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Abstract: 

Ethnic identity is a fluid phenomenon that, due to social developments, 

experiences different situations. Ahvaz in the second Pahlavi period, for 

numerous reasons, including oil reconnaissance, changed its socio-cultural 

structure. Accordingly, the purpose of this research is to answer the question 

of what ethnic identity was in this historical period? In other words, was the 

ethnic identity of the Bakhtiari and Arab peoples strengthened or weakened in 

the second Pahlavi period? To answer these questions, it used a semi-

structured qualitative interview technique with those who had lived in the city 

during the second Pahlavi period. Research data has been analyzed through 

the Thematic analysis method, and has extracted the four primary themes of 

the growth of inter-ethnic interactions, the weakening of ethnic culture, ethnic 

ignorance, the identity unification policy of the Pahlavi government, and a 

central theme entitled ethnic identity on the path to integration. The results 

show that ethnic identity had weakened in that historical period and new 

identities had emerged in society. 
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 چكيده

سرو ارا والرو   و هم سرتین سرتایا یامر  ،یاجتمرا  یدهیرمانند هر  دد یقوم تیهو
دوم اره  یدهلو ی. شه  اهواز از دورهکندیرا وج اه م یمتفاوو یهاتیوضع یاجتما 

کر ده اسرت و سرا ت  دایرد یاژهیرو تیرازجملره اکتاران نفرت، موقع یمتعردد لید 
 یدر در روپیاسرا  درژوهپ در نیرشده است. ا  ا  ییآن دچار وغ یاجتما -یف هنگ

د والرو  اره چره  یدوره نیردر ا یقروم تیرد سرپ اسرت کره هو نیراه ا ییداسخگو
 ایو  شدهتیوقو هاو   ب هایاریاخت یقوم تیهو قتیرفته است؟ در حق ییوسوسمت

 نیراره ا ییداسرخگو یو  شده است؟ ا ادو گ وه کم نیاه ا یاخا تینقپ آن در هو
کره در  یجهت مصاحبه اا کسران افتهیسا تار مهین یفیک یمصاحبه کیاز وکن   سؤا

 قیرهرا از ر اند، اسرتفاده شرده اسرت. دادهک ده یشه  زندگ نیدوم در ا یدوره دهلو
اسرا  چهرار  نیرانرد کره ار  اقر ار گ فته لیو والل هیمضمون مورد وجز لیروش والل

و  یقروم یناآگراه ،یف هنر  قروم فیعوضر ،یقروم نیرشد وعرامت  ار هیمضمون اول
 تیرارا  نروان هو یمالرور یو مضرمون ؛یحکومت دهلو یتیهو یسازکسانی استیس
در آن  یقروم تیرکه هو دهدیناان م جیادغام استخ اج شده است. نتا  یدر مس یقوم
 اند.اا آن اوده ینیگزیدر حا  جا یدیجد یهاتیشده و هو فیوضع یخیوار یا هه

 
 .یعرب، نوساز ،یاریبخت ،یقوم تیاهواز، هو :هاواژهكليد
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 است. «یاسمم یدوم تا دوران جمهور یدر شهر اهواز از دوره پهلو یقوم تیتحوالت هو
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 مقدمه و بيان مسئله
هویت قومی یکی از وجوه اصلی هوی ت در بس یاری از جوام س اس ت ک ه ب ه معن ای 

ی االض ای ی   لهیوس بهها یا نمادهایی واقعی یا فرضی اس ت ک ه ای از نشانهمجمواله
 سینگ،)شود گیرد و سطب تمایز میان خود و دیگری میقرار می مورداستفادهگروه قومی 

ش ود . ایران ازجمله کشورهایی است که تنوع قومی و فرهنگی در آن دیده می(1: 2008
الطت ه در می ان من اا   ؛ وکنن دو در هر منطقه آن مردمی با فرهنگ مختلف زندگی م ی

مختلف کشور، استان خوزستان را شاید بتوان بیش از هر استان دیگری، به دلی   هم ین 
در این استان از گذشته تا به ام روز نمای جامعه ایرانی دانست. تمام نهییآتنوع فرهنگی، 
دید ب ه اند که الطته در دوران جهای قومی و محلی مختلفی زندگی کردهمردمی با هویت

دلی  تحوالت متعدد از اکتشاف نفت گرفته تا جنگ و ... شرایط متفاوتی را سپری کرده
ساز در استان خوزستان با اکتشاف نفت آغاز گردید و در دوره تحول دوراناند. یکی از 

های نفتی منجر ب ه تییی رات اساس ی در فض ای اجتم االی و پهلوی با گسترش فعالیت
 فرهنگی استان شد.
موقعیت  30ی النوان مرکز استان خوزستان با استخراج نفت در دههشهر اهواز نیز به

ترین ش هرهای ای ران تط دی  گردی د. جدیدی پیدا کرد و ازنظر اقتصادی به یکی از مهم
ان دازی ص نایس را ترین سهم برخورداری از احداث و راهبه بعد بیش 40از دهه  روازاین

اور ویژه در زمینه صنعت فوالد ای دو دهه تطدی  ب ه یک ی به به خود اختصاص داد و
ها به اهواز به . در این دوره مهاجرت(123: 1380 شریفی،)شد های صنعتی ایران از قطب
اهواز جای آب ادان  1355ی که در سرشماری سال اگونهبهای افزایش یافت سابقهارز بی

: 1385 ح اتمی،) دی گردین شهر استان تط دی  تررا ازنظر جمعیتی گرفت و به پرجمعیت
 50ها این است ک ه در ده ه له   نزدی   ب ه در مورد مهاجرت تأم قاب . نکته (102

ه ای مختل ف اس تان و دادند که از بخ شدرصد جمعیت اهواز را مهاجرانی تشکی  می
. (197: 1342 تحقیق ات اجتم االی، سسهؤم)بودند  خارج استان به این شهر مهاجرت کرده

ای ب ود و مناس طات قومی و قطیله تحوالت جدید نیازاشیپبافت فرهنگی شهر اهواز تا 
النوان ساکنان ای ن به هاو الرب هاگرفت. بختیاریروابط خونی شک  می یمردم بر پایه

اور وی ژه در و ب ه -شهر همانند سایر اق وام ایران ی در پ ی تح والت جدی د در ای ران
از مح یط فرهنگ ی خ ود -نمودای را تجربه میبر اثر نفت شرایط ویژهخوزستانی که 

فرهنگ ی -خارج شده و با فضا و فرهنگی مواجه شدند که نسطتی با ساخت اجتم االی
 ها نداشت.آن
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...( و ملیت) یزندگبخش هویت قومی همانند سایر ابعاد هویتباید توجه داشت که 
ه ا ای از اهمیت آن برای انسانممکن است در دوره ای متییر است، به این معنا کهپدیده

شود که دیگر ابعاد هویتی را  تیبااهملنان برجسته و ای دیگر آنکاسته شود و در دوره
ه ای در رو پرس ش اساس یکنار زده و نقش هویت مسلط را برای انسان ایفا کند. ازاین

میزان به متفاوت هایدوره و هاموقعیت جوامس، در قومیت لرااین زمینه وجود دارد که 
می ت مطن ای قو ه اموقعی ت برخ ی در ل را ؟دیابمی اهمیت متفاوت هایصورت و ها

ش ود ک ه می ایهای دیگر ص رفا  پ ز زمین هاما در موقعیت ،شودوفاداری کنشگران می
ب ا توج ه ب ه . بر هم ین اس ا  (24: 1396 ویمر،)تأثیر لندانی بر زندگی روزمره ندارد 

زیس ته اف راد  یشود بر مطنای تجرب هبودن هویت قومی، در این پژوهش تمش میسیال
در دوره پهلوی دوم به این نکات مهم برسیم ک ه: در آن  هاو الرب هامتعل  به بختیاری

