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چكيده
حفظ و ارتقای هويت مذهبي از دغدغههای جامعة مذهبي ايران است .فرايند جهانيشددن
در چند دهة گذشته ابعاد مختلف حيات فردی و اجتماعي ايرانيان را تحت تأثير قدرار داد
است .اين مطالعه تأثير فرايند جهاني شدن فرهنگي را بر هويت مذهبي دو گرو قدومي لدر
ساكن شهر نورآباد ممسني و عرب ساكن شهر كنگان و توابع مورد بررسي قرار داد است.
در ابتدا تحقيقات پيشين مورد بررسي قرار گرفت .سپس بدا اسدتفاد از چدارچوب ن دری
مبتني بر ن رية گيدنز شش فرضيه مطرح شد .نمونة مورد مطالعه  777نفر از اهدالي  51تدا
 46سالة ساكن اين دو شهر بودند كه به شيوة نمونهگيری تصدادفي چندمرحلدهای انتخداب
شدند .با استفاد از تکنيک تحليل عاملي اكتشافي ،د سبک زندگي در شدهر شديراز يافدت
شد كه بر اساس ماهيت متغيرها نامگذاری شدند .يافتههای تحقيد نشدان داد كده بدين دو
گرو قومي لر و عرب مورد مطالعه ،تفاوت معنيداری از حيث هويت مذهبي وجود داشته
است .همچنين نتايج حاصل از تکنيک رگرسديون چنددمتغير  ،نشداندهنددة آن اسدت كده
بهترتيب متغيرهای سبک مذهبي ،سبک علميدآموزشي ،بازانديشي ،سبک ورزشي ،آگداهي
از جهانيشدن ،سبک مشاركت فرهنگي ،سبک موبايلي بر روی هم  64/7درصدد تغييدرات
را متغير هويت مذهبي را تبيين كرد اند.
کلیدواژه :جهانيشدن ،هويت مذهبي ،قوم لر ،قوم عرب.
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مقدمه و طرح مسئله

نياز انسان به دين و مذهب قدمتي به عمدر تداريد داردز زيدرا بشدر از همدان ابتددای
زندگي خود به حمايتكنند ای مقتدر و تکيهگاهي نيرومندد احسداس نيداز مديكدرد
است .محققان پيشگامي همچون فرويد ،5جيمز ،2آلپورت ،6يونگ 6در مدورد موضدو
دين بحث كرد اند .امروز بررسي علمي باورهای مذهبي و ارتبدا باورهدا بدا سداير
ساز ها اهميت ويژ ای يافته است .در واقع دين به عنوان نوعي فلسفة فکری با داشتن
نگرش خاص به جهان هستيز جهان بيني ،ايدئولوژی و معرفت شناسي خاص خدود را
دارا است كه نه تنها پاسخگوی سؤاالت اساسي انسان در مورد پيدايش و تکوين جهان
هستي و انسان است و روابط بيروني فرد در قبال ن ام های اجتماعي سياسي و تربيتي
را تعين مي بخشد ،بلکه حس دروني وجود فردی يا هويت شخص را نيز تحت تدأثير
قرار ميدهد (گوتک .)5637،1دين به م نزلة يک منبدع مهدم آرامدش و آسدايش ،حدس
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كنترل و اميد را برای افراد در رويارويي با واقعيت های نامساعد زندگي دنيوی ،خدوا
اقتصادی ،اجتمداعي ،فيزيکدي يدا رواندي ،فدراهم مديكندد (وفدايي بوربدور.)5673 ،
برخورداری از دين و تعاليم مذهبي مشترک ،پايبندی و وفاداری به آن ،اعتقاد و تمايل
به مناسک و آيين های مذهبيِ فراگير در فرايند شکل دهيِ هويدت ملدي ،بسديار مدؤثر
است .مذهب عالو بر اينکده از لحدا كداركردی عامدل مهمدي در روابدط اجتمداعي
به حساب مي آيد ،موجب دلگرمي ،سرزندگي ،نشا و اشتياق عمدومي اسدت ،ضدمن
آنکه در بسياری مواقع مذهب در مفهوم جامعه شدناختي ،بدا تأكيدد بدر بُعدد عيندي و
خارجي آن ،با ساير مضامين ملي ازجمله دولت ،تاريد و ميدرا

فرهنگدي درآميختده

است (حاجياني.)276 :5671 ،
يکي از مسائلي كه در مسير رشد و تحول انسان از تکاليف مهدم رشددی محسدوب
ميشود ،پيدايش دركي از خود يا كسب هويت استز اين احساس كه كيستم؟ در جامعده
چه جايگاهي دارم؟ و از زندگي چه ميخواهم؟ از طري پاسدخگويي بده پرسدشهدای
1. Freud
2. James
3. Alport
4. Young
5. Gvtk

