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  مقدمه

و تشديد و برجستگي آن، يكي از مسايل اجتماعي مهم جوامعي است كه از چندين قوم  1هويت

 يعني او كه »هو«اين كلمه از .  كلمه اي عربي است»الهويه«هويت يا . و گروه تشكيل شده اند

 »انطباق با ذات«يا » اتحاد به ذات«اين مفهوم به معني . ضمير غايب مفرد مذكر است، مي آيد

اتحاد به ذات به معني اتصاف و شناخته شدن و يكي بودن موصوف با صفات اصلي و . است

 كند و به هويت تعريفي است كه شخص از خود و وجود خود مي 2.جوهري مورد نظر است

 پاسخ مي دهد و از طريق آن به »چه مي خواهم؟« و »چيستم؟« هايي از قبيل سؤالكمك آن به 

اي  بنابراين، هويت بدين مفهوم پديده. ابعاد شخصيت خود يكپارچگي و انسجام نسبي مي بخشد

مل اچند اليه است و داراي عوامل و مراحل چند اليه و پوياي زمينه ساز فطري و اكتسابي و ع

  3.بخش است تحقق

هويت ها جملگي ساخته مي شوند و هر چند طبيعي به نظر مي رسند، اما در واقع طبيعي و   

سازي هستند و براي حفظ اين  ركار هويتقدرت هاي هژمونيك همواره دست اند. ذاتي نيستند
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 ل اصلي در شناخت هويت يك شهر، بررسي عوامل اقتصادي،يكي از مسائ. كوشند ها مي هويت

طور مجزا و در عين حال در ارتباط با يكديگر در طول  ه بييفرهنگي، سياسي، اجتماعي و جغرافيا

 از ويژگي هاي خاصي در رابطه با فارس خليج ةترين جزير آبادان به عنوان غربي. خ مي باشدتاري

ظام ة ن و تعامل بين عوامل چندگانيينظام اجتماعي برخوردار بوده و در يكصد سال گذشته پيدا

  . نظير ايران موثر بوده است ة بيگيري هويت اين جامع اجتماعي در شكل

هاي  الً عناصر تشكيل دهندة خرده نظام حاضر اين است كه نشان دهد اوةهدف مقال  

 آبادان چه بوده است و چرا اين عناصر هويت يياقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و جغرافيا

ثانياً اين خرده نظام ها چگونه در . اي ايران متفاوت كرده استاين نظام شهري را از ديگر شهره

تاريخ معاصر اين شهر با يكديگر تعامل داشته اند و چه عوامل داخلي و خارجي در اين تعامل 

رابعاً چه عواملي . ثالثاً چه تالشهايي براي حفظ اين هويت صورت گرفته است. اند مؤثر بوده

  . شده استباعث تضعيف و تحليل اين هويت 

 جامعه اي كامالً پويا افزايش اهميت تحقيق حاضر در اين است كه اوالً شناخت علمي ما از  

، يييابد و مي توان دقيقاً مشخص نمود كه به لحاظ جامعه شناختي چه مكانيزمهايي باعث پيدا مي

ل و مسائ ثانياً. در آبادان شده است) هويت(استحكام و نهايتاً تغيير و تحوالت اين پديده 

وجود آمده و براي  همشكالتي كه به لحاظ اجتماعي در حال حاضر در آبادان در رابطه با هويت ب

تواند دستماية  ست، قابل شناسايي و طرح است و ميساز شده ا مسئله شهر يياندركاران اجرا دست

 تاصوالً يكي از وظايف اصلي تحقيقا. شودة آبادان  جامعييحل معضالت براي بخش اجرا

 به طريق علمي است كه در اين مقاله سعي شده كمكي به اين مسئلهشناختي كمك به حل  جامعه

  . قضيه بشود

  

  مروري بر پيشينة تحقيق

اما تحقيقاتي چند . تاكنون تحقيق مستقيمي در مورد هويت آبادان و آباداني صورت نگرفته است

 نيست آنها را مرور كرده و از عناصر مناسبت راني و خوزستاني انجام شده كه بيدر مورد هويت اي

  . مثبت آنها استفاده شود
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، با قوميت عرب خوزستان و هويت ملي ايران قيصري در تحقيقي ميداني تحت عنوان  

افزايش : نشان داده كه اعراب خوزستان بيشتر مشكالت اجتماعي دارند 4 گرايشةاستفاده از نظري

كانات بهداشتي، نداشتن مسكن، كمبود امكانات و تراكم جمعيت، امكانات ضعيف يا نبود ام

ساير يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه سواد . رفاهي، افزايش اعتياد در بين جوانان و بيكاري

 بعد دو متغير ةفرد بيشترين تأثير را در گرايش نسبت به هويت ملي ايفا كرده است و در مرحل

 كه اكثر مسئلهدر پايان به نظر محقق، اين . رند قرار دا»وضعيت اقتصادي« و »همكاري دولت«

مقامات اداري در استان خوزستان در اختيار دزفولي ها با گرايشات منفي نسبتاً شديد به اعراب يا 

حتي لرها مي باشد، هم در عمل باعث توزيع امكانات به صورت ناعادالنه مي شود و هم باعث 

  5. ميان قوم عرب شده استها درار شدن هويت هاي قومي و تقويت آنبيد

وي در كتابي تحت عنوان .  ايران با بحران هويت قومي روبروستةبه نظر الطائي، جامع  

، عوامل بحران هويت قومي در ايران را در هشت دسته جاي مي بحران هويت قومي در ايران

ناليسم و ، فكري، ناسيويي اداري، آموزشي، طبيعي و جغرافيا-اجتماعي، اقتصادي، سياسي: دهد

  6.ها اسطوره

  ة رابط هويت قومي و مليةعوامل مؤثر بر رابطي تحت عنوان حيدري در يك تحقيق كم 

براساس . هويت قومي با هويت ملي در جوامع سنتي ايران را مورد بررسي قرار داده است

ق هاي وي در ايران، در جوامع سادة ايلي، همه چيز از طريق يك نظام خويشاوندي اتفا يافته

 مدرن، نهادهاي مجزاي آموزش، كار، حكومت و غيره ة در حالي كه در جوامع پيچيد افتد، مي

به نظر . وجود دارند و خانواده نيز نقش هاي خصوصي تر و محدود شده تري را برعهده مي گيرد

  7.ها بر هويت جمعي اثر گذارد تواند از طريق تغيير در نگرش  ميمحقق مذكور تفكيك ساختاري

به  بيني آيندة آن ستگي هويت هاي فرهنگي جمعي و پيشمطالعة ميزان برج مي نيسي درعال  

يافته هاي وي نشان از .  استبررسي برجستگي اين هويت در ميان مردم عرب خوزستان پرداخته

