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 چکيده
هاست که موضوع   های قومی در ایران از نظرگاه نابرابری و تبعیض قومی دهه وضعیت اقلیت

ها و مباحثات عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است، اما تجربة واقعی و انضمامی   دغدغه

های علمی و  ندرت موضوع بررسی عی و نهادهای مدرن ایران بههای اجتما ها در درون میدان قومیت

ها درون نهاد تاثیرگذاری همچون دانشگاه   های زیستة کردها و تر   تجربی بوده است؛ بررسی تجربه

اساس، این مقاله با   تواند فهم ما را از کارکردهای قومی نهادهای مدرن در ایران سرفا ببخشد؛ براین  می

و پدیدارشناسانه، تجربة زیستة قومیتی دانشجویان تر  و کرد را با تمرکز بر رویکردی کیفی 

های   بدین منظور، مصاحبه. کند میهای تبعیض و نابرابری در چهار دانشگاه در ایران بررسی   تجربه

وتحلیل   ها با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه  دانشجو انجام شده است. داده 99ای با   ساختاریافته  نیمه

دهند که  ها نشان می مضمون فرعی بوده است. یافته 9مضمون اصلی و  9اند که برآیند آن،  شده

توجهی از حس  خصوص کرد، دربردارندة وجوه قابل تجربة دانشگاه برای دانشجویان تر  و به

 خصوص حول دو محور زبان و مذهب است. تبعیض و نابرابری قومی به
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 طرح مسأله

ترین مسائل قابل طرح و بررسی در حوزه قومیت در جامعة چندقومی ایران،  یکی از مهم

های قومی در میدان و چارچوب نهادهای مدرن  خصوص اقلیت های قومی به تجربه گروه

ومی، قواعد و روابط و مناسبات درون نهادهای مدرن را های ق است؛ اینکه هریک از گروه

اند که  جهت مهم های زیستة قومیتی ازاین کنند. مطالعه و فهم این تجربه چگونه تجربه می

ضمن تعمیق شناختمان از کارکردها )و البته کژکارکردها( و عملکردهای نهادهای مدرن در 

زمینه را نیز آشکار  ین نهادها دراینهای احتمالی موجود در ا عرصة قومیتی، نابرابری

 سازند. می

ترین نهادهایی باشد که  از میان نهادهای مدرن، نهاد دانشگاه شاید یکی از مهم

توان ادعا کرد که  های زیستة قومیتی، بایسته و الزم است. می اش از زاویه تجربه بررسی

ها در آن به  میختگی قومیتمدرنی است که آ  دانشگاه در ایران، یکی از چند میدان و عرصه

ها به قول فکوهی،  ها در دانشگاه دهد. این حضور متنوع قومیت بیشترین میزان رخ می

خصوص  ها به فرهنگی دانشگاه-اعتنایی برای غنای علمی های قابل بااینکه حامل پتانسیل

های   یاستهای متنوع و غنیِ قومی در دانشگاه است، اما با رویکردها و س دلیل حضور زبان به

بخشیدن به وضعیت کنونی  قومی و تداوم-های محلی توجه به هویت عدم»غلط در دانشگاه و 

، اغلب به پتانسیلی «ای کرده است های آموزشی کشور حاشیه ها را در نظام که این هویت

براین، بررسی نهاد دانشگاه از این نظر نیز   (. افزونFakouhi,  2007شوند ) مخرب تبدیل می

ز اهمیت است که دانشگاه بیش از هر نهاد مدرن دیگری، بنای مفروض خود را بر اصول حائ

گرایانه گذاشته است و وجود  طرفانه و غیرقوم گرایی و نگرش بی ها، عام مدرن برابری فرصت

دار   طور مضاعف مساله گذارانة قومی در آن به  مدارانه و تبعیض  هرگونه رویکرد و سیاست قوم

 از است.س  و مساله

ها و کردها در  های تر  در این تحقیق قصد داریم به مطالعة تجربهاساس،   براین

لحاظ جمعیت بعد از  دانشگاه بپردازیم که دومین و سومین گروه قومی بزرگ ایران به

Population & Housing Census)ها هستند  فارس
1
مشخصاً در این پژوهش، . (1996:6 ,

و تر  را از نظرگاه تجربة تبعیض و نابرابری قومی در دانشگاه  های دانشجویان کرد تجربه

های قومی برای ما مستقیماً برآمده از تجربة  شدن تبعیض و نابرابری ایم. مساله بررسی کرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اطالعات ترکیب قومی نیستندسه سرشماری بعدی در ایران دربرگیرنده  -1
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ها و کردها در سه دانشگاه تبریز، تهران و  زیستة دانشگاهی و حاصل تماس و ارتباط با تر 

ها بوده است. همچنین در سطحی  شایند قومی برای آنهای ناخو عالمه و مشاهدة تجربه

ها و  های قومی ازجمله تر  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی علیه گروه   تر، تبعیض  عام

هاست در داخل و خارج کشور موضوع مباحثات عمومی بسیار بوده  خصوص کردها سال به

ها و  ه این تبعیضطلبانه نیرومندی نیز حول باور ب های قومی و هویت است و گفتمان

های علمی   اند، اما این مباحثات عمومی کمتر پشتوانة پژوهش ها شکل گرفته نابرابری

اند و بخشی از این مباحثات و ادعاها نیز   نگر را داشته  های کیفی و درون  خصوص پژوهش  به

پژوهش اند. این  های قومیِ کردی و ترکی بوده های گفتمان نمایی بسا آمیخته به بزرگ چه

تواند با ارائة تصویری مبتنی   ضمن برداشتن گامی در مسیر پرکردن این کاستی پژوهشی می

ها و نابرابری قومی در ایران  بر شواهد تجربی، مشارکتی در مباحثات عمومی درباره تبعیض

 نیز باشد.

گفته در حوزه مطالعات کیفیِ تبعیض و نابرابری قومی در  با توجه به کاستی پیش

ترین ابعاد و   های اجتماعی، مطالعه حاضر از نوع اکتشافی خواهد بود تا بتواند مهم نمیدا

های تبعیض و نابرابری قومیتی دانشجویان کرد و تر  را در میدان دانشگاه   های تجربه مؤلفه

شناختی توجه بر   بندی کند. درواقع ما قصدمندانه و براساس تصمیمی روش  فهم و صورت

های مبتنی بر تبعیض مثبت قومی را  ابری و پذیرش قومی و حتی تجربههای بر  تجربه

های قومی تمرکز کنیم که  ها و سطوحی از تجربه نهیم تا بتوانیم بیشتر بر ابعاد، الیه  وامی

کنند تا   کنند و کمک می  حس تبعیض و نابرابری را به دانشجویان کرد و تر  منتقل می

هایی   ها و محورهایی و با چه سازوکارها و شیوه  چه زمینهبفهمیم چنین تجاربی بیشتر حول 

گونه تبعیض و  قراردادن تصویر وضعیت مطلوب که در آن هیچ  العین با نصب خورند.  رقم می

ها هرچه بیشتر شواهدی خالف این وضعیت را  نابرابری قومی در دانشگاه وجود ندارد، یافته

شود.  انشگاه از وضعیت مطلوب آشکار میبه دست دهند، دورتر بودن وضعیت کنونی د

بسا بتواند وجوه مهمی از مناسبات قومی را هم  چنین تمرکزی بر تجربه نابرابری قومی چه

نادیده گرفته شده و   گرایی و ناسیونالیسم ملی( های رسمی )مثل اسالم که توسط ایدئولوسی

 شود آشکار سازد. بازنمایی نمی

گذاری قومی  های مهمی برای سیاست توانند داللت یهای این پژوهش م هرچند یافته

مداران نیست بلکه گسترش  ترین هدف پژوهش، ارائه راهکار به سیاست داشته باشد اما مهم

قومیست؛ مرزهایی ناپیدا و دیوارهایی از جنس منافع، فرهنگ و   فرهنگی و میان  فهم میان

سبت به یکدیگر را دشوار و بغرن  ها ن ایدئولوسی همواره در  همدالنه و انسانی قومیت
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ها و کردها بهترین راه این است که اجازه داده  سازند. معتقدیم برای در  وضعیت تر   می

های خویش باشند. در بیان ضرورت چنین   شود از زبان خود سخن بگویند و راوی تجربه

ابری قومی در ها و کردها از تبعیض و نابر های زیستة تر  ای همین بس که تجربه مطالعه

ندرت موضوع مطالعات اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته  درون نهادهای مدرن ایران تاکنون به

 است.

 پيشينه تحقيق

ای نسبتاً رشد یافته در کشورهای غربی  قومی، حوزه-های نژادی ها حول نابرابری پژوهش

کاو انجام  درون های کیفی و زمینه ازجمله با روش این است و تاکنون تحقیقات بسیاری در

 ها به شرح زیرند: گرفته است که بخشی از آن

فرهنگی دانشجویان اقلیت -( به بررسی بیگانگی اجتماعی1986) 1و رالیسون 1ام.لو

اند که بیگانگی دانشجویان اقلیت در دانشگاه  اند و به این نتیجه رسیده نژادی پرداخته-قومی

سفیدپوست است و دانشجویان اقلیت غالباً  )با اکثریت سفیدپوست(، بیشتر از دانشجویان

 2و هارتمن 9های تحقیق فیشر کنند. یافته بودن فرهنگی و انزوای قومی می احساس زیرسلطه

مشغولی بیشتری نسبت به  ( حاکی است که دانشجویان اقلیت نژادی و قومی دل1995)

و قومی است که علیه  های نژادی داوری ها و پیش مسائل نژادی دارند و علت این امر، تبعیض

وبیش در محیط دانشگاه احساس بیگانگی دارند. نتای   ها کم رو آن گیرد. ازاین ها انجام می آن

تبار بیش از دیگر  دهد که دانشجویان آفریقایی ( نشان می2000و همکاران ) 9تحقیق آنسیس

بر دانشجویان و ای و نژادپرستانه و رفتار نابرا ها، باورهای کلیشه ها وجود تبعیض قومیت

اند و دانشجویان سفیدپوست کمتر از همه. نتای   اساتید و کارکنان دانشگاه را تجربه کرده

های  دهد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی که از اقلیت ( نشان می2007) 2تحقیق هیرتادو

ند  تری نسبت به سفیدپوستان دارند و اعتماد پایین و تعامل ا اند، خودانگاره ضعیف  نژادی

اند که  ( نیز نشان داده2007) 9و گریفین 7بریت-هاست. فرایز ها، مشخصه آن با دیگر گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها و  های تحصیلی خود و مقابله با اسطوره پوست برای اثبات شایستگی دانشجویان سیاه

