعد از انقالب بود که این 

ولي  شد يمزیاد کار  ها عربی به نام خلق عرب ایجاد کردن. روی ا شاخه ها چپ
تشکیالت قوی نداشتن شما  کالًی نداشتن. رگذاریتاثچون سابقه تاریخي نداشتن 

ی قومي چیز ها تیفعالتو اهواز  کالًو کومله.  مقایسه کن با حزب دموکرات
. خلق عرب بین مردم اهمیتي کرد يمخاصي نبود ولي تو خرمشهر اوضاع فرق 

 ب() نداشت و کاری باهاش نداشتن.

در جنگ ایران و عراق شهر اهواز به دلیل موقعیت خاص خود وضعیت یک شهر جنگي را 
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هم زندگي مردم  چراکه، شود يمو کلیه مسائل و توجهات معطوف به جنگ  کند يمپیدا 

ي از مردم توجه قابلجمعیت  که اینو هم  قرارگرفتهجنگ  ریتأثمستقیم تحت  صورت به

ی قومي که در ها حرکتی ها نهیزم. در این شرایط کنند يماهواز در جنگ حضور پیدا 

 :رود يمبین تا حد زیادی از  اوایل انقالب فعال شده بود

اگر تو جریان اوایل انقالب یه سری تحرکات قومي وجود داشت، تو زمان جنگ  
دیگه خبری از این جریانات نبود مردم درگیر جنگ بودن. فضای جنگ طوری 

مرداشون تو جبهه  ها خانوادهتو اهواز طوری بود که مردم همه درگیر بودن. اکثر 
 ع() دغدغه مردم جنگ بود. .گشتن يبرمجبهه و  رفتن يمبودن. مدام 

، همساني کند يم توجه جلبی قومي ها تفاوتیکي از مسائلي که در دوران جنگ پیرامون 

در  ها بحثی خوزستان است. این مسئله به طرح برخي ها عربهویت عربي مردم عراق و 

ی منفي بین قومي ها نگرشبرخي  ساز نهیزممورد عرب و عجم در خوزستان دامن زده و 

 :ودش يم
برادرام همه اهل جبهه بودن. یه بار که رفته بودم بیرون دو نفر داشتن تو بازار 

ی سمت مرز خیانت کردن و با صدام ها عربکه برخي از  کردن يمصحبت 
همکاری کردن. خیلي ناراحت شدم چون برادرام که رفته بودن جبهه و مدتي بود 

 و نسبت ناروا به ما میزنن. کنن يمدارن نامردی  کردم يمندیده بودمشون. حس 
 ع()

ی اشتباه در این زمینه ها يتلقعرب این پژوهش با اذعان به وجود برخي  شوندگان مصاحبه

در بین رزمندگان، سخن از عرب و عجم و به  نیچن هممعتقدند که در فضای شهر اهواز و 

یي بوده ی این چنیني اهمیتي نداشته و فضای عمومي در مسیر همگراها صحبتطور کلي 

 است:
 اصالًو تو جنگ  دونستن يمی اهواز خودشون رو صاحب این انقالب ها عرب
ی حصیرآباد و آسیاباد و ها بچهی قومیتي نبود. اکثر رزمندها همین ها نگاه

. تو مسجد ما که خیلي هم شهید داد دنیجنگ يملشکرآباد بودن که با تمام وجود 
و خودمون  میکرد ينمعرب بودن هیچ تفاوتي با بقیه حس  ها بچهدرصد  57 باًیتقر
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 ع() .تمیدونس يمرو جمع واحد 

. تحت کند يمآگاهي قومي در قیاس با دوره پهلوی به دلیل فضای انقالبي افزایش پیدا 

شرایط انقالب و تالش اقشار مختلف اجتماعي جهت دستیابي به حقوق برابر اجتماعي  ریتأث

با طرح مطالبات قومي به دنبال ایجاد همگرایي در بین  ها گروهرخي و سیاسي، در اهواز ب

کشوری با  عنوان بهساله بین ایران و کشور عراق  3مردم عرب بودند. عالوه بر این، جنگ 

. کشاند يمی هویتي ها تفاوتهویت عربي بیش از گذشته توجه مردم را به سمت توجه به 

ها و هم از سوی  های قومي هم در بین عرب تفاوتبرآیند این شرایط آگاهي به تمایزات و 

یي ناشي از انقالب و گرا همفضای  وجود نیبااها بود.  های قومي دیگر نسبت به عرب گروه

 ها رسانهسطح سواد، محدودبودن  بودن نییپاجنگ، درگیری مستقیم مردم با جنگ در کنار 

-ماندگاری ریتأث که اینیي هم گسترده نبوده و هم ها يآگاهکه چنین  شود يمو ... باعث 

 از خود بر جای نگذارند.-،شوندکه منجر به تمایزهای هویتي با اهمیت 

 برجستگی هویت مذهبی-2-0-2

ی بنا به اقتضائات ا دورهی اجتماعي ابعاد گوناگوني دارد و در هر ا دهیپد عنوان بههویت 

ه شده و از اهمیت سایر ابعاد کاسته شود. اجتماعي ممکن است یکي از ابعاد آن برجست

هویت مذهبي در ایام انقالب و  شدن برجسته دهنده نشاندر این پژوهش  ها مصاحبهواکاوی 

دوست دارند خود را با تعلق مذهبي تعریف کنند تا  تر شیبجنگ است و گویي افراد 

 تعلقات ملي و قومي:
ما مردم عادی نگاه مذهبي داشتیم و دنبال امام بودیم ولي  میرفت يمتو تظاهرات که 