 فرصت يكسان -ارتباطات فراملي) 1: دار بودن دو فرضيه يعني، تأثير دو متغير مستقل معني

 فرصت متفاوت، بر متغير -ارتباطات فراملي) 2و ) بدون هيچ فرقي بين كشورهابرقراري ارتباط (

وابسته كه در آن تحقيق، فراواني برجستگي هاي هويت هاي ملي و قومي درون مرزي است، 



 

  

  فارس و بنادر خليجگيري هويت جزاير  عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و شهري در شكل194

غيرهاي ارتباطات درون ملي، ديگر يافته هاي اين پژوهش حاكي از عدم معنادار بودن مت. دارد

محقق در مورد عدم تأييد رابطة . دني با متغير وابسته استهاي م سازي و آزادي جهاني

سازي را  ف اعتقاد برخي متفكران كه جهانيسازي با متغير وابسته عقيده دارد كه برخال جهاني

هاي   در آينده شاهد ايجاد و خلق هويتهايشان مي دانند، سازي انسان ها و هويت عامل يكسان

  8.جديدي خواهيم بود

 در جاي جاي كتاب به ها را بحث هويت آباداني 9شناسي آبادان جامعهاب نگارنده در كت  

 ها  اجتماعي آباداني-در آن تحقيق سعي شده عناصر پراكندة هويت تاريخي. ستا تصوير كشيده 

نكتة . رده شودگذاشده و به نمايش هاي متون و ذهنيت تاريخ آباداني ها بيرون كشيده  از اليه

گ آبادان اين است كه به صورت يك فرهنگ معجوني تصوير شده است اصلي در رابطه با فرهن

 يك هويت معجوني و در واقع يگانه اي نشان داده شده كه در ةو در واقع همين فرهنگ دستماي

  . تر بررسي گردد طور اختصاصي هبكه تحقيق حاضر قصد بر اين است 

  

  چارچوپ مفهومي و نظري

 پرداختة ظرف زمان، مكان، فضا و موقعيت اجتماعي از نظر جامعه شناسان، هويت ساخته و

وبر هويت افراد  10.دهد ة طبقاتي مورد بحث قرار ميماركس، هويت را به مثابة يك برساخت. است

 11.در جوامع مدرن را بر مبناي عقالنيت در نظام بوروكراسي مورد تجزيه و تحليل قرار داده است

جوامع مدرن بيان مي دارد كه افراد در اين گونه جوامع دوركيم مبتني بر همبستگي ارگانيكي در 

وجود  ههمانند و شبيه به هم نيستند، وجدان جمعي رو به تضعيف مي گذارد و بحران هويت ب

  12.آيد مي

ي عبارت است از دريافت ما از اينكه چه كسي گراي هويت اجتماعي از نظر كنش متقابل  

. كه مردم چه فهمي از خودشان و ديگران دارندينهستيم و اينكه ديگران چه كسي هستند و ا

به نظر ميد، هر فرد هويت يا  13.بنابراين هويت اجتماعي حاصل توافق و عدم توافقات است

 ةيافت  ديگران در قالب نگرش هاي سازمانخويشتن خود را از طريق سازماندهي نگرشهاي فردي

  . اجتماعي شكل مي دهد
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براي تبيين نياز به هويت  14»تمايززدايي«ويت از اصطالح پارسنز براي توضيح و تبيين ه  

به نظر وي ساز و كارهاي گزينشي . جمعي در ميان گروه هاي خاص استفاده كرده است

  15.تمايززدايي هويتي را از طريق بازگشت به عضويت هاي اوليه ارائه مي دهند

ازين خود را كه در پيوند  كودكي، هويت آغةهابرماس بر آن است كه انسان در گذر از مرحل  

تري كسب مي كند كه بعدها احتماالً از طرف  ست كنار مي گذارد و هويت انتزاعيبا خانواده ا

   16.نهادها، سنت ها و جوامع سياسي و اجتماعي مورد حمايت قرار مي گيرد

ز جهان مشترك ا. نيز در بيان مفهوم هويت، به نابودي جهان مشترك اشاره دارد 17هاناآرنت  

احساس ما نسبت به . نظر وي محيط مصنوعي است كه خود انسان ها به وجود آورده اند

طور مشترك با ديگران در آن  هي دارد كه ما بگواقعيت، جهان و خودمان، به جهان مشتركي بست

بنابراين، وقتي چنين جهان مشتركي نابود مي شود، ما احساس بودن در جهان و . شريك هستيم

  18.معنا را از دست مي دهيماحساس هويت و 

برگر و الكمن تحليل هاي كل گرايانه و فردگرايانه در مورد هويت را با يكديگر تركيب   

   :كرده و قضاياي زير در مورد هويت عرضه كرده اند

ييد شود، بيشتر أطور مستمر ت هو ب) از سوي جامعه و افراد صاحب نفوذ(هر قدر هويت بيشتر  -1

 . ي شودتقويت شده و حفظ م

 بيشتر صورت گيرد، هويت بيشتر تقويت شده  دربارة هويتهر قدر گفتگوي مداوم و مستمر -2

 . و حفظ مي شود

، هويت بيشتر تقويت شده و حفظ هر اندازه فرد تعداد محيط فرهنگي بيشتري را دروني كند -3

  19.شود مي

ك هويت ابراز كنند، اين هر چه افراد بيشتر تعهد خود را نسبت به ي ،20به نظر استرايكر  

اگر اين هويت به . واهد داشتهويت در سلسله مراتب برجستگي در مرتبة باالتري قرار خ

اي مثبت از طريق واكنش هاي ديگران و معيارهاي ارزشي وسيع تر ارزيابي شود، اين هويت  گونه

  21. باالتري حركت خواهد كردةدر سلسله مراتب اين شخص به سوي مرتب
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 هويت اجتماعي شناخته شده، از طرف ترنر وضع شده ةاي كه به عنوان نظري ديشهعمده ان  

از نظر وي، هويت اجتماعي به عنوان آگاهي فرد از تعلق به يك گروه اجتماعي معين و . است

در نتيجه، بنا بر تعلق . سازي شده است عاطفي اين عضويت براي فرد، مفهومارزش و اهميت 

 به يك هويت اجتماعي معرف وضعيت به خصوصشان هاوت است كه آنهاي متفا افراد به گروه

  22.در جامعه دست مي يابند

هاي  وي هويت.  بيروني است- هويت حاصل ديالكتيك دروني،23از نظر ريچارد جنكينز  

از نظر وي، هويت هاي اوليه در اوايل زندگي ساخته . اوليه را از ثانويه جدا و متمايز مي سازد

هاي   تعامالت اجتماعي و در قالب گروه حالي كه هويت هاي ثانويه بيشتر متأثر ازشوند و در مي