بنيادی ،ابعاد شخصيتي هماهنگي و انسجام الزم را مييابند .اريکسون )5146( 5هويدت
را مفهومي سازمانيافته از «خود» ميداند كه از ارزشها ،باورها و اهدافي كه فدرد بددان
پايبند است ،تشکيل شد است.
در جامعهشناسي ،واژة هويت به معنای چه كسي بدودن اسدت و نيداز بده آن ،حدس
شناساندن خود و يک سلسله عناصر فرهنگي و تاريخي را در فرد يا يک گدرو انسداني
تحريک ميكند .هر نو وابستگي اجتماعي ،نمودار بخشي از ويژگيهای انسدان اسدت.
اين ويژگيها ،معرفت و شناخت ابنای بشر را تسهيل ميكند (مجتهدزاد .)567 :5674 ،
بر اين اسداس هويدت عبدارت اسدت از مجموعدة خصوصديات ،مشخصدات فدردی و
اجتماعي ،احساسات و انديشههای مربو كه فرد آنها را از طري توانايي كنش متقابدل
با خود و يافتن تصوراتي از خود به دست ميآورد و در جدواب سدؤال «مدن كيسدتم؟»
ارائه ميدهد .به ن ر برگر «مردمي كه برای نخسدتين بدار بدا يکدديگر آشدنا مديشدوند،
ميكوشند به هويت رابطهای دست پيدا كنندز يعني نقطة مشتركي بيابند كه وجده تمدايز
آنها از ديگران است .اين كار موجب ميشود كه هريک از افراد نقدشهدای جداگاندهای
داشته باشند .در سطح باالتر ،وقتي مردم هويت مشترک را كشف ميكنند مدي توانندد از
اين طري به نوعي انسجام برسند (كالنتری و همکاران.)5633 ،
اگر كل يک جامعه را يک ن ام كل در ن ر بگيريم ،آنگا مجموعهفرهنگهای محلي
و منطقهای شکلدهندة آن جامعه را نيز ميتوانيم خرد ن امهای فرهنگي بناميم .انسدجام
نهايي جامعه ،محصول ارتبا من م ميان اين خرد ن امها و همچنين ارتبدا ن دميافتده
هريک از اين خرد ن ام ها با ن ام كلدي اسدت .اگدر هركددام از ايدن رابطدههدا نتوانندد
نقشهای خود را بهدرستي ايفا كنند ،ن ام نميتواند كاركردهای خود را بهدرستي اجدرا
كند .جامعة ايران نيز از اين امر مستثني نيست .جامعة ايران ،چندقوميتي و دارای حياطي
موزائيکي است .اقوام متفاوتي در سراسر مرزهای ايدران مسدتقر شدد انددز بدرای مثدال،
ترکها ،لرها ،كردها كردها عربها ،بلوچها و  ....برای اجدرای كاركردهدای ن دام كدل،
هركدام از اين خرد ن امها بايد نقشها و كاركردهای خود را در قبال ن ام كل و متقابالً
ن ام در قبال آنها انجام دهد ،اما ما شاهد نقصهايي در ن ام كلي و خرد ن امها هسدتيم
(نواح و تقوینسب.)562 :5634 ،
1. Erikson
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در چنين بستری و بعد از دهة هشتاد ميالدی ،با گسدترش فنداوریهدای ارتبداطي و
اطالعاتي ن ير ماهوار  ،اينترنت و گسترش شبکههای ارتباطي در جهان ،فرهنگ مددرن
در جهان گسترش پيدا كرد .با فرايند جهانيشدن ،شبکههای ارتبداطي و مداهوار هدا بدا
اينکه فرايند يکسانسازی فرهنگ جهاني را دنبال ميكردند (خواجدهندوری،)4 :5636 ،
اما درعينحال موجب خل تمايزات گوناگون ميان مردم شدند .افدراد بدا ايجداد تمدايز،
سعي در متفاوت نشان دادن خود از ديگری داشتند .اين امر با مصرف كدردن (كاالهدای
مادی و معنوی) نمود عينيتری به خود گرفت و ادبيات جديددی تحدت عندوان سدبک
زندگي وارد عرصة جامعهشناسي شد (اباذری ،چاوشيان.)4 :5635 ،
هدف اين پژوهش پاسخگويي به اين سؤال است كه «جهداني شددن فرهنگدي چده
تأثيری بر هويت مذهبي قدوم لدر و عدرب سداكن ايدران دارد؟» .يکدي از خصوصديات
عربهای كنگان ارتبا زياد آنها با كشورهای عربي حاشية خليج فارس اسدت .لرهدای
شهر نورآباد نيز ارتبا زيادی با كالن شهر شيراز دارند كه در تحقيقات پيشين مشخص
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شد است كه بهشدت تحت تأثير فرايندد جهدانيشددن اسدت (خواجدهندوری.)5631 ،
همچنين اين دو گرو قومي به لحا امکان دسترسي نويسدندگان بده آنهدا نيدز مناسدب
بودند.
مروری بر مطالعات پيشين

مطالعة خواجهنوری و همکاران ( 5616الف) نشدان داد كده فرايندد جهدانيشددن فرهنگدي
ميتواند هويتهای جمعي (مانند هويت ملي) را تحت تأثير قدرار دهدد .از سدوی ديگدر در
مطالعهای ديگر كه خواجهنوری و همکارانش ( 5616ب) بر روی دانشجويان انجدام دادندد،
استفاد از اينترنت بهعنوان يکي از فناوریهای جهانيشدن بدا هويدت ملدي رابطدة مثبدت و
معناداری داشته است .مطالعة خواجهنوری و رياحي ( )5612نشان داد كه فرايند جهانيشدن،
دنياگرايي را در ميان زنان سه شهر تهران ،شيراز و استهبان تقويت كرد است .مطالعة ديگری
از خواجهنوری و همکارانش ( 5615الف) بر روی سبکهای زندگي بدهعندوان مؤلفدهای از
فرايند جهانيشدن فرهنگي و گرايش به حجاب بهعنوان شاخصي از هويدت مدذهبي نشدان
ميدهد كه برخي از سبکهای نوين زندگي با گرايش به حجداب رابطدة منفدي و معنداداری
داشتهاند .مطالعة خواجهنوری و همکارانش ( 5615ب) بر روی رابطة سدبکهدای مختلدف

زندگي و دينداری جوانان در شهر شيراز نشان داد كه سبکهای جديد زنددگي كده متدأثر از
فرايند جهانيشدن فرهنگي هستند ،رابطة معنيدار و معکوسي با ميزان دينداری آنها داشتهاند.
نتايج مطالعة كوهي و حسني ( )5615نشان مدي دهدد كده اسدتفاد از فنداوریهدای
اطالعاتي و ارتباطي نوين با هويت ديني و ملي رابطة منفي داشته است .مطالعة نوابخش
و نيکوكار ( )5617نشان مي دهد كه مصرف كاالهای غربي در بين دانشجويان دانشدگا
آزاد مورد مطالعهشان به بحران هويت انجاميد است .همچنين جهانيشدن فرهنگدي بدا
بحران هويت رابطة معکوس ضعيفي داشته است .متأسفانه در تحقي فوق نحوة سنجش
جهانيشدن فرهنگي ذكر نشد است .پوالدی ( )5637در مقالة ن ری خود معتقد اسدت
كه بين فرايند جهانيشدن و جنبشهای هويتيابي مانند هويت ملي و بنيادگرايي ديندي
مالزمت وجود دارد .اين جنبشهای هويتي ،بخشي از جهانيشددن بدهشدمار مديآيندد.
مطالعة رفعتجا و شکوری ( )5637نشان داد است كه استفاد از اينترنت به تضدعيف
هويت اجتماعي كه بخشي از آن هويت ديني بود  ،انجاميد اسدت .گرگدي ( )5631در
مطالعة خود با تکيه بر آرای گيدنز نشان ميدهد كه بازانديشي كه متأثر از جهدانيشددن
رسانهها است ،هويت افراد را تحت تأثير قرار داد است.
در مطالعهای ن ری ،واتسون ( )5632نشان داد كه زنان در مواجهه با جهانيشددن و
مصرف به سبک غربي ،به حجاب بهعنوان نمادی از مذهب تأكيد فزايند ای داشدتهاندد.
در مطالعة مهتا )2757( 5بر روی زنان مسلمان هندی مشخص شد كه مصرف محصوالت
رسانهای آنها را بهشدت تحت تأثير قرار داد است و آنها سبک زندگي الگوهدای رفتداری
خود را مورد بازانديشي قرار داد اند .آرمفيلد 2و هولبرت )2772( 6در مطالعهشان نشان
دادند كه رابطة معکوسي بين استفاد از اينترنت و هويت مذهبي وجود دارد.
چارچوب نظری