ه ا تاریخی هویت قومی تا له میزان اهمی ت داش ته اس ت؟ فرهن گ ق ومی آن یدوره
ت ر ب ه س مت ه ا ب یشله وضعیتی پیدا کرده اس ت؟ تمای   آن همسو با این تحوالت

ه ا اهمی ت درج ه اول را داش ته فرهنگ جدید بوده یا این که تعل  به قومیت ب رای آن
وسوی هویت قومی ی سمتاورکلبهسازد تا هایی ما را رهنمون میاست؟ لنین پرسش

 .میینمادر دوره پهلوی دوم را مشخص 
قومیت  ین پژوهشی باید گفت که در پژوهش مرتطط با حوزهدر باب ضرورت لنی

های موجود در استان خوزستان در مقایسه ب ا س ایر اق وام توجه بسیار اندکی به قومیت
های ت اریخی ک ه متمرک ز های موجود جای خالی پژوهشدر پژوهش ضمنا شده است. 
ش ود. احس ا  م ی ش دتبهخاص باشند،  یهای قومی در ی  دورهگروه بر وضعیت

کند ت ا بت وان ی تاریخی هویت قومی با استناد به تجربیات زیسته افراد کم  میمطالعه
از اری   لن ین ش ناختی امک ان شناس ایی  ض منا تری از موضوع پیدا کرد. درک المی 

 شود.های مختلف ای نموده، فراهم میروندهایی که هویت قومی در دوره
 

 پژوهشپيشينه 
ه ای اجتم االی و ت اریخی ( در ی  پژوهش تاریخی به زمینه1397) یخانمحمدزاده و 

ان د. ازنظ ر آن ان ش کاف ق ومی در ی   فراین د بر شکاف قومی در ایران پرداخته مؤثر
تاریخی در میان برخی اقوام ایرانی فعال ش ده اس ت ک ه در ای ن می ان تش کی  دول ت 

ایجاد نابرابری قومی در ابع اد سیاس ی، اجتم االی و سازی ناقص، متجدد مرکزگرا، ملت
ش دن ای ن ش کاف لنین احسا  تطعیض قومی نقشی برجس ته در فع الفرهنگی و هم
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ه ای گون اگون از ( به موض والاتی همو ون تلق ی1396) یرازیشاند. در پژوهش داشته
شمس ی ت ا  1300ه ای ... از س الو یق ومهای گیری آگاهی ملی، جنطشایرانیت، شک 

ه ای ق ومی، پایان دوره رضاخان توجه شده است. وی در این دوره به تح والت گ روه
ه ای داخ   همسایگان ایران ب ر قومی ت یگرایانههای ناسیونالیستی و قومگرایش تأثیر

الطان ه ب ر ش ک  دول ت اقت دارگرا و های تجزیهاستعمار، جنگ و شورش تأثیرکشور، 
( نش ان م ی1399سرشت )های پژوهش موسوی کند. یافتهاشاره میسازی قومی یکسان

ه ا نس طت ب ه م ردم گ ذاریتوجهی در سیاستدهد که احسا  محرومیت نسطی و بی
قومی داشته اس ت ک ه -الرب استان خوزستان نقش مهمی در بازآفرینی هویت فرهنگی

ورهای حاش یه پ ذیری از کش ور ال را  و کش فرهن گ همو ونای وجود الوام  زمینه
ه ا گرایی و تطعیت دول ت، شرایط جهانی در خصوص تقویت گفتمان محلیفار جیخل

به این مهم کم   نم وده  شانیقومیابی ی مردم الرب این استان در هویتکنشگرو نیز 
ی هوی ت ق ومی، هامؤلف هابعاد ب ازآفرینی هوی ت ق ومی ش ام  تییی ر در  ضمنا است. 

ی هویت قومی و واگرایی و تقاب  هامؤلفهت قومی، بازآوری ی هویهامؤلفهنوآوری در 
 با فرهنگ رسمی بوده است.

( در پژوهشی در باب هویت مردم الرب شهر اهواز ب ه 1392همکاران )کریم زاده و 
اند که با افزایش سطح محرومیت نس طی گ رایش ب ه هوی ت مل ی این نتایج دست یافته

عل  به هویت قومی نسطت مستقیم و معناداری با کند و برالکز افزایش تکاهش پیدا می
ها حاکی ( در بین بختیاری1388) یکردونهای پیمایش کاهکش و یافتهمحرومیت دارد. 

از آن است که هویت ملی در بین قومیت بختیاری باالست و از بین له ار بع د هوی ت 
ت رین می زان ب یشملی یعنی بعد جیرافیایی، بعد فرهنگی، بعد زب انی و بع د ت اریخی، 

. در ارتطاط با قومیت، میزان هویت ق ومی در ب ین استمربوط به بعد زبانی هویت ملی 
این گروه قومی باالست و از بین لهار بعد هویت قومی، بعد ت اریخی از اهمی ت ب یش

لن ین بین ابعاد لهارگانه هویت ملی و هویت ق ومی و ه م ضمنا تری برخوردار است. 
 هویت قومی با هویت ملی رابطه مثطت و معناداری وجود دارد. ابعاد لهارگانه

دهد که میزان هوی ت مل ی ها نشان می(، یافته1387) یاکواندر مقاله پژوهشی حمداهلل 
های استان خوزستان باالس ت و ب ین ای ن دو ن وع از هوی ت ه ی  و قومی در بین الرب

برخی از ابع اد هوی ت مل ی همو ون  شکافی وجود ندارد. از دیدگاه نویسنده میزان پایین
ه ای ابعادی از هویت قومی را نطاید به گ رایش نیلنهمنارضایتی نسطت به دولت ملی و 

یش  ه در مش  کمت اقتص  ادی و اجتم  االی و ه  ا رواگرایان  ه ق  ومی نس  طت داد، بلک  ه آن
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( ب ه وق ایعی 1383) ینط ومحرومیت نسطی در این استان دارن د. در پ ژوهش الط داالمیر 
ال ب بع د از ه ای هوی توون شیخ خزال ، پیدایش خل  الرب بعد از انقمب، گروههم

الطانه( اشاره شده است که هم ه گرایی تجزیهگرایی هوادار فدرالیسم و الربالربجنگ )
 اند.هایی برای دولت مرکزی در ایران ایجاد نمودهبر هویت الربی لالش تأکیدها با آن

، ه او الرب هاهای مختلف ایرانی ازجمله بختیاریبررسی قومیت( با 1382) یمقصود
یخی م ورد واک اوی های تارها با حکومت محمدرضا پهلوی را با استناد به دادهآن یرابطه

قرار داده است. از دیدگاه نویسنده با کنار رفتن رضاش اه ش اهد ب روز منازال ات ق ومی و 
؛ آذربایج ان و کردس تان هس تیم ژهیوبهختلف ایران های متقاب  با دولت مرکزی در بخش

ه ای ، گروه1332مرداد  28از کودتای  ژهیوبههای بعد اما با افزایش قدرت مرکزی در سال
ی آنان بر تحوالت سیاسی کش ور ب ا ا ی رگذاریتأث، شدهراندهبه حاشیه  شیازپشیبقومی 

 رسید.به صفر  طا یرتقهای رژیم پهلوی نمودن روند نزولی در آخرین سال
گیرد که افراد احسا  کنن د ( بسیج قومی زمانی شک  می1987) یاحمدازنظر امیر 

جمعی ب ه  یاز اری  مطارزهضمنا  مواجهه با حاکمیت منافعی برای آنان در پی داشته و 
این منافس دست خواهند یافت. از ارفی موفقیت در دستیابی ب ه من افس ت ا ح د زی ادی 
بستگی به قدرت دولت مرکزی دارد؛ از این رو، به همان میزان که دولت از اقتدار ب یش

 تر است.هایی کمگیری لنین جنطشتری برخوردار شود، امکان شک 
مشخص توجه لن دانی ب ه  صورتبهدهد که نقد و بررسی پیشینه پژوهش نشان می

