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چکیده

Abstract
In the long period of time, Iran society was consist of
a set of Eilat and settled and urban communities.
Although power was in the hands of Eilat but it was
the Iranian culture and civilization which dominant
Gulf Arab Fars are one of the Confederate tribes of
the Khamse that played an important role in the
transfer of power in southern Iran, especially from
the Qajar period. Continuity of residence in the
Iranian Plateau led the tribe to know as a part of the
Iranian tribes. The Khamse influenced by the
interaction with other tribes living in the Iranian
plateau and urban communities were set up ancient
Iranian customs, and despite ethnic differences, they
identify themselves as a part of the Iranian national
identity. This research tries to investigate the
components of Iranian identity formed in the Arab
Fars tribes. This study seeks to answer these question
that; What is the relation of the Arab Khamseh tribes
with Iranian identity and culture? how this identity
and culture in the tribe is formed and what are its
components? The study indicate that in terms of
living location, these people were in the heart of
Iranian civilization and because of proximity to tribal
and ethnic groups, they found Iranian identity and
temperament, in which cultural characteristics,
traditions, and elements of Iranian identity could be
seen among this tribe. The methodology of this paper
is analytical - descriptive based on Library resources,
empirical study, and oral interviews.
Keywords: Identity, National identity, The Khamse,
Arab tribe.

 از مجموعهای از ایالتت در ننالار، در مدت زمان طوالنی،جامعة ایرانی
جوامع یکجانشین و شهرنشین تشکیل شده بود نه هر چنالد قالدرت در
و

دست ایتت بود ولی فرهنگ و تمدن ایرانی به عنوان فرهنگ غالال

 اعراب فارس در شمار یکالی از ایالتت اتدادیالة.مستمر در جریان بود
 بالهویالهه از،ایتت خمسه بودند نه در تدوالت قدرت در جنوب ایران
 تداوم سکونت این ایل در فتت ایران. نقش داشتند،دورة قاجار به بعد
باعث شد تا خود را جزئی از ایالتت ایرانالی بداننالد و متالازر از روابال
 رسالوم،متقابل با دیگر ایتت سانن در فتت ایران و جوامع شهرنشین
 هویت خالود را،نهن ایرانی را برپای دارند و با وجود تفاوتهای قومی
 ایالن پالهوهش درصالدد اسالت تالا.جزئی از هویت ملی ایرانالی بداننالد
مؤلفههای هویت ایرانی شکل گرفته در ایتت عرب فالارس را بررسالی
 در این پهوهش در صدد پاسخ به این سؤاالت هسالتی ناله نسال ت.نند
ایل عرب خمسه با هویت و فرهنگ ایرانالی چگوناله اسالتو هویالت و
فرهنگ ایرانی چگونه در این ایل شکل گرفتاله اسالت و مؤلفالههالای نن
چیستو یافتههای پهوهش بیانگر این اسالت ناله ایالن قالوم باله لدالا
تمدن ایرانی و همچنین

جغرافیای مدل سکونت و سانن بودن در قل

 هویالت و خلال و خالوی ایرانالی،همجواری با ایالتت و اقالوام ایرانالی
 رسوم ایرانی نهن و مؤلفههالای هویالت،یافتهاند و ویهگیهای فرهنگی
انجالام ایالن پالهوهش

 رو.ایرانی در میان این طایفه دیالده مالیشالود

 با تکیه بر منابع نتابخانهای و نیالز بررسالی میالدانی و،توصیفی ال تدلیلی
.انجام مصاح ههای شفاهی است
. ایل عرب،  ایتت خمسه،  هویت ملی،  هویت:کلیدواژهها
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 .1مقدمه و بیان مسئله

از سوی دیگر ،یکالی از خصاللتهالای عمالومی ایالن
و نشمکش ایلالی الال

حضور ایتت در تاریخ ایران و قدرتیابی ممتد ننان

جامعه در دورة م نور ،شور

تا دورة قاجار ،باعالث نمایالان شالدن  -ناله چیرگالی-

طایفگی است .جدال دائ میالان اجالزاد داخلالی ایالن

فرهنگ ایلیاتی در فالتت ایالران و حالوزة تمالدنی نن

جوامع و نیز درگیری های ایتت و طوایف بالا دیگالر

شده است .هر چند ایل عرب سانن فارس ،از اقالوام

بخش های جامعه یکی از خصیصه های تالاریخ ایالران

مهاجر به فتت ایرانند ولی به علت ارت اط بالا دیگالر

اسالالت (سالالینائی .)83 :7731 ،برخالالی از پهوهشالالگران

ایتت و اقوام ایرانالی و سالکونت در یکالی از مرانالز

معتقدند در دورة قاجار و پیش از نن هویتی در میالان

مه تمدن ایرانی به مالرور جال ب فرهنالگ و تمالدن

ایتت و طوایف ایرانالی وجالود نداشالته اسالت؛ و در

ایرانی شدند .بدون تردید ،تاریخ هر ندام از ایتت و

دورة پهلوی ،سیاست تمرنزگرایانه و اسالکان ایالتت

قومیالتهالای ایالران زمالین را ورق بالزنی  ،حکایالات

به دستور رضاشاه باعث شکل گیری هویت ایرانی در

بسیاری از فداناریهای ننهالا در راه سالرزمین دیالده

میان ایتت شده است نه در مقالالهای از سالید عطالاد

میشود و اتدادیة ایتت خمسه و ایالل عالرب  -ناله

اهلل سینایی با عنوان "خاطره ،اسطوره و هویت ایرانالی

نقش ننها در تاریخ ایران بالهویالهه از زمالان قاجالار در

در میان ایتت و طوایالف" در ایالن خصالوب بدالث

رابطه با استعمارگران خارجی روشن است -از جملة

شده اسالت و نشالان داده شالده اسالت ناله عناصالر و

ننهاست.

مؤلفه های هویالت ایرانالی ،پالیش از دورة پهلالوی در

دادههالالای تالالاریخی زیالالادی در دسالالت اسالالت نالاله

میان ایتت و طوایف ایرانی وجود داشالته اسالت .در

نشاندهندة تعلال خالاطر ایالتت و عشالایر ایالران باله

مورد هویت در بین ایتت و عشایر تدقیقالات نمالی

اسطوره ،تاریخ و عناصر فرهنگی ایران و عتقه مندی

صورت گرفته است ،بهویهه در مورد هویالت در بالین

ننها به سنت های تمدن ایرانی است .بالا ایالن وجالود،

ایتت خمسه و ایل عرب تاننون پهوهشالی صالورت

برخی پهوهشگران در بخش هایی از تاریخ ،از جملاله

نگرفته است .ما در این پالهوهش در صالدد نمایانالدن

در دورة قاجار ،ایران را به موزائیکی رنگارنالگ و یالا

مؤلفههای هویت ایرانی در ایتت خمساله و بالهویالهه

شهر فرنگی پیچیده تش یه نرده اند نه از نظر نهادی و

ایل عرب هستی و مالی خالواهی بالدانی ناله اعالراب

طایفگی جوامع متفاوتی را دربر میگرفت (نبراهامیالان،

فارس تا چه حد مؤلفههای هویت و تمدن ایرانالی را

71 :7711؛ فالالولر .)02 :7731 ،ایالالن تنالالوگ و گونالالاگونی،

درون خود دارند.

