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Introduction: Border settlement is the social platform for the coexistence of various ethnicities and 
religions in Kurdistan, Sistan & Baluchistan, and Turkmen Sahra in Iran. Despite this platform, like 
many similar social contexts, it is sensitive to inter-ethnic and inter-religious prejudices and cognitive 
representation of self and others. The current study aims to answer these three questions: 1) What 
kind of inter-religious prejudices and stereotypes exist in Sunni students living in Kurdistan, Sistan 
and Baluchistan, and Turkmen Sahra or migrated to Tehran? 2) What is the level of inter-religious 
prejudices among Sunni and Shia's students living in the mentioned cities? 3) How does educational 
migration to Tehran affect the type and level of inter-religious prejudices in Sunni students?. 
Methods: This is a mixed-method study using qualitative and quantitative tools. The Stereotype 
Content Model of Fiske was used for quantitative assessment. Furthermore, to  to gain a deeper 
understanding of the cognitive representation of self and other in inter-religious relations among 
Sunni students, the researcher asked the participants to describe themselves and the Shiites of their 
provinces using at least five traits.
Results: Based on the survey data, in Kurdish and Turkman students, migration to Tehran caused 
a decline in representation of the aboriginal Shiite others and the self (based on the views of Shiite 
people). Among Balochi students, who had the worst image of self and aboriginal Shiite others 
compared to Turkmen and Kurdish counterparts, migration to Tehran improved the situation, 
including improving the indicators of warmness and competency, which could transit this inter-re-
ligious prejudice from disgust to pride.
Conclusion: Prejudice dramatically affects the relationship of Sunni people living in Kurdistan, 
Sistan & Baluchistan, and Turkmen Sahra with Shia residents. Educational migration to Tehran 
negatively affects the image of Shiite others among Kurdish and Turkmen people, while inter-reli-
gious communication is slightly improved among Baluchies after migration.
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Extended Abstract
Introduction
Iran is a social context for the coexistence of distinct 

ethnicities and religions. In the northeast of the country, 

Mazandarani, Fars, Turk, Sistani, and other ethnic groups, 

who are mainly Shia Muslims, live next to the Turkmens 

and Baloch immigrants, who are Sunni Muslims. In the 

west, Sunni Kurds live together with Shia Kurds, Lors, 

and Turks. In the southeast, Sistani and Shia immigrants 

live with the Baloch people who adhere to Sunni Islam. 
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Although such social context has provided a peaceful 

coexistence, similar to many social contexts, it has ex-

perienced inter-ethnic and inter-religious prejudice and 

intergroup and intragroup prejudices. These intergroup 

prejudices are considered cognitive associations resulting 

in social categories at the macro social structure, direct-

ing intergroup communication and also the distribution 

of social privileges at micro levels.

The current research aimed to answer  the following three 

questions: 1) What kinds of inter-religious prejudices are 

observed among Kurdish, Baloch, and Turkmen students 

living in the border provinces or immigrants to Tehran 

and Shia's residents living in these provinces? 2) What 

is the level of stereotypes and inter-religious prejudices 

among Sunni students and those of Shia Islam living in 

the corresponding provinces? 3) What is the effect of mi-

gration to Tehran for academic education on the quality 

and the level of stereotypes and inter-religious prejudices 

of Sunni students?  

Methods
The Stereotype Content Model (SCM) by Fiske et al. (1) 

the present study used to answer the research questions 

and understand inter-ethnic and inter-religious biases 

and prejudices, in which people judge people mainly by 

answering answer two questions based on their mental 

categories: Are they friends or enemies and are they ca-

pable or incapable? The first question, considering the 

warmness of the relationship, deals with the good or bad 

intentions of that person/group, whether they are friends, 

colleagues, rivals, or enemies. Whereas the second ques-

tion considering competency, deals with their current sta-

tus in terms of capability and disability. In SCM, social 

perception, cross-cultural cognition, and communication 

are created from warmness and competency derived from 

factors and structural relationships between groups. How-

ever, the competition to obtain resources is the primary 

determinant of warmness. Therefore, the group members 

are warm and friendly, whereas competitive groups are 

cold and untrustworthy. On the other hand, the current 

situation represents competency and indicates the capa-

bility and incapacity level. 

In addition, to complete the data and obtain a deeper un-

derstanding of the cognitive representation of the self and 

others regarding inter-religious communication in the 

view of Iranian Sunni students, we asked the participants 

to describe themselves and Shia Muslims living in the 

province using at least five adjectives. Then, the qualita-

tive and quantitative content of the presented adjectives 

were analyzed.

The sample included all male and female Baloch, Kurd-

ish, and Turkmen students living and studying in border 

provinces, including Sistan and Baluchistan, Kurdistan, 

and Turkmen Sahra region, or those who migrated to 

Tehran for education.

Cochran's formula was used to calculate the sample 

size. Considering the statistical population in Tehran and 

Kurdistan, Sistan and Baluchestan, and the Turkmen Sa-

hara region, the minimum sample size was estimated to 

be 372 people at a 95% confidence level. However, to 

consider the sample variation and being able to remove 

incomplete questionnaires, the sample size was increased 

by 70% in the border provinces and Tehran and reached 

630 people, including 315 people from Tehran and 315 

people from Kurdistan, Sistan and Baluchestan, and the 

Turkmen Sahara region.

Results
Self-representation from others’ view in the border 

provinces

Understanding how to describe yourself from others’ 

views is an essential factor in appreciating self-repre-

sentation as one of the most critical foundations of inter-

cultural social capital and social cognition of intergroup 
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prejudices. It significantly affects the cross-cultural com-

munication of the ethnic-minority groups living in border 

provinces against the country's Shia population.

The obtained results showed that the Baloch students 

living in the Sistan and Baluchestan province had the 

worst self-representation from the others’ view, i.e., the 

Sistani Shiites of this province. However, it showed a 

slight improvement after migration. The Turkmen stu-

dents were found with a better self-representation from 

others’ view, i.e., the Shia Muslims living in Turkmen 

Sahara, including Sistani, Gorgani, Turk, and the like. 

Nevertheless, it offered weakening to some extent af-

ter migration. In contrast, the Kurdish students living in 

Kurdistan showed the best self-representation from the 

perspective of Shia Kurdish people in Kurdistan, which 

also showed a slight change following immigration. The 

total average score of all students showed a drop and 

weakening of the self-representation from others’ views 

following migration. In contrast, warmness has a relative 

advantage over competency before and after migration.

Representation of others in the border provinces

The representation of Shia is significant for Sunnis as 

a religious minority, who feel like a minority both reli-

giously and ethnically. It can be used to understand better 

the relationship between the minority and the majority in 

the border cities of Iran. According to the results, Baloch 

students living in this province had the worst self-repre-

sentation from others’ view, the Sistani Shiites living in 

Sistan and Baluchistan. In this regard, the mean scores of 

the students on the warmness and communication compe-

tency provided in the below table should be considered: 

Kind (3.26±0.97), having good intentions (3.02±0.99), 

reliable (2.95±0.9), and the like. Interestingly, this vari-

able showed a relative improvement after the migration, 

so communication warmness showed a slight improve-

ment than competency.

Turkmen students also showed a relatively better self-rep-

resentation from others’ views, including the Sistani, 

Gorgani, Turk, and the like. However, Shiites living in 

the provinceestablished a relative reduction after migra-

tion. In contrast, the Kurdish students living in Kurdistan 

similarly had the best self-representation from the Shia 

Kurd people living in Kurdistan compared to other ethnic 

groups, showing a slight change and reduction after im-

migration. However, the average score of all the studied 

students showed that immigration caused a reduction in 

the representation of others in ethnic student groups. In 

contrast, warmness and competency showed no changes 

before and after immigration.

Conclusion
Regarding cognitive representation, This study’s results 

showed that migration to Tehran in Kurdish and Turkmen 

students caused a decrease in self-representation from 

others’ views, i.e., people of different ethnicities and re-

ligions in these border provinces. Besides, these students 

experienced decreased in representation of others, indi-

cating that expression of self and others is weakened after 

immigrating to Tehran for Kurdish and Turkmen students. 

However, regarding Baloch students, who had the worst 

representation of self and others compared to Turkmen 

and Kurdish students in Sistan and Baluchestan, migra-

tion to Tehran caused an improvement in this variable. 

By improving warmness and competency, the place of 

the other can prevent the province from inter-group ha-

tred and contempt, making it closer to excellence. Nota-

bly, the changes in self-representation from others’ views 

and representation of Shia living in the province based on 

migration, as well as the difference between the scores 

of students living in the province and those who immi-

grated to Tehran, were significant and also a significant 

difference was found between ethnic groups in these two 

factors.  
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مقدمه: مرزنشینی بستر اجتماعی برای همزیستی اقوام و مذاهب مختلف در کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن 
صحرا در ایران است؛ اما این بستر، مانند بسیاری از زمینه های اجتماعی مشابه، به تعصب و قضاوت های قالبی بین قومی 
و مذهبی و بازنمایی شناختی خود و دیگران حساس است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سه سوال است: 1( چه 
نوع پیش داوری ها و تعصبات بین مذهبی در بین دانشجویان اهل سنت ساکن کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن 
صحرا و یا مهاجر به تهران وجود دارد؟ 2( سطح پیش داوری ها و تعصبات بین مذهبی در بین دانشجویان اهل سنت و 
شیعه ساکن در شهرهای مذکور چقدر است؟ 3( مهاجرت تحصیلی به تهران چه تأثیری بر نوع و سطح پیش داوری ها و 

تعصبات بین مذهبی دانشجویان اهل سنت دارد؟
روش کار: برای پاسخ گویی به این سؤاالت، ما از یک روش شناسی ترکیبی بهره  بردیم و در استان های کردستان، سیستان 
و بلوچستان، منطقه ترکمن صحرا، و شهر تهران از طریق راهبردی پیمایش و در قالب یک مطالعه آمیخته با استفاده از 
ابزار های کیفی و کّمی به بررسی تعصب های میان مذهبی به مطالعه تعصب های میان مذهبی پرداختیم. ابزار کّمی این 
مطالعه برگرفته از »مدل محتوای قضاوت قالبی )Fiske «)SCM و ابزار کیفی آن، توصیف صفات خودی ها و دیگری ها است. 
یافته ها: نتایج پیمایش نشان می دهد که در خصوص دانشجویان کرد و ترکمن، مهاجرت به تهران، موجب تضعیف تصویر 
ارتباط با اقوام شیعه استان، مشتمل بر تضعیف خوانش چگونگی تصویر خود از نگاه شیعیان استان مرزی، و همچنین، 
تضعیف تصویر همان دیگرِی استان برای ایشان شده است. اما در خصوص دانشجویان بلوچ، که در هر دو شاخص بازنمایی 
خود و دیگری، دارای بدترین تصویر در میان همتایان ترکمن و کرِد خود در استان بوده اند، می توان گفت که مهاجرت به 
تهران موجب بهبود تصویر ارتباط با سیستانی های استان می گردد. چرا که با ارتقاء شاخص های گرمابخشی و کارآمدی، 

جایگاه دیگرِی استان را از نفرت و تحقیر میان گروهی دور و به سوی برتری خوانی نزدیک تر می کند.
نتیجه گیری: داده های به دست آمده این پژوهش نشان می دهد که 1. تعصب بر ارتباط کردها، بلوچ ها، و ترکمن های اهل 
تسنن با شیعیان ساکن استان های مرزی تأثیر بسزائی می گذارد. 2. مهاجرت تحصیلی به تهران بر تضعیف تصویر دیگری 
در میان کردها و ترکمن ها تأثیرگذار است، اما ارتباط میان مذهبی پس از مهاجرت در میان بلوچ ها کمی تسهیل می گردد.
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واژه های کلیدی
شناخت اجتماعی

تعصب
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اقوام اهل تسنن ایران
مهاجرت تحصیلی به تهران

نویسنده مسئول
محمود شهابی، دانشیار، دکتری جامعه شناسی 
برنامه ریزی  و  جامعه شناسی  گروه  ارتباطات، 

اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 
             Mshahabi88@gmail.com :ایمیل

مقدمه
مذاهب  و  اقوام  همزیستی  اجتماعی  بستر  ایران،  جغرافیای  مرز های 
گوناگون است. در شمال شرقی ایران، گروه های قومی مازندرانی، فارس، 
ترک، سیستانی و.... عمدتاً شیعه مذهب در کنار ترکمن ها و اهالی مهاجر 
بلوچ سنی مذهب زندگی می کنند. در غرب کشور، کرد های اهل تسنن 
در کنار کرد ها، لر ها، و ترک های اهل تشیع و در جنوب شرقی کشور نیز 
اهالی سیستانی و مهاجران شیعه مذهب در کنار بلوچ های اهل تسنن در 

کنار هم زندگی می کنند. این بستر اجتماعی مرزنشینی، اگرچه مجموعا 
یک همزیستی مسالمت آمیز را صورت بندی نموده  است، اما مانند بسیاری 
بین  )تعصب های(  پیش داوری ها  محمل  مشابه  اجتماعی  زمینه های  از 
قومی و مذهبی )Inter-ethnic and Inter-religious prejudice( و 
بازنمایی های خودی و دیگری شده است. این تعصب های بین گروهی، از 
جمله تداعی های شناختی )Cognitive Association( هستند که در 
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ساختار اجتماعی کالن به دسته بندی های اجتماعی، و در سطوح خرد به 
جهت دهی ارتباطات میان گروهی و همچنین توزیع امتیازات اجتماعی 

منجر می شود.    
مناطق  در  مذهبی  میان  تعصب های  شناختی  کلیشه های  مطالعه  لذا 
از  متشکل  که  ایران  صحرای  ترکمن   و  بلوچستان  کردستان،  مرزی 
می تواند  که   است  ضرورتی  است،  گوناگون  مذاهب  و  اقوام  همنشینی 
چگونگی صورت بندی ارتباطات میان قومی و مذهبی، سرمایه اجتماعی 
درون  ارتباطات  زندگی،  از  رضایت  محرومیت،  احساس  گروهی،  بین 
سیاسی  خشونت  از  حمایت  به  تمایل  سیاسی،  مشروعیت  فرهنگی، 

نسبت به دیگری های غیرهم قوم و مذهب و... را تبیین نماید.       

