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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از اين پژوهش با توجه به موقعيت فرهنگ ي اس تان بوش هر ک ه يا ي از مهمت رين
استانهاي داراي فرهنگ غني و اصيل ميباشد و درگذشته به دليل مروادات فرهنگي و تجاري با كشورهاي بس ياري
در ارتباط بوده است ،برآيند فرهنگ اين كشورها چه تاثيري بر فرهنگ بومي و تع امالت اجتم اعي آن ش هر ب اقي
گذاشته است؟ مهمترين عوامل اختالف موجود بين عناصر فرهنگي سنتي و مدرن چيست و چه شباهتهايي بين اين
عناصر موجوداست؟
روش پژوهش :با استفاده از روش تطبيقي و تحليل دادههاي ثانويه سواالت فوق مورد آزمون قرار گرفته ان د .اي ن
پژوهش به دو روش كتابخانهاي و ميداني انجام شده است روش كتابخانهاي شامل گ ردآوري اطالع ات و مطالع ه
تحقيقاتي كه قبال"صورت گرفته است ميباشد .روش ميداني نيز شامل انجام مصاحبه و گردآوري دادهها از فرهن گ
و باورهاي افراد بومي و غير بومي در بوشهر مي باشد که فرهنگ سنتي حدود %02از فرهنگ و باور م ردم اس تان و
سهم کمي از فرهنگ قبل را به خود اختصاص داده است و فرهنگ مدرن حدود %02فرهنگ و باور مردم اس تان در
سطح معنا داري تحت تاثير نسل حاضر و جوانان قرار گرفته است و نسبت به گذشته افزايش يافته همچنين با ارائه
راهکارهاي مديريتي مي توان مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
يافته ها :جامعه آماري ما در اين پژوهش مجموعه اي از فرهنگ و باورهاي اف راد ب ومي و غي ر ب ومي در بوش هر،
اشياء فرهنگي ،سازمانهاي فرهنگي يا چيزهايي گفته مي شود که حداقل در يک ويژگي فرهنگ ي مش تر باش ند و
پژوهشگر عالقمند است ،يافتههاي پژوهش را به آنها تعميم دهد.
نتيجه گيري :براساس يافتههاي پژوهش حاضر ،واژگان و آئينهاي بسياري از کشورهاي آفريق ا و زنگب ار ،هن د و
انگلستان که وارد فرهنگ بوشهر شده است هنوز به قوت خود باقي است و سنتهاي بس ياري در ط ول زم ان ب ه
دست فراموشي سپرده يا بسيار کمرنگ شده است نهادهايي چون پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردش گري،
ساير نهادهاي ذي ربط و پژوهشگران بايد با بررسي و شناسايي اين عناصر ،آنه ا را ثب ت مي راث معن وي ،احي اء و
ابقاء نمايند.
واژگان كليدي :سنت ،مدرن ،معيار ،فرهنگ ،مقايسه ،تطبيقي ،راهکار ،مديريت

فاطمه پوالدي و بهرام دلگشايي

اصوالً تصور اين که فردي در جامع ه بتوان د ب دون

مقدمه
بدون ترديد ،در هيچ دوره زماني ،يک قوم و يا يک

تکيه برفرهنگ زندگي کند ،مح ال م ي نماي د .فرهن گ

ديگ ر ،نم ي

عام ،دانستني هاي توده ،فرهنگ مردم ،يا هرچيز ديگرکه

توانستند زندگي مناسبي داشته باشند .مهمت رين ام ر در

بناميم شامل مي گردد :با توجه به فرهنگ غن ي بوش هر،

اين ارتباط ،چگونگي شکل گيري فرهنگها م ي باش د.

به عنوان مث ال آي ين ه ا ،آداب و رس وم ،خ ورا ه ا،

فرهنگ هاي تحميلي و ناپديد شدن س نت ه اي دي رين

موسيقي ،معم اري ،ش وره و ع زاداري ،تعزي ه ،ادبي ات

فرهنگي بوشهر لطمه جدي به پيکره فرهنگ اي ن م رزو

شفايي مانند الاليي و غيره ،آثار باس تاني و جاذب ه ه اي

بوم وارد کرده اس ت .از طرف ي ام روزه ،فرهن گ ي ک

طبيع ي و ت اريخي س واحل خل يج ف ارس و...چنانچ ه

سرزمين عامل غرور ملي ،زنجيره تداوم حيات ت اريخي

راهکارهاي مناسبي ب راي توس عه اي ن فرهن گ غن ي و

و بقاي يک جامعه در شرايط حال و بستر حيات آين ده

بومي تنظيم و اجراء شود ،مي توان به درص د ب االيي از

است .فرهنگ ،انسان ها و جوام را به گذش ته ت اريخي

حجم اين فعاليتها به صورت ک اربردي دس ت ياف ت و

شان متصل و پوي ايي و تکام ل حي ات فعل ي آنه ا را

سرمايه گذاري دراين حوزه انجام داد.

جامع ه ب دون ارتب اط ب ا اق وام و جوام

تضمين ميکند و چراغ روشني بخش حرکت جوام ب ه
سوي فضيلت ها ،زيباييها ،ارزش ها و هنجارهاي انسجام
بخش در آتيه خواهد بود( .صالحي اميري )7130 ،1

بيان مساله
يکي از مهمترين عناص ر فرهن گ بوش هر ،چ ه ب ه

براي در اين تف اوته ا باي د از فرهن گ خ ودي

لحاظ سنتي و چ ه عناص ر م درن آن ،اي ن اس ت ک ه

درس ت از اينک ه م ا در چ ه

تاکنون به صورت يک جا و مقايس ه اي م ورد بررس ي

جايگاهي قرار داريم و شناخت از مزي ته اي فرهن گ

قرار نگرفته است و اين پ ژوهش در اي ن زمين ه اول ين

خودي در مقابل برخوردهاي فرهنگي ،يک راهبرد کل ي

گام مستقل از اين ن وع مي باشد.

قدرشناسي نمود .ب ا در

در حل بحران فرهنگ در جامعه کنوني خواهد بود.

فرهن گه ا و خ رده فرهن گه ا در اث ر رواب ط و

ازآنجايي که سرزمين که ن اي ران داراي فرهن گ و

پيوند ه اي ت اريخي ،اجتم اعي ،ي ا ب ه واس طه وج ود

تمدن ديرپا ،متنوع ،گسترده و غن ي اس ت و بس ياري از

گرايشات ،عاليق ،نيازهاي رواني و تخصصي گروههاي

سنتها ،آيين ها ،آداب و رسوم ،ريشه در تاريخ کهن دارد

کوچکتري از افراد در متن نظام فرهنگي جامع ه اص لي

و عناصر فرهنگي اق وام از س نته اي ماس ت و س الها

و بزرگتر به وج ود م ي آين د و ب ه چگ ونگي دامن ه

پيش ،در اسناد و کتب باستاني ما متجل ي اس ت و اي ن

تحول و تکامل اجتماعي ،پيچيده ترشدن و تنوع روابط

گونه عنص رهاي فرهنگ ي در بس ياري از نق اط کش ور

و تقسيم کار بين اعضا يک جامعه جلوه مي يابد.

پهناورمان هنوز رواج دارد و به صورت نس ل ب ه نس ل

ب ه نظ ر بس ياري از ص احب نظ ران ،فرهن گ

نقل شده و باقي مانده ،چنين مي نمايد که پ رداختن ب ه

بوشهريها از پرماي ه ت رين و ن اب ت رين بخ شه اي

اي ن موض وع و بررس ي آن از اهمي ت زي ادي

فرهنگ ايراني است که بازشناسي آن هويت و وح دت

برخورداراست.

ملي کشور ما را تقويت مي کند.

قلمرو فرهنگ عامه گسترده است ذهنيات هر فرد از

اگر وجوه گوناگون فرهنگ را بشناسيم يقينا يکي از

باورها ،آيين ها ،سنت ها ،ارزش ها ،واژه ها ،گويش ها،

آنها وجه ش فاهي فرهن گ خواه د ب ود فرهن گ ه اي

پندارها ،انديشهها و سخن و ادب عامه انباشته است.

شفاهي و از جمله آيينها و سنت هاي محل ي در آداب
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و رسوم و مناسبات اجتماعي خود معن ا و مفه وم م ي

حال با توجه به اين دسته بندي ،بايد دي د ك ه اي ن

يابن د و در فرهنگ هاي نيمه توس عه يافت ه محل ي و

فرهنگ اصيل و سنتي را با راهکارهاي مديريتي ثب ت و

اقوام با تماميت زندگي روزمره پيوند دارد ،هيچ آيين و

با توجه به استعدادهاي بالقوه آنها را بالفع ل ک رد و ب ه

سنت مهمي بي همراهي فرهنگ سنتي و قومي برگ زار

مرحله اجراء درآورد.

نمي شود.
اجزاء و عناصر تشايل دهنده ي

فرهن گ ك ه در

زمان حاضر ،درجاي جاي زن دگي ي

ق وم نم ودار و

اهميت و ضرورت پژوهش
توجه به فرهنگهاي بومي و محلي اي ن س رزمين و

متجلي ميشود ،به دو دسته اصلي تقسيم ميگردد:

حفظ اين عناصر در جهت احياي فرهن گ که ن ايران ي

الف .دسته اول:

مهمترين دليل انجام اين پژوهش بوده است.

اين دسته ،هم ان عناص ر س نتي هس تند ك ه ريش ه
درگذشته آن فرهنگ دارند و با ق دري دگرگ وني و ي ا

اهداف پژوهش

بدون ه يچ تييي ري ب ه نس ل حاضرس پرده ش ده و ب ه

الف .هدف اصلي :مقايسه فرهنگ سنتي و فرهن گ

عبارت بهت ر ،ب ه عن وان مي راث فرهنگ ي و س نتي ب ه
فرهنگ مدرن رسيده اند.
خيلي روشن است كه مهمترين ويژگي ي

مدرن با ارئه راهکارهاي مديريتي در بوشهر
ب .اهداف فرعي:

فرهن گ

سنتي ،پايائي و مقاومت آئينها مراسم و همه عناص رآن
دربرابرتيييرات سري و ب دعت ه اي جدي د اس ت ،ب ه
ط وري ك ه اج زاء آن مي ل ش ديدي ب ه ثب ات و
تيييرناپذيري دارند.

 .7اجزاء و عناصر فرهنگ گذشته و سنتي مردم بومي
بوشهر
 .2فرهنگ ساکنان کنوني بوشهر اعم از بومي و غير
بومي
 .1مرزهاي مشتر

اين طور به نظر م يرس د ك ه اي ن مقاوم ت ناش ي
ازكندي ارتباطات در دوران هاي گذشته بوده كه خود به

فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن در

بوشهر
 .0مرزهاي اختالف فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن در

خود باعث كندي تبادالت فرهنگي بشر ميشده است.

بوشهر

ب .دسته دوم:

سواالت يا فرضيات پژوهش

عناصر مدرن هستند كه هيچ ريش هاي درگذش ته آن

الف .سوال اصلي:تفاوت ه ا و ش باهت ه اي ب ين

فرهنگ ندارند ،بلاه تنه ا زائي ده ويژگ يه اي زن دگي

فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن افراد بومي و غي ر ب ومي

جدي

د ميباش ند مهمت رين ويژگ ي فرهن گ م درن

سرعت ارتباطات است.
مسلماً ارتباطات سري و آسان باع ث م يش ود ك ه
انسان به راحتي در معرض افاار جديد و فرهن گه اي
بيگانه قرار بگيرد و در نتيجه در زندگي مدرن ،برخالف
فرهنگ و زندگي سنتي عناصر فرهنگي به سادگي تييير
مي كنند و در برابر تيييرات ،مقاوم ت چن داني از خ ود
نشان نمي دهند.