های تاریخی مرتطط ب ا ها در خوزستان صورت نگرفته است. در پژوهشموضوع قومیت
های مح دود داوریشود و با استناد به دادههای تاریخی لندانی ارائه نمیخوزستان داده

ه ب ین نخطگ ان ب ه رابط  ص رفا لنین موضوع هویت قومی شود. همهای کلی صادر می
، ای ن ذکرش دهی پژوهش ی خأله اقومی و دولت تقلی  داده شده است. ب ا توج ه ب ه 

ی پژوهش در پی مطالعه هویت اقوام شهر اهواز در دوره پهلوی دوم ب ر مطن ای تجرب ه
تاریخی در ش هر  ی( است که در آن دورههاو الرب هامتعل  به بختیاری) یافرادزیسته 

 اند.اهواز زندگی کرده
 
 ارچوب مفهومیچ

مند اس ت و در ه ر تحلی   اجتم االی بای د ب ا و مکان زمانمندای واقعیت اجتماالی پدیده
ی موردبررس ای که در آن قرار دارد، مدنظر قرار دادن این امر واقعیت اجتماالی را در زمینه

قرار داد. از سوی دیگر واقعیت اجتماالی برآیند تعاممت بین الوام  س اختاری و توان ایی 
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شناس ی ها یکسان نیست و جامعهنقش و وزن ساختارها و الاملیت اگرلهکنشگران است، 
رو هوی ت تر اولویت را به الوام  ساختاری داده است. ازای نبا توجه به هویت خود بیش

ای که در آن قرار داد، م ورد را نیز باید در زمینه و زمانه -ای اجتماالیهالنوان پدیدبه-قومی
را از اری   بررس ی وض عیت س اختارهای  مطالعه قرار داد و میزان اهمیت و جایگ اه آن

 حاکم بر جامعه و ظرفیت کنشگران مورد تحلی  قرار داد.
رتطاط ب ا هوی ت ق ومی ها و الوام  متعددی در اهای هویت قومی به زمینهدر نظریه

ک ه الگ وی بس یاری از کش ورها ازجمل ه ای ران -اشاره شده است. در نظریه نوس ازی 
ش دن و شد که با نوسازی جامعه یعنی صنعتیاین دیدگاه ترویج می-پهلوی بود یدوره

تیییر در ساخت اقتصادی، اجتماالی، فرهنگی و سیاسی، مناسطات ق ومی ج ای خ ود را 
هس تند.  همس ودهن د ک ه ب ا روا جامع ه م درن ه ا و رواب ط جدی دی میبه هوی ت

با تحول جامعه از گماینشافت ب ه گزلش افت  فردیناند تونیز معتقد بود که مثالالنوانبه
شود ک ه پیام د شدن، مناسطات و روابط جدیدی بر جامعه حاکم میبر اثر فرایند صنعتی

و تشکی  ی  جامعه صنعتی همگن خواهد  های قومی و فرهنگیآن از بین رفتن تفاوت
ه ای نمود تا با اجرای سیاستها را ترغیب می. این گفتمان دولت(33: 1990 شارما،)بود 

ک ردن نظ ام آموزش ی، ت رویج ه ای ص نعتی، م درننوسازی هموون ایجاد زیرساخت
ق ومی ک ه های سنتی را تیییر داده و هویت جدیدی را با هوی ت شهرنشینی و ... ارزش

 شد، جایگزین کنند.ماندگی فرض میمترادف با القب
در نظریه نخطگان میزان اهمیت هویت قومی بسته به فعالی ت نخطگ ان اس ت و ای ن 

توانند افراد نخطگان قومی هستند که به دلی  جایگاهی که در گروه قومی خود دارند، می
یج نمایند. دی دگاه پ   ب را  هم قوم را در جهت دستیابی به منافس فردی و گروهی بس

پرداز اصلی نظریه نخطگان بر سه اص  اساسی مطتنی اس ت. نخس ت، ای ن النوان نظریهبه
کن د و ه ای ق ومی اس تفاده م ینظریه از رقابت نخطگان برای توضیح و تطیین درگی ری

های ق ومی م یهای فرهنگی را الام  بروز درگیریاقتصادی و نه تفاوت-محیط سیاسی
همراه ان و  ژهیوب هاند. دوم بر نقش حیاتی روابط ایجاد شده ب ین نخطگ ان و دول ت د

بن ابراین ؛ کن دم ی تأکی ده ای ق ومی مخالفان اقتدار دولتی و نفوذ دولت در بین گ روه
ه ای ق ومی ی در ب روز ناسیونالیس م و درگی ریتوجهقاب  های دولت ی الام   سیاست

ه ا و الملک رد فرهنگ ی گ روهاشکال فرهنگی، ارزش کهنیاسوم  ؛ وشوندمحسوب می
النوان منابس سیاسی برای نخطگان در رقابت برای ق درت سیاس ی و های قومی را باید به

 .(23-24: 2000 کور ،)گرفت امتیازات اقتصادی در نظر 
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هوی ت ق ومی ب ر مطن ای تجرب ه  (161: 1993) اما در نظریه محرومیت تد رابرت گر
ی   گ روه ق ومی  هرگ اهی که اگونهبهشود، های قومی تطیین میگروهمحرومیت نسطی 

ها از محرومیت شدیدی برخوردار باشد و ی  دولت یا ی  گ روه نسطت به سایر گروه
در س طح  های سیاسی، اقتصادی و فرهنگ ی ب ر آن ان االم ال نمای د، نارض ایتیتطعیض

ایتی، تقوی ت هوی ت گروه ی و پیامد مستقیم این نارض گروهی افزایش خواهد یافت و
 تطدی  قومیت به تنها منطس هویت بخشی خواهد بود.

ت ری پیرامون هویت قومی وزن بیش متأخرهای ، در نظریهذکرشدههای در قیا  با نظریه
ها به دلی  افزایش ق درت بازاندیش ی از ای ن توان ایی شود و آنبه الاممن اجتماالی داده می

ی نم وده و هوی ت ق ومی خ ود را در واک نش ب ه نیآفرنقشاز گذشته  برخوردارند که بیش
ش دن ب ا کاس تن از نف وذ جهانی (89: 1384) دنزیگشرایط بیرونی بازآفرینی کنند. در دیدگاه 

ه ایی مواج ه ب ا هوی ت-برخمف گذشته-ها بر مرزهای ملی سطب شده تا دولت هادولت
زمین ه  س و ند. با فرس ایش هوی ت مل ی از یگنجارلوب مرزهای ملی نمیشوند که در ل

های الام و یکپارلگی فرهنگی در سطح جه انی ف راهم ش ده و از س وی برای رشد هویت
ه ای مختل ف پروژه جدایی و رهایی از فرهنگ ملی را در قالبها دیگر برخی از خرده فرهنگ

ش ود ک ه اف راد در فض ای های سیاست هویت هم ب ه ای ن اش اره م ییهگیرند. در نظرپی می
ش ود روند و هویت اب زاری م یهای فراگیر نمیاجتماالی جدید دیگر زیر بار هویت-فرهنگی

 .(36: 1393 دان،)سازد برای شخص تا خود را از سایر االضای جامعه بازشناخته و متمایز 
های قومی ارلوب نظری این پژوهش هویت گروههای یاد شده، لبا توجه به نظریه

دهد. در حقیقت را در بستر اجتماالی و با النایت به شرایط حاکم بر آن دوره توضیح می
شود که فرهن گ ق ومی در تحلی  هویت قومی در دوره پهلوی به این موارد پرداخته می

تر شده است؟ س طح ه با تحوالت آن دوره تضعیف شده یا اهمیت آن بیشهدر اثر مواج
گفتمان رسمی له تلقی نسطت به هویت ق ومی داش ته  لگونه بوده است؟ آگاهی قومی

ان د؟ و ... لن ین است؟ نخطگان قومی له جایگاه و منزلتی در گروه قومی خ ود داش ته
ارلوبی فهم نظام معنایی کنشگران و جایگاه هویت قومی در مقایس ه ب ا س ایر ابع اد ل

