
   25 -3، ص 1398بهار  ،1 شماره، بیستم دوره شناسی ایران، مجله جامعه

3 

درباره تلقی از  کرمانشاه کرد هاي قومیِ گروه عقاید قالبیِ

  و پیامدهاي آنیکدیگر 

 
  احمدرضا سالمیان سید حسین نبوي، صالح الدین قادري،

  

 )05/11/98، تاریخ پذیرش 07/08/98(تاریخ دریافت 

  

  هچکید

   آندیگر و پیامـدهاي  از همـ کُرد  هاي قومیتفکرات قالبی گروهمسئله  همطالعه حاضر، ب

کُرد  یقومهاي  گروه. جامعه مورد مطالعه، زنان و مردان پردازد می -ايبا روش نظریه زمینه-

  نفـر   28، م، سـوران و کلهـر  راگانه هـو  هاي سه از میان گویش ،نمونه تحقیق وکرمانشاه  شهر

 و ها طی سه مرحله کدگذاري. محتواي مصاحبهندانتخاب شد ،هدفمند يریگ نمونهروش به

بـه  در مرحلـه دوم   ، دست آمد کـه پـس از ادغـام    کد به 115. در کدگذاري باز، شدتحلیل 

مـداري و  دو کد قوم نیز -کدگذاري گزینشی-در مرحله آخر تقلیل یافت. کد محوري هشت

ها از یکدیگر تحت و توصیف گروه ایج نشان داد که تلقی. نتیددگرفاصله بین قومی استخراج 

بنـدي و عـدم    دیگري، بر پـاي از  گروه خودي است و در تلقی مداري و برترپنداريِتأثیر قوم

قـوم  دو قـالبی و فاصـله قـومی میـان      عقاید. شدت شود میتأکید  کرديهویت بندي به پاي

  .با یکدیگراستسوران  وم تر از فاصله هوراهورام و سوران با قوم کلهر بیش

  

  .کرد، هورام، کلهر، سوران ،مداري، قومعقیده قالبی: مفاهیم اصلی

  

 
 .شناسی دانشگاه خوارزمیاستادیار گروه جامعه                   salahedin.gh@gmail.com  

. نویسنده مسئول(شناسی دانشگاه خوارزمی استادیار گروه جامعه(           nabavee@gmail.com 
. دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی                 t.salemian@gmail.com  
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  مقدمه و طرح مساله

هاي عینی، شناخت و ادراك افراد یک جامعـه  ها از عوامل و زمینهعلی رغم اثرپذیري رفتار انسان

رزیـابی مـا از دیگـران، نقـش     چگـونگی فهـم و ا   .اسـت  دیگريها با از یکدیگر مبناي اصلی تعامل آن

حذف دیگران دارد. براي مثال، گروهـی را کـه زیـاد    یا نفی  ،مهمی در برقراري ارتباط، دوري گزیدن

طرفانه، مقتصـد، یـا برحسـب    نحوي بی جو یا بهنحوي دوستانه، صرفهتوان بهکنند، میپول خرج نمی

هاي افـراد در رویـارویی   ها و ذهنیترویکردي منفی خسیس تلقی کرد. این امر بیانگر اهمیت نگرش

  ).449: 1384؛ اسدورو،1387(ستوده،  اي یکسان استبا پدیده

نحـوي جـدي در همـه جوامـع وجـود دارد و تـأثیر آن گسـترده،         داوري بهتصورات قالبی و پیش

 "داوريتعصـب، تفکـرات قـالبی و پـیش    "ساز است. در طـول تـاریخ،   سرنوشتگاهی آمیز و مخاطره

 وهمکـاران، يِ آذر خـراز  از نقـل  ،569: 1978 برگـه، چـالش کشـیده اسـت  (   گرایی قومی را بهمهمیشه ه

 هـاي افـراد، گـروه  هاي ناروا بـه داوري، اغلب ناظر بر تعمیمهاي فکري و پیش). تصورات ثابت و قالب1395

غیـر  هاي رفتاري خـودي را بـه  شوند و شیوهنژادي، قومی و مذهبی است که غیر خودي محسوب می

 ییایـ جغرافسبب موقعیـت  سرزمین تاریخی ایران به ).208: 1379دهند  (مقصودي،خودي شکل می

هاي گوناگون و عرصـه  ها و تمدنچهارراهی جهانی، همواره کانون تالقی فرهنگمثابه  ممتاز خود، به

قـوم،   هاي متنوع با عنـاوینی چـون  هاي مختلف بوده است و باعث شده تا گروهرفت وآمدها و هجوم

االیـام ایـران   ). بنابراین از قدیم130: 1384ایل، طایفه، عشیره و غیره در ایران جاي گیرند  (تاجیک، 

باحضـور   :استهاي مختلف بودههاي زیست، مذاهب و زبانها، شیوهکشوري با ملتی متنوع از فرهنگ

ن دیگر ازجمله زرتشـتیان،  ادیاهاي قومی کرد، بلوچ، ترکمن، آذري، لر، عرب، لک و معتقدان بهگروه

قبیله کوچک و بزرگ ازجمله بختیاري، شاهسون و... . ملتی  ها و صد ایل وها، کلیمیان، صائبیارمنی

امیـري،  (صـالحی   فرهنگی و مذهبی در بین اجزاي خود داشـته اسـت   که پیوندهاي عمیق تاریخی و

1388 :24.(  

. اسـت هـا  ها در جامعه ایران، حضـور قومیـت  یتیکی از وجوه تنوع و گوناگونی و یکی از انواع اقل

شناسی، حداقل چند نسل پاینـدگی و  قومیت عبارت است از گروهی که از نظر زیست«طبق تعریف، 

هاي فرهنگی مشترك داشته باشند، فضـاي ویـژه ارتبـاطی و کـنش و     ماندگاري داشته باشند، ارزش

هـا، خـود را   یتـی جداگانـه از دیگـر گـروه    خود را داشته باشـند. بـه عنـوانی واقع   واکنش مخصوص به

: 1380، نقل از خوبروي پـاك،  1979(پلنهول، »  ها را با این عنوان بپذیرندبشناسند و دیگران نیز آن

هاي خاص خود در زبـان،  رغم اشتراکات فراوان، از ویژگیها علیها و قومیت). هرکدام از این گروه15

در . )1390:27مذهب نیز برخوردارند (کریمـی و مـوذن،   ین وو گاه آی  گویش، پوشش، آداب و رسوم

ـ  قوم کرد به هاي خاصی دارد. این میان قوم کرد ویژگی (تـرکمن،  ی عنوان یکی از پنج قوم بزرگ ایران

ایـالم و   ،کرمانشـاه  ،هاي کردستان، آذربایجان غربیترك، کرد، عرب، بلوچ) در غرب کشور، در استان
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عالوه براین، بخشـی از ترکیـب جمعیتـی کشـورهاي ترکیـه، عـراق،        .هستندساکن  خراسان شمالی

(نصـري    دهنـد تشـکیل مـی   نیـز سوریه، ارمنستان، آذربایجـان، ترکمنسـتان، قزاقسـتان و لبنـان را     

  اصــلی  گــویشهــاي ایرانــی اســت و داراي چهــار جــزو زبــانهــا  آن). زبــان 162: 1378 مشــکینی،

. مـارتین وان  اسـت دیگـر   گـویش فرعـی  هـا  سـورانی و ده  -4کلهـر،   -3هورامی،  -2کُرمانجی ،  -1

  ).21: 1379 ان بروینسن،ف(  که جامعه کردي یک جامعه بسیار ناهمگون است تأکید داردبروینسن 

هایی گوناگونی واحدها و شاخههاي فرهنگی بهدلیل تفاوتبه "قوم کُرد"هر یک از اقوام از جمله 

تصورات  ت،یذهن نیز و هاي تفسیري و معنایی ارها و چارچوبها و هنج . تفاوت ارزششوندتقسیم می

 یسـت یهمز فیکـه سـبب تضـع    عالوه بر ایـن  گر،یکدیها از  گروه نیا يها يداور شیتعصب و پ ،یقالب

. شـود  اقـوام مـی   نیـ ا نیدر بـ  یباعث روابط تعارض گردد، یم يو اقتصادی، سیاسی فرهنگ ،یاجتماع

و  نیرا بـا عنـاو   گریهمـد  ایـ دارنـد و   یقـوم  ژیپرسـت  يادعا گریدکیدر تقابل با  ی کردقوم يها گروه

کـه ادامـه    دهنـد  مورد خطاب قرار می - گریهمد ریمنظور تحقبه یکیمانند کردپالست -ییها برچسب

درك  يبـرا  نی. بنـابرا سـازد  یقوم را دچـار مشـکل مـ    یروابط و همبستگ ها، يرگی روند و موضع نیا

در  یقـ یشناخت دق ازمندکلهر، سوران نی،هورام یانسجام سه گروه قومتر و نحوه بهبود ارتباط و قیعم

  .میهست نهیزم نیا

هـاي قـومی از   گـروه  عنوان مفـاهیم اصـلی تلقـی   داوري، تبعیض و نگرش بهتفکرات قالبی، پیش

گیري و استمرار برخی الگوهاي کنش و حـذف  ترین متغیرهاي تأثیرگذار در شکلهمدیگر، جزء مهم

کنیم، وقتی ما با اعضاي فرهنگ (اقوام) دیگر ارتباط برقرار می .استها میان این گروه برخی دیگر در

ارتبـاط  ها و تصورات قالبی بسـیار بیشـتر بـه   در مقایسه با شخصی که از قوم خودمان است، برساخت

  ).9: 1383شود (گودیکانست،ناکارآمد منجر می

از  هـا  آن بر اساس عقاید قـالبی ي قومی کُرد هامطالعه مناسبات گروهبهخواهد  پژوهش حاضر می

 .پـردازد بشـود،  دیگر که موجب استمرار برخی از الگوهاي کنش اجتماعی و حذف برخی دیگر میهم

موجـب اسـتمرار روابـط     عقایـد قـالبی   آیـا ایـن   دریابد آن است که کند اً هدفی که دنبال میمشخص

روابـط  و یـا منجـر بـه    دگـرد  مـی هاي قومی کُـرد  هآمیز میان انواع گروسازگارانه، همدالنه و مسالمت

مـردم سـوران،   مسئله اصلی این پژوهش این است کـه  . بنابراین شود میو ...  کشمکشیغیردوستانه، 

در ایـن تلقـی   و ؛  چه تلقی و چـه عقیـده قـالبی دارنـد     دیگرياز کلهر و هورام از گروه قومی خود و 

  دارد؟ چه تأثیري  مناسبات و در انسجام قومی کرد

  

  پیشینه پژوهش

هـا و دسـتاوردهاي آنـان بـراي      اند و برخی از یافته  هایی که با دغدغه مشابهی انجام یافته پژوهش
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  شرح جدول زیر هستند:این پژوهش قابل استفاده بوده، به

  : پیشینه پژوهشی1جدول شماره 

  هایافته  پژوهشگر  عنوان پژوهش

عوامل مرتبط باانواع 

ن کردهاي گرائی در میا قوم

  ایران

 و همکاران  محمدزاده

)1390(  

میـان نـوع    گرائـی نـدارد.   محل پرورش فرد ارتباطی با انواع قوم

گرائـی رابطـه    انواع قـوم  هاي زبان کردي و نوع مذهب با گویش

قـومی، تبعـیض    همچنین میـان اسـتفاده از رسـانه    وجود دارد.