ی داشتن مردم عادی که ما باشیم چه ا گهیدی ها نگاه کرده لیتحصبرخي اقشار 
عرب و بختیاری و چه شوشتری تا اون جایي که من یادم میاد به خاطر اسالم اومده 

عار قومي بدن. ش ها عربی قومي نبود. ما ندیدیم که ها نگاهبودیم و خبری از 
کسي دنبال این چیزا نبود. بعد از انقالب یه سری گروه اومدن که من یادمه حداقل 

 ب() بین دوستان عرب خودم هیچ جایگاهي نداشتن.
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 کند يمدیگری به نقش پررنگ هویت مذهبي در بین قومیت عرب اشاره  شوندگان مصاحبه

آنان نقش رهبری انقالب و شعارهای  را با خود همراه کند. از دید ها آنکه توانسته بود 

ی بود که هر نوع شعار و هدفي غیر از اهداف مذهبي اهمیت چنداني در ا گونهمذهبي به 

 بین عموم مردم نداشت:

کرمي و برادرش خیلي فعال بودن  اهلل تیآ مثالًخیلي درگیر انقالب بودن.  ها عرب
یه عده کمي از  کردن يمتبلیغ انقالب  صرفاًو کارها دستشون بود. اینا 

و عموم  بودن اسالمطرفدار امام و  اکثراًولي  بودن چپی عرب ها کرده لیتحص
ماها همه طرفدار اسالم بودیم به همین خاطر دنبال  کالًمردم به اینا گرایش داشتن. 

اسالم همه چیز رو به  میگفت يمجامعه مثل هم بودیم.  همةکارهای قومیتي نبودیم 
هم  آگه بودن يقاطتظاهرات  کالًهیچ تظاهرات جداگانه نکردن  ها عربما میده. 

 ع() به شعار عربي. کردن يمشعارهای فارسي رو ترجمه  دادن يمشعار عربي 

ضمن اشاره به وحدت بین مردم به نقش  کنندگان مشارکتدر همین راستا یکي از 

را ذیل همین هویت مذهبي و  ها آنی ها یفداکار ی خوزستان در جنگ تحمیلي،ها عرب

 :کند يمانقالبي توصیف 
شاه باید بره امام باید بیاد یه وحدت کلمه به وجود  گفتن يمدر ایام انقالب همه 

یه انقالبي کردن به این  دونستن يمخودشون رو مالک انقالب  ها عرباومده بود. 
 فتنگ يمکه طرفي که حمله کرده هویت قومیش چیه  کردن ينمقضیه نگاه 

جور دیگه  ها يعراقو ما باید از انقالب و اسالم دفاع کنیم.  کردن حمله ها يعراق
 ع() .میکن يمکه ما از اونا استقبال  کردن يمبه ما تصور  کردن يمنگاه 

تعلق  تر شیببیانگر آن است که دغدغه اصلي مردم در آن برهه تاریخي  ها گفتهی بند جمع

مذهبي بوده و هویت مذهبي بر سایر ابعاد هویتي ارجحیت داشته است. به عبارتي 

 .کرد يمهویت مذهبي عرصه را بر هویت قومي محدود  شدن پررنگ

 مضمون محوری: هویت قومی در مسیر همبستگی اجتماعی-2-2

یک مضمون محوری با عنوان هویت قومي در مسیر  ذکرشدهبا ترکیب این دو مضمون 
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که بیانگر آن است که در ایام انقالب و جنگ نوعي  آمده دست بههمبستگي اجتماعي 

ی مختلف ها گروهکه اقوام و  دیآ يمهمبستگي اجتماعي بسیار قوی در شهر اهواز به وجود 

به هویت قومي در بین . در این بازه زماني آگاهي نسبت کند يماجتماعي را در خود هضم 

، اما به دلیل سیطره هویت مذهبي بر جامعه، پیوندهای اجتماعي کند يماقوام افزایش پیدا 

تا هویت قومي. در حقیقت هویت قومي در  ردیگ يمبر پایه هویت مذهبي شکل  تر شیب

محاق هویت مذهبي قرار داشته و همبستگي و انسجام بسیار قوی در جامعه مانع اصلي در 

 هویت مسلط بوده است. عنوان بههویت قومي  شدن لیتبدابر بر

 پس از پایان جنگ تا دوران فعلی-3

 مضامین اولیه-3-0

 احساس محرومیت/تبعیض قومی-3-0-0

عرب  شوندگان مصاحبهمکرر توسط  صورت بهپس از جنگ  دروةی که در ا نکته نیتر مهم

، احساس تبعیض قومي است. از دید آنان امروزه یک احساس تبعیض شود يمبه آن اشاره 

این احساس را دارند  ها آنفراگیر در بین قوم عرب ساکن در شهر اهواز وجود دارد.  نسبتاً

وجود  ها آننگاه خاصي است که نسبت به قومیت  خاطر به ها آنکه مشکالت و مسائل 

 دارد:

روز به روز  زیآم ضیتبعررنگ شده، مسائل برا خانواده ما خیلي پ بودن عرب اآلن
نسبت به بقیه مناطق  نینش عربی مختلف خودش رو نشون میده، مناطق ها شکلبه 

. حس شه ينمی بشه ولي تر شیبخیلي فقیرترن. ما انتظار داریم به زبانمون توجه 
از نظر کمي، ولي تو  ترن شیبخیلي  ها عربتو استان  اآلنرها شدیم.  میکن يم

مشکالتمون به خاطر  میکن يمحس  اآلن. ما ترن کمخیلي  ها عربادارات دولتي 
 ع() عرب بودنمون هست.