بسیاری را صرف « های عاطفی  هزینه»های منفی درباره سیاهان، زمان، انرسی و  کلیشه

پوستان  برای ادغام در فرهنگ مسلط مجبور به گسستن از اجتماع سیاه کنند و بعضاً می

 شوند. می

ها درخصوص تبعیض و نابرابری قومی در ایران  اما در قیاس با مطالعات غربی، پژوهش

های تجربی منتشرشده  شود. بیشتر پژوهش ای رشدنیافته و نوپا محسوب می هنوز هم حوزه

 بعدازآن هستند.و  91زمینه مربوط به دهه  دراین

دهد که در میان سه گروه قومی تر ،  ( نشان می2006پژوهش میرزائی و فتحی )

کرد و فارس، هویت قومی در دانشجویان کردِ سنی و هویت ملی در دانشجویان فارس 

احساس »دهد که بین متغیر  ( نشان می2008تر است. پژوهش ربانی و همکاران ) قوی

ابطه منفی نسبتاً باالیی وجود دارد و احساس محرومیت و هویت ملی ر« محرومیت نسبی

( نیز در پژوهش خود عیناً به یافته 2012شود. میرزائی )   باعث تقویت هویت قومی می

( حاکی است که 2011است. تحقیق رضایی و همکاران )  پژوهش ربانی و همکاران رسیده

نوعی  ویان را تقویت نماید و بهبرنامه درسی پنهان دانشگاه نتوانسته است هویت ملی دانشج

( در پژوهشش به این 2012زاده ) قلی زمینه اذعان کرد. این بودن دانشگاه در  باید به ناموفق

نتیجه رسیده است که میزان احساس تبعیض، میزان انسجام اجتماعی و پایگاه اجتماعی با 

ه و قادرزاده و میزان گرایش به هویت قومی دانشجویان رابطه دارند. پژوهش قادرزاد

دهد که هرچه متغیرهای سطح تحصیالت، یادگیری تعاملی،  ( نشان می2012نیا ) شفیعی

ها  گرایی در آن تعامالت اجتماعی و روابط انجمنی در دانشجویان بیشتر و باالتر باشد، قوم

( به این نتیجه رسیده است که از 2013زاده و همکاران ) پژوهش سراجکمتر خواهد بود. 

قومی  چهار قومیت )تر ، فارس و کرد و لر(، فقط میانگین فرهنگ اعتماد بین میان

تر از حد متوسط است و کردها باالترین میانگین احساس تبعیض را  دانشجویان کرد پایین

های نظام آموزش عالی درزمینه  ( با بررسی چالش2018نیز دارند. باللی و محبی )

توجهی به تکثر و تنوع قومیتی در  اند که بی رسیده های قومی به این نتیجه گذاری  سیاست

های اقوام مختلف، تبعات و  شناسایی و معرفی فرهنگ های دانشگاهی و عدم محیط

 دنبال دارد. های بسیاری را در آموزش عالی به چالش

ها در ایران نشان  گرفته دربارة تجربه و وضعیت قومیت های انجام مروری بر پژوهش

ها و دیگر   هایی که بررسی تبعیض و نابرابری قومی در دانشگاه پژوهش دهد که اوالً می

اند و مساله تبعیض قومی، در  شان باشد، بسیار اند  نهادهای رسمی ایران موضوع اصلی
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های فرعی در حاشیه موضوعات قومی دیگر  ها صرفاً یکی از مباحث یا فرضیه اغلب پژوهش

ای آسان و در  عنوان نمونه انی، دانشجویان اکثراً بهخصوص در مطالعات ایر است؛ ثانیاً به

های قومی دانشجویان در  اند و بررسی تجربه دسترس برای بررسی مسائل قومی انتخاب شده

متن و زمینه خودِ میدان دانشگاه موضوعی به نسبت مغفول بوده است. ثالثاً اکثر قریب 

اند. این وضعیت حاکی از سهم  کردهاتفاق مطالعات قومی از بیرون به مسئلة خود نظر  به

ندرت پژوهشی را  کاو در این حوزه است. در این حوزه، به های کیفی و درون اند  روش

های اجتماعی  ها در دانشگاه و دیگر میدان گر منظر و تجربه خودِ قومیت یابیم که روایت می

 اعتناء در مطالعات این حوزه است. باشد و این، خالئی قابل

 ظریچارچوب ن

های بوردیو درخصوص بازتولید فرهنگی در میدان آموزش چارچوب  در این تحقیق، دیدگاه

ها و  مفهومی اصلی ما را تشکیل خواهد داد. بوردیو جامعه را به بازاری بزرگ با بخش

کند  منطق خاص هر میدان تعیین می»کند و معتقد است که  های مختلف تشبیه می میدان

صورت سرمایة  زار خریدار دارند و در رابطه با این میدان بهچه خصوصیاتی در این با

واره  هبیتاس یا عادت«. کنندة عمل هستند کنند و درنتیجه، عامل تعیین مشخصی عمل می

های فکری و  ای کمابیش ثابت از تمایل مفهوم کلیدی بوردیو است. هبیتاس به مجموعه

هایی خاص  های کنشگران در موقعیت شود که محصول تجربه وخوها گفته می رفتاری یا خلق

(. بوردیو همچنین Jalaeipour & Mohammadi, 2008:318در ساختار اجتماعی است )

مرتبة اجتماعی و قدرت خاصی »مفهوم سرمایه و انواع مختلف سرمایه را مطرح کرده است. 

 شود، در وهلة نخست به سرمایة خاصی که در میدان مشخصی به عامالن نسبت داده می

(. Bourdieu, 2014:167« )توانند در آن میدان به کار اندازند ها می بستگی دارد که آن

های نمادها و  معنای تحمیل نظام است که به 1«خشونت نمادین»دیگر مفهوم مهم بوردیو 

های مشروع تجربه شوند. از  صورت نظام ها و طبقات، با این هدف است که به معناها به گروه

هستند که خشونت نمادین را اعمال   ای های آموزشی نهادهای عمده منظر بوردیو نظا

 (.Jenkins, 2006کنند ) می

کنندگان  کند که در آن، بین اشغال را نیز همچون میدانی تلقی می  بوردیو دانشگاه

ها و تعیین قواعد مسلط بر میدان  های درون میدان، بر سر تصاحب و افزایش سرمایه جایگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Symbolic Violence 
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ارد. بوردیو بااینکه چندان به روابط قومی در دانشگاه نپرداخته است، ولی کشمکش وجود د

ارتقا در  های درخشانی را دربارة منطق ادغام و طرد فرهنگی و ارتقا و عدم طورکلی بینش به

های آموزش ازجمله دانشگاه مطرح کرده است؛ ازنظر وی هرچه میان فرهنگ آموزشی  نظام

های فرد( همسویی و تجانس باالتری باشد،  واره رد )عادت)میدان( و فرهنگ محیط خاص ف

احتمال جذب و موفقیت در نهاد آموزشی بیشتر و اگر عکس این باشد، امکان طردشدگی 

( به کارکرد 1970(. بوردیو در کتاب بازتولید )Firouzabadi, 2015:156-157بیشتر است )

هایی است  معنای شیوه لید فرهنگی بهپرداخته است. بازتو  نظام آموزش« بازتولید فرهنگیِ»

ها، همراه با سایر نهادهای اجتماعی، موجب استمرار و تکرار  که مدارس توسط آن

 (.Giddens, 2012:742شوند ) های متوالی می های اجتماعی و اقتصادی در نسل نابرابری

ست که شناختی در میدان آموزش نیز پرداخته ا تر بوردیو به روابط زبان طور مشخص به

اند... حتی  شناختی همیشه روابط قدرت روابط زبان»ازنظر بوردیو  آید. بسیار به کار ما می

وبرگی از روابط قدرت تاریخی را   شناختی نیز شبکه پیچیده و پرشاخ ترین مبادله زبان ساده

ر عنوان ابزا توانند به کلمات می»(. ازنظر بوردیو Jenkins, 2006:234« )کند وارد صحنه می

فروشی یا تحقیر استفاده  دانی، افاده های آداب عنوان نشانه الزام و فشار، تعدی و ارعاب و به

ترین  ( در میدان دانشگاهی، استفاده از زبان یکی از مهمBourdieu,1982:1« )شوند

آور و نشانه فرادستی است  منزلت« سبک سطح باال»گفتن به  های مبارزه است و سخن شیوه

(Jenkins, 2006: 241&238 به باور بوردیو .)«بخشی و  در فرایند برساخت، مشروعیت

کننده ایفا  تحمیل یک زبان رسمی و استاندارد ]زبان نرمال[، نظام آموزشی نقشی تعیین

عنوان مجرای اصلی دسترسی به مشاغل اداری و   نظام آموزشی با قرارگرفتن به«. کند می

مراتب زبانی و دفاع از زبان مشروع و حاکم ایفا  عمومی، جایگاهی محوری در تقویت سلسله

گیرد  طریق روابط قدرت زبانی در خدمت بازتولید فرهنگی و اجتماعی قرار می کند؛ بدین می

(Bourdieu, 1982: 48-49با وام .) عنوان  توان زبان فارسی را به گیری از نظریه بوردیو می

ها بر  نظر گرفت که تسلط متفاوت قومیت زبان مسلط بر دانشگاه و منبع سرمایه فرهنگی در

 تواند نوعی روابط قدرت زبانی را شکل دهد. آن، احتماالً می

های مشخص بوردیو درباره روابط قدرت زبانی در نظام آموزش، عمده  سوای بحث

چرخد که قواعد مسلط بر نظام  های بوردیو درخصوص آموزش حول این موضوع می بحث

های  واره خصوص متوسط و در تضاد با عادت های طبقة باال و به هوار آموزشی براساس عادت

شود طبقات پایین با این محیط احساس  می  اند و این امر سبب طبقات پایین شکل گرفته

توان به حوزة روابط قومی نیز بسط داد  کنند؛ اما همین دیدگاه را می مؤانست و بیگانگی  عدم
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که در   بحث بوردیو باشد. در جوامعی چندقومیتی آنکه نیازی به تغییر منطق اساسی بی

های یک قوم در موقعیت مسلط یا هژمون قرار دارد،  کلیت جامعه، زبان و مذهب و اسطوره

های قومیِ گروه مسلط  واره نیز زبان و مذهب و عادت  رود که در دانشگاه این احتمال می