هويت ديني به رابطة انسان با دين و نسبتي كه با آن پيدا ميكندد ،اطدالق مديشدود.
سنگ بنای هويت ديني تعهد و پايبندی است .هويت ديني نشان دهندة احساس تعل
و تعهد به دين و جامعة ديني است .مهم ترين دستاوردهای هويت ديني پاسد دادن به
1. Mehta
2. Armfield
3. Holbert
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پرسش های بنيادی ،جهت بخشيدن به زندگي ،وحدت اعتقادی و معندا بخشديدن بده
جهان است (اشرفي« .)11 ،572 ،11 :5637 ،گالک 5و استارک 2پدنج بُعدد اعتقدادی،
مناسکي ،تجربي ،دانش ديني و پيآمدی را برای مطالعة دين در ن ر گرفتهاند .عالمه
جعفری اين تقسيم بندی را يکي از عاليترين تقسيمبندی ها دانسته است كه در زمينة
دينداری انجام شد و توجه به آن را بدرای محققدان ،ضدرورت درجدة اول خواندد
است» (طالبان.)54 :5637 ،
در دنيای امروز اديان نيدز بده مانندد تمدامي نهادهدای اجتمداعي بدا تحدول فرهنگدي
مواجهاند .اين موضو هنگامي مهمتر جلو ميكند كه دريابيم ،انتقال دين به نسدلهدای
جوانتر ،همان فرايندی است كه دين از آن طري  ،خود را بهمثابه «دين در جريان زمان»
شکل ميدهد .اين همان چيزی است كه موجب پويايي دين مديشدود و ديدن را بدرای
انتقال خود در جريان زمان توانا ميسازد .مسيرهای گوناگوني كه مستلزم شناخت ابعداد
متفاوت و تركيبهايي از هويتيابي ديني در ابعاد اجتماعي ،اخالقي ،عاطفي و فرهنگي
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هستند ،در دنيای امروز ممکن است در تقابل با الگوهای سنتي آن قرار گيرند .بندابراين
مس د لة «انتقددال» در كددانون توجدده جامعددهشناسددي دينددي قددرار مدديگيددرد (كاوسددي و
حسينزادگان.)5617 ،
ازجمله عواملي كه بر هويت ديني افراد يدک جامعده تدأثير مديگدذارد ،سدبکهدای
گوناگون زندگي است كه افراد در جريان تحول فرهنگي برای خود انتخداب مديكنندد.
سبکهای زندگي از شاخصهای مهم فرايند جهانيشدن هستند .اين سبکها در عصدر
سنت فرصت چنداني برای بروز و نمود نداشتند ،اما از عصر مدرنيتده بده بعدد بدهدليدل
شرايط به وجودآمد و فراهم شدن امکانات گوناگون برای افدراد و فرصدت گدزينش از
ميان آنها ،از اهميت زيادی برخوردار شد اند .بسياری از پژوهشدگران پذيرفتدهاندد كده
اوقات فراغت و بهطور كليتر سبکهای زندگي نقش مهمي در شکلگيری هويت ،بدازی
ميكنند (باربر 6و همکداران531 :2771 ،ز هاگدارد 6و ويليدامز576 :5115 ،1ز 5 :5112ز
1. Glock
2. Stark
3. Barber
4. Haggard
5. Williams

كيول 5و كليبر ،251 :5111 ،2به نقل از خواجهنوری و همکاران .)5631 ،به ن ر مديرسدد
كه ن رية تصدي  6ميتواند به ما در درک سازوكار تأثيرگذاری سبک زندگي بر هويدت،
كمک كند .اين ن ريه معتقد است كه افراد تصويرهای خودشان را از طريد بدازخورد

6

دريافتشد از رفتار خودشان و ديگران شکل ميدهند (كمپبل .)25 :2777 ،1هاگدارد و
ويليامز بيان ميكنند كه از طري مشاركت در اوقات فراغت ،افراد قدادر مديشدوند كده
هويت خود را تأييد و تصدي كنند (هاگارد و ويليدامز )5 :5112 ،576 :5115 ،و تواندايي
نشان دادن هويت خود به ديگران را پيدا ميكنند (باربر و همکاران531 :2771 ،ز هاگارد
و ويليامز.)5 :5112 ،
به ن ر رابرتسون 4فرايند جهاني شدن در هم فشرد شدن جهان و تبدديل آن بده مکداني
واحد است .نمود فرهنگي جهاني شدن يا نحوة درک مردم از جهان چوندان مکداني واحدد،
محور كار وی را تشکيل ميدهد (رابرتسون .)47 :5632 ،نيروهايي كه فرايند جهدانيشددن
را به پيش مي برند ،در يک بستر فرهنگي و منطب با فرايند عام گرايي به پيش ميروندد ،امدا
درعين حال به طور خاص بازانديشانه و منطب بدر اراد گرايدي شناسدايي مدي شدود .مفهدوم
هويت ميتواند بين عامگرايي و خاصگرايي ارتبا ايجاد كند« .وضعيت معاصدر بازنمدايي
هويت اشار به اين دارد كه در زمان حاضر هويت را بايد در رابطه با دو وضعيت متفداوت
مورد توجه قرار دهيم :نخست به عنوان واكنش فرهنگي به فرايندهايي كه مي توانند از حيث
دامنه و اهميت جهاني باشندز دوم در رابطه با واحدی كه به عنوان ن ام جهاني شناخته شدد
است» (رابرتسون.)271 :5632 ،
در اينجا دامنه و عم آگاهي از جهان به عنوان يک محل واحد از اهميت برخدوردار
است .وقتي كه از جهاني شدن در اوضا و شرايط كنوني صحبت به ميدان مدي آيدد ،بده
ميزان زيادی به مسايل مربو به آگاهي از اين امر نيز وقوف داريم و اين نيز از سدويي
به اين دليل است كه آگاهي واجد فحوای بازانديشي است (همان .)677 :اين مفهدوم در
ارتبا نزديک با آرای گيدنز قرار دارد.
1. Kewell
2. Kaleybar
3. Affirmation Theory
4. Feedback
5. Campbell
6. Robertson
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جهاني شدن در واقع به معنای در هم گر خوردن رويدادهای اجتماعي و روابدط
اجتماعي سرزمين های دوردست با تاروپود موضعي يا محلي جوامع ديگر اسدت .در
اين فرايند ،هيچ كس قادر نيست از تحوالت ناشي از گسترش تجدد مصون بماند يدا
برخالف آن گزينشي به عمل بياورد (گيددنز .)62 :5677 ،ويژگدي خداص مدرنيتده،
پويايي ،تأثير جهان گستر و تغيير دادن رسوم سنتي است .تضاد با سنت ،ذاتي مفهدوم
مدرنيته است (همان .)66 :به ن ر گيدنز ،سدبک زنددگي و هويدت اجتمداعي انسدان
امددروزی بددا انسددان ماقبددلمدددرن تفدداوت زيددادی دارد و فراينددد هويددت يددابي تددابع
خصوصيات تجدد شد است .اهميت شيوة زندگي در شکل گيری هويت ،با توضديح
پديدة جهاني شدن ،بيشتر نمود مي يابد .پيشرفت در فناوری هدای ارتبداطي بده عندوان
مهم ترين منبع تجربة باواسطه در فرايند هويتيابي ،تأثيری ع يم بر هويت شخصدي
و همچنين بر ساختارهای روابط اجتماعي بر جای گذاشدته اندد .بدا توسدعة وسدايل
ارتبا جمعي ،به ويژ ارتباطدات الکترونيکدي ،تدداخل توسدعة هويدت شخصدي ،و
ن ام های اجتماعي تا حد موازين و معيارهای عام و جهاني بيش از پديش محسدوس
شد است (گيدنز.) 27 :5637 ،
جهاني شدن فناوری های اطالعاتي و ارتباطي سبب شد اسدت تدا مدردم در منداط
گوناگون از شيو های زندگي ،ارزش ها و هنجارهای رفتاری سداير منداط جهدان آگدا
شوند .اين امر مي تواند به دگرگوني و يا تقويت شيو های زندگي ،ارزش ها و هنجارهدا
بيانجامد (نرودفرونفروم .)2772 ،5اين فناوریها عامدل اصدلي ارائدة فرهندگ جهداني و
نسبيت فرهنگي هستند.
به باور گيدنز ،مذهب يکي از منابع اقتدار سنتي است .در نتيجده تجربده ،معندا و
تفسير زندگي بر اساس آن صورت مي گيرد و به همين دليل اكثر كنش هدای زنددگي
دارای داليل ديني و مذهبي هستند .اما در عصر مدرن مراجع زندگي بشدری متعددد
شد است .مراجعي كه همه مدعي صالحيت هستند .سنت كده مهدم تدرين مرجدع و
مأخذی بود كه بشر به آن رجو ميكرد است ،اهميت پيشين خود را تا حدودی از
دست داد و در عرض بقية مراجع موجود در جهان مدرن قرار گرفته است .در واقع
از لحا ساختاری منابع جهان مدرن ،متعددتر از مندابع سدنتي هسدتند و در بعضدي
1. Nro-frauenforum

