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 چکیده
 بخش تیهو یمنبع ،یربومیغ-یبوم ی دوگانه ژهیو و به یتیهو یها تقابل ،یدر جوامع چندفرهنگ

حاضر آن است تا ادراک و  ی به دنبال دارد. هدف از مطالعه یو تعارضاتها  کرده و چالش جادیا
 فیرا توص "یربومیغ تیهو -یبوم تیهو" ی شهر بندرعباس از دوگانه یساکنان بوم ریتفس

و راهبرد  یفیپژوهش ک  حاضر با روش ی آن را آشکار سازد. مطالعه یها و داللت سترهاکرده و ب
و  ینظر-هدفمند یریگ نمونه یریکارگ با به یدانیم یها است. دادهگرفته  انجام یا نهیزم هینظر

 یشهر زندگ نیشهر که حداقل سه نسل در ا نیا یبوم نینفر از ساکن 20مصاحبه با  یط
 لیتحل نیاستراوس و کورب یا سه مرحله یبر اساس کدگذار تیو درنها   آمده تدس اند، به کرده

شهر بندرعباس از  ین است که درک ساکنان بوماز آ یحاک یدانیم یها افتهیشده است. 
کنشگران و تعامالت  ی ستهیز ی بر تجربه یبلکه مبتن ستین یذات یامر ،یربومیساکنان غ

حضور  ی واسطه مطالعه، به دانیکنندگان م است. مشارکت تهشکل گرف گریکدیها با  آن یاجتماع
 یگریمثابه د را به یربومیغ اما ابندی یم یبوم تیخود، هو یاجداد نیدر سرزم یو زندگ
خود را تا  یفرهنگ یها ارزش نیو همچن یچراکه منافع اقتصاد کنند یم ریدار، تفس معضله

و انسجام درون گروه و  یوستگیپ تیتقو ر،یتفس نیا امدی. پکنند یم یرفته تلق ازدست یحد
 شود. منجر یاجتماع ی هیسرما بیبه تخر تواند یاست که م یمدار قوم ینوع شیافزا
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  مسألهطرح 

کشور ایران به دلیل موقعیت استراتژیکش همواره در طول تاریخ محل عبور اقوام مختلف و 

 های متنوع بوده است. قومیت به تعلقات کهنی چون های متفاوت با قومیت تعامل فرهنگ

 (2015. سرزمین اجدادی، تاریخ، افسانه مشترک، زبان، نژاد و فرهنگ اشاره دارد 

.Kianpour & Nasseri )و تاریخ جمعی و   و عموماً به میانجی روابطی که با فرهنگ، حافظه

(. این تعلقات، هویتی را در فرد شکل Karner, 2007: 17شود ) زبان دارد، تعریف می

ی آن، فرد، خودش را متعلق به جغرافیا و یا گروه فرهنگی خاصی  واسطه دهد که به می

سازی است که در ای فرایندی و برساخته نمادهای هویت، پدیدهداند. چراکه هویت می

یابی بر هدایت (. هویت و هویتHeydari & Shahroudi, 2014: 48دسترس قرار دارند )

های ارزشی، فرهنگی و کل زندگی افراد در جهتی خاص اثر دارد، همچنین بر حیات  انتخاب

ی شباهت و تمایز استوار است  هفردی و اجتماعی انسان و بر آگاهی حاصل از تجرب

(Ahmadi, 2019فرد با هویت، خود را می .)کند، شناسد و با تمایزی که از دیگران پیدا می

که این درک از خود با دیگران مشترک باشد، از  شناساند. درصورتیخود را به دیگران نیز می

دی از یک جمع معین ی زیاشود. به عبارتی اگر عدهعنوان هویت جمعی تعبیر می آن به

های برآمده از هویت موردپذیرششان را منعکس سازند، هویت  گیری ها و جهت اهداف، ارزش

(. هویت قومی نیز همچون دیگر ابعاد هویت Bagheri et al, 2013شود ) جمعی ساخته می

یابد؛ مثابه امری اجتماعی( در محیطی اجتماعی در ارتباط خود با دیگری ساخت می )به

(. Rezaee & Mohammadi ,2015باشد )می "خود"در معنای قومی متفاوت از  "ریدیگ"

موجب  ای از عوامل عینی، ذهنی، فرهنگی است که به به تعبیر دیگر هویت قومی مجموعه

 (.Breton, 2001: 25سازد ) ها متمایز می آن گروهی را از سایر گروه

گیری هر جامعه موجب شکل ها و شئون مختلف موجود در بندی از سوی دیگر طبقه

ها و تمایزات هویتی پیرامون مفاهیمی چون طبقه، زبان، قومیت، دین، ملیت  بندی تقسیم

ها، احترام به  که جامعه ما پیچیده و پر از تنوع است، درک تفاوت شود و ازآنجاییو... می

ست حقوق و جایگاه اقوام هویتی و تالش برای حفظ وحدت و همبستگی ملی، ضروری ا

(Nazari, 2013 هر قومیتی دارای رفتار، کردار، اخالق و عقایدی است که درون آن قوم .)

های اخیر  رواج دارد و از این لحاظ با اقوام دیگر متفاوت و حتی متعارض است. در سال

های ثروت، قدرت، منزلت و دانش در شرایط عینی برای احساس عدالت توزیعی در عرصه

در حد پایینی بوده و موجب احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان برخی از اقوام 

و دغدغه پیرامون بحث تنوع قومی و فرهنگی  میان آنان شده است و سبب گردیده تا نگرانی

https://jas.ui.ac.ir/?_action=article&au=180023&_au=Masoud++Kianpour&lang=en
https://jas.ui.ac.ir/?_action=article&au=187711&_au=Lida++Nasseri&lang=en
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 (. مضافاً اینکه اعضایKianpour & Nasseri 2015 ,و پیامدهای ناشی از آن ایجاد شود )

هایی را میان  شان، مرزبندی ها و اشتراکات فرهنگی یک گروه از طریق هویت جمعی، تفاوت

آورند. می را برای تمایز میان خود و دیگری پدید میکنند و مفاهیخود و دیگری ترسیم می

است که در  "غیربومی"در برابر  "بومی"ی  یکی از موارد تمایز میان خود و دیگری، دوگانه

ی ساکنین شهرهای مهاجرپذیر معنا شده و در زبان روزمره بکار گرفته  زیست روزمره

ولی اگر  گ بومی انکارناپذیر است، شود. اگرچه نقش هویت بومـی در بقا و استمرار فرهن می

باعث به وجود آمدن نوعی  ـ غیربومی(  بومی ها ) های دیگر آن واکاوی نشود این دوگانه سویه

تواند مانع توسعه اجتماعی و فرهنگی شده و گردد که خود می گرایی فرهنگی می خاص

 ی اجتماعی بین فردی را تخریب سازد. سرمایه

مرکز استان هرمزگان از مرفولوژی شهری و ترکیب فرهنگی عنوان  شهر بندرعباس به

فردی برخوردار است که موجب تفاوت این شهر از سایر شهرهای استان هرمزگان  منحصربه

ترین بنادر  های اقتصادی موجود در بندرعباس، وجود بزرگ و حتی کشور شده است. ظرفیت

گیری رصد از واردات کشور و بهرهد 14و گمرکات تخلیه و بارگیری کشور، ترانزیت بیش از 

های به انجام  گذاری ای و دریایی و سرمایهونقل ریلی، هوایی، جاده از تمامی ناوگان حمل

که شهر  رسیده در آن، رشد جمعیتی و گسترش شهر را به دنبال داشته است، بطوری

ه و برابر رشد فیزیکی سطحی را تجربه نمود 0نزدیک به  04بندرعباس نسبت به دهه 

(. از Akhlaghipur, 2010مهاجرت زیاد به آنجا، موجب افزایش جمعیت شهری شده است )

ها  سوی دیگر مهاجرت شهروندان از مناطق مختلف کشور به این شهر و همزیستی فرهنگ

های مختلف جمعیتی، تصویری از غیربومیان در میان ساکنین بومی این شهر ایجاد  و گروه

ی خود  در زندگی روزمره  نوان عضوی از میدان موردمطالعه،ع کرده و محققین نیز به

رسد وجود نوعی تعارض هویتی میان  اند و به نظر میه و شنیده شماری را دید های بی تجربه