بی فشار آورد. پژوهش ما بررسی های زبانی و مذه ها به اقلیت حاکم شود و محیط دانشگاه

تجربی چنین احتمالی از خالل تجارب زیسته دانشجویان تر  و کرد است. همچنین به این 

گوید و طبیعی است که در  نکته نیز باید توجه داشت که بوردیو در فرانسه الئیک سخن می

ما به نظر ای روابط نابرابر مذهبی چندان موضوعیت ندارد، ا نظام آموزشیِ چنین جامعه

رسد گسترش بحث بوردیو درباره روابط نابرابر زبانی، به روابط نابرابر مذهبی در نظام  می

آموزشی ایران، شدنی و بلکه الزم است؛ لذا این سؤال درخور طرح است که آیا تجارب 

توانند بازنمای نوعی روابط قدرت  هایی مذهبی همچون کردهای اهل تسنن می زیسته اقلیت

 دانشگاه باشند؟ مذهبی در

برنامه درسی »گیری دو مفهوم  در بسط و تکمیل چارچوب مفهومی بوردیویی، وام

تواند سودمند باشد.  از رویکرد انتقادی به آموزش نیز می« برنامه درسی پنهان»و « آشکار

ازآن، چتری شد برای  های پس و دهه 1970ویژه در دهه  وتربیت به رویکرد انتقادی به تعلیم

پوستان و طبقات کارگر و فقیر.  رفتار مدارس و جامعه درخصوص زنان، رنگین بررسی

هایشان در  های آموزش غالباً جوانان را برای جایگاه پردازان انتقادی معتقدند که نظام نظریه

 Bolotinسازند )   لحاظ طبقاتی، جنسیتی و نژادی آماده می یک نظم اجتماعی نابرابر به

Joseph et al, 2017:238.) 

پردازان انتقادی، بازتولید روابط نابرابر طبقاتی و نژادی و قومی  ازنظر گروهی از نظریه

گیرد. برنامة درسی دو  خصوص از طریق برنامه درسی پنهان انجام می در نظام آموزش به

شده است و از  که شامل مهارت و موضوعات شناخته 1«برنامة درسی آشکار»وجه دارد؛ یکی 

شده مثل تاریخ، جغرافیا، ادبیات، مطالعات   تعیین ی درسی مشخص و ازپیشطریق واحدها

کند که حامی وضع موجود و  هایی را مشروع تلقی می ها و معرفت اجتماعی و غیره دیدگاه

ها را در ذهن یادگیرندگان درونی  کند آن اند و سعی می در پیوند با ساختار قدرت حاکم

ها و رفتارها را شکل  ها، نگرش که در خفا ارزش 1«نبرنامة درسی پنها»سازد و دیگری 

وتربیت است  ها و منافع ضمنی و مستتر در تعلیم بخشد و ناظر به ارزش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Overt Curriculum 

2. Hidden Curriculum 
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(Khosravi,2011:7-9با الهام از نظریه انتقادی درخصوص برنامه درسی، می .)   توانیم در

بر   هی و تاثیراتشهای درسی دانشگا دانشجویان کرد و تر  را از وجوه قومیتی برنامه

 کنیم. دانشجویان کنکاش 

نکته مهم در رابطه با چارچوب مفهومی این است که استفاده ما از مفاهیم نظریه 

ه قومی دانشجویان زیستتجربهوتربیت، از دریچه و رهگذر  بوردیو یا رویکرد انتقادی به تعلیم

زیسته دانشجویان تر  و کرد های  خواهیم بدانیم از خالل تجربه تر  و کرد خواهد بود. می

از روابط قدرت قومی در میدان دانشگاه قابل حصول -ناپذیر  هرچند تعمیم –چه فهمی

 است.

 تحقيق  روش

پژوهش حاضر، تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است. هدف پدیدارشناسی، تمرکز مشتر  

بخشند و  عنا میهای زیسته خود م ها چگونه به تجربه باره است که انسان بر کاوش دراین

کنند  شکل جمعی به آگاهی تبدیل می طور فردی، هم به ها را هم به آن

(Mohammadpoor, 2011:262به .) شناختی را براساس  طورخالصه، پدیدارشناسیِ جامعه

 شناسیم: چهار ویژگی و مؤلفه محوری می

اد مرتبط صورتی معرفی شوند که افر مسائل باید به»دیدن چیزها از نگاه دیگران: -1

 «.فهمند ها را می آن

های مختلف مردم، چیزها را به شکل متفاوتی  گروه»ها:  متکثربودن واقعیت-1

 «.ببینند می

های زیسته را با جزئیات  کوشند تجربه می  جای تبیین توصیف: پدیدارشناسان به-9

 توصیف کنند.

شده از  ی استخراجها اتکا به فرضیه تعلیقِ باورهای فهم متعارف: توصیف چیزها بی-2

 (.Denscombe, 2010:95-99های فهم متعارف ) داوری ها و پیش نظریه

گیری منعطف  نگر، توصیفی و مبتنی بر بهره اساس، مطالعه حاضر رویکردی درون براین

ها خواهد داشت و در پی پاسخ به این پرسش است که دانشجویان تر  و کرد چه  از نظریه

 و نابرابری قومی در دانشگاه دارند.ای از تبعیض  فهم و تجربه

استفاده « گیری هدفمند نمونه»کنندگان برای مصاحبه از روش   برای انتخاب مشارکت

های تیپ مطلوب نمونه در نظر گرفته  ترین ویژگی در این روش، عموماً عام»ایم.  کرده

پس در پی توان پیدا کرد و س کوشد دریابد این افراد را در کجا می شود و محقق می می
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واجد دانش و تجربه الزم »(. این افراد باید Baker, 2010:189« )آید شان برمی مطالعه

(. مال  ما برای تشخیص Flick, 2008:144« )درباره موضوع یا مساله موردبررسی باشند

ترین ویژگی  عنوان عام قومیت دانشجویان، زبان مادریشان بوده است و زبان ترکی و کردی به

قومیتِ تر  و کرد لحاظ شده است. درخصوص کردها تالش شده با هر دو گروه  برسازنده

ها از چهار دانشگاه  مذهبی اصلی کردها یعنی کردهای سنی و شیعه مصاحبه شود. نمونه

عنوان  اند؛ دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه از پایتخت، دانشگاه تبریز )به انتخاب شده

عنوان دانشگاهی با اکثریت  دانشگاه کردستان )به زبان( و دانشگاهی با اکثریت تر 

 کردزبان(.

 99بوده است؛ در این پژوهش، اشباع نظری با « اشباع نظری»گیری  مال  پایان نمونه

اند. از میان  نفر تر  11نفر کرد و  19دانشجو،  99آمد. از میان این   دست  مصاحبه به

نفر خانم و  11اند. ازنظر جنسیت،  شیعهنفر کرد  11نفر کرد سنی و  19دانشجویان کرد، 

نفر از دانشگاه  2نفر از دانشگاه تهران،  9نفر،  99نفر آقا هستند. همچنین از بین این  19

لحاظ مقطع تحصیلی  اند. به نفر از دانشگاه عالمه 11نفر از دانشگاه تبریز و  11کردستان، 

 اند. ر در مقطع دکترا بودهنف 2نفر در ارشد و  12نفر در مقطع کارشناسی،  19نیز 

های مربوط به تجربة زیستة قومیتی دانشجویان تر  و کرد، از  برای گردآوری داده

یافته )عمیق( استفاده شده است. در مصاحبة  ساخت های کیفی نیمه تکنیک مصاحبه

وسوی  کنیم اما مسیر و سمت یافته، پیشاپیش سؤاالتی را برای مصاحبه آماده می ساخت نیمه

طور  ها به (. مصاحبهMohammadpoor, 2011:152احبه کامالً باز و منعطف است )مص

 اند. میانگین یک ساعت زمان برده

ایم. البته  عنوان تکنیک استفاده کرده به 1«تحلیل مضمون»ها از   برای تحلیل داده

شود، اما در چارچوب  عنوان یک روش مستقل هم به کار گرفته می تحلیل مضمون خود به

( Ibid:116گیرد ) ها نیز مورد استفاده قرار می وتحلیل داده های دیگر، برای تجزیه وشر

های کیفی و گزارش الگوهای موجود درون این  تحلیل مضمون روشی برای تحلیل داده

ها  (. اصول راهنمای شناسایی مضمونAbedi Jafari et al, 2011:153ها است ) داده

 اند از: عبارت

 ها باید  ستلزم آن است که پژوهشگر مشخص کند در دادهشناسایی مضمون م

 ها را تحلیل و تفسیر کند. نظر و چگونه داده دنبال چه چیزی باشد، از چه چیزهایی صرف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thematic Aanalysis 
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  بار در متن  ای را که صرفاً یک است؛ لذا مساله« تکرار»بیانگر « مضمون»واسه

 به حساب آورد.« مضمون»توان  ها ظاهر شود را نمی داده

 ای  شده ها باید از یکدیگر متمایز باشند و مرز کامالً مشخص و تعریف نمضمو

 (.Ibid:161میان مضامین وجود داشته باشد )

ها از طریق  آشناشدن با داده-1توانیم در پن  مرحله انجام دهیم:  تحلیل مضمون را می

اج مضامین وجو و استخر  جست-9ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، -1ها،  مطالعه چندباره آن

 Abedi Jafariتدوین گزارش. )-2تحلیل شبکة مضامین و -9ها از خالل کدها،  مایه یا درون

et al, 2011:179-183 and Braun&Clarke, 2006:87-93) 

تحقیق، از روش ارتباطی استفاده شده است؛  1پذیرش برای تامین اعتبار یا قابلیت

شوندگان بازگردانده  رت تصادفی به مصاحبهصو شده به های کدگذاری یعنی برخی از مصاحبه

هایشان اخذ و از همدلیشان با  شده تا نظرشان درباره تعبیرها و تفسیرهایمان از گفته

ها  ها، داده یافته 1تایید ساختن قابلیت هایمان اطمینان حاصل گردد. برای برآورده استنباط

ها به دست  مام ابعاد و جزئیات دادهکرّات و بسیار دقیق مطالعه شدند تا اشراف کاملی به ت به

ها  نیز استفاده شده که طی آن، متن برخی از مصاحبه 9آید. از روش بررسی قابلیت اطمینان

ها نیز مستقالً به کدگذاری  گذاشته شد تا آن  در اختیار دو محقق دیگر روش کیفی

ها با کمترین  ریها گفتگو شد تا کدگذا ها بپردازند و درباره تفاوت در کدگذاری مصاحبه

 سوگیری و مفروضات ذهنی نادرست انجام گیرند.

