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  خوزستان عرب مردم میان در قومی فرهنگی هویت بازآفرینی
  

 2فرد اسداله باباییو دکتر  1سرشت معین موسوي سید
  

  11/2/1401 پذیرش: تاریخ    7/5/1400 :وصول تاریخ
 

  چکیده:
هنگی در جوامع چندقومی و چندفرهنگی براي کاستن از بررسی مسائل فر

هایی فرهنگی و تحقق همبستگی اجتماعی یک ضرورت است. با توجه به بروز  واگرایی
اي در بستر جامعه  هاي قومی در ایران معاصر، بررسی چنین پدیده برخی واگرایی

ان داراي اي دارد. هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان خوزست ایران ضرورت ویژه
گرایی فرهنگی بوده و امروزه به نوعی دچار بازآفرینی  گرایی و عام هایی از خاص ویژگی

نفر از  20شده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد این بازآفرینی هویتی با 
 کارشناسان حوزه هویت فرهنگی مردم عرب استان خوزستان مصاحبه انجام شد. در

لیل محتواي کیفی بر اساس تحلیل مضمون استفاده شده از روش تح پژوهش این
ترین متغیرهاي مؤثر بر  هاي پژوهش حول برخی از مهم طور کلی، یافته است. به

استان خوزستان شامل: ضعف کارکردي  عرب قومی در میان مردم هویت بازآفرینی
نهادهاي مدنی، کاهش سیطره فرهنگی حکومت مرکزي، توریسم فرهنگی، پذیرش 

صدا و  سازمان) عربی( محلی تلوزیونی هاي کانال هاي شتر تکثر فرهنگی، برنامهبی
سیماي ایران، رشد سرمایه فرهنگی، تحرك اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و 

هاي فرهنگی  گذاري هاي فرهنگی قومی در سیاست توجهی نظام سیاسی به هویت بی
ازآفرینانه در جامعه مورد هستند. این متغیرها حاکی از وجود چهار بعد کنشی ب

هاي هویت قومی و تشدید  در مؤلفه» بازآوري«، »نوآوري«، »تغییر«بررسی است: 
  و تقابل با فرهنگ رسمی و غالب در جامعه.» واگرایی«

  
شدن، احساس محرومیت نسبی، اعراب  هویت فرهنگی، بازآفرینی هویتی، جهانی کلیدي: مفاهیم

  خوزستان
                                                 

   s.moein.musavi@gmail.com ، کاشان، ایرانکارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان 1
  ي مسئول) (نویسنده، کاشان، ایران دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان 2

babaiefardm@gmail.com   
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  مسأله یانب و دمهمق
هایی است که از عضویت در داشتی جامع از مفهوم هویت فرهنگی شامل مؤلفهبر

گیرند: گروه وابسته به شغل بندي در شش موضوع نشأت میهاي متعدد قابل دستهگروه
ي کار است و غیره)، طبقه (طبقهي شغلی، سازمانی که فرد در آن مشغول به(شامل رشته

غرافیا (ملیت، محل سکونت یا اقامت و ...)، فلسفه و اقتصادي، اجتماعی، آموزشی و ...)، ج
بینش (هویت مذهبی، هویت سیاسی و ...)، زبان (زبان مادري، گویش و ...) و در نهایت 

هاي فرهنگی شامل نژاد، قومیت، جنسیت، گرایش  شناختی و جنبه هاي زیستخصیصه
هاي متعدد زمان به گروهتواند هم). در واقع هر فرد می2007جنسی، سن و ... (جیمسون، 

هاي فرهنگی را در فرهنگی تعلق داشته باشد و نمادها، رفتارها و اجزاي متفاوت این هویت
کار بندد. به همین دلیل فرهنگ، بخش مهمی میادین مختلف اجتماعی پس از تطبیق، به

فرهنگی  کند. هویتي زمان و تجربه تغییر نیز می افراد است که به واسطه 1ي از خودانگاره
شناسان و ها و ابزارهاي ارتباطی و تکنولوژیک از دید جامعهمحلی، پس از گسترش زمینه

ها، در ي تأثیرات متقابل با سایر فرهنگکارشناسان مطالعات فرهنگی، در حوزه
، 2(از جمله: گازل ماکاروا است گرفته ي بیشتر قرارهاي متعدد مورد توجه و مداقه پژوهش
و  6؛ دارلن دروموند2011 ،5؛ دنگ ژنگالي2019، 4و روبین کولتر 3تریژاکوا؛ یولیا اس2019

هاي ي بازآفرینی هویتگران داخلی نیز مساله). در میان پژوهش2010 ،7مارك اورب
؛ 1398هاي متعدد مورد توجه بوده است (از جمله: زندیه و خانیکی، محلی در پژوهش

؛ دمادم، 1388؛ پورزیتانی، 1373کوانی، ؛ ا1393؛ جعفرزاده و حیدري، 1394دلفیه، 
ها حاکی از آن هستند که  ). پژوهش1393فرد،  ؛ بابایی1392؛ حیدري و شاوردي، 1391

گیري و تقویت ي شهرها، شکلرغم توسعههاي فرهنگی محلی و قومی، علیعناصر هویت
آیند خالف انتظارات)، طی فرهاي تکنولوژیک و ارتباطی (بررفتها، پیشملت دولت

ها، به شکلی جدید تقویت شده و  بازآفرینی، ضمن برخورداري از تغییرات و نوسازي
  کنند. اجتماعی ما ایفا می ـ همچنان نقش مهمی در حیات انسانی

ي ي ملیت ایرانی، حافظهفرهنگی مردم عرب استان خوزستان به واسطه هویت
                                                 
1 Self-Consept 
2 Guzel I. Makarova 
3 Yuliya Strizhakova 
4 Robin Coulter 
5 Zhenglai Deng 
6 Darlene K. Drummond 
7 Mark P. Orbe 
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 اشتراکات متعدد با هویتداراي  هاي هویتی مهمتاریخی، هویت مذهبی و سایر حوزه
سازد، هویت فرهنگی مبتنی به چه آنان را متمایز میرهنگی سایر ایرانیان است، اما آنف

آنان  1انداز فرهنگیفرد نمودن چشم به قومیت عرب ایرانی بوده که منجر به منحصر
ستند هاي متعدد براي آن هفرهنگی، قائل به الیههویت  يپردازان در حوزهگردد. نظریه می

خصوص، امکان پررنگ شدن و در اولویت قرار و معتقدند براي افراد مختلف، تحت شرایط به
ي این )، از جمله1988(3و توماس 2هایی از هویت فرهنگی وجود دارد. کولیرگرفتن الیه

هاي هویتی پویایی عنوان جنبهملیت، قومیت، جنسیت و نژاد را بهپردازان هستند که نظریه
گیرند، این نتیجه می ،)1993و همکاران ( 4کنند که بر اساس آنچه بعدها هتچمعرفی می

تر نسبت به دیگر براي تقدم بیشهاي متعدد با یکهاي مختلف هویتی، در موقعیتجنبه
  پردازند.دیگري به رقابت می

فرهنگی، نقش برخی عوامل اي از هویتدر این پژوهش با تکیه بر همین دیدگاه الیه
قومی مردم عرب استان خوزستان مورد شناسایی قرار  ـبازآفرینی هویت فرهنگی مؤثر در 

در این پژوهش، به وضعیتی  5قومی ـ گرفته است. اصطالح بازآفرینی هویت فرهنگی
فرهنگی اشاره دارد که افراد متعلق به هویت قومی، در تعامل با فرهنگ غالب (ملی و 

یی افراطی فاصله گرفته و الگوي کنشی آنان در گرا گرایی افراطی و خاص جهانی)، از عام
هاي هویت  اي که مؤلفه گیرد، به گونه گرایی فرهنگی قرار می گرایی و خاص مرز میان عام

شود. در این پژوهش،  خوش بازآوري، حذف، تغییر و نیز نوآوري می فرهنگی آنان دست
ي، توریسم ي فرهنگی حکومت مرکزضعف کارکردي نهادهاي مدنی و کاهش سیطره

فرهنگی در ایران و قوت گرفتن تعامالت فرهنگی با کشور عراق پس از سقوط رژیم بعثی، 
هاي قومی از سوي فرهنگ غالب جامعه، رشد  پذیرش بیشتر تکثر فرهنگی و هویت

ي فرهنگی و تحرك اجتماعی زنان و مردان عرب ایرانی، احساس محرومیت نسبی سرمایه
هاي فرهنگی قومی توجهی نظام سیاسی به هویتوزستان، بیدر میان مردم عرب استان خ

هاي هاي کانالهاي فرهنگی کالن و خرد و در نهایت متغیر برنامهگذاريدر سیاست
عنوان عوامل مهم تأثیرگذار در بازآفرینی سیما به و تلوزیونی محلی (عربی) سازمان صدا

                                                 
1 cultural perspective 
2 Mary Jane Collier 
3 Milt Thomas 
4 Michael L. Hecht 
5 recreation of cultural-ethnic identity 
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اند، تا بر این  اکاوي قرار گرفتهقومی مردم عرب استان خوزستان مورد و ـهویت فرهنگی 
ب استان خوزستان مورد ي هویت فرهنگی قومی مردم عر هاي بازآفرینانه اساس، جنبه

تر قرار گیرند. متغیرهاي مورد مطالعه حول موضوع بازآفرینی هویت فرهنگی ششناسایی بی
انی و اساس مشاهدات مید اند، بر قومی مردم عرب استان خوزستان که در باال ذکر شده

هاي پیشین و نیز با  هاي پژوهش گران، نتایج و یافته مشارکتی صورت گرفته توسط پژوهش
هاي  عنوان مبنایی در طراحی مصاحبهتکیه بر برخی مفاهیم نظري فرهنگی و اجتماعی، به

ي فرهنگی و اجتماعی مردم  نفر از کارشناسان و فعاالن حوزه 20، با »یافته ساخت نیمه«
هاي  محتواي مصاحبه  زستان قرار گرفته است. در نهایت به کمک تحلیلعرب استان خو

انجام شده، به بررسی ماهیت این بازآفرینی فرهنگی و استخراج مقوالت مرتبط با آن اقدام 
  شده است.