مربوط  تر شیبتبعیض  مورداحساسدر  ها آن ادراکحاکي از آن است که  ها گفتهبررسي 

شغل، فقر، کمبود امکانات، استخدام در ادارات دولتي و ...  همچونبه مسائل اقتصادی 
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ي در نیچن نیاو یا موضوعات  پوششو موضوعات فرهنگي هم چون زبان و  شود يم

 اولویت بعدی قرار دارند:

خودشون رو جدای از  ها تیقوم وجودآمدهیي که به ها يعدالت يب خاطر به
ایراني هستیم چرا عدالت برای  آگهما  گن يم ها عرب. کنن يمحساب  ها تیحاکم

هر  اآلنما اجرا نشده مثل بقیه. هسته مرکزی شهر همه بودن تعامل داشتیم با هم. 
 مثالً. شه يماز ما رسیدگي  تر شیبدر حق ما ظلم شده به بقیه  گن يمجا بشیني 

چرا تو انتصابات و ادارات ما جایگاهي نداریم.  گن يم شدن حساسخیلي  ها عرب
میدان  آزادگان دشتدر  مثالًهمه چیز داره. منابع خدادادی زیاد هستن. خوزستان 

 ع(.برن ) ينمنفتي بزرگي وجود داره ولي مردم هیچ نفعي 
 ها فاتحهتو  ها يعروستو  اآلن. محرومیت بسیار زیاده. کنه يمبیکاری بیداد  واقعاً 

سر کار استخدامشون  برن ينمرو  ها عربتو مراسمات این صحبت رواج داره که 
. شرایط اقتصادی مردم حتي در زمان جنگ دونن ينم. عرب رو ایراني کنن ينم

شغل  تر راحتهم مث بقیه  ها عرببد نبود. اینقد بیکاری نبود.  اآلنهم به اندازه 
ی که میری چند ا خونهخیلي بدتر شده هر  ها عربوضعیت  اآلنولي  کردن يمپیدا 

 ع() بیکار تحصیلکرده داره.

ی فعلي در بین قوم عرب از دید افراد یک مسئله اتفاقي ها تیمحرومشرایط اقتصادی و 

. باشد يمشده از سوی دولت برای کنترل قوم عرب  نییتع شیپی از زیر برنامهنیست و نوعي 

برای  شده هماهنگبرنامه  عنوان بهو یا اقدامات دیگر را  1333برخي از افراد سیل فروردین 

 :دانند يمیي و کنترل جمعیت قوم عرب جا جابه
رو از عمد باز کردن. قبلش که  ها چهیدر. چون دازن يمیک سال سیل راه 

سیل یه کار  کالًبه خاطر جنگ بود، بعدش که خشکسالي پیش اومد.  ها مهاجرت
 کنن يمیي که مهاجرت ها نیابود. همه  ها عربیي جا جابهی شده برای زیر برنامه

 ع() هستن. پناه يببه اهواز از مناطق اطراف همه خشمگین و عصابي هستن ناتوان و 

خیلي زیاد شده که مردم میگن میخوان  ها سالبعد از جنگ و بخصوص تو این 
جمعیت ما رو با بقیه متعادل کنن. میخوان جمعیت رو طوری تنظیم کنن که 

مه عرب نشن. بعد از جنگ انتخابات طوری بشه که ه مثالًقدرت نگیرن.  ها عرب
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 ع() استارت این جور کارها زده شد.

منافعي برای مردم عرب  تنها نهدر حوزه اقتصادی  ژهیو به دولتی ها استیس ها آناز دید 

 شده است: نینش عربي و ... در مناطق نینش هیحاشنداشته، بلکه منجر به گسترش فقر، 

ي صدها روستا که همه هم نیب يمکشت نیشکر شما  خاطر بهبعد از جنگ 
خریده میشه. اون موقع توجیه این  هاشون نیزمی ارزان ها متیقبودن به  نینش عرب

از مردم بومي اومدن تو اطراف  ها يلیخنیشکر سودآوریش زیاده و  توسعةبود که 
ی صادر شد که به هیچ ا بخشنامهآقای رفسنجاني  دورةاهواز زندگي کردن. در 

عرب هستن.  اکثراًوجه امکان توسعه هیچ صنعتي وجود نداره در مناطق مرزی که 
ی با عراق هر لحظه امکان درگیری و جنگ وجود داره جوار همبا توجه به 

 ع() اعتمادی به منطقه خوزستان نیست.

عیض قومي، بر بر احساس تب تأکیدی جا بهي که قومیتشان بختیاری بوده شوندگان مصاحبه

. از منظر آنان تمایل مردم به بازیابي کنند يمگسترش فقر و محرومیت در بین مردم اشاره 

 ناشي از مشکالت اقتصادی است که گریبان مردم را گرفته است: شان يقومهویت 

که مردم به جون هم افتادن، هزار بدبختي دارن، فشار زندگي رو همه اثر  اآلن
رو  ها عربرو گرفتن اون یکي میگه  ها پستهمه  ها يدزفول گه يمگذاشته عربه 

این جایي نیستن و اومدن  ها یاریبختببین چه کار کردن با شهر. یکي دیگه میگه 
 ب() همه چیز رو گرفتن.