 کند.پذیر میهویتی را امکان
 

 روش تحقيق
ازنظ ر زم انی دوره  کهییازآنجاگیرد و های کیفی قرار میپژوهشاین پژوهش در زمره 

-ش ود، ن والی پ ژوهش ت اریخیاز دهه له  به بعد( را شام  م ی ژهیودوم )بهپهلوی 



 1401، 2ی وم، شمارهسوسا  ایست

 82 

با توجه به هدف تحقی  که شناسایی تفسیرهای ذهن ی اف راد . شودتفسیری محسوب می
س اختاریافته ب ا اف راد دو کیفی نیمهها از اری  مصاحطه ، دادهاست یقومپیرامون هویت 

اند. برای انتخاب اف راد قوم ساکن در این شهر یعنی قوم بختیاری و الرب به دست آمده
اس ت. ازنظ ر س نی  توانایی یادآوری( در نظر گرفته شدهحافظه )نمونه دو ممک سن و 

توانایی ی ادآوری  ا ضمنو قط  از آن بوده و  1335شده باید از متولدین سال افراد انتخاب
 27از اری  مصاحطه با  ضمنا را داشته باشند.  های زیسته خودشرایط آن دوران و تجربه

ها نیز از روش داده  یوتحلهیتجزنفر از این افراد اشطاع نظری حاص  شده است. جهت 
 تحلی  مضمون استفاده شده است.

 
 پژوهشکنندگان در مشخصات مشارکت: 1جدول شماره 

 درصد فراوانی هاویژگی

 جنسیت
 85 23 مرد
 15 4 زن

 تحصیالت

 22 6 زیر دیپلم
 26 7 دیپلم

 37 10 و لیسانس پلمیدفوق
 15 4 و دکتری سانسیلفوق

 سن
 48 13 سال 70تا  65
 33 9 سال 75تا  71

 19 5 سال 75باالتر از 

 قومیت
 44 12 بختیاری

 46 15 عرب
 

 های تحقيقیافته
در دوره  ه او ال رب ه اهای تحقی  پیرامون هویت دو گروه بختیاریدر این بخش یافته

این گ روهساختار یافته با افراد متعل  به اند. بر مطنای مصاحطه نیمهپهلوی دوم ارائه شده
ه ا در اند و ترتیب ارائ ه آنلهار مضمون اولیه و ی  مضمون محوری برساخته شده ها

 اند.شوندگان داشتهاهمیتی بوده که از منظر مصاحطه بر اسا این بخش 
 
 مضامين اوليه-1
 رشد تعامالت بين قومی-1-1

فراوانی بر روی آن داشتند، تعاممت گسترده  تأکید موردمطالعهازجمله مواردی که افراد 
بین اقوام مختلف در سطح شهر اهواز بود. از دید آنان شطکه روابط اجتماالی محدود ب ه 
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های قومی نطود و نوالی گش ودگی ب ین اف راد در تع اممت اجتم االی وج ود وابستگی
ش وندگان هه ای مص احطای که در ارتطاط با این مض مون از ص حطتداشت. اولین نکته

ی ب ود ک ه در آن دوره ب ه دلی   اممحظ هقاب تنوع فرهنگی  استخراج گردید، اشاره به
در » های گسترده درون استانی و برون استانی به شهر اهواز به وجود آمده بود:مهاجرت

مهاجرت زیاد شد یادمه مردم هج وم  کمکمکردند. ها زندگی میتر الربحصیرآباد بیش
جا شلوغ شد و ب افتش تییی ر ها اومدن و یدفعه اونبختیاری اکثرا  این منطقه...به  آوردن

 1ب(.) «ها هم اومدنها و حتی اصفهانیکرد. بازار که فعال شد شوشتری و دزفولی
شود که تع اممت اجتم االی ای ترسیم میذکرشده محیط اجتماالی به گونه قولنق در 
آمیز مسالمتروابط بین اقوام  ضمنا یابد. فراوان گسترش میهای مهاجرت باوجودفراقومی 

ای و ق ومی نط ود و رابط ه فضای اایف ه اصم » های قومی نطوده است:بوده و خطری از تنش
ه امون رابط ه داش ته باید با هم ق وم حتما نطودیم که بگیم  اورنیازیادی بین مردم بود و ما 
 ع(.) «بودن و برام مهم نطود که ارف الربه یا نهالربتر غیر باشیم. دوستای ما بیش

ح رفش رو ن زن.  اص م آمیزی بین مردم بود. تنش قومی که های مسالمتمعاشرت»
 ع(.) «بودهای فرهنگی ها خیلی کم بود تفاوتها و غیر الربالطته ازدواج بین الرب
روابط زیادی اس ت ک ه های تعاممت اجتماالی در آن دوره اشاره به یکی از ویژگی

بین افراد ی  محله وجود داشته است. لن ین ارتطاا اتی از منظ ر یک ی از پاس خگویان 
آمیزی ب ا ه م زندگی مسالمت» شده بود: ای بر هویت قومیباالث اولویت هویت محله

بین محمت، ما  شدیمهای محله خیلی با هم همطستگی داشتند. وقتی دالوا داشتیم. بوه
ای بود شدیم با هم و فرقی نداشت هر کی مال له قومیتیه. دالواها محلهجمس می هابوه

 ب(.) «بودبودن و بختیاری بودن تر از الرببودن مهممحلهتا قومی. حز هم
ه ر  ک هیاورب هحساسیت بین فرهنگی ارتطاط مستقیمی با تعاممت اجتماالی دارد، 

ی نگ رش خاص ی داش ته باش ند، لن ین له افراد ی  فرهنگ نسطت به فرهنگ دیگ ر
گذارد و باالث ایجاد فاصله اجتم االی می تأثیربر تعاممت اجتماالی  خودخودبهنگرشی 
کنن دگان در پ ژوهش ه ای برخ ی از مش ارکتشود. از صحطتهای قومی میبین گروه
ی ابی در دوس ت» شود:بین فرهنگی در بین مردم دیده نمی که حساسیت دیآیبرملنین 

فرد مقاب  من له قومیتی داره وجود نداشت و اصم  ای ن لیزه ا  کهنیاحساسیتی روی 
 ب(.) «دنداشتنمهم نطود. مردم توجهی به این لیزها 

                                                           

 شود.استفاده می« ع»و « ب»شوندگان بختیاری و الرب به ترتیب از حروف . جهت اختصار برای مصاحطه1
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ه ا در آن دوره ی تصور خاص نسطت به الربنوالبهمعتقد  باوجودآنکهیکی از افراد 
ها و با دزفولی» کند:اشاره می ی مردم در آن دورهه، ولی به روابط اجتماالی گسترداست

زی ادی ب ین م ردم ب ود. ب ه  وآمدرفتها زیاد ارتطاط داشتیم تو منطقه الامری. شوشتری
زدن. کلم ه ال رب ال رب رو های قومی دامن میها به بحثدزفولی ها وشوشترینظرم 
ب ود م ثم  ها ها میگفتن و حسا  بودن. در فضای المومی و در بین همسایهتر اونبیش

ه ای خ وب و ها هستن. اللتش هم این بود که درصد ج وانجا بوه الربمادر نرو اون
ه م  اآلنگف تن ی ه واقعی ت ب ود. تر بود. به نظرم درست هم میها بیشخون اوندر 

درگیر این مطاحث  وجه یهبهدرصد بگیری اونا باسوادترن. من هی  تعصطی نداشتم. من 
 ع(.) «داشتنها مشک  ب بود که لرا اوننطودم. برام الجی

 تضعيف فرهنگ قومی -2-1
وج ود دارد ک ه  ورسومآدابای از الناصر، نمادها، باورها و در هر گروه قومی مجمواله