ي معاصر، اهمیت استراتژیک به دلیل موقعیت مرزي و  طلبانه هاي جدایی جنبش
المللی، وقوع هشت سال جنگ  هاي بین سترسی به آبویژه از طریق دارتباطات گسترده به
ویژه در مناطق جنگی، وجود نیافتگی، به ي آن محرومیت و توسعهتحمیلی و در نتیجه

ذخایر عظیم نفت و گاز، جوان بودن جمعیت استان خوزستان و وجود معضالتی مانند 
قومی، گسترش  ـهویت فرهنگی  هاي مشترك بیکاري، همسایگی با کشورهاي داراي زمینه

ها و روستاهاي استان و دسترسی ي ارتباطات نوین در سطح شهرستانامکانات در زمینه
اي اي در کنار فعالیت رسانههاي ماهوارههاي اجتماعی و کانالآسان به شبکه

سازد. با این توصیف، انجام ي مهاجر، موضوع این پژوهش را حائز اهمیت می طلبانه تجزیه
تواند یک  هاي مشخص شده، از بعد عملی و کاربردي، میاهداف و پرسشاین پژوهش با 

ي مردم عرب استان ارزیابی علمی از وضعیت هویت فرهنگی قومی بازآفرینی شده
هاي این بازآفرینی را مورد هاي آن، زمینهخوزستان ارائه نموده و عالوه بر بررسی ویژگی

هاي ملی و رفع چالش ـهاي فرهنگی محلی يگذاردر سیاستبررسی و واکاوي قرار داده، و 
  هویتی مؤثر واقع گردد.

  
  هاي پژوهشپرسش
  هاي اصلی پرسش
آیا استفاده از اصطالح بازآفرینی هویتی، قابلیت توصیف کنش فرهنگی حال  - 1

  حاضر مردم عرب استان خوزستان را دارد؟
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مقوالت و صورت، این بازآفرینی هویتی مبتنی بر قومیت، بر چه  در این - 2
  هایی استوار است؟ ویژگی
  
  هاي فرعی پرسش
ي فرهنگی حکومت مرکزي چه ضعف کارکردي نهادهاي مدنی و کاهش سیطره - 1

  قومی مردم عرب استان خوزستان دارد؟ ـنقشی در بازآفرینی هویت فرهنگی 
توریسم فرهنگی در ایران و قوت گرفتن تعامالت فرهنگی با کشور عراق پس از  - 2

قومی مردم عرب  ـ فرهنگی کشور چه نقشی در بازآفرینی هویت ژیم بعث در اینسقوط ر
  استان خوزستان دارد؟

فرهنگی از سوي فرهنگ غالب جامعه چه نقشی در بازآفرینی  پذیرش بیشتر تکثر - 3
  قومی مردم عرب استان خوزستان دارد؟ـ  فرهنگی هویت

نقشی  دان عرب در ایران چهي فرهنگی و تحرك اجتماعی نزد زنان و مرسرمایه - 4
  قومی مردم عرب استان خوزستان دارد؟ ـ در بازآفرینی هویت فرهنگی

سیما چه نقشی در  و هاي تلوزیونی محلی (عربی) سازمان صداها و برنامهکانال - 5
  بازآفرینی هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان خوزستان دارد؟

استان خوزستان چه نقشی در احساس محرومیت نسبی در میان مردم عرب  - 6
  بازآفرینی هویت فرهنگی قومی در آنان دارد؟

هاي گذاريهاي فرهنگی قومی در سیاست توجهی نظام سیاسی به هویتبی - 7
فرهنگی کالن و خرد چه نقشی در بازآفرینی هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان 

  خوزستان دارد؟
  

  هدف اصلی پژوهش
هاي مختلف الگوي بازآفرینی  ها و جنبه بعاد، ویژگیهدف اصلی پژوهش، شناخت ا

  هویت فرهنگی قومی، در میان مردم عرب استان خوزستان است.
  

  پژوهش پیشینه
 الف) تحقیقات داخلی

ه هاي خوزستان بي گرایش به هویت ملی و قومی در عربدر مقاله ،)1378اکوانی (
پردازد. وي تمام اعراب ستان میملی و قومی اعراب این ابررسی میزان گرایش به هویت 
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کم دیپلم هفت شهر اهواز، آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان،  سال و دست باالي هجده
گیرد. نتایج نشان  ي آماري پژوهش خویش در نظر میعنوان جامعهمالثانی و اروندکنار را به

 رند، بلکه به هویتها نه تنها گرایش زیادي به هویت ایرانی و اسالمی دادهد که: عربمی
ایش به هویت ملی قومی آنان باعث کاهش گر قومی خود نیز عالقه دارند و عالقه به هویت

هاي عینی، ا را در بررسی شاخصه که نویسنده منشأ برخی ناهمگراییشود. ضمن آننمی
، ارتباط »احساس محرومیت نسبی«چون مشکالت اقتصادي و اجتماعی و به تبع آن هم
  هاي ذهنی و تمایزگرایانه. در مؤلفهدهد، نه می

ي بررسی هویت جمعی غالب در بین اعراب نامهدر پایان ،)1388پورزیتانی (
سال سن  18تر از نفره از میان اعراب داراي بیش 436ي آماري خوزستان، با انتخاب جامعه

ابزار  هاي اهواز، امیدیه و رامشیر، با استفاده از روش پیمایشی و و ساکنین شهرستان
گیرد که هر اندازه اصالت قومی افراد بیشتر باشد، گرایش بیشتري به  نامه، نتیجه میپرسش
تر ي تعامالت اجتماعی افراد بیشترهچه گس قومی، دارند، هر ویژه هویتهاي خاص بههویت

تر است، هر چه میزان ویژه هویت ملی بیشعام به جمعیهاي باشد، گرایش به هویت
هاي جمعی خاص، در بین مخاطبان بیشتر بوده است، گرایش به هویتاحساس تبعیض 

چه میزان احساس محرومیت نسبی در میان آنان  ویژه هویت قومی، بیشتر شده است؛ هربه
تر بوده است. قومی، بیشطور خاص هویت هاي جمعی، و بهبیشتر بوده، گرایش به هویت

هاي عام و موجب گرایش بیشتر به هویتهمچنین، افزایش میزان رضایت از عملکرد دولت، 
هاي نخستین، موجب گرایش بیشتر آنان به افزایش میزان پیوستگی افراد با گروه

  هاي خاص ارزیابی شده است.  هویت
هاي جهانی در میان  ي پذیرش ارزش )، در مقاله1391برزیان و همکاران ( قنبري

نفره از مردم  560ي آماري  انتخاب جامعه زبان (اعراب خوزستان)، با  ایرانیان ایرانیان عرب
نامه به این  ي عرب شهرستان اهواز، با استفاده از رویکرد کمی و ابزار پرسش ساله 65تا  18

هاي جهانی مورد پذیرش مردم عرب استان  اند که آن دسته از ارزش نتیجه رسیده
، سیاسی و فرهنگی  هاي برابر اجتماعی ي فرصت خوزستان قرار گرفته است که دربردارنده

هاي برابر اجتماعی،  چه میزان احساس محرومیت از فرصت است، به این معنا که هر
هاي قومی نیز  یابی فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و امکانات ملی بیشتر باشد، گرایش به هویت

هاي برابر اجتماعی  چه میزان احساس محرومیت از فرصت بیشتر است، و بالعکس، هر
هاي قومی نیز  یابی سی، اقتصادي و امکانات ملی کمتر باشد، گرایش به هویتفرهنگی، سیا

هاي جهانی تأثیر  ي این واقعیت است که ارزش دهندهتر است. نتایج این تحقیق نشانکم
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ي مورد مطالعه  هاي قومی و در تقابل با هویت ملی در جامعه یابی مثبتی در تقویت هویت
 داشته است. 

قومی در  ملی و هویت ي هویتدر فراتحلیل رابطه ،)1393دري (پور و حیجعفرزاده
 1380و  1370ي نامه و مقاله در دههپژوهش که در قالب پایان 27ایران، ضمن بررسی 

ي هویت ملی و قومی را معکوس هایی رابطهاند که تنها پژوهشاند نتیجه گرفتهانجام شده
درصد از تحقیقاتی که از  2/41اند. در واقع که از روش کمی استفاده نموده دهندنشان می

اند هایی که از روش ترکیبی بهره گرفتهدرصد پژوهش 50اند و  روش پیماش استفاده کرده
اي معکوس و واگراست. ملی رابطهو هویت  ي هویت قومیاند که رابطهبه این نتیجه رسیده

را به اعداد ریاضی هاي کیفی داده هاي پوزیتیویستی را با توجه به اینکهها در ادامه روشآن
دانند که کنند، دچار این مسئله می علل و تفسیر اطالعات را ارائه نمیتقلیل داده و 

هاي کیفی دچار اشتباه کرده و تصویر نادرست و گاه گران را در تفسیر دادهپژوهش
یت قومی در یابند که مطالعات موضوع هوها در می کنند. آنمعکوسی از واقعیت ارائه می

اند. قومیتی بیشترین درصد را به خود اختصاص داده میان قوم عرب و مطالعات چند
ها، قومی و ملی به تفکیک قومیتي هویت همچنین، بررسی نتایج در خصوص رابطه

ي معکوس با یکدیگر دارند. به قومی و ملی رابطهط با قوم عرب نشان داده که هویت مرتب
کند. ها کاهش پیدا مییش هویت قومی اعراب، میزان هویت ملی آنعبارت دیگر، با افزا

ترین مقدار نسبت به سایر اقوام بوده است  درصد این واگرایی در میان اعراب داراي بیش
ي دهند که رابطه هاي تحلیل شده نشان می درصد). همچنین، حدود نیمی از پژوهش 40(

ملی قومی و هویت ي هویت ی که رابطهبین هویت قومی و ملی واگرا است. در مطالعات
تعارضات «، »نسبیمحرومیت  احساس«، »قدرتیاحساس بی«معکوس گزارش شده 

اند. چنین از متغیرهاي تأثیرگذار و مورد سنجش بوده» عوامل اقتصادي«و گاه » سیاسی
ند. ااند، مورد سنجش قرار نگرفتهمتغیرهایی در مطالعاتی که رابطه را همگرا گزارش کرده

ي استعمار ها را در راستاي تأیید نظریهدر انتهاي این فراتحلیل، نویسندگان این یافته
 کنند.ارزیابی می 2و کنش متقابل نمادین 1داخلی

طور  هاي خارجی که به گونه که در این بخش از پژوهش بررسی شد، پژوهش آن
گرفته باشد مشخص در خصوص هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان خوزستان صورت 

و یا به آن مرتبط باشد، یافت نشد. همچنین، چنین پژوهشی در داخل کشور نیز به ندرت 

                                                 
1 internal colonialism theory 
2 symbolic interactionist theory 
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ها، به اهمیت روابط بینابینی هویت فرهنگی قومی  صورت پذیرفته است. اما در بررسی آن
بریم که همواره  (یا اقلیت) و هویت فرهنگی فرادست (یا اکثریت)، در جوامع مختلف پی می

اند تا نشانگان استحاله یا  مند بوده گران عالقه گران بوده است. این پژوهش پژوهش ي مسأله
هاي فرهنگی قومی اقلیت را در تعامل با فرهنگ  آمیختگی و نیز بازآفرینی این هویت درهم

اي   هاي خالقه ها بر کشف و فهم چگونگی تشکیل شیوه غالب مورد شناسایی قرار دهند. آن
هاي هویتی  ها و مؤلفه ن ایجاد هویت ارتباطی اشتراکی، به حفظ تفاوتتمرکز دارند که ضم

رو با پژوهش حاضر، از نظر قرار گرفتن در یک فضاي  گروه اقلیت انجامیده است. از این
  فکري، مشترك هستند. 