هم که دنبال گذشته خودشون میرن به خاطر بدبختي هست. آدم وقتي  ها عرب
آدم عادی و کسي که کار و بار داره  مشکل داشته باشه دنبال این چیزا میره و گرنه

چه سودی داره این بحثا براش. در گذشته که این همه فقر و تورم و بیکاری نبود 
. خوزستان مشکالتش زیاده. شما هر جا بری رفت ينمکسي زیاد دنبال این چیزا 

همه ثروت کشور این  که اینبه اندازه خوزستان فقر و بدبختي درش نیست با 
 ب(.جاست )

شرایط اقتصادی سخن به میان آمده  ژهیو بهافراد از شرایط عیني  ادراکدر این مضمون  

 همچونعرب بوده بر احساس تبعیض قومي با مصادیقي  شان يقوماست. کساني که هویت 
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 شیپی از ها برنامهنسبت به سایر مناطق،  نینش عربعدم استخدام، فقیرتربودن مناطق 

اما افراد متعلق به هویت بختیاری مطرح ؛ کنند يمبرای کنترل جمعیت و ... اشاره  شده نییتع

شدن بحث قومیت در بین مردم شهر اهواز و استان خوزستان را بیش از هر چیز به مشکالت 

 .دهند يماقتصادی و محرومیت شدید استان خوزستان نسبت 

 رشد آگاهی قومی-3-0-2

که آگاهي قومي در سطوح مختلف نسبت به  دهد يمنشان  موردمطالعهبا افراد  وگو گفت

ی از هویت قومي خود و تفاوت تر شیبی پیشین افزایش یافته است و افراد شناخت ها دوره

ی قومي دارند. یکي از افراد حاضر در پژوهش در توصیف سطح آگاهي ها گروهبا سایر 

 :دیگو يمهویت قومي  همچونمردم و توجه به موضوعاتي 
قابل مقایسه  اصالً اآلنتا قبل از جنگ سطح آگاهي مردم خیلي پایین بود. با 

همه از همه چي خبر دارن. اون موقع مردم این قدر اطالع نداشتن و  اآلننیست. 
کسایي که اهواز بودن روستایي و عشایر بودن تمام  تر شیبدرگیر زندگي بودن. 

کنن از نظر اقتصادی. سطح سواد هم غمشون این بود که خانوادش رو چطور اداره 
هم پایین بود کسي خیلي اطالعي از اطرافش نداشت. کسي تو این چیزا سرک 

 ع(.) دیکش ينم
عمومي شده،  زنه يمبا یه کارگر معمولي هم صحبت کني حرف از قومیتش  اآلن
ی روشنفکر این ها گروهبود. در زمان انقالب فقط  ها نخبهبین باسوادها و  قبالً

 ب() .شد يم ها صحبتاز این  تر کمولي تو قاطبه مردم  کردن يممباحث رو مطرح 

ی نشان تر شیببا افزایش سطح تحصیالت، افراد نسبت به موضوعات پیرامون حساسیت 

. دهند يمنشان  واکنشاثرگذار است،  ها آنو به مسائلي که در زندگي روزمره  دهند يم

آن بر توجه به مباحث هویتي از منظر یکي از پاسخگویان  ریتأثافزایش تحصیالت و 

 بیان شده است: نیچن نیا

گذاشته. دانشگاه آزاد همه رو مدرک دار  ریتأثباالرفتن سطح سواد رو مردم خیلي 
ی ا خونهتو هر  اآلنخیلي کم بود ولي  ها عرببین ما  قبالً کرده لیتحصکرده. افراد 
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یي که تحصیالت بین ها سالدو سه تا فرد دانشگاه رفته وجود داره. بنظرم تو این 
 تر شیبی قومیتي هم ها بحثشده و آگاهي عمومي رشد کرده  تر شیب ها عرب
 ع(.شده )

. افراد در این دیآ يمی اجتماعي به دست ها شبکهي از آگاهي قومي در توجه قابلبخش 

زبان و فرهنگ خود صحبت کنند، مطالب همسو با فرهنگ و  آزادانه به توانند يم ها شبکه

هر آن چه که مرتبط با زندگیشان دربارة ي طورکل بههویت خود را به اشتراک بگذارند و 

 باشد، اطالعات کسب کنند:

 مثالًی قومیتي خیلي پررنگ شده. مدام پیام میاد. ها بحثتو فضای مجازی  اآلن
صحبت  ها ياستخداماز بیکاری مردم و مشکالتي که دارن. خیلي از  شه يمبحث 

و اجازه  کنن يمتو شرکت نفت فقط غیر بومي استخدام  گن يم مثالًکه  شه يم
تو اهواز زیادن همه  مثالً ها یاریبخت گن يماستخدام بشن. یا میان  ها يبوم دن ينم

 ع() رو به اون ها میدن. ها پست
. من چندین بار کردن يمی زیست عربو  نوشتن يمیه گروهي بود که مرتب مطلب 

. یه کردن يم. همش حرف از ملیت و گذشته باستاني کردم يمباهاشون مخالفت 
. یه بار که برعلیه کنن يمو باهاشون همراهي  شنون يماینا رو  ها یاریبختعده از 

 ب() به شدت برخورد کردم. کردن يمکار  ها عرب

هویت قومي مردم عرب  کردن برجستهی در ا ماهوارهی ها شبکهدر همین راستا نقش 

 آمده است: نیچن نیادر تحقیق  کنندگان مشارکتخوزستان در روایت یک نفر از 
ی خوزستان ها عربی هست که صبح تا شب در مورد ا ماهوارهیکي دو شبکه 

ون پایمال شده باید یه . مرتب به مردم میگن به شما ظلم شده، حقتکنن يمصحبت 
. از بي توجهي دولت به مردم گن يم ها شرکتتو  ها استخداماز  مثالًکاری بکنید. 

که ماهواره  قبالً. کنن يمیي که از مردم به زور گرفته شده صحبت ها نیزمعرب، 
 .شنون يمرو  ها صحبتاین  اکثراًاما دیگه ؛ نبود کسي اطالعي از این چیزا نداشت

 کنند يمنسبت به هویت و فرهنگي که در آن زندگي  تواند يمزمان  درگذرآگاهي افراد 

به معنای تشکیل مرزهای هویتي نیست. در این دوره به  لزوماًافزایش یابد، اما این آگاهي 
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که افزایش آگاهي قومي با ترسیم مرز میان خود و دیگری نیز همراه شده  رسد يمنظر 

 است:

این چیزا  اصالًخودم نداشتم  بودن عرباز انقالب حسي نسبت به  تا قبل اصالًمن 
دوست  اکثراًنسبت به پسرام که  مینیب يم کنم يمکه اون موقع رو نگاه  اآلننبود. 