کننده احسا  و میزان پایطندی به این فرهنگ، تعیین دهنده فرهنگ آن گروه بودهتشکی 
گروه قومی بر مطنای فرهنگ ق ومی زن دگی کن د و . اگر ی  استقومی  تعل  به هویت
های فردی و اجتماالی بر حفظ و تقویت این فرهنگ اصرار ورزن د، م یافراد در حوزه

شوندگان که توان گفت هویت قومی در بین االضای گروه جاری است. یکی از مصاحطه
پ ز از  ژهیوب هه ا از تیییر و یا ب ه الط ارتی تض عیف فرهن گ بختی اری استبختیاری 

ه ایی گوید و الطته این تیییر فرهنگی را با در نظر گرفتن تف اوتاکتشاف نفت سخن می
زده ش دن. ه ا زود غ ربگفتن بختیارییادمه اون موقس می» دهد:نیز تسری می هابه الرب

ما رو ال وض ک رده  زیلهمهدلیلم داشت لون اولین لاه نفت تو مسجدسلیمان بود. نفت 
ه ا س ریس گذاشتن... ما بختیاری تأثیرزیاد ارتطاط داشتن و رو ما  هایغربها با بود. بختیاری

ب ه  نک هیبااها ه م رنگ الوض کردیم و سنت هامون رو ول کردیم و جدید شدیم. الرب
 ب(.) «بودنهاشون بودن ولی از فرهنگ سنتیشون فراری تر تو سنتنسطت ما بیش

ه ا و های افراد حاکی از تیییر در ای ن ح وزهوزه زبان، پوشش و موسیقی گفتهدر ح
ویژه ها بههمسوشدن با فرهنگ جدید و شهری آن دوره است. ازنظر زبانی در بین الرب

که این نس  تمای  لندانی ب ه اس تفاده اورینس  جدید زبان فارسی گسترش یافت، به
ای ب رای ص طحت ه ا نی ز المق هرد. در بین بختیاریاز زبان الربی در حوزه المومی ندا
پدرم فارسیش خوب بود ل ون ک ارگر س ازمان » شود:کردن به گویش محلی دیده نمی

تر همکاراش فار  بودن. مادرم با این که یه زن روستایی بود ولی آب و بر  بود. بیش
در  خون دن  یذهن خیلی بازی داشت. خیلی دوست داشت فارسی ی اد بگی ریم ب را
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جوری بود ک ه فارس ی ح رف زدیم. محیطتر فارسی حرف میمهم بود...تو خونه بیش
 ع(.) «بودزدن بهتر 

گف ت خوندم. م یگفت برام شاهنامه بخون. حسین کرد شطستری براش میپدرم می»
کتاب فارس ی م ی کم ها رو حفظ کنم برا بقیه سرکار بگم. من دوست دارم این داستان

 ع(.) «خوندم
ای ه م نداش تم کرد ولی من اصم  بلد نطودم و المقهپدرم به لهجه بختیاری صحطت می»

 ب(.) «کنمتا با این لهجه صحطت کنم. دوست داشتم فارسی رو بدون لهجه صحطت 
و  ان ددادههای سنتی در بین نس  جدید ارزش خود را از دست ازنظر پوشش، لطا 

دلی   مه اجرت  اساس ا های جدید است. یک ی از اف راد استفاده از پوششها ترجیح آن
خانواده خود به شهر اه واز را تمس خر اارافی ان در اس تفاده از لط ا  مخص وص ک ار 

الجی ب  ک امم هایی برای مردم روستایی تا آن زمان لنین پوشش لراکهکند، معرفی می
ک رد ک ه نفت نزدی  ممث انی ک ار م ی پدرم تو مسیر دارخزینه برای پمپاژ» بوده است:

وقتی تو شرکت استخدام شده بود لون دشداش ه رو کن ار گذاش ته ب ود و لط ا  ک ار 
ها بهش خندیده بودن و مسخره کرده بودن. مادرم بهش گفته بود ب ریم پوشیده بود بوه

 ع(.) «کنهاهواز زندگی کنیم هم امکاناتش بهتره هم دیگه کسی مسخرمون نمی
لط ا   کم » اند:گویان دیگری نیز در زمینه پوشش لنین دیدگاهی را بیان کردهپاسخ
رفت یم، گشتیم مسافرت میرفتیم، میور میو اون ورنیاپوشیدم، جوون بودیم جدید می

 ب(.) «میبپوشدوست داشتیم لطا  جدید 
رس وم پوشیدیم؛ جو اوری بود که دشداشه و لط ا  الرب ی می میرالربیغما لطا  »

دشداش ه  اوق اتیبعضپوشیدن. مهمانی اگه بود تو روستا ها هم نمینطود. الطته بختیاری
تر ل را پوشیدم. افراد مسنپوشیدم با اصرار پدرم. ولی تو شهر اصم  لطا  محلی نمیمی

پوشیدن ولی جوونا اصم  دوست نداشتن انگار زشت بود. یادمه ی ه نف ر لطا  محلی می
کردن و مدیر به ش گف ت دو سه بار با دشداشه اومد مدرسه همه بهش نگاه میبود که 

 ع(.) «یبپوشها لطا  بقیه بوه  ح  نداری این جوری لطا  بپوشی. باید مث
م ی ت أثیرهای م ردم در کنار پخش زیاد موسیقی از رادیو و تلویزیون که بر گرایش

ه ا، ضای ب ومی منطق ه اس ت در پ ارکگذارد، در اهواز نوالی موسیقی که در پیوند با ف
اون موقس تو اهواز موس یقی ب ازاری » ی المومی رواج پیدا کرده بود:هامکانها و جشن

ت ر موس یقی فارس ی تو شهر صدای آغاسی پخش بود. من بیش کم خیلی رواج داشت. 
 ع(.) «بودن اورنیهمدادم همه هم گوش می
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تلویزیون و رادیو که مردم داشتن ص طح ت ا ش ب دادیم لون موسیقی محلی گوش نمی»
 ب(.) «نداشتمای هم به موسیقی محلی کرد و من خودم المقهموسیقی فارسی پخش می

موس یقی اص ی  دوس ت داش تم. موس یقی  کم دادیم. گوش می ...تر موسیقی بیش»
فارس ی دادن لون سواد نداشتن و ترها الربی گوش می. قدیمیدادمیمالربی هم گوش 

 ع(.) «کردنهای جدید فر  میبلد نطودن ولی بوه
ه ای رادی و بی داد اس ت ک ه در س االت تأسیزیکی از نکات مهم درباره موسیقی 
کرد و همین باالث ت رویج موس یقی الرب ی در کن ار مشخصی موسیقی الربی پخش می

ل ون دادی م ه ا رو از اری   رادی و گ وش م یموس یقی ترشیب» موسیقی فارسی شد:
 اهوازیان(.) «تهرانکم بود. الربی رو از رادیو بیداد و فارسی رو از رادیو  ابزارآالت

 شیوب کمم نم  ک ردیم بعد از انقمب تو الرا  رادیو بیداد موسیقی الربی پخ ش »
 ع(.) «دادمیمموسیقی الربی هم گوش 

 ج هیدرنتت وان گف ت، باتوج ه ب ه تییی رات ص ورت گرفت ه های ف و  م یگفته براسا 
ویژه و نمادهای فرهنگ ق ومی ب ه هامؤلفههای هویتی حکومت پهلوی، مدرنیزاسیون و سیاست

 شده است.در بین جوانان تضعیف شده و الناصر فرهنگی جدیدی وارد زندگی مردم 
 ناآگاهی قومی -3-1

 این مضمون ناظر به میزان آگاهی افراد متعل  به ی  قوم از تطار، تاریخ، فرهنگ، نمادها،
ه ای یک ی از در گفت ه. استلنین اهمیت تمایزهای هویتی فعالیت نخطگان قومی و هم

 گون هنیاافراد، آگاهی پیرامون ریشه و تطار در آن دوره را در مقایسه با وض عیت فعل ی 
یه دوست قدیمی دارم الربه. لند مدت پیش داشتیم با هم حرف م ی» کند:توصیف می