هاي داخلی که پیش از این گزارش شدند، دو دسته متفاوت وجود  در میان پژوهش
ر ویژه به بررسی هویت قومی مردم عرب استان خوزستان طو اي که به دارند. دسته

اند.  ي قومیت و یا سایر اقوام در ایران پرداخته ي دیگر که به مسأله اند و دسته پرداخته
و منافع هویت ملی و هویت قومی در   هاي مذکورآن است که رابطه برآیند نتایج پژوهش

چند نشانگان  رایی است. هرایران به جهت ماهیت، در تعارض نسبی و به سمت واگ
ي هویت  طور نسبی در مطالعه گران به اند. این پژوهش دست آورده گرایی نسبی را نیز به هم

هاي کیفی را به جهت قرابت بیشتر نتایج با واقعیت، نسبت به  هاي آن، روش قومی و مؤلفه
برده باشند)، و  که از رویکردهاي کمی نیز بهره رغم آن دانند (علی هاي کمی، ارجح می روش

هاي ترکیبی در فهم بهتر ابعاد این موضوع اشاره  گاه به اهمیت و ضرورت کاربست روش
هاي جهانی را  ویژه قوم عرب خوزستان با ارزش گران تعامل اقوام و به دارند. این پژوهش

هاي قومی و سنتی  را مشروط به حفظ ارزش  چند پذیرش آن مثبت ارزیابی کرده، هر
گرانی که به هویت قومی مردم قوم عرب خوزستان  کنند. اکثریت پژوهش یارزیابی م
اي واگرایانه را مورد شناسایی قرار  شان، رابطه اند، میان هویت قومی و هویت ملی پرداخته

اند که بیش از هر چیز تحت تأثیر متغیر احساس محرومیت نسبی است. این متغیر در  داده
  ر گرفته است. پژوهش حاضر نیز مورد بررسی قرا

  
  ب) تحقیقات خارجی
کند که در گرایی، اشاره میدر گزارش جهانی شدن و بومی ،)2011دنگ ژنگالي (

) شاهد ظهور نوعی 1سازيسازي (یا به تعبیر نویسنده: آمریکایی ي جهانیپاسخ و نتیجه

                                                 
1 americanization 
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یا و تر براي بهبود، اح هستیم که منجر به تمایالت بیش 1گرایی فرهنگی پویا از نسبیت
ها حول افراد متعلق به گروه قومی گردد. وي به پژوهش فرهنگی محلی می بازسازي هویت 

هاي نامهي شجرهمند به تهیهرغم زندگی در شهرها، عالقهکند که علیاشاره می» هان«
هستند » هان«هاي متعلق به نژاد و تبار  لفهؤنژادي خود و علنی ساختن ارتباط خود با م

عنوان بخشی مهم از به 3فرهنگی چنین توجه به توریسم  ). نویسنده هم1990، 2(گوگینگ
دلیل درآمدزا بودن) که منجر به تولید و بازتولید  صنعت توریسم در میان مردم هان (به

 داند (دنگ ژنگالي،تاثیر نمیفرهنگی آنان بیشود را در بازآفرینی هویتمی 4فرهنگی
224 -205 :2011.(  

هاي هویت در پژوهش ابعاد احساس تعلق به جنبه ،)2014ارانش (و همک 5هلن نویل
هاي فردي از فرهنگی قومی و نژادي در بررسی بومیان استرالیا، ضمن انجام مصاحبه

نفر از بومیان سیاه و سفید استرالیایی، بر این فرض تکیه  19گروهی متمرکز شامل 
هاي اصلی توان جنبهکدیگر، میهاي فرهنگی قومی با یکنند که علیرغم تفاوت هویت می

ها وجود دارد، هاي نژادي و قومی در آني جوامعی که چالشهویتی را یافت که براي همه
اند هاي فرهنگی، در تالشها و ویژگی ها با بررسی این جنبهکاربرد داشته باشد. بنابراین، آن

 ف نمایند. ي هویت فرهنگی قومی را کشتر در حوزههاي قابل تعمیمتا پدیده
  

  مفاهیم و مبانی نظري پژوهش
، 7و هویت، رویکرد برجستگی هویت 6در این پژوهش، رویکرد کنش متقابل نمادین

، 10ي مدیریت هویت، نظریه9مدرن، رویکرد هویت در عصر پست8رویکرد هویت اجتماعی
، به 12ي هویت در عصر جهانی شدن استوارت هال و نظریه 11ي قرارداد فرهنگینظریه

                                                 
1 cultural relativism 
2 M. Guoqing 
3 cultural tourism 
4 cultural reproduction 
5 Helen Neville 
6 symbolic interactionism 
7 identity salience 
8 social identity 
9 post-modernism 
10 Identity Management Theory (IMT) 
11 Cultural Contracts Theory (CCT) 
12 Stuart Hall 
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ي فرهنگی قومی و نیز در  نوان مبناي نظري در بخش فهم زوایاي یک کنش بازآفرینانهع
  هاي پژوهش، مورد استفاده قرار گرفته است.  بخش تحلیل یافته

ي میان معانی  استوارت هال، تحت تأثیر آنتونیو گرامشی و مفهوم هژمونی، بر رابطه
توان نقش ایدئولوژیک ز این طریق میگوید اکند و می فرهنگی و شرایط اجتماعی تأکید می

عنوان یک پدیده و فرآیند شدن، بهمعانی فرهنگی را شناسایی کرد. در بحث از جهانی
آمیز و شدن یک فرآیند پیچیده، تعارض خی نوین، هال معتقد است که جهانیتاری

هاي فردي، قومی و ملی دچار دیالکتیک است که در جریان آن بسیاري از هویت
ي متأخر بسیاري از منابع هویتی، اند. به نظر هال، در مدرنیتههاي بنیادي شده ونیدگرگ

هاي مستحکمی براي ما، پایگاه گذشته یعنی، طبقه، جنسیت، قومیت، نژاد، و ملیت، که در
ي نتیجه اند. درکردند، دچار ازهم گسیختگی شدهعنوان افرادي اجتماعی، فراهم میبه

فرد و ساروخانی،  ي بحران هویت پدیدار شده است (باباییمسأله چنین فرآیندي است که
1391.(  

هال مفهوم مقاومت را از گرامشی به عاریت گرفته است و با توسل به آن نشان 
شوند که افراد در  هاي گوناگون اجتماعی و فرهنگی موجب می دهد که عوامل و زمینه می

هاي ارتباطی)، از خود  ي رسانه ژه در حوزهوی سازي فرهنگی گروه فرادست (به برابر یکسان
ویژه  ، به  ي مطالعات فرهنگی نظران حوزه طور کلی، بسیاري از صاحب مقاومت نشان دهند. به

ها بر این  اند. آن هاي گرامشی بوده هال، در بررسی جامعه و فرهنگ تحت تأثیر دیدگاه
ند و نقش مهمی در برساخت ها داراي آگاهی و خالقیت هست هاي رسانه باورند که مخاطب

هاي غالب و اکثریت  ها دارند. هال نیز معتقد بود که گروه معانی محصوالت و تولیدات رسانه
هاي در قدرت، تالش دارند تا فرهنگ خود را به فرهنگ حاکم بدل کرده و آن را به گروه

ند. وي اي و اقلیت تحمیل نمایند و بدین وسیله به حاکمیت خود مشروعیت ببخشحاشیه
آمیز و  و فرآیندي تاریخی، نوین، پیچیده، تعارض  شدن، آن را یک پدیده در بحث از جهانی

هاي فردي، قومی و ملی دچار  داند که در جریان آن بسیاري از هویت دیالکتیک می
دهد که مدرنیته نیز، همانند یک دولت ملی که اند. وي نشان می هاي بنیادي شده دگرگونی

فرهنگی خود را بر  سازي فرهنگی برآید، قصد دارد تا هژمونیصدد یکسان ممکن است در
که اقوام و جوامع مختلف داراي عالیق خاصی به  جوامع مختلف تحمیل کند، اما ازآنجا

منابع هویتی و فرهنگی خود هستند، به سادگی تمامی عناصر هویتی و فرهنگی خود را 
هاي اند که از طریق رسانهن توانایی را یافتههاي محلی، ایگذارند. حتی فرهنگکنار نمی

ها اثرگذار هاي دیگر قرار داده و بر آن ها و ملتارتباطی مختلف، خود را در معرض فرهنگ
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شده  هاي محلی و فرهنگ جهانی نوعی تبادل برقراررو، امروز میان فرهنگاین باشند. از
فرد و  کرده است (بابایی شدن را بیشتر است و همین قضیه پیچیدگی فرآیند جهانی

: 319- 352و  239- 262 ال،؛ ه1996: 274- 314 هال، ؛1391: 105- 115 ساروخانی،
1383.(  

هایی جهت رویارویی با قدرت شدن مقاومتي هال، در جریان جهانیبه گفته
هایی آید و چنین مقاومت سازي فرهنگی (از پیامدهاي جهانی شدن)، به وجود می همگون

هایی که در برابر سیاست  چون مقاومتشوند (همهاي محلی و ملی میویتباعث تقویت ه
هاي محلی و قومی گیرد و به تقویت هویتها شکل میسازي فرهنگی دولتیکسان

اره در کشاکش هستند: نخست  وانجامد). هال معتقد است دو جلوه از جهانی شدن هم می
اً میل به بازگشت به موقعیت ملی و ي قدیمی، مشارکتی، محصور و تدافعی که عمیقجلوه

کوشد گرد خود حصار بکشد تا از گزند گرایی و هویت فرهنگی محلی دارد و می محلی
زمان کوشد با تفاوت سر کند و همي فرامدرن جهانی، که میزوال، ایمن بماند و دوم جلوه

آوردن شواهدي بر آن فائق آید یا مسلط شود، آن را مرتفع سازد یا استحاله کند. وي با 
کند، با خواهد این عقیده را اثبات کند که امر جهانی از طریق خاص بودن عمل می می