مرور نظری
هویت در ارتباطات میان مذهبی: رویکرد فرهنگی 

هویت یا چیستی خویشتن، مفهومی بسیار پیچیده و در عین حال مهم 
و تأثیرگذار است که در حوزه های مختلف جامعه شناسی، انسان شناسی، 
روان شناسی اجتماعی، شناخت اجتماعی، علوم اعصاب و ... مورد بررسی 
بازنمایی  نوعی  اجتماعی،  رویکرد شناخت  است. هویت در  قرار گرفته 
ذهنی از خویشتن است که در ابعاد خودپنداره )Self-concept( و خود 
ارتباطی )Relational Self( صورت بندی می یابد. حسی که در ذهن، 
موقعیت های  در  اطالعات  پردازش  بر  مبتنی  را  بودگی  خود  احساس 
گوناگون، تنظیم و شکل می دهد )1(. در این میان خودپنداره مشتمل 
ویژگی های  اجتماعی،  و  فردی  نقش های  خصوصی،  احساسات  بر 
موقعیت های  در  که  می گردد  خودمان  درباره  باور هایمان  و  شخصی 
تغییرپذیری های  این  می یابد.  متفاوتی  صورت بندی های  گوناگون 
به  مختلف،  اجتماعی  گروه های  و  افراد  با  ارتباط  اساس  بر  موقعیتی، 
اشکال متفاوتی نمود می یابد، بگونه ای که ما خود را به صورت مکمل 
ایشان تنظیم می کنیم، اگر رفتار و ذهنیت شان نسبت به خویشتن را 
گرم احساس کنیم، به گرمی و مهربانی پاسخ می دهیم، اگر رویکردشان 
را ستیزه جویانه، فریبکارانه، و تحقیرگر پنداشت کنیم، به همان صورت 

رفتار خواهیم کرد.
همچنین، تجربه زیسته ما در فرهنگ محل زندگی مان، گاهی موجب 
را  فردی مان  هویت  تمایز  و  فردی  اکتساب  و  استقالل  ما  که  می شود 
معیار قرار دهیم و گاهی نیز موجب برجسته تر شدن وابستگی متقابلمان 
خصوص،  این  در  می شود.  اجتماعی مان  هویت  و  بزرگتر  جامعه  به 
را  اجتماعی  و  فردی  هویت های  می گوید،   Jenkins که  همان طور 
می توان چنان فهم کرد که مشابه یکدیگرند و در عین حال به عنوان 
عناصری اجتماعی با همدیگر مرتبط و به هم پیوسته اند، به گونه ای که 

فرآیند های تولید، بازتولید، و دگرگون شدن شان با یکدیگر مشابه است، 
هرچند هویت فردی بر تفاوت و هویت اجتماعی بر شباهت و یکپارچگی 

تکیه دارد )2(.
می دهند  نشان   Phillips و   Jorgensen که  همان طور  میان،  این  در 
Laclau و Mouffe با اتکا بر نظریه Althusser بر این باورند که هر 

فردی در یک مجموعه گفتمانی قرار می گیرد که از طریق آن گفتمان 
فراخوانده )Interpellation( می شود. در واقع هویت هر فرد در قالب 
یک گفتمان شکل می گیرد و نمی توان فردی را تصور کرد که خارج از 
گفتمانی خاص هویت مستقلی داشته باشد )Hall .)3 نیز در فصل اول 
کتاب مسائل هویت فرهنگی، هویت را در ارتباط با منابع تاریخی، زبان، 
و فرهنگ می داند و برساخت )Construction( همه انواع هویت ها را 

در چارچوب گفتمانی امکان پذیر می داند )4(.
و  مذهبی،  قومی،  هویت های  مانند  اجتماعی،  هویت  دیگر،  سوی  از 
در  جای گیری  و  اجتماعی  گروه های  در  ما  عضویت  تداعی کننده  ملی 
طبقات و دسته بندی های گروهی است. هر چه تعلقات هویتی اجتماعی 
در  گروهی  درون  تفاوت های  شدن  کم رنگ  موجب  گردد،  درونی تر 
ذهن، و همچنین پر رنگ تر شدن تفاوت های میان گروهی می گردد و در 
نهایت تعلق خاطر به هویت جمعی و کانال ها، مزایا، و محدودیت های 
جمعی  هویت  اثر  بهتر  فهم  برای  می گرداند.  عمیق تر  را  آن  ارتباطی 
 ،)5(  Oakes و   Turner ارزشمند  مطالعه  به  می توان  فرد  به  نسبت 
 Theory( اجتماعی  هویت  نظریه  تبیین  در  اجتماعی،  روان شناسان 
Social Identity( و رفتار بین گروهی اشاره کرد. ایشان در پژوهش 

تعلق  احساس  و  آگاهی  اساس  بر  را  اجتماعی  بنیادین خویش، هویت 
فرد به یک گروه خاص تبیین می کنند که می تواند مشتمل بر سه بُعد 
باشد: شناختی: آگاهی فرد از تعلق گروهی خود؛ ارزشی: به معنای نتایج 
ارزشی مثبت و منفی این عضویت گروهی؛ و همچنین بعد احساسی: 
عواطف و احساسات نسبت به گروه و اعضای آن. بر همین اساس، ایشان 
نشان دادند که حتی در گروه هایی که به صورت آزمایشی و تصادفی 
شکل گرفتند، شناخت، احساس، ارزش و احساس هویت گروهی ایشان 
به صورتی است که اختصاص امتیاز به گروه خودشان را در مقایسه با 
دیگران اولویت می بخشند و به گونه ای عمل می کنند که به نفع گروه 
تا  می شود  موجب  پدیده  همین  و  باشد.  رقیب  گروه  ضرر  و  خویش 
عضویت در گروه، قوم، مذهب، و... موجب احساس افتخار و عزت نفس 
برای اعضای گروه باشد و آنها را به تقویت و دفاع از این هویت جمعی 

در مقابل دیگران ترغیب کند )5(.
ما  که   )6( می کنند  استدالل   Turner و   Tajfel اساس،  همین  بر 
اجتماعی،  دسته بندی  فرآیند  یک  طریق  از  را  خویش  پیرامون  جهان 
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به خودی ها و دیگری ها تقسیم می کنیم و برای حفظ منفعت و تصویر 
خودی ها به تبعیض به نفع ایشان نسبت به دیگران اقدام می کنیم. به 
بیان دیگر، بنابر نظریه هویت اجتماعی، تبعیض مکانیسم دفاعی است 
به  نسبت  خودی ها  بقای  حفظ  و  حمایت  برای  گروه  یک  اعضای  که 
دیگری ها به کار می بندند. به همین دلیل، خودی ها تالش می کنند تا 
جنبه های منفی از دیگری ها بیابند تا بتوانند بر مبنای آن، خودپنداری 
به  که  امری  بخشند،  بهبود  دیگری ها  آن  برابر  در  را  خویش  گروهی 
مرور به افزایش عزت نفس و تعلق خاطر درون گروهی و فاصله گیری و 
بیگانه سازی از دیگران می انجامد. این پدیده در تشکیل کلیه گروه های 
انسانی، همچون خانواده، دوستان، ایل و طایفه، مؤمنان به یک مذهب، 
اهالی سازمان، دولت_ملت و... مؤثر است و می تواند به غنی سازی هر 

چه بیشتر و اثربخشی ارتباطات درون گروهی بیانجامد )5-7(.
اما این عامل می تواند ابعاد منفی نیز داشته باشد و در نهایت به شکل گیری 
آن  نسل کشی  و  حذف  برای  اهتمام  حتی  یا  و  مشروعیت بخش  بستر 
در  که  اتفاقاتی  همانند   ،)6( گردد  منجر  شده  غیرانسانی  دیگری های 
داده  رخ  و...  یمن  هرزگووین،  و  بوسنی  اندونزی،  رواندا،  نازی،  آلمان 
است. Tajfel و Turner معتقد است که در مشروعیت بخشی به چنین 
فجایعی و یا در توجیه اعطای امتیاز مثبت به اعضای گروه و تبعیض 
عالقه  آن  و  می کند  عمل  ساده ای  مکانیسم  دیگران،  به  نسبت  منفی 
ما به گروه بندی مان است که در طی آن تشابه درون گروهی بیشتر و 
تفاوت میان گروهی نیز مضاعف می گردد و در نتیجه تعلق خاطرمان 
به گروه و عزت نفس هویتی مان قوت می یابد )Turner .)6 و همکاران 
 Self-Categorization( خودطبقه بندی  خود،  مستقل  نظریه  در 
Theory(، به بسط نظریه هویت اجتماعی پرداخته و خود را به مثابه 

یک امر ثابت نقد و آن را به عنوان پدیده ای مبتنی بر بافت بین گروهی 
تفسیر کردند، به گونه ای که فرد در نقش های مختلف، و همچنین در 
موقعیت های متفاوت درگیر هویت های گروهی می شود که بدان بافت 
مرتبط است )7(. از سوی دیگر، از منظر Turner و همکاران، سه عامل 
رضایت خاطر  و   )Warmth( گرمابخشی  است:  مؤثر  گروه  تشکیل  در 
از تعلق هویتی به گروه و اعضایش، وجه مشترک در مورد خاستگاه و 
تاریخچه شکل گیری گروه، و در نهایت تقدس و اهمیت واالی اعضاء به 
روابط درون گروهی. همچنین وی استدالل می کند که در نقطه مطلوب 
غلبه  فردی  هویت  بر  زیادی،  موارد  در  اجتماعی  هویت های  گروهی، 
می کند و لذا برای افراد، هویت بخش تر از تمایزات فردی شان می گردد. 
می گیرند،  خود  گروه  از  را  غالب شان  هویت  که  کسانی  میان،  این  در 

تطابق بیشتری با الگو های مطلوب رفتاری درون گروه دارند )7(.
به  انتحاری»  حمله  از  حمایت  و  »دین  مقاله  در  همکاران  و   Ginges

شهرک های  فلسطین،  در  وسیع  مطالعه   4 از  خویش  یافته های  ارائه 
حمالت  مورد  در  هند  و  مکزیک  روسیه،  اندونزی،  اشغالی،  مناطق 
انتحاری می پردازند و در مجموع نشان می دهند که در هیچکدام از این 
زمینه های متفاوت فرهنگی، میزان اعتقاد دینی به تنهایی عامل مؤثر و 
تعیین کننده ای برای تبیین میزان حمایت دینی در قبال عملیات انتحاری 
نیست، بلکه میزان شرکت در نهاد ها و جماعت های دینی، که به ارتقای 
در  اجتماعی  همبستگی  میزان  افزایش  و  گروهی  درون  هویت جمعی 
میان افراد می انجامد، با افزایش میزان حمایت از حمالت انتحاری رابطه 
مستقیم دارد )8(. لذا جماعات دینی به مثابه یک خرده فرهنگ می تواند 
مولد گفتمانی باشد که چنین کنش های مقاومت را تولید و مشروع نماید. 
در واقع، این هویت اجتماعی که از یک طرف شکل دهنده ارتباطات درون 
گروهی است و از طرف دیگر به تمایز برون گروهی می انجامد، هویت 

جمعی را به مثابه یک خرده فرهنگ متمایز صورت بندی می نماید.
به عالوه، همان طور که ذکر شد این هویت اجتماعی مشتمل بر نظام 
ارتباطات درون_برون گروهی را تعریف  ارزشی است که ساختار کلی 
می کند، که در این میان ارزش های مقدس )Sacred values( مهمترین 
آنها می باشند. Atran و همکاران انسان شناس شناختی آمریکایی، این 
ارزش های را چنین تعریف می نماید: ارزش های مقدس از جنسی غیر 
و  همراه اند  اخالقی  عقاید  با  و  هستند  برخوردار  ابزاری  غیر  و  مادی 
آنها  می گیرد.  صورت  غیرملموس  و  غیرمادی  اهدافی  با  ایشان  اِعمال 
)مانند آسایش خانواده، اعتقاد به دین، آبرو، ناموس، و عدالت که وزن 
ارزش های  به خصوص  ارزش ها،  دیگر  به  نسبت  مهمتری  و  سنگین تر 
اجباری، مطلق، و غیرقابل مبادله  از ماهیتی  اقتصادی دارند(  و  مادی 
برخوردارند )9(. همین حوزه از هویت اجتماعی است که می تواند در 
کنار عوامل دیگر مقوم و زمینه بخش شکل گیری مقاومت های فرهنگی 
آگاهانه، شدید، و غیرقابل مبادله گردد. ارزش های مقدس جمعی، مانند 
قلمرو قومی  و  از عقاید و مقدسات دینی، حفظ سرزمین  جهاد، دفاع 
و... تشکیل دهنده انگیزه هایی هستند که حمایت از خشونت سیاسی را 
این میان واگرایی ها و تعارض های میان مذهبی  تقویت می نمایند. در 
و میان قومی بستری است که نقض ارزش های مقدس طرفین را بدل 
لذا  و  روزمره می نماید،  زندگی  فرهنگی در  تمایزات  ابراز  از  به بخشی 
خشونت سیاسی از پتانسیل بسیار باالیی در این حوزه های فرهنگی_

جغرافیایی برخوردار است.

• پیش داوری ها و تعصب های میان گروهی: فرآیند های شناختی 
و عصب شناختی دیگری سازی

ناحیه  مغز،  نیمکره چپ  در  خویشتن  از  ما  ادراک  چگونگی  و  هویت 
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شکل  مغز،  پیشانی  لوب  قسمت  در  ناحیه ای  پیش پیشانی،  قشر 
مغز  چپ  نیمکره  در  که  است  تفسیری  عمکرد  بر  مبتنی  و  می گیرد 
 mPFC( میانی  پیشانی  قشر  در  بیشتر  عملکرد  این  می کنیم.  تجربه 
سینگولیت/اجسام  شبکه  کنار  در   )Medial Prefrontal Cortex

و  دارد  وجود  گیجگاهی  لوب  از  مختلفی  مناطق  و  خلقی  چهارگانه 
مشتمل بر سیستم های عصبی است که ارزیابی افراد نزدیک و صمیمی 
نیز عمل می کند و می تواند مناطق مغزی پیش پیشانی شکمی_میانی 
آکومبنس  هسته های   ،)Ventro-Media Prefrontal Cortex(
)Nucleus Accumbens( و آمیگدال )Amygdala( که در پردازش 
سوی  از  نمایند.  فعال  را  هستند  درگیر  عاطفی  و  انگیزشی،  خودکار، 
دیگر، هویت اجتماعی مبتنی بر دلبستگی و تعلق درون گروهی صورت 
می گیرد که در این میان ترشح هورمون اکسی توسین در مغز، فرآیند 

دلبستگی گروهی را به لحاظ فیزیولوژیکی ممکن می کند )10(.
به موقعیت فرهنگی و تجربه زیسته و تعلق  بنا  در زندگی روزمره، ما 
گروهی خویش، در مواجهه با هر فردی به سرعت به دسته بندی وی، 
و...،  ملیت،  مذهب،  قومیت،  اجتماعی،  طبقه  سن،  جنسیت،  به  بنا 
بازنمایی های  از  یکی  به  فرد  تصویر  شناختی  تداعی  با  تا  می پردازیم 
آموخته و یا تجربه شده، او را درک کنیم. اما سؤال اینجاست که این 

فرآیند معنابخشی چگونه شکل می گیرد؟
 Wegener و Fabrigar بنا به تعریف ،)Stereotype( قضاوت های قالبی
)10(، ایده های تثبیت شده ای هستند که در ارزیابی های عمومی نسبت 
به یک موضوع پایدار باقی می مانند و نگرش های شناختی، عاطفی، و 
رفتاری ما را می سازند. در این میان، بازنمایی فرآیندی است که سوژه 
شناسا در طی آن، خود یا گروه خویش را از دیگران متمایز می نماید و 
در این مسیر، به تداعی قضاوت های قالبی و تصاویر قالبی معین نسبت 
به خود و دیگری ها می پردازد که تعیین کننده سطح سرمایه  اجتماعی و 
چگونگی ارتباطات میان فرهنگی میان خودی ها و دیگری هاست. در این 
مسیر، نگرش های شناختی، به چگونگی تفکر و شناخت ما از موضوع، 
نگرش عاطفی به چگونگی احساس ما درباره آن، و نگرش رفتاری به 
نحوه عمل و پاسخ ما به آن موضوع مرتبط است. در نهایت مجموعه این 
تداعی ها و نگرش ها، طرحواره ای )Schema( را می سازند که می تواند 
عالقه یا نفرت، پذیرش یا تبعیض و محرومیت، دوستی یا دشمنی، و.... 