ساکنان بومی و مهاجران غیربومی، مفهوم هویت را به امری پروبلماتیک بدل ساخته است؛ 

هم در شهری  ی بین فردی را تخریب نماید آنی اجتماع تواند سرمایه این تعارض هویتی می

شدت نیازمند تفاهم و  شدت مهاجرپذیر که تنوع و تکثر فرهنگی، امری تاریخی است و به به

تواند، احساس تعلق شهروندان  درک هویتی مشترک است. همچنین تعارضات هویتی می

اشکال نماید لذا هر غیربومی، مشارکت اجتماعی آنان و درنهایت تعامالت اجتماعی را دچار 

ی اجتماعی میان شهروندان، پیامدهای اجتماعی  نوع ناسازگاری هویتی و افزایش فاصله

نامطلوبی به همراه خواهد داشت. در حقیقت شهروندان بومی این شهر در زیست جهان 

کنند و این نوع نگـاه به دیگری و فهم و ای خاص درک و تفسیر می گونه خود، غیربومی را به

https://jas.ui.ac.ir/?_action=article&au=180023&_au=Masoud++Kianpour&lang=en
https://jas.ui.ac.ir/?_action=article&au=187711&_au=Lida++Nasseri&lang=en
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، بحثی است که محققین در پی کشف و شناسایی آن هستند. با  ک آن در تجربه زیستهدر

ها، احساسات و ادراکات افراد نسبت به این  توجه به حساسیت موضوع و عمیق بودن تجربه

شده است؛  عنوان روش مناسب جهت اجرای این کار انتخاب ، روش کیفی به همزیستی

عنوان  این است که بومیان شهر بندرعباس بهرو پرسش اساسی پژوهش حاضر  ازاین

کنندگان میدان موردمطالعه، تعارض هویت بومی در برابر غیربومی را چگونه درک  مشارکت

 کنند؟ و تفسیر می

 پیشینه تحقیق

دهد که محورهای گرایی نشان میشده در حوزه قومیت و قوم مروری بر تحقیقات انجام

( 2017پور و همکاران )ار گرفته است ازجمله عدلیمختلفی از این موضوع موردتوجه قر

های ملی را واکاوی ها در برنامه ضعف در بازنمایی فرهنگی و بازنمایی نامناسب ترک

( تأثیر توسعه بر هویت جمعی کردها را موردبررسی قرار 2015اند؛ رشیدی و ازکیا ) کرده

های نوینی  حال فرصت وازن درعینو به این امر اشاره داشتند که با وجود توسعه نامت داده

کردی مهیا شده و جایگاه کردها در منطقه ارتقا یافته است. رضایی و -برای هویت قومی

ای کردی و هویت قومی کردهای ایران و های ماهواره ( استفاده از کانال2015محمدی )

ضمون تفکرات ( م2015اند. ناصری و کیانپور ) بودگی کردهای ایران را مطالعه کرده درحاشیه

اند که هر دو گرایش و بیان داشته قالبی نسبت به قومیت را با روش کیفی بررسی کرده

( به افزایش 2013زمان وجود دارد. خلیلی اردکانی و همکاران ) صورت هم متضاد هویتی به

پور  اند. اخالقی های جهانی و تقویت هویت قومی ناشی از آن اشاره داشتهمصرف رسانه

نیز با استفاده از طیف بوگاردوس، فاصله اجتماعی بین شهروندان بومی بندرعباس ( 2010)

بر بومی بندرعباس سنجیده است. عالوه بر آن معیدفر و شُهلی 700ها در مبان با غیربومی

-های هویت قومی های ایران، چالشای بلوچترکیبی، مصرف رسانه-( با روش کیفی2007)

های ایران و ساختاریابی مجدد هویت قومی را توضیح  ای بلوچهای مصرف رسانه ملی، داللت

 دهند. می

ی کیفی و گرفته در ایران تنها چند پژوهش به شیوه درمجموع از بین مطالعات انجام

ها با  ی پژوهشهای قومی این پدیده را واکاوی نموده است و عمدهاز منظر افراد و گروه

شدن یا اثرات قومیت  قومیت همچون رسانه و جهانی های اثرگذار برروش کمی بوده و جنبه

-های دیگری چون توسعه توجه شده است. رویکرد پژوهش حاضر تفسیری بر مؤلفه
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برساختی بوده و لذا تالش دارد درک و تفسیر بومیان بندرعباس از خودشان و سایر 

 شهروندان ساکن در شهر را شناسایی و توصیف نماید.

 چارچوب مفهومی

تواند  حاضر سه رویکرد عمده را برای ایجاد حساسیت نظری مرور کرده است که می ی مقاله

یابی  ی هویت ی موردمطالعه به دست دهد. رویکرد اول نظریه تر از پدیده تصویری روشن

گروه را مورد واکاوی  گروهی در برابر هویت برون ( است که هویت درون1979تاجفل و ترنر )

ویژه  گیرد به مداری قرار می ی قوم شده وم ذیل مفهوم شناختهقرار داده است. رویکرد د

( مطمح نظر بوده است. درنهایت رویکرد سوم که 2003های جدید رادن ) دیدگاه

های اجتماعی مختلف را از منظر تعارض منافع اقتصادی و  های هویتی میان گروه ناسازگاری

 کند. ی استعمار داخلی عنوان می اجتماعی و ذیل نظریه

 و ترنر تاجفلیابی  ی هویت نظریه

ویژه فلسفه  های جدی در رویکردهای فلسفی و به دیگری یکی از دوگانه –ی خود  دوگانه

ی پارادوکسیکال اخالق مدرن است؛  نقطه "فهمیدن دیگری"اخالق است. به تعبیر لویناس، 

و  "من" بدون آن اخالق ممکن نیست و تحقق آن نیز مستلزم به رسمیت نشناختن آن با

ی ادبیات  ی گسترده (. در کنار پیشینهFathzadeh, 2011: 148نفسه بودنش است ) فی

طحی دیگر به آن طور ویژه و در س ی این دوگانه، ادبیات علوم اجتماعی نیز به فلسفی درباره

ترین مباحث نظری درباره این دو  شده ( یکی از شناخته1979پرداخته است. تاجفل و ترنر )

بردند که طی آن، افراد  ای نام می ها از فرایندی سه مرحله اند. آن ی هویتی را طرح کرده گونه

غیرخودی(، )برون گروه یا گروه  "ها آن")درون گروه یا گروه خودی( و  "ما "عنوان  را به

 دهد. کنیم؛ فرایندی که در یک توالی خاصی روی می ارزیابی می

بندی کرده تا  ها و اشیاء را دسته است که ما ابژه 7بندی اجتماعی اولین مرحله مقوله

ها را برای خود معنادار کنیم. به طرز بسیار مشابهی این کار را در مورد افراد نیز به کار  آن

شناسیم. ما از مقوالتی مثل سیاه، سفید،  ن محیط اجتماعی را میی آ واسطه بریم و به می

است. بدین  2یابی اجتماعی کنیم. دومین مرحله هویت مسلمان، مسیحی و... استفاده می

بندی  ها، مقوله کنیم که خودمان را به دلیل تعلق آن ترتیب ما هویت یک گروه را انتخاب می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. social categorization 

2. social identification 

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=2265&_au=Hassan++Fathzadeh&lang=en
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بندی کردید سپس به  عنوان یک دانشجو مقوله کردیم. برای مثال اگر شما خودت را به

کنید چراکه هویت دانشجویی به آن اعمال و  کنند رفتار می ای که دانشجویان عمل می شیوه

که ما خودمان را  است. وقتی 7خورد. سومین مرحله مقایسه اجتماعی ها پیوند می شیوه

یابی  لق کرده و هویتبندی کرده و سپس به آن گروه احساس تع عنوان یک گروه مقوله به

نفس  کنیم. اگر عزت ها مقایسه می صورت گرفت، در مرحله نهایی گروه خود را با دیگر گروه

که برداشتی  یابی تقویت خواهد شد اما درصورتی ما در گروه حفظ شود تمایل به این هویت

ا و مرز ه ها و ارزیابی آمیز داشته باشیم آنگاه شرایط متفاوت خواهد بود و قضاوت تبعیض

میان گروه خودی و غیرخودی پروبلماتیک خواهد شد. ترنر و تاجفل تأکید دارند که این 

ها تنها به دلیل رقابت بر سر منابعی چون شغل و درامد نیست  رقابت یا ستیز میان گروه

 (.Tajfel & Turner ,1979هاست ) ی رقابت بر سر هویت بلکه در نتیجه

 مداری و تعارضات هویتی قوم

ی هویت بومی در برابر غیربومی پرداخت. یک  توان به مواجهه از منظر قوم مداری نیز می 

( مطرح شد، 1906ویژگی اساسی که در مفهوم قوم مداری وجود دارد و توسط سامنر )

تر  گروهی است که افراد برون گروه را در درجه دوم و پایین نوعی درک از برتری درون

 & Bizumicهای غیرخودی همراه است ) نگاه منفی به گروهکند و با تعصب و  محسوب می

Duckitt, 2008عالیق و منافع درون گروه،  2هایی چون ترجیح دادن (. قوم مداری با ویژگی

تر بودن درون گروه در برابر برون  برتربودن گروه خودی به غیرخودی، اصیل بودن و خالص

م خود در برابر دیگر اقوام تعریف شده است گروه، میزانی از انسجام گروهی و هواداری از قو

(Bizumic et al, 2009: 873.) 