کند و از طریق بسیج کردن هاي خاص توافق حاصل می فضاهاي خاص و قومیت
کند. بنابراین، همیشه نوعی دیالکتیک (دیالکتیکی هاي خاص و نظایر آن عمل می قومیت

ي شدن با میانجی و به واسطه و امر محلی برقرار است و جهانی پیوسته)، میان امر جهانی
در نتیجه، بر مبناي  ).1383: 344 کند (هال،هاي محلی و ملی تحقق پیدا میهویت

ي دیالکتیک بین هویت  شدن یک رابطهتوان گفت در فرایند جهانی ال، میدیدگاه ه
برقرار شده است و چنین  هاي ملی و جهانی فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان و هویت

  رو شده است. ها روبه که با برخی چالشها است و هم این داراي برخی فرصتاي هم  رابطه
  

  پژوهش شناسیروش
 هاي مختلف بازآفرینی هویت از آنجا که هدف این پژوهش کشف و شناخت جنبه

از نگر، ژرف و متمرکز قومی مردم عرب استان خوزستان است، شناختی کل ـ فرهنگی
گیري آن، حیات اجتماعی مردم عرب این استان با در نظر گرفتن سیر تاریخی شکل

شناسی ضروري است. بنابراین، در این پژوهش جهت دست یافتن به چنین شناختی، روش
شناسی غالب در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، بنا به انتخاب عنوان روشکیفی به

ي عمیق ي مشارکتی و مصاحبهها مشاهده آوري دادهعرویکرد کیفی، فن اصلی براي جم
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فرهنگی و اجتماعی مرتبط با هویت  ي یافته با افراد مطلع کلیدي و فعاالن حوزه ساخت هنیم
چنین، جهت تحلیل  است. هم فرهنگی مردم عرب خوزستان در این خصوص بوده

گیري در ست. نمونههاي انجام شده، از روش تحلیل محتواي کیفی استفاده شده ا مصاحبه
صورت استقرایی و بندي در تحلیل به مند و رمزگذاري و مقولهاین پژوهش به صورت هدف

  بوده است.» مضمون«بر اساس واحد تحلیل 
در انجام این پژوهش و در بخش مصاحبه، از کارشناسان عرب استان خوزستان در 

هاي مهم استان خوزستان از هاي اهواز، ماهشهر، سوسنگرد و خرمشهر که از شهرشهرستان
نظر برخورداري از بافت قومی عربی هستند، جهت انجام مصاحبه کمک گرفته شده است. 

ي هویت فرهنگی نظران حوزهنفر از فعاالن اجتماعی، صاحب 20در این پژوهش تعداد 
طور مستقیم با فضاي هویت قومی این قومی مردم عرب استان خوزستان و یا افرادي که به

یافته انتخاب شدند. پیش  ساخت هعمیق نیم  ي دم، در ارتباط هستند جهت انجام مصاحبهمر
ریزي شد و پرسش طرح 40اساس هشت پرسش اصلی پژوهش، تعداد  از انجام مصاحبه بر

ي از پیش تعیین شده، مورد مصاحبه واقع  نامه ي این پرسش شوندگان بر پایهمصاحبه
شوندگان از شهرهاي مختلف استان بوده و به موضوع  بهکه مصاح شدند. با توجه به این

اند و نیز از نظر سواد، جایگاه اجتماعی، سن  هویت قومی مردم عرب خوزستان قرابت داشته
هاي انجام شده از نظر اشباع نظري مورد رضایت  اند، مصاحبه و جنسیت متنوعی متنوع بوده

ه، در نهایت مکتوب گردید و سپس با آوري شده از طریق مصاحبواقع شدند. اطالعات جمع
ها ادامه بندي آن ها تا رسیدن به درکی کامل جهت طراحی رمزها و مقولهخواندن مکرر آن

به مرحله به تعیین مضامین و فشرده  هاي پژوهش، مرحلهبه موضوع پرسشیافت. با توجه 
ك، رمزها ادغام ي مشترها تا تعیین رمز پرداخته شد و در صورت داشتن زمینهساختن آن

بندي این  ها تعیین گردند. بعد از آن مفهوم کلی، که حاصل جمعشدند تا مقوله
  دست آمد.هاست، به مقوله

هاي درگیري طوالنی مدت و  ها در این پژوهش، به کمک تکنیک اعتبار و روایی داده
گران، بازبینی توسط  توسط پژوهش 2گر، بازبینی پژوهش 1ي مداوم مشاهده

(مصاحبه و مشاهده)، که از  5سازي روش و مثلث 4سازي نظریه ، مثلث3کنندگان مشارکت

                                                 
1 prolonged engagement & persistent 
2 peer debriefing 
3 member checking 
4 theory triangulation 
5 method triangulation 
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هاي کیفی هستند، مورد بررسی و  ها در پژوهش هاي علمی بررسی دقت و اعتبار داده روش
  تأیید قرار گرفته است.

  
  شوندگان پژوهشمشخصات مصاحبه :1جدول 

 شهرستان جنس سن شغل تحصیالت پاسخگو کد
 ماهشهر مرد 38 کارمند کارشناسی 1
 ماهشهر مرد 62 ي آموزش و پرورش  بازنشسته کارشناس ارشد 2

 ماهشهر زن 54 فرهنگی کارشناسی 3

 ماهشهر زن 28 فعال اجتماعی کارشناسی 4
 ماهشهر مرد 43 استاد دانشگاه دکتراي تخصصی 5
 اهواز مرد 56 کارمند بازنشسته دیپلم 6
 اهواز مرد 41 شغل آزاد کارشناسی 7
 اهواز مرد 39 کارمند صداو سیما کارشناسی 8
 اهواز زن 43 مدرس دانشگاه کارشناسی ارشد 9
 اهواز مرد 58 کارمند بازنشسته دیپلم 10
 سوسنگرد مرد 32 فعال اجتماعی کارشناسی 11
 سوسنگرد زن 28 فرهنگی کارشناسی 12
 سوسنگرد مرد 51 شغل آزاد دیپلم 13
 سوسنگرد مرد 55 اجتماعی فعال کارشناسی 14
 سوسنگرد مرد 26 شغل آزاد کارشناسی 15
 خرمشهر زن 39 فرهنگی کارشناسی ارشد 16
 خرمشهر مرد 34 کارمند کاردانی 17
 خرمشهر مرد 45 آهن کارمند راه کاردانی 18
 خرمشهر مرد 52 شغل آزاد دیپلم 19
 خرمشهر زن 41 فرهنگی کارشناسی 20

  
  شهاي پژوه یافته

اکثریت قاطع کارشناسان بر این باور هستند که امروزه مردم عرب استان خوزستان 
کنند. تالش  مند شده و براي آن وقت بیشتري صرف می نسبت به هویت قومی خود عالقه

تر از پوشش عربی،  ي بیش تر به زبان عربی، استفاده براي صحبت کردن بیشتر و صحیح
هایی است که  وسیقی عربی محلی و ...، نمونههاي قومی، احیاي م شرکت در آئین
هاي  ها قائل به این مهم هستند که بسیاري از مؤلفه کنند. آن ها اشاره می کارشناسان به آن
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خوش تغییر تر شده و بسیاري دستهویت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان، پررنگ
زآفرینی براي هویت فرهنگی ها الگوي با اند، با این حال، آنشده یا به فراموشی سپرده شده

پذیرند. این کارشناسان تشدید گرایش به هویت قومی در قومی مردم عرب خوزستان را می
دانند که در مقایسه اي میمیان مردم عرب خوزستان را تالش براي تثبیت خود در جامعه

  اند.هاي قومی کمتر مورد پذیرش قرار گرفتهبا سایر هویت
هاي ان به این موضوع مهم اشاره کردند که بسیاري از عربدر این پژوهش پاسخگوی

هاي هویت قومی خود را از دست استان در تعامل با فرهنگ رسمی، بسیاري از مؤلفه
در تعامل با برخی دانشجویان عرب «کند که: عنوان می 9گوي کد  اند. مثالً پاسخ داده

هاي قومی خود یاري از مؤلفهام که بسخوزستانی که اغلب شهرنشین هستند، متوجه شده
چند تعلق خود به هویت قومی عربی را انکار نکرده بلکه بر  کنند، هررا عامدانه فراموش می

گویان، معتقد است  چون سایر پاسخزمان، همگو هم چه این پاسخ گر». ورزند آن تأکید می
، و شرکت در طور کلی گرایش به احیاي زبان عربی، استفاده از پوشش سنتی عربیکه به
  تر شده است.هاي قومی در میان مردم عرب استان خوزستان بیشآئین

توان نوعی سبک زندگی جدید در میان  اغلب کارشناسان بر این باور هستند که می
مردم عرب استان خوزستان را شناسایی نمود که از تعامل با فرهنگ رسمی، فرهنگ مدرن 

ي خلیج فارس متأثر بوده است. در مجموع نظر  پذیري از کشورهاي عرب حاشیه و فرهنگ
هاي تاریخی، اخالقی، اجتماعی، جهانی و ي زمینهکارشناسان بر این است که به واسطه

هاي هویت قومی مردم عرب استان خوزستان تغییر کرده، کارکردي، بسیاري از مؤلفه
  کنند. وقوع ارزیابی میاند و این فرآیند را هرچند آهسته، اما در حال  حذف، یا احیاء شده
کنند و با ذکر به نقش مهم نخبگان در این زمینه اشاره می 16و  5کارشناس کد 

هاي هویت فرهنگی مردم عرب استان (سنت رمی یا تیراندازي و ...) به هایی از سنتمثال
ها که امروزه مورد انتقاد و کنند که موجب شده این سنتاصطالح حذف اجباري اشاره می

اند، توسط بزرگان و شیوخ در بسیاري از طوایف حذف شوند. با تحلیل زخوانی قرارگرفتهبا
پذیرفته با کارشناسان بر اساس واحد تحلیل  هاي صورت ها از مصاحبهي یافتهمحتواي کلیه
بندي شده در جداول ذیل را حول موضوع بازآفرینی هویت  توان ابعاد دسته مضمون، می

و » نوآوري«، »تغییر«ان خوزستان، متصور شد که شامل بعد فرهنگی مردم عرب است
و تقابل با فرهنگ رسمی و » واگرایی«هاي هویت قومی و نیز تشدید  در مؤلفه» بازآوري«

  غالب در جامعه هستند. 
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  هاي هویت قومی در بازآفرینی هویت فرهنگی مردم عرب خوزستانتغییر در مؤلفه :2جدول 
  ویت قومیهاي هتغییر در مؤلفه  تم

  تاریخی ـاقتضائات اجتماعی   اقتضائات اخالقی  مقوله
 زیر

  مقوله
حذف تاریخی و 

  طبیعی
رنگ شدن و تقبیح کم

  عمومی
در تعامل با فرهنگ 

  غالب
تحت تأثیر شرایط زندگی 

  شهري

  رمز

ها، از ها و سنتآئین
ي جمله مبادله

دختران، جایگزینی 
پول به جاي دادن 

دختر در آئین فصل و 
...  