را سبب می گردد.
محرومیت ساز  و  خودی ها  اولویت یابی  شرایط  در  تداعی  فرآیند  این 
اعضای  به  مثبت  امتیاز  اعطای  به  است که می تواند  عاملی  دیگری ها، 
درون گروه و سلب امتیاز و طرد دیگران برون گروه بیانجامد. به عنوان 
برابر  باخت  و  برد  احتمال  که  استخدام  مانند  موقعیت هایی  در  مثال، 

است، حتی اگر سوگیری های آشکار کمتر شود، در موقعیت های مبهم، 
و  گروهی  درون  تقویت  در  را  خود  تأثیر  ضمنی  صورت  به  سوگیری 
در  که  مبهم  موقعیت  این   .)11( می سازد  نمایان  گروهی  میان  تمایز 
بسیاری از مواقع زندگی، به ویژه در هنگام توزیع امتیازات، وجود دارد 
سبب می گردد تا حتی در مواقعی که افراد تالش می کنند سوگیری های 
آشکار درون گروهی خود را پنهان سازند و خویشتن را ورای هویت های 
محلی بازنمایی کنند، ولی در عمل هنگام بحران، از موقعیت گروهی به 
عنوان یک نقطه ثبات بهره می گیرند و این سوگیری به صورت ضمنی 

در واقعیت تأثیر می گذارد )12(.
Sidanius و Pratto در اثر خود، سلطه اجتماعی: نظریه ای بین گروهی 

 Social( درباره سلسله مراتب اجتماعی و ظلم، نظریه سلطه اجتماعی
Dominance Theory( را مطرح می کنند و در آن رقابت های میان 

قضاوت های  اصلی  عامل  را  محدود  منابع  سر  بر  مختلف  گروه های 
که  می کنند  استدالل  ایشان   .)12( می کنند  تفسیر  گروهی  قالبی 
در  و  می شوند  مسلط  دیگران  بر  ناگزیر  به  برخی  گروه ها،  رقابت  در 
رقابت گروه ها شکل می گیرد که  مبنای  بر  ثابتی  نهایت سلسله مراتب 
تعارضات میان گروهی را تنظیم می کند. به منظور تحکیم این سلسله 
قالبی شکل  از همه قضاوت های  ایدئولوژی ها، و مهمتر  باور ها،  مراتب، 
می گیرد که گروه ها را در جای خود تثبیت می کند. امروزه اگرچه ابراز 
اما  نمی گیرد،  صورت  صریح  صورت  به  گروهی  قالبی  پیش داوری های 
هم برای مردم و هم برای سیاست گذاران، قضاوت های قالبی به صورت 
خودکار و پنهانی عمل می کنند تا منافع درون گروهی و سلسله مراتب 

میان گروهی حفظ گردد.
با  می کنیم،  صحبت  مذهبی  و  قومی  گروه های  درباره  ما  وقتی  اما 
مذهبی،  خودپنداری  و  تصور  واسطه  به  که  می شویم  روبرو  نهاد هایی 
قومی، ژنتیکی، و زیستی، خود را دارای یک اصالت وجودی می دانند که 
شامل قضاوت های قالبی ساخته شده در مورد گروه خویش بوده و از 
همین طریق، چیستی این هویت قومی یا مذهبی و نسبت و فاصله آن 
با دیگری ها را تبیین می نماید. این ادراک از اصالت وجود خود اگر در 
جایگاه اکثریت باشد، وجود دیگری های رقیب را به مثابه تهدید وجودی 
تلقی می کند و اگر در موقعیت اقلیت باشد، اصالت ادراک شده درون 
گروهی و عاملیت برآمده از آن را حامی تمامیت خود می خواند و سعی 
از  مضاعف  فاصله گیری  و  گروهی  درون  ارتباطات  و  هویت  تقویت  به 
دیگران برون گروه می نماید )13(. در این میان، ایشان اصالت انسانی را 
بیشتر از دیگران به اعضای گروه خود نسبت می دهند و آنها را "انسان تر" 
تلقی می کنند. به همین دلیل است که به رغم آن که هیجان های اولیه، 
همچون خشم، شادی، و...، را به همه گروه های انسانی ابراز می کنند، اما 
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هیجانات عمیق و ثانویه، همانند دلسوزی، تأسف، غرور، و.... را عمدتاً به 
اعضای درون گروه خویش بیان می دارند )13(، و از همین دریچه است 
که سیلی که خانمان دیگران را می برد، جنگی که دیگران را می کشد، 
فاجعه ای که در زندگی دیگران رخ داده است، برای ما قابل تحمل بوده 
دادن  تکان  با  صرفاً  با  را  خود  شام  آن،  اخبار  تماشای  با  می توانیم  و 

تأسف انگیز سرهای مان میل  کنیم.
در این میان، همان طور که Haslam، استاد روان شناسی، دانشگاه ملبورن، 
در پژوهش »غیرانسانی کردن: مروری یکپارچه» می گوید افراد نسبت 
 )Dehumanization( به شکلی غیرانسانی از دو طریق،  به دیگری ها 
لذا  و  کرده  برخورد  حیوان،  همانند  آنها،  با  یا  می کنند،  رفتار  کننده 
ایشان را شایسته برخورداری از فرهنگ، اخالق، منطق، و... انسانی تلقی 
نمی کنند و یا آن که با این دیگری ها همچون اشیاء برخورد می کنند، 
عاملیت  هیجانی،  واکنش های  گرمی،  مانند  ایشان،  انسانی  طبیعت  و 
درون  اعضای  که  است  معبر  همین  از   .)13( می گیرند  نادیده  را   ... و 
انسان تلقی می نمایند، چرا که  یا غیر  انسان و  گروه، دیگران را کمتر 
نادیده گیری و/یا حذف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، جانی و.... "دیگران 

غیر انسان تلقی  شده" به مراتب سهل وصول تر است.
در خصوص مکانیسم عصب شناختی مغز در برابر گروه های غیرانسانی 
تعریف شده Fiske و همکاران )14( و Harris و Fiske )15( نشان 
با  مقایسه  در  ایشان  برابر  در  هیجانی  و  ذهنی  توانایی های  که  دادند 
مواجهه با انسان های عادی کاهش می یابد و در مقابل، عکس العمل های 
منفی افزایش می یابد. لذا ایشان معتقدند که این ادراک از دیگری های 
بر  مبنی   )Insular Cortex( اینسوال  در  مغزی  فعالیت  با  غیرانسانی 
پاسخ عصبی به صورت هیجان بیزاری مرتبط است. این فعالیت عصبی 
در اینسوال همزمان با کاهش فعالیت در مناطق قشر پیش پیشانی میانی 

)Prefrontal cortex( همراه است )16(.

تحلیل  و  سنجش  میان گروهی:  تعصب های  اندازه گیری   •
قضاوت های قالبی

گروهی/فرهنگی،  میان  و  درون  ارتباطات  در  شد  داده  نشان  چنانکه 
ایجاد  در  تعیین کننده  و  محوری  نقشی  از  ذهنی  قالبی  قضاوت های 
آنها  از  منبعث  رفتاری  نتایج  و  هیجانی  پیش داوری های  و  سوگیری 
برخوردارند. از همین  رو سنجش و شناخت دقیق آنها می تواند به فهم 
سوگیری و تعصب های میان قومی و مذهبی منجر شود. بر اساس مدل 
و   Fiske )Stereotype Content Model( قالبی  قضاوت  محتوای 
همکاران )17( و Cuddy و همکاران )18(، افراد وقتی با گروه جدیدی 

مواجه می شوند، بر مبنای دسته بندی های ذهنی که انجام می دهند به 
صورت عمده به دو سؤال پاسخ می گویند: آیا دوست اند؟/یا دشمن؛ و 
آیا توانمندند یا ناتوان؟ پرسش نخست با تمرکز بر چگونگی گرمابخشی 
)Warmness( این ارتباط، به نیت خیر یا بد آن فرد/گروه توجه می کند 
سؤال  دومین  اما  دشمن اند؟  یا  و  همکار،  رقیب ،  دوست،  آنها  آیا  که 
حاضر  حال  وضعیت  ارزیابی  به   )Competency( کارآمدی  بررسی  با 

ایشان در میزان توانمندی و ناتوانی توجه می کند )جدول 1(.
مدل  کارگیری  به  با  نیز  همکاران  و   Sharifian ایران،  جامعه  در 
محتوای کلیشه ای )Stereotype Content Model( به بررسی شیوه 
مقوله بندی اجتماعی و شناسایی کلیشه های ذهنی دانشجویان درباره 
ملت های گوناگون پرداختند )19(. ایشان این ابزار را در میان 66 نفر 
از دانشجویان و درباره کشورهای گوناگون به کار بردند تا بدین سوال 
بپردازند که کلیشه های ذهنی دانشجویان درباره ملت های دیگر چگونه 
بر احساس همدلی آنان نسبت به این ملل تأثیر می گذارد. این مطالعه 
نشان داد که این دانشجویان ایرانی نسبت به کشورهایی مانند عربستان 
احساس  دارای  پاکستان  و  افغانستان  عربی،  متحده  امارات  سعودی، 
گرمابخشی و کارآمدی پایین هستند. از سوی دیگر، ایشان نسبت به 
ملل فلسطین، لبنان دارای احساسات گرمابخشی باالتر ولی کارآمدی 
پایین می باشند. همچنین، آنان نسبت به ملل روسیه، انگلستان، ایاالت 
متحده، چین، و آلمان دارای احساس کارآمدی باال و گرمابخشی پایین 
هستند. از طرف دیگر، ایشان نسبت به کشورهای کانادا، ژاپن، و سوئیس 

دارای احساس کارآمدی و گرمابخشی باال هستند.
تحت  را  دانشجویان  خود،  پژوهش  دوم  مرحله  در  پژوهشگران  این 
 97 ایشان  به  که  حالی  در  دادند،  قرار   )fMRI( مغزی  تصویربرداری 
سناریوی کوتاه از افراد متعلق به ملل مختلف در خصوص وقایع خنثی 
)مانند: رفتن به سرکار، خرید کردن، آماده کردن غذا، نهار خوردن( و 
یا اتفاقاتی منفی )همچون آسیب بدنی، از دست دادن یک عزیز، مورد 

سرقت قرار گرفتن، بیمار شدن( را نشان می دادند.
به ملل  افراد ممکن است نسبت  این پژوهش نشان داد که  نهایت  در 
احساسات  بر  مشتمل  که  باشند  متفاوتی  کلیشه های  دارای  مختلف 
گرمابخشی و کارآمدی داشته باشند، و همین تصاویر قالبی بر چگونگی 
احساسات و رفتارها در هنگام نبود شناخت نسبت به خود اشخاص و 
هویت ها موثر است. اما هنگامی که جزئیات بیشتری از ویژگی های فردی 
و اجتماعی افراد آسیب دیده ارائه می شود، و پیوندها و ارتباطات هویتی 
تعیین کننده  ملیت  پیرامون  ذهنی  کلیشه  دیگر  می شود،  برقرار  دیگر 

چگونگی احساس همدلی نسبت به آسیب دیدگان نیست.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


شناخت اجتماعی تعصب بین مذهبی دانشجویان اهل  تسننسبحان رضایی و همکاران

167

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ارتباط  و  شناخت  و  اجتماعی  ادراک  قالبی،  قضاوت  محتوای  مدل  در 
میان فرهنگی از این دو بعد، گرمابخشی/اعتمادپذیری و کارآمدی/عاملیت 
ساخته می شود که خود برآمده از عوامل و روابط ساختاری بین گروهی 
اصلی  تعیین کننده  منابع،  برای دستیابی  رقابت  میان،  این  در  می باشد. 
گرمابخشی است. از همین  رو اعضای درون گروه، گرم و صمیمی هستند، 
و در مقابل، رقبا افرادی سرد و غیرقابل اعتماد می باشند. از سمت دیگر، 
مختصات وضعیت کنونی نمایان گر شاخص کارآمدی است که میزان توانایی 
و ناتوانی را نشان می دهد. در نهایت این دو عامل، تصویرگر ماتریس ذیل 
را نمایان می سازند )17، 18(. این ماتریس مشتمل بر چهار وضعیت است 
و مانند نقشه ای عمل می کند که می تواند سوگیری و تعصب را در ذهن و 

تبعیض یا حمایت را در عمل پیش بینی نماید. این وضعیت ها عبارتند از:

 الف( گرمابخشی باال، کارآمدی باال
و  است  مدل  این  در  موقعیت  مؤثرترین  و  بهترین  وضعیت،  این 
که  گونه ای  به  است،  تحسین  و  غرور  و  کامل  مطلوبیت  نشان دهنده 
سوژه، در آن غرور، ابژه را با خود یکی تلقی نموده و در تحسین از خود 
برتر می داند. از سوی دیگر، افرادی که در این موقعیت قرار می گیرند با 
دو بعد روبه  رویند: از یک طرف سوژه شناسا دارای سطح باالیی از گرمی 
و صمیمیت نسبت به گروه مقابل به مثابه ابژه است، و از طرف دیگر 
سوژه، ابژه را دارای توانمندی باالیی تلقی می کند، و در مجموع سوژه به 
جای رقابت با ابژه، به حمایت، تقدیر، و تحسین وی می پردازد. افرادی 

همچون شهروندان طبقه متوسط، در این موضع قرار می گیرند )1(.