ئی رابطـه  گرا اقتصادي و اجتماعی با انواع قوم فرهنگی، سیاسی،

  .معنادار وجود دارد

تحلیل مضمون تفکرات 

  قومیتقالبی نسبت به

ناصري وکیانپور  

)1394(  

معنی تاکید اقوام بـر  وجود نوعی احساس انحصارطلبی قومی به

فرد قوم خـویش و از سـوي دیگـر    هاي قومی و منحصربهویژگی

معناي تاکید بر همبسـتگی ملـی کـه    نوعی چندگانگی قومی به

  .ات بین قومی را کنار زده استاختالف

تنوع فرهنگی و تداوم 

  ها در ایران همزیستی آن

ذن  ؤکریمی و م

)1390(  

هاي قـومی ایـران ریشـه در نظـام     آمیز گروههمزیستی مسالمت

  .معنایی و باور مشترك همه ایرانیان بر ایرانی بودن خود دارد

مداري و اثر آن بر روابط قوم

  بین قومی در ایران

ی و پورماسوله  یوسف

)1388(  

فراوانی روابط همزیستانه بین قومی در همه اقوام بیش از روابط 

طـورکلی در تمـام اقـوام    مداري بـه تعارضی است. همچنین قوم

مداري بر انواع روابط همزیستانه قـومی اثـر   کشور باالست و قوم

  منفی داشته و باعث تشدید تعارض بین قومی شده است.

دوستانه  ارتباط بین قومی

یا غیر دوستانه  (منفی) در 

  دبیرستان

و بلینت  1ژوفیا بودا

2015( 2يارن(  

روابـط درونـی قـومی کمتـر اسـت و      روابط بین قومی نسبت به

هاي هاي قومی دیگر رابطه دارند، توسط گروهکسانی که با گروه

از ایـن   شوندشناخته می "خائن"عنوان قومی خودي (اصلی) به

هـاي مختلـف تحـت تـأثیر قـرار      روشروابط بـه ها و دوستیرو 

هاي قومی نقش مهمی در طرد  بنديتناقضات در طبقه گیرد. می

  کند.اجتماعی بازي می

  

گرایـی و قـوم    طور خالصه، بیشتر مطالعات، حول مسئله قوم آید، به چنان که از جدول فوق برمی

هـاي یـک    هـاي معنـایی کـه شـاخه     لتهاي برداشت، تفسیر و دال تفاوتاند و به  مداري صورت گرفته

پـژوهش حاضـر، مطالعـه    قومیت از همدیگر دارند پرداختـه نشـده اسـت. نزدیـک تـرین مطالعـه بـه       

هـاي   ) است که در آن، هم میزان قومیت گرایی فرهنگی در میان گـروه 1390محمدزاده و همکاران (

گرایی فرهنگی مورد مطالعـه   ومیتقهاي قومی به بندي این گروه قومی کرد در ایران و هم، میزان پاي

هـاي قـومی مـورد نظـر در      عقاید قـالبی گـروه  ها بهیک از پژوهش قرار گرفته است، با این حال هیچ

 

1. Zsofia Boda 

2. Balint Neray 
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  اند.   ها نپرداخته جا و پیامدهاي آن در روابط میان این گروه این

  

  روش 

، پـس از  ايشـده اسـت. در نظریـه زمینـه      بهره گرفتـه  1ايدر این پژوهش از روش نظریه زمینه

میـدان اسـت،   گیري نخستین قدم بـراي ورود بـه   مشخص شدن مسئله پژوهش و مرور ادبیات، نمونه

هاي کیفی به سراغ نمونـه   کنند، روش گیري احتمالی استفاده می هاي کمی که از نمونه برخالف روش

ه محـور، از  ). در نظریه زمینـ 67:1390روند که شامل انواع متفاوتی است  (کرسول، می 2گیري کیفی

شـوند. جمعیتـی    ها در جهت هدف پژوهش انتخاب مـی  شود و نمونه استفاده می 3نمونه گیري نظري

هـاي قـومی کُـرد حاضـر در     ها انتخاب شده است گروهکه مصاحبه شوندگان این پژوهش از میان آن

ه نفـر از  نفر  (هفت زن و بیست و یک مرد، نـ  28تعداد مصاحبه شوندگان به  شهر کرمانشاه هستند.

با همـین تعـداد، اشـباع نظـري      ،در واقعقوم کلهر، نه نفر از قوم هورام، و ده نفر از قوم سوران) رسید

  حاصل آمد.

صـورت  مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته استفاده شد. ابتدا سواالت بـه فنون در این پژوهش از 

اي تحقیـق تنظـیم گردیـد.    دقیق و مشروح طراحی شد، سپس سواالت و نکات مهم مربوط در راهنم

شد. با این حال  رفت و با مشکالتی مواجه می ها آن طور که مورد انتظار بود، پیش نمی گاهی مصاحبه

  هـا   و تمـامی مصـاحبه   شـد دقیقـه مصـاحبه    60الی  50و با سایر افراد  30با این افراد حداقل حدود 

هـاي پژوهشـگران    که پیش داوري سعی شد تایپ شد. پیاده و صورت کامل ضبط و سپس با دقت،به

هـا   ها و در معرض قضاوت قرار دادن آن طرق مختلف کنترل شود. همچنین درگیري مستمر با دادهبه

  کرده است. فراوانی تحقق باور پذیري پژوهش کمکبا ناظرین بیرونی در کل فرایند تحقیق، به

  

  ها یافته

انـد؛ پرسـش اصـلی    ورد مصاحبه قرار گرفتهزنان و مردان سه گروه قومی هورام، کلهر و سوران م 

محتـواي   "؟ه تلقـی و چـه عقیـده  (قـالبی)اي دارنـد     سه گروه قومی از همدیگر چ این"که: بود  این

  اند. شدهبندي دستهشوند،  یی که در ادامه تشریح میهاطبق محورها و مقولهها  مصاحبه

  شود: پرداخته میبررسی کد هاي استخراج شده نخست به

  قوم کلهر از دو قوم دیگر  (هورام و سوران) تلقیالف) 

مفهـوم از   هفـت   "دو قـوم هـورام و سـوران    از قـوم کلهـر   تلقینحوه "پرسش با تحلیل پاسخ به

 

١. Ground Theory 
٢. Qualitative Sampling 
٣. Theoretical Sampling 
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شاد،  -4تعلقات مذهبی باال،  -3لجوج و یک دنده،  -2، 1جاف -1: هستند استخراجقابل ها  مصاحبه

بـا توجـه    گروه. عدم تعامل با برون -7قومی،  تگی درونهمبس -6زبان و لباس کردي، بندي به پاي -5

عبـارت دیگـر   بـه  –توان پی برد که کلهرها داراي حسی  (نگرش) دوگانه دست آمده می هبا مفاهیم ب

  .دهستن در مورد دو گروه دیگر –دچار یک دوگانگی ارزشی 

  قوم هورام از قوم کلهر تلقیب) 

هـا   مفهـوم را از مصـاحبه   پـنج  "ر توسـط قـوم هـورام    قوم کلهتلقی از نحوه  "با تحلیل پرسش 

باسـواد و   -3گـرا افراطـی    مناسـک  -2فرهنگ قومی بندي به عدم پاي -1استخراج شد که عبارتنداز: 

همچنـین مفـاهیم   گرایش به هویت ملی.  -6غیرتمند  -5خشونت طلب و پرخاشگر  -4تحصیلکرده 

رغم نسـبت دادن صـفات   باشند که علیکلهر میقوم ذکرشده نیز بیانگر دوگانگی نگرش قوم هورام به

  کنند.کلهرها، در ابعاد دیگر با دیدي منفی از این قوم یاد میمثبت به

  قوم هورام از قوم سوران تلقیج) 

مفـاهیم   "از گـروه قـومی سـوران دارد؟    تلقـی گروه قومی هورام چـه  "در جواب این پرسش که 

دهنـد.  هـا را پوشـش مـی   هـا در مـورد سـوران   گرش هورامنحوي نحوه نمتعددي استخراج شد که به

  بازتولیــد فرهنگــی -3بــددهن  -2اتحــاد قــومی بــاال  -1 هــا عبارتنــداز:مفــاهیم منــتج از مصــاحبه

هـا   نتـایج مصـاحبه  بندي دینـی.   پاي -6مدعی پرستیژ قومی  -5عناصر فرهنگی قوم بندي به پاي -4

گروه قـومی  تري با گروه قومی سوران نسبت بهت بیشقومی هورام مشابه حاکی از آن است که گروه

انـد امـا شـدت    ها نسبت دادهسورانبه ها صفاتی منفیکه هورام بیان دیگر، علی رغم اینکلهر دارد. به

  کلهرها نسبت داده شده است.اي نیست که بهاندازهآن به

  قوم سوران از کلهر تلقید) 

