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چکیده 
در طول سدة گذشته تقابل با غرب باعث مقاومت هایی در برخی کشورهای پیرامونی شده و بحث های جدی در حوزة هویت آنها ایجاد 
کرده است. در ایران نیز ابزار این تقابل در ارایة چارچوبی متمرکز به صورت هویت ملی دیده شده که نادیده گرفتن هویت های منطقه ای 
را در پی داشته است. حال آنکه هر یک از این نقاط دارای ویژگی های خاص و حتی رویارویی متفاوتی با نوگرایی بوده اند که خوزستان 

به واسطه اکتشاف نفت و تجربة منحصر به فردی در نوگرایی، یکی از این مناطق است.
لذا این پژوهش با این فرض که نظریة هویت اجتماعی دارای قابلیت هایی است که می تواند این نقیصه را پوشش دهد سعی می کند با 
روش توصیفی تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و بایگانی ها به ارایة الگویی از هویت در قالب هویت اجتماعی بپردازد که عالوه 
بر ابعاد هویت ملی ایران همچون دین و سیاست، ویژگی های منطقه ای هویت ساز از جمله فرهنگ، تمدن، سنت و محیط هر منطقه از 
کشور و قابلیت تبیین تحوالت ایجاد شده در هر هویت را نیز در بر داشته باشد. سپس با استفاده از آن، سؤال اصلی پژوهش که چگونگی 
تأثیر معماری و شهرسازی نوگرا بر تحول هویت در شهرهای نفتی خوزستان است را پاسخ می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
جامعة عشایری و روستایی خوزستان به راحتی جذب تمدن غرب شده و با آن سازگار شده اند که منجر به تحول تدریجی هویت سنتی و 
شکل گیری هویتی جدید در شهرهای نفتی شده است. تعمیم این موضوع برای کشور ما - که بخش عمده ای از آن را مردم عشایری 

و روستایی تشکیل می داده است – می تواند در ایجاد نگاهی نو به هویت یابی معماری و شهرسازی مفید باشد.

واژگان کلیدی 
هویت اجتماعی، نوگرایی، خوزستان، شهرهای نفتی، معماری. 



فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر 
..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....

شماره 29 / سال یازدهم/ تابستان1393/ تحول هویت اجتماعی، پیامد معماری و شهرسازی نوگرا در شهرهای نفتی خوزستان/11-22

12
71

مقدمه
 نووارگی )مدرنیته( شکل گرفته از اواسط دورة قاجار و به دنبال 
اول  از زمان پهلوی  از غرب که  آن نوگرایی )مدرنیسم( منبعث 
ورود  با  و  را متحول ساخت  پیدا کرد، جامعة سنتی کشور  رواج 
ایرانی و دین  علم و فناوری، تأثیرات غربی نیز عالوه بر ملیت 
اسالم، در شکل گیری هویت ملی راه یافت. منتقدینی که اعتقاد 
به تقابل با این پدیده داشتند، هویت را تنها در قالب هویت ملی 
و در محدودة مرزهای جغرافیایی و سیاسی تحدید کردند. چنین 
تعریفی باعث شد که ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و قومیتی هر 
منطقه در مقابل هویت ملی رنگ ببازد؛ آن هم هویتی که "گویی 
از ابتدای آفرینش و یا از آغاز فرمانروایی ایرج تا امروز همة مردم 
ایران زمین از هر قوم و قبیله و طایفه ای از شهری و روستایی و 
ایلی و از عارف و عامی به آن آگاهی داشته و خود را در قالب آن 

می شناخته اند" )اشرف ،1387 :9(. 
در این بین هرکس به زعم خود یا آثار پیش از اسالم و توجه به 
دورة باستان را نماد ایران بر می شمرد یا در دیدگاهی مقابل، آثار 
پس از اسالم در این جایگاه قرار می گرفتند در حالی که هیچ یک 
نمی توانست گویای شرح کامل ویژگی های ایران باشد. از سوی 
دیگر برخی نقاط کشور به نحو دیگری با پدیدة نوگرایی مواجه 
شدند. یکی از این مناطق خوزستان بود که پس از اکتشاف نفت 
در سال 1287 شمسی در منطقة مسجد سلیمان و در طول قرن 

گذشته همواره کارگاه تجدد و نوگرایی بوده است. 
عشایر  را  آن  عمدة  بخش  که  سنتی  کاماًل  جامعه ای  ناگاه  به 
در  انگلیسی ها  حضور  و  نفت  کشف  واسطه  به  می داد،  تشکیل 
این منطقه، با آخرین دستاوردهای علمی، فنی و ساختمانی غرب 
در  و  نهایت  در  که  گرفت  قرار  نوگرایی  مسیر  در  و  شد  مواجه 
طول زمان باعث تشکیل طبقه ای جدید با هویتی جدید موسوم 

به "شرکتی" شد. 
متمرکز  موضوع  دو  این  تبیین  بر  پژوهش  این  اصلی  هدف  لذا 
الگویی از هویت بپردازد که مبتنی  ارایة  ابتدا به  است؛ یعنی در 
بر عناصر تشکیل دهندة آن باشد و بتواند رابطة میان هویت های 
نماید. نظریة هویت  برقرار  را  قومی، منطقه ای، فرهنگی و ملی 
اجتماعی می تواند چنین اهدافی را برآورده سازد؛ چرا که سخن 
و  رفتارها  ارزش ها،  عقاید،  اجتماعی،  خصوصیات  از  گفتن 
نگرش های متمایز گروه های اجتماعی به معنای سخن گفتن از 

هویت اجتماعی آنها است.
پس این نگاه می تواند نقش و موقعیت افراد و جوامع را در هویت 
از  و  سازد  روشن  آنها  قومی  و  استانی  حتی  و  منطقه ای  ملی، 
تمرکزگرایی و یک جانبه نگری در هویت دور نگه دارد. سپس با 
استفاده از این الگو به تشریح رویارویی خوزستان با ورود نوگرایی 
می پردازد و عناصر سازندة هویت جدید این منطقه و تغییرات آن 

را مورد تحلیل قرار می دهد. 
در واقع در این بخش به این سؤال اصلی پاسخ داده می شود که 

چگونه معماری و شهرسازی نوگرا در شهرهای نفتی خوزستان بر 
تحول هویتی این منطقه تأثیر گذاشته است؟

روش های  در  می تواند  پژوهش  این  انجام  از  حاصل  پیامدهای 
هویت یابی و هویت سازی معماری در مناطق مختلف کشور مورد 

استفاده قرار گیرد.