هی  حرفی از الرب و بختیاری و الج م و این ا نط ود.  قطم ه زدیم بهش گفتم محمد یادت
ای ن لی زا اآلن لق د زی اد  جروبح ثدرومده. درگیری لفظی و  اآلندیدی له بساای 

اره واال از ای ن لی زا خط ری نط ود. » شده. خونشون پ  س یاه ب ود و اون ارف ا. گف ت:
ای هس تن. ل ه اایف ه دونستیم ازهمسایه خود ما الرب بود. گفت تا انقمب اصم  نمی

بی نن بای د تم ام . اآلن بطین الربا همدیگرو می«دونندیدی الرب ریز و پیز همدیگرو می
یعنی از الرب و الج م و ؛ شدن جورنیهمها همدیگرو مشخص کنن. بختیاری جدوآباد

 ب(.) «کنناایفه و تیره رو مشخص  خوانیمبختیاری کار به جایی رسیده که 
هایی اس ت ک ه ب ر آگاهی قومی، اامع افراد از فعالیت گروه یکی از مصادی  اصلی
ک ردن فرهن گ ق ومی، کنند و مطالطاتی را جهت حفظ و برجس تههویت قومی تأکید می

 کنند.... مطرا میقراری الدالت قومی ووگو با دولت جهت برمواجهه و یا گفت
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پیگی ر اخط ار سیاس ی شوندگان که در دوران جوانی اه  مطالع ه و یکی از مصاحطه
 گوی د:ها بر مردم ال رب اه واز م یآن تأثیرهای قومی الربی و بوده درباره فعالیت گروه

بحث فلسطین و اسرائی  توجه رو به کشورهای الربی و هویت الربی جلب کرد؛ ول ی »
 ت أثیرتح ت  بخ شیآزادتا الربی. یادمه ی  گروه  دانستمیمتر جریان رو اسممی بیش
یی الطدالناصر در خوزستان شک  گرفته بود که الطت ه خیل ی س ریس جم س ش دن گراملی

ه ای آدم ک م ها ب ود؛ ول ی ی من هم جز اونپسرالموهالون تجربه نداشتن و یکی از 
خارج بودن تا داخ . ش اه ی ه سیاس ت خیل ی  تأثیرتر تحت لندان آگاهی نطودن. بیش

ها رو فعال ک رد و ی ه خ ورده فض ا ایرانیست ها پانبدی تو استان ایجاد و در برابر این
تو یه قشر خ اص )ت و  ی نداشت وریتأثفضا، بر سلوک مردم هی   ملتهب شد. ولی اون

 ع(.) «گرفتقرار  موردتوجهیه قشر تحصی  کرده( 
برخ ی فع االن ق ومی ب ه دلی    اگرلهمشخص است  آنوهباال  قولنق در توصیف 
ه ای الرب ی( و آگ اهی از ازجمله تحوالت کشورکشور )های خارج از ارتطاط با جریان

اند، ولی در جامعه لنین فعالی تتحوالت هویتی اقدام به تشکی  ی  گروه قومی نموده
 م وردنظراند مردم را در راستای اهداف هایی بازخوردی نداشته و فعاالن قومی نتوانسته

 با خود همراه کنند.
ین موضوع به آگاهی المومی و سیاس ی بس یار برخی از پاسخگویان در صحطت از ا

که م ردم از -کنند و معتقدند که برخمف شرایط کنونیپایین مردم در آن دوره اشاره می
در دوره -تری دارن دها و سطح سواد باالتر، از اوضاع پیرامون شناخت بیشاری  رسانه

اون موق س » س ت:پهلوی میزان آگاهی نسطت به موضوالات مختلف بسیار پ ایین ب وده ا
رو  زیلهمهاآلن نطود که مردم باسوادن و از فضای مجازی   ها کم بودن مثسطح آگاهی

فهمن. مثم  یادمه تو دبیرستان شنیدیم که شاه گفته ایران الرب نداره و این لیزا. ولی می
 ع(.) «نداشتوقتی میومدی بین مردم الادی کسی اامالی از این لیزا 

ب مردم کاری با سیاست و این لیزا نداشتن. س واد م ردم خیل ی یادمه قط  از انقم»
 واقعا مردم  اکثرا کم بود. شاید تو یه محله بزرگ فقط یه فرد دانشگاه رفته وجود داشت. 

 ب(.) «داشتنآگاهی کمی 
ها داره برا م ن لن ین لیزه ایی کنیم حکومت له فکری در مورد الرب رفک کهنیا»

ت ر درگی ر ولی من اامالی نداشتم. مردم به نس طت اآلن ک م دونستننطود شاید بقیه می
بودن و آگاهی داشتن. یادم نمیاد در مورد ای ن مس ائ  ق ومی فک ر ک رده مسائ  سیاسی

 ع(.) «نطودباشم شاید تو خونه ما 
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کنند و لنین بافتی تمام وجوه زندگی ها در ی  بافت فرهنگی زندگی میهمه انسان
دهد. لنین وضعیتی به معنای آن نیس ت ک ه اف راد ش ناخت قرار می تحت تأثیرآنان را 

بلک ه -ش وندو میان خود و دیگری تمایز قائ  م ی-کاملی از هویت و فرهنگشان دارند
ای از الوام   و شدن فرهنگ قومی نیازمند مجموال ههای هویتی و برجستهظهور آگاهی

جس تگی تمایزه ای ق ومی را ه ا شخص ی ال دم بروگ وهاست. در یکی از گف تزمینه
خیابان پهلوی ساب  یا خیابان امام اآلن، سه ت ا س ینما داش ت » دهد:توضیح می گونهنیا

 ک م شدن. ی  مکتب قران هم بود. جا جمس میجا بود. دختر پسرها اونبازار اصلی اون
از ه ای ش ریعتی ب ود و بعض ی خیابان پهلوی جای همه بود. تو مکتب قران س خنرانی

ه ا ک ه ش ب و روحانیون، گلسرخی ... تو همین خیابون یه جایی بود مال پان ایرانیست
(. مدام م ا رو 54سال الربم )دادن. اون موقس بود که فهمیدم یه ها فحش میروز به الرب
ک ردن. م ن ت ا ق طلش اص م  کردن فرهنگ ما رو قطول نداشتن و تحقی ر م یمسخره می
 )ع(. «الرب هستم و با بقیه متفاوت هستم نداشتم کهنیاتوجهی به 
دهنده فقدان و یا سطح پ ایین آگ اهی های فو  ناظر به وضعیتی است که نشانگفته

توان گف ت برداری از ترمینولوژی مارکز، می. به الطارتی با گرتهاستقومی در آن دوره 
از ابع اد ه ویتی  م ا لزوو نه برای خ ود،  در خودهایی گروه صورتبههای قومی، گروه

 های قومی، خودآگاهی نداشتند.خود و تمایز با دیگر گروه

 سازی هویتی حكومت پهلویسياست یكسان -4-1
های ق ومی از منظ ر اف راد این مضمون دربرگیرنده نگرش نظام سیاسی پهلوی به هویت

 ؟داشته استکننده در پژوهش است. نظام سیاسی له دیدگاهی نسطت به اقوام مشارکت
در ح وزه رس می  ک هنیاها در پیش گرفت ه اس ت؟ و هایی در ارتطاط با آنله سیاست

ها و نهادهای دولتی تا له اندازه قومیت مجال ب روز داش ته اس ت؟ در هموون سازمان
 است. بندی شدهاین مضمون صورت

و  ش وندگان گوی ای آن اس ت ک ه حکوم ت پهل وی جایگ اهتجربه زیسته مصاحطه
های آن در جهت جداس ازی م ردم های قومی قائ  نطوده و سیاستارزشی برای فرهنگ

