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 مقاله علمی

-های اجتماعی مجازی در بازآفرینی هویت فرهنگی نقش شبکه

 8قومی مردم عرب خوزستان با تأکید بر اینستاگرام

   1فرد،  اسداله بابائی۲سرشتين موسوی سيد مع
 (41/0/1044، تاریخ تأیید: 41/41/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده
سازي فرهنگی منجر شود، شرايط برجسته شدن شدن بيش از آنكه در عمل به يكسانفرايند جهانی 

تجربه  هاي فرهنگی محلی و قومی را فراهم کرده است. هويت امري متغير است که در طولهويت
کند. اين پژوهش با هاي ارتباطی جديد تغيير میگيري و گسترش ابزارها و شيوه اجتماعی و با شكل

هاي اجتماعی مجازي و با مردم عرب خوزستان در شبكه هدف شناخت و توصيف برساخت هويت
الب روش تحليل محتواي کيفی سعی دارد الگوي بازآفرينی هويت فرهنگی قومی مردم عرب را در ق

 64پست از  34براي اين منظور تعداد  اجتماعی مجازي اينستاگرام شناسايی کند. فعاليت در شبكه
قومی مردم عرب خوزستان در اينستاگرام انتخاب و ضمن مطالعه -کانال فعال مرتبط با هويت فرهنگی

يج از وجود سه آنها بر مبناي واحد تحليل مضمون، به کشف الگوهاي کنشی کاربران اقدام گرديد. نتا
هاي هويت فرهنگی قومی  الگوي کنشی يعنی تقابل با فرهنگ رسمی، بازآوري و نوآوري در مؤلفه

 مردم عرب خوزستان حكايت دارد.
 شدن: بازآفرينی، هويت فرهنگی، قوميت، اينستاگرام، جهانی ها كليدواژه
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 مقدمه 
که با گذشت زمان و تحول جوامع  نوزدهم و بيستم معتقد بودند بسياري از انديشمندان سده
هاي مهم فرهنگ همچون دين، قوميت و مليت در زندگی اجتماعی بشري، نقش و تأثير بخش

فرهنگی شكل خواهد -جهانی بدون تمايز و شكاف اجتماعی شود و يک جامعه تر میرنگکم
است که شد، به وقوع پيوست. درست ها کمتر از آنچه تصور میبينیگرفت. اما اين پيش

ساز هاي زندگی در جهان مدرن، زمينههاي سرچشمه گرفته از شرايط و ويژگیخودآگاهی
شدن  بيستم، شاهد برجسته هاي پايانی سدهگراتر شد، اما در دهههايی فراگيرتر و عامهويت
 اند و به کشور، وبيش در برگرفته ايم که اکثر جوامع جهان را کمهاي فرهنگی محلی بودههويت

مطرح هستند. بر  8گرايی فرهنگیشوند و با عنوان خاصخاصی محدود نمی منطقه يا قاره
گرايی فرهنگی وگو، آميزش و تبادل فرهنگی، خاص گرايی فرهنگی مبتنی بر گفتخالف عام

گمان در پذيرد. بی فرهنگی است، زيرا نسبيت فرهنگی را نمی معموالً درصدد ايجاد فضاي بسته
وگو و  هاي ديگر بداند؛ جايی براي گفتک فرهنگ، خود را برتر از فرهنگشرايطی که ي

گرايان فرهنگی براي بازسازي فضاهاي تالش خاص 6رو گيدنز ماند. از ايندادوستد باقی نمی
 داندوگو و همزيستی را خطرناك می فرهنگی و پرهيز از ورود به فضاي عمومی گفت بسته

.(Giddens, 1994: 6)   رو اهميت دارد که  گرايان از آنفرهنگی براي خاص فضاي بستهاحياي
 خواهند در درون اين فضا از سنت و فرهنگ خاص خود دفاع کنند. می

شدن  گرايی و جهانی نيز از آماج ملی بعر دهد که جامعهتاريخ معاصر خوزستان نشان می
که امروزه انواع متعددي از طوري  گرايی فرهنگی مستثنی نبوده است. بهو در مقابل، خاص

طور  به عرب قومی در جامعه -گرايی فرهنگیهاي متنوعی از خاص گرايی و صورتعام
شود. الگوي کنشی فرهنگی مردم عرب خوزستان در اين حوزه، از يک طرف  همزمان ديده می

 هاي فرهنگی ملّی و جهانیهاي فرهنگی قومی خود را با مؤلفهتالش کرده است ويژگی
هاي فرهنگی قومی مبادرت کرده، بلكه به آميزد. از سوي ديگر نه تنها به حفظ ويژگی درهم

هاي آن و در اصطالح به بازآفرينی ساخت وجوه جديد و حذف يا تغيير بسياري از مؤلفه
در اين  3قومی-قومی خود پرداخته است. اصطالح بازآفرينی هويت فرهنگی  هويت فرهنگی

تی فرهنگی است که افراد متعلق به هويت قومی در تعامل با فرهنگ پژوهش، بيانگر وضعي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cultural Particularism 
2 Anthony Giddens 
3 Recreation of Cultural-Ethnic Identity 
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گيرند و الگوي  گرايی افراطی فاصله میگرايی افراطی و خاصغالب )ملی و جهانی(،  از عام
 گيرد. گرايی فرهنگی قرار میگرايی و خاصکنشی آنان در مرز ميان عام

هاي تعامل افراد تغيير الگوها و شيوه هاي جديد دردر اين ميان چيزي در مورد تأثير رسانه
هاي هاي جديد، دگرگونیکند. ورود فناوريوجود دارد که سؤاالت مهمی را مطرح می

کند. در ادبيات روزافزون بنيـادينی را در سـاختار مناسـبات و ارتباطـات انسـانی ايجاد می
جه زيادي را به خود معطوف تغييرات هويتی تو ، ارتباطات آنالين و8فرهنگ ديجيتال درباره

 شود، حـوزهکه انتقال و جريان فرهنگ از طريق ارتباطات انجام مـی کرده است. از آنجايی
ديد دچار هاي جشود، با ظهور فناوريهايی از عقايد و رفتارها را شامل میفرهنگ که نظام

هاي نوين براي فناوري(. به اين معنی که ظهور 8312گردد )کاستلز،  هاي بنيادين میدگرگونی
هاي نوين در جهت بازتوليد، بازانديشی و گيـري فرصت شـكل هاي فرهنگی، به مثابههويت

هاي هويتی است تا از اين طريق موجبات حفظ، نوسازي و نوآوري توأمان )بازآفرينی( مؤلفه
 شان فراهم شود.پويايی

مواره در فرايند و هويت يک پروژه است، هويت مخلوق ماست و چيزي است که ه
(. بر اين اساس ما در 312: 8311حرکت است، نه در حال رسيدن )بارکر به نقل از گيدنز، 

هـا مان هستيم و براي ايـن پـروژه از امكـان زندگی براي تعريف خود، در حال ساختن هويت
هاي اجتماعی وسايل ارتباط جمعی و از جمله شبكه هـاي موجود، شامل همهو فرصـت

هاي فعال کنيم. در اين پژوهش ضمن بررسی و تحليل محتواي برخی کانالمجازي استفاده می
، شناخت الگوهاي 6اينستاگرام هويت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان در شبكه در حوزه

مجازي، که در چهارچوب بازآفرينی هويت فرهنگی قومی مردم عرب  کنشی در اين شبكه
 اند از: هاي اين پژوهش عبارتمورد توجه قرار است. پرسش گيرند،خوزستان جاي می

هاي هويت اينستاگرام چه نقشی در بازتوليد يا بازآوري برخی مؤلفه ( استفاده از شبكه8
اينستاگرام چه نقشی در  ( استفاده از شبكه6فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان دارد؟ 

 ( استفاده از شبكه3خوزستان دارد؟  بازانديشی انتقادي هويت فرهنگی قومی مردم عرب
هاي هويت فرهنگی قومی مردم عرب اينستاگرام چه نقشی در تغيير و نوآوري در برخی مؤلفه