چندهمسري، ازدواج 
هاي نهوه، قتل

ناموسی، سنت رمی و 
تیراندازي، ازدواج با 

عنوان دختر به
مجازات زنا (ازدواج 

  فصلیه) و ...

پنهان کردن عامدانه یا 
هاي  حذف برخی مؤلفه

هویتی براي کسب 
جایگاه بهنجار در 
اجتماع (تغییر 

  خانوادگی و ...). نام

کاهش اختیارات شیخ و 
- ن شیخرنگ شد کم

محوري در قبایل، کاهش 
ایام فاتحه و تغییر در 

گزاري براي شکل بر
  ها و ... کاهش هزینه

  
  هاي هویت قومی در بازآفرینی هویت فرهنگی مردم عرب خوزستاننوآوري در مؤلفه: 3جدول 

  هاي هویت قومینوآوري در مؤلفه  تم

ي فرهنگی و سرمایه  تعامالت بین فرهنگی  مقوله
  عیتحرك اجتما

 زیر
در تعامل با هویت   هاي عربیمتأثر از کشور  مقوله

  رسمی ـ فرهنگی
در تعامل با هویت 

  فرهنگی مدرن
 سازي محتوایی هویتغنی
  قومی ـ فرهنگی 

  رمز

رواج استفاده از 
هاي عربی خاص  پوشش

ي  کشورهاي همسایه
عربی، رواج سبک 

زندگی خلیجی در میان 
مردم عرب استان 

، خصوص جوانان) (به
استفاده از قهوه، دله و 

ي  فنیان در کلیه
ها (به ها و آئین مراسم

اي که پیش از این  گونه
مرسوم نبوده است)، 

هاي برقراري موکب
عزاداري مذهبی عراقی 

اي که در (به گونه
گذشته مرسوم نبوده 

هاي  برگزاري آئین
نوروز تحت عنوان 

السنه، شب یلدا دوره
تحت عنوان لیله چله 

در،   و نیز سیزده به
هاي  استفاده از پوشش 

زنان  ایرانی براي
(مانتو و روسري و ...) 

رنگ شدن  و کم
پوشش عربی عبایه 

خصوص براي  (به
دختران جوان)، 

تر به گرایش بیش
پخت غذاي ایرانی و 

ي غذایی و تغییر ذائقه
...  

تأثیرپذیري در 
ارتباط با دیگران 

خارج از ظرف مکان 
و زمان با استفاده از 

هاي اجتماعی  شبکه
مجازي، برگزاري 

این مراسم ولنت
الولنتاین) در  (یوم

میان قشر جوان 
مردم عرب استان 
خوزستان، ترفیع 
نسبی جایگاه زن 
تحت تأثیر زنانه 

شدن فرهنگ  
جهانی، گرایش به 
معماري مدرن در 

تأثیرگذار در تعامل با 
فرهنگ رسمی و غالب در 

جهت معرفی بهتر و 
تر مردم عرب پذیرش بیش

ا، ه استان (چاپ کتاب
ها و آثار نامه تدوین پایان

هنري و...)، برگزاري 
جلسات شعرخوانی ادبی 

اي که در گذشته  گونه به
-مرسوم نبوده است، ارزش

تر بر امر گذاري بیش
تحصیل فرزندان و ترفیع 
جایگاه تحصیالت در میان 

هاي عرب استان و خانواده
...  
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  هاي هویت قومینوآوري در مؤلفه  تم

ي فرهنگی و سرمایه  تعامالت بین فرهنگی  مقوله
  عیتحرك اجتما

است)، ارتباط با شعراي 
عراقی و تشکیل جلسات 

مشترك شعرخوانی 
گیري فرهنگی، شکل

هاي موسیقی عربی  گروه
اي، تالش در حرفه

ي کامل و  استفاده
صحیح از زبان عربی، 

هاي  گرایش به شبکه
اي عربی و ماهواره

تولیدات فرهنگی عراقی 
  و ...

  ساخت منازل و ...

  
  نی هویت فرهنگی مردم عرب خوزستانهاي هویت قومی در بازآفریبازآوري مؤلفه :4جدول 

  هاي هویت قومیبازآوري مؤلفه  تم
  ترآزادي عمل بیش  هاگذاريتوجهی در سیاستضعف کارکردي نهادي و بی  مقوله
 زیر

تر تکثر فرهنگی در پذیرش بیش  در جهت تثبیت هویت قومی  در جهت کارکرد هویت قومی  مقوله
  جامعه

  رمز

 استفاده از طوایف براي کسب
هاي سیاسی و تشابه موفقیت

ماهیت اجتماعات درون 
اي جدید به اجتماعات  قبیله

حزبی اما مبتنی بر خون و 
هاي  قومیت، استفاده از حمایت

اي در شرایط ضعف  طایفه
ضایی و حمایتی نهادهاي ق

  (فصل، تطبر و ...)

احساس محرومیت نسبی که 
شود افراد در موجب می

ویت قومی گرایش به ه
تر شوند:  خویش رادیکال

برگزاري و حضور بیشتر 
هاي قومی در مقایسه با آئین

ها، نامه گذشته، احیاي شجره
گرایش بیشتر در استفاده از 
عنصرهاي قومی: لباس عربی، 

زبان عربی، واگرایی و 
  طلبانه و ... هاي جدایی تالش

 و هاي عربی صداها و برنامهکانال
می ایران سیماي جمهوري اسال

براي مردم عرب استان 
خوزستان، قوت گرفتن توریسم 
فرهنگی در ایران و در کانون 

ها و توجه قرار گرفتن قومیت
ها، آداب و رسوم، اهمیت  اقلیت

پیدا کردن پیرامون در برابر مرکز 
تحت تأثیر شرایط جهانی و 
ارتباطی جدید و در نهایت 

گیري فضایی جدید که شکل
گرایش به  عرب خوزستانی در

احساس  هویت قومی خویش
  کند تري میآزادي عمل بیش
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  واگرایی و تقابل با فرهنگ رسمی در بازآفرینی هویت فرهنگی مردم عرب خوزستان :5جدول 
  واگرایی و تقابل با فرهنگ غالب و رسمی  تم

  ناسیونالیسم قومی  احساس محرومیت نسبی  مقوله
 زیر

  مقوله
احساس محرومیت 

  فرهنگی
س محرومیت احسا

  سیاسی
احساس محرومیت 

  تفاخر به هویت قومی  اقتصادي

  رمز

عدم آزادي عمل و 
عدم وجود حمایت 

کامل در جهت 
یابی فرهنگی،  هویت

فقر فرهنگی در 
نشین  شهرهاي عرب

استان، عدم 
دسترسی برابر به 

امکانات فرهنگی در 
مقایسه با شهرهاي 

  دیگر کشور و ...

احساس ناتوانی در 
به مشاغل و دستیابی 

ي  ها مناصب مهم و رده
یابی  رغم دست باال، علی

هاي آموزشی  به فرصت
برابر، ناتوانی در 

هاي  گیري تصمیم
اي براي  سیاسی و منطقه

اقلیم خود، برخورد 
قهري حاکمیت با 
اعتراضات صنفی، 

اقتصادي و اجتماعی و 
...  

ي اندك مردم  بهره
عرب استان از منابع 
، نفت و گاز اقلیم خود
آبادانی شهرهاي 

مرکزي در مقایسه با 
شهرها و روستاهاي 

نشین، عدم  عرب
و فقر در میان   توسعه

مردم عرب استان در 
مقایسه با مردم 
کشورهاي عربی 

ي خلیج فارس  حاشیه
 و ...

شدت گرفتن تفاخر 
به هویت قومی بعد از 
کسب مدارج علمی و 
دانشگاهی در میان 

مردم عرب خوزستان، 
ملی و  تقبیح هویت

انکار وجود هویت 
  ایرانی و ...

  
  گیري نتیجه

ي مهم از هویت  اساس رویکرد کنش متقابل نمادین، به این نکته در این پژوهش، بر
شدن و در جریان   گیري هویت در تعامل با دیگران، در جریان اجتماعی تأکید شد که شکل

وجود  ها و توقعات اجتماعی، به وقعیتهاي بینابینی، تحت تأثیر هنجارهاي فرهنگی، م تعامل
هاي کنترل اجتماعی،  ها، قواعد، نظام ها، ساخت ي آنکه تحت تأثیر ارزش واسطه آید و به می

چنین، با در نظر گرفتن این مهم که  هاي اجتماعی است، متغیر است. هم تجارب و فعالیت
ي جهانی  یت و پدیدههویت و ساختار اجتماعی، ماهیت قراردادي هو  ي تعامل واسطه به

تر  چیز به واقعیت نزدیک شدن و پیامدهاي آن، سخن گفتن از هویت ترکیبی بیش از هر 
 بعدي، متعدد، چند هاي ترکیبی، چند رو، افراد در جامعه داراي هویت نماید، از این می

مرکزي، متغیر و متحولی هستند که در جریان فرآیند اجتماعی شدن و تعامالت بینابینی 
  شوند. اساس صیانت از منافع، برساخت می بر

تواند متشکل از  این هویت ترکیبی، در ایران براي مردم عرب استان خوزستان، می
 هاي نسبتاً معمول هویت قومی عربی، هویت ملی ایرانی، هویت مدرن و هویت اسالمی قالب
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ادي، سیاسی و اجتماعی، اقتصخصوص و متنوع فرهنگی،  هاي نسبتاً به شیعی و یا زمینه ـ
ي  تنیده، با اتکاء به نظریه هاي هویتی متنوع و درهم فضایی دیگر باشد. این الیه ـمکان 

هاي چندگانه توانند در قالب هویت مراتبی هستند که می  برجستگی هویت، داراي سلسله
توسط فرد اتخاذ شوند، اما ممکن است وابسته به شرایط ارتباطات بینابینی و نیز 

مراتب قرار گرفته و   ي باالتري از سلسله ها در درجه هاي ساختاري، یکی از آن محدودیت
چه این  هاي دیگر برجسته شده و مورد برازش فرد یا گروه قرار گیرد. اگر نسبت به الیه

هاي هویتی را در خود حفظ  تواند انطباق، سازگاري و هماهنگی با سایر الیه وضعیت می
گرایی) یاد شده است، اما قادر است  آمیختگی هویت (هم رهمنماید و از آن تحت عنوان د

هاي خاص تقابل (واگرایی) در جامعه و نیز بحران هویت در مقام فردي نیز  ساز جنبه زمینه
  بشود.