مداری نیز حائز اهمیت است.  در خصوص انواع قوم 0ی رادن در سالیان اخیر نیز نظریه 

نام دارد  0او به چهار نوع قوم مداری اشاره دارد: اولین نوع مطرح شده قوم مداری کالسیک

است که به ارزیابی مطلوب از گروه خودی و ارزیابی منفی از که درواقع همان مفهوم سامنر 

ترین  شده شود. شناخته شود و به تعصب و تبعیض منجر می های غیرخودی مربوط می گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. social comparison 

2. preference 

3. Raden 

4. classic ethnocentrism 
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مداری همین نگاه سامنری است که در کتب علوم اجتماعی بسیار فراگیر  تعریف از قوم

 باشد. می

نام دارد که در اینجا ممکن است آن  7گروهی عام مداری تعصب درون دومین نوع قوم

ی دادن امتیازات به افراد گروه خودی  مسألههای اعتقادی برتری طلبانه کمتر باشد اما  جنبه

تر است و  شود و یک سطح از قوم مداری کالسیک پایین در برابر غیرخودی مطرح می

 کند. تعصب و تبعیض کمتری نسبت به شکل کالسیک آن ایجاد می

باشد که شکل مالیمی از  ، می2گروهی ساده مداری، تعصب درون ع قومسومین نو

گروهی است؛ در اینجا لزوماً افراد ارزیابی نامطلوبی از برون گروه ندارند و موضع  تعصب درون

 کنند. خصمانه و مبتنی بر حذف دیگری، اتخاذ نمی

 0روهیگ شده توسط رادن، صرفاً یک ترجیح درون مداری مطرح چهارمین شکل قوم

تنها ارزیابی منفی وجود  شود و نه مداری محسوب می ترین سطح قوم ساده است که پایین

باشد اما  ندارد بلکه حتی واجد امتیازدهی خاص به خودی در برابر غیرخودی نیز نمی

کند. مثالً  های برابر این است که گروه خودی را انتخاب می درنهایت، ترجیح فرد در موقعیت

دهد اگرچه  ودن با یک فرد از قوم خود را به فردی از قوم دیگر ترجیح میدر همسایگی ب

 (.Raden, 2003: 804-805هیچ تعصب توأم با تبعیضی نسبت به غیرخودی ندارد )

 رویکرد استعمار داخلی

 0ی منازعات قومی و گروهی توجه داشته، نظریه گوبوگلو مسألهیکی دیگر از نظریاتی که به 

های اجتماعی و منافع  بندی های قومی را در دسته ها و درگیری یه خشونتباشد. این نظرمی

های ممتاز اجتماعی توسط  ها و فرصت کند. غصب موقعیتاجتماعی بررسی می-اقتصادی

ترین انگیزه  های اجتماعی، قومی و طبقاتی، قوی اعضای یک گروه قومی مسلط و تفاوت

(. Salehi Amiri, 2009: 127-128ست )های قومی ا ها و درگیری گیری تنشبرای شکل

کند که در روند توسعه، افزایش تعامالت ، بیان می5همچنین نظریه استعمار داخلی هکتر

تواند منجر به تعارضات قومی شود، چراکه نابرابری و های قومی میاجتماعی میان گروه

ی و فرهنگی توزیع ناهمگون منابع میان مناطق مختلف یک واحد ملی که گوناگونی قوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. general ingroup bias 

2.  simple ingroup bias 

3. mere ingroup preference 

4. Guboglo 
5. Michael Hechter 
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کند. نوسازی و توسعه در کشورهای دارای تنوع قومی، منجر به دارد، ایجاد تعارض می

ی های اجتماعی و اشتغال افراد با توجه به مشخصه شود. نقشکار فرهنگی می تقسیم

کار الگویی از تبعیض ساختاری است و ساختار  فرهنگی افراد خواهد بود و این تقسیم

کند که درنهایت منجر به واکنش دشمنانه مناطق را ایجاد می« سلطهزیر-مسلط»اجتماعی 

های اقتصادی میان  مند خواهد بود. بیشتر شدن نابرابریمحروم نسبت به مناطق بهره

العملی در مقابل این استعمار  عنوان عکس ها، احتمال همبستگی و ستیزهای قومی را به گروه

 (.Salehi Amiri, 2009: 129-130دهد )افزایش می

 روش تحقیق

پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری انجام گرفته است؛ وجه تفسیری به این 

نظر خودشان است. این  معناست که این رویکرد در جستجوی فهم تجربه زیسته افراد ازنقطه

یق دهند؛ و لذا تحقهایشان میرویکرد شامل مطالعه معانی ذهنی است که افراد به تجربه

-های اجتماعی در بافت و زمینههای معنادار ذهنی و معنای کنشکیفی درصدد فهم تجربه

(. ذیل پارادایم Hennink et al, 2015: 43کنند )ای است که افراد در آن زندگی می

ای بوده است.  ی زمینه تفسیری، استراتژی به کارگرفته برای اجرا و انجام پژوهش، نظریه

هایی استخراج شده است که در  ای است که مستقیماً از داده نظریه ای، آن نظریه زمینه

ها،  اند. در این روش، گردآوری داده صورت منظم گردآمده و تحلیل شده جریان پژوهش به

اند. در این روش پژوهشگر کار را با  تحلیل و نظریه نهایی با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ

کند  کند؛ بلکه کار را در عرصه واقعیت آغاز می ع نمیای که از قبل در ذهن دارد شرو نظریه

ای که بدین  آورد، پدیدار شود. نظریه هایی که گرد می گذارد تا نظریه از درون داده و می

ای  ها استخراج شده باشد، بیشتر ممکن است به واقعیت نزدیک باشد تا نظریه طریق از داده

 & Straussی تجربه یا صرفاً حدس و گمان )که با کنار هم گذاشتن تعدادی مفهوم بر مبنا

Corbin, 1990: 34ای در خدمت توضیح تغییرات  (؛ بنابراین نظریه حاصل از نظریه زمینه

ها و شرایط زندگی افراد موردمطالعه نیز مشمول تغییرات هستند. به  که تجربه است، چنان

رایندی درباره تغییر تجربه ای در خدمت پاسخ به سؤاالت ف همین لحاظ، اساساً نظریه زمینه

 (.Iman, 2015: 75در طول زمان و ارائه مراحل و انواع آن تغییر است )

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی درک و تفسیر بومیان مبتنی بر همین رویکرد، 

های اثرگذار بر این های هویت بومی در برابر هویت غیربومی و زمینه بندرعباس از دوگانه

نگرانه و امیک، تجارب کنشگران )بومیان بندرعباس( را از  صورت درون به باشد ودرک، می
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زیست و زندگی در کنار غیربومیانِ حاضر در آن شهر مورد تحلیل و تفسیر قرار داده است تا 

 برساخت ذهنی کنشگران درگیر را واکاوی نماید.