بوشهرکدامند؟
ب .سوال يا فرضيه فرعي:
 .7چرا فرهنگ اف راد ب ومي موج ب اش تيال و ورود
افراد غير بومي به استان شده است
 .2اجزاء و عناص ر فرهن گ س نتي و فرهن گ م درن
مردم بوشهرکدام است
 .1چه تفاوت هايي بين اجزاء و عناصر فرهنگ سنتي
و فرهنگ مدرن مردم بوشهر وجود دارد
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 .0چه شباهت ه ايي ب ين عناص ر فرهن گ س نتي و
فرهنگ مدرن مردم بوشهر موجود است
 .5مهمترين عوامل اختالف بين عناصر فرهنگي سنتي
و مدرن چيست

جامعه آماري :مجموعه اي از فرهنگ و باورهاي
افراد بومي و غير بومي در بوشهر ،اشياء فرهنگي و
سازمانهاي فرهنگي در استان بوشهر.
ابزارهاي جم

آوري اطالعات :مصاحبه از مردم

بومي و غير بومي ساکن و بررسي اسناد و مدار
تحقيقات پيشين.

روش پژوهش
تحقيق حاضر به دور روش کتابخانه اي و ميداني که
شامل مصاحبه و گردآوري دادهها از فرهنگ است

پايايي (درجه دقت اندازه گيري) روش ميل استفاده
شد.

مورد بررسي و مطاالعه قرار گرفت .و تکنيک تحقيق

روشها و ابزار و تحليل دادهها :دراين تحقيق

مقايسه اي مي باشد ،مهم ترين موضوع در اين روش

اطالعات با کمک (ابزار)نرم افزار  SPSSو استفاده از

کنترل متييرهاست .که امکان کنترل دقيق آنها وجود

روشهاي (تحليل) آماري توصيفي و استنباطي مورد

ندارد .مقايسه دو گروه فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن

تحليل قرار گرفت.

گواه و مقايسه را تشکيل مي دهند.
مدل مفهومي پژوهش
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جدول  :7نمونه اي از جدول تفکيک نمونه
فراواني

درصد فراواني

جمعيت ،اشتغال ،مهاجرين
فرهنگ سنتي افراد بومي

91

2 .07

فرهنگ مدرن افراد غير بومي

59

3 .13

جم

752

722

تحليل آماري:
نتيجه :مهمترين شباهت فرهنگ س نتي و م درن ب ا

آمار توصيفي
 .7تفکيک نمونه بر حسب متيير جمعيت

توجه به بندري بودن و ارتباط تاريخي با ديگر اق وام و

 .2تفکيک نمونه بر حسب متيير اشتيال

ملل بيگانه از طريق دريا و خشکي فرهنگ س نتي تنه ا

 .1بررسي آمارهاي توصيفي متيير بيکاري

از عناصر محصور داخلي ساخته نشده و عناصر ديگري

 .0بررسي آمارهاي توصيفي متيير کارکنان مراکز

که داراي منشاء بيگانه مي باشند نيزدر مجموعه پيچيده
آن نقش مهم ي دارن د و ب ه ص ورت فرهن گ خ ودي

فرهنگي

درآمده اند.

 .5تفکيک نمونه برحسب متييرتحصيالت
 .0تفکيک نمونه برحسب متيير مهاجران و افراد وارد
شده غيربومي به تفکيک فصول در استان بوشهر

مهتمرين تفاوت اين دو فرهنگ با توج ه ب ه دو راه
ارتباطي از راه دريا و خشکي و ورود افراد غير بومي و
مهاجرين به اين ش هر فرهن گ س نتي و عناص ر اولي ه
فرهنگي اين قوم در يک قرنطينه جيرافيايي فرهنگي به

بررسي سواالت و فرضيات پژوهش

صورت يک گنجينه دست نخورده و بک ر ب اقي مان ده
است در نتيجه در اين ش به جزي ره گ اهي باعناص ري
مواجه مي شويم که در هيچ جاي ايران اثري از آن باقي
نمانده است براي مثال مردم بوشهر در مورد مارمول ک
از کلمه کلبو و در مورد پارهه اي اب راز کلم ه ديس ه
استفاده مي کنن د ک ه داراي ريش ه باس تاني ب وده و در

روش مقايسه اي ميل

کمتر جايي مورد استفاده قرار مي گيرد .وي ا آي ينه ا و
س نته اي ب ومي بوش هر درجش نه ا ،عروس يه ا و

بررسي سوال و فرضيه اصلي پژوهش

تفاوت ها و شباهت هاي فرهن گ س نتي و فرهن گ

که فرضيه فوق تاييد ميگردد.

مدرن افراد بومي و غير بومي کدامند؟
آزمون  tي
t

تعداد

ميانگين

آماره

351

1.09

12.393

درجه آزادي
757

عزاداري هاي بومي – محلي بوشهر نيز بدينگونه اس ت

جامعه
نتيجه

سطح معني
داري
2.222

حد باال
2.111

حد پايين
2.050
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تاييد فرضيه
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نتايج سواالت و فرضيات فرعي پژوهش

هرکس مراسم خودش را به صورت متفاوتي برگزار مي
کند نه شکل مشخصي براي لباس عروس و داماد

سوال يا فرضيه فرعي:
 .7چرا فرهنگ افراد بومي موجب اشتيال و ورود اف راد
غير بومي به استان شده است
 .2اجزاء و عناصر فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن م ردم

وجود دارد و نه نوع غذاي صرف شده از حالت
خاصي برخوردار است سرود و ترانهها به صورت نوار
يا ارکسترهاي جديدي تاب هيچ رسم و شيوه ثابتي
نيستند اداره مي شود و غيره ،که اين عوامل نقش بسيار

بوشهرکدام است
 .1چه تفاوت هايي بين اجزاء و عناصر فرهنگ سنتي و
فرهنگ مدرن مردم بوشهر وجود دارد
 .0چ ه ش باهت ه ايي ب ين عناص ر فرهن گ س نتي و
فرهنگ مدرن مردم بوشهر موجود است
 .5مهمترين عوامل اختالف بين عناصر فرهنگي سنتي و

كمي درمورد عناصر فرهنگي نشان مي دهد.
فرضيه سوم :چه تف اوت ه ايي ب ين اج زاء و عناص ر
فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن مردم بوشهر وجود دارد.
نتيجه :مردم بوشهر درگذشته در عزاداريها مردان
به دليل هواي گرم به راحتي بدون زير پيراهن به
عزاداري مي پرداختند ولي امروزه اين کاررا انجام نمي

مدرن چيست
فرضيه اول :چرا فرهنگ افراد بومي موج ب اش تيال و

دهند کشاورزي در گذشته به شيوه سنتي انجام مي شد

ورود افراد غير بومي به استان شده است.

و لي امروزه به شيوه جديد انجام مي شود از سنت گارا

نتيجه :با توجه به بندري بودن شهر بوشهر و ارتباط

نيز خبري نيست و امروزه از بين رفته است شيوه

با اقوام ملل داخل و خارج از طريق دريا و خشکي و

درمان سنتي و قابله يا ماماي محلي در گذشته وجود

عوامل ديگرفرهنگي از جمله زمينه اشتيال در بخشهاي

داشت ولي امروزه جاي آن را زايشگاهها ي مدرن

مختلف باعث هجوم ورود افراد غير بومي به بوشهر

گرفته است در فرهنگ جديد سرعت انتقال اطالعات و

شده و موجب گرديده حدود يک پنجم از شاغالن

ارتباطات به نحو چشمگيري برفرهنگ مردم بوشهر

استان را غير بوميان تشکيل داده اند که باعث ورود

گذاشته است که تيييرات زيادي وجود دارد.

فرهنگ و افزايش جمعيت زيادي دراين استان شده

فرضيه چهارم :چه شباهت هايي ب ين عناص ر فرهن گ

است

سنتي و فرهنگ مدرن مردم بوشهر موجود است.

فرضيه دوم :اجزاء و عناصر فرهنگ سنتي و فرهنگ

نتيجه :مراسم دمام زني و عناصر مهم ديگر مانند
تعداد زيادي واژگان و اصطالحات بيگانه که وارد

مدرن مردم بوشهرکدام است.
نتيجه :عناصر فرهنگ سنتي بوشهرمراسم بزم

گويش بومي بوشهريها شده است مثل هو (چفت و

عروسي سنتي ،خيام خواني ،يزله ،بيت خواني ،مراسم

قالب در اتاق) ،لين (کوچه) ،گلير (دروازه بان) ،بيس

ساروج کوبي خرمن کشي ،گارا ،روشهاي درمان

(قسمت اصلي و شاسي لنج ) ،منور (ناوجنگي)،

و نذورات و قرباني ،جشنهاي مذهبي،

اسکراب (تميز کردن بدنه لنج ) و غيره در فرهنگ،

نام گذاري فرزندان ،عيد تهلو ،مراسم عزاداري سنتي،

موسيقي و گويش محلي بوشهر تاثير زيادي برجاي

گويشها و غيره

گذاشته است و شباهت زيادي وجود دارد.

سنتي ،خورا

در جامعه جديد بوشهر با هجوم عناصر مدرن از
بسياري عناصر فرهنگ سنتي هيچ خبري نيست مثالً

فرضييه پينج :مهمت رين عوام ل اخ تالف ب ين عناص ر
فرهنگي سنتي و مدرن چيست.

مراسم عروسي ديگر شيوه و سنت مشخصي ندارد و
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نتيجه :سرانجام مهمترين عوامل اختالف بروني و

شده در اين بخش فصلي بوده که نشان دهنده وضعيت

دروني فرهگ سنتي و مدرن سيالي بودن ،اکتسابي

موجود مي باشد به همين دليل ساالنه اين شهر پذيراي

بودن ،انتقالي بودن ،تکاملي بودن ،اجباري و اختياري

تعداد زيادي از افراد جهت اشتيال ش ده اس ت ک ه ب ه

بودن فرهنگ از يک طرف و از طرف ديگر مسلم بودن

شرح جداول ذيل است.

خاصيت فرهنگ پذيري ،جامعه پذيري انسان از
همنشينان و هم نوعان و تعامالت انساني و اجتماعي و

نتايج جمعيت شناختي آمار هياي موجيود در ميدل:

مبادله و اشاعه فرهنگ بومي ،سنتي و فرهنگ مدرن و

الف -جمع آوري دادهها از طريق اسناد موجود:

چيستي سوال و فرضيه را تاييد مي نمايد.