 ب( گرمابخشی باال، کارآمدی پایین
وضعیت دوم که با هیجاناتی همچون دلسوزی و ترحم نشان داده می شود، 

به سالمندان، افرادی دارای ناتوانی های ذهنی یا جسمی، و در کل به 
صمیمیت  اما  پایین  توانمندی  دارای  که  می شود  داده  نسبت  کسانی 
و  سختی  همچون  معانی  بر  مشتمل  و  می باشند  باال  اعتمادپذیری  و 
دشواری وضعیت، فقدان عاملیت سوژه در به وجود آوردن مشکلی است 
که به ناکارآمدی و حقارت وی منجر شده و دارای موقعیتی سطح پایین 
و مشتمل بر صمیمیت و ناتوانی است که هیجاناتی مانند عدم رقابت، 

ترحم، همدردی، و غفلت را شکل می دهد )1(.

 ج( گرمابخشی پایین، کارآمدی باال
وضعیت سوم به موقعیتی باز می گردد در آن افراد با ابژه های توانمند 
ولی فاقد صمیمیت روبه  رو هستند و دارای هیجانات پیچیده ای مشتمل 
بر غبطه، حسادت، و دشمنی می گردند. این وضعیت اگر در شرایط با 
ثبات اجتماعی باشد به کینه ورزی، حسادت، و سازش می انجامد، و اگر 
در وضع گسست اجتماعی صورت گیرد می تواند به حمله فعاالنه و ابراز 
واضح دشمنی بیانجامد. جنگ ها و نسل کشی ها اغلب در چنین موقعیتی 

رخ می دهند )1(.

 د( گرمابخشی پایین، کارآمدی پایین
موضع گرمابخشی پایین و کارآمدی پایین، منفی ترین وضعیت ممکن 
صورت بندی  و...  اعتیادی  بیماران  بی خانمان،  افراد  به  نسبت  و  است 
اجتناب  و  تنفر  و  انزجار  همچون  هیجاناتی  بر  مشتمل  که  می گردد، 
توانمندند و  نه  ابژه هایی می گردد که  به  آلوده شدن نسبت  از  و هراس 
در  عصب شناختی،  لحاظ  به  هستند.  ارتباط  در  گرمابخشی  دارای  نه 
در  اجتماعی عادی خنثی که معموالً  واکنش  این وضعیت،  با  مواجهه 
در  و  رفته  پایین تر  می انجامد،  میانی  پیشانی  قشر  فعال شدن  به  مغز 

جدول 1. مدل محتوای قضاوت قالبی )14(

اجزاء تحلیلی
کارآمدی

باالپایین

گرمابخشی

باال

مانند: شهروندان طبقه متوسطمانند: افراد ناتوان، سالمندگروه ها

از برتری تا تحسین )Pride(ترحم )Pity(پیش داوری/تعصب

کمک فعاالنه، حمایت منفعالنهکمک فعاالنه، آسیب منفعالنهتبعیض

پایین

مانند: ثروتمندان، یهودی هامانند: افراد فقیر، بی خانمانگروه ها

از حسادت تا دشمنی )Envy(از انزجار تا نفرت )Disgust(پیش داوری/تعصب

آسیب فعاالنه، حمایت منفعالنهآسیب فعاالنه، آسیب منفعالنهتبعیض
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فعال  وضعیت  آن  در  است  انزجار  با  مرتبط  که  اینسوال  شیار  عوض، 
می گردد )16(.

ایران کمک  مرزی  بحران خیز  مناطق  در  می تواند  مفهومی  این سازه 
شایانی به فهم چگونگی قضاوت های قالبی مؤثر در ارتباطات میان قومی 
در وجدان  معانی موجود  قالبی،  پیش داوری های  این  نماید.  و مذهبی 
جمعی درون گروهی است که نسبت به خودی ها و دیگری های ساکن 
استان، و همچنین ذهنیت، خوانش، و بازنمایی که آن دیگری ها نسبت 
به خودی ها باز می تابانند، صورت بندی می یابد. از این  رو، شیوه بازنمایی 
بومیان کرد، بلوچ، و ترکمن از کرد های شیعه در کردستان، سیستانی ها 
در سیستان و بلوچستان، و مازندرانی ها، ترک ها و سیستانی ها در ترکمن 
صحرا، ابزاری مؤثر برای سنجش میزان احساس همبستگی یا واگرایی 
اجتماعی در سطح ملی و گرایش به تحسین، ترحم، نفرت، حسادت، 

دشمنی، و خشونت سیاسی در مواجهه با دیگری هاست.
بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این 3 سؤال است که 
و  بلوچ  و  کرد  دانشجویان  میان  مذهبی  بین  تعصب های  نوع  چه   .1
شیعه  اهالی  با  تهران  به  مهاجر  یا  و  متبوع  استان های  ساکن  ترکمن 
قالبی  میزان قضاوت های   .2 دارد؟  مرزی وجود  استان های  این  ساکن 
شیعیان  با  تسنن  اهل  دانشجویان  میان  در  بین مذهبی  تعصب های  و 
ساکن در استان های مربوطه در چه سطحی است؟ 3. مهاجرت تحصیلی 
و  قالبی  قضاوت های  میزان  و  تغییر چگونگی  بر  تأثیری  تهران چه  به 

تعصب های بین مذهبی دانشجویان اهل تسنن داشته است؟

روش کار
 )Mixed Method Research( آمیخته  پژوهش  مطالعه حاضر، یک 
است که از یک روش شناسی ترکیبی بهره  برده و با استفاده از راهبرد 
پیمایش مشتمل بر یک پرسشنامه ترکیبی مرکب از ابزار های کیفی و 

کمی به بررسی تعصب های میان مذهبی پرداخته است. 
 

جامعه آماری: جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتند از کلیه دانشجویان 
مرد و زن بلوچ، کرد، و ترکمن که در شهر های استان مرزی خودشان 
ترکمن  منطقه  و  کردستان،  بلوچستان،  و  سیستان  استان های  یعنی 
صحرا، ساکن و مشغول به تحصیل هستند و یا برای تحصیل به تهران 
کرد،  دانشجویان  آماری  جامعه  بررسی  منظور  به  نموده اند.  مهاجرت 
بلوچ، و ترکمن مهاجر به تحصیل در تهران، اطالعات دانشجویان تهران 
از پایگاه داده مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دریافت شد. 
این بانک اطالعاتی که شامل داده های دانشجویان تهران در سال 1395 
می باشد، نشان می دهد که از 699692 نفر، کل دانشجویان شاغل به 

تحصیل در مراکز آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری شهر 
تهران، حدود 6266 نفر )0/8 درصد( از شهر های سنی نشین استان های 
کردستان، ترکمن صحرا، و سیستان و بلوچستان به تهران آمده اند. در 
این میان، بیش از 91 درصد )5727 نفر( از این دانشجویان مهاجر در 
دانشگاه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  بر  عالی، مشتمل  آموزش  11 مجموعه 
شهید  دانشگاه  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  نور،  پیام  دانشگاه  تهران، 
تربیت  دانشگاه  خوارزمی،  دانشگاه  حرفه ای،  و  فنی  دانشگاه  بهشتی، 
رجایی،  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  صنعت،  و  علم  دانشگاه  مدرس، 
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، مشغول به تحصیل هستند. بر این 
مبنا، از میان 6266 نفر از این دانشجویان مهاجر به تهران، 3405 نفر 
)54 درصد( کرد، 1704 نفر )27 درصد( بلوچ، و 1127 نفر )17 درصد( 

نیز ترکمن بودند.   

حجم نمونه: به منظور محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده 
کردستان،  استان های  و  تهران  در  آماری  جامعه  مبنای حجم  بر  شد. 
سیستان و بلوچستان، و منطقه ترکمن صحرا، حجم حداقلی نمونه های 
مورد نیاز پژوهش در استان و تهران، در 95 درصد اطمینان مجموعا 
احتمال  و  نمونه ها  تنوع  کامل تر  پوشش  برای  اما  رسید.  نفر   372 به 
تعداد  تهران،  و  مرزی  استان های  در  مخدوش،  پرسشنامه های  حذف 
نمونه، 70 درصد افزایش یافت و حجم نمونه ها به 630 نفر رسید که 
استان های  نفر در  تهران و 315  نمونه در  نفر حجم  بر 315  مشتمل 
جامعه  آماری،  این  از  نمونه گیری  و  دسترسی  منظور  به  شد.  مذکور 
دانشگاه های جامع وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری شامل دانشگاه های 
تهران، شهید بهشتی، عالمه  طباطبایی، تربیت مدرس، علم و صنعت، 
خواجه نصیرالدین طوسی، و خوارزمی در تهران و دانشگاه سیستان و 
بلوچستان، دانشگاه کردستان و دانشگاه گنبد در استان گلستان برای 

نمونه گیری در استان های مرزی تعریف گردید.   

و  فرهنگی  مطالعات  مؤسسه  مساعدت  و  هماهنگی  با  نمونه گیری: 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  مجزای  مکاتبه  همچنین  و  اجتماعی 
استان های  و  تهران  در  مذکور  دانشگاه های  همه  به  جمهوری  ریاست 
با دانشجویان  مرزی مراجعه شد و درخواست دریافت اطالعات تماس 
و  بلوچستان،  و  سیستان  کردستان،  استان های  متولد  که  سنت  اهل 
یک  در  شده  استخراج   اطالعات  کلیه  و  گردید  ارائه  بودند  گلستان 
دیتابیس جمع آوری گردید. سپس بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی 
مطبق، به انتخاب نمونه از میان دانشجویان کرد، بلوچ، و ترکمن شاغل 
نمونه های  تا  اقدام گردید  استان های مرزی  یا  و  تهران  به تحصیل در 
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در  مذکور  دانشگاه  با  تهران  در  قومیتی  گروه  هر  از  شده  جمع آوری 
استان های مربوطه معادل باشد. به عالوه، تالش پژوهشگران بر آن بود 
تا نسبت های جنسیتی، سطوح تحصیلی، و همچنین حوزه های تحصیلی 
دانشجویان را در توزیع نمونه های پژوهش لحاظ کنیم، و بر مبنای آنها، 

در داخل دیتابیس به انتخاب تصادفی دست زنیم.  
در فرآیند پرسشگری سعی شد تا برای جلب اعتماد مشارکت کنندگان 
پژوهش، از پرسشگران هم مذهب و هم زبان خودشان دعوت به همکاری 
اولین نفر بر اساس جدول اعداد  گردد. همچنین در روند پرسشگری، 
تصادفی در هر لیست انتخاب شد، و بعد بر مبنای حجم نمونه مورد نیاز 
و نظم طراحی شده در نمونه گیری مطبق )بر مبنای جنسیت و سطوح 
تحصیلی(، فاصله انتخاب مشارکت کنندگان بعدی تعیین می گشت و بر 
همین مبنا، نمونه های بعدی انتخاب می شدند و این روند آنقدر به پیش 
می رفت تا حجم نمونه مورد نیاز در هر گروه جمع آوری گردد. معیارهای 
استان های  متولد  بود:  موارد  این  شامل  پژوهش  این  در  نمونه ها  ورود 
اهل  بودن،  صحرا  ترکمن  منطقه  و  بلوچستان  و  سیستان   کردستان، 
دانشکاه های منتخب  از  بودن در یکی  به تحصیل  بودن، شاغل  تسنن 
پژوهش. همچنین معیارهای خروج شامل تعلق هویت مذهبی به غیر 
از مذاهب اهل تسنن و همچنین شرایط فارغ التحصیلی از دانشگاه بود. 

قومی،  میان  تعصب های  اجتماعی  بررسی شناخت  در  پژوهش:  ابزار 
شده  اجرا  نمونه  و   )17( همکاران  و   Fiske مطالعه  سنجش  ابزار  از 
این  در  شد.  استفاده   )19( همکاران  و   Sharifian توسط  آن  ایرانی 
ابزار، 12 صفت از طریق طیف لیکرت مورد پرسش قرار می گیرد، که 
دارای  دوستانه،  رفتاری  دارای  و  مهربان  بر  مشتمل  آن،  صفت  شش 
نیت خوب، موثق و قابل اطمینان، خونگرم و صمیمی، خوش ذات، و 
راستگو، برای سنجش ویژگی گرمابخشی )Warmth( ارتباط طرفین، و 
همچنین شش صفت دیگر، شامل الیق و شایسته، مطمئن و رازدار، توانا 
و مستعد، مؤثر و کارآمد، باهوش، و ماهر، به منظور سنجش خصوصیت 
امکان  مشارکت کنندگان  صفت،  هر  به  پاسخ  در  می باشد.  کارآمدی 
پاسخ انتخاب 6 گزینه مشتمل بر اصال، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، 
و خیلی زیاد را داشتند که در فرم ورود اطالعات به ترتیب معادل 1 
تا 6 نمره گذاری گردید. این ابزار دو بار در بررسی تصویر خود از منظر 
دیگری شیعه استان، بازنمایی دیگری شیعه استان مرزی، مورد استفاده 

قرار گرفت. 
برای بررسی پایایی این ابزار، به اندازه گیری آلفای کرونباخ اقدام شد. 
 0/97 پرسشنامه  این  کرونباخ  آلفای  آمده،  دست  به  نتایج  مبنای  بر 
از  ابزار،  روایی  بررسی  در  دیگر،  از سوی  است.  اتکا  قابل  و  مطلوب  و 

تحلیل عاملی استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل 
از  نشان  که  است،   0/96 با  برابر   KMO مقدار  ابزار،  اکتشافی  عاملی 
کفایت نمونه گیری در این رابطه می باشد. همچنین آزمون بارتلت نیز 
از همبستگی مناسب  نشان  معنادار شده است که  در سطح 5 درصد 
بین گویه هاست. به عالوه، با توجه به جدول واریانس کل تشریح شده 
ابزار، به مثابه یک عامل، نمایان گر  مشاهده می شود که کل گویه های 
یک عامل با سهم واریانس حدود 82 درصدی است. به بیان دیگر، با 
این عامل 82 درصد تغییرات کل، پوشش داده می شود. از سوی دیگر، 
عامل  یک  صورت  به  سؤاالت  همه  تأییدی،  عاملی  تحلیل  فرآیند  در 
آماره های  تأییدی،  عاملی  تحلیل  در  داده شد.  قرار  آزمون  مورد  واحد 
برآمده از نرم افزار AMOS نشان داد که شاخص های نیکوئی برازش، 
وضعیت مطلوبی داشته و لذا در مجموع می توان اظهار داشت که مدل 

اندازه گیری تعصب میان قومی تأیید گردید. 
در نهایت بر مبنای اطالعات جمع آوری شده به ورود، ارزیابی و تحلیل 

توصیفی و استنباطی داده ها پرداخته شد.