حکوم ت » شده از سوی خ ود ب وده اس ت:کردن فرهنگ ارائهاز فرهنگ سنتی و نهادینه
شون بکن ه، حکوم ت ه ی  شون دور کنه از سنتخواست مردم رو از قومیتپهلوی می

ها قائ  نطود. حکوم ت و ش رایط ک اری ک رده الربها و ارزشی برای فرهنگ بختیاری
بودن که فرهنگ گذشته برای ما ارزشی نداشته باشه و ما دوست داشتیم جدی د باش یم، 

 (.)ب «میباشی مد روز بپوشیم و سط  زندگی جدید داشته هالطا 
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ه ای تلویزی ونی، نظ ام آموزش ی ایران که در برنام ه پروژه نوسازی فرهنگی جامعه
اور کام  آشکار است، نشان از الزم حکومت پهلوی برای تیییر فرهن گ ز و ... بهمتمرک

زمان ش اه خیل ی خیل ی ای ن مس ئله توس ط » سازی فرهنگی بوده است:اقوام و یکسان
ای هالویی لی زی شد که دهاتی باشی سادهها القا میاز اری  فیلم خصوصبهحکومت 

داش ته باش یم. م ن خیل ی ب دم میوم د از لهج ه  فهمی. ما دوست نداشتیم که لهجهنمی
و روی این مس ئله خیل ی  لهجه فارسی صحطت نکنیمبختیاری. پدرم بدش میومد که با 

ها هم دوست نداشتن با دشداش ه بی ان . اونزدیممادرم لری حرف  نکهیبااحسا  بود. 
بود. دوستای الرب هم م ث م ا ب ودن. اگ ه ج ایی ب ا لهج ه  جورنیابیرون لون فضا 

کنن آدم دهاتی هستی کردی یه جوری نگات میکردی احسا  میبختیاری صحطت می
 ب(.) «شهرتازه اومدی تو 

هاش ون درس ت زدن و خیل یتر الرب ی ح رف م یترها بیشپدرم و مادرم و قدیم»
تری به مدرس ه رف تن. هم ه و افراد بیش مدار  المومی شد کهیوقت. بلد نطودنفارسی 

 ع(.) «زدنیمدیگه فارسی حرف 
مناس طات  دورازب هی س ازمانفرهنگهای رسمی هم لون محیط کار نوالی در محیط

قومی حاکم بوده است و کارمندان و کارگران تمایلی به ابراز هویت قومی خود نداش ته
ش دی گفتن متوج ه نم یکه اگه خودشون نمی الرب بودندو تا همکار داشتیم که » اند:

آدم بود هم درون استان و هم بیرون استان. اراک ی  جاهمهاینا الرب هستن. در محیط از 
. ک ردنیم کار  جاهمهبود، همدانی بود، رامهرمزی، سوسنگردی، شوشتری، اصفهانی از 

 ب(.) «هستکرد ایشون الرب هی  احسا  نمی آدمی ... الرب بود آقا
ر همین راستا کسان دیگری بر این نظرند که ساختار اداری به نح وی ب وده ک ه در د

استخدام نیروها توجهی به قومیت افراد نداشته است و ب ا توج ه ب ه ش رایط و ض وابط 
ت و اون » توانستند به استخدام سازمان و یا ش رکت مربوا ه درآین د:افراد می شدهاالمم

یا من ی ادم  گفتینمیلی داخ  ادارات خطری نطود. کسی ای و فامدوران از روابط اایفه
ه ا رو ب ه با لیزی مواجه شدم که م ثم  ال رببعدا  نیست که من رفتم استخدام بشم یا 
ها رو در ارت ش گفتن الربکنن... من فقط یادمه میخاار الرب بودنشون استخدام نمی

 ع(.) «برسنذارن پیشرفت کنن و به درجه باال نمی
کردن الرب و الج م و ل ر و شناختن همه رو استخدام میها قومیت رو نمیشرکت»

کردیم که همه ب ودن حت ی خ ارج از اس تان. م ن ای زندگی میاصفهانی و ... ما منطقه
 ع(.) «نداشتخودم برای استخدام لهار جا قطول شدم و کسی کاری به قومیتم 
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س ازی فرهنگ ی را در یکس انه ا، حکوم ت پهل وی سیاس ت با النایت به این گفته
دنطال نموده و از ار  مختلف در پ ی -اندکه دارای بافت قومی بوده-منااقی مث  اهواز

 راندن فرهنگ قومی و استقرار هویتی الام و فراگیر بوده است.به حاشیه
 
 مضمون محوری: هویت قومی در مسير ادغام-2

ومی، ناآگ اهی ق ومی و لهار مضمون رشد تعاممت بین قومی، تض عیف فرهن گ ق 
حاکی از اف ول هوی ت ق ومی و ش ک سازی هویتی حکومت پهلوی سیاست یکسان

-1گویند ک ه: . اامالات تحقی  به ما میاستگیری نوالی فرهنگ متفاوت با گذشته 
ای بین مردم وجود داش ته اس ت، در دوره پهلوی تعاممت اجتماالی فراقومی گسترده

آگاهی ق ومی در -3زیادی جایگزین فرهنگ قومی شده بود، فرهنگ جدید تا حد  -2
های خ ود ها و سیاستنظام سیاسی با برنامه-4های مختلف بسیار پایین بوده و شک 

توان به ی  مض مون رو میکرده است. ازاینتیییر فرهنگ و هویت قومی را دنطال می
ار مض مون اولی ه را رس ید ک ه له  «هویت قومی در مس یر ادغ ام»محوری با النوان 

این موضوع است که با توج ه ب ه  دهندهحیتوضدهد. این مضمون محوری پوشش می
ه ای تحوالت اجتماالی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در دوره پهل وی، هوی ت گ روه

ه ای ش رایط الین ی و ذهن ی و سیاس ت قومی در مسیر ادغام در فرهنگی ک ه برآین د
 اند.داشتهنوسازی پهلوی بوده است، قرار 

 
 کدها، مضامین اولیه و محوری پژوهش :2شماره  جدول

 ن محوریومضم مضامين اوليه كدها
ها روابط گسترده بین اقوام، افزایش مهاجرت

آن افزایش تع اممت ب ین فرهنگ ی،  تطسبهو 
های ب ین فرهنگ ی، تعام   کاهش حساسیت
 محلههمگسترده بین افراد 

 رشد تعاممت بین قومی

 هویت قومی در مسیر ادغام

ه ای محل ی، الدم تمای  به اس تفاده از لط ا 
تمای  به استفاده از زبان فارسی، همسوشدن با 

 های جدیدفرهنگ جدید، المقه به موسیقی
 تضعیف فرهنگ قومی

 آش نایی الدم سیاسی، هایآگاهی پایین سطح
 آگ اهی ال دم قومی، هایجریان و نخطگان با

 اندک اامالات فرهنگی، تمایزهای به نسطت
 قومی فرهنگ به نسطت

 ناآگاهی قومی

سیاست جداسازی مردم از فرهنگ سنتی، تمای   
حکومت به تییی ر فرهن گ م ردم، ال دم دخال ت 

 مناسطات قومی در مناسطات رسمی و دولتی

سازی سیاست یکسان
 هویتی حکومت پهلوی
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 گيریبحث و نتيجه
در دوره  ه او ال رب ه امطالعه هوی ت دو گ روه بختی اری هدف از انجام این پژوهش
ها به ما نشان دادند، در این دوره هویت قومی گونه که دادهپهلوی دوم بوده است. همان

ارلوب نظ ری از اند. در مقدم ه و ل های جدیدی جایگزین شدهو هویت شدهفیتضع
ش رایط اجتم االی وابس ته  این صحطت شد که مهم بودن یا نطودن قومیت برای افراد ب ه

و نق ش هوی ت -های افراد پیرامون احسا  تعل  ب ه قومی ترو وقتی گفتهاست. ازاین
را در ارتطاط با تح والت اجتم االی، اقتص ادی و فرهنگ ی -قومی در مناسطات اجتماالی

 ترفهمقاب  دهیم، تضعیف هویت قومی در این برهه زمانی برای ما دوره پهلوی قرار می
های سیاسی، اجتماالی، اقتصادی و فرهنگی استان خوزستان و د. در باب زمینهخواهد ش

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ها با هویت قومی میشهر اهواز و نسطت آن
های اصلی حکومت پهلوی ب رای اس تقرار دول ت م درن در ای ران یکی از برنامه-1

ه ای مختل ف و سنتی از بخ ش تأکید بر نوالی هویت یکپارله و زدودن فرهنگ قومی
گفتمان مدرنیسم پهلوی با تأکید بر مضامینی لون توسعه و نوسازی به ش یوه ایران بود. 