 خوزستان دارد؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Digital Culture 
2 Instagram 
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مطالعاتی پیشینه

هاي اجتماعی مجازي و شبكه»( در پژوهشی با عنوان 8316حسين حيدري و تهمينه شاوردي )
 نظران و کارشناسانکيفی با صاحب مصاحبه 64با انجام « روها و تهديدهاي پيش قوميت؛ فرصت

هاي اجتماعی نيست؛ هاي اجتماعی فقط تحت تأثير شبكهنتيجه گرفتند که هويت قومی در شبكه
هاي اجتماعی، گاه با موضوعات قومی تأثيري ها به عنوان بستري براي فعاليتبلكه اين شبكه

ها ضمن تأثيرپذيري از فضاي عمومی حاکم بر اين شبكهدوسويه دارند. يعنی افراد فعال در 
گذارند و آنان را تحت  ها و کاربران عضو آنها، با توليد محتوا بر ساير کاربران نيز تأثير میشبكه

هاي اجتماعی و آنها ضمن بيان حاکم بودن فضاي دموکراتيک بر شبكه .دهندتأثير قرار می
تصوير را عاملی براي تالش افراد در به  ها آنر اين شبكهارزشمند بودن رفتارهاي دموکراتيک د

دانند که باعث به دوستانه از خود میکشيدن چهره و تصويري دموکراتيک، منطقی و انسان
حاشيه رانده شدن تفكرات تندرو و افراطی قومی شده است. حاکم بودن فضاي گفتگو در اين 

هاي قومی، از تندروي افراد و ت منطقی گروهها در درازمدت ضمن کمک به طرح مطالباشبكه
 کند. ملی ايفا می کاهد و نقش مؤثري در تقويت هويت هاي واگرا میگروه

هاي اجتماعی مجازي بر بررسی تأثير شبكه»خود با عنوان  نامه( در پايان8310هاشم دلفيه )
نفر از  316 صاحبه بابا روش پيمايش و م« بوك اجتماعی فيس هويت قومی؛ با تأکيد بر شبكه

کاربران  دانشجويان دانشگاه دولتی شهيد چمران اهواز نتيجه گرفت که افزايش يا کاهش استفاده
شان ندارد. گرچه قومی روز، تأثير معناداري بر هويتبوك در طول شبانه اجتماعی فيس از شبكه

ري وجود دارد؛ يعنی معنادا اجتماعی و هويت قومی رابطه بين مدت عضويت در اين شبكه
شان نيز دچار تغيير قومی بوك عضويت دارند، هويت مخاطبانی که مدت بيشتري در فيس

گيري ابزاري داشتند و بوك جهت اجتماعی فيس از شبكه گويان در استفادهشود. هر چه پاسخ می
ران در يافت. بر عكس، وقتی کاربکردند، هويت قومی آنها نيز افزايش می هدفمند عمل می

يافت. وي شان کاهش میقومیگيري عادتی داشتند؛ هويت  هاي اجتماعی جهتاستفاده از شبكه
نتيجه گرفت که هر چه افراد در مواجهه با  6گيدنزآنتونی  8يابیساخت همچنين بر اساس نظريه

ز اين اند، در توليد معنا سهيم بوده و اهاي اجتماعی، فعاليت و مشارکت بيشتري داشتهشبكه
قومی آنها تحت تأثير اين فضا قرار گيرد و بر عكس. او  طريق بيشتر احتمال دارد که هويت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Structuration Theory 
2 Anthony Giddens 
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هاي نتيجه گرفت که هر چه کاربران محتواي شبكه 6جورج گرنبر 8کاشت مطابق با نظريه
اجتماعی را واقعی تلقی کنند؛ احتمال تأثيرپذيري قومی آنها بيشتر است و بر عكس. نويسنده در 

قومی خود  يان حضور کاربران در اين فضاها را موجب تقويت ميزان گرايش آنان به هويتپا
 ارزيابی کرده است.

طراحی الگوي کارکردهاي متنوع »( در پژوهشی با عنوان 8311زهره زنديه و هادي خانيكی )
بيست  عميق با ضمن انجام مصاحبه« قومیفرهنگی هاي اجتماعی مجازي در ارتباطات ميانشبكه

هاي تهران نتيجه گرفتند که نفر از دانشجويان اقوام مختلف )کرد، لر، ترك و فارس( دانشگاه
-قومی و هم باعث تقويت قوم فرهنگی هاي اجتماعی مجازي، هم موجب تأثير مثبت ميانشبكه

توانند با هاي اجتماعی مجازي میشوند. به اين ترتيب که شبكهقومی می محوري و هويت
هاي مختلف فرهنگی و تبديل آن به امري روزمره، به نزديكی بيشتر فرهنگميان ش ارتباطاتگستر

روزافزون  نوايی بيشتر کمک کنند. به بيان ديگر، رشد و توسعه هاي مثبت و ايجاد همو اخذ جنبه
هاي قومی و فرهنگی هاي اجتماعی مجازي موجب گسترش مبادالت و آگاهیفناوري و شبكه

هاي اجتماعی مجازي در ارتباطات دهند که الگوي کارکردهاي شبكهت. آنها نشان میاس شده
فرهنگی قومی )شامل مضامين فراگير  تأثيرات بين قومی، متنوع و متشكل از سه مقوله فرهنگیميان

پذيري و گشايش ذهنی(، يافته: همدلی فرهنگی، پايداري احساسی، ابتكار اجتماعی، انعطافسازمان
محوري )شامل تعصب  يت قومی )شامل عنصر شناختی، عنصر احساسی و عنصر ارزشی( و قومهو

 گروهی( بوده است.قومی و نيز همبستگی درونقومی، تهديد و کشمكش برون
ارتباطات ديجيتال و مجازي، به طور  هاي متعدد خارجی در حوزههمچنين نتايج پژوهش

تنيده شده است   عملكرد هويتی افراد درگير، درهمدهند که اين ارتباطات با مكرر نشان می
(Turkle, 1995; Markham, 1998; Sunden, 2003; Thomas, 2004). 

مفاهیم و مبانی نظری

قومی، -در بحث درباره موضوع پژوهش، از مفاهيمی همچون بازآفرينی، هويت فرهنگی
کاشت استفاده   نظريه شدن و برجستگی هويت، رويكرد فرهنگی استوارت هال در عصر جهانی

 شود. شده است که در ادامه درباره آنها توضيح داده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3بازآفرینی

 لغوي علوم مختلف به زبان فارسی استفاده شده، اما در ترجمه با اينكه بازآفرينی در دايره
، ۲شده است. در معماري اصطالح بازآفرينی شهري هاي متفاوتی براي آن بيانانگليسی، معادل

يا  0شناسی اصطالح بازآفرينی تجربهدر روان، 1علوم ارتباطات اصطالح بازآفرينی برنددر 

هايی از اين قبيل هستند. در علوم اجتماعی نمونه 5هاي صوتی در سينمااصطالح بازآفرينی جلوه
 84، گرايش1، حفظ1، بازسازي1، نوسازي2ترين مفاهيم به بازآفرينی را در اصطالح بازتوليدنزديک

توان يافت؛ گرچه هر يک از اين اصطالحات به تنهايی مترادف با آن نيستند. می 88تشديديا 
لغوي علوم اجتماعی در ادبيات فارسی  ندرت در دايره بنابراين اصطالح بازآفرينی )که تاکنون به

استفاده شده است( فرايند برجستگی احساس تعلق و گرايش فرد يا گروه به چيزي )کنش، 
زندگی و ...( است که در گذشته به آن فرد يا آن گروه  ، شيوه، سنت، نگرش، ارزشدانش، باور

هاي پيشين، مورد بازسازي و تعلق داشته است، اما به داليل متعدد با وجود حفظ برخی مؤلفه
خود را از دست داده يا برخی اجزاء،  هاي گذشتهو برخی اجزاء و ويژگی نوسازي قرار گرفته

گيرد. اصطالح بازآفرينی لزوماً حامل خود می هاي جديد )متفاوت از گذشته( بهويژگیاشكال و 
هاي گرايش مجدد و تغيير در شكل،  هاي مثبتی از تغييرات نيست و صرفاً به ترسيم جنبهجنبه