-3

در م ورد س واالت و فرض يات تحقي ق م يت وان

جمعيت:

جدول شماره ( :)7جمعيت شهرستانهاي استان بوشهر

تحليلهاي ذيل را ارائه نمود:

در سال 7192
شهرستان

جمعيت

%

 -3سيوال و فرضييه اول :چ را فرهن گ اف راد ب ومي

بوشهر

201120

13/92

موجب اشتيال و ورود افراد غير بومي ب ه اس تان ش ده

تنگستان

03290

5/7

دشتي

15935

77/3

دشتستان

220331

3/9

فعاليتهاي فرهنگ ي و ديگ ر عوام ل در جامع ه جدي د

گناوه

33191

70/20

ديلم

17791

3/9

بوشهر باعث شده كه با هج وم ورود اف راد غي ر ب ومي

دير

52111

72/9

زمينه جذب براي شاغلين افراد غير بومي در زمينهه اي

کنگان

755500

71/77

مختلف کاري مختلف ،شال گرفته است و باعث ش ده

جم

02339

9/5

است.
فقدان تعامل و عدم انطباق فرهنگ اف راد ب ومي ب ا

منب  :سالنامه آماري استان 7192

که در حدود يک پنجم از شاغالن اس تان را غيربومي ان
در اختيار دارند و از طرف ديگ ر چ ون اش تيال ايج اد

جدول شماره ( :)2ويژگيهاي فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و جمعيت استان از  02تا92
3131
جمعيت  /سال

3191

3131

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

ده ساله و بيشتر

520337

01/5

005330

00

353252

11/5

افراد فعال بومي و غير بومي

270105

07

250310

13

122502

15

افرادشاغل بومي و غيربومي

799057

91

277330

31/2

203359

39/0

افراد بيکار بومي و غيربومي

75590

1

01215

70/3

17127

72/0

0

-

0/9

-

0/1

-

172710

59

077223

02

551092

05

111721

722

7210222

722

7703277

722

بار تکفل
افراد غير فعال و اظهار نشده
کل

منب سر شماري عمومي نفوس و مسکن ()12-32
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براس اس سرش ماري عم ومي نف وس و مس کن،

 722در دو دهه گذشته نسبت با چند سال قبل ک اهش

شهرس تان بوش هر در س ال  7192داراي  201120نف ر

محسوسي داشته است ،به طوريک ه مي زان بيک اري در

جمعيت بوده است که شهرستان بوش هر ب ا ح دود 02

سال  32نسبت به سال  12در در حدود  05درصد ک م

درصد بيشترين جمعيت را نسبت به شهرستانهاي ديگر

شده است.
نرخ اشتيال فرهنگ ي ه م عب ارت اس ت از تع داد

در خود جاي داده است.
ج دول ( )7رون د تييي رات جمعي ت اس تان را در

جمعيت شاغل بومي به کل جمعيت فعال ضربدر .722

دهههاي گذشته نشان مي دهد که براساس آن جمعي ت

با توجه ب ه ج دول ( )5از ب ين شهرس تانها اس تان

فعال استان در دهه  7132نسبت ب ه ده هه اي گذش ته

دشتستان ،گناوه ،باالترين ديل م ني ز پ ايين ت رين ن رخ

کاهش پيدا کرده است.

فعاليت فرهنگي (جمعيت فعال ده ساله و بيشتر تقس يم

همچنين براساس همين ج دول جمعي ت بک ار در

بر جمعيت ده س اله و بيش تر ض ربدر  722را دارن د و

دهه  ،7112هفت درصد بوده است به يک باره در ده ه

نرخ فعاليت فرهنگي کل در استان برابر  25/1مي باشد.

 7132ب ه ب يش از دو براب ر رس يده اس ت اي ن رق م

ميانگين ک ل ن رخ بيک اري در ح وزه فرهنگ ي در

دردهه 7192کاهش پيدا کرده و به  72/0درصد رس يده

استان برابر با  72/5مي باش د ک ه دي ر و کنگ ان داراي

است( .جدول.)2

پايين ترين نرخ بيک اري در ح وزه فرهنگ ي و ج م و

 -2اشتيال افراد بومي و غير بومي در بخشهاي
فرهنگي و اجتماعي استان:

دشتي باالترين نرخ را دارند جدول (.)5
با توجه به جدول شماره ( )0در سال  7115تع داد
 520نفر در مراکز فرهنگي استان مشيول به ک ار ب وده

جدول شماره ( :)1نرخ اشتيال افراد بومي و
غيربومي در حوزههاي فرهنگي ،اجتماعي اقتصادي

سال

بومي و غير بومي

ديپلم 72 ،درصد ديپلم و بقيه (7/5درصد ) ني ز دي پلم
به باال هستند.

و بيکاري از سال 7112- 7132
نرخ اشتغال افراد

اند که در حدود  30/5درصد آن ان داراي م در

زي ر

نرخ بيکاري
افرادبومي و غير بومي

جدول شماره ( :)0نرخ فعاليتهاي فرهنگي و
بيکاري در شهرهاي استان سال7112

7112

31/7

70/9

شهرستان

فعاليت

نرخ بيکاري

7115

39/0

72/0

بوشهر

20/9

3/0

7110

30/07

75/13

تنگستان

20/0

70/0

7111

92/75

1/35

دشتي

20/2

71/2

7113

35/99

70/27

دشتستان

21

70/7

7119

13/01

72/51

گناوه

21

72/2

7132

31/25

72/95

ديلم

22/1

77/3

7137

31/53

72/02

دير

20/5

75/2

7132

92/3

9/2

کنگان

20/5

0/7

جم

20/0

0/5

کل

25/1

72/5

سالنامه آماري سال  32استان
جدول شماره ( )0نشان مي دهد ک ه مي زان بيک ار

منب سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 7115

افراد بومي جوياي نام تقسيم برجمعيت فع ال ض ربدر
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جدول شماره ( :)5تعداد کارکنان و شاغالن مراکزفرهنگي در سال 7115
زير ديپلم

ليسانس

فوق ديپلم

جمع کل

فوق ليسانس و باالتر

شرح

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

شاغالن مراکز فرهنگي

010

30/5

02

77/9

5

/99

2

/19

521

722

منب  :اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي سال 7115
جدول شماره ( :)0کارکنان دولت در استان برحسب وضعيت استخدامي در سال7132- 7192
ميراث فرهنگي ،جهانگردي

رسمي غيررسمي

سال
31

12

75

کل کارکنان

بقيه کارکنان

کل

درصد

رسمي

غير رسمي

کل

درصد

رسمي

غيررسمي

کل

درصد

05

%9

15121

71305

09503

99/97

15151

71352

09021

722

منب سالنامه آماري استان 7132
جدول ( )1نشان مي دهد که از کل کارکنان دول ت

مراکز فرهنگي مراجعه و سپس در استان مشيول به کار

در استان بوشهر در سال  32فقط  %9در بخ ش مي راث

و اقامت دائم گرديده اند ،شهرستان بوش هر اختص اص

فرهنگي و جهانگردي مشيول به کار بوده اند و جال ب

دارد همچنين  01در صد از مه اجرين مق يم در فص ل

تر اينکه يک سوم از اين تع داد را ش اغالن غيررس مي

بهار به اين اس تان س فر و ک رده و اقام ت کردن د و از

تشکيل مي دهند.

طرفي مشيول به کار شده اند. .

 -7-2اشتيال فصلي افراد در حوزههاي فرهنگي:

جدول ( )72نشان مي دهد که در حدود  11درصد از
کل افراد غير بومي و مهاجرين شهرستان بوشهر در

جدول شماره ( )3تعداد مهاجران يا افراد غير بومي

فصل بهار به آنجا آمده و مابقي مهاجرين نيز تقريبا" به

وارد شده به استان به تفکيک فصول مختلف ()7115

طور مساوي بين ساير فصول تقسيم شده اند جدول

فصل

تعداد

%

شماره ( )9تعداد افراد غير بومي و مهاجرين وارد شده

بهار

112010

01

به استان بوشهر به تفکيک فصول سال و شهرستان

تابستان

212751

70

پاييز

119102

22

()7115

زمستان

151970

27

کل

7090001

722

شهرستان ها

تعداد مسافران
بهار

تابستان پاييز

جمع
زمستان تعداد

%

بوشهر

35 012107 92135 90511 52250 792101

تنگستان

1021

0192

1029

79732 1102

0

با توجه ب ه ج داول ( )3در ح دود  01در ص د از

دشتستان

2022

7122

2222

7222

1522

7

گناوه

3222

0522

5302

27572 1752

5

مهاجرين و افراد غير بومي وارد شده به اس تان (اق امتي

ديلم

0222

5222

1122

71022 1722

1

و غير اقامتي) در فصل بهار و بقيه نير در سايرفصول به

کنگان

5222

1222

2022

72322 2222

2

استان مهاجرت کرده اند و مشيول به کار شده اند.

تعداد

منب  :سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي 7115

با توج ه ب ه ج داول ( )9در ح دود  35درص د از
مهاجرين و افراد غير بومي وارد شده به استان که در به

کل

722 523911 720715 771922 09200 279192
%

01

70

22

27

722

-

منب :سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي .7115
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جدول شماره ( )72توزي فصلي افراد غيربومي و مهاجرين داخلي و خارجي
به مراکز فرهنگي در استان بوشهر ()7119
متيير
داخلي
خارجي
کل

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

کل

تعداد

23221

71071

22595

73705

30530

درصد

11/1

22/3

20/0

27/5

722

تعداد

173

019

022

021

2200

درصد

12

12/2

73/3

79

722

تعداد

23925

73290

27271

73592

30312

درصد

11/1

27/7

20/2

27/0
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با توجه به جدول شماره ( )77در حدود  17درصد

معلوم باعث ورود افراد غير ب ومي ب ه اي ن ش هر ش ده

از مهاجرين داخلي و خارجي شهرستان بوشهر فقط در

است.

فصل به ار ب ه اي ن اس تان آم ده و  22درص د از ک ل

 -1سوال يا فرضيه دوم :اجزاء و عناصر فرهنگ سنتي

مهاجرين نيز در فصل تابستان به اين ش هر وارد ش دند

و فرهنگ مدرن بوشهر کدام است.

اما سهم فصلهاي پاييز و زمستان بسيار ناچيز است.

اجزاء و عناصر برجسته فرهن گ س نتي بوش هر :ب ا

بنابراين اشتيال از ي ک ط رف و تم امي نماده اي

توجه به بندري بودن شهر بوشهر و ارتباط ت اريخي آن

فرهنگي شهر بوشهر مانن د :عناص ر فرهنگ ي ،نيروگ اه

با اقوام و ملل بيگانه كه همواره از طريق دريابه آس اني

اتمي ،گاز پ ارس عس لويه و مراک ز نفت ي و معم اري،

اماان پذير بوده ،فرهنگ سنتي بوش هر تنه ا از عناص ر

شهرسازي و ساختارهاي س ازمان ه اي اداره كنن ده در

محصور داخلي ساخته نشده و عناصر ديگري كه داراي

ف رد

منشاء بيگانه ميباشند نيز در مجموعه پيچيده آن نق ش

خارجي وارد جامعه ما ميش ود ،اي ن تف اوت ب راي او

مهمي دارند ،بنابراين ما اين عناصر را به بخش ب ومي و

مشهود بوده و احساس نمايد در بطن اين جامعه ،شال

بيگانه تقسيم و بررسي ميكنيم

شهر بوشهر به ترتيب باعث گرديده كه وقتي ي

متع ادل و زيب ائي از ي

حي ات متف اوت درح ال

شالگيري يک زندگي ايده ال با کار و شيل مش خ
جدول شماره ( )77توزي فصلي مراکز فرهنگي در شهر بوشهر ()7119
متغير
داخلي
خارجي
کل

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

کل

تعداد

101773

90577

10071

0220

013252

درصد

17/1

79/3

1/0

/9

722

تعداد

7093

559

52

12

2119

درصد

17/0

21/5

2/7

1

722

تعداد

100370

95212

10001

0213

032017

درصد

17/1

79/3

1/0

/9

722

منب :طرح جام ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر 7119

48

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و ششم /زمستان 9313

مقايسه فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن در بوشهر با ارائه راهکارهاي مديريتي

الف .عناصر فرهنگي سنتي با منشاء بومي:

مراسم عزاداري مذهبي تييي رات كمت ري داش ته و

مهمت رين عناص ر ب ومي عبارتن د از :مراس م ب زم

فقط در برخي نوحهها تيييرات ي ب ه وج ود آم ده و در

عروسي سنتي ،خيام خواني ،يزله ،بيت خ واني ،مراس م

البه الي اشعار ،آثاري از ارزشهاي انقالب اسالمي مث ل

ساروج كوبي ،خ رمن كش ي ،گ ارا ،روشه اي درم ان

كلمه «شهيد» و «ياد شهيدان» نمودار شده است.