او معتقد است كه هويت اجتماعي، دستاوردي عملي، يعني يك فرآيند . ثانويه شكل مي گيرند

دوم اينكه هويت هاي اجتماعي را مي توان با به كار گرفتن كنش متقابل ديالكتيكي دروني . است

  24.و بيروني فهميد

هاي پيشين  انديشي شك نمي تواند رها از شك  از هويت دارد، كه بيروايتي كه پسامدرنيته  

دربارة مفهوم هويت هم باشد، داراي چندين وجه و جنبة گوناگون است و در پيوند با فرهنگ، 

 طور كلي در هب. مورد مطالعه قرار مي گيرد... اجتماع، زبان، سنت، مذهب، ايدئولوژي، سياست و 

هويت، كارناوال . طور مستمر از گوهر ثابتي برخوردار نيست هاين رويكرد، هويت، ضرورتاً و ب

ما نماينده يا مخاطب شان واقع متغير و متحركي است كه همواره در ارتباط با جريان هايي كه 

. كند رده اند، شكل مي يابد و تغيير ميشويم و از طريق نظام هاي فرهنگي كه ما را احاطه ك مي

  25.اند راورده هاي تاريخيبرابر اين رويكرد، هويت ها ف

آيد كه آيا   پيش ميسؤالشناسان، حال اين   به بحث هاي نظري رايج بين جامعهبا توجه  

كنند تنها  يك شهر و جمعي كه در آن زندگي ميهويت امري مشخص و معين است؟ آيا هويت 

در واقع، براي . اصر بيروني هم شكل مي گيردبا نگاه دروني تعريف مي شود يا در ارتباط با عن

فهم و درك هويت جمعي موجود در يك شهر، الزم است روي چند بعد مهم، اساسي و محوري 

البته، هر بعد از «. دهي به هويت دارند، تأكيد شود كه نقش اصلي در شكل) خلي و خارجيدا(

پذيري دارد، همان  ت انعطافدارد، به مقدار خاصي حال يكه تعريف مشخص آنهويت، افزون بر
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يك از اين ابعاد ممكن است نفوذ  خاص، چه از نظر زماني و چه مكاني، هر طور كه در هر مورد

كم و بيش متفاوت داشته باشند و طبعاً انعكاس ظهور آنها در هويت و تحوالت آن متفاوت 

  26.»باشد

كيبي نظري، عوامل مؤثر  تريك كوشش هاي نظري موجود، در گيري از بحث با عنايت و وام  

گيري هويت يك شهر شامل عوامل داخلي و عوامل خارجي است كه عوامل داخلي  در شكل

تنوع فرهنگهاي بومي، عوامل اجتماعي، عوامل سياسي، اقتصاد بومي و ملي و بستگي : شامل

  جهاني، طبقات خارجي، نفوذها، اقتصاد حضور خارجي  :عوامل خارجي شامل.  استييجغرافيا

هر كدام از عوامل نامبرده در باال با يك دسته شاخص . الجيشي شهر ها و موقعيت سوق خارجي

  ).1نمودار (اثرات خود را برشكل گيري هويت يك شهر مي گذارند 

است كه با هاي موثر بر هويت، وجود تنوعي از فرهنگ هاي بومي و داخلي  يكي از بستگي  

در تعامل و ...) آداب و رسوم، اديان و مذاهب، اقوام و ها و گويشها،  زبان(عناصر متعدد خود 

 در واقع بخشي از هويت آن شهر اين تركيب جديد. آوردند وجود مي هتقابل، تركيبي جديد ب

  . شود كه با تمام عناصر تشكيل دهندة آن متفاوت است مي

اعي متعدد عوامل اجتم. هويت يك شهر و ساكنان آن شديداً به عوامل اجتماعي بستگي دارد  

مهاجرت اقوام : گذارند عبارتند از ناصري كه بر هويت بسيار اثر ميهستند اما در ميان آنها ع

دهي يك ساختار شطرنجي از قشربندي   شهر، وجود طبقات گوناگون در شكلمختلف به آن

اجتماعي، ساختار جديد و نوين روابط خانوادگي جانشين روابط سنتي خويشاوندي، نظام 

آورد كه اجزاء  وجود مي ه اين عوامل يك كليت اجتماعي را بةهم...  پرورشي مدرن و آموزشي و

  . دهي هويت جمعي دارد تنيده شده و نقش اساسي در شكل آن درهم

. گيري هويت آن جامعه دارد اي در شكل كننده جامعه اي ساختار سياسي نقش تعييندر هر   

 مردم، انواع مشاركتهاي سياسي و ةنفوذ عامشكل و محتواي قدرت، گروه هاي مقتدر، ميزان 

ت ابراز وجود ئاشكال آن و بسياري فاكتورهاي ديگر در ساختار سياسي به مردم يك جامعه جر

  . دهد كه در واقع مكانيزمي براي به نمايش گذاردن هويت است مي
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  گيري هويت شهري آبادان  عوامل مؤثر در شكل :1نمودار

  

      تنوع فرهنگي

      عوامل اجتماعي 

      ساختار سياسي

      اقتصاد بومي و ملي

   ييبستگي جغرافيا

  

  عوامل 

  خليدا

    

      

      

      

  

هويت آبادان و 

  آباداني

      ها حضور خارجي

      اقتصادجهاني

      ها طبقات اجتماعي خارجي

      نفوذ قدرت بيگانه 

  الجيشي موقعيت سوق

  

  عوامل 

  خارجي

    

  

دم يك جامعه بر چه معيشتي مي باشند و فعاليتهاي اقتصادي آنها چگونه است و اينكه مر  

. گذارد دهي هويت آنها اثر مي مدت در شكل در دراز تنوع اقتصادي آنها به چه شكلي است،

كنش متقابل بين . جوامع شهري از مجموعه فعاليتهاي اقتصاد بومي و اقتصاد ملي تشكيل شده اند

ع هويت اقتصادي آن شهر وجود مي آورد كه در مجمو ه را بييتركيب زيبااقتصاد بومي و ملي 

  .  متفاوت باشدتواند از شهري به شهر ديگر كامالًاين هويت مي . شود ناميده مي

هاي آن با محيط زندگي  گيري هويت يك شهر بستگي انسان كلهاي مهم در ش يكي از جنبه  

.  استني هر جامعه بخشي از هويت آن جامعهبستگي مكا.  و مكاني استييبه لحاظ جغرافيا
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وي افراد تأثير دارد و نقش گيري خلق و خ  و اكولوژي منطقه در شكلييهاي آب و هوا ويژگي

گيري هويت اثر  طور مستقيم و غيرمستقيم در شكل هاي در معيشت جامعه دارد، لذا ب كننده تعيين