هاي  پردازد که تلفيقی از شكل تاريخی و نوسازيماهيت، انگيزه و کارکرد موضوعی خاص می
صورت باال به پايين )نقش ساختارهاي هستند. همچنين فرايند بازآفرينی هم به گرفته  صورت 

شكل پايين به باال )عامليت انسانی و نقش هاي فرهنگی( و هم به  گذاري اجتماعی در سياست
 86تواند شكل گيرد. به عنوان مثال رودي دونلپغيرمستقيم نهادها و ساختارهاي اجتماعی( می

 فرايند بازآفرينی فرهنگ ميل غذابه عنوان  83به رواج فرهنگ غذاي آهسته اي( در مقاله6486)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گيري هاي غذا خوردن پيش از شكلهاي غذايی پيشين )تجربهرا تلفيقی از تجربه پردازد و آنمی
هايی جديد از که بدون آن غذاي آهسته معنايی نداشت( همراه با جلوه 8فرهنگ غذاي سريع

 داند.کننده و اخالقی می قانع هايها و تجربهويژگی

 هویت فرهنگی قومی
نظر دارند که اصطالح هويت فرهنگی همچون چتري  فرهنگی اتفاق نارتباطات ميا پژوهشگران حوزه

هاي گروهی مرتبط از جمله مليت، نژاد، قوميت، سن، جنس و هويت ساختاري براي دربرگرفتن همه
هاي اي، هويتی و اقتصادي، هويت محلی و منطقههاي اجتماعجنسيت، تمايالت جنسی، وضعيت

 ,Chen & Linگيرد )شود و مورد استفاده قرار می هاي سياسی تبيين میشناسانه و وابستگیمردم

هاي فرهنگی نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم و  شناسه (. همچنين هويت قومی را بر پايه2016
هاي هويتی يک گروه پيوند  راد با تمام يا برخی جنبهکنند که با آن اف تاريخی تعريف می پيشينه

اجدادي  ، قوم عبارت است از يک جمعيت انسانی مشخص با افسانه6يابند. به نظر آنتونی اسميت می
مشترك، خاطرات مشترك، عناصر فرهنگی، پيوند با يک سرزمين تاريخی يا وطن و ميزانی از حس 

هويت قومی، زبان،  کننده ها و عناصر بياندر ميان شاخص(. 812: 8311منافع و مسئوليت )اسميت، 
هاي هويت قومی دين، مذهب، تعلق جغرافيايی و تبار مشترك خيالی يا واقعی، فراگيرترين شاخصه

هاي قومی هاي مشترك اغلب گروهترين شاخصهتوان مهمشوند. اين عوامل را می محسوب می
ی و گستره بيداري و خودآگاهی قومی، نسبت جمعيت، هاي قومکه تنوع گروهدانست. در صورتی 

ارتباط با  استقرار در يک سرزمين، نحوه تاريخی، نحوه جوار، سوابق و پيشينههاي همرابطه با هويت
هاي هاي تاريخی و عواملی از اين قبيل، هويتها، نمادها و سمبلحكومت و نظام سياسی، اسطوره

 (. 33: 8312کنند )گودرزي، اي تقسيم میگستردههاي متعدد و قومی را به گروه

3برجستگی هویت

بندي و با تأکيد بر مفهوم طبقه 8114 هاي کنش متقابل در دههدر ادامه نظريه 0شلدون استرايكر
گذاري که در جهان اجتماعی رايج است، درصدد طراحی چارچوب مفهومی بين ساخت و نام

هايی که با آنها کنش متقابل دارند، داراي راد به تعداد گروهاجتماعی و هويت بود. از نظر او اف
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کند. بر اين هاي مجزا تعريف می اي متشكل از هويتخود هستند. بنابراين او خود را مجموعه
ها بود که به معنی آن است مراتب بين انواع هويتيا سلسله 8اساس وي قائل به نوعی برجستگی

. (Striker, 1992)هاي متنوع، هويت خاصی را فرا بخواند تواند در موقعيتکه يک شخص می
مراتب قرار دارد،  شود هويتی که در سطح باالتري از سلسلهها سبب میاين برجستگی هويت

هاي تر تشديد شود. وي همچنين معتقد است که اگر محدوديتنسبت به هويتی در سطح پايين
اي را هاي چندگانهتوانند هويتشد، افراد میساختاري، کم باشد يا ساختار، گنگ و نامشخص با

هاي فراوانی را براي کنشگران قائل براي خود اتخاذ کنند؛ اما در مقابل اگر ساختار، محدوديت
شود و افراد معموالً هويتی پذير میبينیها پيششود، نوع و ميزان برجستگی احتمالی هويت

استرايكر تعهد )وابستگی به نوع خاصی از هويت( و گزينند. به اعتقاد برجسته را براي خود برمی
اي مستقيم با هم هستند و گرايش فرد را به هويتی خاص تشديد نفس باال در رابطهاعتماد به 

دهند. استرايكر معتقد است مراتب برجستگی در سطح بااليی قرار می کنند و آن را در سلسله می
ارتباطات با ديگرانی  شود. در واقع هر چه شبكهبی میکه هويت افراد در ارتباط با ديگران ارزيا

که نوع خاصی از هويت در آنها برجسته است، افزايش يابد، به همان ميزان دچار برجستگی 
مراتب برجستگی هويت استرايكر بيانگر اين نكته  سلسله هويتی خواهند شد و بر عكس. نظريه

شان در ساختار اجتماعی اجرا ر بستر موقعيتهايی هستند که افراد دها نمايشاست که هويت
 (.8316کنند )ايمان و روحانی،  می

سازي هاي خود به مفهوم برجستگی يا فعالنيز در يكی از بررسی 3و پيتر برك 6جان استس
اند تا به مطالعه اين موضوع بپردازند که چه موقع و چگونه يک هويت فعال هويت توجه کرده

اجتماعی نيز در همين  -پردازان حوزه انسانیساير نظريه .(Stets & Burke, 2000)شود می
نشان دادند که اتصال فرد با ساختارهاي متنوع  0کنترل اجتماعی چارچوب با استفاده از نظريه

دهد( موجب  رخ می 1و دسترسی به منابع 2يابی، معنی2گذاري فرهنگیاجتماعی )که از طريق نام
شده در  بنابراين يكی از مضامين مهم پذيرفته (Burke, 2004).شود میها گيري انواع هويتشكل

اين نظريه و رويكرد آن است که هويت ذاتاً چندبعدي، متعدد و چندمرکزي است و اين مفهومی 
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هاي متعددي تعلق دارد نيز بر آن تأکيد کرد. به اين معنی که هر فرد به جمع 8بود که بعدها برور
ا بيش از يک جمع معرفی کند. حال آنچه باعث برجستگی يک هويت و ممكن است خود را ب

 تواند قابليت دسترسی يا برازش آن باشد. شود، میخاص می

 شدن رویکرد فرهنگی استوارت هال در عصر جهانی
-تدريج ديدگاه همگونشدن، به  هاي نظري و مطالعات تجربی درباره جهانی بحث با توسعه

گرايی فرهنگی يا ه رانده شد و ديدگاه ديگري با عنوان خاصسازي فرهنگی بـه حاشي
شدن تبديل گرديد. از اين منظر، بايد بـه  هاي رايج جهانیسازي فرهنگی، بـه بحثناهمگون

هاي گوناگون را به  ها و هويتگيري فرهنگجاي ظهور و گسترش يک فرهنگ جهانی، شكل
در نظر گرفت. بر همين اساس، جهانی شدن  شدن و ويژگی فرهنگ کنونیعنوان آثار جهانی 

هاي محلی در قالب سازي، فرهنگموجبات تكثر فرهنگی را فراهم کرده است. از منظر ناهمگون
گرايی به مقابله بـا زيستگرايی، فمنيسم و محيطهاي مختلفی از قبيل بنيادگرايی، قوميتجنبش