موارد با آنها تفاوت ماهوی دارند .مدرنيته و خلف آن ،يعني جهاني شددن ،بدا ايجداد
فرصت انتخاب های مختلف باعث مي شود كه نهادهای سنتي همچون ديدن در كندار
نهادهای مدرن قرار گيرند.
دنيوی شدن به محو كامل دين نميانجامدد (گيددنز .)521 -567 :5677 ،امدا بيشدتر
موقعيت های زندگي مدرن ،با دين به صورت نفوذ حاكم بر زنددگي روزانده ،سدازگاری
ندارند .بخشي از اين واقعيت به داندش بازانديشدانة سدازمان داد شدد و تحدت تسدلط
مشاهد های تجربي و انديشة منطقي برميگردد .اين دانش مبتندي بدر فنداوری مدادی و
اصول اجتماعي است .دين و سنت هميشه دارای پيوندد نزديدک بدا يکدديگر هسدتند و
بازانديشي زندگي اجتماعي مدرن كه مغايرت مستقيم با سدنت دارد ،سدنت را بيشدتر از
دين تضعيف كرد است (همان.)567 :
بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه با گسدترش فرايندد جهدانيشددن در حدوز هدای
مختلف ازجمله فرهنگ در جوامع مختلف ،سبکهای زندگي مردم دسدتخوش تندو و
دگرگوني ميشود و به همرا آن اعضای جوامع در رفتارها و باورهای خود بهتدريج بده
شکلي بازانديشانه تجديد ن ر ميكنند .همچنين بهدليل اسدتفاد از فنداوریهدای ندوين
اطالعاتي و ارتباطي و دسترسي به اطالعات ،عالو بدر تغييدر در سدبکهدای زنددگي و
تقويت بازانديشي در مردم ،آگاهي آنها از اين مس له كه همگي دارای سرنوشت مشترک
هستند ،بيشتر ميشود .از سوی ديگر بهواسطة آشنايي با افکار و عقايد و آرزوهای ديگر
مردمان ،رويکردشان به زندگي بهتدريج دگرگون و نهايتداً هويتشدان در ابعداد مختلدف
دگرگون ميشود.
نتايج پژوهشها نشان دهندة آن است كه ايران در مسير تغييرات مختلف متأثر از فرايند
جهانيشدن قرار گرفته است .در برخي از حوز ها ،اين فرايند تأثيرات قاطعتری گذاشته و
در برخي ديگر ،مقاومت عناصر سنتي بيشتر بود اسدت .بدرای مثدال ،بده دليدل تعدامالت
اقتصادی ايران با خارج از مرزها ،ايدن تدأثيرات برجسدته بدود اسدت (بهکديش.)5635 ،
همچنين نتايج پژوهشهای رسمي و غيررسمي در خصوص فنداوریهدای اطالعداتي و
ارتباطي حکايت از گسترش و نفوذ شديد رسانههای نوين همچون تلفن همرا  ،ماهوار
و اينترنت در ايران دارد (خواجهنوری.)5631 ،
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بهدليل استفادة روزافزون از فناوریهای ندوين ،ايرانيدان بدهتددريج بده ايدن آگداهي
ميرسند كه در يک دنيای واحد به سر ميبرند .اين آگاهي به همرا دريافدت اطالعدات
در خصوص نحوة گذران زنددگي مردمدان در سداير جوامدع ،آنهدا را بده تددريج بده
بازانديشي در رفتارهای فردی و اجتماعي شان سوق مي دهد (خواجه نوری.)5615 ،
امروز ايرانيان با فرصت های فراوان برای گزينش شيو های مختلدف زنددگي خدود
روبه رو شد اند .اين شيو ها ،موجدب تغييدر در هويدت شخصدي و اجتمداعي آنهدا،
ازجمله هويت مذهبي شان مي شود (خواجه نوری 5631 ،الدف و بز گرگدي5631 ،ز
رحمت آبادی و آقابخشي.)5631 ،
در اين راستا يافتههای عبدالهيان ( ،)5636نيز نشان ميدهد كده جامعدة ايدران بده
سمت تغيير ارزشها بر اساس تأثير تركيبي متغيرهای سن ،جنس ،تکاثر اطالعات كده
از منابعي ن ير خانواد  ،گرو همساالن ،ن ام ارتباطي نوين و تجربدة شخصدي ناشدي
ميشود ،قدم برميدارد.
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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گرو های قومي لر و عرب به لحا آماری دارای تفاوت در هويدت مدذهبي هسدتند يدا
خير و دوم اينکه آيا جهانيشدن و مؤلفههای سازندة آن ،بر هويت مذهبي اين دو گرو
تأثير يکساني ميگذارند و سوم اينکه ميزان تأثيرگذاری فرايند جهانيشددن بدر ايدن دو
گرو به چه صورت است .برای پاسد به اين پرسشها ،عربهای شهر كنگان از توابدع
بوشهر و اطراف آن و همچنين لرهای شهر نورآباد ممسني از اسدتان فدارس انتخداب و
مقايسه شدند .يکي از خصوصيات عربهای شهر كنگان ارتبا زياد آنها با كشدورهای
عربي حاشية خليج فارس است و لرهای شهر نورآباد ارتبا زيادی با كالن شهر شديراز
دارند كه در تحقيقات پيشين مشخص شدد اسدت كده بدهشددت تحدت تدأثير فرايندد
جهانيشدن است (خواجهنوری.)5631 ،
فرضيههای پژوهش

د بين سبکهای مختلف زندگي و هويت مذهبي در ميان گرو های قدومي لدر و عدرب
رابطة معنيداری وجود دارد.