به این چیزها نگاه  اصالًدوستام غیر عرب بودن چون  تر شیبعرب دارن من 
ی اخیر اومدن. ها سالنبود و اینا تو  اصالً. بحث عرب و لر و عجم میکرد ينم

 ع() این عربه این عجمه و این چیزا ولي قبلش از این صحبتا نبود. گفتن يمبعدها 
شروع  کم کمبه بعد این حس بختیاری بودن توم زنده شد.  37 دهةمن خودم از  

عقب  ها عربباید از  میگفت يمکردم به پوشیدن لباس لری گوش دادن موسیقي و 
اون موقع  کردم يمخودم فرار  بودن یاریبختاز انقالب از  قبالًنمونیم. در حالي که 

 ب() شده عرب و بختیاری. اآلنبحث دهاتي و شهری بود 

گفت باالرفتن میزان  توان يمخالصه در مورد توصیف مضمون آگاهي قومي  طور به

 سبب ها رسانهی اجتماعي و ها شبکهتحصیالت، افزایش آگاهي عمومي جامعه، استفاده از 

رشد آگاهي قومي در جامعه شده است و افراد در این بستر تمایل دارند تا خود را 

 ی مرتبط با فرهنگ قومي تعریف کنند.ها يژگیوآگاهانه بر مبنای  صورت به

 کاهش تعامالت بین قومی-3-0-3

ی اخیر ها دورهی قومي در ها گروهی افراد در ارتباط با تعامل بین ها اشارهیکي از اولین 

تغییر ترکیب جمعیتي شهر اهواز است، به این صورت که برخالف گذشته شهر اهواز دیگر 

 تنوع جمعیتي گذشته را ندارد:

. روابط کردن يمجای استان و حتي خارج از استان زندگي  همهما از  محلةدر 
مواجه  ها يخوزستانخیلي محدودتره و شما فقط با  مینیب يماجتماعي که امروز 

ی تو شهر تر شیبتنوع فرهنگي  ها مهاجرتبه خاطر  قبالًي. در حالي که ش يم
 ع() وجود داشت.

 محدودشدنکاهش تنوع فرهنگي باعث  دهد يمنشان  ها صحبتکه این  گونه همان
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در این دوره با افزایش فاصله فرهنگي در جامعه شهری  ضمناًتعامالت اجتماعي شده است. 

به سمت  تر شیبتیاری و عرب مواجه هستیم و روابط اجتماعي بین دوم قوم بخ ژهیو بهاهواز 

 روابط درون قومي کشیده شده است:
شده. اختالفات  تر شیب. فاصله ها یاریبختی ما عربا ما عجما ما شنو يمزیاد  اآلن

و کم کم این چیزا رو  شدن يمفرهنگي زیاد شدن. اون موقع مردم داشتن مدرن 
 ب() شده هر کي رفته دنبال قوم و طایفش. تر بسته. روابط خیلي کردن يمول 

بود. با هم بودن چون هر دوشون  اآلنبهتر از  ها عرببا  ها یاریبختاون موقع رابطه 
از هم  قبالًاز  تر شیب اآلنریشه عشایری داشتن. فرهنگشون شبیه هم بود. 

 ب()  نیست. قبالًو رابطشون مث  گرفتن فاصله

، روابط درون قومي وارد مناسبات رسمي و سازماني نیز شده است و ها گفتههمسو با این 

 ی کاری و اداری مشاهده نمود:ها طیمحدر  توان يمی را ا فهیطای از روابط قومي و ا شبکه
که  دونن يمشده و همه کارمندان  تر شیبیي تو ادارات گرا قوممدام  ها سالتو این 

رئیس مال فالن قوم باشه به اقوامش تو اداره بال و پر میده و یه گروهي رو  آگه
تشکیل میدن که به بقیه میدون نمیدن. مردمي که هم میان این جا کار دارن اینو 

 ب() دیگه. دونن يم

ی اقتصادی و ها جاذبهدرباره این مضمون باید گفت که با توجه از دست رفتن بسیاری از 

ي، امروزه تمایل به مهاجرت از مناطق طیمح ستیزمعضالت  همچونمشکالت دیگری 

تعامالت اجتماعي را محدودتر  رةیدا جهیدرنتو  افتهی کاهشمختلف کشور به شهر اهواز 

ی ها حوزهکرده است. از سوی دیگر مشکالت متعدد در شهر اهواز و نبود عنصر رقابت در 

ه دنبال آن کاهش تعامالت بین قومي ی بین فرهنگي و بها تیحساسمختلف باعث افزایش 

 شده است.

 برجستگی فرهنگ قومی-9-0-3

میزان پایبندی افراد به فرهنگ  دهنده نشانتوجه به ریشه و تبار یکي از مصادیقي است که 

 به دفعات زیاد به آن اشاره شده است: ها مصاحبهقومي است که در 
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که مال  عالقم به این نمیب يم کنم يمریشه و تبار آدم مهمه. من خودم رو که مقایسه 
کدوم طایفه و تیره بختیاری هستم زیاد شده. چون آدم وقتي دنبال طایفش میره 

. به خصوص که شن يم تر شیبپشتش گرمه به کسي. روابطش  کنه يماحساس 
 ب() اآلن رابطه مردم کم شده رفتن دنبال این مباحث یه آرامش با خودش میاره.