گروهای ایلی و طوایف متعددی همچون فالارسهالا،
نذری ها ،ترک ها ،لرها ،عربها و .. .را در خود جای

 .2شکلگیری ایالت خمسه

مالالیداد .در واقالالع سالالاختار اجتمالالاعی ایالالران در دورة

استان فارس مدل استقرار ایتت قشالقایی و خمساله

قاجار و پیش از نن نشاندهندة جامعهای است نه در

است .قشقاییها ،ه از لدا جمعیت و ه از لدا

چارچوب هم ستگی مدلی و براساس خصاللتهالای

مددودة جغرافیایی ،بزرگتر از ایتت خمسهانالد ،باله

ایلیاتی و طایفهای و یا مدلهای سازمان پ یرفته بالود.

همین دلیل نقش و نارنرد ننها در تاریخ معاصر ایران
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متفاوت است .اما چاله عالاملی موجال

شالکلگیالری

ایتت خمسه شدو
قشالقایی یال

دامداری اشتغال دارنالد .دو ایالل دیگالر یعنالی عالرب
ج اره و شی انی و ایل باصری هنالوز هال نالو روی

بالود ناله مالداوم در

دارند .طالول مسالیر حرنالت ایالن ایاللهالا از جنالوب

ایالل بالزر

نشالمکشهالای سیاسالی خالود را نشالان مالیداد و

الرستان تا حوزة بوانات و حدود اقلید و نبالاده بالیش

حکومتها مدام نگران فعالیتهای ایالن ایالل بودنالد.

از ششصد نیلالومتر و عالرآ نن از مالرز نرمالان تالا

این نگرانیها در زمان ناصرالدین شاه باله اوج خالود

جهرم ،به طور متوس دویست نیلومتر ،است .به طور

رسید .شاه برای خنثالی نالردن قالدرت قشالقاییهالا و

نلی ،هرگاه سرزمین فارس را از شمال تا جنالوب نن

اتدالاد

نصف ننی  ،نیمة شرقی نن مدل اسکاه ایتت خمسه

ایجاد قدرت در مقابل ننها ،فرمان ایجالاد یال

عشیرهای جدید تدت ره ری حکام مدلی شالیراز الال

و نیمة غربی مدل سکونت و نو قشقائیهاست.

نه دشمن سرسخت قشقاییها بودند ال را صادر نالرد.
اتدادیة ق یلهای م نور با اتداد پالن ایالل پراننالده و

 .4جمعیت ایالت خمسه

منزوی در سال 7011ق تشکیل شد (صالفینالهاد:7731 ،

هر چند امالروزه نگالاهی دقیقالی از جمعیالت ایالتت

پن ایل عرب ،باصالری،

نالالداری و سرشالالماری رسالالمی دربالالارة ایالالتت انجالالام

 .)12این اتدادیه ،از ترنی

اینالو ،بهارلو و نفر شکل گرفت و از همان زمالان باله

نمیشود ،اما جمعیت این اتدادیة پن گانه ،براسالاس

نام ایتت خمسه معروف شد (فسالایی.)781 /7 :7713 ،

سرشماری  ، 7777سی و دو هزار و پانصد خالانوار

بازرگالان

سی و پن هزار خانوار ذنر شده

این اتدادیة ایلی ،با ابتکار و مساعدت ی
شیرازی به نام قوام المل

و از ترنی

و در سال 7771

ایلهای عرب،

است (افشالار سیسالتانی .)112 /0 :7731 ،تقری الا نیمالی از

ترک و ایرانی بهوجود نمد (افشار سیسالتانی.)07 :7713 ،

جمعیالت ایالن ایالالتت را اعالراب (ج الاره و شالالی انی)

در دورة اوج قدرت پهلالوی ،ایالن اتدادیالة ایلالی ،از

تشکیل میدهند.

لدا سازمان ،به منتهای قدرت و اعت ار خود دسالت
یافت (فیروزان.)32 :7731 ،

 .5ایل عرب
حضور اعراب در فتت ایران ،باله پالیش از اسالتم و

 .3جغرافیای ایالت خمسه

به ویهه به دورة ساسانیان برمی گردد .همالانطالور ناله

ایتت خمسه ،در ضلع شالرقی فالارس ،از شالمال تالا

نسروی مینویسد« :تا ننجا نه یقین است و دلیالل در

انتهای جنوبی نن در رفت و نمالد بودنالد و ساله ایالل

دست اسالت ،تالاریخ هجرت تازیان به ایالران را بایالد

ترک زبان نن ،اینالو حدود سالالهالای / 7021-7031

قرن ها پیش از استم و نغالاز پادشالاهی ساسالانیان در

7332-7312م و بهالالارلو در حالالدود سالالال / 7771

نظر گرفت ...از زمان ساسانیان یقین است نه طوایفی

7222م (بارث )728 :7787 ،و ایالل نفالر از اوایالل دورة

از تازیان در گرمسیرهای ایران از خوزستان و بدرین

در نقاط قرهبتغ فسا ،داراب ،المالرد

و پارس و نرمان نشیمن داشالتهانالد» (نسالروی:7771 ،

و در مرودشالت اسالکان یافتاله و باله نشالاورزی و

 .)32ایل عرب ،از ایتت خمسه ،بدون تردید از نجد،

پهلوی به ترتی
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عمان و یمامه نمالدهانالد (دمالورینی .)71 :7711 ،پیشالینة

زمان خلفای بنی امیه و بنی ع اس و یا حتی زودتر از

ورود نخستین گروه این ایل به فالارس ،باله فتوحالات

نن برای تسخیر فارس بالا عیالال و مواشالی خالود باله

نخستین استمی بر میگردد .ننها در زمان حکومالت

فارس نمالده و باله عالادت خالود در چادرهالای سالیاه

اولین سلسلههای مسلمان ،به ایالن منطقاله مهالاجرت

زمستانه و تابستانه در دشت و نوهستان نمالد و شالد

نردهاند (اصطخری.)700 :7717 ،

مینردند (حسینی فسائی.)777 :7717 ،

مهاجرت گستردة گروهای عرب به ایران احتماال

مطالعة منابع به ریختگالی نظالرات ننالان دربالارة

نتیجالة سیاسالالتهالای فتوحالالات اعالالراب مسالاللمان در

زمان ورود اعراب به فارس را نشان مالیدهالد .علالت

سرزمینهای متصرفی بوده است .گروههای مهاجر از

اصلی را باید در تفکی

قایل نشدن نویسندگان بالین

اس اب تداوم فتح فالارس باله نفالع خلیفاله اهلل بودنالد.

عرب شی انی و ج اره جستجو نرد .بررسیهالا نشالان

مردمانی نه سرزمینشان

می دهد نه پس از استم ،اعالراب در دو مرحلاله وارد

همچنین در صورت شور

فتح شده بود ،ایتت عرب میتوانستند به عنوان ی

فارس شدند؛ گروه نخسالتین همالان اعالراب شالی انی

یاور جدی در ننار دولالت قالرار گیرنالد .در شالرای

هستند نه فارسنامه به ننان اشاره مینند و در هنگالام

عادی ننها نار جمعنوری مالیات را بر عهالده داشالتند

فتوحات نخستین وارد فالارس شالدند .دسالته متالاخر

(دمورینی .)71 :7711 ،ایتت عرب فارس از دو گالروه

اعراب ج اره هسالتند ناله باله هنگالام تشالکیل دولالت

مجزا ،یعنی عرب ج اره و شی انی تشالکیل شالدهانالد.