تحلیل محتوای مضمونی: به منظور تکمیل داده ها و بررسی عمیق تر و 
تفهمی چگونگی بازنمایی شناختی خودی و دیگری در ذهن دانشجویان 
اهل سنت ایران، از مشارکت کنندگان پژوهش خواستیم تا در توصیف 
خودشان و شیعیان استان، حداقل 5 صفت بیان کنند. همچنین از منظر 
از اهالی  بازنمایی که دیگری های استان  از  ایشان، چگونگی تصورشان 

سنی مذهب هم نوع خودشان را نیز مورد بررسی قرار دادیم.
مضمونی  محتوای  تحلیل  روش  از  کیفی،  اطالعات  تحلیل  در 
تا  بهره برداری شد   )Qualitative Thematic Content Analysis(
با اتکا بر آن، چنانکه Smith و همکاران می گویند، بتوان به کدگذاری، 
این مقوله های کالمی  و کشف شاخص های معنایی اصلی در محتوای 
را  اجتماعی  گروه  این  و  نویسندگان  تجارب  و  و خصوصیات  پرداخت 
در این موقعیت زمانی_مکانی تشخیص و ارزیابی نمود و در نهایت به 
تحلیل مضامین، موضوعات و نوع طبقه بندی آنها در طی این رمزگشایی 
بسامد  کمی  بررسی  و  شمارش  به  دیگر  سوی  از   .)20( یافت  دست 
مقوالت داده های کیفی پرداختیم تا تصویر روشن تری از وضعیت  کل 
یافته های  اعتبار  بررسی  در  همچنین،  آوریم.  بدست  کیفی  داده های 
پژوهش کیفی، یافته های کیفی پژوهش در اختیار مجموعه ای منتخب 
نظرات  مبنای  بر  سپس  و  گرفت  قرار  پژوهش  مشارکت کنندگان  از 
ایشان، تحلیل نهایی، اصالح و تکمیل گردید. هر چند در این مقاله، بنا 
به محدودیت حجم نوشتار حاضر، مجبور به ارائه بخش جزئی از تحلیل 

کیفی انجام شده گشتیم.
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یافته ها
سیمای نمونه های پژوهش

سیمای نمونه های این پژوهش شامل 630 نفر دانشجویان کرد، بلوچ، و 
ترکمن بود که یا ساکن استان های مرزی خود )315 نفر، 50 درصد( و 
یا متولد همان استان و مهاجر تحصیلی به تهران )315 نفر، 50 درصد( 
بودند. در این میان چگونگی توزیع نمونه های پژوهش از لحاظ قومیت، 
مؤسسه  داده  پایگاه  اطالعات  مبنای  بر  تحصیلی  مقطع  و  جنسیت، 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از ساختار دانشجویان بلوچ، کرد، و 
ترکمن مهاجر به تهران تنظیم گردیده است. لذا 383 نفر )59 درصد( 
از نمونه های پژوهش، مرد و 261 نفر )40 درصد( زن هستند. میانگین 
سنی نمونه های پژوهش، 27/17 نفر بوده است. به لحاظ تحصیلی، 301  
نفر )46 درصد( دانشجوی کارشناسی، 259 نفر )40 درصد( دانشجوی 

کارشناسی ارشد، و 84 نفر )13 درصد( دانشجوی دکترا بودند. 

داده های کمی
 بازنمایی خود از منظر دیگری در استان مرزی

امکان  که  است  کلیدی  دیگری،  منظر  از  خود  توصیف  چگونگی  فهم 
اجتماعی میان فرهنگی  اصلی سرمایه  از مهمترین مبانی  ادراک یکی 

و شناخت اجتماعی تعصب های بین  گروهی را فراهم می آورد: بازنمایی 
خویش در چشمان دیگری. این متغیر برای گروه قومی اقلیت مرزنشینی 
که در برابر یک اکثریت شیعه مذهب در کشور قرار گرفته اند، تأثیر قابل 

توجهی بر ارتباطات میان فرهنگی ایشان می گذارد.
استان  مقیم  بلوچ  دانشجویان  داد،  نشان   2 جدول  که  همان طور 
سیستانی های  خویش،  دیگری  چشمان  در  خود  از  را  تصویر  بدترین 
البته این شاخص پس  شیعه استان سیستان و بلوچستان، دارند، که 
از مهاجرت کمی بهبود می یابد. در پله دوم، دانشجویان ترکمن قرار 
می گیرند، که در مقابل شیعیان استان، اعم از سیستانی ها، گرگانی ها، 
ایشان  ذهنیت  در  خود  از  را  بهتری  نسبت  به  تصویری  و...  ترک ها، 
حدی  تا  مهاجرت،  از  پس  نیز  تصویر  این  البته  که  می نمایند،  تلقی 
تضعیف می گردد. اما در مقایسه، دانشجویان کرد مقیم استان، بهترین 
تصویر از خود را از منظر کرد های شیعه کردستان دارند، تصویری که 
مهاجرت آن را نیز کمی تغییر و افت می دهد. در این میان، میانگین 
تضعیف  و  افت  موجب  مهاجرت،  که  می دهد  نشان  دانشجویان  کل 
تصویر خویشتن در چشمان دیگری شده است، در حالی که در هر دو 
وضعیت قبل و پس از مهاجرت، گرمابخشی کمی بر کارآمدی برتری 

نسبی دارد.

جدول 2. گویه های بازنمایی خود از منظر دیگری استان

گویه ها*

کلکردترکمنبلوچ

تهراناستانتهراناستانتهراناستانتهراناستان

3/740/943/781/354/500/884/051/074/751/104/041/344/381/074/011/29مهربان و دارای رفتاری دوستانه

3/440/953/731/284/520/933/901/174/591/053/971/404/231/113/921/34دارای نیت خوب

3/260/993/711/174/421/013/731/214/541/243/871/424/131/233/821/35موثق و قابل اطمینان

3/940/933/931/134/580/913/921/204/551/114/071/444/381/034/021/35خونگرم و صمیمی

3/770/963/731/304/470/993/841/224/671/183/931/434/351/133/891/37خوش ذات

3/550/993/901/204/540/983/731/214/691/133/941/444/311/153/891/36راستگو

3/431/003/761/224/480/993/901/194/581/193/871/474/211/193/861/38الیق و شایسته

3/360/993/711/084/441/033/701/244/651/093/851/454/211/183/801/36مطمئن و رازدار

3/610/983/901/114/350/964/021/084/701/083/901/404/271/113/921/31توانا و مستعد
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گویه ها*

کلکردترکمنبلوچ

تهراناستانتهراناستانتهراناستانتهراناستان

3/461/053/761/244/460/953/891/124/671/153/801/414/251/183/811/33مؤثر و کارآمد

3/711/013/831/224/400/963/831/134/691/133/921/414/311/123/891/33باهوش

3/651/053/781/174/470/933/941/134/711/113/871/364/331/133/871/29ماهر

)گرمابخشی(

بازنمایی خود از منظر دیگری 
3/620/803/801/154/500/853/861/104/630/963/971/314/300/983/921/25

)کارآمدی(

بازنمایی خود از منظر دیگری 
3/540/883/791/094/430/863/881/074/671/003/871/314/261/043/861/24

میانگین کل

بازنمایی خود از منظر دیگری استان
3/580/803/791/104/470/833/871/044/650/923/921/284/280/973/891/21
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*: با این سؤال شروع می شد: به نظر شما، غیر هم مذهبان ساکن در استان محل سکونت دائمی تان تا چه حد ویژگی های زیر را برای افراد هم زبان و هم مذهب 
شما، قائل هستند؟ مصاحبه شوندگان در پاسخ، امکان انتخاب از میان 6 گزینه لیکرت را داشتند، به گونه ای که 6 به معنای باالترین امتیاز میزان صفت مورد سؤال، 

و 1 پایین ترین حد بهره از آن بود.

• بازنمایی دیگری در استان های مرزی
توصیف دیگری های شیعه برای اقلیت های قومی اهل تسنن که هم به 
لحاظ مذهبی و هم به لحاظ تمایز قومی دارای احساس اقلیت بودگی 
هستند، اهمیتی بسیار زیاد دارد و متغیری است که می توان بر مبنای 
آن ارتباط میان اقلیت و اکثریت را در نقاط مرزی کشور بهتر ادراک 
کرد. نتایج اجرای این مطالعه )جدول 3( نشان می دهد که مشابه فهم 
بدترین  استان  مقیم  بلوچ  دانشجویان  دیگری،  منظر  از  خود  بازنمایی 
تصویر را از دیگری خویش، سیستانی های شیعه سیستان و بلوچستان، 
خصوص  در  دانشجویان  پاسخ های  میانگین های  به  است  کافی  دارند. 
نگاهی  دانشجویان  سوی  از  ارتباط  کارآمدی  و  گرمابخشی  صفت های 
 ،)3/02±0/99( خوب  نیت  دارای   ،)3/26±0/97( مهربان  بیندازیم: 
است.  شده  درج   3 جدول  در  جزئیات  به  که  و...   )2/95±0/9( موثق 
ارتقای  مهاجرت،  از  پس  متغیر،  این  وضعیت  که  است  جالب  بسیار 
نسبی می یابد، به گونه ای که گرمابخشی ارتباط کمی از کارآمدی بهتر 

می شود.
در رتبه بعدی، دانشجویان ترکمن قرار می گیرند. ایشان از دیگری های 
و...  ترک ها،  گرگانی ها،  سیستانی ها،  از  اعم  استان،  در  خویش  شیعه 

از  نیز پس  تصویر  این  البته  که  ترسیم می کنند،  بهتر  نسبتا  تصویری 
مهاجرت، تا حد نسبی کاهش می یابد. اما در مقایسه، دانشجویان کرد 
ذهن  در  را  خود  از  تصویر  بهترین  مشابه،  به صورت  نیز  استان  مقیم 
دارند،  نظر  در  اقوام  دیگر  با  قیاس  در  مقیم کردستان  کرد های شیعه 
تصویری که باز هم مهاجرت آن را نیز کمی تغییر و کاهش می دهد. در 
این میان، میانگین کل دانشجویان نشان می دهد که مهاجرت، موجب 
افت تصویر دیگری در گروه های دانشجویی قومی شده است، در حالی 
که در هر دو وضعیت قبل و پس از مهاجرت، گرمابخشی و کارآمدی 

موقعیتی نسبتاً یکسان را در این ارتباط دارند.
به منظور جمع بندی زمینه شناختی ارتباطات میان فرهنگی دانشجویان 
اهل تسنن با دیگری شیعه استان خود، می توانیم تغییرات به وجود آمده 
در بازنمایی ترسیم شده از خود و دیگری را مورد توجه قرار دهیم. اگر به 
جدول 3 توجه کنیم، متوجه خواهیم شد، دانشجویان بلوچ در پی مهاجرت 
به تهران، به فهم متقابل بیشتری از همنوعان سیستانی خود و ارتباط 
بهتری با ایشان رسیده اند. پس از آنها دانشجویان ترکمن، از افت کمتری 
قابل  رقم  به  آمده  به وجود  تفاوت جزئی  این  برخوردار شدند، هر چند 
توجهی نرسیده است. اما در مقایسه دانشجویان کرد مهاجر به تهران، هم 
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فاصله منفی بیشتری در تمایز با همتایان مقیم استان خویش شکل داده اند.در توصیف کرد های شیعه و هم در ادراک نوع نگاه ایشان به خودشان، 

جدول 3. گویه های متغیر بازنمایی دیگری استان

گویه ها*

کلکردترکمنبلوچ

تهراناستانتهراناستانتهراناستانتهراناستان

3/260/973/851/114/310/963/860/954/571/143/711/324/111/173/761/23مهربان و دارای رفتاری دوستانه

3/020/993/881/124/301/003/761/034/411/133/551/383/971/213/631/29دارای نیت خوب

2/950/903/781/044/181/033/751/064/391/143/621/413/911/213/661/31موثق و قابل اطمینان

3/320/964/001/104/360/973/951/014/311/063/681/384/041/103/781/28خونگرم و صمیمی

3/070/953/801/144/241/013/811/014/321/303/611/383/931/243/681/29خوش ذات

3/020/903/761/044/221/033/790/954/231/213/601/393/881/203/661/27راستگو

3/070/943/681/154/241/003/831/014/271/253/631/383/911/213/681/28الیق و شایسته

2/930/983/611/144/131/093/751/004/231/263/551/363/821/263/601/27مطمئن و رازدار

3/310/953/781/154/400/953/901/014/341/163/631/384/061/143/711/28توانا و مستعد

3/161/043/731/164/361/003/871/044/351/243/551/374/011/243/641/29مؤثر و کارآمد

3/260/983/801/124/350/943/841/004/301/253/621/344/011/183/681/25باهوش

3/241/043/801/144/380/963/861/034/311/253/631/344/021/213/701/26ماهر

)گرمابخشی(

بازنمایی خود از منظر دیگری 
3/110/813/851/004/270/923/820/934/371/033/631/303/971/093/691/20

)کارآمدی(

بازنمایی خود از منظر دیگری 
3/160/863/741/074/310/923/840/934/301/113/601/283/971/113/671/19

میانگین کل

بازنمایی خود از منظر دیگری استان
3/130/813/791/004/290/903/830/924/341/033/611/273/971/073/681/18
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داده های کیفی
و  خودی  شناختی  بازنمایی  عمیق تر  فهم  و  داده ها  تکمیل  منظور  به 
تا  خواستم  ایشان  از  ایران،  سنت  اهل  دانشجویان  ذهن  در  دیگری 
از  پاسخ گویان  ادراک  و همچنین چگونگی  استان  توصیف شیعیان  در 

بازنمایی شیعیان استان از اهالی سنی مذهب حداقل 5 صفت بیان کنند. 
نتیجه آن 8629 صفت در دیگری های تشیع مذهب مقیم استان مرزی، 
همنوعان  به  نسبت  شیعه  اهالی  نگرش  و  بازنمایی  شیوه  همچنین  و 
ساختار  به  بنا  که  گردید  مصاحبه شوندگان  خوانش  به  بنا  تسنن  اهل 

*: با این سؤال شروع می شد: به نظر شما، ویژگی های زیر تا چه حد در خصوص غیر هم مذهبانان ساکن در استان محل زندگی تان، صادق است؟. مصاحبه شوندگان 
در پاسخ، امکان انتخاب از میان 6 گزینه لیکرت را داشتند، به گونه ای که 6 به معنای باالترین امتیاز میزان صفت مورد سؤال، و 1 پایین ترین حد بهره از آن بود.
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روش شناختی تحلیل محتوای مضمونی مورد تحلیل و دسته بندی در 
سه مرحله باز، محوری، و انتخابی قرار گرفت.