افته صورت ساختاریی نیمه آوری اطالعات با استفاده از مصاحبهبدین منظور جمع

نظری بوده -گیری هدفمندگرفته است. انتخاب افراد برای مصاحبه، بر اساس روش نمونه

ای متفاوت از یکدیگر های زمینه شوندگان از حیث ویژگیاست و تالش شد تا مصاحبه

نفر از بومیان بندرعباس مصاحبه و گفتگو صورت گرفت. مالک  20باشند، و درنهایت با 

عنوان یک فرد بومی  دان بومی این بوده است که کسانی بهاصلی انتخاب شهرون

اند،  اند که حداقل سه نسل یا بیشتر در شهر بندرعباس متولدشده و زندگی کرده شده انتخاب

ی خود که خانواده پدری و پدربزرگ ایشان نیز ساکن  تنها خانواده دیگر نه عبارت به

زن بودند که در  1مرد و  70ندگان شوبندرعباس بوده و از مهاجران نباشند. مصاحبه

گیری تا اشباع نظری و طراحی اند. فرایند نمونه ساله قرار داشته 58تا  20محدوده سنی 

ای ها با استفاده از تکنیک کدگذاری سه مرحلهمدل پارادایمی ادامه یافت و تحلیل مصاحبه

 ( انجام گرفته است.7094استراوس و کوربین )

 شوندگان ای مصاحبه نه: اطالعات زمی9جدول 

Table 1: Background information of the interviewees 
 شغل میزان تحصیالت وضعیت تأهل سن نام ردیف

 بیکار لیسانس دانشجوی فوق متأهل 25 زینب 1

 راننده تاکسی ابتدایی متأهل 50 عبداهلل 2

 کار یدی پنجم دبستان متأهل 34 حسین 3

 فروشنده لباس لیسانس مجرد 30 محمد 4

 خیاط دیپلم متأهل 36 شهریار 5

 فروش کارمند مخابرات/کفش لیسانس متأهل 40 احمد 6

 معلم دیپلم فوق متأهل 51 معصومه 7

 فروش عمده دیپلم متأهل 58 اکبر 8

 سوپرمارکت لیسانس مجرد 29 عباس 9

 بیکار دانشجو لیسانس مجرد 23 نوید 10

 سازنشسته نیروی دریای/عینکباز دیپلم متأهل 46 محسن 11

 فروشنده قلیان دیپلم مجرد 24 مجید 12

 کار در داروخانه دیپلم مجرد 27 حسن 13

 دار خانه سیکل متأهل 47 حوریه 14

 کارمند بیمه لیسانس متأهل 36 اسما 15
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 شغل میزان تحصیالت وضعیت تأهل سن نام ردیف

 فروشنده کاال پزشکی دیپلم متأهل 26 عرفان 16

 یدکی اتومبیل نده لوازمفروش لیسانسدانشجوی فوق متأهل 45 رضا 17

 کارمند اسکله لیسانسفوق متأهل 37 امین 18

 کارمند شرکت نفت لیسانسفوق متأهل 30 کریم 19

 فروش دست سوم راهنمایی متأهل 51 علی 20

 دار خانه دیپلم متأهل 35 فاطمه 21

 دار خانه لیسانس متأهل 38 عایشه 22

 بیکار لیسانس مجرد 24 شریفه 23

 های تحقیقیافته

ها تالش شد تا مبتنی بر مدل پارادایمی  ی داده سازی و کدگذاری اولیه پس از پیاده

سازی، ارتباط بین مقوالت و  وتحلیل صورت گیرد تا ضمن مقوله استراوس و کوربین، تجزیه

 در نهایت فضای کلی میدان روشن گردد.

 بخش ای: سرزمین اجدادی، مکانی هویتشرایط زمینه

ای، شرایط تأثیرگذار و از پیش موجودی است که بستری را برای تحقق ینهشرایط زم

ای، ی انتزاع شده برای شرایط زمینهی عمدهنماید. مقولهی مورد نظر فراهم میپدیده

دهد افراد بومی به شهر است؛ این مقوله نشان می« بخش سرزمین اجدادی، مکانی هویت»

وجود در آن حساس هستند. زبان، فرهنگ خاص خود عالقه داشته و نسبت به شرایط م

منطقه و اقلیم ویژه بندرعباس باعث شده احساس مشترکی میان بومیان وجود داشته باشد 

های  و خود را از افراد شهرهای دیگر جدا بدانند. این مقوله از کدهایی چون داشتن ریشه

 شده است. بندری، عدم تعلق به شهرهای دیگر و افتخار به بندری بودن احصا
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 ای : مفاهیم و مقوالت مرتبط با شرایط زمینه7جدول 

Table 2: Concepts and categories related to contextual conditions 
 مقوله عمده مقوالت مفاهیم اولیه

 متولد بندر بودن

 داشتن آبا و اجداد بندری

 بودن فامیل و خانواده در بندر

 از گذشته دور در بندر بودن

 ن زبان و فرهنگ بندریداشت

 زندگی کردن در بندر

 های بندری داشتن ریشه

ت
وی

 ه
ی

کان
، م

ی
اد

جد
ن ا

می
رز

س
 

ش
خ

ب
 

 از محدوده مرزی دیگر نبودن

 عدم عالقه به شهر دیگر/عالقه به بندر

 متفاوت بودن اقلیم آن از دیگر شهرها

 عدم تعلق به شهرهای دیگر

 بندر را خانه/وطن خود دانستن

 ک بندروابستگی به خا

 بندری دانستن خود حتی با نبودن در بندر

 افتخار به بندری بودن

آوردند، داشتن حساب می شوندگان خود را بومی بندرعباس بهازجمله دالیلی که مصاحبه

های بندری و حتی متولد شدن خودشان در بندر ی خانوادگی، وجود فامیلاجداد و پیشینه

فرهنگی چون زبان، غذا، پوشش و آیین نیز باعث های تاریخی و بود. همچنین زمینه

موجب آن به بندرعباس احساس  شود که فرد هویت خودش را در این شهر بیابد که به می

حال آنان را از افراد دیگر شهرها  ها میان بومیان مشترک بوده، و درعینتعلق کند. این زمینه

 کند.متمایز می

 گوید:ستن خودش میساله در مورد دالیل بومی دان 25زینب 
از همون اول جد و آبادمون مال همین جا بودن، مامان و بابام همین 
جایی بودن، همین جا بزرگ شدم، غیر از این پدراشون و مادراشون اهل همین 

 جا بودن و همین جا بزرگ شدن دیگه.

 گوید:ساله در خصوص دالیل احساس تعلقش به بندر می 20شهریار 
بدنیا اومدیم، زبونمون، فرهنگمون، هنوز یه بخش از  خب همین که اینجا

فرهنگمون هست که هنوز تغییر پیدا نکرده، از طرز لباس پوشیدنمون بگیر تا 
 مون.یمهمون نواز
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دهد ای مرزهای فرهنگی و هویتی را نیز شکل می گونه از سوی دیگر مرز جغرافیایی به

 ر موجب عالقه و احساس تعلقو تفاوت اقلیمی و محیطی بندرعباس با شهرهای دیگ

 شان به سکونت در شهرهای دیگر شده است.ها به شهر خود و در مقابل، عدم عالقه بومی

ساله در خصوص احساس تعلقش به بندرعباس، به تمایز هوای بندرعباس  29عباس 

 گوید:کند و میاز شهرهای دیگر اشاره می
تیم، هوا خنکه همین که هوا گرمه باعث میشه حس کنیم بندری هس

کنیم شهرستانی هستیم ]خنده[، آگه هوا همیشه خنک باشه دیگه  احساس می
 اینجا بندر نیست، ولی بندر رو همه به هواش میشناسن.

دانستند؛ به آنجا افتخار شوندگان بندر را همچون خانه و وطنی برای خود میمصاحبه

اس بوده و درنتیجه نسبت به کرده، عالقه داشته و نسبت به سرنوشت و شرایط آنجا حس

کنند. احساس تعلق و پیوندهای ایجاد شده میان  وضعیت آن احساس مسئولیت می

ساله در  20شود؛ عرفان  ها آشکار می های میدان مطالعه با سرزمین خود در این گزاره سوژه

 گوید:مورد بندری دانستن خود و اهمیت شهر خود می
مثل خونه آدمه، یکی بیاد خونه شما  بندری باید زاده اینجا باشه، این

اذیت کنه و خرابش کنه برای شما مهمه دیگه، اینجا آگه یکی بیاد نصف بندر 
 رو چنگ بزنه و ببره من دلم میسوزه.

اش به خاک بندر عنوان ساله احساس تعلقش به بندرعباس را با وابستگی 54عبداهلل 

 گوید:کند و میمی
حتماً میام اینجا، بمن بگن اونجا بهت من آگه آذربایجان هم بمیرم 

ذارم، این شهر تشنه به منه، چون من مهربونی کردن باید اونجا دفن بشی، نمی
 اینجا به شهرم احترم گذاشتم، این زمین هم تشنه منه.