 های تحقيق  يافته

  مضمون فرعی بوده 9مضمون اصلی و  9ها،  های مصاحبه حاصل نهایی تحلیل مضمون یافته

ها و محورهای تجربه تبعیض و نابرابری  کننده مؤلفه ها بیانگر و توصیف است. این مضمون

 هستند.  انشجویان تر  و کردقومی در دانشگاه برای د

 های زباني ها و نابرابری . تبعيض8

زبان ملی است؛ زبانی که همه ایرانیان  در گفتمان رسمی درباره زبان ملی، زبان فارسی 

اند و درنتیجه،  کنند و جملگی نیز بر آن مسلط یابی می دوستش دارند و خود را با آن هویت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Credibility 

2. Confirmability 

3. Dependability 
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آنکه بخواهیم چنین  دهد؛ بی قومی و فرامحلی را میها توان ارتباط فرا این زبان به آن

کل نامعتبر بشماریم و کارکرد و مزیت زبان ملی را منکر  ای از زبان فارسی را به بازنمایی

های زیسته زبانی  آمده از تجربه دست های به خواهیم از خالل یافته شویم در اینجا می

ها زبان  هایی تمرکز کنیم که در آن هدانشجویان تر  و کرد در دانشگاه، بر دقایق و بره

عنوان عامل فشار و محدودیت و  عنوان یک توانش و قابلیت بلکه به فارسی در دانشگاه، نه به

 شود.  اعمال تبعیض تجربه می

 های فرودست دانشگاهي منزله زبان . زبان ترکي و کردی، به8-8

جویان تر  و کرد پدیدار شد، های دانش های مشترکی که از خالل روایت مایه یکی از درون

مراتب قدرت و  است؛ این حس که زبان مادری خاص در سلسله« فرودستی زبانی»حس 

های آگاهانه یا ناآگاهانه دیگران به دارنده  ها، جایگاه نازل و دونی دارد و واکنش منزلت زبان

نتقل این زبان، نه حس ارزشمندی و ارجمندی بلکه حس کهتری و فرودستی را به تو م

 کنند. می
لحاظ زبانی خیلی برایم سخت بود. متاسفانه در این  های اول کارشناسی به    در سال»

که لهجه هرکسی هویت اوست... در تبریز در  جامعه خود لهجه افت کالس دارد، درحالی

« زدند کالس هفت هشت نفر کرد بودیم. کردها همگی احساس کهتری داشتند و حرف نمی

 گذاری و رفاه اجتماعی(. ، کرد، سیاست2کننده  )مشارکت

زبان دانشگاه  رغبتی و اکراه اساتید تر  زمینه به بی یکی از دانشجویان تر  دراین

 کند: زبان حتی در بیرون از کالس اشاره می گفتن با دانشجویان تر  برای ترکی سخن

هاش راحت در دوره ارشد استاد راهنمای خودم رو یک استاد تر  انتخاب کردم تا با»

کشه مقابل دیگر استادان غیرتر  باهام به زبان    باشم ولی دیدم خودِ استاد خجالت می

هم با صدای  کرد و اون ترکی صحبت کنه و فقط زمانی که باهم تنها بودیم ترکی صحبت می

 ، تر ، تاریخ(.12کننده  )مشارکت« آرام

ه فرد از لهجه فارسی گفتن، هرچه لهج طبق تجربه دانشجویان، هنگام فارسی سخن

های منفی و تحقیرآمیز بیشتری را دریافت  معیار و رای  فاصله بیشتری داشته باشد، واکنش

 کند: می

ای است که   زدن سلیس و بدون لهجه ها، اون نوع حرف کردن معیار این مسخره»

ه باشه بیشتر ها یا کردها از اون فاصله داشت دن. هرچقدر لهجه ما تر  ها انجام می   زبان فارس

 ، تر ، تاریخ(.99کننده  )مشارکت« کنیم های تمسخری دریافت می    واکنش
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خصوص بخشی عادی از زندگی  رسد تجربه این خشونت نمادین زبانی، به به نظر می

ها و کردهایی است که لهجه قومی غلیظ و تسلط تضعیفی بر دستور زبان و  دانشگاهی تر 

لب آنکه گویا حتی اساتید نیز از این خشونت نمادین در امان واسگان زبان فارسی دارند. جا

های منفی مشابهی  شان واکنش سبب لهجه غلیظ قومی توانند به ها نیز می نیستند و آن

 دریافت کنند.

اینجا در دانشگاه کردستان[ استاد داشتیم که لهجه کردی داشته و دانشجویان »]

درستی  دند که استاد باید بتواند زبان فارسی را بهاند، چون دانشجویان معتقد بو مسخره کرده

 ، کرد، مهندسی برق(.12کننده  )مشارکت« صحبت کند

ها در میدان دانشگاه و  مراتب قدرت و منزلت میان زبان درواقع وقتی این سلسله

گیرد، با وضیعت هژمونی زبان  پیوند با آن مورد پذیرش عمومی قرار می ساختمان ذهنی هم

ها هم همدیگر را به  زبان کار داریم که در آن، حتی بسیاری از خود غیرفارسفارسی سرو

 دهند. تسلط به زبان فارسی تحت فشار و خشونت نمادین قرار می خاطر عدم

های غیررسمی مثل زبان ترکی و کردی  تر بودن زبان منزلت قدرت و کم اما سوایِ کم

تواند  های فرودست نیز می د این زباندر مقایسه با زبان فارسی، در سطحی دیگر، بین خو

مراتبی از قدرت نهادی و منزلت فرهنگی وجود داشته باشد؛ یعنی همان چیزی که  سلسله

برانگیز از  هایی تامل داند. گزارش ها می بوردیو آن را روابط قدرت نمادین میان زبان

کردی در مراتب  دهد که از بین زبان ترکی و کردی، زبان دانشجویان تر  و کرد نشان می

تر و فروتری را نسبت به زبان ترکی اشغال  قدرت نمادین، احتماالً جایگاه حتی پایین

 کند: می

به نظرم در دانشگاه زبان ترکی منزلت باالتری داره نسبت به زبان کردی و کردها »

ی کس لهجه کرد ها رو هم ندارن... انگار هیچ نفس تر  دارن حتی اون اعتمادبه  وقتی لهجه

شه. لهجه ترکی ازنظر دیگران لهجه شیرین و  رو دوست نداره و بهش نزدیک نمی

ها خیلی    ها و دیگر قومیت ایست، ولی لهجه ما لهجه ترسنا  است. برای همین فارس  بامزه

ها خوششون میاد از زبان ترکی و تالش برای یادگرفتن چند کلمه ترکی یا حتی ادای  وقت

شنوند انگار  شیرین است، اما وقتی لهجه غلیظ کردی را میآن را درآوردن برایشان 

، کرد، 19کننده  )مشارکت« آید ترسند و در نظرشان زبانی بیگانه و ناخوشایند می می

 شناسی(. جامعه

شدن و بازنمایی هر دو  سنجانه و جالب به نحوه ادرا  ای نکته شیوه قول باال به در نقل

اشاره شده است و -تر  احتماالً همچون جامعة بزرگ -اهلهجه کردی و ترکی در میدان دانشگ
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معرفی شده است. توصیف « لهجه ترسنا »و لهجه کردی « لهجه بامزه»لهجه ترکی 

 گذارد: زبان، دوباره بر توصیف باال صحه می دیگری از یک دانشجوی تر 

زه است و ات یه جوری خوشایند و بام  گفتند لهجه ها تو دانشگاه معموالً می   غیرتر »

ها بامزه  آید... اما فکر نکنم لهجة کردها هم مثل لهجه تر    زنی خوشمون می   وقتی حرف می

کنه، چون حلقی حرف    ها رو تداعی می   ها به نظرم بیشتر لهجة عرب  به نظر بیاد. لهجة اون

 ریزی شهری(. ، تر ، جغرافیا و برنامه91کننده  )مشارکت« زنند   می

بودن،  ها، طبیعی است که شیرین و بامزه شایندبودن هردوی این بازنماییبا وجود ناخو

بودن است. با این  آورد بارها بهتر از ترسنا  لحاظ پیامدها و احساساتی که به بار می از

شود و لهجة کردی  وصف، زبان ترکی بیشتر سوسة شوخی و خنده و تقلید تمسخرآمیز می

 دوری و بیگانگی. بیشتر سوسة هراس و احتیاط و نشانه

های کردی و ترکی در   رسد فروپایگی زبان های این پژوهش به نظر می بر اساس یافته

نهادی نیز بیابد   فردی، بروز تواند فراتر از روابط بین ها می مراتب قدرت و منزلت زبان سلسله

را نشان  های درسی و فرهنگی دانشگاه خود راندن این زبان در برنامه  حاشیه  و به شکل به

 دهد.

ها   زبان هستند و بعد از اون این دانشگاه )دانشگاه تبریز( اکثریت دانشجویانش تر »

های     ها هستند... اما در این دانشگاه اهمیتی به زبان هم کردها هستند که بیشتر از فارس

قومیتی های     ای گذاشته بشه در مورد زبان  شه، مثالً همایشی، برنامه غیرفارسی داده نمی

 ، کرد، پزشکی(.17کننده  )مشارکت« مثل کردی یا ترکی

دانشجوی دیگری در همین زمینه به روند تضعیف زبان ترکی به دلیل 

تامل  کند که قابل شدن آن از حوزه آموزش رسمی ازجمله دانشگاه اشاره می کنارگذاشته

 طلبد: وکیف آن مطالعات مستقلی را می است و حتی بررسی کمّ

یک زبان آگه بخواد زنده بمونه و رشد کنه باید دائماً به کار بره و به آن زبان  ببینید»

نوشته و خونده بشه و بهترین جا هم برای نوشتن و خوندن به یک زبان، عرصه علمی و 

نویسم و  زبان وقتی دائماً فقط به زبان فارسی می ادبیات است. االن در دانشگاه، منِ تر 

ام ضعیف  کم، بدون اینکه اصالً خودم حواسم باشه زبان ترکی کمزنم  خونم و حرف می می

زنه، ولی هشتاد درصد  بینی دانشجوی ارشد و دکترا مثالً داره ترکی حرف می شود. می می

کلماتش فارسیه؛ ادای ترکی حرف زدنه! زبان ترکی آگه در علم و ادبیات به کار نره از بین 

 ، تر ، تاریخ(.99کننده   )مشارکت« ره ره و داره می می
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اما در واکنش به فرودستی زبانی، بعضی از دانشجویان تر  و کرد، راهبرد کنارآمدن و 