مخالف محلی شدن نيست، اما مسأله اين  شدن بـه طور مطلق  پردازند. جهانیفرهنگ مـسلط می
يک پويش واحد  اي که به وسيلهاست که هر دو به طور تنگاتنگ با هم ارتباط دارند. به گونه

شناخته « محلی شدن -جهـان»نـی اند که گاهی اوقات با اصطالح بازاريابی ژاپايجاد شده
 (. 888: 8310شوند )نش،  می

ن يک پديده و فرايند تاريخی نوين، معتقد است که جهانی در بحث جهانی شدن به عنوا 6هال
هاي فردي، آميز و ديالكتيک است که در جريان آن بسياري از هويتشدن فرايندي پيچيده، تعارض  

متأخر بسياري از منابع  اند. به نظر هال، در مدرنيتههاي بنيادي شده قومی، و ملی دچار دگرگونی
هاي مستحكمی براي ما به  وميت، نژاد و مليت، که در گذشته پايگاههويتی يعنی طبقه، جنسيت، ق

چنين فرايندي  اند. در نتيجهگسيختگی شده کردند، دچار ازهمعنوان افرادي اجتماعی فراهم می
، 0و مفهوم هژمونی 3او تحت تأثير آنتونی گرامشی بحران هويت پديدار شده است. است که مسأله

توان نقش گويد از اين طريق میکند و می هنگی و شرايط اجتماعی تأکيد میبر رابطه ميان معانی فر
هاي غالب و اکثريت در  ايدئولوژيک معانی فرهنگی را شناسايی کرد. وي معتقد بود که گروه
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اي و اقليت هاي حاشيهقدرت تالش دارند فرهنگ خود را به فرهنگ حاکم بدل و آن را به گروه
دهد که مدرنيته نيز ه به حاکميت خود مشروعيت دهند. هال نشان میتحميل کنند و بدين وسيل

سازي فرهنگی برآيد، درصدد است که همانند يک دولت ملی که ممكن است درصدد يكسان
فرهنگی خود را بر جوامع مختلف تحميل کند، اما از آنجايی که اقوام و جوامع مختلف  هژمونی

ود دارند، به سادگی همه عناصر هويتی و فرهنگی خود عالقه خاصی به منابع هويتی و فرهنگی خ
هاي ارتباطی اند که از طريق رسانههاي محلی توانايی يافتهگذارند. حتی فرهنگرا کنار نمی

هاي ديگر قرار دهند و بر آنها اثرگذار باشند. از اين ها و ملتمختلف، خود را در معرض فرهنگ
هنگ جهانی نوعی تبادل برقرار شده و همين قضيه، هاي محلی و فررو، امروز ميان فرهنگ
-هال در جريان جهانی شدن مقاومت شدن را بيشتر کرده است. به گفته پيچيدگی فرايند جهانی

آيد سازي فرهنگی )از پيامدهاي جهانی شدن( به وجود میهايی براي رويارويی با قدرت همگون
هايی که در همچون مقاومت -شودو ملی می هاي محلیهايی باعث تقويت هويتو چنين مقاومت

هاي محلی و قومی گيرد و به تقويت هويتها شكل میسازي فرهنگی دولتبرابر سياست يكسان
(. به اعتقاد هال دو جلوه از جهانی شدن همواره در کشاکش هستند؛ نخست 8313انجامد )می

و  بازگشت به موقعيت ملیقديمی، مشارکتی، محصور و تدافعی که عميقاً ميل به  جلوه
گند زوال، زکوشد گرد خود حصار بكشد تا از  گرايی و هويت فرهنگی محلی دارد و می محلی

کوشد با تفاوت سر کند و همزمان بر آن فائق آيد  فرامدرن جهانی، که می ايمن بماند و دوم جلوه
واهد اين عقيده را اثبات کند خيا مسلط شود، آن را مرتفع يا استحاله کند. وي با بيان شواهدي می

-هاي خاص توافق حاصل میکند، با فضاها و قوميتکه امر جهانی از طريق خاص بودن عمل می

کند. بنابراين هميشه نوعی ديالكتيک هاي خاص و نظاير آن عمل میکند و از طريق بسيج قوميت
 شدن با ميانجی و به واسطهی )ديالكتيكی پيوسته( ميان امر جهانی و امر محلی برقرار است و جهان

 (.8311کند )مهرپرور، هاي محلی و ملی تحقق پيدا میهويت

یا پرورش 8کاشت نظریه

هاي ها بر مخاطبمطرح کرد و در آن به چگونگی تأثيرگذاري رسانه 6اين نظريه را جورج گربنر
ين نظريه آن است که آنها )يا کنش متقابل ميان رسانه و مخاطب آن( تأکيد دارد. فرض اساسی ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cultivation Theory 
2 George Gerbner 
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هاي آن رسانه ارتباط پنداري در محتوا و برنامهبين ميزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعيت
اي خاص باعث تغيير هاي متمادي مواجهه با رسانهمستقيم وجود دارد. به اين صورت که ساعت

پرورش با تعيين ميزان و  شود. در واقع نظريههاي موافق با محتواي رسانه میها و ديدگاهنگرش
تأثير  کند تا به سازوکار و نحوهها، ميزان تأثير را مطالعه میهاي مورد استفاده از رسانهنوع برنامه

هاي  (. اين نظريه مبتنی بر دو اصل است: نخست آنكه رسانه06: 8311دست پيدا کند )اعزازي، 
روند؛ بلكه آنها فقط از شمار نمیخاطب به طور معمول، شرط الزم براي اثرگذاري بر مهمگانی به 

اي دارند، قادر به تأثيرگذاري هستند. دوم اينكه سازوکار عوامل طريق ساير عوامل که نقش واسطه
کننده در فرايند صورت عامل کمک ها فقط بهشود رسانهاي طوري است که سبب میواسطه

هاي همگانی در فرايند عبارت ديگر، رسانه. به عامل تأثيرگذار تأثيرگذاري عمل کنند نه به منزله
اي کنند. اين عوامل واسطهشرايط موجود را ايفا می کننده تأثيرگذاري بر مخاطب فقط نقش تقويت

شامل فرايندهاي انتخابی )همچون قدرت انتخابی، ادراك توسط مخاطب، انتخاب مخاطب براي 
رايندهاي گروهی، هنجارهاي گروهی، افكار اينكه خود را در معرض يک رسانه قرار دهد(، ف

هاي همگانی داللت دارد، رهبري و مانند آنها است. چنين موضعی که بر محدود بودن تأثير رسانه
ها شود. در واقع، محور بحث گربنر اين است که اهميت تاريخی رسانهقانون حداقل اثر ناميده می

ئل و موضوعات و چگونگی نگريستن به هاي مشترك در انتخاب مسابيشتر در ايجاد شيوه
پيام است  هاي مشترك، محصول استفاده از فناوري و نظام ارائهرخدادها و وقايع است. اين شيوه

شوند. گربنر که نقش واسطه را بر عهده دارند و به ديد و درك مشترکی از جهان اطراف منجر می
ها متمايل به امد. به نظر وي رسانهنمحصول چنين فرايندي را کاشت الگوهاي مسلط ذهنی می

وبيش يكسان از واقعيت اجتماعی هستند و مخاطبان آنها بر اساس  شكل و کمهاي هم ديدگاه ارائه
ها را به دليل نظم و  رود که رسانهشوند. گربنر تا آنجا پيش می پذير میچنين سازوکاري فرهنگ

 دهندهاراي قدرت تأثيرگذاري فراوان و شكلپيام در طول زمان دارند، د هماهنگی که در ارائه
توان استنباط کرد که نوع می بنابراين بر اساس اين نظريه (.8312داند )بناساز دليلی، جامعه می

هاي اجتماعی مجازي، بر هويت ويژه شبكهها بهمواجهه و واقعی تلقی کردن محتواي رسانه
ه کاربران را به بازبينی هويت فرهنگی خود سوق اي کگونه فرهنگی کاربران تأثيرگذار است، به