شیعی صفوی در سدة ده هجری وارد فتت ایالران

ورود گستردة اعراب به ایالران مربالوط باله فتوحالات

شدند و در فارس سالکنی گزیدنالد .علالت مهالاجرت

استمی میشود و گروهی از ننها ه به احتمال زیاد

طایفة اخیر به فارس همان نزدیکی م ه ی بالا دولالت

در زمان صفویه وارد ایران شدهاند؛ بهویهه ننهایی نه

صفوی و بود .بررسی میدانی پهوهشگران ایالن مقالاله

اهل تشیع بودند .اما اعراب سانن در فارس مدتمالل

نشان میدهد نه اعراب شی انی ال نه قالدمت بیشالتری

است نه از زمان بنیامیه و بنیع اس باله ایالن منطقاله

در سکونت در فارس دارند الال بیشالتر تدالت تالازیر و

نمده باشند (نقی زاده .)71 :7711 ،عزتاهلل نالوذری در

نفوذ فرهنالگ و رسالوم ایرانالی قالرار دارنالد و حتالی

مورد نوچندهها ،مینویسد:

واژگان فارسی بیشتری در زبان مداورهای ننان دیالده

پس از شکست دولالت ساسالانی و ورود مساللمانان

میشود.

عرب به ایالران ،اقالوام عالرب نخسالتین نوچنالدگان

ایتت عرب شی انی و ج اره ،از دورة صفوی باله

خارجی بودند نه وارد فتت ایران شدند؛ هر چنالد

این سو ،جزو طوایالف شالناخته شالدة فالارس بودنالد

پیش از این دوره نیالز زنالدگی نالو نشالینی وجالود

(خورمالوجی .)777 :7732 ،از گ شالتة دور تالا سالال

داشته است (نوذری.)08 :7711 ،

انثر منابع ه در نمدن اعراب باله ایالران و مجالزا
شدن اعراب فارس از ننها اتفاق نظر دارند ،همانگونه
نه در فارسنامة ناصری نمده ،اعراب فارس جمالاعتی
از اعراب بادیة نجد و یمامة عربسالتان هسالتند ناله از

7337م (7023ق) حانمالان ایالل عالرب از اعالراب
شی انی بودند و ایل باصری نیالز زیالر نظالر ننهالا اداره
میشد .حاج ابالراهی خالان نتنتالر بالرای برانالدازی و
انقراآ سلسلة زندیاله و روی نالار نوردن حکومالت
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قاجاریه از سران ایل عرب نم

گرفت (شمی :7732 ،

 .)71اما فرزام اجتلی اینگونه مینگارد ناله پالیش از
فالتح شالیراز توسال

قاجارهالا ،جعفرخالان توسال

 .6هویت و تعاریف
واژة هویت ( )Identityاز ریشالة ” “idenباله معنالای
همان بودن گرفته شده است .به گونهای دیگر ،ننچاله

نارگزارن حکومت زند به قتل رسید و لطفعلیخالان،

موج

پسر  ،نه در الرستان به سر مالیبالرد ،بالرای حفال

هویت نن نامیده میشود (صدر .)71 ،71 :7711 ،برای

حکومت ،همراه با اعالراب سالانن اسالتان فالارس باله

هویت تعاریف گوناگونی ارائه شده اسالت و بالهطالور

مقابله با نقا مدمدخان شتافت (اجتلی.)07 :7737 ،

نلی پاسخی است به سؤال مالن نیسالت و (رجال زاده،

با توجه به مطال

شناسایی شخص ،قوم ،ایل و ملتالی مالیشالود

متناقض فوق ،این چنین به نظر

21 :7711؛ پارسالانیا .)72 :7722،انسالان تنهالا در پرتالو

میرسد نه ایل عرب در هنگامالة انتقالال حکومالت از

دیگری است نه خالود مالیشالود و هویالت مالییابالد.

زندیه به قاجار نقش داشتهاند ،خالواه ننالان در ج هالة

هویت همواره انواگ و اشکال مختلفی داشته است ناله

لطفعلیخان بوده باشند یا در ج هة حاج ابراهی خالان

مه ترین اشکال نن هویت فردی و اجتمالاعی اسالت.

نتنتر ،به هر حال نقش ننها در ایالن برهاله از تالاریخ

هویت قومی و هویت ملی از انواگ هویت اجتمالاعی

ایران غیرقابل انکار و مسل است.

است.

پس از سالالهالای 7031و  7023ق ،یعنالی زمالان

هویت قومی بخشالی از هویالت اجتمالاعی افالراد

نشته شدن علی قلیخان عرب و وفات رضاقلیخالان

است نه در ننالار هویالتهالای مدلالهای ،منطقالهای،

سالرتی ،،هالر دو از خالوانین عالرب شالی انی (فسالائی،

نهادی و جز نن قرار میگیرد (صالدی امیالری:7730 ،

 ،)770 :7717تمرنز قدرت در ایل عرب از بین رفت

 .)10در مورد هویت قومی تعاریف گوناگونی ارائاله

و هر طایفه از این ایل را نتنتر و هر تیالره را ندخالدا

شده است نمونه نن تعریف تاجفل است .وی معتقالد

و پایینتر و نوچ تر از نن را ریالشسالفیدهالا اداره

است نه هویت قالومی بخشالی از خالود اسالت ناله از

مینردند .اعراب فالارس همیشاله در ج هالة مخالالف

نگاهی اعضای گروه نس ت به یکدیگر و از ارز هالا

اعالراب خوزسالتان قالرار مالیگیرنالد ،مالثت اعالراب

و دل ستگیهای عاطفی مهال ناشالی از نن عضالویت

خوزستان از متددین قشقاییها هستند ولالی اعالراب

بهدست مینید ) .(phinney, 1996: 9سالاباتیر باله جالای

فارس در مقابل ننهالا ،باله عضالویت اتدادیالة ایالتت

هویت قومی بر قومیت نمادین اشالاره نالرده ناله باله

خمساله درنمدنالد (نقیال زاده .)73 :7713 ،نگالاهی باله

معنای تمایل به حف نوعی حس قالومی و تعهالدات

تدوالت سیاسی در جنوب ایران نشان مالیدهالد ناله

عمی و ریشه دار و پیوند با رفتارهای اجتماعی قومی

اعراب فارس از دورة صفوی به بعالد ،و باله ویالهه در

است و به فرد نم

مینند تا بفهمد چه نسی است.

دورة قاجالالار ،جزیالالی از تدالالوالت درونالالی قالالدرت

)(Sabatier,2008: 87

بهخصوب در فارس بودند.