 ی دیگری شرایط علّی: معضله

بومی دارد و ای بر نگاه شهروندان بومی به ساکنین غیرواسطهشرایط علّی تأثیر مستقیم و بی

کنندگان است. فرد با قرار گرفتن در این  ی مشارکت ی مستقیم و زیستهعمدتاً حاصل تجربه

عنوان  موجب آن، غیربومی را به کند که بهای میان خود و غیرخود احساس میشرایط، فاصله

هایی که برایش ایجاد کرده  ی مشکالت و چالش واسطه کند و او را بهفهم می« دیگری»

شده است. انحصارطلبی و خاص گرایی  کند. این معضالت در قالب دو مقوله کشف می درک
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ها نسبت ای است که ساکنان بومی شهر بندرعباس به غیربومی غیربومیان، اولین مقوله

هایی است که به طور عمومی در سطح  ی دوم نیز مربوط به تغییرات و چالش اند. معضله داده

 اند. به حضور غیربومیان مرتبط دانستهجامعه ایجاد شده و آن را 

 : مفاهیم و مقوالت مرتبط با شرایط علی9جدول 

Table 3: Concepts and categories related to causal conditions 

 مقوالت کدهای اولیه مفاهیم
مقوله 

 عمده

 ها در کارهای یدیحضور پررنگ شهرستانی

 کاریها در ادارات و مراکز زیاد بودن شهرستانی

 اخراج بومی از ادارات

 اجازه کار ندادن به بومی

 کرده بیکاری افراد تحصیل

نبود فرصت کاری 

 برای بومی

ان
می

ربو
غی

ی 
رای
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ص
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 توجهی به توان نیروی بومیبی

 های مهم به بندری ندادن سمت

 گرفتن فرصت شغلی از بومی

 هاتانیبندر، فرصت کسب تجربه برای شهرس

 در بندر به جایی رسیدن

 وآمد بودن ماندگار نبودن شهرستانی/در رفت

 آوردن فامیل توسط شهرستانی

گرفتن توان کاری 

و فرصت تجربه از 

 بومی

 رواج تخلفات توسط شهرستانی

 سازی برای تخلف بومیزمینه

 زیست تخریب ساحل و محیط

 

 افزایش جرائم

 

های اجتماعی  چالش

ز حضور فرهنگی ناشی ا

 کمرنگ شدن پوشش و زیان بندری مهاجران

 هاتفاوت ارتباطات و دیدگاه
 تغییرات فرهنگی

 خرج شدن بودجه در شهرهای دیگر

 خرج نکردن درآمد شخصی خود در بندر

 تأمین منافع مالی و بازگشت به شهر خود

 ماندگار نبودن

 عدم شناخت غیربومی از شهر و مردم

 بر بودن شناخت زمان

اشتن شناخت ند

 از شهر

دغدغه نداشتن 

نسبت به آینده 

 بندرعباس

 ناکارآمدی دیگری
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ها به بندرعباس عمدتاً برای شغل و کسب شوندگان مهاجرت غیربومی ازنظر مصاحبه 

ها وارد ادارات شده و بخشی دیگر در بازار مشغول بکار  درآمد بوده است، بخشی از آن

بلکه بومیانی  کرده بومی دریافتن کار دچار مشکل شده تحصیل تنها افراد اند؛ بنابراین نه شده

ها اند. ورود غیربومیکه به دنبال کارهای آزاد و حتی یدی هستند نیز با مشکل روبرو شده

صورت  که برخی مشاغل به شده بطوری صورت گروهی در یک شغل موجب حذف بومی به

دان بومی امکان رقابت با غیربومی انحصاری در دست یک قومیت خاص قرار گرفته و شهرون

 را در آن کار ندارد.

 گوید:ها میهای شغلی توسط غیربومی ساله در مورد گرفته شدن فرصت 00محسن 
شد از کارگرای بومی استفاده بکنن، ...ولی وقتی یه  کارایی بود که می

ده تا کارگر از شهرکرد میاد اینجا خب دیگه فرصتی برای استفا 04پیمانکار با 
 از کارگر بومی نیست.

ساله، مغازه دار و در بازار مشغول به کار است. او به اخراج شدن دو برادرش  20مجید 

 گوید:کند و میاز کار در پاالیشگاه اشاره می
االن کالً شغلها )منظور مشاغل دولتی است( شهرستانین، بومی نیستن، 

ن و از فامیالی خودشون االن داداشای خودم داخل پاالیشگاه بودن اخراج کرد
 ها رو اخراج کردن و غیربومی آوردن.آوردن، همه بومی

سازی را نه تنها در میان کارگران و کارکنان رده پایین که  ساله این دوگانه 25زینب 

 دهد: به سطوح باالتر نیز تعمیم می
شهردارمون بندری نیست، یا استاندارمون، یا مابقی مسئولین، خب طرف 

بینن اونجا کار نیست واسطه میشن برای ل داره تو اون شهر! میفک و فامی
 طرف، خب میان اینجا سرکار!

شوندگان این دوگانه سازی تنها به در اختیار گرفتن مشاغل محدود  ازنظر مصاحبه

تنها مشکالت اقتصادی که حتی معضالت و  شود و نه نشده بلکه به کل شهر تعمیم داده می

رهنگی را نیز ذیل حضور غیربومیان، تفسیر و ادراک کرده است. های اجتماعی و ف آسیب

 گوید:داند و میها میساله تخلفات ایجادشده در بندر را عمدتاً از غیربومی 00شهریار 
توشون آدمای بد بوده بعضی جنایتها، دزدی یا چیز دیگه...، موردهایی 

ثراً شهرستانی بودن و ها رو بردن، نمیدونم طال دزدین، اک بوده که تاکسیها، زن
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بردار و این جور بینید کالهگوید: شما آمار آگه بگیرید میدر جای دیگری می
 چیزا تو بندریا کمتره!

شوندگان معتقد بودند افراد از شهرهای مختلف به بندرعباس  همچنین مصاحبه

جریان  ی فرهنگی متفاوتی از بومیان بندر هستند و دراند و دارای پیشینهمهاجرت کرده

ها و تغییرات فرهنگی به دنبال آن  های مختلف در کنار هم، چالشزندگی و تعامل این گروه

 ایجاد خواهد شد.

ها و تأثیراتی که بر فرهنگ بندر ساله در خصوص حضور شهرستانی 25زینب 

 گوید:اند، میگذاشته
بینم هفتاد هشتاد درصدشون شهرستانین که توی  رم لب دریا و میمی

آبا دارن دست و پا میزنن خانوماشون راحت میرن تو آب، فرهنگ ما بندریا  این
مون رو اینقدر بزنیم باال و بریم تو آب جلوی این همه ده که پاچه اجازه نمی

ها نه! خب این چیزا رو فرهنگ ما تأثیر گذاشته و بعضی از مرد، ولی شهرستانی
 بندریها هم یاد گرفتن!

یش به کمرنگ شدن زبان بومی در مقایسه با دیگر ساله در صحبتها 04کریم 

 گوید:های محلی اشاره دارد و می زبان
شما یه کُرد رو نگاه کنید، یه ترک رو نگاه کنید، یه بچه که بدنیا میاد 
میان روز اول زبان محلی خودشون رو باهاش صحبت میکنن ولی اینجا االن 

 صب بندری بودن از بین میره.اینجوری نیست، االن داره عرق بندری بودن و تع

بخش نبوده و  ها رضایتحضور و عملکرد مسئولین غیربومی برای بومی از سوی دیگر

ی بیشتر میان این دو ی بومی و غیربومی را پر کند و منجر به فاصلهنتوانسته خأل و فاصله

و ها  گروه شده است. شناخت مسئول بومی از مردم و از منطقه، دسترسی مردم به آن

هایی را به افراد بومی داده است که مردم او را  رضایت مردم از عملکرد بومی، پتانسیل

ی مقابل مسئول بومی که مسئول غیربومی نقطه یابند، درحالیمندتر میاعتماد و دغدغه قابل

مردم بیشتر تمایل به انتخاب نماینده و مسئول بومی دارند و حتی  شود. درنتیجهفهم می

و   شوند حساس شدهسئولین غیربومی که بدون انتخابات و نظر مردم گماشته مینسبت به م

 اند.از بومی نبودن مسئول ابراز نارضایتی کرده
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ساله بر امکان دیدن و پیدا کردن نماینده بومی در مقایسه با استاندار  29عباس 

 گوید:غیربومی اشاره دارد و می
م چه جوری پیداش کنم؟ روزای االن من بخوام برم استاندار رو پیدا کن

شنبه میکنن و بازم پیداشون نمیشه، ولی نماینده شنبه باید بری، ده تا سهسه
تر میشه پیدا کرد، طبق شناختی که ازشون  مجلس رو ]که بومی هست[ راحت

 کنیم.ای که داریم پیداشون میداریم و رابطه

 گوید:ومی میساله در مورد دلیلش برای انتخاب کاندیدای ب 20مجید 
بومی بیشتر به شهر میرسه، حداقل میدونه این شهر خودشه، آبادی باشه برای 
خونواده خودشم هست، واسه فامیل خودش هست، ولی شهرستانی فکر نکنم زیاد 

 اینجوری باشه.