عنوان بعدي از هویتی چندتکه، قومی مردم عرب استان خوزستان، بههویت فرهنگی 
طفی و احساسی براي گروه قومی مردم حامل چنان نوعی از اعتماد به نفس و اهمیت عا

الشعاع قرار دهد و این  ها را تحت عرب استان خوزستان است که بتواند سایر ابعاد هویتی آن
عربی  ـ رسد. این هویت فرهنگی قومی مهم در این چهارچوب نظري قابل تبیین به نظر می

هویت قومی،  فرهنگی و برجسته، براساس نظریات ذکر شده ذیل مفاهیم هویت، هویت 
طور مداوم  ي بینابینی و نیز ساختارها و نهادهاي اجتماعی، به هاي روزمره تحت تأثیر تعامل

  در حال ساخت و بازآفرینی است. 
توان عرب  ي مدیریت فرهنگی، می در بعد بازآفرینی هویت فرهنگی، با اتکاء به نظریه

ر جامعه، و نیز با هویت خوزستانی را در فرآیندي تعاملی با فرهنگ غالب و رسمی د
هاي جهانی، دانست  فارس و فرهنگ و ارزش ي خلیج فرهنگی مردم کشورهاي عربی حاشیه

ي حیات  که طی این فرآیند تعاملی با برساخت نوعی از هویت ارتباطی اشتراکی براي ادامه
 اي است و نیز بر آمیز مواجه هستیم. این تعامل، دو سویه، دیالکتیک و چرخه مسالمت

این اساس،  گرانه نیز باشد. بر تواند تحمیلی و سرکوب ي قرارداد فرهنگی، می اساس نظریه
ي قراردادهاي فرهنگی  واسطه هویت فرهنگی قومی عرب خوزستانی ممکن است به

هاي هویت فرهنگی قومی خویش را در تعامل با  تحمیلی، سرکوب شود و برخی مؤلفه
فرهنگی قومی او،   چه هویت حذف بیابد؛ اگرهاي فرادست، دچار تغییر و یا  فرهنگ

  چنان وجود دارد.  هم
ي این تغییر در هویت فرهنگی  تواند به مرور زمینه همچنین، هویت اشتراکی نیز می

قومی مردم عرب استان خوزستان را فراهم آورد. این تغییرات در تعامل با هویت فرهنگی 
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نه، عاطفی، احساسی و در مسیر تقویت مندا فارس، رضایت ي خلیج کشورهاي عربی حاشیه
ها است. در حالی که در تعامل با فرهنگ جهانی و فرهنگ رسمی  هویت فرهنگی قومی آن

تواند تحمیلی و با اتخاذ رویکرد مقاومت توسط هویت فرهنگی قومی  ، می و غالب در جامعه
یات اخالقی، همراه باشد، به این معنا که با اتخاذ رویکرد تعاملی، ضمن پذیرش واقع

هاي هویت فرهنگی قومی  اجتماعی و ساختاري، شرایط حذف یا تغییر ناگزیر برخی مؤلفه
چند که از سوي دیگر موجب  شود (هر مردم عرب استان خوزستان فراهم می

گردد)، و توأمان با اتخاذ رویکرد مقاومت، موجب  هاي آن می بخشی به دیگر مؤلفه رسمیت
هاي هویت  مذهبی، سنتی و عرفی و بازآوري برخی مؤلفه هاي تأکید بیشتر بر ارزش

  شود. فرهنگی قومی مردم عرب استان خوزستان می
ي  هاي هویت عربی کشورهاي حاشیه ي برخی از مؤلفه مندانه حتی پذیرش رضایت

توان بخشی از این دکترین مقاومت دانست. این تعارض منافع مابین  فارس را نیز می خلیج
اي، لزوماً به معناي  فرهنگ غالب، و نیز رویکرد مقاومتی فرهنگ حاشیه رویکرد هژمونیک

اي و  ي ویژگی دیالکتیک، چرخه ي هویتی نیست، بلکه به واسطه وجود بحران یا معارضه
گیري هویت ارتباطی اشتراکی جدید با شرایط  ساز شکل تواند زمینه تکرارپذیري، می

  همواره خطر واگرایی، تقابل و معارضه وجود دارد.  تر اما ناپایدار شود. بنابراین، منصفانه
توان قائل به حیات فرآیندي نوعی از بازآفرینی هویت فرهنگی قومی  در مجموع، می

هاي فرهنگی فرادست، در  براي مردم عرب استان خوزستان بود که در تعامل با هویت
ودي است که تالش مداوم براي تعامل و مقاومت در جهت حفظ و صیانت از فرهنگ خ

هاي هویت قومی را با خود به همراه دارد. این فرآیند  تغییر، نوآوري و یا بازآوري مؤلفه
هاي فرهنگی  زنی پیوسته و در حال تجدید است و قراردادهاي فرهنگی نانوشته و چانه

تز و سنتز در فرآیند  دهند (اشاره به تز، آنتی ناملموس، شرایط تعامل را تغییر می
. اما به دلیل وجود ریسک همیشگی تقابل و معارضه، داراي ماهیتی لرزان و دیالکتیک)

  نامطمئن نیز هست. 
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  شماتیک فرآیند بازآفرینی هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان خوزستان :1شکل 
  

بنابراین تقلیل الگوي کنش فرهنگی مردم عرب استان خوزستان به کنشی واگرایانه و 
هنگ غالب، دور از واقعیت و نادیده گرفتن ماهیت دیالکتیک آن است؛ و گرایانه با فر یا هم

ترین توصیف  هاي مذکور، نزدیک ي بازآفرینی هویتی، با ویژگی در مقابل، اتکاء به نظریه
ممکن براي تبیین الگوي کنش فرهنگی مردم عرب این استان است. همچنین، در این 

تر با مردم عراق، استفاده از  هاي بیش گري فرهنگی و تعامل پژوهش، متغیرهاي گردش
ي حکومت  هاي اجتماعی مجازي، ضعف کارکردي نهادهاي مدنی و کاهش سیطره شبکه

ي  مرکزي، پذیرش بیشتر تکثر فرهنگی از سوي فرهنگ غالب در جامعه، رشد سرمایه
فرهنگی و تحرك اجتماعی زنان و مردان عرب استان خوزستان، احساس محرومیت نسبی 

ها و  ها نسبت به قومیت عرب در این استان و نیز کانال گذاري توجهی در سیاست و بی
گیري الگویی از  ي ملی براي مردم عرب استان خوزستان، در شکل هاي رسانه برنامه

عنوان مبناي انجام فرهنگ مردم عرب این استان، به بازآفرینی فرهنگی در میان خرده
شوندگان  هاي مصاحبه ظر گرفته شدند که بررسی پاسخیافته، در ن ساخت هاي نیمه مصاحبه

  نتایج تفصیلی ذیل را به همراه داشت:
توریسم فرهنگی در جهان و در کشور، بخش مهمی از صنعت توریسم شده است  - 1

هاي متعدد و  هاي متعددي دارد. در درون کشور، برگزاري جشنواره ها و جنبه که جلوه
ها ایجاد نموده است تا نسبت به  دیلی براي قومیتب مستمر فرهنگی اقوام، فرصت بی

توان به تشکیل  قومی خویش اقدام نمایند. از آن جمله می ـ بازآفرینی هویت فرهنگی
هاي فرهنگی متعدد در میان مردم عرب استان خوزستان اشاره نمود که عالوه بر  گروه

غییرات زیباشناختی در هاي قومی خویش نسبت به اعمال ت ها و مؤلفه نمایش و احیاء سنت
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اند. این تغییرات زیباشناختی عمدتاً تحت  ها براي جلب نظر بیشتر مخاطبان اقدام نموده آن
ي خلیج فارس بوده است. همچنین، در شهرها و  تأثیر فرهنگ مردم عرب کشورهاي حاشیه

گري که محوریت آن معرفی تان خوزستان، با ایجاد فضاي گردشروستاهاي توریستی اس
اند  یت قومی مردم عرب استان خوزستان است به جذب توریست و کسب درآمد پرداختههو

ها و هم در شناساندن و تثبیت  هاي قومی آن ها و سنت که این مهم نیز هم در احیاء مؤلفه
اند. و این  جایگاه هویت فرهنگی خویش در برابر هویت رسمی و غالب در کشور بهره برده

شان را به همراه  ها نسبت به هویت فرهنگی قومی فس و اطمینان آنامر افزایش اعتماد به ن
داشته است و از آن حیث که چنین رخدادي تبادل و تعامل فرهنگی را به دنبال دارد، 

ید أیها در ت بستگی با هویت ملی باشد. این یافته گرایی و هم ساز نوعی از هم تواند زمینه می
نه (از آن جمله دنگ ژنگالي، فته در این زمیهاي محدود صورت گر هاي پژوهش یافته

ي توریسم  پردازان حوزه ید سخن نظریهأی) و در ت1395صفرآبادي و همکاران،  ؛2011
اجتماعی منجر به  ـهاي فرهنگی فرهنگی است که بر این باورند این رخدادها در زمینه

؛ 1397اردو، شود (موسک احیاء اصالت قومی، محافظت فرهنگی و هنجارهاي فرهنگی می
 ).2007ریچاردز، 

هاي مردم عرب استان خوزستان با مردم کشور  هاي پژوهش، تعامل اساس یافته بر
که عضوي از ملیت ایرانی  اي که خود را پیش از آن اي تاریخی دارد، به گونه عراق پیشینه

خوانند، که از این حیث داراي اشتراك با مردم عرب  بدانند، بخشی از ملت عرب می
هاي اشتراکی دیگر از  ي خلیج فارس هستند. وجود زمینه شورهاي همسایه و حاشیهک

جمله گویش یکسان با مردم عراق، ارتباطات خونی، مذهب مشترك و وجود مرز زمینی با 
این کشور و غیره، موجب شده است که هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان خوزستان 

ردم عرب کشور عراق باشد (به نسبت سایر داراي قرابت بیشتري با هویت فرهنگی م
ي خلیج فارس). پس از فروپاشی رژیم بعثی در عراق، ارتباط مردم  کشورهاي عربی حاشیه