تسلطشان بر زبان فارسی را افزایش دهند یا حتی  کنند  گزینند و تالش می سازش را برمی

 کم کاهش دهند: لهجة قومی خود را زدوده یا دست

مون بهتر بشه... علت این تالش برای   م لهجهرفتم دنبالش که چیکار کنی   یه مدت می»

« نفس بره باال بتونم تو جمع حرف بزنم رفع لهجه هم این بود که این اعتمادبه

 شناسی(. ، کرد، روان12کننده  )مشارکت

کنند نشانة فرودستی را از لهجة خود بزدایند و با  ها به این طریق سعی می آن

زبان تا حد امکان در نظام زبانی حاکم  ون یک فارسگفتن به زبان فارسی معیار و همچ سخن

 مند شوند: ادغام شوند و از منزلت زبانی و سرمایه زبانی باالتری بهره

اتاقی فارسم تمرین  از دورة ارشد به لهجه حساس شدم. از این به بعد هرروز با هم»

هام دیگه آخرش    اتاقی ام را کمتر کنم. هم  ام این بود که لهجه  کردم. دغدغه فارسی می

« گفتند لهجة تو رفع شدنی نیست خودتو خسته نکن. درنهایت هم ول کردم تمرین رو می

 ریزی شهری(. ، تر ، جغرافیا و برنامه91کننده  )مشارکت

گردند یا اگر  ها کامیاب نمی آید که اکثر این تالش ها چنین برمی قول کمابیش از نقل

شود و استغراق در زبان فارسی  ز مشکلی دیگر میسا موفقیتی نسبی نیز حاصل شود، سبب

 تر شدن آن شود: آمیخته تواند منجر به تضعیف دوچندان زبان مادری فرد و فارسی می

ور بام  تمرین و تقویت زبان فارسی، فارسیم رو خیلی ارتقا داد ولی این بار از این»

دیگه روان فارسی صحبت  افتادم و ترکیم خیلی ضعیف شد... تو دورة ارشد که اومدم تهران

، 99کنندة  )مشارکت« کردم کردم ولی این بار تو پیداکردن کلمات ترکی مشکل پیدا می می

 تر ، تاریخ(.

کوشند تا هژمونی زبان  گزینند و می گروهی دیگر برعکس، راهبردی مقاومتی را برمی

تعریف کنند که زبان ای از نو  گونه عبارتی قواعد میدان را به فارسی را به چالش کشند و به

مراتب  ترتیب سلسله ها واجد ارزش و قیمت باالتری شود و بدین شان در بازار زبان قومی

 زبانی حاکم را براندازند.

من دوست ندارم به زبان فارسی خدمت کنم برای همین از وقتی وارد دانشگاه شدم »

و ترکی ترکیه و االن شروع کردم به تقویت زبان ترکی و یادگیری زبان ترکی آذربایجان 

توانم به زبان خودم خدمت کنم نه    طوری می ها بخوانم و بنویسم و این توانم به این زبان   می

 ، تر ، تاریخ(.12کنندة  )مشارکت« حاضر از زبان فارسی بیزارم به زبان فارسی. درحال
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ت، هر دو اما فارغ از آنکه واکنش دانشجویان تر  و کرد از سنخ سازش باشد یا مقاوم

در « خودانگاره زبانی»نوع واکنش حاکی از آن است که دانشجویان کرد و تر  از ضعف 

هایی متضاد و ناهمسو سعی در  اند و به طرق مختلف و حتی اگر شده به شیوه رن  و تنش

 شان دارند. تخفیف این تنش و ارتقای خودانگاره زبانی

 . ضعف در زبان فارسي مانع مشارکت کالسي8-6

ف و مشکل در زبان فارسی عمدتاً شامل محدودبودن دایره واسگان فارسی و ضعف در ضع

 -خصوص لهجه غلیظ به –سو و تکلم به فارسی با لهجه   گفتن ازیک گزینی هنگام سخن واسه

زمان دچار هر دویشان باشد عرصه برایش در میدان  دیگر است که اگر دانشجو هم ازسوی

های دانشجویان تر  و کرد از تجربیات خود بیانگر این  گزارششود.  دانشگاه بسیار تنگ می

اغماضی بر مشارکت  تواند تاثیر کاهنده غیرقابل است که مشکالت در تکلم به فارسی می

نفس،  به طریق بر اعتماد های کارشناسی داشته و بدین خصوص در دوره کالسی دانشجویان به

 داشته باشد. نفس و خودانگاره دانشجویان تاثیر مخربی عزت

که  وقتیکند به نظرم زبان است.  بیشترین چیزی که دانشجویان کرد را اذیت می»

زنم... حتی ]تو[  زنم انگار یه چیز دیگه میگم. انگار اصالً حرف نمی فارسی حرف می

« شه که خیلی جاها نتونی ابراز وجود کنی کنه[. این باعث می فکرکردن ]مشکل ایجاد می

 ، کرد، مطالعات فرهنگی(.1کننده  )مشارکت

هایی  تواند موجب این شود که در موقعیت زبانان به زبان فارسی می تسلط بیشتر فارس

زبان و کردزبانشان دارند، در موقعیت  که سواد و دانشی برابر و حتی کمتر از همتایان تر 

 باالتری قرار گیرند و دانش و سوادشان بیشتر از حد واقع ارزیابی شود:

بودن  دارم. فارسی زدن مشکل  حرف  ام همچنان در فارسی هم که تا دکترا آمدهاالن »

ها حتی  نفس بیشتری در کالس به ها اعتماد   زبان شد که همیشه فارس   ها باعث می زبان کالس

زبان غالباً حتی زمانی که سواد  های تر     زبان تبریز داشته باشند و بچه در دانشگاه شهر تر 

« آوردند   های کالسی کم می    ها داشتند در بحث   زبان یشتری نسبت به فارسو مطالعه ب

 ، تر ، تاریخ(.12کننده  )مشارکت

تواند چنان باشد که موجب شود دانشجو  در مواردی دامنه تاثیر محدودکننده زبان می

به خاطر مشکالت زبانی قید مشارکت در کالس و حتی مباحث علمی حاشیه و بیرون 

که برخی دانشجویان تر  یا کرد شاید در یک دوره  طوری وبن بزند، به ا از بیخکالس ر

زمینه  ای نکنند. دراین بار هم در کالس اظهارنظر داوطلبانه  تحصیلی چندساله حتی یک
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شویم. شرمندگی از  نیز در بین دانشجویان مواجه می« شرم از لهجه»گاهی با پدیده آشکارِ 

ا مفاهیم دیگری مانند خودانگاره زبانی پایین و خشونت نمادین لهجه را باید در پیوند ب

 زبانی دید و فهم کرد.

کنی انگار یه آدم سطح پایین و  وقتی به زبان کردی یا به لهجة کردی صحبت می»

ارزشی هستی. برای همین خود من کل دوره لیسانس رو سکوت مطلق بودم. من تو اون  بی

ظر نکردم در کالس. تازه از اوایل ارشد به خودم فشار بار هم اظهارن چهار سال حتی یک

 ، کرد، علوم اقتصادی(.19کنندة  )مشارکت« ها آوردم تا حرف بزنم تو کالس

های باال بیافزاییم  قول توانیم این نکته را نیز به نقل مان می برحسب مشاهدات شخصی

بسا  ان فارسی در ابتدا چهتسلط به زب که برخی از دانشجویان تر  و کرد با لهجه غلیظ و کم

های  دلیل واکنش کنند تا در مباحث کالسی مشارکت کنند اما در ادامه به سعی می

عبارتی  شوند و به تدری  منفعل و خاموش می استهزاءآمیز دانشجویان یا حتی بعضاً اساتید، به

حاضرین  ساختن ها برای متوجه های آن شوند. درحقیقت، معموالً تالش به سکوت کشانده می

 شود. در کالس به محتوای سخنانشان و نه لهجه و زبانشان معموالً با ناکامی مواجه می

 . ضعف در زبان فارسي عامل تنزل عملکرد علمي و تحصيلي8-9

تواند  ماند بلکه می ضعف در زبان فارسی به محدودسازی مشارکت در کالس منحصر نمی

های علمی و درمجموع،  تن امتحانات، ارائهاموری مانند کیفیت انجام تکالیف درسی، نوش

ترین معنای آن را نیز متاثر کرده و دچار تنزل کند. در اینجا در کنار  عملکرد علمی در کلی

عنوان ابزار اصلی انجام تکالیف کالسی و  ضعف در گفتار فارسی، ضعف در نوشتن نیز به

وضوح با  ن تر  و کرد بهیابد. در تجربه بخشی از دانشجویا کارهای علمی موضوعیت می

 شویم: ضربه زبان بر کیفیت تحصیلی و عملکرد آموزشی مواجه می

وقتی میرم کنفرانس میدم تو دانشگاه... همیشه یک نگاه از باال به پایین بهِم دارن. »

کند و بعضاً هم اگر اشتباه  بودن می پایین کنند که آدم احساس سطح طوری رفتار و نگاه می

« کند کند و ارائه باشد خراب می وپایش را گم می کنی آدم دستزبانی بزرگی ب

 ، تر ، سئومورفولوسی(.17کننده  )مشارکت

ای مشابه با دانشجویان تر  را روایت  دانشجوی کرد رشتة ارتباطات نیز تجربه

 کند: می
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ف لرزید، چون واقعاً بلد نبودم فارسی حر   ام یادم میاد. کالً همة بدنم می اولین ارائه»

تونم کل مفاهیمی که قراره بیان بشند رو بیان کنم و بتونم    دم نمی   بزنم... وقتی ارائه می

 ، کرد، ارتباطات(.9کننده  )مشارکت« ارائه باکیفیتی رو انجام بدم

مراتب  تواند شدت به تر آموزشی می های حساس این تاثیر منفی، در رخدادها و برهه

 تری بر دستاورد تحصیلی دانشجوی کرد داشته باشد: دهکنن نسبت تعیین بیشتر و اثر به

شدت تاثیرگذاره و تو انتقال  های کالسی هم لهجه و محدودیت زبان فارسی به    تو ارائه»

کنه. مخصوصاً تو جاهای حساس مثالً دفاع ارشد و    مطالب خیلی مشکل ایجاد می

رو که آماده کرده رو بیان  شه آدم استرس بگیره و نتونه چیزی ها؛ باعث می پرزنتیشین

 ، کرد، برق الکترونیک(.19کننده  )مشارکت« کنه

در مواردی حادتر و البته نادرتر، این روند حتی شاید بتواند با واردکردن دانشجو به 

نفس تحصیلی و بیگانگی از محیط آموزشی و حتی شاید  چرخه فزاینده فرسایش اعتمادبه

 اه سوق دهد:گیری از دانشگ تر  تحصیل و کناره

اش درومد به خاطر همین لهجه و زبان و کلی تالش کردم   من خانومم خودش گریه»