در  مذهبی  میان  ارتباطات  در  دیگری  و  خودی  بازنمایی   
استان های مرزی

ترکمن  منطقه  و  کردستان  بلوچستان،  و  سیستان  مرزی  استان های 
 صحرای ایران که بستر زندگی اهل سنت هستند، حوزه هایی فرهنگی 
هستند که می توانند محل امتزاج و یا تعارض فرهنگی گروه های جمعیتی 
بازنمایی  شیوه  شد،  ذکر  چنانکه  میان،  این  در  باشند.  سنی  و  شیعه 
خویشتن  به  دیگری  آن  نگاه  نوع  فهم  چگونگی  همچنین  و  دیگری 
کلید های درک این ارتباط میان فرهنگی و تعصب ها و پیش انگاره های 

فی مابین است.

ارتباطات میان مذهبی استان  بازنمایی خودی و دیگری در   
سیستان و بلوچستان

از  تهران  به  مهاجر  یا  و  استان  ساکن  بلوچ  دانشجویان  بازنمایی  در 
متشکل  عمدتاً  که  بلوچستان،  و  استان سیستان  دیگری شیعه ساکن 
در  صفاتی  استان،  ساکن  دانشجویان  می باشد،  مقیم  سیستانی های  از 
توصیف به کار برده اند که 59/4 درصد از آن صفات مثبت و 39 درصد 
از آن صفات منفی می باشد. اما مهاجرت، تأثیری 8/5 درصدی می گذارد 
و پس از آن، میزان مثبت بودگی صفات افزایش یافته و به 68 درصد 
افزایش و صفات منفی به حدود 30 درصد کاهش می یابد. شایان ذکر 
است که این روند، استثنائی بوده و فرآیندی است که بر خالف همتایان 

کرد و ترکمن این دانشجویان صورت می گیرد.
دانشجویان بلوچ در توصیف سیستانی های هم استانی خود بر توصیفاتی 
از منظر منفی اشاره نموده اند: »نمی شه نظر کلی  همچون موارد ذیل 
داد، ولی اکثر آنها تعصب مذهبی دارند و بر اساس مذهب کم لطفی های 
زیادی در حق اهل تسنن می کنند؛ بی اعتمادی نسبت به بلوچ ها؛ تفرقه 
بنداز؛ اکثر دنبال فرصت مادی اند، تعصب داشتن قومی و مذهبی؛ گا هاً 
به فکر منافع خود؛ نان به نرخ روز خور؛ نگاه از باال به پایین؛ وابسته به 
رانت؛ اهل سنت را بی کفایت می دانند؛ از فرصت های شغلی این استان 
استفاده می کنند؛ از بی سوادی مردمان استفاده می کنند؛ به خاطر تفاوت 
در مذهب تبعیض قائل می شوند؛ مسئولین غیر هم زبان هم استانی ما تا 
زمانی که مربوط به یک قومیت باشند و آنها همان تبعیض گذشته را به 
کار گیرند، نظر مردم من نسبت به غیر هم زبانان، نظر مساعدی نخواهد 
بود، چون مردم من سال هاست که با تمام یک رنگی، ضربه دیده اند؛ 
همچنین صفاتی همچون خسیس؛ خودشیفته؛ چپاول گر؛ آدم های دو 

رو؛ فریبکار، متعصب، مغرور و تحقیر کننده، نامهربان، فرصت طلب، و... 
نیز مطرح شده است».

اما در توصیف مثبت یا بی جهت، دانشجویان بلوچ، همنوعان سیستانی 
بودن  »متحد  نموده اند:  توصیف  زیر  موارد  مانند  مفاهیم  با  را  خویش 
بین خود؛ مثل بقیه مردم دنیا؛ اکثر آدم های خوبی هستند؛ انسان هایی 
اقتصادی؛ شناخت زیادی ندارم اما خیلی به ما نزدیک هستند؛ دارای نیت 
خوب؛ راستگو؛ عدم توانایی و مهارت؛ تقریباً خوش برخورد؛ نمی توانم 
مذهب های  هم  از  حتی  هستند،  خوب  خیلی  بعضی  بدم  نظر  کلی 
خودمان بهترند؛ دوست داشتنی؛ گا هاً دلسوز؛ مهربان و دارای رفتاری 
و  مؤثر  پاکدامن، مذهبی،  و  ذات  و صمیمی، خوش  دوستانه، خونگرم 
کارآمد، پذیرا، مطمئن، باهوش و...» در خصوص بازنمایی خود از منظر 
به  مهاجرت  در طی  و  می دهد  رخ  مشابه  وضعیتی  نیز  استان  دیگری 
تهران، تصویر خویشتن دانشجویان از نگاه آن دیگری های شیعه حدود 
3/3 درصد بهبود می یابد، به گونه ای که وجه مثبت توصیفات خود از 
منظر دیگری استان از 67 درصد در استان به 71 درصد در تهران رشد 
می یاید و در مقابل، بُعد منفی نیز از 31 درصد در استان به 29 درصد 

در تهران کاهش پیدا می کند.
دانشجویان  این  منظر  از  بلوچ ها  به  سیستانی ها  نگاه  نوع  در چگونگی 
بلوچ، در بعد منفی توصیفاتی شبیه به این موارد دیده می شود که محور 
اکثر آنها را شاید کد محوری »احساس طردشدگی» بتوان توصیف کرد: 
»معموالً قوم بلوچ در بین دیگر اقوام به خوبی شناسانده نشده و بعضا 
دیدگاه افراد به این قوم منفی است؛ غیر هم مذهبان و آنچه این سالیان 
سیاست  فقیر  مناطق  در  و  آمده اند  متفاوت  مذهبی  مبلغان  عنوان  به 
خاصی را دنبال کرده اند تا ذهن مردم را با پول و سرمایه خریدار کنند؛ 
یک حس خود برتربینی نسبت به مردم بلوچ دارند؛ آدم های که نظافت 
بهداشتی ندارند؛ نسبت به ما احساس خوبی ندارند به اهل تسنن بدی 
می کنند؛ اگر امکانش باشد می خواهند ما را نابود کنند؛ همه مشاغل و 
پست های مهم را در اختیار گرفته اند؛ تبعیض خیلی زیادی وجود دارد؛ 
از ما بدشان می آید؛ هیچ حقی در استان ندارند؛ بدون این که بهشون 
بدی کرده باشیم از ما نفرت دارند؛ همچنین صفاتی همچون عقب مانده، 
مواد  و  قاچاقچی  اح...،  و  پرخاشگر، ساده  مذهبی،  متعصب  تروریست، 

فروش، بی سواد، زبان....، و اشرار؛ خالفکار؛ و.... ».
در توصیف مثبت، دانشجویان بلوچ، صفاتی همچون این موارد را از نگاه 
اطمینان  بلوچ ها هم  نوازی  سیستانی ها در خود می بینند: »به مهمان 
غیرت؛  با  ناموس پرست؛  پرست؛  میهن  ایستادن؛  حرف  روی  دارند؛ 
آدم های توانمند؛ همشهری؛ عالقه مند به یاد دادن زبان خود به دیگران؛ 
از لحاظ فرهنگی اصیل؛ صادق و یک رو؛ کارگشا؛ با شخصیت؛ دلیر و 
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شجاع و جنگ جو؛ مهربان؛ باایمان؛ خونگرم؛ وفادار؛ رفیق و برادر؛ صبور، 
رازدار؛ و...».

ارتباطات میان مذهبی استان  بازنمایی خودی و دیگری در   
کردستان

در بازنمایی دانشجویان کرد ساکن استان و یا مهاجر به تهران از دیگری 
شیعه ساکن استان کردستان که عمدتاً متشکل از کرد های شیعه مقیم، 
دانشجویان  می باشد،  مهاجر  اقوام  دیگر  یا  و  فارس زبان ها  ترک زبان ها، 
ساکن استان، صفاتی در توصیف به کار برده اند که 88/3 درصد از آن 
صفات مثبت و 11 درصد از آن صفات منفی می باشد. اما مهاجرت، تأثیر 
منفی حدود 30 درصدی می گذارد و پس از آن، میزان مثبت بودگی 
به  نیز  منفی  و صفات  به 57/9 درصد می رسد  و  یافته  صفات کاهش 

حدود 40 درصد افزایش می یابد.
دانشجویان کرد در توصیف دیگران شیعه هم استانی خود بر توصیفاتی 
همچون موارد ذیل از منظر منفی اشاره نموده اند: »آنها به چشم حقارت 
به ما بومی ها می نگرند؛ کم توجهی به زبان کردی در میان آنها بیشتر 
است؛ سوء استفاده گر از شرایط کشور؛ تا حد زیادی منفعت طلب؛ مایل 
به  را  شغلی  فرصت های  همه  وکاله....؛   ... عده ای  مذهبی؛  درگیری  به 
واسطه مذهبشان از بقیه گرفتند؛ همیشه فاصله شان را حفظ می کنند؛ 
که من  باعث شدند  آنها  را مذمت می کنند؛  ما  کرد ها؛  از  متنفر  اکثرا 
مشکالت شدید مالی و اجتماعی پیدا بکنم؛ بعضی هایشان دید منفی به 
ما دارند و ما را نصیحت می کنند که ناخوشایند بومی ها است؛ به سخره 
گرفتن عقاید مردمان کورد؛ بی سواد و اغلب کارمندان بیرون رانده شده 
استان های دیگرند؛ برای منفعت شخصی و به صورت پارتی بازی و با 
روابط خاصی بهترین موقعیت ها را تصاحب کرده اند؛ خیلی باید مواظب 
باشی تا از حرفهات علیه خودت اسفاده نکنند؛ آدم های عقده ای و ...؛ 
نمی شه بهشون اعتماد کرد؛ کرد ها را دشمن خود می دانند؛ هر روز یک 
رنگ عوض می کنند؛ سرشون در الک خودشان است، پُست های مهم مال 
آنهاست؛ ما را آدم های ساده ای فرض کرده اند؛ مردمان ما را بی فرهنگ 
به  پارتی و وابستگی های دولتی  با  افرادی که  اُّمل می دانند؛ معموالً  و 
بهترین و باالترین َمناصب کاری دست یافته اند؛ من کاًل احساس خوبی 
بهترین  روابط خاصی  با  و  منفعت شخصی  برای  ندارم؛  بهشان  نسبت 
موقعیت ها را تصاحب کرده اند؛ دنبال منافع شخصی خودشان هستند 
و اصوالً برایشان اهمیت ندارد چه بر سر مردم استان می آید؛ نمی دانند 
ما ها هم مهربان و با محبت هستیم؛ همسایگی باهاشون خوب نیست؛ در 
مراسم های تاسوعا و عاشورا به دلیل عدم مشارکت، نگاه بدی به ما دارند؛ 
مذهبی  همچون  صفاتی  همچنین  و  زیاده خواه؛  نیستند؛  اعتماد  قابل 

بی عمل؛ مکار؛ متعصب؛ مزدور؛ مغرور؛ سرد؛ خشک؛ فاشیست؛ فرصت 
طلب؛ فضول؛ فیس و اِفاده زیاد دارند؛ دورو؛ رشوه بگیر؛ سوءاستفاده گر؛ 

سودجو؛ و ....».
دانشجویان کرد، همنوعان شیعه  فاقد جهت،  یا  توصیف مثبت  اما در 
خویش را با مفاهیم مانند موارد زیر توصیف نموده اند: »احترام به حقوق 
متقابل؛ از لحاظ رفتاری تطبیق می دهند؛ این افراد هم مطمئناً خصلت 
ایرانی ها دارند و وطن دوست هستند؛ من که دوستشون دارم؛ من که 
در  آنها  همه   تقریباً  ندارم، خیلی هم خوب هستند؛  مشکلی  باهاشون 
شغل های نظامی هستند؛ قابل تعمیم نیست، اما اگر رفتار های قوم گرایانه 
را نادیده بگیریم انسان های خوبی هستند؛ از نظر زبانی مثل هم ایم، از 
نظر مذهبی هم مشکل نداریم تعامل خوبی داریم؛ تا حدود زیادی خلق 
و خوی مردم ما را گرفته و در بین ما و آنها هیچ گونه اختالفات زبانی 
مراسم های  در  زندگی می کنیم؛  کنار هم  در  و  ندارد  و مذهبی وجود 
اکثرا غیر هم مذهبان استان من، همسران و  شادی شرکت می کنند؛ 
افراد رده باالی استان  هستند؛ در رفاقت می توانی روی شان  فرزندان 
حساب باز کنی؛ سرشون تو کار خودشونه؛ عادی فرقی با بقیه ندارند 
خوب و بد هر دو؛ هموطن، همشهری، زحمتکش؛ پایبند به اعتقادات 
مذهبی؛ متدین و پایبند به مذهب خود؛ مردمی هستند مثل ما؛ صفت 
خاصی برایشان در نظر ندارم؛ معتقد به دین خود و احترام می گذارند به 
مذهب ما؛ همه قومی خوب و بد دارد؛ تا حاال رفتار بد و خالف شرع از 
این افراد ندیدیم؛ و صفاتی همچون خوش اخالق، خونگرم، دلسوز، قابل 
اعتماد، اجتماعی، احترام به حقوق متقابل، با مرام، با شخصیت، بعضی 

مسئولیت پذیر و....».
در خصوص بازنمایی خود از منظر دیگری استان نیز وضعیتی مشابه رخ 
می دهد و در طی مهاجرت به تهران، تصویر خویشتن دانشجویان کرد از 
نگاه آن دیگری های شیعه حدود 17 درصد تضعیف می گردد، به گونه ای 
که وجه مثبت توصیفات خود از منظر دیگری شیعه استان از 93/6 درصد 
در استان به 76/8 درصد در تهران کاهش می یاید و در مقابل، بُعد منفی 
نیز از 6 درصد در استان به 22/7 درصد در تهران افزایش پیدا می کند. 
در چگونگی نوع نگاه شیعیان استان به کرد ها از منظر این دانشجویان 
کرد، در بعد منفی توصیفاتی شبیه به این موارد دیده می شود: »مردمانی 
بی فرهنگ با تحمل زیاد که در این شرایط زندگی می کنند؛ می گویند 
شهر برای ترک هاست؛ حقیر؛ بی سواد؛ بی فرهنگ؛ خطرناک؛ خوش باور؛ 
راحت اعتماد می کنند؛ قانونی استخدام نشده اند؛ رانندگی بد؛ زودرنج؛ 
ساده لوح؛ کرد های سربر؛ قاچاقچی؛ کرد کوهی؛ کودن؛ مذهبی متعصب؛ 
مردمانی ساده؛ بی سواد؛ مظلوم؛ بردگان خوب؛ بی اهمیت به عزاداری ها؛ 

بی بندوبار؛ تروریست؛ باعث مشکالت استان، و...».
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از  را  موارد  این  همچون  صفاتی  کرد،  دانشجویان  مثبت،  توصیف  در 
نگاه شیعیان در خود می بینند: »آروم و بی آزار؛ مهربان؛ بامرام؛ باهوش؛ 
پاک سرشت؛ پذیرا؛ دست و دلباز؛ دوست داشتنی؛ ساده؛ خوش تفریح 
برای  اعتقاد راسخ؛  ایمان و  و شاد زیست؛ شاکر؛ صاف و ساده؛ دارای 
زندگی ارزش قائل هستند؛ حافظ فرهنگ و زبان خود؛ خوش ذات بودن 
و غیره را شنیده ام؛ دارای اطالعات مذهبی قوی؛ دارای اعتماد به نفس؛ 
با گذشت؛ ساده؛ شجاع؛ راستگو؛ عدم  و  دارای عقیده محکم؛ دریادل 
وجود هرگونه مشکلی با سایر مذاهب؛ باغیرت؛ معموالً در ابتدا بدبین اند 
اما به مرور حس بهتری از همزیستی با افراد بومی پیدا می کنند؛ مهمان 
بسیار  مذهبی  لحاظ  از  می زارند؛  مایه  مهمون  برای  جونشون  از  نواز؛ 
لهجه  محترم  صمیمی  ساده  مهربان  همراه؛  و  همدل  مقید؛  و  مؤمن 

شیرین؛ عادل؛ قابل اعتماد؛ قوی و مذهبی؛ معتمد؛ منصف و....».