ها با توجه به متن اجتماعی و شرايط دهد. گرچه ميزان تأثيرپذيري کاربران در استفاده از رسانهمی
 کند، متفاوت خواهد بود.فرهنگی که فرد در آن زندگی می
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های پژوهش شناسی و تحلیل یافته روش

گردد. سپس بعد از  اينستاگرام بيان می  پژوهش، يعنی شبكههاي ميدان  در اين بخش ابتدا ويژگی
 شود. ها بيان می گيري و انجام پژوهش، يافته توصيف روش نمونه

 مجازی اینستاگرامشبکه اجتماعی 
 اجتماعی رايگان و فراگير اشتراك تصوير و ويدئو است که هم به اينستاگرام يک سرويس شبكه

هاي همراه وجود دارد. اين زار امكان نصب آن روي تلفنافصورت نرم صورت وب و هم به
هاي اجتماعی مجازي شبكه افزارهاي حوزهترين نرم سرويس به سرعت به يكی از محبوب

کاربران در  ( انگيزه6482و همكاران ) 8هاي تلفن همراه هوشمند تبديل شده است. لیدستگاه
اند: تعامل اجتماعی، بايگانی  بندي کرده ستهاستفاده از سرويس اينستاگرام را در پنج جنبه د

هاي آنان نشان ها، خودابرازي، انزوا و فرار از تعامالت، کاوش و مشاهده. يافتهتصاوير و فيلم
اجتماعی اينستاگرام، داراي گرايش و انگيزه ايجاد يا حفظ تعامالت و  دهد که کاربران شبكه می

اينستاگرام  تر هستند. در ادامه عناصر مختلف در شبكهروابط اجتماعی خود با سايرين در اين بس
 شود.اين پژوهش شرح داده می به عنوان بخشی از ميدان مطالعه

 عناصر اینستاگرام
اينستاگرام(، پروفايل )مشخصات فردي  ترين عناصر شبكهاينستاگرام شامل عكس )محوري شبكه

ها  اي از عكساستوري )مجموعه ود و ...(،هايی مبنی بر معرفی خشامل نام، عكس شخصی، نوشته
ها، ها )نظرهاي مخاطبان(، تعداد بازديدساعته(، کامنت 60انقضاي  هاي مورد نظر با تاريخو فيلم
-عكس يا عقايد خود می ها است. در توضيحات عكس، کاربران مطالبی دربارهها و نوشتهاليک

امل مخاطبان و کاربران است؛ به عنوان مثال هشتگ هاي مهم اينستاگرام تعنويسند. يكی از قابليت
تر هاي ابرداده است و اگر بخواهيم هشتگ را به زبان سادهيک نماد پيشوندي و يكی از تگ #

موضوعی  ها و نظرها درباره گذاري پستبندي و اشتراكتعريف کنيم، برچسبی است که براي دسته
 رود. دوستان به کار می خاص در سطح جهانی و فراتر از حلقه و فهرست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lee 
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 (: عناصر اصلی ميدان اينستاگرام3شکل )

پژوهش  روش

تحقيق کيفی استفاده شده است. نگارنده به قوميت عرب خوزستان  در اين پژوهش از روش
تعلق دارد و از مزيت زندگی و سكونت و زيست در بافت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان 

ها در اين تحقيق، تحليل محتواي کيفیِ )با براي تحليل داده برخوردار است. تكنيک اصلی
هويت فرهنگی قومی مردم عرب  هاي فعال و منتخب در حوزه رويكرد عرفی و قراردادي( کانال

 اجتماعی اينستاگرام است.  خوزستان در شبكه
ت هاي ارتباطی متنی، شفاهی، صوتی و تصويري استحليل محتوا روشی براي تحليل پيام

(Cole, 1998)  ها، مجالت، تبليغات و عنوان روشی براي تحليل سرودها، روزنامهو اولين بار به
طور کلی به  .(Harwood & Garry, 2003)به کار رفت  81هاي سياسی در قرن سخنرانی

مراحلی که در تحليل محتواي کيفی براي پاسخ به سؤاالت بايد طی کرد، در شكل زير نمايان 
ي کيفی بايد طی شود: آماده شدن براي اصلی در فرايند انجام تحليل محتوا مرحلهاست. سه 

 تحليل، سازماندهی و در نهايت گزارش نتايج به دست آمده. 
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 (: مراحل انجام تحليل محتوای كيفی۲شکل )

 (311۲راد و همکاران،  منبع: مؤمنی)

را واحد  محتوا معموالً آنواحد تحليل، شخص يا پديده مورد مطالعه است و در تحليل 
ترين واحدي است که براي تحليل در تحليل محتواي کيفی  نامند. مضمون متداولمی 8ثبت

ترين واحدها در تجزيه و تحليل محتوا هستند و منظور از ها پرارزششود. مضموناستفاده می
ر کلی محتوا طومضامين، معناي خاصی است که از يک کلمه، جمله، پاراگراف، تصوير و به 

کنند، چون يک محتوا شود. اين مضامين فضاي خاص و مشخصی را اشغال نمی مستفاد می
ممكن است چند مضمون داشته باشد. در فرايند کدگذاري با رويكرد استقرايی پژوهشگر بايد 

اي خاص، بررسی محتوا را آغاز کند. در اين روش، گردآوري بدون سوگيري و توجه به نظريه
شروع، سؤال و هدف پژوهش است.  شود، بلكه نقطه با اتكاء به فرضيات شروع نمی هاداده

. شود تا به درك يا بصيرت جديدي دست پيدا کند ها کامالً غرق میبنابراين پژوهشگر در داده
  )همان(.

ها گيري هدفمند است که در آن نمونهگيري در تحقيق کيفی، نمونهترين روش نمونهمتداول
گيري در اين پژوهش شوند. نمونهمرتبط بودن با مسأله و اهداف پژوهش انتخاب می بر اساس

صورت  هاي اينستاگرام بهبندي در تحليل محتواي کانالبه صورت هدفمند و رمزگذاري و مقوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Recording Unit 
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است. به اين معنی که با توجه به انواع مختلف « مضمون»استقرايی و بر اساس واحد تحليل 
هاي اينستاگرام )شامل متن، تصوير، ويدئو، هشتگ( ضرورت  شده در کانالهاي منتشر  داده

هاي صريح و ضمنی نهفته  ها، نكات ظريف آنها، ايده داشته است در تحليل محتوا به بافت داده
گرايی افراطی  گرايی، خاص گرايی، خاص ها ذيل مضامين عام در آنها توجه شود. از اين رو داده

هويت قومی )که هر يک به بخشی از ابعاد   هاي نوآورانه می و مؤلفهيا تقابل با فرهنگ رس
بازآفرينی هويت فرهنگی مردم عرب خوزستان مرتبط هستند( مورد واکاوي قرار گرفتند. در 

هويت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان،  هاي اينستاگرام فعال در حوزهتحليل محتواي کانال
هاي منتشر شده( و مرتبط به هويت )بر اساس تعداد پستهاي فعال کانال از بين کانال 64

پست پايانی شامل  34هاي منتشرشده، فرهنگی اعراب خوزستان انتخاب گرديد و از ميان پست
ها، بر ها و استوريهاي مخاطبان، هشتگتصاوير، ويدئوها، شرح تصاوير و ويدئوها، کامنت

شد که يک کانال، براي نگارنده مسجل میکه اساس مضامين مذکور بررسی شدند. در صورتی 
نشين است  طلب خارج هاي عربی کشورهاي بيگانه يا عوامل جدايیوابسته به پايگاه يا تلويزيون

پردازند؛ آن  دار میهاي تبليغی جهتطلبانه به فعاليتهاي سياسی جدايیکه صرفاً در جهت نيت
ها، با آوري شده از کانال اطالعات جمعشد. هاي مورد بررسی حذف میکانال از ليست کانال

مجازي اينستاگرام در بازآفرينی   توجه به مضامين انتخابی و موضوع تحقيق يعنی نقش شبكه
هويت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان مكتوب گرديد و سپس بررسی آنها به صورت جزء 

اي طراحی رمزها و در ها و تمايزات، تا رسيدن به درکی کامل بر به جزء و بر اساس مشابهت
ها از نظر علّی يا طولی بودن  بين رمزگان  صورت لزوم فشرده کردن آنها ادامه يافت. سپس رابطه

هاي مربوط به   ها و مقوله يا داشتن قرابت معنايی مورد بررسی قرار گرفت تا در نهايت زيرمقوله
 آنها شكل گرفت.