 نُـه  "گروه قومی سوران از گروه قومی کلهـر  حوه تلقین "هاي مرتبط با پرسشبا تحلیل مصاحبه

هـا درمـورد کلهرهـا داراي بـار ارزشـی      که نگرش سوران حاکی از این بودکه  گردیدمفهوم استخراج 

هویـت  گـرایش بـه   -3غیرتمند  -2فرهنگ قومی بندي به عدم پاي -1منفی است. مفاهیم عبارتنداز: 

کـرده   تحصـیل  -8معتادپرور  -7گرم  خون -6پالستیکی  کُرد -5خشونت طلب  (پرخاشگر)  -4ملی 

  .منفعت طلب -9

  قوم سوران از قوم هورام تلقی) ه

گروه قومی سوران از  تلقینوع و نحوه "پرسشباره شده در اخذهاي  با بررسی و تحلیل مصاحبه

ز گروه قومی سوران نی داد نشان میکه  گردیدندمفاهیم متعددي استخراج  "گروه قومی هورام

 

عنوان یک ابزار جهت تحقیر و باشد اما گروه قومی کلهر از آن بههاي گویش سوران میجاف یکی از زیر شاخه .1

  توان گفت از دید کلهرزبانان جاف معادل نادان است.کند میش دو گروه قومی دیگر استفاده میسرزن
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ها و صفاتی منفی ها نیز ویژگیالبته سوران است.قوم هورام داراي نگرش و دیدي مثبت به متقابالً

  ل قوم کلهر. به بیان دیگر قباشان در ت جهتگیريدشدت و ح اند اما نه به ها نسبت دادههورامبه

لهرها. مفاهیم استخراج کها دارند تا بههورامتري بهها تمایل و گرایش بیشتوان گفت که سورانمی

حفظ آداب و رسوم  -3فرهنگ قومی  بندي به پاي - 2تمایزگذاري با زبان و لباس  -1از:  شده عبارتند

  .کرده تحصیل -8مدار  سیاست -7خودبرتربین  -6روز) ه متمدن  (ب -5قومی باال  تعامالت درون -4

صورت جدول هآمده را همزمان ب توان مفاهیم بدست هاي بندهاي الف تا ه می با توجه به یافته

  زیر نشان داد:

  هاي قومی هورام، کلهر، و سوران از یکدیگرگروه تلقی: مفاهیم استخراج شده از 2جدول شماره

تلقی کلهر از دو قوم 

  دیگر

تلقی هورام و سوران از 

  کلهر
  تلقی هورام از سوران

تلقی سوران از 

  هورام

  جاف
فرهنگ بندي به عدم پاي

  قومی
  د قومی باالاتحا

تمایزگذاري با لباس و 

  زبان

  بددهن  گرا در مناسکافراط  تعلقات مذهبی باال
فرهنگ بندي به پاي

  قومی

  حفظ آداب و رسوم  بازتولید عناصرفرهنگی  تحصیلکرده  لجباز  (عمري)

بندي به لباس و  پاي

  زبان کردي
  فرهنگ قومیبندي به پاي  خشونت طلب و پرخاشگر

می قو تعامالت درون

  باال

  روز)ه متمدن  (ب  مدعی پرستیژ قومی  غیرتمند  انسجام قومی باال

  شاد
مرکز  (هویت گرایش به

  مرکز)
  خودبرتربین  دینبندي به پاي

  کردپالستیکی (بی اصالت)  گروه عدم تعامل با برون
   اختالفاتدامن زن به

  (فتنه گر و کینه اي)
  مدارسیاست

  حفظ هویت قومی
ي فرهنگ (دارا  معتادخیز

  توجیه کننده مصرف مواد)
  کردهتحصیل  

      موقعیت اجتماعی مناسب  انزواطلب و گوشه گیر

      اگرمذهبی  رفاقتعدم اعتماد به

  

دیگـري  هـاي مـذکور بـه    که هر یـک از گـروه   این است:نشان دهنده چند نکته  2شماره  جدول 

داننـد و هـم داراي   ي صـفات مثبـت مـی   ها را دارابدین معنا که همزمان هم آن .نگرشی دوگانه دارد

صـفت و  گانـه بـه  هاي سـه هاي فوق، اهمیت زیاد گروه صفات منفی. از دیگر نکات مهم منتج از یافته

 هویـت ملـی/ مرکـزي در تلقـی    هویت قومی در مقابل گرایش بـه بندي به بندي و عدم پاي مقوله پاي

هویـت ملـی و فراموشـی    از صفت گـرایش بـه  ها ها و سوراناي که اکثریت هورامگونهدیگري است به
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ها، کردند و یا کلهرکلهرها استفاده می عنوان نخستین عبارات در تلقیزبان، لباس و فرهنگ قومی به

شمردند. گروه قومی کلهـر میـان دو گـروه    هویت قومی را براي دو قوم دیگر، مهم میویژگی تعلق به

دو گـروه قـومی    شـناخت، همچنـین نحـوه تلقـی    ان جاف میعنوها را بهدیگر تفاوتی قائل نبود و آن

  بود.یکسان  هورام و سوران از قوم کلهر تقریباً

  شده است. محورهاي تحقیق پرداختهو به ،ها تجزیه در ادامه یافته 

 ي  (فارسی)هاي فرهنگی مرکزگرایش با تقابل ی از همدیگر:قومهاي  ی گروهفرهنگ تلقی )1

فرهنـگ   از همدیگر اثر گذار است چگـونگی تلقـی  ه در نگرش اقوام بهیکی از مهمترین عواملی ک

در جواب ایـن پرسـش    دارد.هاي قومی دیگر  گروهچه تصوري از فرهنگ  یقوم گروههر یکدیگراست:

م و ومفهـ  نـوزده "زند؟ سـا  میهمدیگر را چگونه برفرهنگ هاي قومی هورام، کلهر و سوران گروه"که 

هـاي قـومی در مـورد    نحـوي چگـونگی نگـرش ایـن گـروه     که به یدگردیک مقوله محوري استخراج 

  تفکیک هرقوم عبارتنداز: دست آمده به همفاهیم ب دهند.همدیگر را پوشش می

فرهنگ عدم گرایش به -2حفظ زبان و لباس محلی  -1 :دو قوم دیگر تلقی کلهر از فرهنگالف)

  .تعلق مذهبی باال -3دیگر 

عـدم   -3تأثیرپـذیري فرهنگـی   -2فارسـی کرمانشـاهی    -1 :کلهـر  تلقی هورام از فرهنـگ ب)

 -7مرکـز  گرایش به -6فراموشی هویت قومی  -5تداخل زبانی  -4عناصر قومی فرهنگی بندي به پاي

  .گريتعلق مذهبی یا مذهبی

  .تداخل زبانی -3حفظ زبان و لباس  -2اصالت قومی  -1  :تلقی هورام از فرهنگ سورانج)

عـدم   -3هویـت ملـی   گـرایش بـه   -2کاهش هویت قـومی،   -1:کلهر نگتلقی سوران از فرهد)

  همبستگی؛

اتحـاد    -3حفـظ آداب و رسـوم،    -2حفـظ اصـالت قـومی،     -1:هورام تلقی سوران از فرهنگه)

  قومی باال.  (تعامل) درون

کلهر تحت تأثیر فرهنگ و زبان ملی قرار گرفته و تا حدودي گـرایش  ها بیانگر این است که یافته

کید زیادي بر اسـتفاده  أقوم سوران و هورام ت .هویت محلی در میان این قوم کم رنگ تر شده استبه

خت برسا کرد براي هاي فرهنگی قومشاخصها بهبندي دیگر گروه و عدم پاي خود بندي از میزان پاي

سـنن  بنـدي بـه   ترین امتیاز خود را پـاي مهم و سوران اي که اکثریت مردم هورامگونه هویت دارند. به

دانند. کلهرها نیز تنهـا امتیـاز دو   میها  آنترین ضعف هویت ملی را مهمقومی؛ و گرایش قوم کلهر به

گـرایش  بـه دانسـتند و   میسنن کردي) بندي به دیگر را حفظ زبان و پوشش کُردي  (پاي گروه قومی

  اذعان داشتند. (فارسی) فرهنگ و زبان مرکزيقوم خود به
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  یکدیگرفرهنگ : مفاهیم و کدمحوري استخراج شده از تلقی هورام، کلهر، و سوران از  3جدول شماره

 ازفرهنگ کلهر قیتل

  گرید قوم دو

 از هورام تلقی

  کلهرفرهنگ 

 از سوران تلقی

  کلهرفرهنگ 

از  هورام تلقی

  سوران فرهنگ

 از سوران تلقی

  هورام فرهنگ

حفظ زبان و لباس قوم  

  (کُرد)
  اصالت قومی  اصالت قومی  کاهش هویت قومی  فارسی کرمانشاهی

فرهنگ عدم گرایش به

  دیگر
  فظ آداب و رسومح  تأثیرپذیري فرهنگی

حفظ زبان و لباس 

  قوم
  حفظ آداب و رسوم

  تعلق مذهبی باال

  عدم وفاداري 

عناصر فرهنگی به

  قوم

  قومی باال اتحاد درون  تداخل زبانی  عدم همبستگی

فراموشی هویت   

  قومی و گرایش 

  مرکزبه

هویت بندي به پاي  

  قومی

  

  يهاي فرهنگی مرکزکد محوري: تقابل گرایش  

  

اظهـار  ساله، سوران، با تحصیالت کارشناسـی در مـورد دو قـوم دیگـر      23مرد  عنوان نمونه،به   

هر آن چیـزي کـه باعـث     ها بیشتر رو زبان و لباس آداب و رسوم و کالً میشه گفت هورام« :داشت که

هـا رو بولـد     شود تاکید دارند و تالش دارنـد همچنـان اون   ر کل با دیگر اقوام ایران میتفاوت کردها د

(برجسته) کنند و حفظ کنند. همه جا با لباس خودشون میـان بیـرون. مردمـی بـا فرهنگـی بـاال بـا        