 بازنمایی خودی و دیگری در ارتباطات میان مذهبی در منطقه 
ترکمن صحرا

تهران  به  مهاجر  یا  و  استان  ساکن  ترکمن  دانشجویان  بازنمایی  در 
از  متشکل  عمدتاً  که  صحرا،  ترکمن  منطقه  ساکن  شیعه  دیگری  از 
سیستانی ها، بلوچ ها، ترک ها، طبری ها )مانند کتولی ها، استرآبادی ها و 
مازندرانی ها(، فارسی زبانان )مانند سمنانی ها، خراسانی ها(، آذربایجانی ها، 
و قزاق ها مقیم می باشد، دانشجویان ساکن استان، صفاتی در توصیف به 
کار برده اند که 92/6 درصد از آن صفات مثبت و 6/8 درصد از آن صفات 
منفی می باشد. اما مهاجرت، تأثیر منفی حدود 20 درصدی می گذارد 
و پس از آن، میزان مثبت بودگی صفات کاهش یافته و به 72 درصد 

می رسد و صفات منفی نیز به 25 درصد افزایش می یابد.
دانشجویان ترکمن در توصیف شیعیان ساکن در منطقه ترکمن صحرا بر 
توصیفاتی همچون موارد ذیل از منظر منفی اشاره نموده اند: »نمی توان 
کلی گفت ولی وقتی می بینم یک غیر هم مذهب در یک مصاحبه کاری 
با امتیاز کتبی کمتر از برادرم، استخدام می شود، بدبین می شوم و جبهه 
حریص؛  چاپلوس؛  ندارند؛  خوبی  نیت  مسولیت  دارای  افراد  می گیرم؛ 
حس خوبی ندارم؛ در خودمانده؛ دورو؛ سودجو؛ کمتر اهل کار؛ غیر قابل 
اعتماد؛ فرصت طلب؛ متظاهر؛ متعصب؛ مشاجره گر؛ مصرف گرا؛ مغرور؛ 
طمع ورز؛  بی اعتماد؛  حریص؛  دارد؛  وجود  نژادپرستی  منفعت طلب؛ 
اوقات  بی تفاوت؛ تعصبی، نمی شود اعتماد کرد؛ سودجو هستن؛ خیلی 
نامسلمان؛  تبعیض گر؛  گا هاً  حسود؛  تعارفی؛  می کنند؛  بی احترامی 
یک  آمد  و  رفت  دارای  غالبا  تنوع طلب؛  اعتماد؛ چشم چران؛  غیرقابل 

طرفه؛ فقیر؛ متعصب؛ بدجنس؛ و...».
منطقه  در  ساکن  شیعیان  ترکمن،  دانشجویان  مثبت،  توصیف  در  اما 

با مفاهیم مانند موارد زیر توصیف نموده اند: »پولدار؛  ترکمن صحرا را 
اهل  انسانیت؛  با  اجتماعی؛  مهمان نواز؛  توقع؛  کم  شوخ طبع؛ صمیمی؛ 
با  و  معرفت  با  مرام؛  با  سیاست؛  با  نیستند؛  بدی  آدم های  همیاری؛ 
ذوق؛  خوش  اخالق؛  خوش  خوب؛  چاالک؛  پرشور؛  مذهبی؛  معرفت؛ 
خوش صحبت؛ خوش قول؛ خونگرم؛ درست مثل ما؛ درستکار؛ دلسوز؛ 
دوست؛ رازدار؛ رک؛ روابط عمومی باال؛ زرنگ؛ ساده؛ سازگار؛ سرسخت؛ 
شاد؛ شجاع؛ شیطون؛ صادق؛ غیر اقتصادی؛ غیرتی؛ قابل اعتماد؛ کوشا؛ 
مانند هم ایم؛ ماهر؛ مذهبی؛ مردم عادی خوبی اند؛ مردمی؛ مشارکت جو؛ 
معمولی؛ منعطف؛ مهربان؛ مهمان نواز؛ مؤدب؛ نوع دوست؛ وفادار؛ با وفا؛ 
اجتماعی؛ محترم؛ پرتالش؛ قابل احترام؛ دید مثبت؛ با فرهنگ؛ افرادی 
شایسته؛ خیلی احترام می گذارند؛ پاک؛ خونگرم؛ و صمیمی؛ با احترام؛ 
خوش ذات؛ باهوش؛ الیق؛ مؤمن؛ راستگو؛ خون گرم؛ طبیعت دوست؛ 
فداکار؛ درست کار؛ سخت کوش؛ هر کی سرش تو کار خودشه؛ مثل 
خودمان هستند؛ همه از یک جا آمده و به یک جا می رویم پس همسفر 
خوبی باشیم؛ آرام؛ پر تالش؛ بدون مزاحمت؛ خوش برخورد؛ خوش ذات؛ 
دوست داشتنی؛ صمیمی؛ یاری رسان؛ فهیم؛ صمیمی؛ دل رحم؛ مهربان؛ 
مهمون نواز؛  عاقل؛  داشتن؛  دوست  وفادار؛  راستگو؛  اطمینان؛  قابل 

اخالق مدار؛ زحمت کش؛ بدون تعصب و...».
در خصوص بازنمایی خود از منظر دیگری استان نیز وضعیتی مشابه رخ 
می دهد و در طی مهاجرت به تهران، تصویر خویشتن دانشجویان ترکمن 
از نگاه آن دیگری های شیعه حدود 12 درصد تضعیف می گردد، به گونه ای 
که وجه مثبت توصیفات خود از منظر دیگری شیعه استان از 95 درصد در 
استان به 81 درصد در تهران کاهش می یاید و در مقابل، بُعد منفی نیز از 

5 درصد در استان به 16 درصد در تهران افزایش پیدا می کند.
در چگونگی نوع نگاه شیعیان استان به ترکمن ها از منظر این دانشجویان 
می شود:  دیده  موارد  این  به  شبیه  توصیفاتی  منفی  بعد  در  ترکمن، 
غیر  ساده؛  و  صاف  شهرستانی؛  لوح؛  ساده  تعصبی؛  مذهبی؛  »اقلیت 
قابل اعتماد؛ کم تجربه؛ کم حرف؛ کم رو؛ کم صحبت؛ متعصب؛ مرموز؛ 
مطیع و...» از سوی دیگر در توصیف مثبت، دانشجویان ترکمن، صفاتی 
امین؛  »آرام؛  می بینند:  در خود  نگاه شیعیان  از  را  موارد  این  همچون 
متدین؛  قانع؛  صمیمی؛  راستگو؛  دیندار؛  خونگرم؛  بی آالیش؛  باهوش؛ 
بااستعداد؛  مرام؛  با  ایمان؛  با  عمل؛  اهل  اسب سوار؛  مهربان؛  منصف؛ 
خالق؛  خالص؛  توانا؛  پشتکار؛  بی طرف؛  بی تعارف؛  اعتقاد؛  و  باایمان 
خوب؛ خوش خوراک؛ خوش قلب؛ خوش لباس؛ خوش نیت؛ خوشگل؛ 
خونگرم؛ خونگرم؛ درست کار؛ رازدار؛ راستگو؛ زیبا؛ ساده؛ مردمی ساده 
صلح  صادق؛  طبع؛  شوخ  شرافت مند؛  سرزنده؛  دل؛  ساده  بی آالیش؛  و 
طلب؛ صمیمی؛ غیور؛ قابل اعتماد؛ قانع؛ کوشا؛ لهجه زیبا؛ ماهر؛ متدین؛ 
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متعهد؛ متواضع؛ متین؛ مهربان؛ مهمان نواز؛ مورد اعتماد؛ موفق؛ هنرمند؛ 
ورزشکار؛ وفادار و...»

بحث
• تعصب های بین گروهی دانشجویان بلوچ    

همکاران  و   Fiske بین گروهی  تعصب های  سنجش  آزمون  داده های 
تهران  به  مهاجر  و  استان  مقیم  بلوچ  دانشجویان  خصوص  در   )17(
نشان  بلوچستان  و  استان سیستان  اهالی سیستانی  با  نسبت خود  در 
می دهد که در مقایسه با دیگر گروه های تحت مطالعه پژوهش حاضر، 
این دانشجویان بلوچ مقیم استان بدترین تصویر را از دیگری خویش در 
استان دارند. در ذهن دانشجویان ساکن بوم اصلی، این بازنمایی به طور 

میانگین با دو وجه کارآمدی پایین و همچنین گرمای ارتباطی پایین 
همراه  نفرت  و  تحقیر  احساساتی همچون  با  که  موقعیتی  روبه روست. 
است. از سوی دیگر داده های کیفی نشان می دهند که حدود 40 درصد 
توصیفات از همین دیگری استان نیز منفی است و بر محور مفاهیمی 
تعارض  و  تبعیض   ،)Ethnocentrism( قوم محوری  و  مذهب  همچون 
دانشجویان  از سوی  ارزیابی  همین  وقتی  اما  است.  یافته  صورت بندی 
مهاجر به تهران صورت می گیرد، تجربه سفر و زندگی در این کالن شهر 
موجب ارتقای نسبی در موقعیت دیگری های استان در ذهن دانشجویان 
می گردد و کارآمدی و گرمابخشی را به اندازه یک دهم واحد باالتر از 
حرکت  خوانی  برتری  سوی  به  نفرت  از  و  می دهد  رشد  متوسط  حد 

می دهد. 

تصویر 1. بررسی شناختی تعصب های بین گروهی در استان در میان دانشجویان بلوچ

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(
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به صورت مشابه بازنمایی خویشتن از منظر شیعیان استان نیز از شرایط 
استان  مقیم  بلوچ  دانشجویان  که  به  گونه ای  است،  برخوردار  مشابهی 
بدترین تصویر را از خود در چشمان دیگری خویش، سیستانی های مقیم 
سیستان و بلوچستان، در مقایسه با دیگر گروه ها دارند. یافته های کیفی 
دانشجویان  خوانش  توصیفات  درصد   30 حدود  که  می دهد  نشان  نیز 
مفهوم  محور  بر  و  است  منفی  بلوچ ها،  به  سیستانی ها  نگرش  نحوه  از 
طردشدگی قرار می گیرد. اما مهاجرت تأثیری نسبی، اما به مراتب کمتر 
از تغییر تصویر دیگری، می گذارد و خوانش خویشتن از چشمان دیگری 
را از وضعیتی میانی به سوی تحسین تکانی می دهد. تصویر 1 وضعیت و 

فرآیند این دو شاخص را در یک مختصات دو بعدی نشان می دهد.  
در مجموع هم مطالعه کیفی و هم پیمایش نشان از قوت تعصب های 
منفی و دشواری نسبی ارتباطات میان قومی و مذهبی در بین بلوچ ها 
و سیستانی های استان سیستان و بلوچستان دارد. این وضعیت واگرایی 
قوم  و  مذهب  از  برآمده  تعارض  و  تبعیض  شده  کشف  مفهوم  دو  در 
محوری سیستانی ها و در نقطه مقابل حس طرد شدگی بلوچ ها نمودی 
دو چندان می یابد. بر مبنای خوانش دانشجویان بلوچ، دولت تشیع محور 
بنا به تشابه مذهبی به اجرا و اعمال تبعیض منفی علیه ایشان و به نفع 
نهادینه شدن  موجب  امر،  همین  و  پرداخته  استان  ساکن  قومی  رقیب 

تعارض های بین گروهی در استان گردیده است. 