 های پژوهشیافته
ذيل، در   گانه ها )ابعاد(، نتايج در جداول سه ها و تم ها، مقوله لهپس از رمزگذاري، ايجاد زيرمقو

هاي هاي هويت فرهنگی قومی و نوآوري در مؤلفهسه بعد واگرايـی و تقابـل، بازآوري در مؤلفه
 ها به شرح ذيل است.اين تحليل بندي گرديد و نتيجههويت فرهنگی قومی دسته

هاي تصويري و هاي تحليل شده به انتشار پستانالدر بعد واگرايی و تقابل، افراد در ک
پردازند که هويت رسمی )ايرانی( را پذيرفته و در جهت تأمين هايی می ويدئويی و نيز کامنت
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کنند )واگرايی غيرراديكال( يا در جهت نفی هويت ايرانی و تأکيد  حقوق قومی خود تالش می
پردازند )واگرايی راديكال(. انتشار مطالب می گري توسط ايران بهبر عربی بودن اهواز و اشغال

به عنوان مثال با انتشار ويدئوي مراسم تشييع و عزاداري براي شاعر معروف جوان عرب 
گيرد. در وگويی شكل می خوزستانی )مرحوم حسن الحيدري( در ميان مخاطبان کانال، گفت

 رباره ضرورت ادامهوگو، ضمن شهيد راه وطن خواندن شاعر مرحوم، د جريان اين گفت
نويسد: شود. يكی از مخاطبان میمقاومت و مبارزه تا آزادي وطن از اشغالگران صحبت می

اند خداوند عذاب کرونا را گناه را کشتهحقيقت گم نخواهد شد، حال که اين شخص بی»
خون خود را روح و »نويسد: . مخاطب ديگري می«اده تا حساب ظالمان را تسويه کندفرست

. کاربر ديگري در واکنش به ويدئوي شعرخوانی شاعر مرحوم و «وازکنيم اي اهاي تو میفد
مان چقدر صبر کرديم و حقوق»نويسد: معروف عرب خوزستانی، حسن الحيدري، به عربی می

مان پايمال شد...تا کی بايد حكومت کردن اين افراد را تحمل کنيم... چرا سكوت کنيم و غيرت
 «.... سخن گفتن کافيست...را فراموش کنيم؟

هاي ديگر، افراد گاه به زبان فارسی يا عربی درباره حقوق مدنی اقليت قومی خود در نمونه
اند )خواستار حضور در مدارس با لباس عربی يا تحصيل به زبان عربی هستند  پست منتشر کرده

هاي آنها درباره ديدگاهو غيره(. يک کاربر با انتشار ويدئوي مصاحبه با جوانان عرب ماهشهري، 
ها را به تصوير کشيده است. يكی از جوانان به زبان فارسی در اين  وجود تبعيض در استخدام

پرسند عرب هستی؟ در روم، میها میشغلی به پتروشيمی وقتی براي مصاحبه»گويد: ويدئو می
شان دهند؛ چرا اقوامنمی دهيم... چرا به ما کارگويد به عرب کار نمیگويم بله و او میپاسخ می

آورند بر سر کار و جوانان عرب منطقه بيكار هستند... مسئوالن به داد خودشان میرا از شهرهاي 
 «.جوانان بيكار برسند، لطفاً رسيدگی کنند...
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 های اينستاگرام(: واگرايی و تقابل در تحليل شبکه3جدول )

 واگرايـی و تقابـل تم

 پذيرش هويت ايرانی ینفی هويت ايران مقوله

 طلبیجدايی زيرمقوله
آداب 
 آميز خشونت

قرابت با 
 کشورهاي عربی

 مطالبات قومی

 رمز

، استفاده از هشتگ تصاوير پرچم
در کنار هشتگ نام ساير 
کشورهاي عربی، نمايش اسلحه 

ندازي همراه با نقد و و تيرا
ها ، انتشار پستمذمت حكومت

 .ايرانی در جهت انكار هويت
معرفی ايران به عنوان کشور 

شهداء راه وطن خطاب  متخاصم،
قرار دادن جوانان عرب 

و در مظان اتهام قرار خوزستانی 
 ، استفاده از هشتگدادن حكومت

- انقالب #انتخابات يا هشتگ  #
هايی در وطنی، انتشار پست

 جهت مدح صدام حسين

نمايش 
اسلحه،  

تيراندازي در 
 مراسم

رك اجراي مشت
شعرخوانی با 

شعراي عراقی، 
هايی  انتشار بخش

از توليدات 
هاي  تلويزيون

 کشورهاي عربی

عرخوانی عربی هيجانی و ش
 8، مراسم يزلهنقد حكومت

و نقد حكومت مرکزي، 
استفاده از نام عربی براي 
شهرهاي )محمره، فالحيه، 
خورموسی و ...(، اعتراض 
به اشتغال غيربوميان و 

تان، بيكاري اعراب خوزس
حضور با  اعالم خواسته

لباس عربی در مدارس، 
 هامشاغل و دانشگاه

ها با مضمون ها و ديدگاههاي هويت عربی گذشته، افراد به انتشار پستدر بُعد بازآوري مؤلفه
هاي عربی  گرايی و موسيقیپوشش محلی، قبيلهتأکيد بر سخن گفتن به زبان عربی صحيح، حفظ 

پردازند. به عنوان مثال با انتشار تصاوير مراسم قبيله و اي محلی عربی میهمحلی، مراسم و آئين
پردازند که خودي، به معرفی اعضاي طايفه و انعكاس حضور شيخ در مراسم مختلف می طايفه

-خود نمايانگر تعهد به نظام قبيله در هويت فرهنگی عربی است که همچنان مورد اقبال قرار می

خودي  خود آرزوي سالمتی و به قبيله ها، براي شيخ يا افراد قبيلهنش به پستگيرد. کاربران در واک
کنند. همچنين ضمن درخواست از کاربران براي ارسال تصاوير خود با لباس عربی ابراز افتخار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي را  هايی که هويت قبيله شعرخوانی حماسی و پايكوبی جمعی، اغلب همراه با سالح، تيراندازي و نمايش پرچم 8
 کند. مشخص می
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شود تا بهترين تصوير که بيش از ساير تصاوير مورد اقبال به برگزاري مسابقه و رأي دادن اقدام می
 گيرد )در اصطالح بيشتر اليک خورده است( انتخاب شود. میقرار 

 های اينستاگرامهای هويت فرهنگی قومی در شبکه(: بازآوری مؤلفه۲جدول )
 هاي هويت فرهنگی قومیبازآوري در مؤلفه تم

 نمادهاي هويتی اجتماعی-هاي عرفیکنش مقوله

 گرايی قبيله زيرمقوله
مفاهيم عرفی 

 اخالقی
 صنايع سنتی و پوشش زبان موسيقی

 رمز

انتشار پست در 
جهت معرفی 
اعضاي قبيله و 
طايفه، شعرخوانی 
و يزله در جهت 
تفاخر به قبيله، 
تصاوير جلسات 
طايفه، تصاوير 

هاي عربی، گعده
انتشار مراسم 

-ازدواج و خاك

سپاري و اجراي 
رقص مردان و 
خواندن اشعار 
عربی در حين آن 

 (.8)هوسه و چوبيه

هاي  تانتشار پس
شعرخوانی عربی 
با مضمون مفاهيم 
اخالقی که مورد 
توجه سنت است 
)مدح معشوق، 
مدح مادر، پدر، 
برادر، پسرعمو، 
مدح ائمه و رسول 
و...(، تمجيد غيرت 
عربی، مذمت زن و 
اولويت دادن مادر 
به زن، انتشار کم 
تصاوير زنان با 
حجاب کامل 

 عربی.