هویت ملی نیز مفهومی تاریخی است نه از ابتالدا
به اشکال مختلف وجود داشته است و به زع برخی
از صاح نظران علوم انسانی یکالی از اساسالیتالرین
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م احث عصر نوین است نه بعد از رنسانس بهوجود

ابعاد اجتماعی و احساس تعل خاطر مشترک و تعهد

نمده است (miller ,1995: 207) .اصوال بدث از هویت

افالالراد بالاله اجتمالالاگ ملالالی ،تالالاریخی و رخالالدادها،

ملی به تشکیل دولت برمیگردد ،تشکیل دولتهالای

شخصالالیتهالالا و فالالالراز و نشالالی هالالای تالالاریخی،

ملی پدیدة دوران جدید اسالت و بالهمعنالای ع الور از

جالالالغرافیایی نالالارر بالالر قلمالالرو سالالرزمین مشالالخص،

هویتهای سنتی به هویت جدید ملی است .در ایالن

سالیاسی و تالعل باله نالظام واحد سیاسالی  ،دیالالنی و

مرحله ،به جای اینکه افراد خود را بالر اسالاس تعلال

اعتقاد به دین واحد و نیینهای نن و در نهایالت بعالد

م ه ی و ق یلهای و یا نهادی شناسایی ننند ،براساس

فرهنگی و ادبی نارر بر سنتها ،اسطورهها ،فولکلور،

تعل به ملتالی خالاب یالا جغرافیالای معالین و نظالام

هنالالر ،معمالالاری ،زبالالان و ادبالالالیات ملالالی مالالیپالالردازد

حکومتی معین شناسالایی مالیشالوند (مکنالزی :7711،

(گودرزی.)777 :7737 ،

 .)073از هویت ملی تعاریف گونالاگونی ارائاله شالده

مرتضی زاقال فالر و رواسالانی باله طالور نلالی باله

است؛ از شناسایی خود انسان با مرزهای جغرافیالایی

ایرانیت و استمیت و ارز های نوین بالرای هویالت

دولت ملی (احمدی ،)727 :7737 ،تا احساس تعل و

ایرانی نظر دارند (زاق فر00 :7712 ،؛ صالدی عمالران و

تعهد نس ت به اجتماگ ملالی در جامعالة نالل (اشالرف،

دیگران .)72 :7731 ،ع دالکری سرو

171 :7713؛ یوسفی .)712 :7732 ،بهنظر میرسالد ناله

سهگانة ایران و استم و غرب معتقالد اسالت (رجالائی،

هویت ملی ،نوعی احساس تعهد و تعلال نسال ت باله

 .)83-17 :7730شالالاهرم مسالالکوب تالالاریخ و زبالالان را

مجموعهای از عناصر مشترک ملی جامعه اسالت ناله

برای ایرانیان مقوم شخصیت می داند (همانجا) .شهید

فرد طی فرایند اجتماعی شدن و در تعامل با دیگالران

مطهری در خدمات متقابل ایران و استم به همین دو

در عرصههای مختلف بهدست نورده و خود را بدان

عنصر ایران و استم تانید دارد (مطهری.)771 :7710 ،

متعل میداند.

نیز باله همالین

بررسی تاریخی و میدانی ما از ایل عالرب خمساله
نشان میدهد نه ننان به ندو نشکاری ایرانی شدهانالد

 .7مؤلفههای هویت ایرانی و ایالت عرب فارس

و بالاله سالالرزمین ،تالالاریخ و فرهنالالگ جامعالالة ایرانالالی

اندیشمندان زیادی با بررسی تاریخ و تمدن ایران باله

پیوسالالتهانالالد و عوامالالل فرهنگالالی و هالالویتی ایرانالالی در

هویت ملی و شاخصههای نن پرداختند؛ زریالننالوب

وجود ننها نهادینه شده است .در بین اعالراب فالارس

( )732 :7711فرهنالالگ را مؤلفالالة مه ال هویالالت ملالالی

غیالالر از زبالالان مادریشالالان الالال نالاله ال تالاله در زبالالان ننالالان

می داند .برخی پهوهشگران نگاهشان به تاریخ بوده و

واژه های فراوان فارسی و همچنین لری و ترنی دیده

نن را عمدهتالرین عنصالر هویالت ملالی برشالمردهانالد

می شود .در همة موارد ذنر شده با فرهنگ و هویالت

(میرمدمالدی700 :7737 ،؛ احالالمدی.)732 : 7737 ،

جامعالالة ایرانالالی بالالهویالالهه خطالالة جنالالوب ،احسالالاس

نیکی ندی سه مؤلفة جغرافیالای فالتت ایالران ،زبالان

هم ستگی و هماهنگی زیالادی دیالده مالی شالود و در

شالیعه را از عناصالر اصاللی هویالت

رسوم و فرهنگ ننان تفاوت عمده ای با دیگالر اقالوام

ایرانی میداند (نالدی .)00-72 :7737 ،گالودرزی باله

ایرانی مانند قشقایی ها ،ایالل فالارس زبالان باصالری و

فارسی و مال ه
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لرهالالا و بختیالالاریهالالا دیالالده نمالالیشالالود .در زیالالر بالاله

پلیس جنوب را برعهده داشت (سالفیری.)711 :7718 ،

نمونه هایی از شاخصه های هویت ایرانی ایتت عرب

عشالالایر مدلالالی از ایشالالان بالالا نالالام «سالالردار جنگالالی» و

فارس میپردازی :

«جلوگیر فرنگالی» در اشالعار خالویش یالاد نالردهانالد
(نجفی.)80 :
شاهنامهخوانی در بالین ایالتت و عشالایر ایرانالی،

 .8شعر و ادبیات
یکی از مواردی نه نشان نشکاری از پیوند عشایر بالا

بالالهویالالهه بختیالالاریهالالا ،قالالدمت دیرینالاله دارد .الیالالارد،

ایران و هویت ملی ایرانی است ،نفوذ عمی فرهنالگ

دیپلمات انگلیسی ،نه در سالهای 7380-7372م باله

و ادب ایرانی است .بدیهی است نه زبالان و ادبیالات

ایالالران مسالالافرت نالالرد ،از شالالاهنامهخالالوانی در میالالان

به عنوان ارنان مه فرهنگ جامعه ،مدتالوای هویالت

بختیاریها یاد نرده است (الیارد .)717 :7711،به دلیل

جامعه را تشکیل مالیدهنالد و متالون ادبالی نمالاد

مجالالاورت قشالالقاییهالالا بالالا ایالالل بختیالالاری در یالالیتق،

ادبیات و فرهنگ مدسالوب مالیشالوند .زبالان عربالی

شاهنامه خوانی در بین ننان رواج پیالدا نالرد .باله نظالر

سکونت در منطقة فارس

می رسد شاهنامه خالوانی از ایالن طریال در بالین ایالل

و همزیستی با گروههای فارس ،ترک و لر ،با فارسی،

عرب نه با ایل قشقایی در تماس مداوم بودند ،رواج

ترنی و لری درنمیخته و واژههای زیادی ،بالهویالهه از

پیدا نرد به گونهای نه این طایفاله بالا وجالود پیشالینة

زبان فارسی به زبانشان راه یافته است .ج ارهها بهجز

عربی ،بزرگان و قهرمانالان خالود را بالا نالام پهلوانالان

زبان مادری شان ،عربی ،با این زبانها نیز نشنا هستند

شاهنامه اس میبرند و باعث افتخار خود میدانند نه

ی

ایتت عرب فارس به س

(نمالالدوله ،بیتا.)782 :
در گ شته ،بین ایتت و عشایر افراد باسواد تدت

افراد شجاگ خود را به این نامها منتس

میننند:

همان شیر یگانه پور رست

عنوان «م اشر»« ،مت مکت ی» بودند نه تاحدی سالواد

نزاید مادر گیتی به عال

ادبی و تاحدودی ه سواد ریاضی داشالتند .در بالین

نه سردار عرب شیر ژیان رفت

این افراد ،بعضی نیز ط ع شعر داشتند و باله سالرودن
شعر میپرداختند حتی بعضی از افالراد بالیسالواد هال
ط الع شالعری داشالتند و در ایالتت عنالوان شالاعر
مالالیگرفتنالالد (نجفالالی .)708 :7731 ،افالالراد شالالجاگ و
رادمردان در شعر این شاعران جایگاه خاصی داشالتند.