  . دارد

موني كه ارتباط تنگاتنگي با كشورهاي ويژه شهرهاي كشورهاي پيرا ههويت يك شهر، ب  

اگر تأثير عوامل خارجي در . دمراكز و استعمارگر داشته اند، فقط به عوامل داخلي بستگي ندار

در واقع در دوران . دهي هويت يك شهر از تأثير عوامل داخلي بيشتر نباشد، كمتر نيست شكل

گيري جوامعي شده است كه به معاصر كنش متقابل بين عوامل خارجي و داخلي منجر به شكل 

لحاظ نوع و كيفيت روابط اجتماعي نه ويژگي هاي جوامع سنتي را دارد و نه معيارهاي دقيق 

  .  نيز هستهمع كه متشكل از عناصر هر دو نوع جا در حالي،جوامع مدرن را

گيري هويت يك شهر و شهروندان آن با توجه به ويژگيهاي زمان  عوامل خارجي در شكل  

 جالب اينكه هر كدام از اين نكتة. ي برقراري ارتباط، از شاخص هايي تشكيل شده استتاريخ

گيري هويت آن شهر  همگون داخلي تأثير مشتركي بر شكلها در تعامل با شاخص هاي  شاخص

مهاجران خارجي . استيكي از اين عوامل مهم حضور خارجي ها به صورت مهاجران . گذارد مي

آورند و نفوذ فرهنگي خود را  ي مقصد مةعناصر فرهنگي را با خود به جامعباري از  معموالً كوله

بوميان معموالً به شكل هاي متفاوتي نسبت به فرهنگ خارجي . در تشكيل هويت مي گذارند

  . واكنش نشان مي دهند و نوع واكنش بر هويت اثر دارد

ر دنيا گسترده است و بر سراسچتر خود را داري  وران معاصر، اقتصاد جهاني سرمايهدر د  

ترين نقاط ممالك پيراموني قابل لمس  ه تا تأثير اين اقتصاد تا دورافتادههمين گسترش باعث شد

اند،  ماري و امپرياليستي داشتهشهرهايي از جهان پيراموني كه بيشترين ارتباط با مراكز استع. باشد

اليتهاي اقتصادي مدرن بر نوع معيشت فع. اند بيشترين تأثير را از اقتصاد مدرن جهاني دريافت كرده

  . كننده داشته است يري هويت افراد آن شهر نقش تعيينگ د مسلط شده در نتيجه در شكلافرا

 اجتماعي ةكنند معموالً از يك طبق  يك شهر جهان پيراموني مهاجرت ميهايي كه به خارجي  

، طبقات پايين و )باال(مسلط  ةاستعمارگران به صورت طبق. نيستند بلكه تنوعي از طبقات هستند

همين امر . طبقات متوسط از كشورهاي متفاوت وارد كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره شده اند
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باعث شده كه طبقات گوناگون خارجي با طبقات مشابه داخلي اختالط نموده وجوه فرهنگ 

  .  هويت اجتماعي ايجاد نمايدةعنوان پاي هطبقاتي را ب

كند زيرا نياز  د را اعمال ميرود خود به كشورهاي پيرامون نفوذ سياسي خواستعمار در بدو و  

قدرت . به يك كنترل حساب شده دارد تا بتواند اوضاع و احوال را به نفع خود پايدار نمايد

اين اعمال قدرت معموالً . استعماري به شكل هاي گوناگون در دوره هاي متفاوت اعمال مي شود

از برخورد قدرتهاي داخلي و خارجي . مقاومت هاي داخلي قرار مي گيرددر تقابل با نفوذها و 

 هويت مردم شهرهاي استعمارزده يك ساختار قدرت سياسي شكل مي گيرد كه بخشي از

  . شود مي

تواند مؤثر باشد،  گيري هويت يك شهر مي  كه در شكلييالمللي جغرافيا باالخره عامل بين  

 در كجاي ييمعموالً اينكه يك شهر به لحاظ جغرافيا. قه است يك شهر در منطييجايگاه جغرافيا

در ارتباط با نيروهاي خارجي مورد توجه ) موقعيت سوق الجيشي(يك مملكت قرار داشته باشد 

معموالً شهرهاي مرزي با شهرهاي دروني يك كشور از اهميت متفاوتي . متفاوتي قرار مي گيرد

 شدت هويت يك جامعه ة در درجييلذا جايگاه جغرافيا. براي نيروهاي بين المللي برخوردارند

  . تأثير مي گذارد

گيري  وامل مؤثر در شكل، كه در واقع الگوي نظري و تجربي ع1حال با توجه به نمودار   

، استحكام يي پيداةهويت يك شهر و شهروندان آن است، و با عنايت به تاريخ معاصر آبادان، نحو

  . گردد داني ترسيم و تحليل ميادان و آباو تغييرات هويت آب

  

  هويت آبادان و آباداني

 شهرهاي ايران متمايز مي كرد، فرهنگ خاص آن بود ةآنچه آبادان را بيش از هر چيز ديگر از بقي

اين .  است»معجوني«به طور كلي آبادان داراي فرهنگ .  خود را داشته استةكه مختصات ويژ

، ها انگليسي(رهنگ هاي مهاجران خارجي ، ف)هاعرب (فرهنگ محل تقاطع فرهنگ هاي بومي 

و فرهنگ ) وام مختلف ايرانياق(، فرهنگ هاي مهاجران داخلي )ها ها و پاكستاني اي ها، برمه هندي

 اختالط فرهنگي، دو نتيجه اين. بوده است...) ارمني ها، يهودي ها و (هاي مذهبي ايراني  اقليت
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مكانيزم توانست هويت  اين دو. م جدايي فرهنگينخست امتزاع فرهنگي و دو: برداشتكلي در

ساختاري . فرهنگي براي آبادان و آباداني به ارمغان بياورد كه از ساختار پيچيده اي برخوردار است

  . كه از يك سو عناصر جوامع سنتي و از سوي ديگر عناصر فرهنگ غربي را در خود دارد

 آبادان تنوع اقوام مختلف را در ةبه اندازشايد هيچ شهري را بعد از تهران نتوان يافت كه   

  عرب ها، صابئين،: ند ازاقوامي كه در آبادان سكونت داشتند عبارت بود. خود جاي داده باشد

ها،  ارس ها، ارامنه، آشوري ها، يهوديها، هندي ها، پاكستاني ها، رنگوني هاي برمه، ف انگليسي

ي از تاريخ معاصر آبادان عطكدام از اين اقوام در مقهر .  هالرها، بلوچ ها، كردها، ترك ها و كولي

وارد آبادان شدند و هر كدام عناصر فرهنگي خاص خود را به آبادان آوردند و به سهم خود در 