 بين قوميت و هويت مذهبي رابطة معناداری وجود دارد. بين بازانديشي و هويت مذهبي در ميان گرو های قومي لر و عرب رابطه وجود دارد. بين آگاهي از جهانيشدن و هويت مذهبي در ميان گرو های قومي لر و عرب رابطهوجود دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر مبتني بر روش پيمايشي و تطبيقي است و از پرسشدنامه بدهعندوان ابدزار
پژوهش استفاد شد است .جامعه آماری شامل كليه افراد  51تا  46سال به باال از قدوم
عرب ساكن شهرستان كنگان در استان بوشهر و قوم لر ساكن نورآباد ممسني در اسدتان
فارس ،اعم از زن و مرد اسدت .چدارچوب نموندهگيدری تحقيد  ،محددودة جغرافيدايي
مصوب شهرهای مورد مطالعه بود .شيوة نمونهگيری تصادفي چندمرحلهای بدود .بددين
معني كه از بين مناط سرشماری هر شهر ،تعدادی منطقه بهطدور تصدادفي برگزيدد و
سپس درون هر منطقه بهنسبت وجود خانواد ها ،بلوکهای كوچدکتدر بدهعندوان يدک
خوشه در ن ر گرفته شدند .خانوارهای درون خوشهها مورد تحليل قدرار گرفتندد و در
صورت وجود فردی با ويژگي سني باال در خانواد با او مصداحبه شدد .بدرای محاسدبة
حجم نمونة پژوهش ،از فرمول كوكران استفاد شد .حجم نمونه ايدن تحقيد  777نفدر
بود است ( 677نفر عرب و  677نفر لر).
اعتبار و روایی ابزار تحقيق

در اين تحقي از دو نو اعتبار صوری و تجربدي اسدتفاد شدد اسدت .در اعتبدار صدوری
پرسشنامه توسط چند تن از اساتيد جامعدهشناسدي مدورد بررسدي قدرار گرفدت و نکدات
اصالحي آنها در پرسشنامه من ور شد .در اعتبار تجربي با استفاد از تکنيک تحليل عداملي
به بررسي اعتبار ابزار تحقي پرداخته شد .در اين روش با استفاد از تحليل عامليدتأييددی
به بررسي اين نکته پرداخته شد كه آيا معرفهای يک متغير در تحليل عداملي قابليدت بدار
شدن بر روی يک عامل را دارند يا در حقيقت قابليت سنجش يک متغير را دارند.
برای بررسي روايي ابزار تحقي از «آلفای كرونباخ» استفاد شدد .نتدايج در جددول
پيشرو نشان داد شد است.
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مقادیر آلفاي کرونباخ مربوط به سنجههاي پرسشنامه
طیفها

آلفاي کرونباخ

طيف سنجش متغير هويت قومي

7/756

طيف سنجش آگاهي از جهانيشدن

7/775

طيف سنجش بازانديشي در مورد جهانيشدن

7/741

طيف سنجش متغير هويت مذهبي

7/362

تعریف مفاهيم
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هویت مذهبی :هويت مذهبي به رابطة انسان با دين و نسبتي كده بدا آن پيددا مديكندد،
اطالق ميشود .سنگ بنای هويت ديني تعهد و پايبندی است .هويت ديني نشداندهندد
احساس تعل و تعهد به دين و جامعة ديني است .مهمترين دستاوردهای هويدت ديندي
پاسد دادن به پرسشهای بنيادی ،جهت بخشيدن به زنددگي ،وحددت اعتقدادی و معندا
بخشيدن به جهان است (اشرفي.)572،11 ،11 :5637 ،
آگاهی از جهانیشدن :نشاندهندة ميدزان آگداهي پاسدخگويان از روابدط جهداني و
جايگا ايران در اين روابط است .بر اين اساس ،برای سنجش اين متغير تعداد د گويده
با طيف ليکرت ساخته شد .اين متغير در سطح فاصلهای سنجيد شد .برای سنجش اين
ساز پنج گويه تهيه شد كه در قالب طيف ليکرت به پاسخگويان ارائه گرديدد .ضدريب
پايايي گويههای طيف 7/41 ،بود.
بازاندیشی در مورد جهانیشدن :زندگي اجتماعي در برگيرندة اين واقعيدت اسدت
كه كاركردهای افراد پيوسته بازسنجي ميشودز يعني با اصالح بهوسديلة داد هدای تداز ،
ويژگيهای آن بهگونهای اساسي دگرگون ميشود .گيدنز بر اين باور است كه در جامعة
مدرن ،انسانها ،با آفرينش و اصالح هويت خود ،چه بودن و چگونه بودن ،ايدن شددن
خود را پيوسته بازنگری ميكنند (گيدنز  5673به نقل از رجبلو .)5631 ،بدرای سدنجش
اين متغير سه گويه تهيه شد كه در قالب طيدف ليکدرت بده پاسدخگويان ارائده گرديدد.
ضريب پايايي گويههای طيف 7/4 ،بود.
سبک زندگی :شيوة زندگي مجموعهای كموبيش جامع از عملکردهاسدت كده فدرد
آنها را به كار ميگيردز چون ،نهتنها نيازهای جاری او را برآورد ميسازد ،بلکه روايدت
خاصي را هم كه وی برای هويت شخصي خود برگزيد است در برابر ديگران متجسدم

ميسازد (گيدنز .)527 :5673 ،با مروری بر ن ريههدای سدبک زنددگي ،فاضدلي معتقدد
است كه در سنجش سبکهای زندگي توسط پژوهشگران مختلف شاخصهای متنوعي
به كار رفته است .وی اين شاخصها را به شرح زير طبقهبندی كرد است )5 :مصدرف
فرهنگي )2 ،فعاليتهای فراغت )6 ،شاخصهدای پراكندد كده شدامل مدديريت بددن،
الگوهای خريد ،نام گذاری كودكان ،رفتدار خدانوادگي ،الگدوی مصدرف غدذا مديشدود
(فاضلي .)527 :5632 ،در اين تحقي برای يافتن سبکهای زندگي موجود در گرو های
قومي عرب و لر ساكن در نورآباد و كنگان و توابع آن از تکنيک تحليل عاملي اكتشافي
استفاد شد .محاسبة تحليل مؤلفههای اصلي سؤاالت سبک زندگي نشان داد كده انددازة

«مقياس كفايت نمونهگيری كايزرد مايرد اولکين )KMO( »5بدرای سدؤالهدای  65گانده
سبک زندگي  7/334است و نشاندهندة كفايت نمونههاست .همچنين مشخصة آزمدون
كرويت بارتلت ،2برابر با  ،56217/174و از لحا آماری معنادار اسدت ( )=p7/777كده