ساله به ناآشنایی مسئول غیربومی از موقعیت خاص بندر و عملکرد ضعیف  00محسن 

 گوید:شهرستانی می
م استاندارای ما که میان میخوان بُعد مالی استان رو ببرن باال، همه تما

رسن به ]اسکله[ شهید رجایی و اسکله فالن، پاالیشگاه فالن، ترانزیت فالن. می
چهارتا اسکله درست صیادی نیست؟!  7این همه بنادر دیگه! ...چرا تو سیریک
 چرا یه یارد تعمیراتی صیادی نیست؟!.

ر مورد چرایی انتخاب نماینده بومی، به خرج شدن بودجه بندرعباس ساله د 08عایشه 

 گوید:کند و میدر شهرهای دیگر اشاره می
این شهر با این وضعیتی که داره اونم با این بودجه و درآمد و اینا، زشت 
نیست اینجوری باشه؟! بودجه سرازیر میشه برای تهران و جاهای دیگه... تو فکر 

 درصدش خرج اینجا میشه. 75هرمزگان میشه؟، شاید کنی خرج استان  می

 گوید:ساله در مورد دلیلش برای عدم انتخاب مسئول غیربومی می 20شریفه 
]کسی که[ به فکر موندن جایی نباشه براش کار نمیکنه، اصالً پولشو  

 اینجا خرج نمیکنه، داره پول در میاره، میره تو شهر خودش یه چیزی میسازه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان هرمزگانسیریک: یکی از شهرهای است.  7
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 -کوشی طلبی/ سخت عافیت -ی سادگین از غیربومیان: دوگانهتفسیر بومیا

 طلبی جاه

های افراد  ها و ویژگی ، خصلت«جاه طلبی-کوشی عافیت طلبی/ سخت-سادگی»ی دوگانه

ی مدل پارادایمی را تشکیل هسته کند. این مقوله،بومی و غیربومی را در مقابل هم بیان می

ندگان شناخت و درک متفاوتی از دو مفهوم بومی و شوکند که مصاحبهدهد و بازگو میمی

ها را کامالً متفاوت و حتی در نقطه مقابل هم ها و غیربومیغیربومی دارند، خصوصیات بومی

آنکه  طلب است، حالکنند. بومی در مقابل شهرستانی، فردی ساده و راحتفهم می

شوندگان، درواقع مصاحبه اند. تفسیر شده طلبکوش اما فرصت ها، افرادی سختغیربومی

کنند بلکه آن را در جدالی هویتی میان بومی و تنهایی درک و توصیف نمی را به "غیربومی"

 اند. غیربومی، برساخت کرده
 غیربومی -های بومی های میدان مطالعه از خصلت : ادراک سوژه4جدول 

Table 4: Perception of study field subjects of indigenous – non-

indigenous characteristics 
 های شهروندان بومی خصلت های شهروندان غیربومی خصلت

 مقوله عمده مقوالت اولیه مفاهیم مقوله عمده مقوالت اولیه مفاهیم

 توجه به منافع مادی

 حساب نبودن خوش

فقط به دنبال 

 اندوزی ثروت

 دارسرزبان

 دنبال پیشرفت

 مادی گرا /

 طلب فرصت

کو سخت

شی/ 

 طلبی اهج

 خونگرمی-

معترض و اهل دعوا  -

 نبودن

 زبانیسادگی و بی -

 قانع بودن -

تر  خود را پایین -

 دیدن

 بخشنده بودن -

 سازگار/

 توقع بودن بی

سادگی/ 

 طلبی عافیت

 
داشتن مهارت و استعداد 

 کاری

 تر بودنکاری

 دقیق و مقرراتی بودن

 پذیرریسک

 باهوش و زرنگ بودن

 کوشی سخت

کوش  سختکاری و 

 نبودن

 اهمیتی به مادیات بی

 خوش بودن الکی

 اهل ریسک نبودن

 طلبی راحت

 های بومیان خصلت

 دارد:ها هوای یکدیگر را ندارند بیان میساله در خصوص اینکه بومی 00شهریار 
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 یکی از مشکالت ما بندریا آینه که ما بندریا هوای همو نداریم، خیلی پشت هم نیستیم.

کنند، آسانی اعتماد می ی ساده، یکرو، و خونگرم بوده، به افراد دیگر بهها افرادبومی

ها در بندرعباس را حاصل شوندگان یکی از دالیل حضور زیاد شهرستانیکه مصاحبه طوری به

ها افرادی سازگار بوده و نسبت به آنچه دارند دانستند. بومیها میبرخورد و رفتار گرم بومی

کسب بیشتر نیستند، حتی اگر ازنظر مالی خیلی توانمند نباشند از  قانع هستند، به دنبال

 کنند.تر در کنار خودشان حمایت می فرد ضعیف

 گوید:ها می ساله در مورد برخورد و خصلت بندری 04محمد 
مردم استان هرمزگان خونگرمن، خیلی فرق دارن با خوزستانیا با ترکها، با 

همین اینجا مثل تهران که پایتخته همه  کردها، با خیلی جاهای دیگه، بخاطر
توانست  قاطی هستن، آگه اخالقشون اینجوری نبود هیچ آدم دیگه نمی

 وسطشون بمونه، یعنی اخالقشون خوبه.

 گوید:ها به یک درآمد میساله درباره قانع بودن بومی 21حسن 
شاید شهرستانیا به قول معروف سختی میدن به خودشون هرچی در 

یذارن تا بعداً در آسایش باشن، ولی بندریا اینجوری نیستن االن توانشونه م
کارمند بانک باشی صبح تا ظهر، بعداز ظهر عمراً برن رانندگی کنن، میگن 
همینی که هست خدایا شکرت، بسه، حاال یا از تنبلیشونه از هرچی هست فرقی 

 نمیکنه.

 گوید:ها میساله در خصوص تخصص بهتر شهرستانی 05رضا 
ها اینجا زیادترن آینه که از لحاظ فکری ی از دالیلی که شهرستانییک

باالترن، غلبه کردن به فکر بندریا، من نظرم آینه، افراد متخصص صد در صد 
 اینجا کمتره.

ها برای زندگی کردن خود را متحمل شوندگان، بومیهای مصاحبه با توجه به صحبت

آسانی و آسودگی گذران زندگی  ین هستند که بهکنند و به دنبال اسختی و فشار زیادی نمی

 گیرند.کنند و درنتیجه در کار به خود سخت نمی

 گوید:داند و میکوشی نمی ی سختها را دارای روحیهساله بومی 04احمد 
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میشینه ولی من نه، من  77نگاه کن این مغازه کنارم یزدیه تا ساعت 
ش کردن و اینکه از نظر میرم، یعنی اون روحیه کار کردن، تال 74ساعت 

 ام اینجوریه.ات رو تقویت کنی رو نداریم، روحیهاقتصادی بنیه

 های غیربومیان خصلت

گروهی از بومیان حضور غیربومیان و در دست گرفتن کارها توسط آنان را به خاطر مهارت 

ه ها بکنندگان اذعان داشتند که غیربومی دانستند. مشارکتکاری باالی غیربومیان می

اقتضای شرایط کاری موجود در شهرهای بزرگ، افرادی ماهر و متخصص شده که در 

 پذیر هستند. کارشان منظم، دقیق و قانونمند بوده و ریسک

کند و ها به قوه ریسکشان اشاره میهای شهرستانی ساله در مورد ویژگی 21حسن 

 گوید:می
ت گرفت، نگرفت اونا کالً قدرت ریسکشون باالتره، میگن کار بزنیم گرف

 ریم دوباره.شهرستان خونه داریم جا داریم می

 گوید:باره می داند دراینها می تر از بندری ها را زرنگساله که شهرستانی 01امین 
اینو قبول دارم که اونها یه مقدار در بعضی از موارد از ما زرنگترن، 

ر یک محیطی چابکترن، اما اونم بخاطر محیطیه که توش بزرگ شدن، مثالً د
مثل تهران شما بخوای زنده بمونی باید کار بکنی، تالش بکنی، ...یه شهر 

 پرتکاپو هست.