روش تحقیق 
این تحقیق از دستة روش های کمی است. در این رویکرد، جهت 
 )Case( مشاهده  مورد  سمت  به   )Theory( نظریه  از  حرکت 
توصیفی  صورت  به  ابتدا  در  لذا  است.  قیاسی  استدالل  توسط 
نظریة  عنوان  به  اجتماعی  هویت  الگوی  استخراج  به  تحلیلی 
مورد  در  الگو  این  ادامه،  در  و  پرداخت  خواهیم  تحقیق  پایه ای 
تحوالت سدة گذشته در شهرهای نفتی خوزستان آزموده خواهد 

شد. ابزار اصلی تحقیق نیز استفاده از اسناد کتابخانه ای است.

هویت اجتماعی و عناصر سازندة آن 
معمای هویت در چند دهة گذشته، صاحبنظران عرصه های علوم 
انسانی از جمله روان شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، 
مطالعات فرهنگی و هنر را به خود مشغول ساخته است. هویت در 
نظریه های جامعه شناسان، ساخته و پرداختة ظرف زمان و مکان 
روانی  فرآیندهای  اجتماعی،  روان شناسان  نظریه های  در  و  است 
او  اجتماعی  هویت  پرداخت  و  ساخت  در  نقش ضروری  شخص 
ایفاء می کنند )ساروخانی و رفعت جاه،1383 :74(. در روان شناسی 
فرد  در  هویت  احساس  داشتن  مثابة  به  شخصیت  داشتن  نیز 
ادبیات،  تأثیر  :21(. همچنین تحت  )بهزادفر،1387  تلقی می شود 
زبان شناسی و معنا شناسی نیز تعریفی پسامدرن و مستقل از هرگونه 
عامل از قبیل موجود طبیعی، روانی یا اجتماعی از هویت صورت 
می گیرد )ساروخانی و رفعت جاه ،1383 :74(. از منظر فلسفی و 
با  رابطة سطح  و  درونی  انسجام  معنای  به  از هویت  نیز  عرفانی 
عمق تعبیر می شود )نقره کار،1387 :55(. در عرصه های فرهنگی 
دورة  در  ویژه  به  هویت  مسئله  نیز  معماری  همچون  هنری  و 
به سمت  از کشورهای مرکز  و ورود معماری مدرن  جهانی شدن 
کشورهای پیرامون همواره مطرح بوده است. وجه اشتراک معنای 
هویت، تمایز و تشخص است. در واقع "وقتی سخن از ما پیش 
می آید بحث هویت مطرح می شود و مرز ما از دیگران توسط خطوط 
 .)129: ما روشن می شود")زاهد،1384  توسط هویت   ترسیم شده 
است.  هویت  مفهوم  چارچوب  در  مقوله ای  نیز  اجتماعی  هویت 
پرورش این نظریه توسط ریچارد جنکینز و تحت تأثیر اندیشه های 
»فردریک  و  گافمن«  »اروینگ  مید«،  »هربرت  چون  افرادی 
بارث« انجام شده است. »هنری تاجفل« به همراه »ترنر« نقش 
عمده ای در توسعة آن داشته اند. به ساده ترین بیان می توان آن را 
تعریفی دانست که فرد بر مبنای عضویت در گروه های اجتماعی، 

از خویش دارد )اباذری و چاوشیان، 1381 : 5(
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را  گروه  یک  آن  براساس  که  است  شباهت هایی  برگیرندة  در  و 
تمایل  نظریه  این  براساس   )Tajfel, 1982( می دهیم  تشخیص 
انسان به تفکر دربارة خود به عنوان کسی که به یک یا چند گروه 

تعلق دارد از ویژگی های طبیعی انسان است. 
واقع  در  و  تمایزات  این  ترسیم  باعث  عناصری  چه  دید  باید  حال 
یک  در  "هویت  کلی  طور  به  می شوند؟  اجتماعی  هویت  تشکیل 
نگاه طولی و ریشه دار دارای دو جنبة کالبدی و روحی یا ظاهری و 
باطنی است" )نقره کار،1387 :  55( که جنبه های کالبدی متناظر با 
جنبه های مادی و جنبه های روحی در بر گیرندة ابعاد معنوی انسان 
است. همچنین در تعاریفی که از جامعه می شود می توان سه ردة 
را  اجتماع مردم و رهبری جامعه  بینی،  اصلی شامل اصول جهان 
پنهان  و  آشکار  ابعادی  دارای  یک  هر  که  )بیرو،1367(  داد  تمیز 
می شود.  ناشی  سطوح  این  هویت  از  جامعه  هر  هویت  و  هستند 
لذا با این مقدمه می توان عناصر تشکیل دهندة هویت اجتماعی را 
اصول،  ردة  در  و محیط  دین  که  کرد  تقسیم بندی  زیر  به صورت 
ردة  در  سیاست  و  مردم  اجتماع  ردة  در  تمدن  و  فرهنگ  و  سنت 
رهبری جامعه است. عناصر ردة اصول، تبیین کنندة هویت اعتقادی، 

تصویر 1. سطوح مختلف تشکیل دهندة جامعه مأخذ : نگارندگان.
Fig.1.The Constitutive Levels of Society, Source: authors.

اجتماع  ردة  عناصر  جامعه،  جغرافیایی  و  تاریخی  و  نژادی  قومی، 
رهبری  ردة  و  تمدنی  و  سنتی  فرهنگی،  هویت  تبیین کنندة  مردم 

تبیین کنندة هویت ملی و سیاسی است )تصویر 1(.
 الف( دین : دین تالش انسان برای تماس با ماوراء الطبیعه است. 
در برداشت هایی که از دین داده شده می توان دو رویکرد فرو کاهندة 

یا  یا اخالق  اندیشمندان غربی که دین را در مسائلی چون عقاید 
عرفان و یا فقه فرو می کاهند و یا رویکرد فراگیر اسالمی که دین 
را مجموعه ای از فقه، عرفان، اخالق و عقاید می داند مشاهده کرد 
)نقره کار،1387 :64(. دین یکی از عوامل پنهان سازندة هویت است.

ب( محیط : در این پژوهش شامل مجموعه عوامل مادی )طبیعی 
و انسانی( است که می تواند مبنای جهان بینی یک جامعه قرار گیرد. 
از  تاریخ جامعه  نژاد و حتی  الگوهای اجتماعی، قومیت و  طبیعت، 
انسانی  بر جوامع  تأثیر گذار  نقشی  این عوامل است. طبیعت  جمله 
طبیعت  در  نیز  را  خلقت  معنای  جوامع  برخی  که  جایی  تا  داشته 
بعضًا  که  است  عواملی  دیگر  از  نیز  نژاد  و  قومیت  می کاهند.  فرو 
باعث ایجاد مرزهای هویتی، ملی و سیاست گذاری ها به خصوص 

در جوامع سنتی می شود. 
الگوها و روابط اجتماعی از عناصری است که در پایه گذاری بسیاری 
نقشی  سوسیالیسم  و  مارکسیسم  مانند  گذشته  قرن  در  مکاتب  از 
بر عناصر قبلی که مکانی هستند،  ایفا کرده است. عالوه  اساسی 
نقش تاریخ و گذشت زمان نیز در ساختار هویت کاماًل روشن است. 
به  ویژه  نگاهی  اگزیستانسیالیسم  غربی همچون  مکاتب  از  برخی 
تاریخ دارد و چه بسا ریشة هویت را در تاریخ می جوید )همان : 56(.