امیر مدترم صاح

قران رفت

تمام مرد و زن نیلی بپوشید
چو فرهادی ز نوه بیستون رفت
(نجفی)77 :7731 ،

و یا شعر زیر:
پلنگ افکن شجاگ شیرگیر

یکی از این افالراد ناله او را هال ردیالف رئالیس علالی

ستطون صفت دارا سریری

دلواری میدانند ،سالعداهلل خالان غنالی ،فرزنالد رسالت

ل ردونی بود گلزار نامش

خالالان ،بالالود (همالالان .)010 :سالالعداهللخالالان غنالالی بالالرادر

چو خورشید نفرین در قلعه گیری

میرجان خان ،نتنتر طایفة غنی و طوایالف همجالوار،

(همان)71 :

ره ری بخشی از جنگ های چریکی و نالامنظ علیاله
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 .9عید نوروز

شاعر ملی عرب ،مالت حسالینعلی صالداقت ،در بالاب

نوروز بزرگترین جشن ملالی ایرانیالان اسالت ،ناله در

نوروز شعری سروده است نه نشان از نگاهی وی در

نخسالتین روز از اولالین مالاه سالال خورشالیدی نغالاز

باب انتساب این جشن به شخصیتهای اسالطورهای

میگردد (بالزر زاد .)70 :7712 ،برتری این جشن بالر

ایران دارد:

سایر جشنها از نن جهت اسالت ناله پایالان زمسالتان

تو ای نوروز استمی نه عید باستان هستی

ونغاز نو شدن جهان است (صفا ،بیتالا .)17 :تقالدم و

نشان و یادگار خوبی از عصر نیان هستی

احترام و بزرگی نوروز بیش از حالد توجاله و انتظالار

یکی گوید ز جمشید و یکی گوید ز نیخسرو
یکی گفت از نیومرث این چنین دائ جوان هستی

است چون با ماه فروردین ،ناله ویالهة فروشالیهالا و

ز هرنس هستی ای نوروز شادی نفرین ما

ارواح طی ه است شروگ میشود (رضی.)07 :7717 ،

نه تو سر مرنز تاریخ اقلی نیان هستی

از گ شتة دور تاننون ،نوروز یکی از اعیاد بزر

چو تو نیی بریزد نینهها از قل

و ملی ایرانیان بالوده و هسالت .ایالن جشالن در بالین
ایرانیان با نداب و مناس

ایرانی

یقین شد نه وحی منزل پیغم ران هستی

خاب و باشالکوهی اجالرا

(صداقت)82 :7778 ،

میشود .با وجود اینکه ایل عرب ماهیالت و اصالالتی
عربی دارند ،این جشنرا با شکوه و جتل تمام برگزار
میننند نه به نظر میرسد بهواسطة زندگی این ایالل
در میان مردمالان خطالة نهالن فالارس باشالد .در نظالر
اعراب فارس ،نوروز مه ترین جشن ملی و عید ننان
است .در نزد ننان ،این عید همان اهمیتی را دارد ناله
در بین دیگر ایتت ایرانی نظیر لرها دیالده مالیشالود.

 .11چهارشنبه سوری (چله بهدر)
چهارشن ه سوری یکی از جشنهای ایرانی ا ست نه
در ش

نخر چهارشن ه سال برگزار میشالود .هاشال

رضی در نتاب گاه شماری و جشنهای ایران باستان،
دربارة چهارشن ه سوری مینویسد:
ایرانیان در یکی از چند ش

نخر سال جشن سوری

شادیها و جشنهالای عروسالی ننالان بیشالتر در ایالام

را نه عادت و سنتی دیرینه بود ،بالا نتالش افالروزی

نوروز و موس بهار برگزار میشود .مراسالمی ناله بالا

همگانی برپا مینردند (رضی.)737 :7717،

ساز و دهل و رقص مدلی ،با شادی و شکوه خاصی

با توجه به مدل سکونت و ییتق ال قشالتق ایالل

انجام می شود .پیش از ورود و تازیر عنصالر مالدرن و

عالرب و گ رانالدن تابسالتان در منالاط

زندگی جدید شهرنشالینی متالازر از فرهنالگ مالدرن و

مرودشت ،پاسارگاد و نبادة فالارس ناله مهالد تمالدن

غرب ،ابزار و نالت موسیقی و ل الاس سالنتی عشالایر

ایرانی و مدل حکومت و پایتخت هخامنشالیان بالوده

عرب فارس همانهایی بودند نه در میان دیگر اقالوام

است ونیز به دلیل ارت اط با قشقاییها و دیگر ایتت

جنوب ایران ،همچون قشقاییها ،لرها و بختیاریهالا،

ایرانی سانن فارس و همچنین به علت مراوداتی ناله

استفاده می شود (سالهامپالور)001 :7711،؛ هرچنالد ناله

با مناط یکجانشالین و شالهری ایالن منالاط داشالتند،

هنوز ه شکل سالنتی نن گسالترده اسالت .بالهعالتوه،

ج ب نیین و سنتهای نهن ایرانی شدند نه بیشالتر

نوروز در ادبیات و اشعار ننان نیز به چش میخورد؛

از همة این نیینها و سنتها ،ننهایی ناله بالا زنالدگی

بوانالات،
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نو نشینی بیشتر ه خوانی دارند را حف نردند .باله

به خدا پیشکش مینردند .ل ا اینان سالم ل پالایمردی

علت اینکه نیین چهارشن ه سوری در چهارشن ة نخر

میشدند (ورمازرن.)078-711 :7710 ،
با توجه به مطال

سال برگزار میشد و به نوعی خو نمالد گالویی باله

فوق ،نماد شالیر در ایالران هال

فصل بهار بود ،مراسمی به نام چله بهدر در میان ایالل

اننون به عنوان سم ل مردانگی و رشالادت مدسالوب

عرب برگزار میشد نه اجرای نن بدین صورت بوده

میشود و به همین دلیل بر سر ق ر افراد بالزر

ایالل

است ناله عشالایر زمالانی ناله در زمسالتان در منالاط

بختیاری نه به رشادت و پالایمردی معالروف بودنالد،

گرمسیر به سر میبردنالد ،مراسال چلاله بالهدر برگالزار

مجسمة شیر سنگی مالیگ اشالتند و طالی سالالهالای

مینردند .ایالن مراسال باله مناسال ت خالداحافظی بالا

متمادی و بهواسطة ه جواری این ایالل بالا ایاللهالای

زمستان و خو نمد گویی به فصل بهار بالود .بالدین

دیگر ،این فرهنگ ایرانی به میان ایتت خمسه

صورت نه در ی

مدالل تمالام گوسالفندان را جمالع

بزر

و ایل عرب راه پیدا نرده است.