ام  قومشون بـه شهرشـون هسـتند بـا کلهرهـام رابطـه دارم و داشـته       زبانشون بهتعصب خیلی عالی به

نمیشه تشـخیص داد کـه    ریم اصالًتو دانشگاه می اند مثالً ه تو دو دهه اخیر خیلی تغییر کردهسفانأمت

مراتـب بیشـتر. یـا داخـل شـهر      اینا هم کُردند زبان  فراموش شده و لباس و پوشش کـردي هـم بـه   

ندرت پیدا میشه که لباس خودشونو استفاده کنند. تعصباتشون کـم شـده آداب و رسـوم    کرمانشاه به

  ».  فراموش کردن. یعنی میشه گفت هویت خودشونو فراموش کردن. هم

مـردم  :«گفـت کـه  ساله، هورام، با تحصیالت کاردانی در مورد دو قـوم دیگـر    35، مرد همچنین 

خاطر مذهب که سنی هستند هم تعصبات دینی دارند و هـم قـومی. اونـا هـم مثـل مـا در       سوران به

اصـالت   بی برخوردارند. مانع از حذف قوم خـود و فرهنـگ و  همین خاطر از اتحاد خواقلیت هستند به

قوم خود میشند سعی در حفظ و نگهداري اصالت خود دارند. اما کلهرها اقتصادشون با مرکـز خیلـی   

هاشـون   زبان فارسی با بچهآمیخته شده فرهنگ و آداب مرکز  (فارس) رو دارند ترویج میدن یعنی به

  ».پوشند نمیصحبت میکنند لباس کردي رو دیگه 

زیـاد بـین   :«نیز معتقد بـود کـه   ساله، کلهر، با تحصیالت کاردانی در مورد دو قوم دیگر  29مرد 
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گوئیم. مردمشـون عـالوه بـر     ها جاف می ها و سورانی هورامیهورام و سوران تفاوت قائل نمیشیم و به

 مـیگن کلهرهـا زبـان و    کننـد  گیرند و نقد مـی  هه میبلحاظ زبانی و پوششی در مقابل ما جکه به این

اند درکل اونا مردمی هستند که رو عناصرفرهنگی قوم کرد ازجمله زبان و  شان را فراموش کرده لباس

  ».لباس خیلی تعصب دارند

  

  قومی :ترجیح درونهاي قومیترجیحات گروه )2

گـردد،   شود و مرزهاي آن با افـراد بیـرون از گـروه تعیـین مـی      هنگامی که یک گروه تشکیل می

نظریـه انتخـاب    مطابق بـا . گیرد شکل میها  میان گروه ،گروه گروه و برون هایی مبتنی بر درون شنگر

بهترین شیوه با منافع و اهداف شخصی آنان سـازگار باشـد.   گزینند که به عاقالنه مردم هویتی را برمی

رابر فرد وجـود  هاي نامحدودي در ب شود، گزینه گونه که در دیدگاه برساخت گرا گفته می البته، همان

طور معقول یک فرد سفید پوست سوئدي را براي خـود  تواند به اي نمی ندارد. یک سیاهپوست نیجریه

هـاي هـویتی وجـود دارد، همچنـان      گزینـه  ۀهـاي کـه در مجموعـ    برگزیند. اما خـارج از محـدودیت  

تی کـه بـراي   تواند منافع فردي خـود را در هـوی   ها فرد می هاي زیادي هست که بر اساس آن انتخاب

  ).1384،سازد دنبال کند  (پراتکانیس و آرنسون خود می

دهنـد جـزء کـدام گـروه قـومی      هاي قومی مـذکور تـرجیح مـی   گروه"در پاسخ به این سوال که 

  گروهـی    گیـري ازدواج بـرون  عـدم شـکل   -2قـومی   تعلـق درون  -1طور کلی سه مفهـوم  ، به"باشند؟

گویـان متفـق القـول     که اکثر پاسخ دهد نشان میکه گردیدراج استخ ،گروه برونگرایش افتراقی به -3

روشـن  هـا،  هـا و  تحلیـل آن   بـا تجزیـه و تفکیـک مصـاحبه    گروهی هستند.  هائی درونداراي گرایش

 هـا  . آندهنـد همچنـان عضـو گـروه قـومی خـود باشـند        که هورام، کلهر و سوران ترجیح مـی گردید

سوران و هورام بعـد   .دواجی را هم با گروه قومی خود دارندبیشترین ارتباط، بده بستان معامالتی و از

کـه عضـو قـوم کلهـر باشـند و یـا        امـا از ایـن  .دیگر دارنـد یکترجیح و گرایش بیشتري به ،از قوم خود

سـاله، هـورام، بـا تحصـیالت      50عنوان مثال مرد کنند. بهمی تها داشته باشند مخالف مراوداتی با آن

اگه بخام انتخاب کنم که کدام قوم را انتخاب کنم همـان قـوم هـورام را     من« دیپلم اظهار داشت که:

باشـم. و  ن کنم که هورام هستم. و تو مرحله دوم ترجیح میدم کـه سـورا   کنم و افتخار می انتخاب می

  بنـدي   در آخر کلهر. چون هورام اعتقادات و کردارهاي خوبی دارند و از لحـاظ ایمـان مـذهبی و پـاي    

نم از دو قوم دیگر باالتر باشد و از لحاظ حفظ زبان و پوشش کرد و حفظ اصـالت از  مقدسات فکر کبه

  ».هستند دو قوم دیگر برتر و کوشا تر

با وجود لمس کردن برتري بعضی ابعـاد  «گوید:ساله، سوران، با تحصیالت کارشناسی می 32مرد 

عنـوان قـوم   سوران را به م بازم قومها انتخاب کنقوم  هورام از قوم سوران اما من اگه بخام از بین این

تر هستند مردمـی پـاك تـر هسـتند تـا      تر و رو راستکنم. چون مردم خودمان ساده خود انتخاب می
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  ». همین خاطر ترجیح میدم سوران باشممردم قوم کلهر و هورام یعنی قوم خودمان بهتر میدونم به

مـن بیشـتر بـا    «  گویـد: مـی نیـز  دیـپلم  ساله، سوران و با تحصیالت  21خانم مشابه با آن دو،   

گیرم و بعدش ترجیح میدم با مردم هورام رابطه داشته باشـم و   ها رابطه دارم و بهتر رابطه می سورانی

گیرم  دم بعد هورام اما با کلهرها زیاد ارتباط نمی طور تو قضیه ازدواج ابتدا سوران را ترجیح می همین

هایی داشتیم که خوب نبوده. نمیتـونم   ازدواج. چون یه تجربهخصوص تو قضیه  هو دوس ندارم بگیرم ب

  ».بگم دلیلشو ولی شاید مذهب هم تأثیرگذار بوده صریحاً

من اگه میتونستم انتخاب « ساله، کلهر، و با تحصیالت کارشناسی ارشد اظهار داشت که: 25مرد 

کـه دارم میبیـنم راحـت     کنم میان این سه قوم، همین کلهري را انتخاب میکردم چون االن شناختی

  »تر است زندگی با کلهرها و البته خوشتر است

یـک   دهند جزء کدامگانه ترجیح میهاي قومی سهگروه "پرسش هط بوهاي مرببا تحلیل مصاحبه

مفـاهیم و   4شـماره   . جـدول  قـومی اسـتخراج شـد    کـد محـوري تـرجیح درون    "بودنـد؟ از اقوام می

  دهد: طور خالصه نشان میهکدمحوري را ب

  گروه  گروه و برون درونگانه بههاي سه: مفاهیم و کد محوري استخراج شده از گرایش گروه4جدول شماره

 و گروه درونبه هورام شیگرا

  گروه  برون

 و گروه درونبه کلهر شیگرا

  گروه  برون

 و گروه درونبه سوران شیگرا

  گروه  برون

گروهی  (در تمام  تعامل درونتعلق به

ممانعت از ازدواج با –ها)  زمینه

 تعلق برون قومی ناهمسان –گروه  برون

 –) دراولویت دوم با سوران(

ادخال با ها دربی میلی بهتأثیرتفاوت

قوم تأثیرمنافع درگرایش به–دیگري

  گروه  از برون عدم دوست گزینی–خودي

گروهی  (در  تعامل درونتعلق به

مبادالت  –رفاقت–زمینه ازدواج 

نعت از ازدواج با مما –) اقتصادي

  تأثیر منافع درگرایش  –گروه  برون

  قوم خوديبه

(در   تعلق برون قومی ناهمسان

ممانعت از  -اولویت دوم هورام) 

تعامل تعلق به–گروه   ازدواج با برون

  گروهی درون

  قومی کد محوري: ترجیح درون

  

  : تفکرات قالبیهاي قومیذهنیت گروه )3

  هـاي قـومی چگونـه فکـر     هر گروه قـومی در مـورد دیگـر گـروه     این پرسش که پاسخِ در تحلیل

هـا   آنمیـان   داد نشـان مـی  کـه  مـد  دسـت آ  هب و یک کد محوري، تفکیک اقواممفهوم به 26کند؟ می

  نقش پررنگی دارند.  عبارت دیگر تفکرات قالبی و بهها ها و پیش فرض ذهنیت

یکـدیگر اسـت کـه    مرسـوم افـراد نسـبت بـه    تفکر قالبی نوعی از عقاید و باورهاي  از نظر تعریف،

هایی است  برند. تصورات قالبی تعمیم کار میها برحسب پیشینه و داشتن باورهاي کلی، آن را به گروه

). 1387امامی، سـید نقـل از  : بـه 2009:23(رتلنـد،    پـذیرد  که از فاصله اجتماعی و مذهب تأثیر مـی 
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توانند منشأ بسیاري هاي منفی قومیتی است که می هاي نگرشلفهؤترین متفکرات قالبی یکی از مهم

باشددیگر م اقواه با هعمال تبعیض در مواجاز رویکردهاي غلط و ا.  