ج( سنت : از دیدگاه افراطی سنت گرایی گرفته که در آن همه چیز در 
گرو سنت و بازتولید آن جهت رستگاری دانسته می شود تا قرار دادن 
سنت در مقابل مدرنیته که در خالل آن هر گونه توجه به سنت 
فرصت هاست  دست دادن  از  و  کهنه پرستی  و  عقب افتادگی  معادل 
تعابیر و جهت گیری هایی که قرآن  یا  میانه رو و  نیز دیدگاه های  و 
نسبت به انواع سنت )سنت اهلل و سنت االولین( دارد، همگی بیانگر 
نقش تأثیر گذار آن در شکل گیری هویت فردی و اجتماعی است. 
لیکن در این مقاله نگاه به سنت، شامل برداشتی فراگیر است به 

گونه ای که همة ابعاد و برداشت ها را پوشش دهد.
ابعاد آشکار و به  ابعاد پنهان و هم  این نگاه سنت هم دارای   در 
مثابة رفتار و روح حاکم و جاری در جامعه است. در بعد پنهان آن، 
ارزش ها، باورها و عقاید و بعد آشکار آن شامل هنجارها، رسوم و 
به   )Life style( زندگی  سبک  همچنین  می گیرند.  قرار  رفتارها 
عنوان رفتاری برآمده از ارزش ها و هنجارهای جامعه نیز در محدودة 

سنت قرار می گیرد.
د( فرهنگ : با توجه به تعاریف بسیار متنوع، در این مقاله مراد از 
فرهنگ دو جنبة عمدة آن است که اولی در تعبیر بنیاد و سازندة 
تمدن جامعه است. همچنین با توجه به اینکه "گسترش فرهنگ را 
در بعد مکان، انتشار و نفوذ و گسترش آن را در طول زمان سنت 
می گویند" )صادق پی، 1388 :10 به نقل از Kroeber,1963( جنبة 
فرهنگ  است.  زمان  طول  در  جامعه  سنت های  انباشت  آن  دیگر 

یکی دیگر از عوامل پنهان سازندة هویت است.
ه( تمدن : مفهوم آن زندگی استقرار یافته در واحد اجتماعی بزرگ تر 
)شهر( در برابر واحد اجتماعی کوچک تر )روستاییان و چادرنشینان( 
است. مراد از تمدن به عنوان یکی از ارکان آشکار سازندة هویت در 
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این مقاله، دستاورد مادی رفتاری )نظم اجتماعی( و ابزاری )صنعت 
و ساختمان( مبتنی بر فرهنگ جامعه است. بدین اعتبار کلیة عناصر 
محیط مصنوع از جمله معماری در حوزة تمدن جامعه قرار می گیرند.

و( سیاست : سیاست در لغتنامة دهخدا به معنی نگهداری، حراست 
و  شهر  از  که  است  دانشی  معنی  به  و  است  ملک  پاس داشتن  و 

مناسبات شهروندی بحث می کند. 
همچنین سیاست، روندی است که در آن شهروندان به اتخاذ یک 
از سیاست به  تصمیم جمعی مبادرت می ورزند. در این مقاله مراد 
معنی رهبری و هدایت جامعه است که رویکردهای اصلی را تعیین 
و نظم را در جامعه برقرار می کند. سیاست در این معنی دارای ابعاد 
آشکار و پنهان است. ابعاد پنهان آن شامل سیاست گذاری ها و ابعاد 

آشکار آن را اقدامات و برنامه ریزی تشکیل می دهند.

الگوی ساختاری هویت 
براساس تصویر 1، کلیة عناصر سازندة هویت اجتماعی در جامعه ای 
در  یکدیگر  با   2 مشابه شکل  الگویی  در  باشد  تعادل  حال  در  که 

تعامل قرار می گیرند.
 دین و محیط که عناصر پایه ای هویت اجتماعی محسوب می شوند 
در این الگو الیة زیرین قرار گرفته اند. جوامع مبتنی بر ادیان از این 
عنصر به عنوان ستون همة عناصر دیگر استفاده می کنند و جوامع 
را مبنا  نژاد  یا قومیت و  تاریخ  غیر دینی عناصری همچون جامعه، 
قرار می دهند.الیة بعدی به سنت جاری جامعه اختصاص دارد که 

هم دارای جوانب آشکار و هم پنهان است. 
رفتارها، ارزش ها، هنجارها، رسوم و آداب، شکل زندگی مردم و ... 
همگی سنت آن جامعه محسوب می شوند. ابعاد پنهان سنت – مثل 
را تشکیل  در طول زمان، فرهنگ آن جامعه   – ارزش ها و عقاید 
با  متناسب  کالبدی فرهنگ و  تبلور  به عنوان  نیز  می دهند. تمدن 

سنن آن شکل می گیرد . 
تمدن عنصری است که باید از سیاست، فرهنگ و سنت جامعه تأثیر 
پذیرد. در باالترین الیه نیز سیاست به عنوان ناظم و رهبر جامعه 
از دل  یا توسط دین  اساسی آن  قرار دارد که ممکن است اصول 
اجتماع یا نگاه مادی به طبیعت تعیین شود. همچنین در حرکتی رو 
به پایین با ساخت تمدن شرایط زندگی افراد جامعه تأمین می شود. 
این الگو می تواند هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی را به تصویر 

بکشد.
الگوی توسعه یافتة هویت دیده  از  نمونه ای  همچنین در تصویر 3 
با  واحد  دولت  تحت یک  است  جامعه ای  مثال  مدل  این  می شود. 
محیط هایی )جغرافیایی یا اجتماعی( گوناگون، که سنت ها و فرهنگ 
آنها نیز ممکن است در مناطقی به یکدیگر شبیه و یا با مناطق دیگر 

متفاوت باشد. 
که  باشد  کشور  کل  گویای  می تواند  الگو  این  مثال  عنوان  به 
انسانی ، طبیعی و  با محیط های  تحت یک حاکمیت سیاسی واحد 
سنت های متفاوت گرد هم جمع شده اند. درحالی که آنچه تا کنون 
از هویت ارایه شده است نمودی از هویت ملی و سیاسی واحد، بدون 
تفاوت های فرهنگی، قومی و منطقه ای بوده که برخی نارضایتی ها 

و نافرمانی های قومی در بسیاری مناطق وجود دارد.