نشان مي دهد تفکيک عامل ها بر اساس بارهای عاملي به درستي اجرا شد اسدت و بدين
عامل ها هم پوشاني وجود ندارد .همچنين مشخص شد كده در مجمدو د عامدل قابدل
تفکيک است كه بيش از  17/6درصد از كل واريانس سبک زندگي در د عامل بهترتيب
تبيين ميشود.
سبکهای بهدستآمد بر اساس تحليل عاملي بهترتيب شامل موارد زير است:
سبک مذهبی( :شركت در جلسه های مذهبي ،همکاری با هيأت های ديني ،تماشدای
برنامه های مذهبي تلويزيون داخلي ،شركت در نمازهای جماعدت ،انجدام فعاليدتهدای
مذهبي در خانه (مانند نمازهای روزانه) ،حضور در مساجد ،حسينيهها ،گدوش دادن بده
برنامه های مذهبي راديوی داخلي ،حضور در مکان های زيارتي ،شركت در انجمن هدای
محلي ... ،و همکاری با گرو ها و تشکلهای سياسي).
سبک فراغتی مدرن( :پوشيدن لباس به سبک غربي ،استفاد از لوح فشردة موسيقي،
 ،Mp4 ،MP3 playerگوش دادن بده موسديقي پدا

ايراندي لدسآنجلسدي ،حضدور در

سينماها ،ت اتر ،... ،صرف غذا در رستوران ،فستفود ،ساندويچفروشي ،عدم فعاليتهای
مذهبي).
1. Kaiser Meyer Olkin measure of sampling adequacy
2. Bartlett's test of sphericity
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سبک فرهنگی ( :1استفاد از جزو ها يا كتابهای كمکدرسي در منزل ،فيلمهدا يدا
لوح های فشرد آموزشي در منزل ،بازديد از نمايشگا های علمي يا هنری در طول سال،
حضور در كتابخانه ها در طول ما  ،استفاد از اينترنت برای كار های آموزشي در منزل يا
خارج از آن ،خريد كتاب های غيردرسي در طول سال ،حضور در كالس هدای آمدوزش
زبان خارجي در طول سال ،حضور در كدالس هدای علمدي همچدون آمدوزش رايانده و
نرمافزارهای آن).
سبک اینترنتی( :وبگردی ،استفاد از پست الکترونيکي (ايميل) ،استفاد از اينترنت برای
به دست آورن خبر و اطالعات مورد نياز ،استفاد از فيسبوک ،توئيتر ،چت كردن با اينترنت)
سبک فرهنگی ( :2حضور در مکانهای زيارتي (مانند امامزاد هدا) ،كدالس نقاشدي،
خطدداطي ،موسدديقي ،انجددام فعاليددت هنددری ماننددد نقاشددي ،نوازندددگي ،... ،حضددور در
كالسهای آموزش هنری در طول سال).
سبک فراغتی معمولی ( :1گوش دادن به برنامه های راديو های خارجي ،حضدور در
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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مهماني های دوستانه (پارتي) ،مطالعة روزنامه ها و مجالت داخلي جديدد ،همکداری بدا
انجمنهای علمي ،ادبي يا هنری).
سبک فراغتـی معمـولی ( :2پيداد روی بدهعندوان ورزش ،حضدور در پدارکهدا و
تفرجگا ها ،در كنار دوستان همجنس بودن)
سبک ورزشی( :واليبال ،بسکتبال ،كوهندوردی ... ،و كدار بدا دسدتگا هدای مختلدف
ورزشي در باشگا يا پارکها)
سبک موبایلی( :ارسال پيامک ،استفاد از بلوتو  ،مکالمه با ديگران از طري تلفن همرا ).
سبک موسیقایی بومی( :گوش دادن به موسيقي مجاز پا

ايراني (مانند ترانده هدای

عبدالهي ،عصار) ،گوش دادن به موسيقي سنتي ايراني مانند شجريان ،و .)...
فناوريهاي اطالعـاتی و ارتبـاطی :بده اعتقداد گيددنز ( )64-61 :5637تجددد از
رسانه های «خاص خود» تفکيک ناپذير است و توسعه و گسترش نهادهای عصر جديدد
نيز مستقيماً وابسته به اين رسانههای ارتباطي است .اسدتفاد از فنداوریهدای اطالعداتي
همچون استفاد از ماهوار ها و برنامه های آنها ،فضای اينترندت و امکاندات آنهدا مانندد
چت ،فيسبوک و  ...ميتوانند بهعنوان شاخصهای فرايند جهانيشدن در بُعد اطالعاتي
و ارتباطي مورد مطالعه قرار گيرند.

یافتهها

پيش از بررسي فرضيههای تحقي به بررسي اعتبار سازة پرسشنامه در ارتبا با سبکهدای
مختلف زندگي پرداخته ميشود .برای اين مقصود از تکنيدک تحليدل عداملي اكتشدافي
استفاد شد است.
جدول شمارة  5نشان مي دهد كه بين دو گرو قومي مورد مطالعه بر حسب هويدت
مددذهبي آنهددا تفدداوت معندديداری وجددود دارد ( Sig=7/777و  .)T=6/31بددا توجدده بدده
ميانگينهای دو گرو مشاهد ميشود كه گرو قومي عرب مورد مطالعه از ن ر هويدت
مذهبي از ميانگين باالتری برخوردار بود اند.
جدول  .1آزمون تفاوت میانگین هویت مذهبی بر حسب قومیت
وضعیت قومی

تعداد موردها

میانگین

انحراف استاندارد

عرب

654

61/22

7/22

لر

657

61/32

1/17

مقدار t

سطح معنیداري

6/31

7/777
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بازانديشي يکي از مؤلفههای جهانيشدن فرهنگي در اين تحقي بدهشدمار مديآيدد.
نتايج جدول شمارة  2نشان مي دهد كه ميانگين ميزان بازانديشي در ميدان گدرو قدومي
عرب بديش از گدرو لرهدا اسدت .آزمدون تدي و سدطح معنديداری آن ( Sig=7/777و
 )T=6/6اين تفاوت را تأييد ميكند .احتماالً ارتبا و تبادالت فرهنگي ساكنان كنگدان و
توابع آن با كشورهای حاشدية خلديجفدارس و همچندين مشدهودتر بدودن تدأثير فرايندد
جهانيشدن فرهنگي در اين كشورها ،موجب شد است كه ميانگين بازانديشدي در بدين
عربها كنگان باالتر از لرهای ممسني باشد.
جدول  .2آزمون تفاوت میانگین میزان بازاندیشی بر حسب قومیت
وضعیت قومی