  . تشكيل فرهنگ معجوني آبادان مشاركت كردند و هويت فرهنگي آباداني را ساختند

 و توحيدي گوناگون در آبادان با  پيروان اديان و مذاهب الهيةحضور تنگاتنگ و با سابق  

چنان  ت رنگي در تاريخ معاصر آبادان آنكمان هف ة خود همچون رنگينهاي ويژ سنتباورها و 

 اديان و ةهاي ارزشي هر كدام از عناصر تشكيل دهند كيب زيبا و موزوني از آميزش جلوهتر

ة مردم آبادان ماعي مجموع ديني، به انسجام ساختار اجتييمذاهب را شكل داد كه عالوه بر زيبا

مني براي پيروان اديان و مذاهب آبادان پناهگاه ا.  تاريخي بخشيدناپذير، عيني و استحكامي خلل

.  همزيستي و رشد و شكوفايي مذاهب و اديان گوناگون بودةمختلف و آزمون موفقي در زمين

ن به هويتي واحد مبدل تمامي اين عوامل موجب گرديد تا انسجام و اتحاد حاكم بر فرهنگ آبادا

در طول تاريخ و به ويژه در تاريخ معاصر آبادان پيروان اديان اسالم، مسيحيت، كليمي، . گردد

به عبارت ديگر تنها تنوع ديني در آبادان وجود نداشت بلكه . زرتشتي و صابئي حضور داشتند

. اند ذاهب مختلف هم بودهديني پيروان م همه جانبة ديني در آبادان نشان مي دهد كه در هر ةمطالع

 جالب اين كه در اين شهر، به هيج وجه تضادها يا برخوردهاي بين پيروان اديان و مذاهب ةنكت

آبادان بسيار قابل تأمل بوده هويت گوناگون ثبت نشده است و همزيستي بين اديان همواره در 

  . است

ويت فرهنگي به نام يك ه: گيري و ظهور هويتي جديد شد تأسيس آبادان منجر به شكل  

وي كار مهاجران، گسستن از محيط  سريع آبادان، استقرار و اشتغال نيرةدر اثر توسع. آباداني



 

  

  فارس و بنادر خليجگيري هويت جزاير  عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و شهري در شكل202

اجتماعي سابق ديگر نقاط ايران و حتي خارج از ايران، سازماندهي شدن در نظامي جديد با 

مقرراتي نو، ايجاد تغييرات در شكل خانواده و روابط اجتماعي براساس موازين شهري جديد، 

در مدتي بسيار كوتاه همه و همه ... تعليم و تربيت فني و حرفه اي و نظام جديد آموزشي و 

فرهنگ . وجود آورد هگرايي را ب ب يافته از مدرنيته و بقاياي سنتفرهنگ و هويت معجوني تركي

 ةآبادان عميقاً مدرن و اقتدارگرايانه بود و از طرف ديگر به خاطر تنوع جمعيت و عوامل بازدارند

رهنگي بود پويا، پرانرژي،  اين تناقضات، فةثمر. آنان، اين مدرنيته همواره مشروط بقاي ماند

  27.مختلط و التقاطي

زبان و گويش محور فرهنگ . بستگي زباني و گويشي در شكل دهي هويت اثر زيادي دارد  

 لحاظ هاي كوچتري به اصوالً دايره.  گويش پديد مي آيداست و اصوالً فرهنگ در اطراف زبان و

جاي مانده فاظي كه از زبان پيشين برال و لهجه هاي محلي و يا حتي تركيب زبان اصلي با گويشها

يك زبان يا گويش تلفيقي از .  هويت و شدت و ضعف آن وسعت و ضيق مي بخشدةداير

گويش . چندين زبان، گويش و لهجه تأثير هويتي زيادي بر گروهي دارد كه به آن تكلم مي كنند

صرفاً در آبادان شنيده عنوان يكي از گويشهاي زبان فارسي، منحصر به فرد است كه  هآباداني ب

رو   از اين فتاد و دو ملت بوده است،از آنجا كه آبادان شهري مهاجري و به تعبيري شهر ه. شود مي

زياد بوده تا جايي كه برخي ... گيري اين گويش از زبان هاي انگليسي، هندي، عربي، لري و  وام

  . يرممكن مي شودشكل و حتي غسط كاربران ديگر گويشهاي فارسي ممواقع فهم آن تو

داري بوده كه به  دان يك اقتصاد كامالً پيش سرمايه آباةاقتصاد پيش از مدرنيزاسيون در جزير  

از يك سو تنوعي از فعاليت هاي سنتي كشاورزي، .  استيهاي خاص ة خود داراي پيچيدگينوب

و باالخره دامپروري، صيادي، صنعت حصيربافي، استخراج نمك، فعاليت هاي گمركي و بازرگاني 

خدمات كاروانسرايي و دريافت نذورات وجود داشته و از سوي ديگر اين فعاليتها صرفاً بومي 

  . موارد متأثر از ارتباط اقتصادي جزيره با خارج از مرزهاي خود استاز نبوده بلكه در بسياري 

 .شد  مركز تصفيه و صدور نفت تبديل ميبا كشف نفت در ايران، آبادان مي بايست به  

نياز چنين فعاليت اقتصادي تأسيس پااليشگاه نفت و احداث مخزن ها و اسكله هاي بارگيري  يشپ

انگليسي ها به علت منافع اقتصادي كه در اين موضوع داشتند، پااليشگاه و كلية . نفت بود
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 آبادان عمالً به صورت اقتصاد. تأسيسات مورد نياز در آبادان را با سرعت غيرقابل تصوري ساختند

يك اقتصاد كامالً متصل و وابسته به اقتصاد انگليس به وجود آمد و عمدتاً ارتباط چنداني با 

همه چيز اين شهر در خارج از ايران طراحي مي شد، ابزار و آالت از . اقتصاد ايران نداشت

اقتصاد شهر به . انگلستان آورده مي شد و حتي نيروي متخصص خارجي آن را به اجرا درمي آورد

  . اقتصاد با هويت نيمه استعماري تبديل شده بوديك 

سزائي گذاشت جريان ملي شدن صنعت  ائلي كه بر هويت آبادان تأثير بهيكي ديگر از مس  

منجر به فرآيند ملي شدن ) داخلي، ملي و بين المللي(تضادهاي سطوح سه گانه . نفت ايران بود

ن بيش از هر قسمت ديگر كشور، با در جريان ملي شدن صنعت نفت، آبادا. صنعت نفت گرديد

خروج كارشناسان و مديران انگليسي از آبادان، پااليشگاه . تغيير و تحوالت ناشي از آن مواجه شد

هاي  توانست آسيب صص رو به رو كرد كه به هر جهت ميآبادان را با خالء نيروي انساني متخ

 به وجود  اراده و همبستگيكنان آبادانياما در اين رابطه بين كار. وارد نمايدبر اقتصاد شهر جدي 

 بيشتر ةآمد كه نه تنها مانع از هر گونه توقف در صنعت نفت نگرديد، بلكه برعكس باعث توسع