مینردند و دو طرف نن را نتش به پا مینردند و بالا

ق رستانهای ایل خمساله معمالوال بالاالی تپاله یالا

رقص و پایکوبی به شادی میپرداختنالد و هال زمالان

پشتهای قرار داشتند ،ولالی تعالدادی از ق رسالتانهالای

شعری را ه خوانی مالینردنالد ناله مصالراگ نخالر نن

ایلی نه در مناط هموار است ،بالدون سالنگ نوشالته

چنین بود است« :چله بهدر قضا بهدر» (مصاح ه شمارة

است .از دیرباز تعدادی از طایفهها بالر روی ق رهالای

.)7

مردههای خود سنگ نوشته داشتند .تصویر اشالخاب
شجاگ و دلیر ایل نه در نزاگ طایفهای یا درگیالری بالا
ماموران دولتی نشته میشدند را ،در حالینه تفنالگ

 .11نماد شیر
شیر از جمله موجوداتی است نه بنا به ویهگالیهالای

بر دو

خاصش در تمامی فرهنگها و تمالدنهالای باسالتانی

ح

و سوار اس

بودند ،بر سنگی باالی ق ر ننها

مینردند .در مواردی ،بر روی ق ر این اشخاب

نمادین و فرمهای متنوگ را باله خالود

مجسمة شیر نه اطراف نن اشالعار حماسالی باله زبالان

اختصاب داده است .فرهنالگ و تمالدن ایرانالی هال ،

شالده و حکایالت از دالوری ننهالا دارد،

نشانهها ،نقو

فارسی ح

شده است .این مورد پیرامون ق ور درگ شتگان

مانند سایر تمدنها ،ناربردهای فراوانی از ایالن نقالش

نص

داشته است .در تصاویر میترا سر شیر دیالده مالیشالود

ایل بهارلو و ایل عرب شی انی بیشتر مشاهده میشالود

نه مِهر نُره خورشید را در دست دارد .شالیر مرحلالة

(نجفی .)701 :7731 ،

چهارم از هفت مرحلة تشرف باله نیالین میترائیسال و
نتش نماد شیر و نشانة طهارت و پاکننندگی بود .در

 .12آبریزگان (مراسم باران بارانی)

دین میترا منظور از نتالش ،نتالش روز نخالرت اسالت.

جشن نبریزگان در جشن تیرگان ،یعنی تیر روز ،روز

مالیسالاخت.

سیزده از ماه تیر بود .تیر ،یا ط ال اوسالتا؛ تیشالتریه

نسانی نه به مرحلة شیر تشرّف مییافتند ،نماد عنصر

ایزد باران میباشد و نام ستارة باران زاست نه سرودة

نتش میشدند ،بخور میسوزاندند و نتشفالروزان را

ویههای به نام وی در بخش یشتهالای اوسالتا نمالده

نتش شیر را با میترا و خورشالید مالرت
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اسالالت (رضالالی .)711 :7731،ولالالی براسالالاس نظالالر
نریستینسن ،این جشن در روز سیام بهمن برگالزار

 .13مراسم پُرسه

میشد نه با نظر و گفتة ذبیح اهلل صالفا مطابقالت دارد.

زردشالتیان در روز سالوم درگ شالتِ فالرد ،مجلالس

نبریزگان انیران روز ،روز سیام از بهمن ماه بود .این

ترحیمالی ناله نن را پُرساله  Porsehمالیگوینالد ،برپالا

عید از عهد فیروز ،پادشاه ساسانی ،به بعد معمول شد

مینردند .ریشة واژة پُرسه از نلمة پِرِسَت  Peresatاز

و دلیل نن خشکسالیهای چند سال پالی در پالی بالود

مصدر پرس  peresبه معنی پرسیدن و سالؤال نالردن

)صفا ،بیتا.)702 :

است نه در واقالع باله مفهالوم عزاپُرسالی از خالانوادة
باران ،یالا

مصی ت دیده بوده است .واژة پُرسه به معنی مجلالس

اگر جشن ابریزگان را به مناس ت بار

بالاران ،بالدانی باله علالت

خت و ترحیمی است نه پالس از ساله روز عالزاداری

در ایران ،این جشن هنوز هال در

برگزار میشود .این مجلس تالرحی باله یالاد شالخص

گوشه و ننار این مرز و بالوم ،بالهویالهه منالاطقی ناله

درگ شته برگزار میگالردد (نذر نشنسال  17 :7783 ،و

به نوعی درخواست بالار
تداوم اقلی خش

هستند ،برگزار میشود .این جشن

همان .)008 :7710 ،در این مجالس افراد بالا صالاح

نویری و ن بار

در میان ایل عرب ،بهصالورت مراسال بالارانخالواهی

عزا همدردی نرده و در تالمات او خالود را شالری

صورت میگرفت؛ به این صورت نه در زمستانها نه

میدانند.

باران باله تعویال مالیافتالاد و عشالایر خشکسالالی را

در میان ایتت خمسه و ایل عرب بعالد از فالوت

دسالتهای

میت سه روز در خانة میت مراس عزا پرسالی دارنالد

احساس مینردند ،عدهای از جوانان شال
تشکیل میدادند و ی

نفالر را از میالان خالود گالری

نه بعد از روز سوم مراس به اتمام میرسد .این ساله

مینردند و با تکرار این اشعار :اهلل بالده بالارون ،بهالر

روز مراس عزاپرسالی در میالان ایالن ایالل باله پرساله

عیال دارون ،مشتی جوی داشتی  ،سر تلی ناشتی  .اهلل

معروف است نه به نظر میرسد به واسطه ه جالواری

بده بارون ،اهلل بده بارون .زمانی نه به چادرهای ایالل

و مراوده این ایل با ایتت فارس زبان منطقه فارس و

میرسیدند با سر دادن اشعار و زدن چوب به سالقف

زندگی در این خطه نهن و باستانی این نیین در مورد

نرد مالینردنالد .بعالد از جمالعنوری

عزاپرسی از فرهنگ و نداب رسومات این منطقاله باله

چادرهالا طلال

مقالداری نرد ،نن را در جالایی خمیالر نالرده و نالان

ایل عرب وارد شده باشد (مصاح ه شماره.)7

میپختند .در حین خمیر نردن ،سنگ ریزهای در میان

امروزه این رس نهالن تنهالا در ایالل عالرب دیالده

خمیر میگ اشتند و بعد از پختن و نماده شالدن نالان

می شود و جزد جداییناپ یر مراسمات و مجالس ایل

شروگ به خوردن مینردند و منتظالر مالیماندنالد ناله

عرب خمسه است و این نشان می دهد عرب فالارس

سنگ ریزه نصی
نت

چه نسی خواهد شد او را باله بالاد

میگرفتند تا از خدا طل

ضامن او میشد و قول بار
را میداد )مصاح ه شماره.)0

باران ننالد .یال

تا چه اندازه حاف سنن نهن ایرانی است.

نفالر

باران در روزهای نتالی

 .14باورهای مذهبی
اعراب خمسه شیعه م ه

هستند .همانطور نه یکی

مجتبی اشرف ،اسکندر کیانی شاوندی :هویت ایرانی در ایالت خمسه با تکیه بر ایل عرب 881

از شاخصههای هویالت ملالی ایرانیالان دیالن اسالتم و

باشد ،زیرا الزمه زندگی در چنالین شالرایطی ،داشالتنِ

تشالالیع اسالالت ،اعالالراب فالالارس نیالالز

ویهگیهای رفتاریای مانند تهالورر ،دالوری و عالدم -

بالالهویالالهه مالال ه

چنین اند .هر چند یکی از دالیل گسالتر

اسالتم در

پیمانشکنی است.