تصویر 2. الگوی ساختاری هویت منبع : نگارندگان
Fig. 2. Structural Model of Identity. Source: authors

تصویر 3. الگوی توسعه یافتة هویت مأخذ : نگارندگان
Fig. 3. Developed Model of Identity. Source: authors
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تحول در هویت 
با تغییر در هر یک از عناصر هویت ساز می توان  در طول زمان و 
عنصر،  آن  نقش  به  توجه  با  البته  کرد.  مشاهده  را  هویت  تحول 
تحول نیز می تواند اساسی یا سطحی باشد و "این فرآیند می تواند 
یا در راستای تنزل مرتبه و کاستی  باشد  ارتقا  پویایی و  در جهت 
سیر نماید" )نقره کار،1387 :6(. همچنین تحول می تواند نتیجة یک 
تجربه و تغییر درونی یا حاصل الگو برداری باشد )همان( و در خالل 
آن اولین مرحلة تحول زمانی اتفاق می افتد که دو هویت متفاوت در 
مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در این حالت با توجه به اینکه عناصر 
با  آن  آشکار  عناصر  نیست،  تغییر  قابل  راحتی  به  هویت  زیر بنایی 
یکدیگر در تقابل مستقیم یا غیر مستقیم قرار می گیرند و نتیجة آن 
تغییر در هویتی است که بنا به هر دلیلی ضعیف تر باشد. در مرحلة 
پنهان  و  اساسی  در عناصر  تغییر  باعث  تغییر عناصر ظاهری  بعد، 
هویت می شود که در این حالت می توان تعبیر بحران هویت را به 
کار برد. در واقع جهت بسیاری از پیکان های تصویر 2 تغییریافته و 

حرکت از ظاهر به سمت باطن هویت انجام می شود.
یا  اشغال  صورت  به  می تواند  متفاوت  سیاست  دو  مستقیم  تقابل 
استعمار بروز کند. همچنین الگو برداری از یک نظام سیاسی دیگر 
سبب  را  کشور  یا  جامعه  یک  سیاسی  نظام  در  غیر مستقیم  تغییر 
می شود. تمدن، آسیب پذیرترین عنصر هویت ساز است. قرار گیری 
از جامعه ای  ابتدایی  از یک جامعه در مقابل تمدنی  تمدنی مترقی 
ایجاد  را  به راحتی می تواند گرایش به سمت جامعة مترقی  دیگر، 
کند. اتفاقی که در قرن گذشته افتاده است، تقابل تمدن پیشرفتة 
غرب در برابر تمدن سنتی بسیاری از کشورهای پیرامونی بوده است 
که گرایش عمومی به سمت غرب را ایجاد کرده است. رویارویی 
ابعاد آشکار سنت همچون شکل زندگی، رفتارها و هنجارهای دو 
جامعه، گرایش به سمت سنن جامعة پیشرفته را حاصل می کند. این 
گرایش حتی ممکن است در عوامل تشکیل دهندة محیطی هویت 
)طبیعت، نژاد، الگوهای اجتماعی و تاریخ( نیز رسوخ کرده و ملتی را 
به الگو برداری از شرایط طبیعی و جغرافیایی دیگر، گرایش به سمت 
نژادی دیگر که آن را برتر می بیند، سعی در برقراری روابط اجتماعی 
جامعه ای دیگر در جامعة خود و نیز فراموش کردن گذشته و تاریخ 

خود در مقابل تاریخ حتی بعضأ کوتاه جامعة غیر، وادار سازد.
سمت  به  آشکار  عناصر  از  معکوس  حرکت  تحول،  بعدی  مرحلة 
عناصر پنهان یا از سطح به عمق است. الگو برداری از تمدن برتر 
به تغییر تدریجی فرهنگ و نیز هنجارها و شکل زندگی جامعه و 
سپس تغییر ارزش ها منجر می شود. حتی اصول و جهان بینی یک 
و  محیطی  عوامل  به سمت  دین  از  است  ممکن  )دولت(  سیاست 
مادی تغییر کند و یا اگر به ظاهر بر دین مبتنی است در الیه های 
زیرین )تمدن و فرهنگ و سنت مردم( تغییرات اساسی انجام شده 
و سیاست جامعه با متن آن در تضاد است. همچنین رسوخ عوامل 
محیطی یک جامعة مدرن در جامعه ای سنتی می تواند به نقد اساسی 

یا نفی دین منجر شود.
که  شد  خواهد  جامعه ای  شکل گیری  به  منجر  عوامل  این  همة 
سیاست  است.  مغشوش  آن  هویتی  عناصر  ارتباطات  از  بسیاری 
که برای تمدن و فناوری برنامه ریزی و بستر سازی می کند، در اثر 
می پذیرد.  تأثیر  آن  از  و  مانده  مبهوت  تمدن،  سریع  ورود  جریان 
همچنین فرهنگ به جای تمدن سازی، تحت نفوذ آن قرار می گیرد 
و از سویی توسط روشنفکران جامعه مورد نقد واقع می شود. تمدن 
جدید به سرعت شکل زندگی مردم و به تدریج ارزش های آنها را 
تغییر می دهد. بسیاری از این مسایل را در جامعة تحول یافته یا در 

شرف تحول می توان مشاهده کرد.

معماری و شهرسازی نوگرا در شهرهای نفتی خوزستان
نوگرایی در خوزستان با اکتشاف نفت در سال 1287 شمسی گره 
و  نیازهای سکونتی خود  رفع  منظور  به  بریتانیایی ها  است.  خورده 
کالبد  شکل دهی  و  سازها  و  ساخت  بانی  نفت،  صنعت  کارمندان 
جدیدی به زندگی مردم در خوزستان شدند که با آنچه تا آن زمان 
نه تنها در این منطقه بلکه در جامعة سنتی کل کشور اتفاق می افتاد 
اساسًا متفاوت بود. شهرهایی مدرن با مهندسی اجتماعی و روابط 
 .)18:  1378 )احسانی،  صنعتی  اقتصاد  مبنای  بر  جدید  اقتصادی 
تقلید  یا  گرایش  نتیجة  به صورت  نه  حتی  که  نوگرایی  از  شکلی 
سردمداران و روشنفکران در ارتباط با غرب، بلکه به صورت مستقیم 

توسط غربی ها برنامه ریزی و اجرا می شد.
سال  پنج  و  بیست  ایران،  در  نفت  فعالیت های شرکت  پایه گذاری 
خوانین  با  قاجاریه،  ضعف  به  توجه  با  بریتانیایی ها  کشید1.  طول 
بختیاری و شیوخ عرب به تعامل پرداختند و اقدامات فنی و عمرانی 
شهرهای  اولین  شکل گیری  به  منجر  که  دادند  گسترش  را  خود 
صنعتی ایران یعنی آبادان و مسجد سلیمان شد."در سال های آغازین 
کار شرکت، بیشتر خانه ها از آن کارکنان ارشد بود و تأمین مسکن 
واگذار  شهرداری  یا  و  آزاد  بازار  به  جزء  کارگران  حتی  کارگران، 
خانة  نوع  اولین  ورود  آن  نتیجة   .)99  :1385 )کرینسون،  می شد" 
مراکز  اولین  نیز ساخت  و  )تصویر4(  ایران  بنگله2 به  نام  به  غربی 
واقع  در  بود.  شهرها  این  در  نوین  درمانی  و  آموزشی  تفریحی، 
از شرکت نفت دریافت  را  اشتغال خود  تنها  این دوره  ایرانی ها در 
از  دیگری  غربی، سهم  زندگی  مشاهدة شکل  از  غیر  و  می کردند 