گه تو    خواست سر این مساله ول کنه اصالً درس رو. می   نفس دادم. می تا بهش اعتمادبه

کنم حرف بزنم... من دو ترم باهاش صحبت کردم و دعوا کردم  رم کلمه پیدا نمی   کالس می

« کردم گه اگر تو نبودی من تر  تحصیل می   این ادامه بده. االن میباهاش تا 

 شناسی(. ، کرد، جامعه19کننده  )مشارکت

اند که بوردیو با عنوان بازتولید  چیزی نوعی بیانگر همان  های دانشجویان به گزارش

ید های آموزشی به آن پرداخته است؛ هرچند با های غیرآموزشی در قالب نابرابری نابرابری

های آموزشی  به نابرابری« طبقاتی»های  افزود که تمرکز بوردیو بیشتر بر تبدیل نابرابری

در برخورداری از   های باال شاید بتوانند نشان دهند که نابرابری بوده است، اما گزارش

گوید  ها در میدان دانشگاه نیز به همان سیاقی که بوردیو می های زبانی میان قومیت سرمایه

های علمی و تحصیلی  تواند سازوکاری بازتولیدگر یافته و به شکل نابرابری می تا حدی

های زبانی  واره ها و عادت انطباق سبک درآیند. درحقیقت، در هر دوی این موارد، عدم

لحاظ طبقاتی و قومیتی( با الگوهای زبانی حاکم بر میدان آموزشی،  محصالن فرودست )به

 ساز این بازتولید است. زمینه
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 . تجربه نابرابری و تبعيض مذهبي6

های نابرابری و  مذهب در کنار زبان، دومین عرصه و زمینه مهم برای احتمال رخداد تجربه

تبعیض در دانشگاه است، اما با توجه به اینکه مذهب رسمی کشور شیعه است، در اینجا که 

مذهب  سنی بحث ما از مذهب از رهگذر مساله قومیت است، عمدتاً فقط دانشجویان

شوند؛ بنابراین، تجربه تبعیض و نابرابری مذهبی در  محسوب می« ای حاشیه»و « دیگری»

مذهب که معموالً اکثریت  ایست متعلق به دانشجویان کرد سنی این پژوهش بیشتر تجربه

 دهند. دانشجویان کرد را تشکیل می

ذکر است که  قابلنخست و قبل از اینکه وارد توضیح مضامین اصلی بشویم، این نکته 

های مناطق غیرکرد، قبل از  بیم و واهمه از فضای شیعی و ایدئولوسیک حاکم بر دانشگاه

مذهب وجود  های دانشجویان سنی ورود دانشجویان کرد به دانشگاه در بعضی از خانواده

 گوید: دارد. یکی از دانشجویان در این زمینه می

کردند اونجا حرفی نزنی  ام هی توصیه می  که قبول شدم از تهران، خانواده من وقتی»

زدند  که در تهران راه افتاد زنگ می 52ماه  ها. اونجا فالنه بهمانه. اعتراضات دی  چیزی نگی

از کردستان به من که بیرون نری یه موقع. ما کردبودنمون خودش جرمه بری بیرون جرمت 

خواستم بیام دانشگاه تهران  ازه میهای مذهبی، مادرم ت    دوبرابره... به خاطر همین نگرانی

 ، کرد، اقتصاد(.11کنندة  )مشارکت« گفت ببین اونجا رفتی، دنبال دخترهای شیعه نری می

کشوری از یک استان به استان  در اینجا بااینکه ما صرفاً شاهد یک مهاجرت درون

ولدِ مذهب، این نقل مکان، م های کرد سنی دیگریم، ولی ازنظرگاه بخشی از خانواده

ای بیگانه  احساساتی متفاوتی است؛ گویی فرزندشان قرار است به کشوری خارجی و جامعه

گیری این نگرانی و هراس،  هجرت کند که باید از آن نگران و برحذر بود. احتماالً در شکل

های فرهنگی و سیاسی موثراست. این واهمه هرچند غیرفراگیر است، اما  ای از مؤلفه آمیزه

را که هر دو   ملی  دارد و تا حدودی آن تصویر از وحدت برمی  ی مرزهایی نامرئیپرده ازنوع

گرایی )وحدت اسالمی( و ناسیونالیسم ایرانی بین اقوام و مذاهب ایران به  ایدئولوسی اسالم

 کند. کشند با پرسش مواجه می تصویر می

 سازی و طردشدن مذهبي . تجربه غيريت6-8

نابرابری مذهبی، تجربه طردشدن مذهبی است. در این سنخ  های تبعیض و بخشی از تجربه

از تجربه، دانشجوی کرد به خاطر مذهب متفاوتش از طرف استادان یا دانشجویان شیعه 

شود که او در نظر  شود و با گفتار یا رفتار این حس و معنا به او منتقل می سازی می غیریت
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است. برخی از « بیگانه»و « رغی»، «دیگری»شود بلکه  محسوب نمی« خودی»ها  آن

 اند: تلویح و در لفافه ها به کردن طرد

آموزان اهل تسنن به اهل تشیع در  گفت نسبت دانش یک استاد داشتیم تو کالس می»

دوره ابتدایی تقریباً برابر شده و به هم نزدیک شده و این یک خطر بزرگ است برای ما 

 .، کرد، حسابداری(2کننده  )مشارکت« ]ایران[

پرده و عریان  تر دارند و بی تر و صریح برخی دیگر از احساس طرد مذهبی، شکلی علنی

 ترند: کنند؛ به همین دلیل نیز آزاردهنده حس انزجار و نفرت را منتقل می

کوبیدند. من    ها رو می نشسته بودیم تو خوابگاه چند نفر بودند ]شیعه[ همش سنی»

ها دیدگاهشون  ولی بدم میومد. بهشون گفتم اگر سنیبااینکه اصالً مذهب برام مهم نیست 

ها هم   شدند اون   کالً اشتباه بود و اعتقادشون ضعیف بود بیش از یک میلیارد نفر سنی نمی

اکثر شیعیان چون از بس عاشق حضرت علی و امام  فهمند...   ها[ نمی گفتند نه ]سنی می

« که تو ]سنی[ حق من را خوردی حسین هستند متنفرند از خلفا. ته ذهنشون این هست

 ، کرد، حسابداری(.2کننده  )مشارکت

که اگر  طوری توانند به نام فرد معطوف شوند، به های طردکننده حتی می نگرش

های  مذهب همنام یکی از سه خلیفه اول یا برخی صحابه یا شخصیت دانشجویان کرد سنی

، زبیر، عایشه و...( باشد، ممکن موردمناقشه بین شیعیان و اهل تسنن باشند )مثل طلحه

 های مذهبی و ایدئولوسیک مواجه شود. است نامشان در دانشگاه با بدرفتاری

ام در مورد   مشکلی که من تو تهران داشتم اسمم است. من مدام مورد سؤال بوده»

اسمم که چرا اسمت زبیر است! بعضاً شده حتی بهم مستقیم گفتند که از اسمت خوشمون 

پرسند    پرسند وقتی کارهای اداری داریم. می   ادر اداری دانشگاه هم خیلی مینمیاد! ک

کننده  )مشارکت« ها  ام نسبت به این سؤال  کردی؟ چرا اسمت آینه؟... احساس خوبی نداشته

 ، کرد، برق الکترونیک(.19

برای این دانشجویان « داغ ننگ»های مذهبی به قول گافمن به  در این حالت، این اسم

شوند؛ منبعی برای فشار و استرس فرهنگی و تضعیف خودپندارة فردی و حتی  بدل می

 بودن باید پنهانش کرد: چیزی که برای درامان

ها    اند ولی در دانشگاه این اسم  های عادی    در سمت ما ابوبکر، عمر، عثمان اسم»

شنوند    ها می بعضیگفت اصالً  شوند... دوستی داشتیم اسمش عمر بود. می   دردسرساز می

وجدل شروع کنند و بحث رو ببرند به سمت دعوا. حاال  خواهند بحث   اسم من عمره می
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، کرد، 19کننده  )مشارکت« شده خواسته پنهان کنه اسمش رو نمی   گفت هرچقدر هم می می

 مهندسی شیمی(.

 شدن مذهبي  . تجربه استيضاح6-6

اش مورد پرسش و  دانشگاه بابت عقاید مذهبیمذهب در  در تجربه استیضاح، دانشجوی سنی

گیرد و  اش مورد تشکیک قرار می گیرد و عقاید یا رفتارهای مذهبی بازخواست قرار می

 شود و ناچار است در جایگاه یک متهم و محکوم پاسخگو باشد. نادرست یا انحرافی تلقی می

شستم    م پاهام رو میگرفتم داشت   بار داشتم وضو می یه آقایی بود من یادمه من یک»

اومد گفت وضوی شما اشتباهه. پس نمازت هم درست نیست، نخون! ناخودآگاه تو رو وارد 

 ، کرد، پژوهشگری علوم اجتماعی(.11کننده  )مشارکت« کردن! بحث می

تجربه مورد استیضاح قرارگرفتن، در شکل حاد و مفرط خود به شکل تالش برای 

رای تغییر مذهب از تسنن به تشیع از جانب شیعیان مذهب ب کردن دانشجوی سنی مجاب

 شود. تجربه می

خواد بهت ثابت کنه که دین تو  رسه همکالسیت، استاد می   تو دانشگاه هر کی می»

کنه بیاد رو مخ من کار کنه و    فهمه اینطوریه و سنی هستم سعی می   اشتباهه. طرف تا می

 (.، کرد، مدیریت ورزشی15کننده  )مشارکت« منو منصرف کنه از دینم

های  گیرند، یا واکنش مذهب مورد استیضاح مذهبی قرار می زمانی که دانشجویان سنی

بینند وارد  گریزند و یا خود را ناگزیر می گیرند و از بحث و درگیری می انفعالی در پیش می

 هایی ها در چنین بحث بحث و مجادله شوند. ولی نکته مهم در اینجا این است که آن

موقعیت آرمانی »وضعیت و موقعیت برابری با شیعیان ندارند و به قول هابرماس خود را در 

تر برنده است و در این وضعیت نابرابری سیاسی،  بینند که در آن، استدالل قوی نمی« گفتار