• تعصب های بین گروهی دانشجویان ترکمن
تعصب های  سنجش  آزمون  داده های  ترکمن،  دانشجویان  خصوص  در 
بین گروهی در نسبت ایشان با اهالی سیستانی، گرگانی، ترک، و... شیعه 
مقیم ترکمن صحرا نشان می دهد که در مقایسه با بلوچ ها، ترکمن های 
در  دیگری شیعه خویش  از  را  بهتری  نسبت  به  بازنمایی  استان  مقیم 
وجه  دو  با  میانگین  طور  به  که  گونه ای  به   نموده اند،  بازنمایی  منطقه 
کارآمدی به نسبت باال و همچنین گرمای ارتباطی نسبتاً باال روبه روست. 
موقعیتی که با احساساتی همچون برتری خوانی همراه است. از سوی 
دیگر داده های کیفی نشان می دهند که حدود 93 درصد توصیفات از 
همین دیگری استان مثبت است و بر محور مفاهیم گرمابخشی ارتباط 
و  مشابه شرایط سیستان  منفی  هرچند صفات  است،  متمرکز  طرفین 
بازنمایی  تبعیض  احساس  و  محوری  قوم/مذهب  بر  مبتنی  بلوچستان 
می گردد. اما وقتی همین ارزیابی از سوی دانشجویان مهاجر به تهران 
صورت می گیرد، تجربه سفر و زندگی در این کالن شهر موجب تضعیف 
نسبی در موقعیت دیگری های استان در ذهن دانشجویان می گردد و از 

تحسین به سوی نفرت حرکت می کند. 
از  نیز  استان  شیعیان  منظر  از  خویشتن  بازنمایی  مشابه  صورت  به 

شرایط مشابهی برخوردار است، به  گونه ای که دانشجویان ترکمن مقیم 
در  خویش،  استان  دیگری  چشمان  در  خود  از  مطلوبی  تصویر  استان 
که  می دهد  نشان  نیز  کیفی  یافته های  دارند.  گروه ها  دیگر  با  مقایسه 
حدود 95 درصد توصیفات خوانش دانشجویان از نحوه نگرش شیعیان 
ترکمن صحرا به ترکمن ها، مثبت است و به صورت مشابه بر محوریت 
نقطه مقابل، توصیفات منفی مبتنی  توانمندی و کارآمدی است و در 
اما مهاجرت تأثیری منفی می گذارد و  اقلیت بودگی و تعصب است.  بر 
خوانش خویشتن از چشمان دیگری را از وضعیتی میانی به سوی نفرت 
حرکت می دهد. تصویر 2 وضعیت و فرآیند این دو شاخص را در یک 

مختصات دو بعدی نشان می دهد.
در مجموع هم مطالعه کیفی و هم پیمایش نشان می دهد که منطقه 
ترکمن صحرا بدل به بستر مساعدتری در ارتباطات میان قومی و مذهبی 
با سیستان و  دانشجویان ترکمن و دیگران اهل تشیع شان در مقایسه 
است.  تعیین کننده  عامل  میدان، چند  این  در  است.  بلوچستان گشته 
بر  اوالً محیط جغرافیای ترکمن صحرا در کنار دریای خزر و مشتمل 
جلگه های حاصل خیز کشاورزی، کارخانه های روغن کشی، و... به لحاظ 
طبیعی بستر اقتصادی مناسب تری در مقایسه با شمال و مرکز سیستان 
و بلوچستان و منطقه کوهستانی کردستان است. از سوی دیگر، منطقه 
ترکمن صحرا بستر زندگی چند فرهنگی گروه های جمعیتی مختلف اعم 
از سیستانی ها، ترک ها، بلوچ ها، طبری ها، فارسی زبانان، آذربایجانی ها، و 
قزاق هاست و همین امر زمینه فرهنگی مناسبی را در افزایش ارتباطات 
با  ترکمن ها  ارتباط  میان،  این  در  است.  آورده  وجود  به  میان فرهنگی 
دیگر ترک زبان ها چه در ترکمن صحرا و چه در تهران، ارتباطات درون 
آورده که در رشد  به وجود  اجتماعی  ارتقای سرمایه  زبانی مؤثری در 
همبستگی اجتماعی مؤثر است. با این وجود، این روند پس از مهاجرت 
و زندگی در پایتخت با مشاهده تفاوت گسترده امکانات در این کالن 

شهر و منطقه محلی رو به تضعیف می گذارد.

• تعصب های بین گروهی دانشجویان کرد
تعصب های  سنجش  آزمون  داده های  کرد،  دانشجویان  خصوص  در 
بین گروهی در نسبت ایشان با اهالی کرد و ترک شیعه مقیم کردستان 
نشان می دهد که در مقایسه با دیگر گروه های تحت پژوهش، کرد های 
خویش  شیعه  دیگری  از  را  بهتری  نسبت  به  بازنمایی  استان  مقیم 
طور  به  ترکمن ها  مشابه  که  گونه ای  به   نموده اند،  بازنمایی  منطقه  در 
میانگین با دو وجه کارآمدی به نسبت باال و همچنین گرمای ارتباطی 
نسبتاً باال روبه روست. موقعیتی که با احساساتی همچون برتری خوانی 
همراه است. از سوی دیگر داده های کیفی نیز نشان می دهند که حدود 
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محور  بر  و  است  مثبت  استان  دیگری  همین  از  توصیفات  درصد   89
است،  متمرکز  فی مابین  میان گروهی  ارتباطات  تحمل پذیری  مفاهیم 
هرچند صفات منفی عمدتاً بر محوریت تبعیض ساختاری، تعارض میان 
مذهبی، منفعت طلبی و قوم/مذهب محوری بازنمایی می گردد. اما وقتی 

می گیرد،  صورت  تهران  به  مهاجر  دانشجویان  سوی  از  ارزیابی  همین 
تجربه سفر و زندگی در این کالن شهر موجب تضعیف شدید حدود 30 
درصدی در موقعیت دیگری های استان در ذهن دانشجویان می گردد و 

از برتری خوانی به سوی نفرت حرکت می کند.

تصویر 2. بررسی شناختی تعصب های بین گروهی در استان در میان دانشجویان ترکمن

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(
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بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی خود از منظر دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مقیم استان(

بازنمایی دیگری استان )دانشجویان مهاجر به تهران(

تصویر 3. بررسی شناختی تعصب های بین گروهی در استان در میان دانشجویان کرد

به صورت مشابه بازنمایی خویشتن از منظر شیعیان استان نیز از شرایط 
استان  مقیم  کرد  دانشجویان  که  گونه ای  به   است،  برخوردار  مشابهی 
تصویر مطلوبی از خود در چشمان دیگری استان خویش، در مشابهت با 
ترکمن ها و در تفاوت با بلوچ ها دارند. یافته های کیفی نیز نشان می دهد 
که حدود 94 درصد توصیفات خوانش دانشجویان از نحوه نگرش شیعیان 
صورت  به  و  است  مثبت  مطالعه،  مورد  کرد  دانشجویان  به  کردستان 
مشابه بر محوریت گرمابخشی است و در نقطه مقابل، توصیفات منفی 
مبتنی بر بدوی نامی کرد های اهل تسنن اشاره دارد. اما مهاجرت تأثیری 
منفی قابل توجهی می گذارد و خوانش خویشتن از چشمان دیگری را 
از وضعیتی مثبت به سوی نفرت حرکت می دهد. تصویر 3 وضعیت و 

فرآیند این دو شاخص را در یک مختصات دو بعدی نشان می دهد.
موقعیت  پژوهش،  این  بررسی  تحت  مناطق  دیگر  میان  در  کردستان 
ویژه ای دارد، چرا که اکثریت دیگری های شیعه استان را هم زبانان کرد 
می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  دیگر،  سوی  از  می دهند.  تشکیل  ایشان 
که در میان اکراد ایرانی، هویت زبانی اهمیت به مراتب تأثیرگذارتری 

شایان  همچنین  دارد.  جمعی  و  فردی  هویت های  دیگر  با  مقایسه  در 
ذکر است، که در مرز کردستان ایران، اقلیم کردستان عراق قرار گرفته 
کردستان  اهالی  از  بسیاری  با  تنگاتنگ  ارتباط  واسطه  به  که  است 
همچنین  و  فراملی  فرهنگی  درون  ارتباطات  توسعه  در  هم  ایران، 
بسط ایده استقالل طلبی کردی تأثیرگذار است. اما از سوی دیگر، نوع 
سیاست گذاری دولت در قبال اهل تسنن در هر سه منطقه کردستان، 
سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا موجب شکل گیری بازنمایی ویژه 
در میان اهل تسنن از آن دیگری های شیعه استان شده است که در آن، 
قوم یا مذهب محوری اقوام شیعه و احساس محرومیت برآمده از آن برای 
اهل تسنن، جایگاهی محوری دارد، روندی که در خصوص دانشجویان 
پایتخت تشیع  تهران و زندگی و تحصیل در  به  از مهاجرت  کرد پس 

محور، به واگرایی مضاعف میان گروهی می انجامد.
در این میان، مطالعه حاضر مانند پژوهش Sharifian و همکاران )19( 
نیز نشان داد که ابزار مدل محتوای کلیشه ای Fiske و همکاران )17( 
و  بین گروهی  و تعصب های  برای سنجش کلیشه ها  مناسبی  قابلیت  از 
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جدول 4. جمع بندی: ماتریس ترکیب یافته های پژوهش در تعصب های بین گروهی میان مذهبی دانشجویان در استان های مرزی

از  اعم  اجتماعی  دیگر  گروه های  از  افراد  ذهنی  مقوله بندی  چگونگی 
قومیت، مذهب، ملیت و... در جامعه ایران برخوردار است.

Honarbin- حاضر،  پژوهش  داده های  با  مقایسه  در  دیگر،  سوی  از 
مهاجرت  نقش  به  ایران،  در  شدن  دیده  خود،  کتاب  در   Hollyday

می کند،  اشاره  تهران  شهر  در  ایرانی  وطنی  جهان  ایجاد  در  تحصیلی 
و اظهار می دارد که کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها باعث شده که 
شهرها  سایر  به  تحصیل  ادامه  یا  تحصیل  برای  تهران  از  دانشجویانی 
مهاجرت کنند همین طور عده ی زیادی از دانشجویان از مناطق مختلف 
تهران  شهر  دانشگاه های  وارد  تحصیل  ادامه  یا  تحصیل  برای  ایران 
می شوند. نتیجه  این رویداد این است که عالوه بر فارسی زبانان، عده  
زیادی از آذری ها، لرها، کردها، بلوچ ها، ارمنی ها، و عرب ها با تنوع مذهبی 
و فرهنگی و هویت های قومی مختلف همزمان در اماکن عمومی شهر 
تهران مانند سامانه های حمل و نقل عمومی رستوران ها، کافی شاپ ها، 
محوطه های دانشگاهی، و مراکز فرهنگی تجمع می کنند. این گردهمایی 
گروه های مختلف مذهبی و قومی به نوبه  خود باعث ایجاد جهان وطنی 

تمایالت  و  آرزوها  شناختن  به  و  متقابل  درک  امکان  که  شده  ایرانی 
مشترک خصوصا در میان جوانان کشور را فراهم آورده است )21(. با 
این وجود، همان طور که داده های پژوهش حاضر در بررسی تعصب های 
در  همتایان شان  با  مقایسه  در  تهران  در  تسنن  اهل  قومی  گروه های 
استان های مرزی نشان می دهد در کنار گسترش جهان وطنی ایرانی، 
تعصب های  تأثیر  و  حضور  با  همراه  دانشجویان  تحصیلی  مهاجرت 
بین گروهی است که می تواند گاهی به جای ایجاد زمینه های همبستگی 
صورت بندی  را  واگرایی  موجبات  ملی،  وطن  جهان  این  در  اجتماعی 

نماید. امری که ضرورت سیاست گذاری فرهنگی را یادآور می سازد.
بررسی  در  مطالعه  محدودیت  شامل  حاضر،  پژوهش  محدودیت های 
استان های  در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان  بین مذهبی  تعصب های 
کردستان، سیستان و بلوچستان، و همچنین شهر گنبد و تهران بود. از 
بین مذهبی، دانشجویان  به تعصب های  این مطالعه صرفا  سوی دیگر، 
اهل سنت کرد، بلوچ، و ترکمن  با شیعیان فارس زبان و به خصوص از 

منظر اهل تسنن پرداخته است.
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نتیجه گیری 
نتایج  که  گفت  می توان   )4 )جدول  شناختی  بازنمایی  جمع بندی  در 
ترکمن،  و  کرد  دانشجویان  خصوص  در  که  می دهد  نشان  پیمایش 
مهاجرت به تهران، موجب افت خوانش تصویر خود از نگاه افراد غیرهم 
قوم و هم مذهب استان مرزی شده است. همچنین، بر مبنای داده ها 
به نظر می رسد که تصویر دیگری استان نیز برای ایشان تضعیف شده 
برای  دیگری  و  خودی  بازنمایی  که  می دهد  نشان  امر  این  و  است، 
دانشجویان کرد و ترکمن پس از مهاجرت به تهران، تضعیف می گردد. 
اما در خصوص دانشجویان بلوچ استان، که در هر دو شاخص بازنمایی 
بدترین تصویر در میان همتایان ترکمن و کرد  خود و دیگری، دارای 
موجب  تهران  به  مهاجرت  که  گفت  می توان  بوده اند،  استان  در  خود 
بهبود وضعیت شده است و با ارتقاء شاخص های گرمابخشی و کارآمدی، 
جایگاه دیگری استان را از نفرت و تحقیر میان گروهی دور می کند و 
به سوی برتری خوانی نزدیک تر می کند. شایان ذکر است که تغییرات 
بازنمایی  و  دیگری  منظر  از  خود  بازنمایی  شاخص  دو  هر  در  برآمده 
دیگری شیعه مقیم استان بر مبنای مهاجرت و در تفاوت میان داده های 
دانشجویان مقیم استان و مهاجران به تهران، معنا دار است، همچنین 

تفاوت های این دو شاخص میان گروه های قومی نیز معنادار است. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

است.  شده  رعایت  پژوهش  اخالق  اصول  کلیه  پژوهش،  این  در 
لذا  بودند.  آگاهانه  رضایت  دارای  پژوهش  مشارکت کنندگان  همه 
شرکت کنندگان با رضایت کامل در مطالعه شرکت کردند و به ایشان 
اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند. از همین  
افراد در هنگام تحلیل و گزارش، حذف  اسامی و هویت های  رو، کلیه 

گردیده است. از سوی دیگر، مشارکت کنندگان آزاد بودند که هر زمان 
مایل بودند از پژوهش خارج شوند.     

مشارکت نویسندگان 
طراحی پژوهش: جواد حاتمی، محمود شهابی، حسام الدین آشنا، عباس 
کاظمی و سبحان رضایی؛ هدایت و نظارت: محمود شهابی، حسام الدین 
اطالعات  ورود  و  جمع آوری  حاتمی؛  جواد  و  کاظمی  عباس  آشنا، 
پژوهش: سبحان رضایی، تحلیل اطالعات: سبحان رضایی؛ نگارش مقاله: 
سبحان رضایی، محمود شهابی، حسام الدین آشنا، جواد حاتمی و عباس 
کاظمی؛ ویرایش و نهایی سازی مقاله: حسام الدین آشنا و سبحان رضایی.  

      
منابع مالی

پژوهش حاضر هیچ  گونه حمایت مالی از سازمان  های دولتی یا خصوصی 
دریافت نکرده است.

        
تشکر و قدردانی

رشته  در  رضایی  سبحان  دکتری  رساله  از  برگرفته  پژوهش  این 
جامعه شناسی فرهنگی، با عنوان »تاثیر مهاجرت تحصیلی دانشجویان 
اهل سنت کرد، بلوچ و ترکمن به شهر تهران در دگردیسی هویت های 
با  که  است   41819 اخالق  و  پایان نامه  کد  با  آنان»  جمعی  و  فردی 
راهنمایی محمود شهابی و مشاوره حسام الدین آشنا و عباس کاظمی در 
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری 

انجام شده است.       

تعارض منافع
نویسندگان مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی را گزارش نکرده اند.    
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