امکانات آن نداشتند.
دورة دوم با لغو قرارداد دارسی در سال 1312 3 آغاز و در قرارداد 
جدید تعهداتی بر عهدة شرکت نفت در جهت اسکان و رفاه حال 
پس  بحران های  پایان  قرارداد،  اصالح  شد.  نهاده  ایرانی  کارگران 
باعث شد ساخت مناطق  افزایش کارکنان  اول و  از جنگ جهانی 
باشد  داشته  نفت  شرکت  برنامه های  در  ویژه ای  جایگاه  مسکونی 
طراحی  مدرن  مسکونی  مجموعه های  اولین  ساخت  به  منجر  که 
شده در ایران )تصویر 5( و تبدیل آبادان و مسجد سلیمان به اولین 
"شرکت شهر"های4صنعتی ایران شد. البته این حجم ساخت و ساز 
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تصویر4. یکی از اولین بنگله های آبادان )شماره 3(. مأخذ : آرشیو شخصی آقای رضا 
شیخ زاده.

Fig.4. One of the First Bungalows in Abadan (No.3).Source: Reza 
Sheykhzade’ s archive.

بعد  به  این زمان  از  لذا  برنامه ریزی منطقه ای داشت.  تفکر  به  نیاز 
آخرین  خود  همراه  به  که  شد  باز  ایران  به  حرفه ای  طراحان  پای 
دستاوردهای نوگرایانة غرب را به ایران آورده و پیاده کردند5. با این 
حال سهم ایرانی ها به ویژه کارگران از مسکن چشمگیر نبود و "یکی 
از درخواست های کارکنان شرکت نفت آبادان در اعتصاب بزرگ سال 
1325 شمسی مربوط به مسکن بود" )لهسایی زاده، 1385: 538(. 
پس از سال 1330 هرچند صنعت نفت ملی شد و مدیریت کالن 
آن را ایرانی ها بر عهده داشتند، اما در حوزة معماری و شهرسازی 
به واسطه استفاده از همان طراحان قبلی در کنار مهندسین ایرانی6 
با  تدریج  به  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  قبلی  الگوهای  کماکان 
ایرانی شدن مهندسین، اندکی از معماری سنتی شهرهای شوشتر و 
دزفول الگو برداری شد )Ardalan,2010(. صنایع پتروشیمی ایجاد و 
به تعداد شهرهای نفتی افزوده شد. احداث مسکن کارگری با طرح های جدید 

و ارزان قیمت بسیار رشد کرد )تصویر 6(.

تحول هویت اجتماعی در شهرهای نفتی خوزستان
تغییر  باعث  خوزستان،  نفتی  شهرهای  در  شده  یاد  اتفاقات  همة 
تدریجی و ایجاد هویتی جدید با نام "شرکتی" در این شهرها شد. 
طبق الگوی تحول، در دورة اول، تقابل دو هویت کاماًل نامتوازن 
که  جامعه ای  هویت  مقابل  در  بیگانه  هویت  یعنی  افتاد؛  اتفاق 
"مردمانش هنوز بسیار سنتی، روستایی، ساده، بی پیرایه و در برخی 
نقاط چادرنشین بود")دورتینگ،1382: 199(. در این مرحله تنها از 
نیروی کار کارگران ایرانی در مشاغل پست و اولیه استفاده می شد و 
این گروه سهمی در استفاده از خدمات زندگی انگلیسی ها نداشتند، 
اختیار  در  کلی  به  رهبری(  و  )برنامه ریزی  سیاست  حوزة  که  چرا 

Crinson,2003: تصویر 5. محله بوارده آبادان،طراحی در سال 1934 مأخذ
Fig.5. Bawarda Town in Abadan, Source: Crinson, 2003.

انگلیسی ها قرار داشت.
در گام بعد که تا حدودی کارگران و کارمندان ارشد ایرانی سهمی 
با  یافتند، مرحلة دوم تحول هویت  در مسکن و خدمات نوین آن 
اتفاق  وارداتی غرب در تمدن بدوی منطقه  پیشرفتة  رسوخ تمدن 
زندگی  تغییر در شکل  و  باعث هنجارهای جدید  این تمدن  افتاد. 
مردم شد )سنت( و روابط سنتی اجتماعی از هم گسیخت و مردم 
با هر نژاد و قومیتی مشروط بر آنکه تابع قوانین شرکت باشند در 
طبقة کارگر شرکت قرار می گرفتند. فناوری باعث مقابله با شرایط 
تمدن که  یعنی  )محیط(؛  آن می شد  بر  و تسلط  نامطلوب طبیعت 
باید برآمده از فرهنگ جامعه و متناسب با هنجارها و شیوة زندگی 
نتیجة سیاست گذاری متولیان آن جامعه باشد، در حرکتی  مردم و 
معکوس باعث تغییر در شکل زندگی مردم و عناصر محیطی جامعه 
و در نهایت تغییر فرهنگ شد. با توجه به اینکه در پایان این دوره 
شرکت نفت نزدیک به هشتاد هزار نیروی کار ایرانی را در استخدام 
خود داشت می توان به تأثیر عظیم این جریان بر مردم منطقه پی 
برد )احسانی، 1378 :12(. همان گونه که پاالیشگاه و چاه های نفت 
مناطق  و  در شرکت شهرها  زندگی  تربیت می کرد،  را  کار  نیروی 
مسکونی و تفریحی آن عالوه بر اسکان خانواده های آنها، وظیفة 

اجتماعی کردن و نوعی نظارت پنهان را بر عهده داشت. 
سال های پس از ملی شدن صنعت نفت نیز دورة تثبیت این هویت 
زمام  ایرانی ها  بیگانه،  نیروهای  خروج  با  می شد.  محسوب  جدید 
ایرانی جای خارجی ها  امور نفت را در دست گرفتند و نیروی کار 
ادامه  را گرفت. لیکن همان گرایش ها و سیاست گذاری های قبلی 
یافت؛ مسکن کارگری و نیز شهرهای نفتی به شدت توسعه یافتند 
سایر  با  متفاوت  ولی  افتاده  جا  کاماًل  صورت  به  جدید  هویت  و 
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بخش های شهر درآمد و این شهرها را تبدیل به شهرهایی دوگانه 
ساخت )همان:22(. در ادامه با توجه به الگوی ساختاری هویت به 
تبیین روند تغییراتی که در عناصر سازندة هویت و به ایجاد هویت 