راحتی سخن خود را بگویند و به نفع  تواند مانع این شود که به ها می ها و هراس انواع احتیاط

 استدالل کنند.خود 

سازی، طرد و استیضاح در  های مبتنی بر غیریت نکته آخر اینکه مواجهه با واکنش

مذهب شود و  های تقابلی در دانشجویان سنی تواند باعث ایجاد واکنش دانشگاه می

 های مذهبی را به امری دوسویه بدل کند. ها و مرزبندی گذاری فاصله

ای خودمون این تقابل عمر و علی و شبیه این ما قبل از آمدن به دانشگاه در شهره»

کنیم همه این  ها رو اصالً نداریم تو مذهبمون. ما قبل از اومدن به دانشگاه فکر می   تقابل

افراد، علی، حسن، حسین و فاطمه و غیره مال ماست. بعد میاییم اینجا شما انقدر هی جدا 
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کنیم االن مجبوریم  ما هم احساس میدید به خلفا و... که    کنید اینها رو و فحش می می

کنیم به یادگرفتن اینکه کی  های مذهبی شما و شروع می    فحش بدیم به نمادها و شخصیت

ها بین ائمه و خلفا و این چیزها را  ها و تقابل کشی مال ماست و کی مال شیعیان. ما این خط

 شناسی(. ، کرد، جامعه19ده کنن )مشارکت« گیریم   اینجا در دانشگاه از شما شیعیان یاد می

ای که از بیرون بر دانشجویان  سازی و مرزگذاری درواقع در اینجا همان غیریت

شود؛ یعنی  ها پذیرفته شده و بر آن تاکید می شود، توسط آن مذهب اعمال می سنی

راه  های مورد تبعیض. در این حالت بی گذاران توسط سوسه های تبعیض سازی مرزبندی درونی

مذهبی در   سنت در واکنش به تبعیض اگر بگوییم بعضاً برخی از دانشجویان اهلنیست 

یافته  کنند و نوعی تسنن تغییرشکل بندی می دانشگاه، محتوای مذهب خود را از نو چارچوب

آفرینند؛ در این تسنن  را جهت مقابله با فشارهای شیعی واردشده از بیرون برای خود می

احترامی  اند، ممکن است شاهد بی جویان کرد گزارش کردهطور که برخی از دانش همان

 مذهب به نمادها و مقدسات شیعی باشیم. دانشجویان سنی

 مذهب . تجربه واحدهای درسي عمومي برای دانشجويان سني6-9

خصوص واحدهایی که محتوای شیعی و ایدئولوسیک  تجربه واحدهای عمومی دانشگاهی به

جهت حائز اهمیت است که  یخ اسالم و امثال آن، ازایندارند مثل معارف اسالمی، تار

   ه دانشجویان( به مقوله برنامهزیستتجربهواسطه آن نگاهی غیرمستقیم )از دریچه  توان به می

درسی و نسبت به آن مناسبات قومی در دانشگاه داشت. در اینجا نیز حس تبعیض مذهبی 

مذهب،  ند. از نظرگاه دانشجویان سنیکن مذهب تجربه می را عمدتاً دانشجویان کرد سنی

محتوای شیعی این دروس بسیار صریح و به بیان تئوریک، بخشی از برنامه درسی آشکار 

 ها است. دانشگاه

اند و خیلی جالب نیستند برای    هرحال این واحدها براساس عقاید شیعه نوشته شده به»

 نگاری(. ، کرد، روزنامه9کننده  )مشارکت« ما
های  داری ها و جانب مذهب این دروس را کامالً دچار سوگیری شجویان سنیبیشتر دان

کنند.  واضح و غیرمنطقی به نفع مذهب شیعه و ایدئولوسی دینی رسمی فهم و تجربه می

 گوید: یکی از دانشجویان می

اند؛ مثالً در  واحدهای درسی عمومی مثل معارف اسالمی و تاریخ اسالم مزخرف»

به اهل تسنن توهین شده است... خوندن واحدهای عمومی خیلی  کتاب تاریخ تحلیلی
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سخت بود واسم. چیزی که بهش اعتقاد نداری بخوای بخونی و بعداً هم ازش امتحان 

 ، کرد، کشاورزی(.11کننده  )مشارکت« بگیرن!

قول باال مشخص است و دانشجویان کُرد دیگری  مایه دیگری که در هر دو نقل درون

اند، نهایت بیگانگی این دانشجویان از این واحدهای درسی است. نابجا  ه کردهنیز به آن اشار

عنوان  مثابه آموزش بلکه بیشتر به ها این دروس را نه به نیست اگر بگوییم بسیاری از آن

کنند؛ ساعاتی که باید با آمیزه مالل و ناراحتی تاب آورد تا سرانجام  خشونت نرم تجربه می

 مشکلی برای ادامه تحصیل پیش نیاید. واحدهایی پاس شوند و

شود که  نکته بعد اینکه، محتوای کمابیش صریحاً شیعی واحدهای عمومی موجب می

 ها را برای یک کالس چندمذهبی دشوار بیابند: حتی بعضاً خودِ استادان نیز تدریس آن

ه پرسیدن این بود ک   اساتید واحدهای عمومی معموالً اولین سؤالی که از ما می»

ای یا سنی؟ اگر شیعه بودی که مشکلی نبود، ولی اگر سنی بودی نگاهشون متفاوت  شیعه

تونی سر کالس نیای و ما نمرة    بود و گاهاً حتی به خود بنده هم پیشنهاد شده که شما می

تونستن مطالب این    تر می   ها راحت کنیم؛ یعنی اساتید بدون وجود سنی شما رو رد می

 ، کرد، فلسفه(.19کننده  )مشارکت« س کننواحدها رو تدری

دار دروس عمومی مذهبی که در سطح آشکار برنامه درسی  بر محتوای جهت  افزون

های  مان، تجربه مذهب مورد مصاحبه اتفاق کردهای سنی  به  شود، اکثر قریب نمایان می

د آورده و کننده این دروس به یا ناخوشایندی را از رفتار و شیوه تدریس اساتید تدریس

کنند اساتید این واحدها،  اند. بخشی از دانشجویان اهل تسنن احساس می روایت کرده

 اند: احترامی قرار داده شان را به شکلی مستقیم و علنی مورد هجمه و بی باورهای مذهبی

کردند به ما... در دانشگاه آیین تشیع با بدترین  احترامی می در این کالس خیلی بی»

شود. استاد تاریخ اسالم داشتیم روحانی بود در دانشگاه تبریز. در بحث    س میادبیات تدری

دقیقاً این  -خالفت آمد در کالس گفت امروز این بحث را داریم که عمر و ابوبکر وحشی 

زدن نداشتیم چون ما را  خالفت را غصب کردند و ما جرئت حرف -عبارت را به کار برد

 ، کرد، ارتباطات(.9کننده  )مشارکت« انداخت   می

منصبان  عنوان بخشی از صاحب این تجارب بیانگر این است که بعضی از استادان، به

شود، زیر  نامیده می 1ها، نزاکت سیاسی رسمی، آنچه را که در مباحث مربوط به حقوق اقلیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Political Correctness 
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ر یابیم که واکنش اکث های دانشجویان کرد درمی  حال، از مجموع گزارش گذارند. بااین پا می

ها، سکوت از سر ترس و  های مذهبی در کالس انگاری ها و نادیده ها در برابر این هجمه آن

 شده است. احتیاط و خشم سرکوب

کنند... براشون تجربه خیلی   ها سکوت می کردهای سنی تو این کالس»

، کرد، 7کننده  )مشارکت« گن   شه ولی چیزی نمی ایست. اعصابشون خراب می  آزاردهنده

 یت بیمه(.مدیر

های با  مذهب از جانب اساتید در کالس انگاری دانشجویان سنی رسد نادیده به نظر می

های ایران رای  است که شاید بتوان آن را بخشی از برنامة  محتوای شیعی آنچنان در دانشگاه

قویاً آن را   حال دانشجویان سنی درسی پنهان و نانوشته دانشگاه در نظر گرفت که بااین

مثابه قسمی از  انگاری را به بسا این نادیده کنند و دانشجویان شیعه نیز چه س میاحسا

هم تنها از  هایی مثبت آن جز معدود گزارش گیرند. به طور ناخودآگاه فرامی خشونت نمادین به

ها حاکی از آنند که فضای  های دانشجویان کرد از دیگر دانشگاه دانشگاه کردستان، روایت

ندرت گفتگویی انتقادی بین   گویانه است و به ها بسیار مونولوگی و تکتدریس این واحد

گیرد و آن زمان هم که چیزی شبیه  دانشجویان سنی با اساتید اکثراً شیعه این دروس درمی

گیرد، دانشجویان سنی خود را در موقعیتِ برابر گفتگو با اساتید و نیز  گفتگو شکل می

ها و باورهایشان را  هایی مهم از استدالل دهند بخش ح میبینند و ترجی دانشجویان شیعه نمی

 سانسور کنند و به زبان نیاورند.

 انداز ارتقای تحصيلي و شغلي . چشم9

انداز ارتقای  مایه بعدی درخصوص تجربه تبعیض و نابرابری قومی در دانشگاه، چشم درون

این دلیل با تجربه  انداز شغلی را به چشمتحصیلی و شغلی دانشجویان تر  و کرد است. 

ایم که اوالً بین تحصیالت  کاسه کرده انداز تحصیلی یک دانشگاه مرتبط دانسته و با چشم

خصوص در  انداز شغلی ارتباط وثیقی وجود دارد و تحصیل در دانشگاه به دانشگاهی و چشم

. دوماً گیرد مدارج باال اساساً به امید یافتن شغلی مناسب مرتبط با رشتة تحصیلی انجام می

و آگاهی از آن برای دانشجویان اساساً در « انداز ارتقای شغلی و تحصیالت آکادمیک چشم»

گیرد که   طول دوره دانشگاه و متاثر از تجارب و اطالعات مستقیم و غیرمستقیمی شکل می

انداز شغلی  عبارتی در اینجا ما بیشتر با ادرا  قومی از چشم آورد. به دانشگاه فراهم می

 ار داریم.سروک
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 انداز تحصيلي و شغلي . ضعف در زبان فارسي، محدودکننده چشم9-8

انداز  های مصاحبه درخصوص چشم آمده از خالل داده دست یکی از مضامین فرعی به

روی ارتقای  عنوان یک مانع ساختاری پیش تحصیلی و شغلی، تجربه لهجه غلیظ قومی به

هایی که لهجه غلیظ دارند یا  خصوص آن بهتحصیلی و شغلی است؛ دانشجویان تر  و کرد 

طورکلی به دلیل محدودبودن دایره واسگان فارسی و عدم تسلط به دستور زبان فارسی، در  به

تکلم به فارسی مشکل دارند، غالباً این محدودیت زبانی را در آینده تحصیلی و شغلی خود 

نشین و غیرکردنشین(  یرتر خصوص اگر بنا باشد در مناطق غیربومی )غ دانند، به مؤثر می

 به تحصیل یا کار ادامه دهند.