موقع مراسمات و یا انتخابات روابط این  مثالًقویت شده. یي خیلي تگرا فهیطا
فردی باشي که کاری هم با  آگه معموالًمیشه. در ایام انتخابات  تر شیبجوری 

هم نداشته باشي میان سراغت. بحث این پیش میاد که ما باید با هم  هات لیفام
متحد بشیم و نذاریم فالن طایفه و قبیله تو انتخابات پیروز بشن. ما جمعیتمون 

 ع() .زنن يمزیاد  ها حرفو از این  تره شیب

بي خو به ها گفتهمواردی است که در این  ازجملهي از طریق طایفه، قبیله و عشیره ابی تیهو

شاخصي از فرهنگ قومي  عنوان به تواند يممشاهده است. جایگاه و اهمیت شیوخ نیز  قابل

جایگاه شیوخ و بزرگان بین مردم عرب که  موردمطالعهقرار گیرد. از منظر افراد  موردتوجه

 ی اخیر دوباره تقویت شده است:ها سالی گذشته تا حدودی متزلزل شده بود، در ها دههدر 
ی قبل یه عده از روشنفکرای عرب ها سالتو  شده تیتقوجایگاه شیوخ دوباره  اآلن

ي هستن. ماندگ عقبباید روابط شیخي رو از بین ببریم چون اینا نشانه  گفتن يم
. یه ستنین هم قبالًولي چند سالیه دوباره شیوخ یه قدرتي گرفتن اگر چه مثل 

 ع() یا شده.ي دوباره احخانوادگی شیخي و ها يوابستگمقداری 

ی ها تفاوتی فرهنگ قومي هم چون زبان، موسیقي و پوشش ها شاخصدر مورد سایر 

ی برای تر شیبی عرب و بختیاری وجود دارد و مردم عرب تمایل ها تیقوممعناداری بین 

حساسیت افراد  تر شیبدر بین قومیت عرب نیز  اگرچهاستفاده از این عناصر فرهنگي دارند. 

 تر شیببه بحث زبان است تا موسیقي و پوشش. گویي افراد در ارتباط با موسیقي و پوشش 

 ی مدرن رایج در جامعه همراهي دارند:ها پوششبا موسیقي و 
که یه مراسم  . مگه اینپوشن يمجدید  تر کملباس عربي یعني دشداشه نسل جدید 

ی کشورهای عربي که ا ماهوارهی ها شبکهخاصي چیزی باشه... موسیقي از طریق 
ی جدید فارسي هم ها يقیموساما خب این  کنن يممردم مرتب نگاه  شه يمپخش 
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ی ها خوانندهبیرون اونا دوست دارن  رم يم هام بچهطرفداران زیادی داره. وقتي با 
فارسي جدید رو گوش بدن من و خانمم عربي. همیشه زمان سفر رو تقسیم 

که عربي  هام بچه اآلنیه بخشیش باید فارسي باشه یه بخشیش عربي...  میکن يم
 مثالًناراحتم آدم باید زبان مادری خودش رو بدونه  واقعاً کنن ينمخوب صحبت 
عربي بلد نیست من و مادر بزرگش خیلي ناراحتیم از این  اصالًنوم سه سالشه 

ون زبان عربي نسبت به وضعیت. ما نباید اجازه بدیم فرهنگ عربي از بین بره چ
 ع() ارتباط دارن. تر شیببا جهان  ها عرب. هیتر مدرنزبان فارسي زبان 

ی برای افراد است و جد دغدغةآن است که یادگیری زبان عربي یک  گر نشان ها گفتهاین 

با توجه به اقتضائات روزمره افراد از یک سو  چراکهالبته با نوعي تناقض همراه است، 

از سوی خانواده و گروه -مجبورند با زبان فارسي صحبت کنند و از سوی دیگر نوعي فشار

یکي از  ها نیابرای یادگیری و صحبت به زبان عربي وجود دارد. در کنار -قومي

فراموشي فرهنگ پاسخگویان معتقد است امروزه در بین مردم عرب نگراني زیادی پیرامون 

 قومي وجود دارد:
 رن يموقتي  ها بچهنباید اجازه داد فرهنگ مردم عرب از بین بره. زبان خیلي مهمه. 

و زبان عربیشون ضعیف  رنیگ يمفارسي یاد  کنن يممدرسه و تلویزیون نگاه 
 مثالًشده نسبت به فرهنگي که ما داریم.  تر شیبحساسیتشون  ها خانواده. شه يم

 زنه ينمکه عربي رو خوب حرف  نمیب يمومون. وقتي یه بچه عربي آداب و رس
 ع() .شم يمخیلي ناراحت 

ی تلویزیوني کشورهای عربي ها شبکه، افزایش گرایش به استفاده از تأمل قابلیکي از نقاط 

ی اخیر کاهش چشمگیری ها سالدر  زبان يفارسی ها شبکهاست و برعکس آن استفاده از 

 داشته است:

 تر شیب. البته دخترم به نسبت پسرم کنم يمنگاه  تر کمی ایران رو ها برنامهمن  
ی مردم عرب که میری ها خانه. ولي در کل اکثر کنه يمتلویزیون ایران رو نگاه 

ی داره، تر شیبی عربي برای ما جذابیت ها لمیف. کنن يمی عربي رو نگاه ها شبکه
 ع(.کنن ) يممرتب موسیقي پخش 
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که در یکي دو دهه اخیر گرایش به  دیگو يممضمون پایبندی به فرهنگ قومي به ما 