در بسیاري از جوامع تصورات قالبی عامه از قبیل نسبت دادن هر یک از صفات خسـت، سـادگی،   

جـود داشـته و نـوعی    ساکنان هر یک از مناطق جغرافیـایی کشـور و  نوازي و تعصب بهزرنگی، مهمان

). عوامل مختلفی بر شکل گیري تصورات قالبی اثر گـذار  14:1392(نظري،  فرضی عاطفی است پیش

داوري بین قومی  است از جمله فاصله اجتماعی، عوامل شناختی، هویت قومی، اعتماد اجتماعی، پیش

  و دیگر عوامل.

هـر یـک از اقـوام نسـبت      ذهنیتو برداشت و  ها، چگونگی تفکر در این تحقیق بر اساس مصاحبه

ـ    ب بیست و ششدیگري در قالبه دسـت آمـد کـه حـاکی از آن اسـت کـه        همفهوم تفکـرات قـالبی ب

  گانه تحت تأثیر مذهب، نزدیکی جغرافیایی، قرابت زبـانی، تجـارب گذشـته و .... نسـبت     هاي سه گروه

  ارتند از:این برداشت ها عب هائی بعضأ مثبت و البته منفی دارند.گیري جهتبه

  انزواطلب؛   -5لجباز،  -4شاد،  -3مذهبی،  -2جاف،  -1  :هورام و سوران ازکلهر  الف) برداشت

خشـونت   -3کـرده،  باسواد و تحصـیل  -2افراطی،  يمناسک گرا -1 :برداشت هورام از کلهرب) 

  بی اصالت؛ -5غیرتمند،  -4(پرخاشگر)،  طلب

  خودبرتربین؛ -4مذهبی،  -3متحد،  -2بددهن،  -1 :سوران از هورام ج) برداشت

کـرد پالسـتیکی،    -4خشونت طلب،  -3غیرتمند،  -2بی اصالت،  -1: برداشت سوران از کلهر د)

  منفعت طلب؛ -7کرده،  معتاد، تحصیل -6گرم،  خون -5

  خــودبرتربین،  -3روز)، همتمــدن (بــ  -2بــا اصــالت،   -1 :هــورام ازســوران  ه) برداشــت

  کرده،  لتحصی -5مدار،  سیاست -4

کلهر  در مقایسه بااي دارند اماهمدیگر تصورات قالبی منفیها هرچند نسبت بههورام ها و سوران 

  . ددارهـا ذهنیـت منفـی     دیگـر گـروه  بـه نیز کلهر  هم کمتر است.ها نسبت به آنها داوري شدت پیش

اون چیـزي کـه زیـاد    « گویـد: ساله، کلهر، با تحصیالت کارشناسی ارشد مـی  25مرد عنوان نمونه: به

 ایـن هسـت کـه لجبـاز و یـک دنـده هسـتند و بـا واژه عمـري          ،شنیدم و البته دیدم از این مردمـان 

شنیدم که جاف ها عمري هستند. یعنی اگه اتفاقی بیفتاد یک دنده و  همیشه می اند و تقریباً جاافتاده

یه دیدي بین کلهرها هست اینـه  گیرند و البته  دل می لجباز هستند. و کینه اي هستند یعنی کینه به

سـازند   ك و لطیفه میوها جطور براي جاف که میگن غیرکلهر (هورام و سوران) جاف هستند و همین

  ».کنند شان میو مسخره
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  دهد: ، مفاهیم و کد محوري استخراج شده را نشان می5جدول شماره 

  گریهمد درمورد سوران هورام،کلهرو تیذهندرباره استخراج شده  میمفاه:  5شماره جدول

 مورد در کلهر تیذهن

  گرید قوم دو

 سوران و هورام تیذهن

  درموردکلهر

 مورد در هورام تیذهن

  سوران

 درمورد سوران تیذهن

  هورام

  بااصالت  بددهن  گراي افراطیمناسک  جاف

  متمدن  متحد  غیرتمند  مذهبی

  بازسیاست  مذهبی  پرخاشگر (خشونت طلب)  شاد

  خودبرتربین  خودبرتربین  (بی اصالت)پالستیکی   انزواطلب

  تحصیلکرده  بااصالت  تحصیلکرده  عمري (لجباز)

  خور )سوسک( قوالنچه     اعتیادخیز  هویت قومیمتعهد به

      خرگوش خور  1همه جاجگ

  کد محوري: تفکرات قالبی

  

  گریدی قومي هاگروههاي  ها و حسن عیب )4

هـاي قـومی   اي گروهه حسنو  ها عیبترین ماز نظر هر گروه قومی مه"در جواب این پرسش که 

هاي قـومی  که بیانگر ذهنیت دوگانه هریک ازگروه شدهایی استخراج مفاهیم و مقوله "دیگر چیست؟

 هايها همزمان وجه مثبت و منفی گروهبدین معنا که هر یک از گروه است همدیگرگانه نسبت بهسه

  کردند. دیگر را ذکر می

قوم دیگري و  معایب و محاسنگانه در مورد هاي قومی سهدست آمده از نظرگروه ههیم ب: مفا6 جدول شماره

  کد محوري استخراج شده از آن

 از سوران و هورام  

  منظرکلهر

 و کلهرازمنظرهورام

  سوران

 منظر از سوران

  هورام

 منظر از هورام

  سوران

  ها عیب

–جاف–بی رحم 

ارجحیت  –انزواطلب

اصول منافع به

–رفاقت مردانگی و

  - خودبرتربین

–فراموشی هویت کُردي 

–مناسک گراي افراطی

–پرخاشگر و خشونت طلب

 – گريمذهبی–معتادخیز

–عدم همبستگی قومی

عدم مراعات –غیرقابل اعتماد

  آداب اجتماعی اسالمی

–مدعی برتري قومی 

من اي وداکینه–بددهن

    اختالفاتزن به

  گر)(فتنه

مدعی برتري قومی  

عدم –(خودبرتربین) 

اعتمادپذیري 

چرب –دردوستی

  زبان  و متملق

–فرهنگ غنی –سادگی و صمیمیت –باسواد–دار و با معرفت مرام–شاد و خوشحال   ها حسن

 

باشد (معنی رایج و باشد و جاجگ هم همان آدامس کوهی میهاي هورام و سوران میحمه یا همه یک اسم در گویش .1

  باشد).موجود آن در میان این اقوام: کسی که تخصصش فروش آدامس (جاجگ) می
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 از سوران و هورام  

  منظرکلهر

 و کلهرازمنظرهورام

  سوران

 منظر از سوران

  هورام

 منظر از هورام

  سوران

فرهنگ بندي به پاي

اعتقادات –کُردي

–مذهبی قوي

  –همبستگی قومی

  عدم دروغگوئی

موقعیت  برخورداري از مزایا و

بروز و –اجتماعی مناسب 

  باکالس

هویت بندي به پاي

حفظ –ديکُر

زبان،لباس وفرهنگ 

موقعیت –قومی

–جغرافیائی مناسب

  تعلق مذهبی

حفظ –متمدن و بروز

حفظ –هویت کُردي

لباس و فرهنگ  زبان،

  باسواد - قوم

  (نگرش دوبعدي)  هاي مبتنی بر همین و همانکد محوري: پنداشت

  

  هاي مبتنی بر همین و همان ( نگرش دوبعدي)پنداشت) 5

همزمان شامل ارزیابی مثبت و منفی  ،یک شینگرش به ،شرایطی اشاره دارد کهنگرشی بهدوگانگی 

نقـل از ناصـري و   ) 2010فـابریگر و وگنـر (  ( .اختالف وجـود دارد  ،است و یا بین ابعاد مختلف نگرش

اما در  دلحاظ شناختی، مثبت ارزیابی کن ازیک کاال را  کسی ). براي مثال، ممکن است1393کیانپور،

دچار تناقض درباره چیزي یا کسی و یا از نظر احساسی  دمصرف آن نداشته باشعد رفتاري تمایلی بهب

  ، وجود دوگانگی نگرشی در مورد هر گروه قومی است. چه مشهود است نیز آن. در این مطالعه باشد

 هـر گـروه قـومی از منظـر     هـاي  ها و حسن عیبترین مهم"پرسش هاي مربوط به پاسخ با تحلیل

دیگـري دارد. بـدین   عدي بهگانه نگرشی دوبهاي سه شد که هریک از گروه مشخص "هاي دیگر؟ گروه

ذکـر اسـت کـه علـی رغـم      شـمردند. الزم بـه  زمان صفات منفی و مثبت دیگري را برمـی معنا که هم

ز مراتـب منفـی تـر ا   کلهر، بـه پنداشت دوگانه هر قوم از دیگري، نگرش گروه قومی هورام و سوران به

توان نتیجه گرفت تفاوت مـذهبی و موقعیـت    هورام بود؛ که مینگرشی هورام به سوران و یا سوران به

  دیگري دارد.رف در ذهنیت نسبت بهجغرافیاي تأثیري شگ

  

  ترین تجارب اقوام در برخورد با یکدیگرمهم) 6

در برخـورد بـا   هـاي مختلـف   ترین تجارب گـروه از سواالت مهم این مطالعه این بود که مهمیکی 

  هاي قومی چه بوده است؟دیگر گروه

توان گفت، نقش تعامالت اجتماعی در هویت ملی و انسجام اجتماعی در فرآیند  در این زمینه می

)، یکی از وجوه فرآیند انسجام 34:1392نقل از نظري،به 1985ادخال اجتماعی که از نظر ترنر (ترنر، 

هـاي   میـزان در هـم تنیـدگی گـروه    شود. ادخـال اجتمـاعی بـه    در جوامع تمایز یافته است آشکار می

اجتماعی موجود در یک جامعه اشاره دارد. فاصله اجتمـاعی بـین اقـوام منجـر بـه ایـن میشـود کـه         

اقـوام  شـود افـراد نسـبت بـه     تصورات قالبی شدت بیشتري داشته باشد اما روابط بین قومی باعث می
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زعـم  اقـوام را تغییـر دهـد. بـه    ها نسـبت بـه   دواري آن یشدیگر تجربیاتی را کسب کنند که تصور و پ

هـا   ها علیه دیگر افراد اسـت. فاصـله بـین گـروه     آلپورت، تصورات قالبی، فقدان همدلی متحدانه گروه

  تابعی از میزان تفسیرهاي ذهنی بر حسب ادراك تجربی جزئی است.  