تعداد موردها

میانگین

انحراف استاندارد

عرب

637

3/13

2/1

لر

664

7/1

6

مقدار t

سطح معنیداري

6/6

7/775

جدول شمارة  6رابطة بين سبکهای مختلف زندگي با متغير هويت مذهبي در بدين
دو گرو قومي عرب و لر مورد مطالعه را نشان ميدهد .همچنان كه مشداهد مديشدود
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بهغير از سبک زندگي مذهبي ،تمامي سبکهای زندگي ديگر بدا هويدت مدذهبي دارای
رابطة منفي هستند .سبک زندگي مذهبي بيشترين همبستگي را با متغيدر وابسدته داشدته
است .در ميان كل پاسخگويان ،سبک فراغتي مدرن بيشترين همبستگي منفي را با متغير
هويت مذهبي داشته است .در ميان پاسخکويان عرب نيز اين رابطه مشداهد مديشدود.
سبک های علميدآموزشي و اينترنتي نيز بيشترين همبستگي منفدي را بدا متغيدر وابسدته
داشتهاند .از سوی ديگر سبک موسيقايي داخلي و سبک فراغتي  2رابطدة معنديداری بدا
متغير وابسته نداشتهاند .در بين گرو قومي لر نيز سبک آموزشيد هنری با متغير هويدت
مذهبي رابطة معنيداری نداشته است.
همچنانكه ميدانيم ،بهغير از سبک زندگي مذهبي كده از گذشدته در بدين ايدن دو
گرو وجود داشته است ،ساير سبکهای زندگي متأثر از فرايند جهدانيشددن فرهنگدي
هستند .لذا با توجه به آمار های جدول و جهت آنها مشاهد ميشود كده هرچده افدراد
بيشتر تحت تأثير فرايند جهانيشدن فرهنگي قرار گيرند ،حداقل در كوتا مدت ،هويدت
فصلنامه علمیـ پژوهشی
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مذهبيشان بيشتر تضعيف ميشود و يا الاقل به شکل قبلي آن نخواهد بود.
جدول  .9آزمون رابطة بین سبکهاي مختلف زندگی با هویت مذهبی بهتفكیک گروههاي قومی
مورد مطالعه
کل

عرب

لُر

هویت مذهبی

هویت مذهبی

هویت مذهبی

سبک مذهبي

**7/615

**7/271

**7/671

سبک فراغتي مدرن

**-7/234

**-7/662

**-7/274

سبک علميدآموزشي

**-7/241

**-7/217

**-7/662

سبک اينترنتي

-7/241

**-7/217

**-7/622

سبک آموزشيدهنری

**-7/556

**-7/512

-

سبک موبايلي

**-7/567

**-7/516

**-7/511

سبک فراغتي معمولي

**-7/553

**-7/563

-

سبک ورزشي

**-7/561

*-7/557

*-7/521

انواع سبکهاي زندگی

آمار های جدول  6و  1خالصة نتايج رگرسيون مركب (با روش گامبهگام) متغيرهدای
مستقل جهت تبيين تغييرات متغير هويت مذهبي هستند .بهطوركلي با توجه به كل داد ها،
 67/3درصد تغييرات متغير وابسته توسط هشت متغير مسدتقل تبيدين شدد اندد .بيشدترين
تغييرات متغير وابسته متعل به متغير سبک مذهبي است .اين بدان علت است كده ايدن دو
مفهوم با هم همپوشاني زيادی دارند و لذا نتيجه بديهي است 51/7 .درصد تغييرات متعل
به اين متغير است .همبستگي اين متغير با هويت مذهبي  7/61بود است .در گرو قدومي
لر ضريب تبيين با  1متغير ،برابر بدا  64/6درصدد بدود اسدت .در ايدن گدرو قدومي نيدز
بيشترين تبيين مربو به سبک مذهبي است .اين متغير بهتنهايي  21/7درصدد تغييدرات را
تبيين كرد است .همبستگي اين متغير با متغير وابسته برابر با  17/1درصد بدود اسدت .در
ميان گرو قومي عرب يازد متغير توانستهاند وارد مددل رگرسديوني شدوند و  63درصدد
تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند .متغير بازانديشي اولين متغيدری بدود اسدت كده وارد
معادلة رگرسيوني شد و توانسته است بهتنهايي  64/1تغييرات را تبيين كند.
جدول  .1آمارههاي مدلهاي رگرسیونی براي تبیین واریانس هویت مذهبی
نام متغیر

کل

لُر

عرب

مقدار R

7/451

7/435

7/416

مقدار R2

7/673

7/646

7/635

مقدار  R2تعديلشد

7/647

7/612

7/617

مقدار F

64/246

63/175

51/666

سطح معنيدار F

7/777

7/777

7/777

كل
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جدول  .5متغیرهاي واردشده در معادلة رگرسیون براي تبیین واریانس هویت مذهبی
قومیت

فصلنامه علمیـ پژوهشی

نام متغیرها در مرحلة آخر بهترتیب ورود

Beta

T

Sig T

سبک مذهبي

7/615

55/567

7/777

سبک علميدآموزشي

-7/557

-2/641

7/753

بازانديشي

-7/254

-1/751

7/777

سبک ورزشي

-7/561

-6/537

7/772

آگاهي از جهانيشدن

7/576

6/233

7/777

سبک فراغتي معمولي ()5

-7/541

-6/413

7/777

سبک موبايلي

-7/714

-2/627

7/725

ادامة جدول  .5متغیرهاي واردشده در معادلة رگرسیون براي تبیین واریانس هویت مذهبی
قومیت

نام متغیرها در مرحلة آخر بهترتیب ورود

Beta

T

Sig T

سبک مذهبي

7/171

1/137

7/777

سبک علميدآموزشي

-7/251

-6/417

7/777

بازانديشي

-7/513

-6/422

7/777

سبک فراغتي معمولي ()5

-7/272

-6/653

7/775

آگاهي از جهانيشدن

7/542

6/255

7/772

بازانديشي

-7/261

-6/356

7/777

سبک زندگي مدرن

-7/511

-2/467

7/771

سبک موسيقي بومي

7/537

2/767

7/777

سبک علميدآموزشي

-7/653

-6/176

7/777

سبک آموزشيدهنری

7/661

6/172

7/777

سبک فراغتي معمولي ()2

7/566

2/213

7/726

آگاهي از جهانيشدن

7/253

6/616

7/775

سبک مذهبي

7/611

1/261

7/777

سبک موبايلي

-7/267

-6/761

7/777

سبک فراغتي معمولي ()5

-7/541

-2/471

7/757

سبک ورزشي

-7/511

-2/767

7/762

لر

عرب
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بحث و نتيجهگيری

مطالعة حاضر با روش پيمايشيدتطبيقي و با استفاد از تکنيک پرسشنامة محق سداخته
به جمعآوری اطالعات مربو به بررسي رابطة فرايند جهانيشدن فرهنگي و مؤلفههای
آن با هويت مذهبي در بين دو گرو قومي عرب (ساكن شهر كنگان و توابدع آن) و لدر
(شهر نورآباد ممسني) پرداخته است.
برای سنجش فرايند جهانيشدن فرهنگي از مؤلفههای سبکهای زندگي ،آگداهي از
جهاني شدن ،بازانديشي ،استفاد شد .ازآنجاكه در جامعه تنها يدک ندو سدبک زنددگي
وجود ندارد و بنا به تعريف سبک زندگي ،ما با انواعي از سدبکهدای زنددگي روبدهرو
هستيم ،از تکنيک تحليل عاملي اكتشافي برای يافتن سبکهای مختلف استفاد شدد كده
نهايتاً د سبک زندگي مشخص شد.