ی مختلف آن افزایش یافته است و ها شکلدر -در بین مردم عرب ویژه به-فرهنگ قومي

 فرهنگ قومي نشان دهند. بر اساسافراد بیش از گذشته دوست دارند هویت خود را 

 تمایزیابیمضمون محوری: هویت قومی در مسیر -3-2

چهار مضمون احساس محرومیت/تبعیض قومي، رشد آگاهي قومي، کاهش تعامالت بین  

هویت قومي در »قومي و برجستگي فرهنگ قومي در قالب یک مضمون محوری با عنوان 

ی قومي بیش از گذشته بر هویت متمایز و ها گروهآن است که  دهنده نشان «مسیر تمایزیابي

ي به افراد تبدیل شده است. بخش تیهوو قومیت به منبع اصلي  کنند يم تأکیدخاص خود 

-ی قوميها گروهاین تمایزیابي یا به عبارتي مرزبندی قومي سبب ایجاد نوعي انسجام بین 

 اهواز شده است.-در بین مردم عرب شهر ویژه به

 . مضامین اولیه و محوری پژوهش2جدول 

Table 2. Primary and central themes of research 
 مضامین محوری مضامین اولیه دوره تاریخی

 پهلوی دوم

 تعامالت بین قومي

 هویت قومي در مسیر ادغام

 تضعیف فرهنگ قومي

 ناآگاهي قومي

ی هویتي حکومت ساز کسانسیاست ی

 پهلوی

از انقالب تا پایان 

 جنگ

 ریدر مس يقوم تیهو آگاهي قومي

 برجستگي هویت مذهبي ياجتماع يهمبستگ

از پایان جنگ تا 

 دوران فعلی

 احساس محرومیت/تبعیض قومي

هویت قومي در مسیر 

 تمایزیابي

 رشد آگاهي قومي

 کاهش تعامالت بین قومي

 برجستگي فرهنگ قومي
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 ها شنهادیپی و ریگ جهینت

هدف از این پژوهش درک نظام معنایي افراد متعلق به دوم قوم بختیاری و عرب و تحول 

نشان  شوندگان مصاحبهبا  وگو گفتپهلوی دوم تا دوران جمهوری اسالمي بود.  دورةآن از 

است و با تغییر در شرایط و  مند نهیزمداد که درک افراد از هویت و فرهنگشان امری 

بنابراین با ؛ شود يمصادی، سیاسي و فرهنگي این ادراک دچار تغییر ی اجتماعي، اقتها نهیزم

 مجموعةچهل شمسي تا دوران فعلي مواجهیم که  دهةسه تحول مهم هویت قومي از 

افراد  ستةیز تجربة. اند شدهی هر دوره با یک مضمون محوری مشخص ها يژگیوو  ها مؤلفه

ي به افراد تضعیف و بخش تیهوپهلوی دوم جایگاه قومیت در  دورةکه در  دهد يمنشان 

همسو با نظریه نوسازی  توان يم. در توضیح این وضعیت شوند يمسایر ابعاد هویتي تقویت 

در استان خوزستان و شهر اهواز،  گستردهگفت که در این دوره به دلیل مدرنیزاسیون 

وسل به قومیت کارکرد چنداني برای طبیعي بود که فرهنگ مردم نیز دچار تغییر شود و ت

افراد در زندگي اجتماعي نداشته باشد. بافت قومي استان خوزستان، ماجرای شیخ خزعل و 

درگیری خوانین بختیاری در کنار اهمیت اقتصادی خوزستان سبب شده بود تا دولت 

بر همین ی زیادی برای تغییر بافت فرهنگي استان خوزستان انجام دهد. گذار هیسرماپهلوی 

 .(Ghayyem,2001شد )اساس سیاست همانندسازی در خوزستان به شکل شدیدتری انجام 

کارخانه،  همچونی گسترده مدرنیسم ابزاری در خوزستان ها جلوهمواجهه با  ها نیادر کنار 

سینما، ورزش، وسایل نقلیه و... باعث شده بود که زندگي در چنین فضایي ذهنیت و نظام 

یي قرار دهد که برای اولین ها تیموقعرا در  ها آنقرار دهد و  ریتأثتحت  فرهنگي مردم را

فضای سیاسي و  اگرچه. در دوران انقالب و جنگ ایران و عراق کردند يمبار تجربه 

ی در ا هیحاشهویت قومي نقش  همچناني قومي فراهم است، اما طلب تیهواجتماعي برای 

یي که در پي مطالبه قومي هستند، همراه ها حرکتزندگي اقوام شهر اهواز دارد و مردم با 

باید گفت که در این دوره همبستگي اجتماعي در  نیستند. در باب چرایي این وضعیت

فضای ایدئولوژیک  نیچن همباالترین سطح خود قرار دارد و ماهیت مذهبي انقالب و 

هویت مسلط  عنوان به. هویت مذهبي دهد ينمحاکم بر جنگ اجازه ظهور آگاهي قومي را 
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افرادی مذهبي معرفي  عنوان بهخود را  تر شیبی است که مردم ا گونه بهجامعه ایراني 

ویژه در یکي  اما در دوران پس از جنگ و به؛ تا افرادی متعلق به یک قوم خاص کنند يم

ي از توجه قابلاخیر فضا به سمت و سویي رفته است که هویت قومي در بخش  دهةدو 

یي میان دو قوم ها تفاوتهر اهواز تبدیل به هویت اصلي شده است. در این میان البته اقوام ش

ی برای تر پررنگبختیاری و عرب وجود دارد و برای پاسخگویان عرب هویت قومي نقش 

ي قومي در شهر اهواز در این دوره ریشه در عوامل ابی تیهو. تمایل به کند يمایفا  ها آن

ي از ثروت کشور در آن توجه قابلاستاني که بخش  عنوان بهستان مختلفي دارد. استان خوز

قرار دارد، امروزه با مشکالت متعددی مواجه است و مردم شکاف وسیعي میان منابع و 

گر که  گونه همان. کنند يمی از این منابع احساس مند بهرهثروت موجود استان و میزان 

یي که احساس محرومیت وجود داشته باشد، افراد این محرومیت را درجا دیگو يم (1993)

. از سوی شود يمي قومي طلب تیهوو همین عامل منجر به  دهند يمبه قومیت خود پیوند 

دانشگاهي، گسترش  کردگان لیتحص توجه قابل، رشد شدن يجهانفرایند  براثردیگر 

است. پیامد این شرایط افزایش  ی فردی و جمعي افزایش یافتهها يآگاهشهرنشیني و ... 