جدید منجر شد خواهیم پرداخت.
از  متشکل  عمدتًا  خوزستان  تشکیل دهندة  جوامع   : سیاست  الف( 
نداشتند.  تبعیت  از دولت مرکزی  بود که  بختیاری  و  عشایر عرب 
جامعة جدید از جامعه ای براساس روابط ایلی و هرمی که رأس آن 
را خان یا شیخ تشکیل می داد به جامعه ای تبدیل شد که به دلیل 
عدم وجود دولت مرکزی مقتدر، رهبری و برنامه ریزی در آن در 
اختیار شرکت نفت بود. بزرگ تر و کوچک تر جای خود را به کارگر 
و کارمند و طایفه و تیره و تش7 جای خود را به اداره و مدیریت و 

کارشناس داد.
ب( تمدن : تمدن مهم ترین عامل تحول هویت در خوزستان بود. 
سال های  با  مقارن  م.(   1908 )سال  نفت  اکتشاف  زمان  که  چرا 
تعیین کننده ای  دورة  جهات  بسیاری  از  میالدی   1914 تا   1870
در جهان معاصر غرب بوده و بسیاری از اختراعات و تحوالت در 
آخرین  بعد،  سال های  در  همچنین  است.8  افتاده  اتفاق  زمان  این 
دستاوردهای نظری رایج در غرب در حوزة شهرسازی مانند نظریة 
تأسیسات  آسفالته، خودرو،  راه های  نیز خدماتی چون  و  باغ شهرها 
نفتی  به شهرهای   ... و  بهداشتی  لوله کشی  برقی و مکانیکی، آب 
مترقی  تمدن  باعث شد که  تمدنی  اختالفات شدید  این  وارد شد. 
و  پذیرفته  مناطق  این  در  مقاومتی  هیچ  بدون  و  راحتی  به  غرب 
برخورداری از آنها به آرزو و عامل فخر بسیاری از مردم تبدیل شود. 
از سابقة تمدن  در مقابل شهرهایی همچون شوشتر و دزفول که 

www.iranian.com : تصویر 6. محله های کارگری پس از ملی شدن نفت،سال1337 مأخذ
Fig. 6. Houses for Labors after Oil Nationalization, 1958 Source: www.iranian.com

نگرفتند.  قرار  تأثیر  تحت  نحو  این  به  بودند  برخوردار  سنتی  غنی 
در  که  شوشتر  اطراف  کشاورزی  شرکت شهرهای  مثال  عنوان  به 
دهه های 40 و50 ایجاد شدند و حتی شوشتر نو که نوعی شرکت شهر 
محسوب می شود به دلیل تمدن سنتی هیچ گاه نتوانستند در شوشتر، 
کنند.  ایفا  داشتند،  نفتی  که شرکت شهرهای  را  محوری  نقش  آن 
در  زگیلی  و  حاشیه ای  جمعیتی  نقاط  عنوان  به  همواره  نقاط  این 
کنار شهر اصلی مطرح بوده اند حال آنکه در شهرهای نفتی قسمت 
بودند.  حاشیه ای  مناطق  نقاط،  سایر  و  نفتی  بخش  را  اصلی شهر 
همچنین شهرک های صنعتی اطراف دزفول مانند هفت تپه نیز نقش 
ایجاد  نتوانستند هویتی مستقل  شهرهای خوابگاهی را داشته اند و 
و  شهری  زندگی  به  اتکا  با  شهرها  این  ساکنین  عوض  در  کنند. 
روابط نسبتًا پیچیدة آن سعی کردند با استفاده از قابلیت های خود در 
نظام اقتصادی شهرهای نفتی نقشی مهم بازی کنند9. این عوامل 
باعث شد که دوگانگی نه تنها در درون شهرهای نفتی بلکه میان 
این شهرها و شهرهای سنتی موجود نیز به چشم آید و شهرهایی 
چون مسجد سلیمان و شوشتر با فاصلة مکانی اندک و تفاوت های 

فرهنگی، تمدنی و سنتی شدید در کنار یکدیگر قرار داشته باشند.
و  نفت  شرکت  کارمند  و  کارگر  طبقة  در  گرفتن  قرار   : سنت  ج( 
بهداشتی  و  آموزشی  رفاهی،  مسکونی،  تمدنی  مظاهر  از  استفاده 
آنها سبب وارد شدن شکل جدیدی از زندگی به جای زندگی سنتی 
سابق شد. این خدمات باعث تفکیک زندگی مردم به کار، سکونت 
زمان-  آن  نوگرای  شهرسازان  رایج  شعار  عنوان  به   – تفریح  و 
می شد.کار جدید به جای زمان حاکم بر جوامع سنتی یعنی زمان 
طبیعی از زمان صنعت و جامعة صنعتی مدرن یعنی حرکت براساس 
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سکونت  و  )همان:20(  می کرد  تبعیت  ساعت  عقربه های  حرکت 
با  به خانه های ویالیی و ردیفی  یا خانه های سنتی  از چادرنشینی 
امکانات نوین منتقل شد )شکل6( که "فضاهای این خانه ها عمومًا 
)باور،1390  دهند"  جواب  ایلی  زندگی  به  که  نبودند  فضاهایی 
و  سینما  استخر،  همچون  مکان هایی  در  نیز  فراغت  اوقات   .)93:
باشگاه های شبانه می گذشت که قباًل در هیچ کجای ایران برای آن 
مشابهی وجود نداشت. سنت ها دیگر نه به عنوان بخشی جاری در 
زندگی روزانه بلکه بخش هایی سطحی از آن تنها به عنوان رسوم 

در زندگی مردم به چشم می خورد.
د( محیط : به تبع ورود تمدن جدید و نقش آن در زندگی مردم، 
محیط انسانی و طبیعی نیز دستخوش تحول قرار گرفت. به جای 
کوچ های همراه با مشقت به مناطق ییالقی و برعکس10، طبیعت 
ایجاد  آبادان  همچون  سوزان  مناطقی  در  فناوری  مدد  به  دلخواه 
می شد که نتیجة آن تبدیل شهرهای نفتی به مناطقی بسیار سرسبز 

بود )تصویر 4(. 
به دلیل آنکه انتخاب محل این شهرها بر خالف شهرهای سنتی 
تنها بر پایة مکان یابی صنعتی بود )دورتینگ،1382 :201( هم نوایی 
با طبیعت به تسخیر آن بدل شد. هویت قومی و نژادی جای خود 
را به هویت طبقة اجتماعی که از بسیاری اقوام مختلف ساکن در 
اصواًل  و  داد  می شد  تشکیل  مناطق  سایر  حدودی  تا  و  خوزستان 
"ویژگی هویت تازه عدم وابستگی به قوم، قبیله و شهر و والیت 
مبدأ مهاجرین بود")قنواتی،1383: 128(. روابط اجتماعی به صورت 
می شد  ایجاد  شغلی  موقعیت  تأثیر  تحت  نوین  اجتماعی  مهندسی 
و پیشینه و گذشتة تاریخی هیچ گونه مزیتی نداشت، بلکه سابقة 
شغلی و رتبة کارمندی )Grade( ارزش هر فرد و خانوادة او را معین 