ها اهمیت زیادی دارد و هر کاری را ها، سود و منفعت مالی برای غیربومیدر نگاه بومی

ها در مسائل مالی سخت دهند، در مقابل چون بومیبرای افزایش سودشان انجام می

 طلب نیستند. ا فرصتگیرند لذ نمی

 گوید:ها برای جلب مشتری میساله در مورد سرزبان دار بودن شهرستانی 58اکبر 
ات میرن دوز و کلکشون زیاده، ...یعنی واقعاً رند بازی دارن، قربون صدقه

ولی جای دیگه اون ضربه رو بهت میزنن، یعنی چون دنبال سودن اینجوری کار 
 صاف و صادقیم.کنند ولی ما نه با مشتری  می
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 ی هویتی پیامدها: تسلیم و انفعال کنشگران و بازتولید دوگانه

در طول زمان، جمعیت زیادی از شهرهای دیگر به بندرعباس آمده و در آنجا زندگی 

اند، ها داشتهها در طول زمان با غیربومیکنند اما این حضور و تعامالتی که بومی می

شده است. در این  گذاشته و موجب انفعال شهروندان بومیشان  تأثیراتی را بر روند زندگی

اند کنترلی بر شرایط داشته باشند و آن را تغییر دهند و تنها ها نتوانستهرویارویی، بومی

اند. همچنین نبود ساخت اداری مناسب موجب های مختلف داشتهسعی بر سازگاری با جنبه

ها به دنبال داشته بیشتری برای بومیتر شده و تبعات  شده که کنترل این روابط سخت

تغییر خاص در  ی زیستن طوالنی در چنین شرایط و عدم واسطه باشد. از سوی دیگر به

 اند.ها، درنهایت مجبور به پذیرفتن شرایط موجود شده زندگی آن

 : مفاهیم و مقوالت مرتبط با پیامدها5جدول 

Table 5: Concepts and categories related to consequences 
 مقوله عمده مقوالت اولیه مفاهیم

 حساسیت نداشتن به مشکالت و کمبودها

 گر نبودنمطالبه

 تالش و رقابت نکردن

 

 هاانفعال بومی

 هادر برابر غیربومی

ن
را

شگ
کن

ل 
عا

انف
و 

م 
لی

س
ت

 

نه
گا

دو
د 

ولی
زت

 با
و

 
ی

یت
هو

ی 
 

 کسب منافع با رانت و پارتی توسط شهرستانی

 ینهماهنگ نبودن مسئول

 نظارت نکردن مسئولین بر استخدام بومی

 عدم توجه به اعتراضات مردم

 توجهی به شرایط موجود در بندربی

 ریزی نکردن/خروج بودجهبرنامه

 

ساختار اداری 

 غیرحمایتگر

کنندگان به انفعال و عدم کنشگری از سوی خود بومیان و مردمان  در سطح اول مشارکت

اند که از جمله دالیلِ شرایط موجود در  قت ایشان اظهار داشتهاند. در حقی محلی اشاره کرده

حمایت  ها و عدمبندرعباس، انفعال و فقدان کنشگری بومیان بوده است. رویارویی خود بومی

ها شده است. روحیه اعتراضی و از یکدیگر موجب کنار گذاشته شدن بومی توسط خود بومی

آمده و عدم  بوده و در مقابل شرایط پیشگری در میان بومیان بندرعباس کم مطالبه

رسیدگی مسئولین سکوت کرده و یا اعتراضاتشان، کوتاه و محدود بوده و تا رسیدن به 

کنند. همچنین به کارهای اداری یا مشاغل سنتی خواسته و مطالباتشان آن را دنبال نمی
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سب تجربه مربوط به دریادل بسته و به دنبال تخصص و انجام کارهای مختلف برای ک

 اند.نبوده

 گوید: ها برای شرایط موجود میساله در مورد مقصر بودن بومی 20نوید 
مشکالت شهری مشکالت خود مردمه، ربطی به شهرستانی نداره، ما »

وقت نمیریم به شهرداری اعتراض کنیم چرا سنگفرش رو درست نکرده،  هیچ
کس نمیاد  هیچمردمن که مشکالت رو میپذیرن که مشکالت زیاد میشه، 

 «ده اعتراض کنه، کسی به خودش زحمت نمی

ها، از یک جنبه خود بومیان را مقصر ساله در خصوص معضل بیکاری بومی 00شهریار 

 گوید: شمارد و میمی
خود بندریا مقصرن بخاطری که نرفتن دنبال کار و دل بستن به دریا، »

ه ولی نسل قبل همه دنبال االن که دریا بسته شده، االن باز یه خورده بهتر شد
 «دریا بودن، همینم باعث شد دنبال درس و دانشگاه نرن

اند. ازجمله پر نشدن  گذار را نشانه رفته اما در سطحی دیگر، ساختار اداری و سیاست

خأل حضور بومی در کارهای اداری به خاطر رعایت نشدن سهمیه پذیرش، نبود نظارت بر 

دن مسئولین و عدم توجهشان به شرایط موجود و به روند انجام امور و هماهنگ نبو

ریزی نکردن برای آبادانی بندر و خروج بودجه از استان، به مشکالتی اعتراضات مردم، برنامه

فراتر از اراده و کنشگری افراد اشاره داشته است؛ مسائلی که شهروندان بومی توانایی حل 

ریزی باعث شده است که شرایط ه و برنامهتنهایی را ندارند. وجود این ضعف در ادار آن به

 موجود را نتوان تغییر داد و درنتیجه بومیان مجبور به پذیرش شرایط موجود شوند.

 کند:  دار است و در خصوص تغییر شرایط عنوان می ساله و خانه 08عایشه 
ها مشکل نداریم. مشکل اینکه مردم ها و شهرستانیما با غیربومی»

بخوان چیزی رو تغییر بدن... مسئوالن باید به فکر کاروبار  ای نیستن که کاره
 .«برای جوون های این استان باشن

تأثیر بودن اعتراضات و پیگیری مردم  اسما که کارمند یک شرکت بیمه است هم به بی

 کند:  اشاره می
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خیلی چیزا ربطی به بومی و غیربومی نداره... باید از باال بخوان که این »
پیدا کنه... شما این شهر رو نگاه کنید با این همه درامد پر از زباله شهر توسعه 

ی شرکت  های تو کوچه است... ده بار خودم زنگ زدم به شهرداری که این نخاله
 «ای نداره... ما رو بیاد جمع کنه ولی فایده

 دهد.درنهایت مدل پارادایمی، ارتباط بین مفاهیم و مقوالت را با یکدیگر نشان می

 ای شرایط علّی رایط زمینهش

 
 های میدانی : مدل پارادایمی انتزاع شده از داده9شکل 

Figure 1: Paradigm model abstracted from the field data 

هایی را  ای به بسترها و شرایطی از پیش موجود اشاره دارد و عناصر و داللت شرایط زمینه

توانند مبتنی بر آن، به هویت بومی خود  دهد که می کنندگان قرار می تپیش روی مشارک

ای به سرزمین اجدادی اشاره دارد که حاوی عناصری  دست یابند. در اینجا شرایط زمینه

کند.  چون زبان، موسیقی، لباس، غذا و هر آن چیزی است که تعلق خاطر مکانی ایجاد می

یدوگانه

عافیتطلبی-بومی:سادگی

دربرابر

جاهطلبی-غیربومی:سختکوشی 

 "دیگری"معضلهی سرزمیناجدادیمکانیهویتبخش

تسلیموانفعالکنشگران:

یهویتیبازتولیددوگانه

 

 ئددذذ

 پیامدها
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سازی داشته و بخشی از معنای بومی بودن را  ویتدر حقیقت این شرایط وجهی ایجابی در ه

سازند. شرایط علی در اینجا به بستری اشاره دارد که مستقیماً و بالواسطه، افراد را  برمی

 دهد. سازی سوق می نوعی از هویت به

ای به وجوه ایجابی اشاره داشت، شرایط علی به وجوه سلبی  اگر شرایط زمینه 

حقیقت هویت بومی به میانجی تقابل و رویارویی با ساکنان سازی اشاره دارد. در  هویت

ی حائز  گردد. نکته شود، تقویت و بازتولید می درک می "دیگری"غیربومی که در اینجا 

هایی را برای ساکنان بومی  مثابه دیگری، معضالت و چالش اهمیت این است که غیربومی به

دار درک  مانند یک دیگری معضله ، بهایجاد کرده و لذا ادراک ساکنان بومی از غیربومی

ها و مشکالت  های هویتی ظاهرشده و فرد بومی، چالش شود. اینجاست که ناسازگاری می

دهد. در اینجا درست و یا غلط بودن  خود را به حضور غیربومیان در قلمرو خود نسبت می

می میدان کنندگان بو این گزاره حائز اهمیت نیست، بلکه مهم تفسیری است که مشارکت

دیگر این برساخت هویتی، برساختی پروبلماتیک از  عبارت مطالعه از مقوله غیربومی دارند؛ به

توان پیامدهای جبران ناپذیری بر تعامالت اجتماعی  هویت است که در درازمدت می مسأله

 و زیست شهروندان ایجاد کند.