ت اين امر نشاني ديگر از هويت پوياي شهر آبادان و آباداني ها بوده اس. اقتصاد نفتي آبادان گرديد

  . نظير است كه در مقايسه با ديگر شهرها بي

هاي اقتصادي معاصر مربوط  دي هويت آبادان به مجموعه فعاليتخرين شاخص اقتصاآ  

بنا به داليل اقتصادي، تأسيس پتروشيمي در آبادان در اولويت قرار گرفت و احداث آن . شود مي

آبادان به يك مركز تجاري .  بودن خارج كرد»يك رشته اي«فعاليت اقتصادي مدرن آبادان را از 

.  توانست اهميت تجاري خود را بين بنادر مطرح ايران به دست آورد ون تبديل شدبسيار مهم ايرا

در نتيجه آن قدر .  مي كند تجاري معموالً فعاليت هاي خدماتي سطح بااليي را طلب-شهر صنعتي

هاي خدماتي در آبادان گسترش پيدا كرد كه به نظر مي رسيد آبادان بدون پااليشگاه و  فعاليت

  .  حيات باشدةادر به ادامپتروشيمي هم ق

 ةدر آبادان، به علت همجواري نظام هاي سنتي، شهري و شركت نفتي در يك مجموع  

پيچيده، روابطي خاص وجود داشت كه مشخص مي كند چه كسي، چه چيزي را به چه دليلي 

ر نهايت و د. اند اشتهدريافت مي كرده و يا افراد و گروه هايي با موقعيت هاي ويژه، نفوذ بيشتري د
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ري نسبت به ديگران برخوردار ، از احترام بيشتاي به دليل احراز جايگاه هاي خاصكه عده اين

تمام شهرهاي ايران متفاوت است،  در طرح طبقاتي جامعه آبادان كه از لحاظ هويتي با. اند بوده

ر اين در كنار يكديگر قرار داشتند، ثانياً د) طرح سراميكي(طبقات اوالً به صورت شطرنجي 

 شطرنجي، طبقاتي به صورت دوقطبي در مقابل هم بودند، ثالثاً در ساختار دوقطبي، هر ةمجموع

طبقات اجتماعي در . قطب در درون خود به صورت سلسله مراتبي از اقشار مختلف بوده است

مناطق :  مجزا متمركز هستندة سه قسمتي در سه نقطةشهرستان آبادان به صورت يك مجموع

  . ، منطقه شهري و مناطق نخلستانيشركت نفتي

 -كارگري(كه ساختي دو قطبي داشت اجتماعي در ساخت شركت نفت ضمن آنطبقات   

. بوده است) كارگري، كارمندي، مديريتي(اما مبتني بر يك سلسله مراتب بسيار شديد ) كارمندي

اد و مهارت در اين سلسله مراتب هرمي تشكيل مي شد كه از قاعده به طرف رأس هم ميزان سو

سپس طبقات . ها افزايش مي يافتميزان دستمزد و امكانات رفاهي آنافراد باال مي رفت و هم 

مدنظر قرار مي گيرد كه از يك ساختار ) معروف به شهر( غيرشركت نفتي ةاجتماعي در منطق

توان از آن  ي مي سه بخشةدوقطبي طبقات مسلط و تحت سلطه تشكيل شده است اما يك جامع

در . طبقات باال، متوسط و پايين: تاج كرد به اين صورت كه افراد در سه طبقه جاي گرفته انداستن

بران  ها و فالحان يا همان سهم ة اصلي مالكان و صاحبان نخلها نيز با دو طبق مورد نخلستان

 مستقل هست كه باعث شده طبقات اجتماعي ة توليدكنندةاما در آن ميان يك طبق. رو هستيم روبه

اين ساختار طبقاتي بافت فيزيكي شهر را هم .  كلي تقسيم كندةر سطح نخلستان ها را به سه طبقد

شكل داده است به اين معني كه در مناطق شركت نفتي محله ها و مسكن ها به صورت سلسله 

هاي  به صورت محلهگاه  در مناطق شهري، سكونت.  بوده استمراتبي منطبق بر ساختار اجتماعي

 مرفه، متوسط و ، سطح پايين و سطح متوسط وجود داشته و خانه ها نيز به صورتسطح باال

باالخره . كت نفتي استشود كه دقيقاً منطبق بر ساختار اجتماعي مناطق غيرشر فقيرنشين ديده مي

توان مشاهده   ميهاي انفرادي را اي و خانه هاي چندخانه ها، اجتماعات گسترده، آبادي در نخلستان

  .  دسته بندي هاي فرهنگي بيشتر قابل توجيه هستندمسئلها كرد كه ب
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 ةمسئلداد  ه هويت ويژه اي را به اين شهر مي آبادان كةيكي از شاخص هاي بارز در جامع  

: در آبادان عمدتاً دو شكل خانواده قابل شناسايي بود. ساخت خانواده و روابط بين خانواده ها بود

علت ساخت مسكن،  هكالً در مناطق شركت نفتي ب. گسترده ةاي و خانواد هاي هسته هخانواد

خانواده هاي هسته اي خويشاوند داراي روابط . اي باشند ها مجبور بودند به شكل هسته وادهخان

ساده با يكديگر بودند زيرا بسيار اتفاق مي افتاد كه گروه هاي خويشاوندي به آبادان مهاجرت 

 ةعلت شرايط سخت مسكن، چندين خانواد هب. وت بود شهري وضع متفاةدر منطق. كرده بودند

 گسترده ةخويشاوند و در بعضي مواقع غيرخويشاوند در يك واحد مسكوني تشكيل يك خانواد

البته در مناطق غيرشركت نفتي به مرور زمان با گسترش ساخت و سازها و افزايش . را مي دادند

 بيشترنشين  ساختار خانواده در مناطق نخلستان. داي رواج پيدا كر هسته ةتوانايي مالي مردم، خانواد

آغاز » بيت« گسترده بود كه تحت تأثير ساختار ايلي بود و با كوچكترين واحد يعني ةخانواد

ه غير از بيت واحدهاي ديگر ب.  گسترده عرب بودةبيت محل سكونت يك خانواد. شد مي

. شد مي» قبيله« يا »طايفه« و »عشيره«، »جموله«: شامل ساختار ايلي عرب ها ةدهند تشكيل

 خانواده از ويژگيهاي هويتي ة گسترد-گونه كه مالحظه مي شد، در آبادان ساختار هسته اي همان

  . شهر بوده است

 نظام آموزش و پرورش آن ةيكي از تفاوتهاي اساسي آبادان با ديگر شهرهاي ايران در زمين  

 جديد آن مبتني بر صنعت بوده ة توسعة مرحلگذاري  مدرن بوده و پايهچون آبادان شهري. بود