  کلهر و سوران در برخورد با یکدیگر خراج شده از تجارب هورام،ت: مفاهیم و کدمحوري اس 7جدول شماره

 برخورد کلهردر تجارب

  گرید قوم دو با

 در وسوران هورام تجارب

  کلهر با برخورد

 دربرخورد هورام تجارب

  سوران با

 سوران تجارب

  هورام با دربرخورد

  تغییر نگرش بین قومی

تأثیر عدم تعامل در تفکر 

  منفی

- نزدیکی و برخورد منجر به

  یکاهش تصورات قالب

تأثیر مثبت رسانه در 

  گرایش به قوم دیگري

  تغییر نگرش بین قومی

تأثیر تعامل و برخورد در 

  کاهش ذهنیت منفی

نقش دیگران در القا تفکرات 

  قالبی

  نقش روابط در نگرش

  تغییر نگرش بین قومی

فاصله مکانی و جغرافیائی 

  باعث ذهنیت منفی

تأثیر معاشرت و تعامل در 

کاهش احساس و نگرش 

  یمنف

  تغییر نگرش بین قومی

نزدیکی و تعامل منجر 

  کاهش تفکرات قالبیبه

نقش دیگران در القا 

  تفکرات منفی

  کد محوري: تقابل ذهنیت با واقعیت

  

  تقابل ذهنیت با واقعیت )7

یگدیگر ها و اقوام بر حسب تفاوت هاي فرهنگی و برحسب حافظه تاریخی از اقوام، نسبت به گروه

بندنـد، در   کار مـی  ه تنها در رفتار، طرز تفکر و برقراري ارتباط اجتماعی با دیگران بهباورهایی دارند ک

شـود.   گیـري عقایـد و تصـورات قـالبی مـی      شکلها، منجر به نتیجه افزایش فاصله اجتماعی بین گروه

ها از طریـق مشـارکت اجتمـاعی، افـزایش نقـش رسـانه در تقویـت         تقویت روابط همدالنه بین گروه

و ایجاد ارتباط بین قومی، ترویج فرهنگ تعامل و تساهل در زمینـه ازدواج بـین گروهـی و     همگرایی

  تواند در کم رنگ شدن تصورات قالبی اثر گذار باشد. گروهی می  برون

افراد مورد مصاحبه ابتدا  اغلبها و مفاهیم استخراج شده از آن بیانگر این است که  نتایج مصاحبه

داشتند که با گذشـت زمـان و گسـترش تعـامالت متوجـه       دیگرگروه رد هاي نادرستی در موقضاوت

هـاي کلهـر    عنوان نمونه یکی از مصـاحبه شـونده   است. به ند نبودها هپنداشت طور که می ند که آنا هشد

کـه باهاشـون رابطـه     از دور قدیما یه ذهنیتی در موردشون  (هورام) داشتم... اما بعـد ایـن   من«گفت 

د یه چیزایی درست باشه اما خیلی از چیزایی رو که به این مـردم نسـبت میـدن    گرفتم دیدم نه، شای

خود من از دور که به اینا : «مصاحبه شونده دیگر از همین گروه قومی گفته است یا» ساختگی هست

(سوران و هورام) فک میکردم و یا هنوز باهاشون رابطه نداشتم ... حس خوبی نداشتم بهشـون. ... امـا   

لکردها و قشرجوانشونو دیدم و بیشتر باهاشون ارتباط گرفتم متوجه شـدم کـه خیلـی از    وقتی تحصی

مـن قبـل   «یکی از سورانی ها نیز تصریح کرده است که  ».این چیزهاي که شنیده بودم... اشتباه بوده
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ورد و که با دیگر اقوام مثال کلهرها رابطه داشته باشم دورادور یه ذهنیتی داشته ام اما در اثـر برخـ   این

تعامالتی که بعدا باهاشون داشتم شاید بشه گفت شصت هفتاد درصدش درست بوده و بقیه درسـت  

اي که بعدا کسب کـردم کـامال    طور بوده یعنی ذهنیتم با تجربه ها هم همین نبوده و در مورد هورامی

حسـاس  البتـه بخـش بزرگـی از اعتقـادات و ا    «هورامی نیز اظهار داشت کـه:  یک  ».کرد مطابقت نمی

کلهر و سوران دارم در نتیجه معاشرت و رفت و آمد با ایـن اقـوام بـوده ... خـود     خوبی که من االن به

که بیام و باهاشون برخورد داشته باشم خیلی گرایش خوبی بهشان نداشتم. ... ولی در  منم قبل از این

  ».کنم گذر زمان و تعامالت متوجه شدم اشتباه می

هـر   عیب هـا و حسـن هـاي   ترین مهم"و مفاهیم استخراج شده از پرسشبنابراین با ادغام کدها 

  به  دست آمد.کد محوري تقابل ذهنیت با واقعیت  "هاي دیگر؟ گروه قومی از منظر گروه

  

  ها  عقاید قالبی: طنزها و لطیفه)8

بـراي  که  استهایی  گیرد طنزها و لطیفه هاي اجتماعیی که در میان اقوام شکل میقالباز جمله 

بـین قـومی تـأثیر     1قالبی و عقاید در ایجاد تصور. این طنزها دهند نسبت می مهبههمدیگر ساخته و 

 "شـوخی و سـرگرمی  "هاي قومی بـا اهـدافی همچـون   ها از طنز و لطیفهو گروه افراد زیادي نیز دارد.

گـاهی   کنند. طنزهاي قومیتیاستفاده می "طرد و فاصله اجتماعی"و "تحقیر دیگري و خودبرتربینی

هاي بین قـومی در قالـب لطیفـه و خنـده بیـان       خشونت بین قومی و گاهی در قالب دوستیمنجر به

عقایـد  کـه حـین مصـاحبه،     رغـم ایـن  طور کلی اکثریت مردان و زنان مصاحبه شونده علیشود. به می

د چنـین  کردند اما اذعان داشـتند کـه وجـو   ها را بازگو میو طنزهاي قومی در مورد دیگر گروه قالبی

هـاي قـومی از گفـتن طنـز     دادند که گروهشود و ترجیح میطنزهایی سبب فاصله (شکاف) قومی می

ساله، سوران،  23مرد  مثالً در تعامالت بین قومی اثر منفی خواهد داشت. زیراقومیتی صرفنظر کنند 

 ،، چوپـان هافتـاد ها و سورانی ها میگن عقب  هورامیکردهاي کلهر به« گوید: با تحصیالت لیسانس می

کـنن کـه دنیـا    کارگیري این الفاظ رو این جوري بیـان مـی   دونم جا مونده، کوهی و ... و دلیل به نمی

نظـرم  خوابید، اداره میرین، تو شهر میچرخین و... به دیگه پیشرفت کرده شما هنوز با لباس محلی می

الفاظ رو بچسبونی باعث دشـمنی و   هم دیگه ایناگه باهم زمینه و یا سابقه دوستی نداشته باشی و به

کار ببره باعث نـزاع  ها رو به هژشه مثال اگه دو نفر همیدگه رو نشناسن برعلیه همدیگر این وادعوا می

میشه اما اگه دوست باشی مثال هم خوابگاهی یا هم کالس باشی میشه برا مـزاح و شـوخی اسـتفاده    

  »نظرم مشکلی نداره البته اونم بستگی دارهکرد به

   "تنـدخو " "کـرد پالسـتیکی یعنـی بـی اصـالت     "ها را بـا صـفاتی همچـون    ،کلهرهورام و سوران

  ، هـا نیـز  کلهر .کننـد  خطـاب مـی   "الزامـات دینـی  بندي به خرگوش خور یعنی عدم پاي" "منطقبی"

 

١. Stereotype  
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یک دنده و لجباز (عمري) " ، "همه جاجگ" "وت خورت" ،"جاف"ن صفاتی  همچون سورا هورام وبه

 ،"قوالنچـه خـور   "را سـوران  ،دهنـد. هـورام    نسبت مـی   "گیري بیش از حد اعتقادي سخت معنیبه

گویـان و   هـاي پاسـخ  ها و تحلیل صـحبت با تجزیه مصاحبهند. نک می توصیف "بددهن"و  "ايعقده"

  .همچنین ادغام کدها، کد محوري طنزهاي قومی استخراج شد

  

  تصوراقوام در مورد قوم خودي)9

  یبرترپنداري قوم

نسبت به قوم خود بوده است. بررسی و شـناخت   ،از دیگر اهداف مهم این تحقیق، مطالعه نگرش

قـومی و   شود تا با مقایسه نگرش درون هاي قومی در مورد قوم خودي باعث مینگرش هریک از گروه

بهتـر  هـا را  دیگر گروهبرون قومی بتوان درست یا اشتباه بودن تصورات قالبی هر گروه قومی نسبت به

دانند ذهنیت مثبت  ها می هایی که خود را متعلق به آنگروه. افراد ممکن است نسبت بهدادتشخیص 

دیگران داراي ذهنیت منفی باشند. کسی که علیه گروه خاصـی تعصـب دارد   داشته باشند و نسبت به

کـه هـورام و    دادنشان  هاتحلیل مصاحبه .کند ها را بشنود امتناع می از این که بی طرفانه سخنان آن

  اي که اجتمـاع و گـروه قـومی متعلـق     گونهسوران دیدگاهی برتري جویانه در مورد قوم خود دارند به

علی رغم برتر پنداشتن قـوم خـودداراي    هاپندارند؛ در نقطه مقابل، کلهرخود را مرکز همه چیز میبه

صـفات  هاي مثبت، بـه ر ویژگیقوم خودي بودند بدین معنا که عالوه بشان بهیک دوگانگی در نگرش

هاي منفی قوم خودي توجیهاتی ارائه  و سعی بـر  البته براي ویژگی .منفی قوم خود نیز اذعان داشتند

  تبرئه قوم خود داشتند. نتایج این مطالعه در زیر بیان گردیده است.