سنتي ،روش هاي درمان خرافي ،جشنهاي مذهبي ،ن ام

در وضعيت ظاهري و پوشش عزاداران نيز تيييرات

گذاري فرزندان ،عيد تهلو (عيد تهلاي) ،شروه خواني،

كمي مشاهده ميشود .مثال در گذشته مردان به راحت ي

مراسم تش يي جن ازه س نتي ،مج الس ت رحيم ،مراس م

بدون زير پيراهن به سينه زني ميپرداختند ولي ام روزه

عزاداري سنتي شامل سينه زني و نوحه خواني و تعزيه،

ديگر با وجود هواي گرم اين كار را انجام نمي دهند.

مراس م چهارش نبه س وري ،مراس م ن وروز ،ابزاره اي

مجالس ترحيم اموات نيز از چهارچوبه اي ثاب ت

كش اورزي ،ابزاره اي م اهيگيري و گالف ي ،زب ان و

قبلي خارج شده و تقريبا دچار بدعت هايي شده است.

گويش ،بازيهاي محلي و باالخره معماري سنتي.
در بزم عروسي به شيوه سنتي ،دو شبانه روز پي اپي
جشن و سرور بر قرار ب وده اس ت .ش ب اول را «حن ا

تشيي جنازه هم ديگر كمتر به شيوه س نتي بوش هر
انجام ميگردد ،كه ياي از علته اي اص لي آن ،تييي ر
ساختار جمعيت ساكنان بوشهر به نف غير بومي است.

بندون» ميناميده اند و در آن شب ،مراس م پ اياوبي و
رق

و نوازندگي محلي تا صبح ادامه داشته است.

 -3سوال يا فرضيه سوم .:چه تفاوت هايي بين اجزاء

دعوت از مردم و همسايگان از طري ق زن س لماني

و عناصر فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن مردم بوشهر

محل انجام ميگرفته ك ه اي ن عم ل را «طلب ون» يعن ي
«دعوت» مي ناميده اند (احمدي ريشهري )7:01 ،7132

وجود دارد.
با اين تفاوت که بين اجزاء س نتي و فرهن گ م ردم
بوش هر در وض عيت ظ اهري و پوش ش ع زاداران ني ز

ب .عناصر فرهنگي مدرن در بوشهر:

تيييرات كمي مشاهده ميشود .مثالً درگذشته مردان ب ه

در جامعه جديد بوشهر كه با هجوم عناص ر م درن

راحتي بدون زير پيراهن به سينه زني ميپرداختند ول ي

زندگي ،شال گرفته است ،از بسياري از عناصر فرهنگ

امروزه ديگر با وجود هواي گرم اين كار را انجام نم ي

سنتي هيچ خبري نيست.

دهند .مجالس ترحيم اموات نيز از چارچوبهاي ثاب ت

مثال در مورد مراسم عروسي ،م يش ود گف ت ك ه

قبلي خارج شده و تقريبا دچار بدعتهايي شده است

ديگر شيوه و سنت مشخصي وجود ن دارد و ه ر ك س

تشيي جنازه هم ديگر كمتر به شيوه س نتي بوش هر

مراسم خودش را به صورت متفاوتي بر گزار م يكن د؛

انجام ميگردد ،كه ياي از علته اي اص لي آن ،تييي ر

نه شال مشخصي براي لباس ع روس و دام اد وج ود

ساختار جمعيت ساكنان بوشهر به نف غير بومي است.

دارد و نه نوع غذاي ص رف ش ده ،از ويژگ ي خاص ي

در فرهنگ سنتي ،شهر بوشهر به چهار محله قديمي
مستقر در بافت تاريخي بوشهر كنوني محدود م يش ده

برخوردار است.
سرود و ترانهه ا ب ه ص ورت ن وار آم اده و ي ا ب ه

و محلههاي مختلف بوش هر جدي د ،در آن فرهن گ در

صورت اركسترهاي جديدي كه تاب هيچ رسم و ش يوه

حقيقت روستاهاي شهر بوشهر بوده و فضاهاي اط راف

ثابتي نيستند اداره ميشود .دعوت عروسي هم با ارسال

اين روستا را تماما زم ينه ا و مزرع هه اي كش اورزي

كارت دعوت انجام ميگيرد.

احاطه ميكرده است.
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فاطمه پوالدي و بهرام دلگشايي

دراين مزرعه ها ،درخت ه اي انگ ور و انجي ر ،ب ه

اما در عوض ،تعداد زيادتري كارگاههاي لنج سازي

شيوهاي نادر ،كاشته ميشد و سبزيجات و غالت به بار

فلزي و فايبر گالس و نيز شركت عظيم صنعتي دريايي

ميآمد.

(صدرا ) در بوشهر تاسيس شده كه بيشتر بازار اين كار

اما امروزه در اين شبه جزيره ،ديگر هيچ خب ري از

را به خود اختصاص داده اند.

كش اورزي نيس ت؛ بن ابراين از س نت گ اراهم خب ري

در فرهنگ جديد ترتيب دادن جش ن تول د تقريب ا

نيست .تنها چيزي كه هنوز به تع داد انگش ت ش ماري

همگاني شده و به صورت ي

سنت و رسم جدي د در

وجود دارد ،همان كهره انگوري و چاه انجيري است كه

آمده كه البته در گذشته چنين رسمي در بوش هر وج ود

در منطقه سرتل كه زماني ي

روس تاي مس تقل ب وده،

ب اقي مان ده اس ت (منص وري زاده ،ب الدي وش مس
الديني.)05 ،7132

نداشته است.
در فرهنگ جديد ارتباطات و حم ل و نق ل بس يار
ساده و سري شده و از طريق خود روه اي شخص ي و

شيوه درمان سنتي نيز خيل ي كمرن گ ش ده ،ول ي
هنوز افرادي به نام بيتال  /beytāl/وجود دارن د ك ه ب ه

عمومي و نيز هواپيما و يا كشتيهاي مسافر بري ب زر
صورت ميگيرد.

كار جا انداختن دست و پاي در رفت ه و پيچي ده م ردم

تلف ن ثاب ت و اخي راً موباي ل و ني ز تلويزي ون،

شهر مشيول ميباشند (منصوري زاده ،ب الدي وش مس

ماهواره ،اينترنت و مطبوعات محلي و كشوري ني ز ب ر

الديني)10 ،7132

سرعت انتقال اطالعات و س رعت ارتباط ات ب ه نح و

از قابله يا ماماي محلي ديگر هيچ خب ري نيس ت و
جاي آن را زايشگاههاي مدرن گرفته است.

چشمگيري تاثير گذاشته است.
در فرهن گ ام روز مس ئله آم وزش عم ومي و

مراسم چهارشنبه سوري سنتي ،بيشتر جنبه خراف ي

خصوصي جايگاه مهمي دارد ،در حالي ك ه در گذش ته

و نيز مذهبي داشته و در پاي ان م اه قم ري ص فر و ن ه

اين موضوع مهم فقط محدود به ماتب خانه بوده و ب ه

درآخ ر س ال شمس ي ،انج ام م يش ده و ن ام آن

شيوه آخوند ماتبي صورت ميگرفته است.

مراسم"صفر كدر"  / sefer_e kedar/بوده است.
مردم ماه صفر را بدشگون ميدانستند و در آخ رين
چهارش نبه ص فر ك وزهاي را برم ي داش تند و آن را
ميشاستند و به دريا ميانداختن د ،ت ا ب ه اي ن ترتي ب
نحوست اين ماه را از خود دور كنند و به دريا بريزند.
اما امروزه چهارشنبه سوري بيشتر به ش ال ايران ي
آن يعني در آخرين چهارشنبه سال و در اواخ ر اس فند
ماه انجام ميشود و مردم بر روي آتش ميپرند و سرود

در فرهنگ مدرن به دليل وجود نيروي برق ،ش يوه
تيذيه مردم نيز تييير ك رده و غ ذاهاي جدي د تولي د و
مصرف ميشود.
انواع ساندويچ ها و غ ذاهاي اروپ ايي در فرهن گ
تيذيه مردم ،جا پيدا ك رده و غ ذاهاي س نتي فق ط ب ه
صورت تفنني مورد مصرف قرار ميگيرد.
البته غذاهاي س نتي دري ائي هن وز در بس ياري از
خانوادهها جائي براي خود دارند و مصرف ميشوند.
برخي غ ذاهاي خ ارجي مث ل پا ورا /pokowrā/

ميخوانند.
گالفي هم تنها ب ه ش ال مح دودي وج ود دارد و

هندي مصرف عم ومي پي دا ك رده اس ت ك ه البت ه در

چند كارگاه گالفي كوچ  ،هنوز در برخي از شهرهاي

فرهنگ سنتي ني ز وج ود داش ته ان د ول ي در فرهن گ

بندري استان مشيول ساختن لنجهاي چوبي هستند.

مدرن از پتاته چاپ هيچ خبري نيست.
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پوشاك مردان و زنان شال اروپايي پيدا كرده و از
پوشاك سنتي ديگر خبري نيس ت .اي ن پوش اك ب راي

ب .تغيير پيييري سيريع و عيدم پاييداري عناصير
فرهنگي جديد:

مردان بيشتر همان شال معيار سراس ر كش ور اس ت و

ترديدي نيست كه ارتباط فرهنگه ا ،يا ي از عم ده

براي زنان نيز ،به ويژه پس از انقالب اس المي اس تفاده

ترين عوام ل ت اثير متقاب ل آنه ا ب ر يا ديگر و نهايت اً

از چادر و مانتو و اخيرا روسري ه ا و مانتوه اي داراي

تيييرات آنها به حساب ميآيد.

طرحهاي جديد رايج شده كه ب از ه م ص ورت معي ار
سراسر كشور را دارد.

در ميان ساكنان جديد بوشهر نيز موضوع به هم ين
صورت اس ت مب ادي ف راوان ارتب اطي و آس اني اي ن

در فرهن گ م درن بوش هر ،معم اري س نتيِ

ارتباطات ،موجب تييير پذيري سري عادتهاي جمعي

بسيارسازگار باشرايط اقليي شهر ،به طور كامل به دست

م ردم و ب ه عب ارت ديگ ر موج ب ناپاي داري عناص ر

فراموشي سپرده شده و جاي خود را به معماري م درن

فرهنگي جديد گرديده است (گيدنز.)12 ،7110

داده كه البته هيچ تناسب وسازگاري باشرايط طبيع ي و
آب وهواي محلي بوشهرندارد (پوالدي.)72 ،7137

براي مثال اگر شيوه ظاهري لباس پوشيدن را يا ي
ازعناصر فرهنگي بناميم ،بالفاصله متوجه ميش ويم ك ه
اين عنصر به شدت ناپايدار و دائماً درحال تييير است،

الف .مبادي ارتباطات فرهنگي ساكنان كنوني بوشهر

هر از چند گاهي مثالً رنگ خاص ي م ورد توج ه ق رار

با اقوام بومي و بيگانه:

ميگيرد و يا به كنار گذاشته ميشود و يا ن وعي كف ش

ساكنان كنوني بوشهر به ويژه نسل جوان ،دائماً و از

خاص مورد استقبال قرار ميگيرد و ي ا ش يوه آرايش ي

راههاي فراوان ،در معرض ارتباط و تماس فرهنگ ي ب ا

مخصوصي براي پسرها و يا دخترها در همه جا راي ج

اقوام بومي و بيگان ه م يباش ند .دني اي ام روز ،دني اي

ميشود همه اينها نشان م يده د ك ه عناص ر فرهنگ ي

ارتباطات است و شبه جزيره بوشهر نيز نم ي توان د از

مدرن بر خالف فرهنگ سنتي ،به ش دت تييي ر پ ذير،

اين پديده جدا افتاده باشد.