ایران ،حضور اقوام عرب مسلمان در ایران است ولی

در بین اعراب فارس بالویهه عشالایر و روسالتائیان

همگامی ننان در تدالوالت مال ه ی ایالن سالرزمین و

ننها رسمی به نام نهله حضرت ع اس(گ) وجود دارد

گرایش ننان به شیعه نشان میدهد نه ننان بالا تالاریخ

م نی بر اینکاله اگالر نسالی در یال

شالرای زمالانی و

تدالالوالت فکالالری و مالال ه ی سالالرزمین ایالالران همسالالو

مکانی سخت و صع الع ور گرفتار شالود و توانالایی

بودهاند .اعتقاد به شیعه و الگوهای شیعی چنان اسالت

حملِ اموالش را نداشته باشد ،بالرای حفال ِ نن ،چنالد

ناله شالیوة زنالدگی مشالالترک ایالتت عالرب فالالارس و

تکّه سنگ دور نن چیده و خود به منالزل مالیرود تالا

فرهنگ ننان را را متازر نرده است.

اموالش ایمن بماند .این سنگ چینی با نالام حضالرت

اعراب فالارس ،عالتوه بالر برپالایی مراسال شالیعه

ع اس(گ) انجام می شود تا نسی به اموال ننها دست رد

همچون اعیالاد مال ه ی و مراسال سالوگواری حادزالة

نزند؛ چرا نه مردم بر این باورند نه خراب نردن این

نالالربت و غیالالره رسالال خاصالالی دارنالالد نالاله تلفیقالالی از

سنگچینی ،ی

گناه نابخشودنی اسالت و باله همالین

اعتقالالادات شالالیعی و شالالرای خالالاب زنالالدگی ایلالالی و

دلیل ،حتی دزدان ه احترام این سنگچینالی را نگاله

ق یله ای ننان است .ایالن رسال خالاب ناله در دیگالر

می دارند .داستانهایی در میان ننان وجود دارد بر این

ایتت جنالوب و فالارس نیالز دیالده مالیشالود ،نهلاله

اساس نه مثت ی

دزد ،به علت بیاعتنایی باله نهلاله

( )kehleنالام دارد (مصالالاح ه شالماره .)8گالالرایش شالالدیدِ

حضرت ع اس به سرنوشالت شالومی دچالار گردیالده

گروههای نو نشین و ق ایل چادرنشین (ال ته شیعی -

است .این رس در میان لرها (شه ازی )717 :7711 ،و

م ه ) به حضرت ع اس(گ) را ه میتوان ناشی از

مردم نازرون (بهروزی )817 :7783 ،نیالز وجالود دارد.

سکونتگاهها و س

زندگی ننان و ه اعتقاد عمیال

این اعتقاد تا اندازهای مرسوم و معت ر است نه حتالی
ضربالمثل درنمد ،چنانکه گفته شده

م ه ی به ائمه و خاندان اهل بیالت (علالیه السالتم)

به صورت ی

تصالالور نمالالود .ع الالاس بالالن علالالی(گ) نمالالادِ شالالجاعت،

اگر نسی جرم نوچکی مرتک

جسارت ،مردانگالی و وفالاداری اسالت ،و در ننسالو،

را تن یه بیش از حد نمایند ،در واننش باله ایالن اقالدام

مدی جغرافیایی ناله گالروههالای نالو نشالین در نن

میگوید« :مگر سنگچینی حضرت ع اس را خالراب

بالالهسالالر مالالیبرنالالد نالاله تالالوام بالالا مشالالقّات و خطالالرات

نردم» (زارعی.)287 :7718،

شالده و بخواهنالد او

بیشماری بوده ،به عتوه منازعات پیاپی با راهزنان یا
ق ایل دیگر ،این س

زندگی را به مرات

از زنالدگی

 .15نتیجهگیری

یکجانشینی روستا و شهر ،دشوارتر جلوه میداد ،ناله

بررسی پهوهشی ما نشان میدهد نه اعالراب فالارس،

ِ گالرایشِ هرچاله بیشالترِ ق ایالل

اع از شی انی یا ج اره ،ه در برپایی رسالوم و نداب

نوچروی شیعی مال ه ِ ایالران باله حضالرت ع الاس

نهن ایرانی اهتمام خالاب دارنالد و هال باله صالورت

این میتوانست سال
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ذهنی خود را به نلیت ایرانی متصل میدانند .اعالراب

مشاهده نرد.

فارس به علت تداوم ارت اطی با دیگر عناصالر جامعالة
ایرانی و سکونت دراز مدت در فارس به شدت متازر

منابع

از تمدن ایرانی قرار گرفتنالد .قطالع ارت الاطی ننالان بالا

نذر گشنس  ،موبد اردشیر ( .)7783نیین نفن و دفن

سرزمین نبا و اجدادی در ش ه جزیره عربستان ،گالره
خوردن مسایل ننان با مردمان ایران زمالین و حضالور
در جغرافیای ط یعی و تمدنی ایرانی ،باعث شد تا باله

زرتشتیان .تهران :فروهر.

نذر گشنس  ،موبد اردشیر ( .)7710مراس م ه ی و
نداب زرتشتیان .تهران :فروهر.
احمدی ،حمید (« .)7737هویت ملی ایرانی.ویهگالی هالا و

شدت تدت تازیر فرهنگ و هویت ایرانی قرار گیرند

عوامل پویایی نن» .گفتارهایی دربارة هویالت ملالی در

و در پاسداشت از رسوم نهن ایرانالی نمتالر از دیگالر

ایران؛ گردنوری و تدوین داوود میرمدمدی؛

اقوام ایرانی تت

نکردند.

.71

تهران :مؤسسهد مطالعات ملی.

همان گونه نه نشان داده شد ایالن ایالل بالا وجالود

اشرف ،احمد ( .)7737بدران هویت قومی و ملی در

دارای مؤلفههالای زیالادی از هویالت

ایران« .ایران :هویت ،ملیت ،قومیت» به نوشش حمید

ماهیت عربیا

ایرانی است نه باله دلیالل زنالدگی و نالو در مسالیر
استان فارس ناله مهالد تمالدن نهالن ایرانالی اسالت و
مراوده با مردمان این سالرزمین و ایالتت ایالن خطاله،
خل خوی ایرانی گرفته اند به گونهای ناله مالیتالوان

احمدی .تهران :مؤسسة تدقیقات و توسعه علوم
انسانی.

اصطخری ،ابواسداق ابراهی ( .)7717مسال

الممال .

مدمدبن اسعد بن ع داهلل تستری .ایرج افشار .تهران:
موقوفات مدمود افشار یزدی.

گفالالت نالاله فرهنالالگ عربالالی خالالود را از دسالالت داده و

افشار سیستانی ،ایرج (  )7713ایلها و چادر نشینان و

فرهنگ ایرانی گرفته اند و در حفال ایالن فرهنالگ و

طوایف عشایر ایران .چاپ دوم.تهران :نسل جوان

حراست از نن نهایت نوشش را اعمالال نمالوده انالد،

امان الهی  ،اسکندر ( .)7718نو نشینی در ایران .تهران:

موید این مطل

از بین رفتن برخالی از نداب و سالنن

اصیل در بین مردم شهرنشینی است نه هنوز در بالین
این ایل پابرجاست.
در ی

جمعبندی نلی میتوان گفت نه اقوام و

ایتتی نه در فتت ایران زندگی میننند خود را
ایرانی میدانند و به این ایرانیت خود میبالند یکی از
این ایتت ایل عرب است نه با توجه به این نه زبان
ننها عربی نمیخته به فارسی است خود را ایرانی
می دانند و در حف و حراست از خاک ایرانی همانند
دیگر اقوام ایرانی نوشش فراوان نردند نه نمونههای
نن را در م ارزات این ایل با پلیس جنوب میتوان

نگاه.
بارث  ،فردری

( )7787ایل باصری .نار

ودیعی.