ابعاد مختلف  عرب خوزستان و مردم عرب کشور عراق تسهیل شده است. این ارتباطات در
کی، مبادالت روي اربعین، توریسم پزش چون سفرهاي زیارتی، پیاده(توریسم فرهنگی، هم

را براي نوعی از   هاي خانوادگی و غیره)، زمینه تجاري و اقتصادي خرد و کالن، وصلت
پذیري ایجاد نموده است که طی آن مردم عرب استان خوزستان از مردم عرب  فرهنگ

هاي  ي وجود شواهد متعدد، از جمله احیاء مؤلفه واسطه اند (به کشور عراق تأثیر پذیرفته
هاي سنتی و مذهبی و غیره).  همچون زبان، گویش، لباس، موسیقی، آئینهویتی عربی، 

هاي هویت فرهنگی مردم عرب  این مهم نیز موجب بازآوري، تغییر و نوآوري در مؤلفه
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وجوه اشتراکی با هویت ملی را  استان خوزستان شده است. موارد ذکر شده از آن حیث که
هاي  ساز گرایش تواند زمینه آن قرار دارد، میتر با موده و در مسیر تمایز بیشتر ن رنگکم
ي  چه گستره ) است که هر1388هاي پورزیتانی ( ید یافتهأیگرایانه نیز باشد. این مهم در توا

شود، چرا که اعراب  تر می قومی بیشتر شود، گرایش به هویت ملی ضعیف هاي درون تعامل
انسجام خود افزایش داده و این هاي خود را به نفع حفظ بقا و  ي تعامل خوزستان گستره

  تعامالت کارکردي تدافعی (مقاومتی) دارند.
خصوص در مناطقی همچون مناطق  ضعف کارکردي نهادهاي مدنی در کشور، به - 2

نشین خوزستان که نهادهاي سنتی همچنان داراي کارکرد هستند، عامل مهمی در  عرب
ناطق شهرنشین و یا روستایی شده بازآفرینی هویت قومی مردم عرب استان خوزستان در م

ها و در  ي کارکرد نهادهاي سنتی قومی در حل و فصل تنازع واسطه است، به این معنا که به
هاي هویت  ي بازتولید و بازآوري مؤلفه حمایت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي از افراد، زمینه

ها تغییر و  هیت آنفرهنگی قومی مردم عرب استان خوزستان فراهم شده، اما در شکل و ما
ي نهاد فصل و اجبار به استفاده از آن  هایی پدید آمده است (از جمله: حیات دوباره نوآوري

به دلیل ضعف کارکردي نهادهاي قضایی و انتظامی که با تغییرهاي متعدد  ـتطبر  ـ
هاي اخالقی و اجتماعی جدید همراه بوده است، بازگشت به  همچون رعایت ضرورت

هاي مالی حمایتی عشایر، با  ها و جلسات طوایف و عشایر و عضویت در صندوق نامه شجره
سفیدي و غیره).  وخ به نقش ریشهاي متعدد همچون تغییر نقش حاکمیتی شی نوآوري

ي ضعف حکومت  واسطه طور نسبی و نه به ي حکومت مرکزي، به چنین، کاهش سیطرههم
هاي محلی و قومی، ناگزیر  ت هویتدلیل شرایط جهانی در جهت تقوی  مرکزي، بلکه به

شرایط را براي بازآفرینی هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان خوزستان تسهیل نموده 
)، در 1374سعید ( ) و بنی1388زاده ( )، کریم1383هاي دغاغله ( است. این نتایج با پژوهش

  یک راستا قرار دارد.
معه، در دو بعد فرهنگی از سوي فرهنگ غالب جا پذیرش بیشتر تکثر - 3
حاصل شده   ي هاي بینابینی ارزیابی شد و نتیجه هاي حکومتی و نیز تعامل گذاري سیاست

اي طور نسبی، از جامعهي متکثر ایرانی بهمومی در جامعهدهد که فضاي ع نشان می
خصوص در مواجهه با اقلیت قومی مردم عرب  گرا (بهاي کثرتگرا به سمت جامعهوحدت

هاي مردم و نخبگان عرب  . تالش1ان) در حرکت است. علل این پدیده: استان خوزست
. شرایط جهانی که تأکید و 2در تثبیت هویت قومی خویش؛  ـ و سایر اقوام ـخوزستان 

هاي  . تغییر مکانیزم3ها را به دنبال داشته؛ و  هنگ اهمیت بیشتر بر هویت اقوام و خرده
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  یرش تنوع قومی بوده است، که در مجموع بههژمونیک فرهنگ غالب در کشور به سمت پذ
هاي فرهنگی و اعطاي  ها، پذیرش تفاوت نفس قومیت  ي افزایش اطمینان و اعتماد به واسطه
هاي فرهنگی نسبتاً برابر، زمینه را براي بازآفرینی هویت فرهنگی قومی مردم عرب  فرصت

دهاي مشابه در سایر کشورها استان خوزستان فراهم آورده است. این نتایج در تأیید رویکر
فرد،  ها، است (بابایی هاي صورت گرفته در خصوص نتایج آن بر قومیت و نیز پژوهش

هاي متعدد تبعیض و وجود  چه نتایج پژوهش حاکی از پابرجایی زمینه )، گر1392
هاي نابرابر است، اما به دالیل ذکر شده، حرکت کلی جامعه (حداقل در تعامل با  فرصت

  شود. گرایی ارزیابی می وم عرب) به سوي نوعی از کثرتاقلیت ق
سیماي جمهوري   و  هاي تلوزیونی محلی (عربی) سازمان صدا ها و برنامه . کانال4

هاي مردم  ي نیازها و خواسته اند که همه اسالمی ایران، اگر چه از نظر کیفی و کمی نتواسته
ایشان (از جمله: عدم ساخت آثار ي  عرب خوزستان در پرداختن به موضوعات مورد عالقه

هاي شهرنشین و نیز بازاندیشی فرهنگی  فاخر، توجه کمتر به مسائل زندگی اجتماعی عرب
انتقادي و غیره) را پوشش دهند، اما در تثبیت، حفظ و احیاي فولکلور عربی، آداب و رسوم 

عناصر سنتی مردم عرب استان خوزستان و نیز تلفیق آن با مظاهر جدید (از جمله 
اند و از  هاي اجتماعی و اخالقی جدید و غیره) نقش مهمی ایفا نموده زیباشناختی، ارزش

اند.  ي بازآفرینی هویت فرهنگی مردم عرب استان خوزستان را فراهم کرده این طریق زمینه
) است، که به بررسی 1394ید نتایج پژوهش صورت گرفته توسط ایروانی (أیاین نتایج در ت

زندگی مردم عرب استان خوزستان پرداخته  سبک بر استانی تلویزیون هاي مهبرنا تأثیر
  است.

اجتماعی زنان و مردان عرب استان خوزستان، نه تنها  ي فرهنگی و تحرك  . سرمایه5
قومی  ـ کند بلکه در جهت بازآفرینی هویت فرهنگی ها به هویت قومی را کم نمی گرایش

دالیل   ها به ی، بازخوانی انتقادي نسبت به برخی مؤلفههاي هویت ها (شامل احیاء مؤلفه آن
ي ارتباط  واسطه  ها به تر هویت فرهنگی قومی آندد اخالقی و اجتماعی و معرفی بیشمتع
گیرد. این مهم در  اده قرار میفرهنگی غالب و رسمی در جامعه) مورد استف  تر با هویتبیش

) مبنی 1397؛ محمدي، 1377بداللهی، ؛ ع1380هاي متعدد (از جمله قیم،  ید پژوهشأیت
  هاي ملی، محلی و قومی است. ي فرهنگی در بازیابی هویت بر نقش سرمایه

هاي فرهنگی قومی  توجهی نظام سیاسی به هویت . احساس محرومیت نسبی و بی6
هاي فرهنگی کالن و خرد، تأثیرات واگرایانه در ارتباط با هویت فرهنگی  گذاري در سیاست
خوزستان با فرهنگ غالب و رسمی در کشور داشته است و به برجستگی هویت مردم عرب 
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ها  گذاري رغم آنچه از عملکرد حکومت مرکزي در سیاستها منجر شده است. علی قومی آن
هاي اخیر نسبت به اقوام، به خصوص در میان مردم عرب استان خوزستان در سال

تر شده ها پررنگرد و کالن در اکثر حوزههاي خگذاري آید، توجه به اقوام در سیاست برمی
هاي  ي تاریخی تالش حکومتاست. اما به دالیل وجود احساس محرومیت نسبی و سابقه

نتیجه به نظر   چنان این فضا ناکافی و کمي هویت قومی این مردم، هممرکزي در استحاله
واره ستان هممیان مردم عرب استان خوز چنین، احساس محرومیت نسبی دررسد. هم می

در ابعاد اقتصادي (تبعیض در برخورداري از منابع اقتصادي و مالی)، سیاسی (تبعیض در 
اعمال حقوق سیاسی و دسترسی به مناصب اداري و سیاسی) و فرهنگی (تبعیض در 

قومی) داراي موضوعیت   هاي فرهنگپیگیري عالیق فرهنگی یا ابراز و اجراي رسوم و ارزش
محرومیت نسبی، هم در مقایسه با سایر نقاط کشور و هم در مقایسه با بوده و هست. این 

ساز  تواند زمینه رو، می ي خلیج فارس، ریشه دارد. از این وضعیت کشورهاي عربی حاشیه
ساز  هاي واگرایانه و یا مقاومتی، از جمله برجستگی هویت قومی، گردد که زمینه گرایش

در میان مردم عرب استان خوزستان بوده است. نوعی از بازآفرینی هویت فرهنگی قومی 
ي هویت قومی مردم عرب استان خوزستان  هاي متعدد در حوزه ید پژوهشأیاین نتایج در ت

ي  توجهی نظام سیاسی و نتایج واگرایانه است که اغلب متغیر احساس محرومیت نسبی، بی
  اند. ها را مورد بررسی قرار داده  آن
  

  پژوهش اتپیشنهاد
گذاري راهبردي جدید در  هاي پژوهش، ضرورت ایجاد یک سیاست و یافتهموضوع 

انگارد که  تعامل با هویت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان را بیش از پیش ضروري می
باید ماهیت آن بیش از گذشته مبتنی بر فهم متقابل باشد. در این راستا، در بعد 

راي کاهش تقابل بین هویت فرهنگی هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، ب گذاري سیاست
ویژه هویت ملی، باید اقدامات هاي هویتی ایرانی، به دیگر الیه قومی مردم عرب خوزستان با

  زیر انجام شود:
ي هویت فرهنگی قومی مردم عرب استان  . به رسمیت شناختن کنش بازآفرینانه1