اروپایی، ناسیونالیسم ایرانی، مدرنیسم فرهنگی، القمنیت مدرنیستی، سکوالریس م و ...، 
ه ای پراکن ده و هویت سراس ری ب رای مل ت ای ران و تض عیف هوی ت تأسیزدر پی 
ارلوب دول ت مل ی بایست در درون ل می اطعا دوران پیش بود. لنین هویتی  پارهپاره

بایس ت ب ر ف راز هم ه النوان هویتی فراگیر میمدرن شک  بگیرد. ناسیونالیسم ایرانی به
بافت قومی استان خوزس تان،  .(122: 1383 بشیریه،) ابدهای مادون ملی گسترش یهویت

ها در کنار اهمیت خوزستان سطب شده خوانین بختیاری ماجرای شیخ خزال  و درگیری
گذاری زیادی برای تیییر باف ت فرهنگ ی اس تان خوزس تان بود تا دولت پهلوی سرمایه

ها و مناا ، آم وزش ب ه زب ان رس می، تییی ر پوش ش م ردم، تیییر نام شهرانجام دهد. 
در گفتم ان پهل وی  کهییازآنجاها بود. تأسیز نهادهای جدید و ... ازجمله این سیاست

انی نظی ر واژگ از صرفا محمدرضا پهلوی  مثالالنوانبهفرهنگ قومی جایگاهی نداشت و 
 مقص ودی،)ک رد کشور باستانی و غیره استفاده می ،فرهنگ ایران ،تمدن ایران ،ملت ایران

، امکانی برای فعالیت نخطگان قومی وج ود نداش ت ت ا ب ه آگ اهی بخش ی (317: 1382
ه ا مدرنیس م اب زاری موج ود در در کن ار ای ن پیرامون هویت تاریخی خ ود بپردازن د.

خوزستان باالث شده بود تا بسیاری از مظاهر مدرنیته هموون کارخانه، س ینما، ورزش، 
وسای  نقلیه و... بسیار زودتر از سایر نقاط ایران به خوزستان وارد شوند و اطیع ی ب ود 

ها قرار دهد و آن تأثیرنیت و نظام فرهنگی مردم را تحت که زندگی در لنین فضایی ذه
 کردند.هایی قرار دهد که برای اولین بار تجربه میرا در موقعیت
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های همسو با تضعیف هویت قومی در شهر اه واز ب ه پدی ده یکی دیگر از زمینه-2
ه ای ی ج ذابیتاورکلب ه. با توجه ب ه ص نایس نفت ی و غیرنفت ی و گرددیبرممهاجرت 

ه ا ب ه اس تان خوزس تان و ش هر اه واز اقتصادی، بسیاری برای یافتن شی  در این سال
های مهاجرتی زیادی مواجه رو شهر اهواز در دهه له  با موجکردند. ازاینمهاجرت می

ان د دادهرا مه اجران تش کی  م ی جمعیت آن درصدپنجاهنزدی  به  کهینحوبهشود می
ای است که منجر به گس تردگی . مهاجرت پدیده(197: 1342، اجتماالی سسه تحقیقاتؤم)

گوی د تع اممت ( م ی2019) ک ه ورک ویتن اورهم انو تنوع روابط اجتماالی ش ده و 
 تواند منجر به تضعیف هویت قومی شود.ها مختلف میو قومیت هابافرهنگگسترده 
یاسی کارگران در س طحی های صنفی و سحوزه فعالیتاستان خوزستان نخستین -3

. با توجه به صنایس متعدد (47: 1387 ااهر احمدی،)است وسیس و گسترده در کشور بوده 
ه ای مختل ف النوان ک ارگر در ش رکتنفتی و غیرنفتی، جمعیت زیادی از این استان به

شد، زودتر از س ایر من اا  ای ران مناس طات ش یلی کردند و همین باالث میفعالیت می
( نویس نده ال رب خوزس تانی 1384) یف یغرجدید شوند. از همین روست ک ه ال دنان 

بینی ما در خوزستان در دامن مطارزات اطق اتی ش ک  گرفت ه ب ود. معتقد است که جهان
ش دن ویژه در ارتط اط ب ا مس ائ  نف ت و مل یلنین شرایطی بر آگاهی سیاسی مردم به

کرد. احمد ها را نسطت به مسائ  پیرامونی حسا  میگذاشت و آنصنعت نفت تأثیر می
 30و  20که مجمواله پیرامون رخ دادهای ده ه  «هاهمسایه»داستان ( در 1353محمود )

ش هر » کن د:شدن نفت اشاره م یاهواز است به نقش پررنگ مردم در جریان جنطش ملی
ان د و را روش ن ک رده ه اهای اتومطی ها لراغادی. رانندهیکپارله شده است شور و ش

ه ای ب ه های برافروخت ه و ل بو ... . مردم، با لهره هابو  اند رویها را گذاشتهدست
ی و دس تک وبیپ اان د ب ه ه ای نوازن ده جم س ش دهجا دور دستهخنده نشسته، جابه

 «گوین د...گیرند و به هم دیگر تطری   م یرا در بی  می گریهمدافشانی...آشنا و ناآشنا 
های سیاسی ناشی از های شیلی جدید و آگاهیبنابراین وارد شدن در فضا؛ (211:1353)

های جدیدی را به وجود آورد ک ه نس طتی ب ا پیش ینه و س اخت توانست هویتآن، می
 باشند.الشایری افراد نداشته 

ه ای اخی ر است و در دهه متأخر نسطتا قومی در جهان امری یابی تمای  به هویت-4
شدن و پیامدهای حاص  از آن به وج ود آم ده اس ت. در حقیق ت به دلی  پدیده جهانی

ها امکان های ملی و امکان بازسازی هویت از اری  رسانهشدن با تضعیف هویتجهانی
ومی خود را بیش از گذشته ب ه های قومی داده است تا هویت قجدیدی در اختیار گروه
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معرض نمایش گذارن د. در ای ران دوره پهل وی ب ا توج ه ب ه مجم وع ش رایط ق درت 
در حدی نطوده تا به بازسازی هویتی -هاویژه در ارتطاط با قومیتبه-بازاندیشی کنشگران

 در راستای فرهنگ قومی منجر شود.
ب ا مظ اهر م درن، فق دان ه ای نوس ازی فرهنگ ی، آش نایی سیاسترسد به نظر می

گیری فضاهای شیلی جدی د همو ون هوی ت های مهاجرتی، شک نخطگان قومی، روند
شیلی و رشد آگاهی سیاسی و قدرت بازاندیشی پایین در ارتطاط با هویت قومی بستر و 

های جدید داده است. در اند که در آن هویت قومی جای خود را به هویتای بودهزمینه
یی با فرهنگی نیست ک ه حکوم ت همسو لزوما های جدید، ظور از ظهور هویتمن نجایا

هوی ت مل ی، ) تی هوپرداخت، بلکه ظهور اشکال جدی دی از پهلوی به ترویج آن می
هویت سیاسی، هویت شیلی، هویت دینی و ...( است که در آن افراد خود را نه بر پای ه 

یی که با روا تحوالت جدید سازگار ب ود، هاتطار و مناسطات خونی بلکه بر پایه ویژگی
 .کردندتعریف می
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