گرفته است که  لی محوری در مدل مذکور، در پاسخ به این پرسش محوری شک پدیده

هایی، این معناکاوی را انجام  کنندگان میدان مطالعه، به میانجی چه داللت مشارکت

هایی  کننده ناظر بر خصلت های میدانی حاکی از آن است که بومیان مشارکت دهند. داده می

دل  سازند. ایشان خود را افرادی ساده دهند، این تقابل را می که به خود و دیگری نسبت می

دهند.  می کوش قرار  طلب و سخت کنند و آن را در برابر غیربومیان جاه طلب معنا می عافیت و

وخویی نیست بلکه در بستر  شناختی و خلق سازی اما صرفاً در سطح روان این دوگانه

ی خود از همزیستی با ساکنان غیربومی و مهاجر در شهر بندرعباس، مطرح  ی زیسته تجربه

شده، بومی و غیربومی در رقابت با یکدیگر برای کسب منافع  باحث مطرحکنند. در کنار م می

ی شهر و همچنین عملکرد نهادهای اقتصادی به تعارض منافع میان  بیشترند و شکل توسعه

های موجود در  کنند فرصتها احساس میاین دو گروه هویتی دامن زده است. بومی

سلب شده و برای خود جایگاهی فروتر از ها  ی اقتصادی از آن بندرعباس بخصوص در عرصه

 بینند.ها می غیربومیان در برخورداری از فرصت

پیامد این ادراک و تفسیر، تقویت پیوستگی و انسجام درون گروه در برابر برون گروه و 

ی اجتماعی منجر شده  تواند در درازمدت به تخریب سرمایه مداری است که می افزایش قوم

اند شرایط ها نتوانستهکه بومی را دچار اشکاالت جدی نماید. ازآنجاییو تعامالت اجتماعی 
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اند و موضع انفعالی در ها را تغییر دهند تسلیم شرایط شدهایجادشده از حضور غیربومی

غیربومی بازتولید شده و ادامه -ی هویتی بومیاند و درنتیجه دوگانهبرابر آن اتخاذ کرده

 یافته است.

 گیری بحث و نتیجه

توان ادعا کرد که درک ساکنان بومی شهر بندرعباس شده می اکنون و با مرور مقوالت کشف

ی  شده نیست بلکه مبتنی بر تجربه از ساکنان غیربومی، امری ذاتی و از پیش تعیین

ها با یکدیگر است. این امر اجتماعی بودنِ  ی کنشگران و تعامالت اجتماعی آن زیسته

ی سازد. در حقیقت این برساخت هویتی به میانجی مقایسه برساخت هویت را آشکار می

ی ریچارد جنکینز همه  شده گیرد. مبتنی بر رهیافت شناختهمیان بومی و غیربومی شکل می

اند و تعیین هویت خودمان یا دیگران دارای معنا های اجتماعیهای انسانی، هویتهویت

کار  توان با به ر او هویت اجتماعی را میمتقابل است. به نظاست و معنا همیشه مستلزم کنش

 (.Jenkins, 2018گرفتن کنش متقابل دیالکتیکی درونی ـ بیرونی درک کرد )
شود ی سرزمین اجدادی درک می واسطه از همین روست که بخشی از هویت بومی به

 ها را از افراد کنند و آنهاست، به آنجا احساس تعلق میبخش برای بومی که مکانی هویت

ای است که از کند و بخش دیگری از این هویت، حاصل تجربهشهرهای دیگر جدا می

ها و مشکالتی که با افراد  دیگر چالش بیان اند. بهها به دست آوردهزیستن در کنار غیربومی

ها احساس کنند. با توجه ای میان خود و غیربومیاند موجب شده تا فاصلهغیربومی داشته

دیگری برای تعریف هویت در ذهن افراد بومی دیده -ی خودترنر دوگانه به نظریه تاجفل و

ها قرار شناسند که در برابر غیربومیمی« ما»عنوان یک  شود. افراد بومی خود را بهمی

ی نمادهای سرزمینی که برای خودشان معنادار است میان بومی و  واسطه گیرد و به می

یابی اجتماعی براساس اینکه بومی هستند به ویتکنند. در هغیربومی مرزی را ترسیم می

دهند؛ تغییر در ها و باورهای خاصی پایبند بوده و رفتارهایی متناسب با آن نشان می سنت

ها ایجاد شده است این دو گروه را مقابل هم زبان، پوشش، باورها و... که توسط غیربومی

( همراستاست و فاصله 7089ر )پوقرار داده است. نتایج این تحقیق با پژوهش اخالقی

 دهد.اجتماعی میان ساکنان بومی و غیربومی را نشان می

مداری کالسیک از سوی دیگر با توجه به نظریه رادن در شهر بندرعباس شکلی از قوم

ها ها ارزیابی منفی از غیربومیشود. در شکل کالسیک، بومیگروهی عام نیز دیده میو درون

اند منابع اقتصادی را در اختیار خود بگیرند لذا تعصب اوت که نتوانستهدارند ولی با این تف
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ها نیز تاحدی حاصل محرومیتشان از منابع بوده است. این وضعیت ذیل  گروهی عام آن درون

رویکرد استعمار داخلی هکتر قابل تحلیل است. در حقیقت نابرابری و ناهمگونی توزیع منابع 

به شکلی از تبعیض ساختاری شده است؛ افراد غیربومی در شهرهای مختلف کشور منجر 

اند و منابع را تر در روند توسعه قرار گرفته است وارد بندرعباس شده که شهرهایشان سریع

اند و با ساختار زندگی سنتی ها که در جریان تحوالت نبودهاند و غیربومیدر اختیار گرفته

ها نسبت به حضور اند و بومیمحروم ماندهاند از این منابع مبتنی بر دریا پیش رفته

گرفته حاصل شرایط اجتماعی موجود در  ی شکلاند. درواقع دوگانهها حساس شدهغیربومی

گرایی  نظریه خاصشهر بندرعباس و محرومیت مردم بومی از دسترسی به منابع است. 

ی هویتی راهگشا ها ی تقابل تواند در خصوص مطالعه شدن نیز می فرهنگی در فرایند جهانی

رود و تساهل و تسامح و گرایی فرهنگی به شمار میباشد. ذات باوری ویژگی خاص

 (.Golmohammadi, 2002: 156تابد ) همزیستی را برنمی

سخن پایانی این است که در شهرهای مهاجرپذیر و چندفرهنگی چون بندرعباس که 

ی شهری هم در  الینفک از توسعهوآمد مهاجران امری مرسوم بوده و بخشی  از دیرباز رفت

هایی به  وجوه اقتصادی و هم در وجوه فرهنگی و اجتماعی بوده است، تأکید بر چنین دوگانه

یک از شهروندان نیست. به نظر  فرسایش سرمایه اجتماعی منجر شده و درنهایت به نفع هیچ

تواند به  ندی، میغیربومی و تأکید بر مفهوم شهرو-هایی چون بومی رسد عبور از دوگانه می

افزایی، همدلی و مشارکت  ها بینجامد و زمینه را برای هم حذف هر چه بیشتر این تقابل

 بیشتر شهروندان فراهم سازد.

 یتشکر و سپاسگزار

کنندگان یاریگر ما بودند زاده که در معرفی مشارکتوسیله از زحمات آقای خالد کریم بدین

 گردد.قدردانی می
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