كه شركت نخست آن. و شكل در آن رواج دادنداست، از همان ابتدا نظام آموزشي جديد را در د

ه بود كه تمام نفت براي خود يك نظام آموزشي از سطوح پايين تا سطوح عالي طراحي كرد

هاي فني و غيرفني را با كيفيت گرفت و براي اين منظور انواع آموزش  كاركنان خود را دربرمي

كه با گسترش اين نظام آموزشي خاص، نظام آموزشي عمومي ملي سيار باال ارائه مي داد و دوم آنب

ة كنند ش هاي شركت نفت نداشت بلكه تكميلدر آبادان پياده شد كه به هيچ وجه تضادي با آموز

دانست كه به ن شركت نفت مي چو. آموختگان شركت نفت بود سطوح تحصيلي دانش

 آموزش هاي خود نياز دارد لذا در گسترش امكانات براي آموزش ةهاي ملي به عنوان پاي آموزش
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در مجموع آبادان از لحاظ آموزش، هويتي خاص . و پرورش آبادان از هيچ كمكي دريغ نمي كرد

  . داشت

. ده استهاي سياسي مختلفي بو  فعاليتآبادان به عنوان نخستين شهر صنعتي كشور كانون  

د و در تاريخ سياسي معاصر شو اي  ويژه از لحاظ سياسي داراي هويتهمين امر باعث شده تا

آبادان قبل از مدرن شدن تحت سيطره و حاكميت شيخ خزعل به صورت . اشدايران بسيار مؤثر ب

در آبادان  اي حاكميت دوگانهبا روي كار آمدن رضاخان .  استشده اداره مي» نيمه خود مختار«

از سوي .  را در آبادان پياده كرده بودند»شبه استعماري«ها سيستم  از يك سو انگليسي. وجود آمد به

خواست  در ايران به وجود آمده بود كه مي با تشكيالت انتظامي جديد »شبه مدرن« يديگر حكومت

 و  كارگر صنعتي مدرن در آبادان از يك سوة طبقةتوسع. حاكميت خود را بر همگان نشان دهد

 امكانات كافي براي كارگران ايراني از سوي شركت نفت از سوي ديگر باعث رشد ةعدم ارائ

هاي جنبش كارگري   و براي اولين بار در ايران نطفهآگاهي اعضاي اين طبقه در آبادان گرديد

ها و عامالن حكومتي  ان پااليشگاه در آبادان، انگليسيشكل گرفت و با اولين اعتصاب كارگر

لذا دست اندركاران . شدند كه بايد بيشتر مراقب رفتار كارگران صنعت نفت در آبادان بودمتوجه 

نند زيرا احساس  آبادان، بر آن شدند كه كنترل بر شهر را خود اعمال كةحكومتي نظام جامع

ردمي، از است و نه منافع مشان  مي برقرار مي كنند به خاطر منافعها اگر نظ كردند انگليسي مي

  . تضاد بين حاكميت و انگليسي ها عيان شد و همين امر منجر به اشغال آبادان گرديدرو اين

ي عيني تبعيضات اقتصادي و پس از اشغال آبادان در جنگ جهاني دوم، با وجود زمينه ها  

 در آبادان، براي اولين بار در ايران، »سنديكاليسم«هاي صنفي كارگران ايراني شركت نفت  خواسته

.  درصد كاركنان، به عضويت اتحاديه هاي كارگري پيوستند90تقويت شد و تقريباً به طور جدي 

 سؤالها را در آبادان زير   اعتصابات سنگيني موقعيت انگليسي،  اول حكومت محمدرضاشاهةدر ده

 ةهاي عمد  جنبش ملي كردن صنعت نفت يكي از پايگاه. كارگر اعالم گرديدةبرد و تقاضاهاي طبق

ملي شدن صنعت نفت مي بايستي در آبادان به .  سياسي خود را در آبادان يافت-فعاليت صنعتي

لذا كارگران و كارمندان صنعت نفت در آبادان با يك حركت به موقع . واقعيت تبديل مي شد

و با ها خارج كردند   نفت آبادان را از كنترل انگليسيهمگام با خواست ملت ايران، پااليشگاه عظيم
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 آمريكا ةاما در زماني بسيار كوتاه در ايران، اياالت متحد. اندازي مجدد آن پرداختند درايت به راه

 سياسي ايران، عمال ةجانشين استعمار پير گرديد و با حذف طراح ملي شدن صنعت نفت از صحن

 ايران و از آن جمله در آبادان اعمال ةا بر هم ر خودةها سلط ييحكومتي اين بار با كمك آمريكا

   .كردند

مدرن و يك روند سركوبي   شدن صنعت نفت، ما شاهد يك ديكتاتوري كامالً پس از ملي  

گرايان و مذهبيان در  گرايان، چپ هاي رهبران صنفي، ملي فعاليت. شديم  سيستماتيك در آبادان

 سياسي در  آبادان شديداً منع گرديد و رژيم با سيستم ساواك خود از هرگونه تشكل و فعاليت

آموزي، دانشگاهي، مراكز  اما مردم هميشه آگاه آبادان در سطوح دانش. لوگيري كردآبادان ج

ها،  مذهبي، محافل روشنفكري، تجمع هاي كارگري، تماس هاي صنفي و بسياري از گردهمايي

اعتراضات خود را با يكديگر رد و بدل مي كردند و به شكلي واضح در تضاد با مجموعه نظام 

  انفجار، شهريةجموعه اين تضادها بود كه از آبادان شهري ساخته بود آمادم«. سياسي حاكم بودند

 اعتراض و فرياد ةمردمي كه آماد. ستيز جو و گاهي پرخاشگر و ظلم ساخته بود با مردمي بيدار بهانه

ا ركس موقعيت را براي اعتراض و اعتصاب مهيا كرد و منسوزي سي ة آتشكه واقعتا اين 28.»بودند

رچه به جوشش درآمد و با اعتصاب عظيم كاركنان شركت نفت، مردم آبادان دين خود آبادان يكپا

  . را نسبت به انقالب ادا كردند

 و شرايط طبيعي آن ييدهي هويت يك شهر موقعيت جغرافيا آخرين عامل موثر در شكل  

عنوان  ه خاص خود در مقطعي از تاريخ معاصر ايران بيي آبادان با ويژگيهاي جغرافياةجزير. است

يگر از سوي د. ترين محل براي يك اقتصاد نوين مبتني بر صنعت نفت در نظر گرفته شد مناسب

داري در سطح بسيار وسيع شده بود كه همين امر ايران را در  آب و هواي آن باعث گسترش نخل

همچنين مرزي بودن اين جزيره . جايگاه رفيعي از لحاظ توليد و صادرات خرما قرار داده بود