  از قوم خودي : مفاهیم و کدمحوري اسخراج شده از تصور هریک از هورام، کلهر و سوران8جدول شماره

  خود قوم از سوران تصور  خود تصورکلهرازقوم  خود قوم از هورام تصور

تاریخی و –اتحاد قومی باال–خودکفا 

–اعتقـــاد مـــذهبی بـــاال–باســـابقه

حفــظ –مهمــان نــواز–کــوش ســخت

سادگی –نژاد برترکُرد–باسواد–اصالت

 - اقتصـادي –طبیعتعالقه به–ازدواج

  آرام

 –تعصـب روي قــوم –اقتصـاد ضـعیف   

–ذیرش آسـان توسـط سـایر اقـوام     پ

ضـعف عقایـد   –جدي–بامرام وخونگرم

بـداخالق و  –تحصـیل کـرده  –مـذهبی 

–اهل تفـریح وکـوه رفـتن   –پرخاشگر

  - اصالت دار–غیرتمند

زبـان  –تعصب روي زبـان و لبـاس   

باصـفا  –هـا  سورانی مادر تمام زبـان 

–مهمـان نوازوخــونگرم –وصـمیمی 

–بااصـالت –شاد–غیرتمند–سادگی

   - صلح طلب

  حوري: برترپنداري قومیکد م

  

  هاي قومی از یکدیگرپیامد تلقی گروه

هـاي  که گـروه  دهد نشان میو کدهاي محوري استخراج شده از آن  وگوها ها و گفت پاسختحلیل 

گانه کُرد، تحت تأثیر تفاوت گویشی، مذهب، جغرافیاي زندگی ، فاصله اجتمـاعی و مکـانی،   قومی سه
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ها را ندارند و نوعی فاصله میـان  ادغام و ادخال با دیگر گروهتمایلی به ،تفکرات قالبی، طنزهاي قومی

فاصـله  به زنان و مردان مصاحبه شونده، صراحتاً شکل گرفته است:قوم کُرد  درونهاي حاضر در گروه

میـزان مخالفـت    از طریـقِ موجود میان قوم خودي با دیگر اقوام کُرد اذعـان داشـتند. فاصـله قـومی     

قابـل   وديخـ ازدواج بـا قـوم غیر  و برقراري روابط، مبادالت اقتصادي، همسرگزینی  هتجگویان  پاسخ

  .تحلیل است

ها و مقایسه کـدهاي  دست آمد که پس از ادغام آن هکد ب 115در مرحله کدگذاري باز،  باري،    

  شرح زیر است:خراج شد که بهتکد اس 8دوم که همان کدگذاري محوري است  مشترك در مرحله

  هاي فرهنگی قوم مرکزابل گرایشتق -1

  قومی ترجیح درون -2

  تفکرات قالبی -3

  عدي)هاي مبتنی بر همین و همان (نگرش دو بپنداشت -4

  تقابل ذهنیت با واقعیت -5

  طنزهاي قومی -6

  برترپنداري قومی -7

  فاصله بین قومی -8

  

  مقوله هسته: قوم مداري و فاصله بین قومی

هـاي  تلقی گروه"باشد و عالوه بر مطالعهصلی این پژوهش دو وجهی میکه هدف ا با توجه به این

نیز مـورد نظـر    "ها از همدیگراین گروه پیامد تلقی "؛ برآورد"قومی هورام، کلهر، و سوران از یکدیگر

فاصـله بـین   "عنوان مقوله هسته بخش اول پژوهش و مقولهبه "مداريقوم"جا مقوله است، لذا در این

تواننـد حـداکثر فضـاي    ن مقوله هسته بخش دوم پرسش انتخاب شد. این مقوالت مـی عنوابه "قومی

  هاي فوق را اشباع نموده و در خود جاي دهد.مفهومی مقوله

کننـدگان در تحقیـق   در واقع نتیجه نهایی این پژوهش نشان دهنده ایـن اسـت کـه مشـارکت      

فاصـله بـین قـومی    منجر بـه  این تلقی سازند ومداري برمیهاي قومی غیرخودي را براساس قومگروه

شود؛ بدین معنی کـه بازسـازي معنـایی انجـام شـده از درك و      هاي قومی قومیت کُرد میگروهمیان

اي است که سه قوم موصـوف در  گونهتفسیر مردم سه گروه قومی هورام، کلهر، و سوران از یکدیگر به

بنـدي   بندي و عدم پـاي  هاي قومی و یا پايلفهها و موها، مطابق با شاخصهها و وضعیتاکثر موقعیت

هاي قومی هورام، کلهـر، و سـوران   پرداختند. بدین معنا که گروهتوصیف یکدیگر میهویت قومی بهبه

فرهنگ (زبان، لبـاس، آداب و  مبنا و اساس توصیف یکدیگر را قوم و میزان وفاداري و عدم وفادراي به
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  اند.ساختهقومی همدیگر را برمیگفتمان در واقع در قالب دادند. رسوم) و هویت قومی قرار می

گـروه    بـرون شـوندگان، نسـبت بـه   دهد که بسیاري از مصاحبهاي نشان میبررسی متون مصاحبه 

ها، طنزها  و خصایص منفـی دیگـر   راحتی در مورد صفات، جوكذهنیت و برساختی منفی دارند و به

کردنـد.  هاي قومی بود، صـحبت مـی  شاخصهبندي به یا عدم پايبندي و  پاياقوام که بیشتر مرتبط به

مدارانه داشتند کـه براسـاس آن اجتمـاع و گـروه قـومی      گانه دیدگاهی قومهاي سهبیان دیگر گروهبه

هاي دیگر نسـبت بـه آن سـنجیده و    شود و تمام گروهیک فرد مرکز همه چیزها انگاشته میمتعلق به

ها خصوصیات گـروه خـویش را  (از جملـه حفـظ اصـالت، هویـت،       این گروهشود. هریک از بندي میدرجه

و از  بالنـد کردنـد و بـر گـروه خـودي مـی     زبان، لباس، آداب و رسوم و... قومی) مطلوب و مطبوع تلقی مـی 

  جستند.   گروه بیزاري میبرون

زنـدگی   هاي فرهنگی قوم مرکز ، تفاوت مذهب، تفکرات قالبی، جغرافیـاي در واقع تقابل گرایش

کنند که زمینه را براي تصور قالبی منفی عنوان بسترهائی عمل می(نزدیکی و دوري مکان زندگی) به

کند. مشارکت کنندگان در تحقیق بارها به این موضوع اشـاره  ها در مورد همدیگر فراهم میاین گروه

گسـترش فاصـله و   ر بـه هاي قومی منجـ ل با دیگر گروهداشتند که تفکرات قالبی، نبود ارتباط و تعام

شود، درحالی که با گسـترش روابـط بـین قـومی از شـدت      ادخال و ادغام با یکدیگر میعدم تمایل به

هـاي موصـوف   تفکرات منفی کاسته شده است. شایان ذکر است که بخشی از  تصورقالبی منفی گروه

هـورام و  کلهـر نسـبت بـه    کلهر و قـوم ویژه قوم هورام و سوران نسبت بهیکدیگر بهقوم کُرد نسبت به

  گیرد.ها نشئت میسوران از تفاوت مذهبی این گروه

هـا دارد تاکیـداتی اسـت کـه     مـداري ایـن گـروه   دیگري که حکایت از خودمـداري قـومی و قـوم    نکته

 ايگونـه قومی، فاصله قومی، طنزهاي قومی و دارند. بـه  شوندگان بر برترپنداري قومی، ترجیح درونمصاحبه

تـرجبح  هـا بارهـا  بـه   هاي قومی هورام، کلهر و سوران در طول مصـاحبه کنندگان گروه تکه مشارک

مبادالت اقتصادي، روابط اجتماعی، همسایگی، ازدواج و دوست گزینـی از گـروه قـومی خـود اصـرار      

گـروه و  بروندهنده وجود تصور منفی نسبت بههاي غیر خودي، که همین امر نشانداشتند تا با گروه

عنـوان  دگان در این تحقیق از قوم خود بهکننباشد . همچنین مشارکتگروه میدرونس تعلق بهاحسا

  کردند و از طنزهـاي قـومی در جهـت اثبـات ادعـاي خـود در ایـن زمینـه اسـتفاده          قوم برتر یاد می

  کردند.می

ت هـاي مشـارک  آمـده از تحلیـل مصـاحبه   دست هبنابراین براساس این مطالب و کدهاي محوري ب

که پرسش و هدف اصلی پـژوهش حاضـر دو بخـش اسـت،      کنندگان در این تحقیق؛ و با توجه به این

  هـاي قـومی هـورام، کلهـر، وسـوران مقولـه نهـایی        توان گفت براي بخش چگـونگی تلقـی گـروه   می

تبـع آن خودمـداري و   یکـدیگر و بـه  ها نسبت بهدهنده نگرش منفی این گروهکه نشان "مداريقوم "

باشـد و بـراي بخـش    فرهنگ و هویت قـومی مـی  بندي به ها در زمینه پايداري قومی این گروهبرترپن
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 "فاصـله بـین قـومی   "هاي قومی هورام، کلهر، و سوران از یکدیگر مقوله نهـایی  پیامدهاي تلقی گروه

  قابل استخراج است.