سطحي و ناپايدار ميباشند.

آساني و سهولت مسافرت ديگر اقوام به بوش هر و
مسافرت بوشهريها به جاهاي ديگ ر ،دسترس ي آس ان

 -4فرضيه چهيارم :چ ه ش باهت ه ايي ب ين عناص ر

مردم بوشهر به مطبوع ات سراس ري و حت ي خ ارجي،

فرهنگ سنتي و فرهن گ م درن م ردم بوش هر موج ود

كتابهاي نوشته شده و ترجمه شده ،استفاده از اينترن ت،

است.

فيلم ها ،سرياله ا و برنام هه اي تلويزي وني داخل ي و

مهمترين شباهت هاي بين عناصر فرهنگ سنتي ك ه

دوبله شده ،برنامههاي متنوع راديوئي ،ابزارهاي ارتباطي

داراي منشاء بيگانه يا فرهنگ م درن م يباش د مب ادي

مثل تلفن همراه ،استادان و معلم ان غي ر ب ومي ك ه در

ارتباطات فرهنگي بومي ان ب ا اق وام ب ومي و بيگان ه در

بوشهر مشيول ت دريس م يباش ند و بس ياري عوام ل

گذشته شبه جزيره بوشهر كه به خاطر وضعيت باتالقي

ديگر ،هم ه و هم ه از جمل ه مب ادي ارتب اط فرهنگ ي

گلوگاه مسيله ،درگذشته بشتر به جزيرهاي شبيه بوده؛ از

بوشهريهاي امروزي با هم ه اق وام و فرهنگه اي غي ر

ي

طرف داراي اماانات ارتباطي آسان از طري ق دري ا

بوشهري است .ماهواره و پيامه اي ص وتي و تص ويري

بوده و از طرف ديگر ،از راه خشاي راه ارتباطي بس يار

آن نيز در اين مورد از اهميت و تاثير زيادي برخ وردار

صعب العبوري داشته كه به دليل وجود ارتفاعات بلن د

ميباشد.
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زاگرس وگردنههاي خطر ناك آن ،كار ارتباط زمين ي را
مشال ميكرده است.

در مراسم دمام زني از پنج يا هفت عدد دمام و ي
عدد بوق مخصوص و چند عدد سنج كوچ

خود مسيله نيز مزيد بر علت بوده و اغلب موج ب

استفاده ميشود .ياي از دمام زنه ا ك ه نق ش ه دايت

ارتباط ات زمين ي ش به جزي ره ب ا داخ ل كش ور

ان را دارد ب ه ن ام«اِش اون

قط

ميگرديده است.

كنن ده گ روه دم ام زن
زن»شناخته ميشود.

حاال خيلي واضح است كه اين دو عامل ،باع ث ب ه
وجود آمدن شرايط خاص فرهنگي دراين ش به جزي ره
خواهد شد ،به طوري كه برخي عناص ر فرهنگ ي ش به

همچن ين برخ ي واژگ ان و اص طالحات بيگان ه
درسرودهاي يزله عبارتند از:

سيريا سيريا

جزيره بوشهر ،تحت تاثير فرهن گهاي بيگانه مستقر در
آن سوي دريا قرار خواهد گرفت.

هِلِ جُمبِسيا

و از سوي ديگر عناصر اصلي و اوليه فرهنگي اي ن
قرنطينه جيرافيائي -فرهنگي ،ب ه ص ورت

قوم ،در ي

گنجينه تقريبا دس ت نخ ورده و بارب اقي خواه د

siriyā siriyā

ل يُوْساhele yowsā ws:helel yo
هِ ِ

ل اْليُوسْ
هِ ِ

ي

برنج ي

he:le jombeysā

در ضمن واژههاي بيگان ه ب ه تع داد زي ادي درگ ويش
محلي بوشهر رايج است؛
به عنوان نمونه:
تِيم] [teymيعني وقت = -timeانگليسي

ماند.
به هرحال ساكنان بومي بوشهر ،از راه ارتباطي دريا،

هوك ] [hūkيعن ي چف ت و ق البِ درِ ات اق =- hook

ابتدا با فرهنگهاي آفريقائي ،هندي و عربي و سپس در

انگليسي

دو قرن اخير ،با فرهنگ كشورهاي غربي و اروپائي مثل

لِين] [leynيعني كوچه يا سَمت و جهت =  laneيا

پرتيال ،هلند ،بريتانيا ،امرياا و آلمان آشنا شده اند.

-انگليسي (احمدي ريشهري)7:75 ،7132

از راه خشاي نيز مردم ب ومي بوش هر ،بيش ترين و

line

ج ] [jakيعني پارچ آبخوري=  -jugانگليسي
َ

آسان ت رين تعام ل وارتب اط را از طري ق جن وب ش به

بيس] [bi:sيعني قسمت اصلي و شاس ي ل نج= - base

جزيره بوشهر ،با ساكنان تنگستان ،دشتي و ساير بوميان

انگليسي

نيمه جنوب شرقي استان داشته اند.

ُگلِير] [goleyrيعني دروازه بان=  goaler-انگليسي

مراسم دمام زني است و عنص ر مه م ديگ ر تع داد

بُلت ] [boltيعني مهره پ يچ ،س رب م اهيگيري= -bolt

زيادي واژگ ان و اص طالحات بيگان ه اس ت ،ك ه وارد

انگليسي

گويش بومي بوشهريها شده است.

ِسلِيت ِسلِيت ][seleytيعني قاچ قاچ =  -sliceانگليسي

دمام ظاهراً توسط سياهان آفريقائي كه ب ه ص ورت

]َ [manvarمنْ وَرْ يعن ي ن او جنگ ي =”- ” man of war

برده و غالم خريداري شده و توسط بازرگانان بوشهري

انگليسي

به اين شهر ميآمده اند ،وارد فرهنگ بوشهريه ا ش ده

]ِ[teytتيْتْ يعني سفت و محام= -tightانگليسي

است و ظاهراً با همان ريتم آفريقائي نيز نواخته ميشود

] [bālūlبالول ،يعني هواپيما= -balloonانگليسي

كه براي شنوندگان هيجان زيادي ايجاد ميكند.

] [veylesوِيلِس ،يعني بي سيم=- wirelessانگليسي

از دمام در مراسم عزاداري سنتي و قبل از سينه زني
استفاده ميشود.

][tomāteتُماته ،يعني گوجه فرنگي=-Tomate
] [petāteپِتاته ،يعني سيب زميني=- potatoانگليسي
] [leyziليزي ،يعني تنبل=- lazyانگليسي
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] [sowjerسالِ سوجري ،يعني سال اشيال بوشهرتوسط

وضعيّت اقليمي در نوع پوشش ،در رنگ چه رهه ا ،در

سربازهاي انگليسي = -soldierانگليسي

خصلتهاي رفتاري ،در مناظر شهري به ويژه در مناطق

] [armāliاَرمالي ،يعني كُمد قابل حمل -احتماالً هندي]

زلزله خيز و طوفان خيز تأثير گذار اس ت .رس انه ه اي

(پوالدي)0 ،7132

برون مرزي مانند ماهواره ،اينترنت ،رادي و ،تلويزي ون،

جتّي ،يعني اساله=- jettyانگليسي
]ِ [jetti

كتاب و مطبوعات از ب س فراگي ر ب وده ك ه مرزه اي

] [boyeبُويه ،يعني چراغ دريائي-buoyiانگليسي

جيرافي ايي كش ورها ،الي هه اي طبق ات اجتم اعي،

] [feylفِيل ،يعني مردود=- failانگليسي

قشربندي هاي نژادي ،حص ارهاي خ انواده ،ديواره اي

] [espiyārtعهد اس پيارت ،يعن ي دوره پل يس جن وب

شهرها ،حريم خصوصي و شخصي فرد را در نوردي ده

ايران = )  - South Persian Rifles (S. P. R.انگليسي

اس ت و از طري ق الق اي م دگرايي ،مص رفگراي ي،

] [eskerābاِساراب ،يعني تميز كردن بدنة ل

نج=scrub

الگوسازي فرهنگي ،عناصر فرهنگ موج ود جامع ه در

-انگليسي

معرض تحوّل و تييير قرار ميگيرد .حمل و نق ل ك اال،

] [šuferش وفر ،يعن ي رانن ده شخص ي =-chauffeur

مبادالت اقتصادي ،ورود تانول وژي ،ورود دان شه اي

فرانسه

مصرفي درجامعه سبب س اماندهي مللّف ه ه اي جدي د

] [hafizهَفيز ،يعني دفتر كار ،اداره=- officeانگليسي

فرهنگ در جامعه ميگردد .مهاجرت و مس افرت يا ي

درفرهنگ سنتي بوشهرغذاهائي مثل

پوكُوْرا][pokowrā

از شاي ترين روش فرهنگ پ ذيري وجامع ه پ ذيري در

و پِتاتِه چاپ][petāte-čāpوجودداشته كه منشاء هن دي

روابط فرهنگي برشمرده مي ش ود ب دين طري ق اغل ب

داشته اند.

دولت هاي قدرتمند صنعتي و توسعه يافتهاي كه مهاجر
مي پذيرند از اين ابزار مذكور در جه ت همانندس ازي،

 -5فرضيه پنجم :مهمترين عوامل اختالف بين عناصر

ياس انس ازي و انطب اق گراي ي (مركزگ را) خ رده

فرهنگي سنتي و مدرن چيست

فرهنگ هاي متعارض مهاجرين كشورهاي مختل ف ،ب ا

درمباحث قبل بيان شد كه متييّرهاي فرهن گ داراي

شيوه هاي فرسايشي چون؛ «اخ تالط ن ژادي» از طري ق

كاربرد فراواني در زندگي اجتماعي است .امّ ا تييي رات

ازدواج متقابل« ،ادغام و تركيب ساختار اجتماعي آن ان»

امر ذات ي و خ ود ج وش نيس ت بلا ه از

به وسيله ي توزي جيرافيايي« ،ايج اد مح دوديّت ه اي

درون و برون در معرض تحول و دگرگ وني اس ت ب ه

قانوني» مانند ممنوعيّت حجاب در فرانس ه و...اس تفاده

ويژه ارزش ها و هنجاره اي اعتب اري و ق راردادي ك ه

مي نمايند .با اين بيان تع امالت اجتم اعي ،اقتص ادي و

توسط عرف جامعه شال گرفتهاند.

علمي مهاجرين ب ا فرهن گ كش ورهاي ميزب ان س بب

فرهنگ ي

از اين رو در اين قسمت به دو نوع متيّي ر «برون ي»
و «دروني» فرهنگ به صورت اجمالي اشاره ميشود.

فرهنگ پذيري و جامعه پذيري آن گرديده و با ورود ب ه
كشور متبوع برخي عناصر فرهنگي وارداتي وارد كشور

اول متييّر بروني:

ميشود .در گذشته اغلب دانشجويان و محقّقين جامع ه

انسانشناس ان و جامع هشناس ان متييّره اي برون ي

تحصيالت ع الي و تخصّص ي خ ود را در كش ورهاي

فرهنگ را اين گونه فهرست نموده اند؛ مانن د وض عيّت

بيگانه ميگذراندند و پس از بازگشت عل وم غيرب ومي،

اقليمي ،جيرافي ايي ،س وابق ت اريخي ،مه اجرت ب رون

الگوهاي كاري ،شيلي ،نگرشهاي زن دگي ،خ انوادگي

كشوري ،مسافرتها و رسانههاي برون م رزي و...م ثالً

و...را وارد كش ور م يكردن د و ني ز منش أي

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و ششم /زمستان 9313

53

فاطمه پوالدي و بهرام دلگشايي

تئوريپردازيهايي كه در عرص هه اي مختل ف كش ور

دركشور غرب ي) اگ ر مي زان جمعي ت پي ر نس بت ب ه

صورت ميگرفت با مباني مدرن آميخته ميشد.