می کرد.
این تغییرات در بخش های آشکار هویت به وقوع پیوست و به آرامی 
در بخش های پنهان هویت ساز نفوذ کرد. هرچند که اولویت شرکت 
سرانجام  بود،  زندگی  فرهنگ  به جای  کار  فرهنگ  براساس  نفت 
آموزش  اجتماعی و  و  به واسطه شکل زندگی، فضاهای فرهنگی 
افتاد. به  اتفاق  نیز  نوین، توسعة اجتماعی و نفوذ در الیة فرهنگ 
ابتدایی  سال های  در  بود،  چیز  همه  تشکیل  پایة  کار،  اینکه  دلیل 

شاهد  بعد  سال های  در  و  گرفتند11  شکل  کارگری  اتحادیه های 
شهرهای  در  هنرمندان  و  نویسندگان  روشنفکران،  قشر  پیدایش 
نفتی بودیم که همگی منادیان تثبیت هویت جدید در این شهرها 
بودند12. هویتی که نفوذ غرب را حتی در بسیاری از واژه های زبان 

مادری خود حس می کرد13.
ایجاد هویت شرکتی را چنین تشریح   لذا می توان تحول هویت و 
پس  توانست  نفت  شرکت  مرکزی،  دولت  دلیل ضعف  به    : کرد 
برنامه ریز  و  رهبر  عنوان  به  را  خود  شیوخ،  و  خوانین  با  تعامل  از 
نوین  خدمات  و  فناوری  ورود  با  کند.  مطرح  منطقه  در  )سیاست( 
و  روستایی  جامعة  از  عمده ای  بخش  منطقه،  به  )تمدن(  زندگی 
عشایری آن به خدمت شرکت نفت درآمدند که آشنایی اولیة ایشان 
و سپس استفاده از خدمات رفاهی و مسکونی انگلیسی ها، به تغییر 
رفتارها و شکل زندگی گذشته )سنت( و پس از آن تحول ارتباطات 
اجتماعی، ارتباط با طبیعت، اولویت طبقة شغلی بر قومیت و گذشتة 
تاریخی )محیط( منجر شد. همچنین توسعة فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی باعث ایجاد طبقات فرهنگی و روشنفکر در جامعة جدید شد 
و توانست هویتی مستقل ایجاد کند که فرهنگ آن از یک سو با 
تمدن نوین در تماس بود و از گذشتة خود، دین و برخی آداب و 

رسوم را حفظ کرده بود.

تصویر7. فرآیند تحول هویت 
 : مأخذ  نفتی  شهرهای  در 

نگارندگان
Fig.7. Process of 
Identity rmation in Oil 
Towns.
Source: authors

نتیجه گیری
در ابتدای این پژوهش یک هدف و سؤال اصلی برای آن ترسیم شد. در ابتدا و در نگرشی انتقادی به نگاه واحد سال های اخیر به هویت 
ایرانی، دستیابی به الگویی جامع از هویت اجتماعی که بتواند روابط میان عناصر هویت ساز یک جامعه را روشن کند و نیز به تبیین هویت 
براساس تمایزات فرهنگی، تاریخی، قومی و منطقه ای بپردازد مورد نظر قرار گرفت. با تفکیک هویت به عناصر آشکار و پنهان در سطوح 
مختلف جامعه )اصول، اجتماع و رهبری( و ترسیم روابط میان آنها و شکل توسعه یافتة آن، الگویی حاصل شد که می تواند هر جامعه را 

براساس هویت ملی و منطقه ای و حتی عناصری چون ارزش ها و هنجارها و محیط- اعم از طبیعی،انسانی و مصنوع- تقسیم بندی کند.
همچنین گام بعدی این پژوهش، پاسخگویی به چگونگی تحول هویت در شهرهای نفتی خوزستان در اثر ورود معماری و شهرسازی نوگرا 
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با استفاده از الگوی هویت بوده است که در راستای تشریح تفاوت های موجود سطح کشور در مواجهه با نوگرایی انجام شد. تطبیق تحوالت 
شهرهای نفتی با مدل تحول هویت نشان می دهد که ورود نوگرایی غربی در خوزستان و اقدامات فنی و عمرانی شرکت نفت )ورود تمدن 
جدید( در قالب معماری و شهرسازی نوین و روز دنیا به راحتی توانست جمعیت روستایی و عشایری منطقه را به سمت خود جذب کرده و 
زندگی آنها در شهرهای نفتی به تحول هویت اولیه و ایجاد هویتی جدید پیش برد. از سوی دیگر زندگی در این مناطق حد اقل توانسته است 
رضایت نسبی ساکنین را در پاره ای جهات نسبت به سمت مناطق دیگر این شهرها برآورده سازد. اما در سوی مقابل در میان جوامع شهری، 

نوعی تقابل با آن صورت گرفت. 
همچنین تعمیم این نتایج برای کل کشور می تواند ما را به سوی یافتن پاسخ منطقی به ابهام مطرح در مقدمة این پژوهش که هویت جامعة 
ایرانی را به خصوص در معماری و شهرسازی تنها از منظری خاص در نظر گرفته است یاری کند. چرا که توجه به این موضوع که در ابتدای 
قرن گذشته و در آغاز دورة نوگرایی، بیش از هفتاد درصد جمعیت کشور را مردم روستایی و عشایری تشکیل می داده است مسئله ای قابل 
توجه است. جامعه ای که شاید در روند شهری شدن و رضایت از فضای کالبدی زندگی خود- اعم از مادی و معنوی- آنچه را که به صورت 
یک بعدی برایشان تجویز می شود برنتابند. موضوعی که می تواند متخصصین را به سوی مطالعات فراگیرتر نسبت به کل کشور، تغییر نگاه 
متمرکز و روی آوردن بیشتر به نقش مردم هر منطقه در شکل دهی به فضای زندگی آنان و پرهیز از برخی روش های بی نتیجة هویت بخشی 

معماری و شهرسازی کشور رهنمون سازد.