بازخوانی 
هاي عربی،  ترانه

انتشار 
هاي  يقیموس

عربی سنتی 
( با 6)علوانيه
تصاوير 

نوستالژيک، 
معرفی هنرمندان 
و مفاخر هنري 
مردم عرب 

 خوزستان.

استفاده از زبان و 
پوشش عربی 

، 0، عگال3)دشداشه
، 2، عبايه2چفيه
(، انتشار 1شيله
هايی در جهت پست

تشويق سخن گفتن 
به زبان عربی و 
استفاده از پوشش 
عربی، برگزاري 

ان مسابقه مي
مخاطبان که تصاوير 
خود را با لباس 

-عربی ارسال می

 کنند.

نمايش 
هاي  خيمه

عربی و 
ابزارهاي 

سنتی عربی  
)تنور محلی، 

، 1فنيان ودله
و...(،  1گمگم

تصاوير پخت 
نان يا ساخت 
صنايع دستی 
سنتی و 
معرفی به 

 مخاطبان.

ظهور نوعی سبک هاي هويت فرهنگی قومی، شاهد در بعد سوم يعنی نوآوري در مؤلفه
خليج فارس هستيم که نخست خود را  زندگی جديد تحت تأثير فرهنگ کشورهاي عربی حاشيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قص و پايكوبی سنتی مردان عربر 8

 ها و الحان موسيقی مردم عرب خوزستان از سبک 6

 پوش سنتی مردان عرب تن 3

 رود. چفيه روي سر، که از پوشش مردان عرب به شمار می  دارنده نوعی نگه 0

 گيرد. هاي سنتی مردان عرب که روي سر و بخشی از گردن قرار می از پوشش 2

 شباهت زيادي به چادر سياه دارد. پوشش سنتی زنان عرب که 2

 پوشش سنتی زنان عرب که شباهت زيادي به روسري دارد. 1

 نوعی خاص از فنجان و قوري در ميان اعراب، که مختص سرو قهوه است. 1

 شود. نوعی قوري بزرگ براي سرو قهوه که در مراسم استفاده می 1
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خليج  دهد. افراد با استفاده از نمادهاي عربی کشورهاي حاشيهبه شكل پوشش افراد نشان می
ه اين گذارند کهاي متنوع تصاوير خود را به اشتراك می، در رنگيا دشداشهفارس همچون خنجر 

آيد. از سوي ديگر  موضوع در مقايسه با پوشش سنتی مردم عرب خوزستان، نوآوري به حساب می
هاي گردشگري موجب شده است افراد در جهت زيباسازي آداب و رسوم و پوشش محلی، انگيزه

ي اههاي عربی ميسان در جشنوارهبه ايجاد تغييرات در آنها اقدام کنند. انتشار ويدئوهايی از گروه
گردشگري و معرفی فرهنگ محلی مردم عرب خوزستان در اين قالب قرار دارد. از سوي ديگر 

با قالب جديد حكايت دارد که فارغ از  8هاي منتشر شده، از انعكاس مراسم گعدهبسياري از پست
ساالنی است که شاعر  رخوانی عربی توسط جوانان يا مياناي و فقط به منظور شعنسبت قبيله

گويند يا اينكه اشعار شعراي معروف عرب خوزستانی را از بَر د و به زبان عربی شعر میهستن
فنيان و دله و  وسيلهعربی به  کنند. آنها در اين جلسات شبانه با قهوه دارند و آنها را بازخوانی می

هاي  گيرند. در اين جلسات به اقتضاي مناسبت مورد پذيرايی قرار می 6چاي و گاه با نارجيله
هاي جديد،  شود. پيدايش چنين جلسات شعرخوانی با اين ويژگینيز برگزار می 3مختلف، هوسه

فرهنگی مردم عرب خوزستان ريشه داشته باشد؛ از فرهنگ کشورهاي  بيش از آنكه در گذشته
هاي موسيقی برگزار گيرد. اين جلسات گاهی با حضور گروه خليج فارس نشأت می عربی حاشيه

اي شامل آالت اند و اکنون گروهی حرفهکه ديگر حالت سنتی خود را از دست دادهشود  می
عنوان ظهور نوعی از سبک زندگی موسيقی، نوازنده و خواننده هستند. شايد بتوان از اين اتفاق به 

 فارس است. خليج سخن گفت که تحت تأثير فرهنگ کشورهاي عربی حاشيه
هايی به انتقاد ها و کامنتها، افراد ضمن انتشار پستنوآوريديگري از اين  همچنين در زمينه

اند. در يک هاي عرفی در فرهنگ محلی مردم عرب استان خوزستان اقدام کرده از برخی کنش
شود که در آن به اشتباه  خاص ويدئويی از لحظه تيراندازي در جريان مراسم تشييع منتشر می نمونه

گردد. کاربر در زير اين ويدئو شود که باعث مرگ او می میبه سر يک جوان عرب تيراندازي 
اين نادانی تا چه زمان ادامه »نويسد: در مراسم است و می 0خواستار پايان بخشيدن به رسم رمی

تنها دليل تير زدن در »نويسد: يكی از مخاطبان به زبان فارسی در پاسخ به اين پست می. «يابد؟می
عزا يا  هنگاميل ارتباطی نبود و روستاها از هم فاصله داشتند و در زمان قديم اين است که وسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اي هستند. از مردان عرب، اغلب داراي نسبت فاميلی يا قبيلههاي اغلب شبانه که ميزبان و ميهمانان همگی  دورهمی 8

 قليان 6

 شود. نوعی ابراز شور و پايكوبی سنتی در ميان اعراب که همراه با شعرخوانی انجام می 3
 هاي شادي يا عزا در ميان مردم عرب خوزستان سنت تيراندازي در مناسبت 0
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کردند؛ اکنون که عروسی و موارد خاص از تير زدن براي باخبر کردن روستاهاي مجاور استفاده می
هاي طوايف حذف در عصر ارتباطات و تكنولوژي هستيم، اين رسم بايد توسط بزرگان و فهميده

ها غلط خيلی از رسوم ما عرب»نويسد: ديگري به زبان فارسی می . مخاطب«شود، التماس تفكر
. مخاطبی ديگر در واکنش به اين پست به زبان «، تيراندازي توي فاتحه آخه چه معنی داره... است

دهد که بسياري از شيوخ طوايف عرب استان، سنت رمی يا تيراندازي در مراسم عربی توضيح می
خواهد که از چنين کاري جلوگيري کنند. کاربر ديگري ر طوايف نيز میاند و از سايرا ممنوع کرده

به انتشار ويدئويی از شعرخوانی شاعر عرب خوزستانی )مرحوم حسن الحيدري( اقدام کرده که 
استفاده هايی است. کاربرهاي ديگر از هشتگ سنت رمی را در اشعار خود مورد انتقاد قرار داده

 کنند. و مراسم را نفی می بيجا، گرايی، تعصب قبيله کهکرده 

 های هويت فرهنگی قومی در اينستاگرامگرايی و نوآوری در مؤلفه (: عام1جدول )
 های هويت فرهنگی قومیگرايی و نوآوری در مؤلفه عام تم

 مقوله
 هایتلفيق با مؤلفه

 زيباشناختی
 بازانديشی انتقادی

 گرايش به سبک زندگی خليجی
 شيه خليج فارستحت تأثير كشورهای حا

 زير
 مقوله

گردشگری 
 فرهنگی

 ضرورت حذف
 عرفی هایكنش برخی

اجتماعات و 
 موسيقی

 پوشش
های ساير مؤلفه

 سبک زندگی

 رمز

هاي ساخت کلبه
حصيري و نمايش 

-تلفيق زيبايی

شناختی با آداب، 
موسيقی و رقص 
محلی عربی با 
ابتكارهاي فردي 
براي جذب 

 گردشگران.