ی برای تر شیبی که امروزه افراد از توانایي ا گونه بهقدرت بازاندیشي در بین افراد است، 

ی افراد در صورت تهدید ا نهیزمي به هویت قومي خود برخوردارند. در چنین ده شکل

 ابندی يم محرومیت و تبعیض و... این امکان را تجربة، ها گروههویت خود از سوی دیگر 

ی ساز برجستهکه به طرق مختلف در برابر این شرایط از خود واکنش نشان دهند و به 

 هویت قومي خود بپردازند.

 :باشد يمطرح  ی پژوهشي و اجرایي زیر قابلها شنهادیپبا توجه به نتایج پژوهش 

 ستةیزاین پژوهش در پي بررسي تحوالت هویت قومي بر مبنای تجربه  که یيازآنجا-

مطالعه هویت قومي در شهر اهواز از طریق بررسي اسناد و منابع  رسد يمفراد بود، به نظر ا

 نماید. تر قیعمفهم ما را از این موضوع  تواند يمتاریخي مکتوب 

تحوالت هویت  سةیمقا همچونی قومي ها گروهی و تطبیقي پیرامون ا سهیمقا مطالعة-

ی قومي ها گروهی را پیرامون وضعیت تر قیدققومي در استان خوزستان و کردستان شناخت 
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 قرار خواهد داد. گذاران استیسدر اختیار پژوهشگران و 

منابع فراوان استان خوزستان، امروزه این استان با  باوجودکه بیان شد  گونه همان-

ي و ... مواجه است. به نظر طیمح ستیزی اقتصادی، اجتماعي ها حوزهی زیادی در ها چالش

ي قومي ابی تیهوفرایند  تواند يمه محرومیت و مشکالت متعدد در این استان تجرب رسد يم

رو  قومي گردد. ازاین انةیواگرای ها حرکترا از مسیر خود خارج نموده و منجر به رشد 

 ها رساختیزالزم است نظام اجرایي در کشور با مدنظر قرار دادن عدالت اجتماعي و بهبود 

ی فرهنگي به ها تفاوتو امکانات در استان خوزستان و شهر اهواز مانع تبدیل شدن 

 ی قومي انحصارگرایانه گردد.ها یمرزبند

قرار گیرد، باید در عین تأکید بر  رشیموردپذکه در جامعه  هویت ملي برای این-

که دارای یعني فردی ؛ ی فرهنگي را نیز پوشش دهدها تفاوت، ساز تیهوی فراگیر ها مؤلفه

هویت قومي نیز هست، باید بتواند با هویت ملي همدلي نموده و احساس کند که پایبندی به 

فرهنگي باید توجه  گذاران استیسهویت قومي تضادی با هویت ملي ندارد. بر این اساس 

را  ها تفاوتی خود این ها استیسو  ها برنامهی فرهنگي نموده و در ها تفاوتی به تر شیب

ی زندگي ا جامعهد. در چنین شرایطي اقوام ایراني احساس خواهند کرد که در پوشش دهن

قرار گرفته است و طبیعي است که در این شرایط  رشیموردپذ ها آنفرهنگ قومي  کنند يم

 افزایش خواهد یافت. ها آناحساس تعلق به هویت ملي نیز در بین 

ی منفي همراه بوده امدهایپ رشد تمایزیابي قومي در خوزستان و شهر اهواز با برخي-

است. امروزه در فقدان احزاب سیاسي برخي از کنشگران سیاسي با طرح مباحث قومي به 

ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده  عنوان بهی قومي دامن زده و از قومیت ها تفاوت

ی غلط در استان ها سنتی قومي کاذب و برخي ها يهمبستگکه با رشد  یا این ؛ وکنند يم

یکي از عوامل اصلي در  رسد  يممواجهیم که نبستي با شرایط زیست امروزه ندارد. به نظر 

 مثال عنوان به. باشد يمی گوناگون در جامعه ایران ها حوزهاین زمینه نبود عنصر رقابت در 

ود وقتي در جامعه احزاب قومي وجود نداشته باشد، برای کنشگران سیاسي تنها ابزار موج

ی ها عرصهکه در فقدان رقابت در  یا این ؛ وباشد يمتوسل به قومیت برای رسیدن اهدافشان 
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اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی قومیت تنها منبع هویتي برای دنبال کردن اهداف فردی و 

اجتماعي در زندگي خواهد بود. پیشنهاد اساسي در این زمینه این است که مسئوالن 

الح ساختارهای اجتماعي، سیاسي، اقتصادی و فرهنگي حاکم، کشوری و استاني با اص

ی گوناگون فراهم نمایند. تقویت احزاب، اصالح ها عرصهزمینه را برای رقابت سالم در 

ی فرهنگي و هنری و ... ها جشنوارهی، برگزاری ساالر ستهیشانظام اداری استان، توجه به 

 ومیت خواهند شد.مواردی هستند که باعث عدم استفاده ابزاری از ق

 یسپاسگزارتشکر و 

ی مختلف ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند، کمال ها صورتکساني که به  همةاز 

 تشکر و قدرداني را داریم.
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