پی نوشت ها 
1. این دوره از سال 1287 شمسی یعنی زمان حفر اولین چاه نفت در مسجد سلیمان تا سال 1312 یعنی زمان اصالح قرارداد سال 1901 میالدی ویلیام ناکس دارسی با دولت ایران 
را شامل می شود. بال فاصله پس از کشف نفت ،شرکت نفت پارس و انگلیس )APOC( تأسیس که البته بعدها با تغییر نام کشور به ایران در سال 1314 شمسی نام آن به شرکت 

نفت ایران و انگلیس )AIOC( تغییر یافت. این شرکت تا زمان ملی شدن نفت در سال 1330 زمام دار کلیة امور نفت در ایران بود.
2. بنگله نوعی مسکن بزرگ ویالیی به سبک خاص انگلیسی هندی بود که در آغاز در مستعمرة هند پدید آمد و در دهة 1890 به انگلستان وارد شد. و از سال های آخر قرن نوزدهم 

به بعد دوباره برای سکونت مدیران انگلیسی در مستعمرات مورد استفاده قرار گرفت.
3. در سال 1933 میالدی قرارداد دارسی به صورت یک طرفه از سوی رضا شاه لغو شد و قرارداد دیگری جایگزین آن شد که تا حدودی عایدی ایران از درآمد نفت را بیشتر می کرد. 
در واقع این نقطة آغاز توجه ویژة دولت ایران به درآمدهای نفتی بود که هزینه های رضا شاه در انجام اصالحات و اموری چون ارتش مقتدر و راه آهن را تأمین می کرد )حشمت 

زاده،1383(.
4. الگوی شهرهای شرکتی)Company town( پس از انقالب صنعتی توسط شرکت های بزرگ سرمایه داری در کشورهای صنعتی از اواسط قرن 19 م. ایجاد شد که جهت اسکان 

نیروی کار خود به احداث مسکن و تأسیسات شهری دست می زدند.
)Crinson, 2003( .5. یکی از این شرکت ها، ویلسون میسون با همکاری هارولد میسون و جیمز مالیسون ویلسون دو معمار بریتانیایی بود

6. پس از ملی شدن صنعت نفت، شرکت ویلسون میسون با شرکت عبدالعزیز فرمانفرماییان ادغام و شرکتی با نام ویلمفر )WilmaFar( را تشکیل دادند که کلیة عملیات طراحی 
ساختمان های شرکت نفت را بر عهده داشتند. همچنین به تدریج مهندسین ایرانی از جمله »نادر اردالن« جایگزین مهندسین خارجی شدند.

7. اشاره به تقسیمات ایل بختیاری است.
8. از جملة این تحوالت می توان به انقالب صنعتی دوم، آغاز تولید انبوه کارخانه ای، انقالب های پی در پی در علوم و فنون، نظام مالی و بانکی جدید، تحوالت مهم در معماری و آغاز 

نوگرایی، توسعة بهداشت فردی و اجتماعی، اختراع برق و اتومبیل و تلفن و ایجاد شبکة راه آهن و تلگراف، پیدایش علوم جدید همچون جامعه شناسی، آمار، اقتصاد و ... اشاره کرد.
9. به عنوان مثال بازار مسجد سلیمان بیشتر توسط شوشتری ها اداره می شد. همچنین شوشتری ها به همراه دزفولی ها و اصفهانی ها نقش عمده ای در بازار و تجارت شهرهای نفتی 

بزرگ داشته اند )اطهاری،1370(.
10. فیلم مستند "علف"به کارگردانی »مریان سی کوپر« محصول سال 1304 شمسی و از نخستین فیلم های مردم نگارانة معروف دنیا است. در این فیلم کوچ چهل و شش روزة 
یک طایفة حدوداً پنجاه هزار نفری از ایل بختیاری به همراه نیم میلیون دام و در شرایطی بسیار دشوار در عبور از رودخانة کارون و زرد کوه از خوزستان به سمت منطقة بختیاری به 

تصویر کشیده شده است.
11. اتحادیه های کارگری نقش عمده ای در سامان دهی جنبش های کارگران در سال های مختلف صنعت نفت به ویژه در سال 1308 شمسی داشته اند.

12. در مناطق نفت خیز به ویژه پس از ملی شدن صنعت نفت شاهد توسعة عظیم فرهنگی، هنری و ورزشی بوده ایم. قهرمانان ورزشی، نویسندگان، هنرمندان و سینماگران بسیاری 
از مناطق نفت خیز برخاسته اند.

13. هم اکنون نیز واژه های زیادی از زبان انگلیسی در زبان مردم منطقه و به ویژه بختیاری ها رایج است.
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Abstract
Over the past century, there have been encounters between the Western and some of the peripheral countries with rich 
cultural background. This triggers serious debates among these nations. Introduction of modernism in Iran exported 
by western countries is expanding to Iranian nationality and Islam and affecting the elements of Iranian national 
identity; which is called crisis of identity by critics. In this way, realization of such encounter to introduce a unified 
frame of identity is considered as national identity, which has resulted in negligence of interests of some minorities. 
Moreover, this approach is causing political issues in some peripheral provinces of the country. In fact, each region 
has its specific climate, culture, and community; some have different experience with modernism. Among many, 
Khuzestan with rich cultural variety has experienced unique changes hosting invasion of British oil explorers since 
1908. Thus the main goal of this article is to present a model of identity that is able to establish the relation between 
ethnic, regional, cultural and national identity; then uses this model to deal with Khuzestan’s confrontation with the 
modernism. Indeed the key question of this research is how modern architecture and urbanism influence the identity 
transformation in Khuzestan’s oil towns.
By its unique features, the theory of social identity brings us a strategy to deal with the problem. Talking about social 
specifications, beliefs, values, behaviors, and distinctive attitudes of every community takes to identification of their 
social identity. The theory holds that human being tends to attend other groups by its nature leaving aside their prob-
able differences or similarities. Moreover, each person has a chance to study their statue in different social groups.
Through a descriptive analytical method and through library studies the present work tries to achieve a model of social 
identity. Three main constitutive levels including principles of worldview, leadership and community are considered 
in different definitions of society. Also these levels are divided into subjective and objective components. The final 
model is supposed to be featured with religion, environment (principles), tradition, culture, civilization (community), 
policy (leadership) and other elements of social identity and to discuss the relation between each element as well. Af-
terward, with the pattern along the historical documents regarding historical evolution in architecture and urbanism in 
oilfields, we discuss three stages of social evolutions (encounter, acceptance, stabilization) in oil towns (1908-1933, 
1933-1951, 1951 until Iran’s revolution). Throughout three stages and along with introduction of industry, technol-
ogy and welfare dwelling services from the West, natives have found their interaction with society, environment, and 
social order significantly changed.
The results show that changes in architecture and urbanism in the oil towns had two reactions in people of this region. 
In spite of some problems in accepting new changes in the cities such as Shushtar and Dezful, tribal communities and 
rural areas have showed more positive attitudes toward the changes. The result is the evolution of social identity in oil 
towns and forming a new identity named “sherkati” in these towns. Generalization of the results obtained for a society 
with 70% of its population composed of rural and tribal populations to the whole country is worth more consideration. 
This may help studying identity of communities in different regions of the country.
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