استفاده از 
نه به  يها هشتگ

 طايفه و نه به قبيله
به معنی ضرورت 

گرايی،  حذف قبيله
انتشار ويدئو يا 
شعرخوانی يا انتشار 

ها با مضمون کامنت
ضرورت حذف 
تيراندازي در مراسم 

انتشار -مختلف
ها با مضمون کامنت

کاهش جايگاه و 
موقعيت شيخ در 

 نظام سنتی.

نمايش برگزاري 
 هاي ادبی  نشست

با حضور مردان و 
با محوريت 
شعرخوانی عربی 
بدون در نظر گرفتن 

-تعلق به طايفه
هاي  نمايش گروه

موسيقی عربی 
)شامل چندين 
نوازنده و خواننده( 

اي شكل حرفه
گرفته و حضور در 
مراسم مختلف از 

 8هاجمله مهرجان

 نمايش نوآوري
در پوشش عربی 
محلی با بستن 

، به تن چفيه
کردن دشداشه، 
بستن خنجر به 

انی، سبک عم
استفاده از 

هاي  عگال
  .خليجی

 نگهداري
رندگان شكاري پ

و نمايش آنها، 
انتشار تصاوير 
پوشش عربی در 
کنار خودروهاي 

قيمت  گران
خارجی، 

 سواري. اسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي مختلف جشن و شادي به مناسبت  مراسم 8
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 گیری بحث و نتیجه
مليت  هاي متعددي تشكيل شده است و به واسطهفرهنگی مردم عرب خوزستان از اليههويت 

هاي هويتی مهم، اشتراکات ی، هويت مذهبی، هويت مدرن و ساير حوزهتاريخ ايرانی، حافظه
-کند، هويت  نچه آنان را از سايرين متمايز میفرهنگی ساير ايرانيان دارد. اما آمتعددي با هويت 

 8انداز فرهنگیفرد کردن چشمفرهنگی مبتنی بر قوميت عرب ايرانی است که منجر به منحصربه

هاي متعدد براي آن هستند و  فرهنگی، قائل به اليه هويت دازان در حوزهپرشود. نظريهآنها می
خصوص، امكان پررنگ شدن و در اولويت قرار معتقدند براي افراد مختلف، تحت شرايط به

و  6نامند. کوليررا برجستگی هويت میهايی از هويت فرهنگی وجود دارد و آنگرفتن اليه
پردازانی هستند که مليت، قوميت، جنسيت و نژاد را به عنوان نظريه ( از جمله8111) 3توماس

( نتيجه 8113و همكاران ) 0کنند که بر اساس آنچه بعدها هتچهاي هويتی پويايی معرفی میجنبه
هاي متعدد براي تقدم بيشتر نسبت به ديگري  هاي مختلف هويتی، در موقعيتگرفتند اين جنبه

هاي قومی از گيري گروهاي و بهره شدن پخش رسانهبا جهانی پردازند. به رقابت با يكديگر می
اند در فرايند ها توانستهمجاري ارتباطی جهانی و نيز کاهش اهميت زمان و مكان، اين رسانه

رسانی با  ها را در کنترل بر منابع اطالعتسازي دخالت داشته باشند و نقش انحصاري دولهويت
هاي داراي هويت فرهنگی اقليت، ابزار اين ابزار، گروه چالش مواجه کنند. در واقع با

اند. به همين دليل قدرتمندتري در جهت مقابله با هژمونی فرهنگی گروه غالب در اختيار گرفته
شدن ارتباطات را توصيف اشكال  اسـت کـه پژوهشگران يكی از آثار عمومی فرايند جهانی

شدن زمينه را براي احيا، بازآوري و زايش  دانند. در واقع جهانیمحلی هويت فرهنگی می
-اي فراهم کرده است. گروههـاي قومی و محلی، بـا استفاده از مجاري ارتباطی و رسانههويـت

هاي نوين ارتباطی، که امكان دسترسی به آنها براي عموم مردم هر چه هاي قومی از فناوري
کنند. بـر هويت خـود استفاده می بيشتر فراهم شده است، در راه تقويت، تحكيم و ترويج

هـاي فرهنگی اسـاس مطالعات تجربی انجام شده در کشور، شواهدي مبنی بر کاهش ظرفيـت
هاي فراملی در سطوح باالتر و تقويت شود که دليل آن استفاده از رسانه ساز ملی ديده میهويت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)زلفعلـی فـام و ملت است -تر از سطح دولتساير پيونـدهاي فرهنگی در سطوح پايين
و غيره(. بر اساس  8312؛ عريضی و همكـاران، 8311؛ شهابی و جهانگردي، 8311پور،  ابراهيم

هايی براي رويارويی با قدرت رويكرد فرهنگی استوارت هال، در جريان جهانی شدن مقاومت
اعث هايی بآيد و چنين مقاومتشدن( به وجود میسازي فرهنگی )از پيامدهاي جهانیهمگون

هايی که در برابر سياست  شوند )همچون مقاومتهاي محلی و ملی میتقويت هويت
هاي اجتماعی مجازي، مجال گيرد(. فضاي آزاد رسانهها شكل میسازي فرهنگی دولت يكسان

دهد تا در برابر هژمونی غالب )جهانی و ملی( مقاومت و به هاي محلی و قومی میکافی به گروه
دست آمده از فعاليت محلی قومی خويش مبادرت کنند. الگوي کنشی بهبازآفرينی هويت 

فرهنگی مردم عرب خوزستان در اينستاگرام که حاوي نشانگان بازآفرينی است، در همين 
هاي پژوهش، آنها از اين فضا در جهت احيا، گيرد. بر اساس يافتهچارچوب تحليلی جاي می

اند، گرچه قومی خويش استفاده کرده -فرهنگی ر هويتبازتوليد و بازآفرينی توأم با خالقيت د
دست واگرايی و تقابل با فرهنگ رسمی نيز مجال کافی براي انعكاس در فضاي مجازي را به 

ها بيش از آنكه عامل اصلی در گرايش پرورش استفاده از اين رسانه آورده است. بر اساس نظريه
آن بوده است. اگرچه به  کننده باشد، تسهيل به بازآفرينی هويت قومی مردم عرب خوزستان

اي کنونی، استفاده از ابزارهاي الكترونيكی و مصرف آن ارتباطی و شبكه اعتقاد کاستلز در جامعه
دهی  کنندگان آن و شكلفرهنگی بر هويت جمعی و گروهی استفاده سرمايه کاالها به مثابه

 دهد که: از پژوهش نشان می هويت فرهنگی آنها تأثيرگذار است. نتايج حاصل
 اينستاگرام، حامل نشانگانی از بازتوليد و بازآوري بسياري از  الگوي کنشی استفاده از شبكه

 هاي هويت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان است.مؤلفه
 اينستاگرام، حامل نشانگانی از بازانديشی انتقادي برخی از  الگوي کنشی استفاده از شبكه

 يت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان است.هاي هومؤلفه

 اينستاگرام، حامل نشانگانی از تغيير و نوآوري در بسياري از  الگوي کنشی استفاده از شبكه
 هاي هويت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان است.مؤلفه

 اينستاگرام، حامل نشانگانی از تشديد واگرايی و تقابل نسبی  الگوي کنشی استفاده از شبكه
 ويت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان با هويت رسمی و ملی است.ه
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 پیشنهادهای پژوهش
 ابعاد بازآفرينی هويت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان.  ضرورت شناسايی همه 
 هويت فرهنگی قومی مردم عرب خوزستان توسط فرهنگ   ضرورت پذيرش کنش بازآفرينانه

 رسمی و غالب در جامعه.

 خوزستانی  هاي عربی براي مخاطب عرب ملی در تقويت برنامه  تر رسانهضرورت توجه بيش
زبانان  هاي کشورهاي عرب منطقه در بين عرب )در ابعاد کمی و کيفی( تا مانع از نفوذ برنامه

 خوزستان شود.
 هاي تبعيض. نشين خوزستان و رفع زمينه زدايی از مناطق عرب ضرورت محروميت 

 هاي فرهنگی در جهت افزايش گذاريي مجازي و سياستضرورت استفاده از ظرفيت فضا
 گرايی هويت قومی مردم عرب خوزستان با هويت رسمی در کشور. هم
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