جمعيّت جوان يا نسبت زنان به م ردان اف زايش يابن د،

دوّم متييّر دروني:

جريان اجتماعي شدن و فرهن گپ ذيري در جامع ه ب ه

برخي عواملي كه فرهنگ را از درون تييير ميده د

سمت محافظهكاري و سنّتگرايي سوق پي دا م يكن د.

عبارتن د از؛ مات به ا ،اي دئولوژي ،رش د جمعي ت،

بر عاس اگر جمعيت جوان ،متراكم و انباشتهتر ش وند،

انقالبه ا ،مي زان توس عه ي افتگي ،ب از و بس ته ب ودن

اين جريان در جهت تجدّد گراي ي ي ا ب ه تعبي ر ديگ ر

جامع ه ،رس انهه اي داخل ي ،مطبوع ات ،آم وزش و

سنّتگريزي هدايت ميشوند( .دوورژه.)7110:91 ،

پرورش ،قهرمانان ،مهاجرته اي درون كش وري .م ثالً
مات به اي آس ماني از ه م متم ايز هس تند و برخ ي

در صورت برقراري تعادل «طبقات سنّي» اين دو تا
جريان همديگر را خنثي ميسازند.

ماتبهاي ديگر ساخته دس ت بش ر اس ت پ س تن وع

كنت رل ،گس ترش ،بق اء ،س اماندهي ،پوي ايي و

عقايد س بب تف اوت فرهن گ و عناص ر آن م يش ود،

نهادينه سازي فرهنگ در جامعه از طريق نهاد آموزش و

چنانچه گفته شد فرهنگ را رفتارهاي عيني و خ ارجي

پرورش كشور صورت م يپ ذيرد .نق ش رس انهه ا در

در جامعه شال ميدهد و منش أي اي ن رفت ار ابت دا در

جهت همانندسازي گفت اري ،لهج ه ي اق وام مختل ف،

ذهن و افاار جامعه نمود پيدا ميكند و سپس در عم ل

نوشتاري ،كنترل 02درصدي افاار جامعه توسط رس انه

جاري مي گردد .توسعه يافتگي و عدم توس عه ي افتگي

اتفاق مي افتد .سرانجام پ س از ب ر ش مردن متييّره اي

در س طح رف اه ،بهداش ت جامع ه ،خ وراك ،پوش اك،

بروني و دروني فرهن گ و ني ز ويژگ ي س يّالي ب ودن،

مسان ،درآمد و پسانداز جامعه تأثير ميگذارد و تمايز

اكتسابي بودن ،انتقالي بودن ،تا املي ب ودن ،اجب اري و

ايجاد ميكند .باز و بسته بودن جامعه در ميزان س رعت

اختياري بودن فرهنگ از ي

ط رف و از ط رف ديگ ر

تيييرات و دگرگوني فرهنگ به شدّت اث ر م يگ ذارد؛

مسلّم بودن خاصيّت فرهنگپذيري جامعهپذيري ،خوي

يعني جامعه بسته به علّت شدّت تعصّب و پايين ب ودن

و خصلتپ ذيري انس ان از ه م نش ينان و ه م نوع ان

ميزان تعامالت اجتماعي باعث حفظ فرهنگ ميشود.

خويش سبب ش ده اس ت ك ه اي ن دس ته از تع امالت

برعاس در جامعه باز ميزان تع امالت و مب ادالت

انساني و اجتماعي در جوام بشري ياي از فراگيرترين

اقتص ادي ،اجتم اعي و سياس ي گس ترده اس ت اي ن

و پايدارترين شيوه ي انتقال ،مبادله و اشاعه فرهن گ در

گستردگي موجب مبادالت فرهن گ و دگرگ ون ش دن

عرصه فرهنگي محسوب شود.

فرهنگ م ي ش ود .ت اريخ و ش رايط اجتم اعي جوام
معموالً برخي از مللّفههاي آداب و رس وم محلّ ي ي

يافتههاي پژوهش

جامعه را شال ميدهد و در فرهنگ نس له اي بع دي

معرفي برخي اجزاء و عناصر برجسته فرهنگ سينتي

آن تأثيرگذار است .قهرمانها ،شخصيّتهاي افس انهاي،

بوشهر (درسده گيشته) درحوزه موسيقي ،سرودهاي

انسانهاي فرهمند در جامعه برخي از عناص ر فرهنگ ي

عاميانه و واژگان

را ميسازد .افزايش باالي 2/5جمعيت موج ب ب ه ه م

با توجه ب ه بن دري ب ودن ش هر بوش هر و ارتب اط

خوردن توازن « طبقات سنّي» يا به عبارت ديگر باع ث

تاريخي آن با اقوام و ملل بيگانه ك ه هم واره از طري ق

طبق ه خ اصّ س نّي

دريا به آساني اماان پذير بوده ،فرهنگ سنتي بوشهر در

ميگردد .در اين صورت (طب ق تحقيق ات انج ام ش ده

اين برهه از زمان ،تنها از عناصر محصور داخلي ساخته

تراكم و انباشت جمعي ت در ي
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ي

فرهنگ مجموعه باورها ،بينشها ،ارزشه ا ،آداب و

نشده و عناصر ديگري كه داراي منشاء غي ر بوم

ميباشند نيز در مجموعه پيچيده آن نقش مهمي دارن د.

سنن ،اخالق ،رفتار و انديشه هاي پذيرفته شده و ح اكم

بنابراين ما اين عناصر را به دو بخش بومي و غيرب ومي

بر ي

جامعه است .فرهنگ هويتبخش به انس انه ا و

تقسيم و بررس ي نموده ايم.

هدايتگر جامعه بهسوي فضيلتهاست.
نخستين معنا:
درچ ارچوب م ردم ش ناختي ي ا جامع ه ش ناختي

چارچوب نظري
باتوجه به اينکه نظرات مطرح شده در باال ه ر ي ک

مفهومي فراگير است كه مجموعه نگرشه ا ،اعتق ادات،

بخش ي از ي ک واقعي ت فرهن گ و ي ا بع دي از ابع اد

آداب و رسوم ،عرفها ،ارزشها و اعم الي را توص يف

اجتماعي فرهنگ را تبيين مي کنند و به تنهايي ق ادر ب ه

ميكند كه در هر گروهي مشترك يا مطرح است.

بررسي و تحليل جام پديده م ورد بررس ي در تحقي ق
حاضر نيستند ،بنابراين ترکيبي از نظريات مطرح شده را

مباني نظري پژوهش

براي بررسي جام تر و شناخت عميق تر پدي ده م ورد



استفاده از نظريات انديشمندان و صاحبنظران در

بحث ،به عنوان چارچوب نظري تحقيق انتخاب کرده و

مطالعات علمي ،و نظريات مرتبط با موضوع

متييرهاي اساسي تئوري هاي فوق را بررسي و س نجش

پژوهش.

پديده مورد نظر به محک آزمون گذارده ايم ،که چکي ده



نظرات استفاده شده به عنوان چارچوب نظري به ش رح
زيرمي باشد:
براساس اعتقاد بسياري از صاحب نظران ،فرهنگ ي،

آن.


بالمر با نگرشي فرهنگي-اجتماعي به اقوام.



تاريخچه فرهنگ ايران در امپراتوري پارسيان با

فرهنگ از باورها ،ارزشها با مهارتهاي گوناگون قاب ل
بررسي است و اين امر موجب شده است ،افزون بر اين

تعريف از فرهنگ قومي.


كه آينده از جنب ه ه اي گون اگون اقتص ادي ،اجتم اعي،
فرهنگي و  ...مورد بررسي ق رار گي رد ،وف اقي مل ي در

شاين تعريف از فرهنگ و مفروضهاي مشتر

فرهنگ به روايت داود استادپور پژوهشگر در
عرصه فرهنگ ايران باستان.



آندره وارانيا

و آرنولدوان ژنيپ با تاکيد براين

جهت تحقق آرمانهاي فرهنگي ايجاد شود عامل س وق

که فرهنگ عامه برپايه ميراث و اصول تمدني

دهنده اجتماع و مديريت در جامعه م ي باش د (ال واني،

قديمي و کهن بنا شده است.

.)7111
عناصر فرهنگي با منشاء بومي

تعريف فرهنگ
فرهنگ روح همبستگي و ت داوم حي ات معن وي و
وجدان عمومي ي

ملت است .فرهن گ ت داوم حي ات

تاريخي و عامل بق اي ي

جامع ه در ش رايط ح ال و

آينده است .فرهنگ انسانها را به گذش ته ت اريخيش ان
متصل و تاامل حيات آنان را در حال تضمين ميكند.
تعريف فرهنگ:

مهمترين عناصر فرهنگي با خاستگاه بومي عبارتن د
از :مراسم بزم عروسي سنتي ،خيام خواني ،يزل ه ،بي ت
خ واني ،مراس م س اروج ك وبي ،خ رمن كش ي ،گ ارا،
روشه اي درم ان س نتي ،روشه اي درم ان خراف ي،
جشن هاي مذهبي ،نام گذاري فرزندان ،عيد تهلو (عي د
تهلاي) ،ش روه خ واني ،مراس م تش يي جن ازه س نتي،
مجالس ترحيم ،مراسم عزاداري سنتي شامل دمام زن ي،
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šam tu lāle...:veri jā:m-e bendāz

سينه زني و نوحه خ واني و تعزي ه ،مراس م چهارش نبه

چلِي باد شمال...زير بال مينار
چِل ِ

سوري ،مراسم نوروز ،ابزاره اي كش اورزي ،ابزاره اي

čelčeley bā:d-e šomā:l… zir-e bāl-e meynā:r

ماهيگيري و گالفي ،زبان و گويش ،ورزشهاي باستاني

رباب ،رباب ،ربابن...حال رباب ،خرابن

و بازيهاي محلي و باالخره معماري سنتي.

robāb , robā:b , robāben...hā:le robā:b ,
xerāben

دراين جا به بررسي جزئيات چند نمون ه از م وارد
فوق مي پردازيم:
در بزم عروسي به شيوه سنتي ،دو شبانه روز پي اپي
جشن و سرور ب ر قرارب وده اس ت .ش ب اول را «حن ا
بندون» ميناميده اند و در آن شب ،مراس م پ اياوبي و
رق

و نوازندگي محلي تا صبح ادامه داشته است.
دعوت از مردم و همسايگان از طري ق زن س لماني

محل انجام ميگرفته ك ه اي ن عم ل را «طلب ون» يعن ي
«دعوت» ميناميده اند (احمدي ريشهري.)7-01 ،7132
س از م ورد اس تفاده بيش تر «ن ي مَش اي»

ney-e

maškiي ا «ن ي همب ونه» ney hambunehب وده ك ه
«تنب » نيز آن را همراهي ميكرده است.
حاضران ترانه ها و س رودهاي محل ي و عاميان ه را
زمزمه ميكرده اند.
برخي از اين ترانهها عبارتند از:

آشيخ مرخصم بان

ā šix morxesām bokon

مي خوام بِرام خونه مون

mixām berām xune-mun

شنيدم بهمني گردان ميسازن
n:hmeni gordān misāze:šenidām ba

ِبراي سربازا زندان ميسازن
n:rbāzā zendān misāze:berāye sa

الحولِ اهلل...الحولِ اهلل
lā howlellā:...lā howlellā:

ما عروس عقد كرديم الحمدهلل

mā arus a: γd kerdim alhamdolellā:

ميشده است .البته خيام خوان ي ميتوانسته در هرن وع
مراسم شادماني اجرا شود.
رباعيات خيام ي ا اش عار مش ابه ،ب ا وزن و آهنگ ي
شبيه به آن و همراه با صداي نِي يا ن واي فل وت و ب ه
خاصي خوانده ميشده و با كف زدن مخص وص

سب

نيز همراهي ميگشته است (شريفيان.)00 ،7131
درمراسم عروسي ،ختنه سوران و غيره يزله و بي ت
خواني نيز رايج ب وده اس ت .يزل ه ب ه معن ي رق

و

پاياوبي دس ته جمع ي و خوان دن س رودهاي عاميان ه
محلي است كه بخش هائي از آن با نوعي ك ف زدن ب ا
ضرباهنگ مخصوص توأم بوده است.
در يزله معموال از سرودهاي زير استفاده ميكرده اند:

ل يُوسا
هِلِ اليُوس ،هِ ِ
helel yo:ws hele yowsā

اي ن قس مت معن اي مشخص ي ن دارد و ظ اهراً
ميبايست از زبانه اي س ياهان آفريق ائي گرفت ه ش ده
باشد.