قرار ) چه با دولت عثماني و چه بعدها با حكومت عراق(هميشه آن را در مركز مناقشات مرزي 

 باعث توجه خاص انگليسي ها به اين جزيره شد  آبادان اوالًييبنابراين، موقعيت جغرافيا. مي داد

 به و آبادان را به اولين شهر مدرن طراحي شده در خاورميانه تبديل كرد، ثانياً توليد كشاورزي
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سبك سنتي را در جوار فعاليتهاي صنعتي حفظ نمود و ثالثاً شهر را هميشه در معرض بيگانگان 

  . قرار داد

دار  نظير آن را خدشه گرفت و جنگ تحميلي هويت بي لة عراقي ها قرار ميآبادان مورد حم  

قتصاد و  اديد،نخست، ساختار فيزيكي شهر كه نشاني از هويت اين شهر بود شديداً صدمه . كرد

ا از ديگر وجود آمده بود و اين شهر صنعتي ر هسال ب كه طي يكصدرا، زيربناهاي اقتصادي 

كباره مجبور به مهاجرت ساكنان شهر را به ي. دكرشهرهاي ايران متمايز نموده بود، تخريب 

 اجتماعي -ها در شهرهاي مختلف ايران بر هويت فرهنگي پراكنده شدن آباداني. كند اجباري مي

زده و  هاي جنگ  اجتماعي زيادي گريبانگر آبادانيآسيب هاي.  شديدي وارد مي كندةنها لطمآ

 يك شاخص اصلي هويت آباداني عنوان ه فرهنگي آباداني ب-انسجام اجتماعي. مهاجرين مي شود

  . گردد دار مي خدشه

بلي خود را باالخره بعد از هشت سال جنگ خاتمه مي يابد اما آبادان ديگر هيچگاه ساختار ق  

  خودةپااليشگاه آبادان رتب. تعداد زيادي از مهاجرين هرگز به آبادان برنگشتند. به دست نمي آورد

ليتهاي شهر ترين پااليشگاه جهان از دست مي دهد و همين امر كل اقتصاد و فعا عنوان بزرگ را به

 خود ةر شادابي و قو شديدي خوردند و هيچگاه ديگةنخلستانها ضرب. دهد را تحت تأثير قرار مي

كند و  ت اقتصادي سطح باالي شهر افول ميبه عبارت ديگر هوي. در توليد به دست نياوردند را

  . بيكاري و بالطبع آسيب هاي اجتماعي از ويژگيهاي آبادان شده است

مداري جو   قومفرهنگ امروز آبادان آن تركيب زيباي قبلي را از دست مي دهد و متأسفانه  

همين امر ). عرب در مقابل عجم(تماعي، سياسي و اقتصادي شهر را دوقطبي مي كند فرهنگي، اج

باعث گرديده كه همكاري هاي قوي قبل از جنگ در اين شهر بين گروه هاي مختلف رسمي و 

غيررسمي به مقدار زيادي افول كند و باعث كندي و تأخير در امر بازسازي و توسعة كلي شهر 

در اين رابطه است كه .  باعث و عامل عدم توسعه بعد از جنگ مي داندهر گروه، ديگري را. شود

  . هويت آبادان و آباداني ضربه ديده است
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  گيري نتيجه

 حاضر نتيجه گرفته مي شود اين است كه آبادان اولين شهر صنعتي مدرن ةآنچه از بحث هاي مقال

 داراي هويت در نتيجه از اين لحاظ شهر ،ايران بوده كه اقتصاد ايران را با اقتصاد جهاني پيوند زده

ت آوردند زيرا دس هنظيري در بين شهرهاي ايران بوده و مردم آن در همين رابطه هويتي خاص ب بي

توان يافت كه مردم آن از لحاظ فعاليتي، همزمان دو فعاليت اقتصادي مدرن و  كمتر جوامعي را مي

  . سنتي را در سطح بين المللي داشته باشند

ك ساختار بدون تضاد، فرهنگ حاظ فرهنگي تنوعي از فرهنگهاي خارجي و داخلي در يبه ل  

يگانگي فرهنگي برخوردار ده است كه ضمن تنوع فرهنگي از وجود آور ه اين شهر را بمعجون

فرهنگ . باشد ثرگرايي در عين يگانگي فرهنگي ميبنابراين هويت فرهنگي شهر تك. بوده است

  . فتن با فرهنگ تمام شهرهاي ايران متفاوت مي شودآبادان پس از انسجام يا

 طبقات اجتماعي و فضاي ة ساختار اجتماعي، بافت شهر به شكل سراميكي در زمينمورددر   

وجود آمد كه ضمن دو قطبي بودن طبقات اجتماعي از يك ساختار سلسله مراتبي  هسكونتي ب

شود و هويت طبقاتي  اتي ديده نميران چنين ساختار طبقدر هيچ شهر اي. برخوردار بوده است

  . نيز وجود دارد) شطرنجي( طرح سراميكي ،آبادان بر اين است كه در عين دوگانگي طبقاتي

باالخره به لحاظ سياسي، آبادان در تاريخ يكصدسالة خود تنوعي از شرايط، فعاليتها و   

اي را عرضه   ويژهگاهي سياسي هميشه وضعيتهاي سياسي را به خود ديده كه از منظر آ گروه

طلب خارجي و داخلي، از يك  قبال قدرتهاي سلطهدر عين تنوع سياسي، هميشه در . كرده است

  .  شده استي كليتصورت هانسجام سياسي برخوردار بوده و همين امر باعث حفظ آبادان ب

 وجود آورد هتعامل بين نظام داخلي سنتي و نظام خارجي مدرن مجموعه اي را در آبادان ب  

خارجي و بوميان جزيره داراي جمع مهاجران داخلي و : كه داراي هويتي مخصوص شد

نظام اجتماعي آبادان، طي سال هاي قبل از جنگ . هاي متفاوت در تركيبي منسجم فرهنگ خرده

ولين در پياده كردن ئ و تالشهاي مسه از امكانات سطح باالي شركت نفتتحميلي با استفاد

 آباداني را به عنوان يك الگوي همزيستي ةتوانست هويت ويژروشهاي خارجي و داخلي 

عنوان  هاما جنگ تحميلي ب. آميز اقوام، گروه ها و پيروان مذاهب مختلف، حفظ كند مسالمت
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جمعي  مهاجرت دسته. ادي را متالشي نمود مخرب طي هشت سال زيربناهاي اقتصينيروي

هاي   فرهنگي ضربه-آبادان از لحاظ اجتماعي از آنها به ييها و عدم برگشت درصد باال آباداني

 و در يك كالم، شهر با باالترين اين شهر و شهروندان آن وارد نمودناپذيري به هويت  جبران

  . برد ز آسيب هاي اجتماعي زيادي رنج مي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي اةسطح توسع
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