  

  مدل پارادایمی تحقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، بحث و پیشنهادنتیجه

هـاي قـومی هـورام، کلهـر، و     از چگونگی تلقی گـروه  يحاضر این بود که تصویر هدف از پژوهش

  را برآورد نماید. هاي حاصل از این تلقیدست دهد وپیامدسوران از همدیگر به

بـدین معنـا کـه     .دیگري نگرشی دوگانه داردهاي مذکور به که هر یک از گروهنشان دادها یافته  

، اهمیـت  دیگـر مهم  هداند و هم داراي صفات منفی.  نکتمثبت می ها را داراي صفاتهمزمان هم آن

بندي بـه هویـت قـومی در مقابـل      بندي و عدم پاي صفت و مقوله پايگانه بههاي سهقائل شدن گروه

هـا از  هـا و سـوران  اي که اکثریـت هـورام  گونهبه ،دیگري است هویت ملی/ مرکزي در تلقیگرایش به

عنـوان نخسـتین عبـارات در     فراموشی زبان، لباس و فرهنگ قـومی بـه   هویت ملی وصفت گرایش به

ها، براي توصیف دو قـوم هـورام و سـوران از ویژگـی تعلـق      کردند و یا کلهرکلهرها استفاده می تلقی

هاي قومیت از بیشـترین اهمیـت   ن است که مقولهایحاکی از  امر. این گرفتند بهره میهویت قومی  به

  ی:شرایط علّ

   برخورداري-

  ناهمسان از مزایا

  برترپنداري قومی -

 

  اي:شرایط زمینه

  مذهب -

  جغرافیاي زندگی-

  تفکرات قالبی-

 هايتقابل گرایش -

  فرهنگی قوم / مرکز 

 

هاي قومی هورام، کلهر و گروه تلقی

 سوران از همدیگر 

  شرایط مداخله گر:

 طنزهاي قومی  –فاصله قومی  –قومی  ترجیح درون

 پیامدها:

فاصله بین قومی –مداري قوم  

  هاي:ها و استراتژيتعامل

هاي قومی با عدم ادغام و ادخال گروه -هاي قومی از همدیگرگیري گروهمنفی و جبهه تلقی

 تقابل ذهنیت با واقعیت –پندارهاي مبتنی برهمین و همان  –یگر یکد
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  برخوردار است. ،ز یکدیگراین اقوام ا در تلقی

هـا و مفـاهیم   هاي عمده پژوهش که حاصـل یافتـه  مقولهسوال اصلی تحقیق، بهبراي پرداختن به

هـاي فرعـی   و سایر پرسـش  "هاي قومی کُرد از همدیگرچگونگی تلقی گروه"استخراج شده از سوال 

ت محوري اسـتخراج شـده،   پردازیم. ابتدا مقوالند میهستها پرداخته شد) (که در قسمت قبل به آن

اي و شـرایط  شـرایط علـی، شـرایط زمینـه    مطابق با چگونگی تأثیرگذاري بر پدیده مورد مطالعـه بـه  

هاي موثر در این پدیده مشخص شـد و سـپس   ها و استراتژيگر تقسیم شد و همچنین تعاملمداخله

هـاي قومیـت کُـرد    روهمداري میان گـ ها مشخص شد. این پیامدها شامل قومپیامدهاي این برساخت

هاي قومی هـورام، کلهـر، و سـوران از دیگـري     یک از گروه هر باشد. بدین معنا که دیدگاه و تلقیمی

ست کـه براسـاس آن   خواهی قومی دیدگاهیگرایی یا هویتباشد قومیتها میمداري آنثر از قومأمت

هـاي دیگـر   شـود و تمـام گـروه   یک نفر مرکز همه چیزها انگاشته مـی اجتماع و گروه قومی متعلق به

و  دانـد شود. پس شخص خود را نمونه مجسمی از فرهنگ خود میبندي مینسبت به آن سنجیده و درجه

  هاي فرهنگی گروه او بهترین است.فرض او این است که الگوها و شیوه

ویژه هورام هـا و  (به  هامداري و برترپنداري هریک از این اقوام و تاکید آنقومبنابراین با توجه به 

بندي و حفظ هویـت، فرهنـگ، زبـان،     قوم خودي و دیگري براساس پاي ها) بر توصیف و تلقیسوران

هـاي  هویت ملـی/ مرکـزي و فراموشـی شاخصـه    شش و ... قومی در مقابل گرایش بهآداب و رسوم، پو

باشد. از سـوي دیگـر   مداري میتوان گفت تلقی این اقوام از یکدیگر در قالب و براساس قومقومی، می

هـاي  چنین برساختی فاصله بین قومی میان گروه اي نتیجه و پیامد اینهاي مصاحبهیافتهبا توجه به

  .  باشدقومی هورام، کلهر، و سوران می

  گردد: میپیشنهادهاي کاربردي جهت کاهش تفکرات قالبی ارائه  ها و نتایج، براساس یافته در زیر

اي اقتصادي، اجتماعی، و آموزشی و فرهنگـی دولـت در راسـتاي    ه سیاست گذاريبهتر است  )1

طـوري کـه ادارات، دانشـگاها، و دیگـر محـیط هـاي آموزشـی و         ترکیب چند قومیتی اتخاذ شود بـه 

فرهنگی هر یک از شهرهاي استان کرمانشاه از ترکیب جمعیتی این سه قوم تشـکیل شـود ایـن امـر     

هاي ایـن  داوريوام شده، در نتیجه تصورات قالبی و پیشگسترش روابط اجتماعی بین این اقبه منجر

تقویــت ظرفیـت مبـادالت و ارتباطـات داخلـی، افزایــش       یابـد.  اقوام در مورد همدیگر کـاهش مـی  

هاي  شده، برگزاري مراسم مشترك ملی با حضـور گروه ریزي ارتبـاطات فرهنگی نظیر سفرهاي برنامه

 توانند در این راستا بسیار مؤثر واقع شوند. می ي محلی و غیره،ها و آواها گیري از آهنگ مختلف، بهره

آگاه کـردن افـراد   هاي فرهنگی و آموزشی و سازمان هاي مردم نهاد، براي  بهتر است سازمان )2

ارتقاي سطح آگاهی افراد دربـاره تنـوع   نیز در داوري و پیامدهاي آن و  ماهیت تصورات قالبی، پیشبه

گسـترش ارتباطـات بـین قـومی (کلهـر،      امه هدفمندي را از جمله تقویت برن هویتی درون اقوام کرد

 .ندیو اجرا نما یطراح هورام و سوران)
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مـورد   هاي رسمی استان کرمانشاه مانند رادیو و تلوزیـون  تواند در رسانه نتایج این تحقیق می )3

رادیـویی و روزنامـه   و  زیـونی یهـاي تلو  برنامه ، از این نظر که مسئوالن و سازندگاناستفاده قرار گیرد

بـاره  هـایی در  بـا تهیـه برنامـه    نماینـد سعی  و تحقیقات مشابه،با استفاده از نتایج این تحقیق  نگارها

 خود را اصالح نمایند.مخاطبین و نظر نگاه  ،همدیگرداوري هاي اشتباه اقوام نسبت به پیش

هاي فرهنگی ماننـد   میراث فرهنگی و گردشگري استان کرمانشاه  با اتخاذ سیاست بهتر است )4

ها، اداب دینـی مـذهبی)،    ها و عروسی برپایی نمایشگاهاي فرهنگی (صنایع دستی، آداب رسوم، جشن

گروهـی و همچنـین تعـامالت      در ایجـاد حـس همبسـتگی قـومی بـرون      گـروه، هر سـه   مشارکتبا 

 عمل آورد.اقدام مؤثري را بهبینافرهنگی 

منظور کـاهش تعصـبات محلـی و قـومی و     ابل بههاي شناخت متق اعتمادسازي و ایجاد زمینه )5

هـاي موجـود و     ها: هدف اصلی در این زمینه باید واسـازي کلیشـه   کاهش فاصلۀ اجتماعی میان گروه

 داوري باشد.  تر و دور از پیش ها با جانشین کردن نگاه پیچیده سایر گروهانگارانه و منفی به نگاه ساده

هـاي سـوران،    میان اقوام که  منجر به ایجاد تلقی بین قومکه یکی از تجربیات  با توجه به این )6

ا بوده است. لذا ارتقـاي سـطح سـواد و    ه هورام و کلهر شده بود سطح تحصیالت و حضور در دانشگاه

 .رشد آموزش و پرورش به ویژه در مناطق روستایی و محروم این اقوام ضروري است

هـاي  رخورداري همسان و به طور متـوازن گـروه  ها و نهادهاي دولتی و مدیریتی در بتالش سازمان )7

ها کـه در نهایـت منجـر بـه کـاهش      قومی مذکور از امتیازات و مزایا و کاهش تبعیض میان این گروه

  گردد.ها میتصورات قالبی میان این گروه

  

  منابع

 .جهانبخش صادقی، تهران: سمت شناسی،روان ،)1384اسدورو، سترام (

کـاووس سـیدامامی، محمدصـادق عباسـی،      ،عصر تبلیغـات )، 1384وت آرنسون  (الی، آنتونی و پراتکانیس

 .تهران: سروش

هـاي  مرکـز بررسـی   :تهـران  ،روایت غیریت و هویـت در میـان ایرانیـان    ،)1384(  تاجیک، محمدرضـا 

 .استراتژیک ریاست جمهوري

تماعی برهمگرایی بین قـومی  هاي جمعی و اجتأثیرات استفاده از رسانه ،)1395و همکاران ( ، زهراخرازي آذر

  101-70 ،34 سال دهم، شماره ارتباطات،-مطالعات فرهنگ در ایران، 

 .هزتهران: نشر شیرا ،هاقلیتا)، 1380خوبروي پاك، محمدرضا (

 .تهران: آواي نور ،شناسی اجتماعیروان)، 1387ستوده، هدایت اهللا (

فصلنامه خط هاي اصلی، خیزند؟ مروري بر نظریهیهاي قومی از کجا بر م)، هویت1387سیدامامی، کاووس (

 . 7سال دوم، شماره، اول
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 ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی، اي خـود  هاي قومی از تصاویر رسانه )، ادراك گروه1387سیدامامی، کاووس (

 .119-78، 4سال اول، شماره

کـز تحقیقـات   تهـران: نشـر مر   ،مـدیریت منازعـات قـومی در ایـران     ،)1388صالحی امیري، سیدرضا (

 .استراتژیک

فصـلنامه  ، هـا در ایـران  تنوع فرهنگی و تـداوم همزیسـتی آن   ،)1390کریمی، علی، و موذن، محمد هادي (

 .52-25، 1سال دوازدهم، شماره ،مطالعات ملی

طهمـورث    ،روش و طرح تحقیق کیفی؛ انتخـاب از میـان پـنج رویکـرد    ) 1390کرسول، جان دبلیو (

 .اري و مجتبی براري، تهران: نگاه دانشپور، اشکان الهیحسنقلی

علـی کریمـی     ،ها: راهنماي ارتباط کارآمد بین گروهـی  پیوند تفاوت)، 1383گودیکانست، ویلیام بـی،  ( 
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