تهران :دانشگاه تهران.
بزر زاد ،ح ی

اهلل ( )7712جشنها و اعیاد ملی و

م ه ی در ایران ق ل از استم .اصفهان :بی نا.

بهروزی ،علینقی ( .)7783واژهها و مثلهای شیرازی و
نازرونی .شیراز :اداره نل فرهنگ و هنر فارس.

بهمن بیگی ،مدمد( )7737عرف و عادت در عشایر
فارس .شیراز :نوید.
پارسانیا  ،حمید ( )7722جامعهشناسی ( .)0تهران:
شرنت چاپ و نشرنتابهای درسی ایران.

زاق فر ،مرتضی ( )7712شاهنامه فردوسی و فلسفه
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مؤلفههای هویت ملی در نتابهای درسی دورة

تاریخ ایران .تهران :انتشارات قطره و معین.
حسینی فسائی ،میرزا حسن ( .)7713فارسنامه ناصری.

صداقت ،حسینعلی (  .)7778تاریخچة عشایری ایتت

تهران :سنائی.
خورموجی ،مدمدجعفر ( )7732نزهت االخ ار ( تاریخ و
جغرافیای فارس) .به نوشش علی نل داود .تهران:
نتابخانه ،موزه و مرنز اسناد مجلس شورای استمی.
دمورینی ،ژ ( )7711عشایر فارس .ترجمة جتلالدین

خمسه .شیراز :بینا.
صدر ،ضیاد ( )7711نثرت قومی و هویت
ملی.تهران :اندیشة نو.

صفا ،ذبیح اهلل (بیتا) .گاهشماری و جشنهای ملی
ایرانیان .تهران :مرنز مطالعات و هماهنگی فرهنگی

رفیعپور .تهران :دانشگاه تهران.
رجائی ،فرهنگ ( )7730مشکلة هویت ایرانیان امروز.
تهران :نشر نی.
رج

راهنمایی .مطالعات ملی..

.71

صفی نهاد ،جواد ( .)7713عشایر مرنزی ایران .چاپ
اول .تهران :امیرن یر.

زاده ،احمد ( .)7713جامعهشناسی ( .)7تهران:

صیدائی ،اسکندر و امین دهقانی ( .)7722برنامهریزی
زیست بومهای عشایری .اصفهان :جهاد دانشگاهی

شرنت چاپ و نشر نتابهایی درسی ایران.

رضی ،هاش ( )7717گاهشماری و جشنهای ایران
باستان .تهران  :بهجت.

عمید ،حسن ( )7711فرهنگ فارسی عمید .تهران:
امیرن یر.

رضی ،هاش ( .)7717جشنهای نب .تهران :بهجت

فیروزان ،ت ( .)7710دربارة ترنی

و سازمان ایتت و

زارعی ،مدمد ( .)7718سیمای ممسنی .بیجا :نهاوندی

عشایر .مجموعه نتاب نگاه (ایتت و عشایر).

زریننوب ،ع دالدسین (« .)7711ایران در نشانش ایام.

انتشارات نگاه.

حکایت همچنان باقی است» .سخن .شمارة .7
سفیری  ،فلوریدا ( )7718تاریخ ایران .ترجمة منصور
اتدادیه و منصوره جعفری فشارنی .تهران :نشر
تاریخ.

رضاخان .تهران :ققنوس.
نسروی ،احمد ( .)7771شهریاران گمنام .چاپ دوم.
تهران :امیرن یر.

سهام پور ،هوشنگ ( .)7711تاریخچة ایتت و عشایر
عرب خمسه فارس .شیراز :نوشامهر.
شمشیری ،باب

ندی ،نیکی ( .)7737ایران دوران قاجار و برنمدن

مظفری .تهران :چاپ سنگی.

( .)7731درنمدی بر هویت ملی .شیراز:

انتشارات نوید.

نیاوند ،عزیز ( .)7713حکومت و سیاست و عشایر.
تهران :نشر عشایری.

شمی ،علی اصغر ( )7732ایران در دورة سلطنت قاجار.

گودرزی،

حسین

(.)7738

گفتارهایی

دربارة

جامعهشناسی هویت در ایران .تهران :تمدن ایرانی.

تهران :زریاب.

شه ازی ،ع داهلل ( .)7711ایل ناشناخته؛ پهوهشی در
نوهنشینان سرخی فارس .تهران :نشر نی.

مطهری ،مرتضی ( .)7710خدمات متقابل استم و ایران.
تهران :صدرا.

صالدی امیری ،سید رضا )7731( .مدیریت منازعات
قومی .تهران :مرنز تدقیقات استراتهی

نمالالدولة قاجار ،مدمدحسن (بیتا) .جهاننمای

مجمع

تشخیص مصلدت نظام.

صالدی عمران و دیگران ( .)7731بررسی میزان توجه به

مکنزی ،یان ( .)7711مقدمهای بر ایدئولوژیهای سیاسی.
ترجمة م .قائد .تهران :نشر مرنز.
میرمدمدی ،داوود ( .)7737هویت ملی در ایران .تهران:
مؤسسه مطالعات ملی.
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نجفی ،علیمدمد (  .)7713بزرگان ایل عرب و ایتت.
ق  :انتشارات ائمه.

نجفی ،علیمدمد ( .)7732ایتت خمسه .شیراز :همسایه
نجفی ،علی مدمد ( .)7731وقایع ایتت خمسه .چاپ
سوم .ق  :جام جوان.
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نقی زاده ،احمد ( .)7713دولت رضا شاه و نظام ایلی.
تهران :مرنز اسناد و انقتب استمی.

نوذری ،عزت اهلل ( .)7711ایتت و نولیهای استان
مرنزی .شیراز :نوید.

مصاح ه شماره  7مصاح ه با حاج مهدی یاراحمدی از

وزوقی ،مدمد باقر ( .)7711الرستان و جن ش
مشروطیت .شیراز  :مؤسسة فرهنگی همسایه چاپ
نگین.

سالمندان تیره غنی .ایل عرب در تاریخ . 20/0/1
مصاح ه شماره  0مصاح ه با حاج نانا جان منشی از
سالمندان تیره غنی .ایل عرب در تاریخ .20/0/77

ورمازرن ،مارتن ( .)7710نئین میترا .ترجمه بزر
نادرزاده .تهران :چشمه.

مصاح ه شماره  7مصاح ه با بهمن اشرف از سالمندان
تیره غنی .ایل عرب در تاریخ 20/1/7

یوسفی ،علی ( .)7732رواب بین قوم تازیر نن برهویت
ملی در ایران :تدلیل زانویه بر دادههای ی

اسناد شفاهی

پیمایش

ملی .فصلنامه مطالعات ملی.سال دوم .شماره .3

مصاح ه شماره  8مصاح ه با مدمدقلی اشرف از
سالمندان تیره غنی .ایل عرب در تاریخ .27/7/71