غراب (جهاز) اومَه ،نَفِ ذُزا!
!γorāb uma na:fe dozā

يعني :كِشتي بزر

آمد ،به نف دزدها!

سيا سياي خودمون
غريب نيا داخلمون

γerib neyā dā:xelemu:n

يعني:سياه همان سياههاي خودمان؛غريبه به جم ما
نيايد.

"ماشو"! كي گفته زن كني؟...

دختر خاله...وِري جامِ بنداز
doxtar xāle...: veri jā:m-e bendāz

شم تو الله...وِري جامِ بنداز

56

درمراسم عروس ي از «خي ام خ واني» ني ز اس تفاده

māšu ki gofte zan koni

يعني":ماشااله"! (اسم خاص) ،چه كسي گفته كه ت و
زن بگيري؟
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خودِت اسير غم كني؟

يعني :بيا برويم به درهًتاوً (اسم ماان) ،م ن آت ش
xodet asir-e γam koni

يعني :خودت را گرفتارغم كني؟

ماشو نه وختِ زِِنتِن

māšu ne vaxt-e zeneten

ميآورم وتو تنباكو [بياور][ ،همراه با] قليان چاق (آماده
و سرحال) آن زن.

ديگه نمي شام به كَ ْهله...

…dige nemišām be ka:hle

يعني":ماشااله"وقت زن گرفتن تو نيست.

نه وخت جون كندنتن
ne vaxt-e jun kandeneten

يعني:وقت جان كندن تو[حاال] نيست.

سيا سياي خودمون

siyā siyā-ye xodemu:n

يعني :سياه ،همان سياههاي خودمان.

سفيد نيا داخلمون

sefid neyā dā:xelemu:n

ناخدا! يواش ي واش ،دسّ ي ش ال و دَسّ ي ِكب اش،
پاتيل ماسِ مَحد عُباس...
nāxodā yevāš yevāš، dassi šāl-o dassi qebāš،
pātil-e mās-e mahdobās

يعني :اي ناخدا! آهسته آهسته ب ران! [ب ا] يادس ت
شال و [با] يادس ت قب ايش [راگرفت ه ام][ ،ب ا] دي گ
ماست محمدعباس.

يعني :سفيد ،به جم ما نيايد.

ديگه نمي شام به كهله

موعاشق سممبرام

نا نمي شام به كهله
mo āšeq-e semamberām

يعني :من عاشق سمنبر هستم.

با پوي پِتي ري مَنورام

bā poy peti ri manverām

يعن ي :ب ا پ اي برهن ه ،روي َمنْ وَر (كش تي
جنگي)هستم.
پس از پايان اين قسمت ،يزله خوانها به طور دسته

جمعي و با صداي بلند و كشي ده م يخوانن د« :صََّ لِ
َعلَي النبي … يا هو» . .
سپس قسمت ديگري از يزله ب ه ش ال زي ر آغ از
ميشود:

ديگه نميشام-به كَهْله

صَلِ علي النبي … يا

هو…

خار تو پامِن

xār tu pā:men

يعني :خار توي پايم است.

نمي شامِن

nemišā:men

يعني :نمي توانم يا تحملش را ندارم.

بُوْ دِرِش با!...نمي شامِن!

!bow dereš bā!...nemišāmen

يعني :بياوآنرا در بياور!...نميتوانم!
به هرحال بعد از بردن عروس ب ه خان ه دام اد ،در
بعد از ظهر روز چهارم كه «چار روزه» ناميده ميش ود،

dige nemišām be ka:hle

مجلس شادي و سرور م يگيرن د .اي ن مجل س زنان ه

يعني :من ديگر به قلعه نمي روم.

است .در اين مراسم هم مثل خود عروس ي ،ع روس را

نا ،نمي شام -به كَهْله

هَفه (هفت قل م آراي ش) م يكنن د و هم ه م دعوين
nā nemišām be ka:hle

يعني :نه ،به قلعه نمي روم.

بيُو بيشيم تَنگ "تِاو" ،م و تَ ش م ارام ت و تنب اكو،
َك ْهلون چاك زِِناو
،mo taš mārām to

biyow bišim tang-e teku
tambāku، kahlun-e čāke zeneku

عروسي هر ي

به اندازه وس و توانائي خود ،هديهاي

به نام «رونما» براي عروس ميآورند .البت ه باي د توج ه
داشت كه در فرهنگ سنتي م ردم بوش هر ،پ اي بن دي
ب ه سنتها بسيار شديد بوده و رعايت ميش ده م ثالً
در ماههاي محرم و صفر و حتي رمضان هر س ال ،ب زم
عروسي و ختنه سوران صورت نمي گرفته و همچن ين
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در صورت فوت كردن ياي از بستگان عروس يا داماد،

از دمام در مراسم عزاداري سنتي و قبل از سينه زني

حداقل تا چهل روز و در مواردي تا چهار ماه و گ اهي

استفاده ميشود .در مراسم دمام زن ي از پ نج ي ا هف ت

تا ياس ال تم ام از انج ام مراس م عروس ي خ ودداري

عدد بوق مخصوص و چند عدد س نج

ميكرده اند.

عدد دمام و ي
كوچ

بيت خواني نيز عبارت است از خواندن بي ت ه اي
خاصي با آهنگ شاد و مخصوص ك ه توس ط زن اني از
نزدياان ع روس و دام اد و ي ا توس ط مطرب ان انج ام
ميگيرد .اين بيتها بيشتر به وضعيت ظ اهر ع روس و
داماد و زيبائي و برازندگيهاي آنها اشاره دارد و بعض اً
به ص ورت خي الي و غي ر واقع ي و از زب ان نزديا ان
عروس و داماد بيان ميشود.

برنجي استفاده ميش ود .ياي از دمام زنها كه

نقش هدايت كنن ده گ روه دم ام زن ان را دارد ب ه ن ام
«اِشاون زن» شناخته ميشود.
همچن ين برخ ي واژگ ان و اص طالحات بيگان ه
درسرودهاي يزله عبارتند از:

سيريا سيريا
ل يُوْسا
ل اْليُوسْ هِ ِ
هِ ِ

helel yo:ws hele yowsā

م ثالً از زب ان دوس ت و دس تخوار ع روس چن ين

هِلِ جُمبِسيا

ميگويند:

خ وم چ ه س ازام ،خ وم چ ه س ازام ،دس تخوارام
ميِبرِن...

xom če sāzām , xom če sāzām , dastxārām
mibere:n

بند حجلَش ،تند بي گيرام ،راهِ دورِش ِنبِرن.
band-e he:jlaš tond bigi:rām , rāh-e du:reš
ne:bere:n

يعني :چه كار كنم ،چه كار كنم كه دوست ص ميمي
مرا ميبرند...

siriyā siriyā

هhe:le jombeysā

در ضمن واژههاي بيگانيه بيه تعيداد زييادي در
گويش محلي اين برهه زمياني بوشيهر راييج بيوده
است؛
به عنوان نمونه:
تِيم] [teymيعني وقت = -timeانگليسي
هوك ] [hūkيعني چفت و قالبِ درِ اتاق =- hook
انگليسي

بند حجله اش را محام بگيرم تا او را ب ه راه دور
نبرند.

لِين] [leynيعني كوچ ه ي ا سَ مت و جه

ت =lane

يا -lineانگليسي (احمدي ريشهري)7:75 ،7132
ج ] [jakيعني پارچ آبخوري=  -jugانگليسي
َ

عناصر فرهنگي سنتي با منشاء غيربومي
مهمت رين عنص ر فرهن گ س نتي ك ه داراي منش اء
غيربومي ميباشد مراسم دمام زن ي اس ت و عنص رمهم
ديگر تعداد زيادي واژگان و اصطالحات بيگان ه اس ت،
كه وارد گويش بومي بوشهريها شده است .دمام ظاهراً
توسط سياهان آفريقائي ك ه ب ه ص ورت ب رده و غ الم
خريداري شده و توسط بازرگانان بوشهري به اين شهر
ميآمده اند ،وارد فرهن گ بوش هري ه ا ش ده اس ت و
ظاهراً با همان ريتم آفريقائي نيز نواخت ه م يش ود ك ه
براي شن وندگان هيجان زيادي ايجادمي كند.

58

بيس] [bi:sيعني قسمت اصلي و شاسي لنج=

base

انگليسيُگلِير] [goleyrيعني دروازه بان=  goaler-انگليسي
بُلت ] [boltيعني مهره پيچ ،سرب ماهيگيري=

bolt

انگليسيسِ لِيت سِ لِيت ][seleytيعن ي ق اچ ق اچ = -slice
انگليسي
]َ [manvarمنْوَرْ يعني ن او جنگ ي

=”” man of war

انگليسي]ِ[teytتيْتْ يعني سفت و محام= -tightانگليسي
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] [bālūlبالول ،يعني هواپيما= -balloonانگليسي
][veylesوِيلِ س ،يعن ي ب ي س يم=- wireless
انگليسي

سنت هاي بسياري در طول زم ان ب ه دس ت فراموش ي
سپرده يا بس يار کمرن گ ش ده اس ت نهاده ايي چ ون
پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،س اير

][tomāteتُمات ه ،يعن ي گوج ه فرنگ ي=-Tomate
آلماني يا پرتيالي

نهاده اي ذي رب ط و پژوهش گران باي د ب ا بررس ي و
شناس ايي و گ ردآوري آخ رين بازمان دهه اي عناص ر

] [petāteپِتات ه ،يعن ي س يب زمين ي=– potato
انگليسي يا پرتيالي

فرهنگي اين مرز و بوم امکان بررسي علمي و ص ادقانه
ي نسل هاي آينده را فراهم سازند ت ا ب ا در

پيش ينۀ

] [leyziليزي ،يعني تنبل=- lazyانگليسي

فرهنگي ،هن ري و تاريخيش ان ،اي ن عناص رفرهنگي را

] [sowjerس الِ س وجري ،يعن ي س ال اش يال

احياء و ثبت ميراث معنوي و ابقاء نمايند.