هاي  از تلقی خوزستان توسط فرهنگ رسمی و غالب در جامعه صورت پذیرد (پرهیز
هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی  گذاري ي تعامل و سیاست ي صرف که در نحوه واگرایانه

گرایی با تکیه بر جمعیت راهپیمایان و یا  ي هم انگارانه هاي ساده سایه افکنده است و یا تلقی
  دهندگان). رأي
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ي  ینهعنوان گنجنگی مردم عرب استان خوزستان، به. تالش براي حفظ هویت فره2
ي  ارزشمند فرهنگی ملت ایران، در مواجهه با تغییرات زیباشناختی، یا تغییرات به واسطه
ها،  تعامالت بینابینی با فرهنگ غالب و فرهنگ جهانی صورت پذیرد (حمایت از موزه

بدون  ـیی از توریسم فرهنگی هاي قومی کارآمد با هدفی فراتر از درآمدزا ها و پارك جشن
هاي تاریخی، هویتی  اي، و یا حفظ سرمایه نامه دار و فراتر از افعال بخش یتهاي ن دهی جهت

  و اقلیمی محلی و ...).
هاي عربی براي مخاطب عرب خوزستانی  ي ملی به تقویت برنامه . توجه بیشتر رسانه3

ي فرهنگی  هاي مثبت کنش بازآفرینانه (در ابعاد کمی و کیفی)، در جهت کاربست جنبه
  استان براي آبادانی شهر، استان و کشور، صورت پذیرد. مردم عرب این

هاي تبعیض و  نشین استان خوزستان و رفع زمینه زدایی از مناطق عرب . محرومیت4
 نهاد (غیر  هاي مردم ي احزاب و سازمان گیري و فعالیت آزادانه تسهیل در جهت شکل

ي  کنش بازآفرینانههاي مثبت  هاي متنوع) در جهت کاربست جنبه فرمایشی در زمینه
  فرهنگی مردم عرب این استان براي آبادانی شهر، استان و کشور، صورت پذیرد.

ها و رخدادهاي تاریخی، اجتماعی و  هایی از شخصیت ها و سریال . ساخت فیلم5
ي ملی جهت شناسایی بیشتر هویت و  فرهنگی استان خوزستان و نمایش آنها در رسانه

همچنین ایجاد احساس تعلق بیشتر مردم عرب خوزستان با  فرهنگ این بخش از ایران و
 نظام سیاسی و فرهنگ ملی. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1401بهار  ،3 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  88  

  :منابعفهرست 
هاي گرایش به هویت ملی و قومی در عرب" .)1387حمداله ( اکوانی، سید

  .36ي  ي مطالعات ملی، سال نهم، شمارهنامه، فصل"خوزستان
هاي تلوزیونی استانی بر سبک زندگی مردم  تأثیر برنامه بررسی .)1394ایروانی، بیژن (

ي اقتصاد و علوم  ي کارشناسی ارشد، دانشکدهي دورهنامه عرب استان خوزستان، پایان
  اجتماعی، دانشگاه شهید چمران.

ي معاصر ایران: رویکردي تاریخی،  بحران هویت در جامعه .)1392فرد، اسداله (بابایی
  رات چاپخش.تجربی، تهران، انتشا

ي معاصر ایران: رویکردي نظري،  بحران هویت در جامعه .)1393فرد، اسداله (بابایی
  تهران، انتشارات چاپخش.

شدن و هویت فرهنگی اینترنت، جهانی .)1391(باقر  ،ساروخانیفرد، اسداله؛ بابایی
  ها، تهران، انتشارات دیدار. ها و فرصت جوانان در ایران: چالش

 ي ناصر فکوهی، تهران، نشر نی. شناسی سیاسی، ترجمه قوم .)1380ن (برتون، روال
خاستگاه و  ـعنوان نهاد اجتماعی شناخت فصل به .)1374عبداالمام ( سعید، سیدبنی

ي کارشناسی نامهي سنتی عشایري عرب استان خوزستان، پایان کارکردهاي آن در جامعه
  ك.شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی ارا ارشد جامعه

ي مردم عرب استان خوزستان،  فرهنگ عامیانه .)1394عبداالمام ( سعید، سید بنی
  اهواز، نشر تراوا.

بررسی هویت جمعی غالب در بین اعراب خوزستان،  .)1388پورزیتانی، شیدا (
ي علوم اجتماعی دانشگاه عالمه  شناسی، دانشکده ي کارشناسی ارشد جامعهنامه پایان

  طباطبایی.
شناسی، هاي جامعهدرآمدي بر مکاتب و نظریه .)1377سین ابوالحسن (تنهایی، ح

  تهران، نشر مرندیز.
فرهنگی قوم  شدن و هویتجهانی" .)1386سیاوش ( ،پورتوسلی، غالمعباس؛ قلی

  .3ي  شناسی ایران، سال هشتم، شمارهي جامعهنامه، فصل"لک
ي هویت ملی و فراتحلیل رابطه" .)1393حسین ( ،حیدريپور، فروزنده؛ جعفرزاده

ي یازدهم،  ي راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شماره نامه ، فصل"هویت قومی در ایران
96 -63.  
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، "نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی" .)1387حاجیانی، ابراهیم (
  .4و  3ي  ، شماره9ي  شناسی ایران، دورهي جامعهمجله

هاي اجتماعی مجازي و قومیت، شبکه" .)1392(تهمینه  ،شاوردي، حسین؛ حیدري
، 4ي بیستم، شماره ارتباطی، سال هايپژوهش ينامه ، فصل"روها و تهدیدهاي پیشفرصت

64 -37.  
بررسی تغییرات هنجارهاي اجتماعی مردم عرب خوزستان و  .)1383دغاقله، عقیل (

ي ادبیات  ي کارشناسی ارشد، دانشکده نامه پایان عوامل مؤثر بر شدت هنجار در سطح فرد،
  و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.

هاي اجتماعی مجازي بر هویت قومی با بررسی تأثیر شبکه .)1394دلفیه، هاشم (
شناسی، گروه علوم اجتماعی،  ي کارشناسی ارشد جامعه نامه تأکید بر فیسبوك، پایان

  دانشگاه شهید چمران اهواز.
ي ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان مورد مطالعه تأثیر استفاده .)1391دم، زیبا (دما

ي کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران نامه شهرستان شوش، پایان
  اهواز.

هاي طراحی الگوي کارکردهاي متنوع شبکه". )1398هادي ( ،خانیکیزندیه، زهره؛ 
 ارتباطی، سال هايپژوهش ينامه، فصل"فرهنگی قومی ات میاناجتماعی مجازي در ارتباط

  .1 ي ، شماره26
تکه و تفکر سیار)،  زدگی جدید (هویت چهل افسون .)1380شایگان، داریوش (

  ي فاطمه ولیانی، تهران، نشر فروزان. ترجمه
ي مطالعات  نامه ، فصل"شدن و امنیت (ناامنی)جهانی" .)1382شولت، جان آرت (

  .22ي  ، شماره6ي  راهبردي، دوره
 .)1395سادات ( سمیه ،زیدي شاهسعیده؛  ،مؤیدفرابراهیم؛  ،یوسفیصفرآبادي، اعظم؛ 

فرهنگی قومیت در  ـ هاي اجتماعی گري شهري با تأکید بر جاذبه مقاصد نوظهور گردش"
، 6 ي، سالشناختی شهر ي مطالعات جامعه ؛ فصلنامه"ي موردي شهر کرمانشاه مطالعه
  .19ي  شماره

بحران هویت جمعی دینامیسم و مکانیسم تحول آن در " .)1377عبداللهی، محمد (
  .ي اولشناسی ایران، شماره ي انجمن جامعه، نامه"ایران

پذیرش ". )1391تهمینه ( ،شاوردي ؛حمیدرضار، پو جالییبرزیان، علی؛  قنبري 
ي مطالعات و  نامه ، فصل"اعراب خوزستان ـ ایرانیان عرب زبانهاي جهانی در میان  ارزش
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  .3 ي  ي اول، شماره تحقیقات اجتماعی، دوره
شناختی به زندگی و فرهنگ مردم عرب  نگاهی جامعه" .)1380قیم، عبدالنبی (

  .7ي  ي مطالعات ملی، شمارهنامه، فصل"خوزستان
هاي هویتی و تأثیر آن بر امنیت جمهوري اسالمی  چالش .)1388زاده، علی ( کریم

ي حقوق و علوم  ي کارشناسی ارشد، دانشکده نامه ایران با نگاهی به استان خوزستان، پایان
  سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

ي راهبرد  نامه ، فصل"ي فرهنگی و هویت جمعیسرمایه" .)1397محمدي، فردین (
  .44ي  فرهنگ، شماره

ي گردشگري،  سازي جوامع محلی براي توسعهظرفیت .)1397موسکاردو، جانا (
  کامه.ي حمید ضرغام بروجنی، تهران، نشر مهترجمه

ي بهزاد برکت، شدن و قومیت، ترجمهبومی و جهانی؛ جهانی. )1383هال، استوارت (
  .24ي ي ارغنون، شمارهنامه فصل

ي  هاي قدیم و جدید، ترجمه ي قدیم و جدید، قومیتها هویت .)1383هال، استوارت (
  .24ي  ي ارغنون، شماره نامه ، فصلپور شهریار وقفی
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Abstract: 
 

Investigating cultural issues in multi-ethnic and multicultural 
societies is a necessity to reduce cultural divergences and realize social 
solidarity. Considering the emergence of some ethnic divergences in 
contemporary Iran, it is necessary to investigate such a phenomenon in 
the context of Iranian society. The ethnic cultural identity of the Arab 
people of khuzestan province has characteristics of cultural particularism 
and generalism, and today it has undergone a kind of re-creation. In this 
research, in order to identify the dimensions of this identity 
reconstruction, interviews were conducted with 20 experts in the field of 
cultural identity of the Arab people of khuzestan province. In this 
research, the method of qualitative content analysis based on theme 
analysis has been used. In general, the findings of the research about 
some of the most important variables affecting the re-creation of ethnic 
identity among the arab people of khuzestan province include: the 
functional weakness of civil institutions, the reduction of the cultural 
control of the central government, cultural tourism, greater acceptance of 
cultural pluralism, programs of local television channels (arabic) of iran 
broadcasting organization, growth of cultural capital, social mobility, 
feeling of relative deprivation and indifference of the political system to 
ethnic cultural identities in cultural policies. These variables indicate the 
existence of four dimensions of creative action in the studied society: 
"change", "innovation", "restoration" in the components of ethnic 
identity and the intensification of "divergence" and confrontation with 
the official and dominant culture in the society. 
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