انوا سبکهای زندگي
سبک مذهبي

كل

عرب

لر

هويت مذهبي

هويت مذهبي

هويت مذهبي

**7/615

**7/271

**7/671

سبک فراغتي مدرن

**

-7/234

سبک علميدآموزشي

**

-7/241

سبک اينترنتي

-7/241

سبک آموزشيدهنری

**

-7/556

سبک موبايلي

**

-7/567

سبک فراغتي معمولي
سبک ورزشي

**

-7/662

**

-7/217

**-7/217
**

-7/512

**

-7/516

**-7/553

**-7/563

**

*

-7/561

-7/557

**

-7/274

**

-7/662

**-7/622
**

-7/511
-

*

-7/521

مطالعة حاضر پس از بررسي نتايج كارهای پيشين بدا اسدتفاد از چدارچوب ن دری
مستخرج از ديدگا گيدنز و رابرتسون در خصوص جهانيشدن به آزمون چهار فرضديه
در مورد تفاوت قوميت ها بر حسب هويت مذهبي و آگاهي از جهانيشدن ،بازانديشدي
و سبک زندگي و رابطة آنها هويت مذهبي بين دو گرو قومي پرداخته است .نتدايج بدر
حسب هويت مذهبي نشان داد كه گرو قومي عرب مورد مطالعده از ميدانگين بداالتری
برخوردار بود اند .همچنين ميانگين ميزان بازانديشي در ميان گرو قدومي عدرب مدورد
مطالعه بيش از گرو لرها است.
مطالعة حاضر نشان داد كه سبک زندگي مذهبي رابطة مثبت با هويت مذهبي داشدته
است .اين نتيجه با تحقيقات پيشين خواجهنوری و همکاران (5631ز  ،5615الف و ب)
همخواني دارد .همچنين مطالعة حاضر نشان ميدهد كه سدبکهدای جديدد زنددگي بدا
هويت مذهبي در دو گرو قومي عرب و لر با هويدت مدذهبي رابطدة معکدوس دارندد.
تحقيقات پيشين نيز نشان داد اند كه سبکهای نوين زندگي كده شداخصهدای فرايندد
جهانيشدن محسوب ميشوند ،با هويت مذهبي دارای رابطة منفي هستند (خواجهنوری
و همکاران 5615 ،5631 ،الف و ب) .امدا ايدن نتدايج بدا تحقيقدات و ن درات افدرادی
همچون پوالدی ( )5637مغاير است .بنا بر ن ر پوالدی جهانيشدن به خل هويتهايي
همچون هويت ديني و يا تقويت آن و جنبشهای برخواسته از آن مديانجامدد .احتمداالً
اين مغايرت به بستر اجتماعي كه جهانيشدن با آن وارد تعامل ميشود ،مربو ميگردد.
جهانيشدن در زمينههای اجتماعي مختلفي كه وارد ميشود و تعداملي كده دارد ،نتدايج
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متفاوتي خواهد داشت .از سوی ديگر مطالعه نشان ميدهد كه سبکهای اينترنتي دارای
رابطة معکوس با هويت مذهبي هستند .نتايج تحقي رفعدتجدا و شدکوری ( )5637و
آرمفيلد و همکارانش ( )2772نيز اين يافتهها را تأييد ميكنند .يافتههدای تحقيد نشدان
داد كه بازانديشي در دو گرو قومي مورد مطالعه با هويت مذهبي دارای رابطة معکوس
است .در مطالعة گرگي ( )5631نيز مشاهد ميشود كه اين متغير هويت افراد را تحدت
تأثير قرار مي دهد .با توجه به اينکده هددف ايدن پدژوهش پاسدخگويي بده ايدن سدؤال
«جهانيشدن فرهنگي چه تأثيری بر هويت مذهبي قوم لر و عدرب سداكن ايدران دارد؟»
بودز مطالعة حاضر با روش تطبيقيدپيمايشي و با بهر گيری از ن ريات آنتوني گيددنز و
رابرتسون ،نشان ميدهد كه گرايشهای نوگرايانه در حوز های مختلف زندگي بهعنوان
يکي از شاخصهای جهانيشدن تأثير زيادی بر هويت مذهبي اين دو گرو قومي داشته
است .به بيان گيدنز مذهب از مهمترين منابع اقتدار سنتي محسوب ميشود كه به بيان و
تفسير معنای زندگي برای افراد در عصر سنت كمک ميكند .امدا بدا گسدترش مدرنيتده
منابع مراجع صالحيتدار برای تفسير و معناسازی زنددگي متعددد مديشدوند و لدذا از
اقتدار مدذهب در ميدان اعضدای جامعده كاسدته مديشدود (گيددنز.)567-521 :5677 ،
بازانديشي دنيای مدرن كه بهواسطه و كمک فناوریهدای ندوين ميسدر شدد  ،بدا سدنت
دارای مغايرت است و همچنانكه گيدنز نيز اشار دارد سنت و مذهب در طول تاريد با
يکديگر پيوند نزديک داشتهاند .دانشي كه از قِبَل بازانديشي بهدسدت مديآيدد سدنت را
بيشتر از دين تضعيف كرد است (همان .)567 :بنابراين مديتدوانيم نتيجده بگيدريم كده
حداقل در كوتا مدت فرايند جهاني شدن موجب تضعيف هويدت مدذهبي در دو گدرو
قومي مورد مطالعه در شهرهای نورآباد و كنگان و توابع ميشود.
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شوشتر.567-576 ،27 ،
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فرهنگي و هويت ملي در ايران (مطالعة موردی :گرو های قومي لر شهر نورآباد و عرب شهر كنگان
و توابع) .پژوهشهای راهبردی امنيت و ن م اجتماعي.556-11 ،3 ،
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Abstract
One of the Iran’s religious society’s concerns is preservation and promotion
of religious identity. In the past few decades, globalization has affected
various aspects of Iranian’s individual and social life. This study analyzes
the effects of cultural globalization on the religious identity of two ethnic
groups: Lurs residing in Noor-Abad Mamasani and Arabs living in the
Kangan and environs. First of all, we reviewed the literature of this topic and
then chose a theoretical framework based on the Giddens' ideas. The sample
of research is 770 residents of 15 to 64 ages, living in the two abovementioned towns that were selected by multistage random sampling. Using
exploratory factor analysis technique, 10 life styles in Shiraz were found and
named according to variable nature. The findings show a significant
difference between Lurs and Arab ethnic group’s religious identity. Also
results of the multivariate regression technique show that Religious
Lifestyle, Scientific–Educational style, Reflection, Sports style, Awareness
of Globalization, Cultural Participation style, and Mobile Style respectively
explain 36.3% of the changes of religious identity.
Keywords: Globalization, Religious identity, Lurs ethnicity, Arab
ethnicity.
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