بوشهرتوسط سربازهاي انگليسي = -soldierانگليسي
] [armāliاَرمالي ،يعني كُمد قاب ل حم ل -احتم االً
هندي] (پوالدي)0 ،7132
جتّي ،يعني اساله=- jettyانگليسي
]ِ [jetti
] [boyeبُويه ،يعني چراغ دريائي-buoyiانگليسي
] [feylفِيل ،يعني مردود=- failانگليسي
] [espiyārtعهد اسپيارت ،يعني دوره پليس جن وب
ايران = )  - South Persian Rifles (S. P. R.انگليسي

محدوديتهاي پژوهش


نداشتن دسترسي به افراد کهنسال در راستاي
کسب اطالعات موثق.



نبودن پژوهشهاي کافي در زمينه فرهنگ سنتي
بوشهر.



تاثيرچشمگيرمهاجرين از نقاط مختلف به بوشهر
و تاثيرآنان برروي واژههاي کهن.

] [eskerābاِس اراب ،يعن ي تمي ز ك ردن بدن ة
لنج=- scrubانگليسي
] [šuferشوفر ،يعني راننده شخص ي =-chauffeur

منابع و مآخي
ابراهيمباي سالمي ،غالمحيدر ( .)7131نقش نهاد
دولت ،رساله دکتري ،دانشکده علوم اجتماعي

فرانسه
] [hafi:zهَفي ز ،يعن ي دفت ر ك ار ،اداره=- office

دانشگاه تهران.
احمدي ريشهري ،عبدالحسين .)7132( .سنگستان

انگليسي
در ض من درفرهن گ س نتي بوش هرغذاهائي مث ل

عقايد و رسوم عامه مردم بوشهر (دو جلد) .انتشارات
نويد .شيراز.

پوكُوْرا][pokowrā

و پِتاتِه چ اپ][petāte-čāpوجودداش ته ك ه منش اء

ابوالقاسمي ،محمدجواد .)7135( .شناخت فرهنگ.
انتشارات عرش پژوه .تهران.

هندي داشته اند.

ازکيا ،مصطفي و ديگران .)7132( .روشهاي کاربردي
تحقيق ،جلد اول تهران ،کيهان.

نتيجه گيري
براساس يافته ه اي پ ژوهش حاض ر ،فرهن گ ه ا،
باورها ،واژگان ،سنتها و آيين هاي بسياري از کشورهاي
آفريق ا و زنگب ار ،هن د و انگلس تان ک ه وارد فرهن گ
بوشهرشده است هن وز ب ه ق وت خ ود ب اقي اس ت و

افشار سيستاني ،ايرج .)7109( .نگاهي به بوشهر (دو
جلد ) .انتشارات نسل دانش .تهران.
اميري صالحي ،سيدرضا .)7130( .مفاهيم و نظريههاي
فرهنگي .انتشارات ققنوس .تهران.
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اميري صالحي ،سيدرضا ،عظيمي دولت آبادي ،امير.

خلف تبريزي ،محمد حسين( .برهان ) ( .)7107برهان

( .)7131مباني سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي.

(به اهتمام دكتر محمد معين ) .انتشارات

انتشارات مجم

مصلحت نظام ،مرکز

تشخي

تحقيقات استراتژيک .تهران.

قاط

اميركبير .تهران.
دفت ،ريچارد ال .)7135( .تئوري و طراحي سازمان.

الواني ،سيد مهدي .)7119( .منشور اخالقيات در کالم
مولي علي (ع) .ماهنامه تدبير ،شماره .702

جلد دوم ،تهران :انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
رابينز ،استيفن پي .)7135( .مديريت رفتار سازماني.

الواني ،سيدمهدي؛ حسن پور ،اكبر؛ داوري ،علي.

ترجمه فرزاد اميدواران.

( .)7139تحليل اخالق سازماني كاركنان با استفاده از

رضائي منش ،بهروز .)7131( .بررسي زير ساخت

الگوي دايره اخالق .اخالق در علوم و فناوري پاييز و

اخالقي در بخش خدمات عمومي ايران .پايان نامه

زمستان .10-25:)1-0( 5 ;7139

دكترا ،رشته مديريت دولتي ،دانشاده مديريت و

بالدي ،سيد محمدرضا .)7115( .مردم شناسي موسيقي
بوشهر .سازمان ميراث فرهنگي .بوشهر.

رضايي ،علي اکبر ،زهره اي ،محمدعلي .)7192( .ابتکار

بالدي ،سيد عبدالعزيز .)7119( .ريشه شناسي واژهها
ي منتخب " گويش بوشهري " .بوشهر.

عمل در برنامه ريزي و ارزيابي عملکرد فرهنگي.
انتشارات شرک ت بين المللي پژوهش و نشر

بالذري ،احمدبن يحيي .)7100( .فتوح البلدان (بخش
مربوط به ايران

حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبائي.

ترجمه دكترآذرتاش آذر نوش).

انتشارات سروش .تهران.

يادآوران .تهران.
رهبر ،مهدي .)7111( .گمانه زني گورستان شياب.
سازمان ميراث فرهنگي .بوشهر.

پوالدي ،فاطمه .)7132( .ارزشهاي بافت قديم بوشهراز
منظرسازگاري با شرايط اقليمي .بوشهر .نشريه ليان
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوشهر.
پوالدي ،فاطمه .)7139( .قرباني کردن و خورا

روح االميني ،محمود .)7103( .زمينه فرهنگ شناسي.
چاپ هشتم ،تهران .عطار.
ريترز ،جورج .)7110( .نظريههاي جامعه شناسي،

محرم

در فرهنگ مردم بوشهر .پژوهشگاه سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري .تهران.

ترجمه :ثالثي ،تهران.
زاهدي ،شمس السادات .)7119( .مديريت فرامليتي و
جهاني ،نگرش تطبيقي .تهران :انتشارات سمت.

پوالدي ،فاطمه .)7192( .عزاداري زنانه و شوره در ماه

ساروخاني ،باقر .)7111( .روشهاي تحقيق در علوم

محرم درفرهنگ مردم بوشهر .پژوهشگاه سازمان

اجتماعي ،جلد اول ،چاپ چهارم ،تهران ،پژوهشگاه

ميراث فرهنگي و گردشگري .تهران.

علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

پوالدي ،فاطمه .)7197( .الاليي در فرهنگ مردم

سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان بوشهر.)7132( .

بوشهر .پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و

سيماي سياحتي استان بوشهر .انتشارات و موسسه

گردشگري .تهران.

فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر .تهران.

پيرو،

الن.

(.)7101

فرهنگ

علوم

اجتماعي،

باقرساروخاني ،تهران ،کيهان.

شريفيان ،محسن .)7132( .گذري بر موسيقي
سوگواري ومردم شناسي درآئين مذهبي بوشهر.

حافظ نيا ،محمد رضا .)7111( .مقدمهاي بر روش

سازمان ميراث فرهنگي .بوشهر.

تحقيق در علوم انساني .تهران :انتشارات سمت.

60

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و ششم /زمستان 9313

مقايسه فرهنگ سنتي و فرهنگ مدرن در بوشهر با ارائه راهکارهاي مديريتي

شريفيان ،محسن .)7137( .اهل زمين ،موسيقي و اوهام

دفترپژوهشهاي فرهنگي گيدنز ،آنتوني.)7110( .

در جزيره خار  .مركز نشر و تحقيقات قلم آشنا.

جامعه شناسي (ترجمه منوچهر صبوري) .نشرني.

تهران.

تهران.

شريفيان ،محسن .)7131( .اهل ماتم ،آواها و آئين
سوگواري در بوشهر .انتشارات ديرين .تهران.
شمس الديني ،مصطفي وعزيزي مال آخوند ،هجير.

ماري ،آن و ديگران .)7112( .مفهوم نقش در روان
شناسي اجتماعي ،ترجمه ابوالحسن .سرو قد مقدم،
مشهد ،آستان قدس ،معاونت فرهنگي.

( .)7110پژوهش مردم شناسي مراسم ماه محرم

ماهنامه مهندسي فرهنگي سال ،شماره .19

شهرستانهاي بوشهر و دشتستان ) .سازمان ميراث

محسني ،منوچهر .)7110( .مقدمات جامعه شناسي.
نشر دوران .تهران.

فرهنگي .بوشهر.
صبا ،حسن .)7100( .فرهنگ بيان انديشه ها .نشر
فرهنگ .تهران.

معين ،محمد .)7115( .فرهنگ فارسي معين .انتشارت
امير كبير .تهران.

طبيبي ،ج ،.دلگشايي ،ب ،.همکاران .)7133( .تدوين

مرکزآمارايران .)7130( .آمارگيري از ويژگيهاي اشتيال

پايان نامه ،رساله ،طرح پژوهشي و مقاله علمي ،چاپ

و بيکاري خانوارها در پاييز  ،31تهران ،سازمان

سوم .تهران ،فردوس.

مديريت و برنامه ريزي.

فرجاد ،محمد حسين .)7110( .اصول و مباني جامعه
شناسي .انتشارات اساطير .تهران.
فرخ پور ،پريوش .)7137( .گره چيني در بناهاي
تاريخي شهرستان بوشهر .مركز آموزش عالي
فرهنگيان فارس .شيراز.
فقيهي ،ابوالحسن؛ رضايي منش؛ بهروز.)7131( .
اخالق اداري .فصلنامه مطالعات مديريتي ،شماره .01
قلي پور ،سياوش .)7130( .جهاني شدن و قوميت،
پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
كيا ،منوچهر .)7111( .تئوريهاي مديريت و مدلهاي
سازمان .تهران :مركز آموزش مديريت دولتي.
کيوي ،ريمون :)7119( .روش تحقيق در علوم
اجتماعي ،ترجمه عبدالحسين نيک گهر ،تهران ،نشر
توتيا.

منصوري زاده ،مرضيه .)7119( .حضرت علي (ع) در
مراسم و آئينها و سنتهاي مردم ايران (استان بوشهر)
سازمان ميراث فرهنگي .بوشهر.
منصوري زاده ،مرضيه و بالدي ،سيدعبدالعزيز وشمس
الديني ،مصطفي .)7132( .پژوهش مردم شناسي فن
آوري بومي و سنتي استان بوشهر .سازمان ميراث
فرهنگي .بوشهر.
مصباح ،محمدتقي .)7110( .اخالق در قرآن .تحقيق و
نگارش محمدحسين اساندري.

قم :ملسسه

آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس سره).
ميرسپاسي ،ناصر .)7112( .مديريت مناب

انساني و

روابط كار .تهران :مولف ،چاپ دوازدهم،70-71 :
.521
ميچل ،ترنس .آر .)7131( .مردم در سازمانها .ترجمه

گيوريان ،حسن .)7119( .نقش اخالقيات در توسعه
سازمان» ،تهران ،فصلنامه مديريت دولتي ،انتشارات
مركز آموزش مديريت دولتي ،شماره .15 -07 :01
گي ،چا  .واي .)7132( .جهانگردي در چشم اندازي
جام  ،ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي ،تهران،

حسين شاركن .چاپ سوم ،تهران :انتشارات رشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .)7137( .رفتارهاي
فرهنگي ايرانيان.
هاشمي تنگستاني ،جالل .)7150( .بازيهاي محلي
استان بوشهر .اداره كل فرهنگ و هنر بوشهر.
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: ترجمه. اخالق در مديريت.)2221( . ت. ا،هس مر
: تهران.)7132( .سيدمحمد اعرابي و داوود ايزدي
.دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 ترجمه. عصر سنت گريزي.)7110( . چارلز،هندي
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد: تهران،عباس مخبر
.اسالمي
 تحقيق و عمل در، تئوري.)7117( .هوي و ميکسل
 ترجمه ميز محمد عباس، جلد دوم.مديريت آموزشي
. انتشارات دانشگاه اروميه، چاپ اول،زاده
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