زبان و لهجه[ به نظرم تاثیر زیادی داره. من خودم چند جا برای مصاحبه »]

هاشون کامالً   العمل فهمیدند تر  هستیم عکس رو دیدم که وقتی می علمی رفتم این هیئت

صفهان؟ یا در دانشگاه تهران هم منفی بود. در اصفهان علناً بهم گفتند تو ترکی چرا اومدی ا

 ریزی شهری(. ، تر ، جغرافیا و برنامه91کننده  )مشارکت« طور همین

شان درزمینه آینده شغلی و تحصیلی حتی  رسد نگرانی کردها بابت لهجه اما به نظر می

خصوص این است که ضمن اینکه ضعف در زبان  هاست. نکته مهم دراین بیشتر از تر 

بازنمایی حال، گویا  آور باشد، درعین لحاظ ارتباطی برای کردها محدودیت بهتواند  فارسی می

ایدئولوسیک چندان مثبتی از لهجه کردی نیز در جامعه وجود ندارد و این امر -فرهنگی

 کند. مشکل زبانی کردها را دوچندان می

غلی توان صعود کرد در نظام دانشگاهی و اداری و یا اگر ش   با لهجه غلیظ مشکل می»

داری شاید از دست بدهی. لهجه کردی به نظرم خیلی بیشتر از لهجه ترکی هزینه دارد. 

شون رو نتونند رفع کنند کارفرماها ازشون    اند که اگر لهجه دانشجویان کرد همش نگران این

ام به کردی که لهجه نداره اون  ها کرد هستند و استخدامشون نکنند. دیده بترسند که این

گن لهجه نداری راحتی تو کار پیدا کردن... انگار لهجه غلیظ    با حسرت می یکی کردها

« کنه   بودن رو با خودش حمل می طلب بودن یا حتی استقالل داشتن، معنای کرد متعصب

 شناسی(. ، کرد، جامعه19کننده  )مشارکت

ی و شغل  رسد قواعد زبانی حاکم بر میدان دانشگاه بسیار همسو با میدان به نظر می

شاید کلیت فضای اجتماعی در ایران است. دانشگاه چندان نتوانسته است رویکرد 

های دانشجویان تر  و کرد در  ای را در این زمینه ایجاد کند. تحلیل گزارش بازاندیشانه

های غلیظ قومی  ایدئولوسیک منفی از لهجه-دانشگاه هم راستا بادو نوع بازنمایی فرهنگی

طور که  ش رای  در بیرون از دانشگاه هست. بازنمایی نخست، همانوبی )ترکی و کردی( کم
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قول باال نیز بیانگر آن است، این است که لهجه غلیظ قومی داشتن احتماالً  مؤخره نقل

مداربودن و گرایش قومی فرد است. گویا مفروض این باور است که غلظت لهجه  معنای قوم به

طلبی قومی است.  هویت  اش و نشانه بر لهجهفرد، حاصل تاکید تعمدی و خودخواسته وی 

تسلطی بارز به زبان  تر است، این است که لهجه غلیظ و کم بازنمایی دوم که احتماالً رای 

لحاظ سواد و دانش و فرهیختگی است. این بازنمایی در  بودن فرد به پایین فارسی نشانه سطح

د. برای همین ترس دانشجوی تر  شو های جمعی مثل تلویزیون و غیره نیز ارائه می رسانه

کننده، لهجه شدید او را نشانه  های پذیرش دکترا، اساتید مصاحبه از اینکه در مصاحبه

 گوید: اش تلقی کنند، غریب نیست. یکی از دانشجویان می سوادی کم

های دکترا، چندجایی که رفتم... این احساس رو واضح داشتم که  واقعاً تو مصاحبه»

ام ندارند. حتی یکیشون طاقت نیاورد مستقیم پرسید  دید خوبی به لهجه ترکی استادها اصالً

گفتم؟ گفتم ترکم دیگه!  زدن؟ چی می که چرا انقدر لکنت و لهجه داری تو ]فارسی[ حرف

 ، تر ، سئومورفولوسی(.17کننده  )مشارکت« شدم نظرم قبول می اگر فارسیم عالی بود به

 انداز تحصيلي و شغلي شممحدودکننده چ. مذهب )تسنن( 9-6

طور یکدست و هماهنگی از  مذهب به های دانشجویان کرد سنی در محوری دیگر، روایت

ها حکایت دارد؛ بنابراین، کردهای سنی  سایة سنگین مذهب بر آیندة شغلی و تحصیلی آن

تر همتایان  تر و بغرن  تر، تیره مراتب مبهم وضعیت تحصیلی و شغلی خود را در آینده به

کنند و نکته مهم اینکه کردهای سنی اغلب به تفاوت معنادار  مذهبشان ارزیابی می شیعه

صراحت از آن  اند و به شان واقف های شیعه قومی انداز شغلی و تحصیلی خودشان با هم چشم

 گویند: سخن می

من در پیداکردن شغل، آن آزادی یک فردی را که شیعه یا غیرکرد هست را ندارم. »

علمی در یک شهر غیرکرد باشد و ناامید هستم از این بابت...  تواند هیئت   نمی کرد ]سنی[

وپرورش یا هرجای  من اگر بخواهم در یک استخدام حتی در یک استخدام ساده آموزش

، کرد، 11کننده  )مشارکت« پذیرد   دیگر شرکت کنم استرس دارم. چون جامعه مرا نمی

 کشاورزی(.

ثل بسیاری دیگر از مشاغل دولتی، درخصوص فروغ م انداز کم این چشم

شدن هم وجود دارد. دانشجوی دکترای فلسفه درباره مشکلی که مذهب پیش  علمی هیئت

گذارد  شدن و حتی استخدام در ادارات دولتی می علمی مذهب برای هیئت پای کردهای سنی

 گوید: می
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ی استخدام. تو مذهب واقعاً برای ما دردسره. االن دو سه جا آزمون دادم برا»

بعضیشون مستقیم بهم گفتند که ما محدودیت داریم برای استخدام اهل سنت، بعضی دیگه 

علمی هم وضعیت همینه. خیلی  هم غیرمستقیم بهم فهموندند قضیه همینه... تو هئیت

های دیگه، با اینکه ریزومه  شم از دانشگاه کم دارم ناامید می دارند ما رو. من کم سخت برمی

 ، کرد، فلسفه(.19کننده  )مشارکت« خوبی هم دارم. تنها امیدم دانشگاه کردستانهخیلی 

برای ما »برد که  آور را به کار می دانشجوی کرد دیگری این تعبیر عجیب و یاس

آید  تر به نظر می شدن در برخی کشورهای خارجی آسون  علمی  ]کردهای سنی[ بعضاً هیئت

سوزه که من اصالً آدمی مذهبی نیستم و شیعه و  این میتا تو شهری مثل تهران... آدم از 

 ، کرد، حسابداری(.2کننده  )مشارکت« سنی برام هیچ اهمیتی نداره

مذهب  بغرنجی اشاره دارد؛ وقتی از دانشجویان سنی مسالهقول باال، به  نکته آخر نقل

مصلحتی های تحصیلی و شغلی خود را  ها و آزمون تسنن در مصاحبه پرسیم چرا اهل می

پذیر نیست! درواقع  شنویم؛ امکان کنند، پاسخ کمابیش واحدی را می شیعه معرفی نمی

بوروکراسی دولتی در ایران مذهب را عمدتاً امری انتسابی و به ارث رسیده از خانواده تلقی 

اش  کند یا خانواده نشین زندگی می  ای سنی رو، دانشجویی که در منطقه کند. ازاین می

بیند،  شوند، در بوروکراسی ایرانی راه گریزی برای خویش نمی ناخته میمذهب ش سنی

تسنن هم  ایمان اعالم کند و نه شیعه و حتی اگر فردی از اهل تواند خود را بی چراکه نه می

 راستی شیعه شود، اغلب کار سختی برای اثبات صدق ادعایش دارد. به

توان به آن اشاره  شغلی میانداز  نکته مهم دیگری که خصوص رابطه تسنن و چشم

مذهب از دستیابی به مشاغل و مناصب  تر دانشجویان کرد سنی کرد، ناامیدی بسیار اساسی

ها این است که هرچقدر هم مراتب  باال در ایران است. در  و تصور آن اداری و سیاسی رده

یاسی در س -باالی اداری ارتقای تحصیلی را طی کنند، بسیار بعید است که به مشاغل رده

بینی طرف میگه چرا بروم سمت قضاوت!  می»گوید  ایران دست یابند. یکی از دانشجویان می

گفت آقا من خیلی دوست دارم وزیر  شم!... یکی از دوستامون می من اهل سنت قاضی نمی

گفت ما  بینم این آرزو اینجا عملی بشه میرم از اینجا. می بشم. این یه آرزو هست. وقتی نمی

 ، کرد، حقوق(.1کننده  )مشارکت« ار نداریم. چه برسه به وزیر و معاون و...فرماند

توان گفت در میدان دانشگاهی در ایران، در پیوند با میدان شغلی،  بندی می در جمع

« سرمایه زبانی»نیز در کنار « سرمایه مذهبی»باید از سنخ دیگری از سرمایه فرهنگی به نام 

ها، فارسی باالترین قابلیت عرضه در بازار و  ها زبان انطور که در می سخن گفت. همان

چنین است.  های دیگر را دارد، در میان مذاهب نیز مذهب شیعه این پذیری به سرمایه تبدیل
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یابند که فارس و شیعه  هایی به بهترین نحو درمی ارزش سرمایه مذهبی و زبانی را طبیعتاً آن

نی که نابرابری حاکم باشد، معنای عینی و حقیقی اینکه در هر ساختار و میدا نیستند؛ چه

 کنند نه فرادستان. نابرابری را فرودستان فهم کرده و زندگی می

 گيری بحث و نتيجه

ترین تجربه تبعیض و نابرابری قومی که بین دانشجویان تر  و کرد مشتر  است،  مهم

اس و ادرا  را دارند است؛ اینکه دانشجویان تر  و کرد این احس« فرودستی زبانی»تجربه 

هایشان در مناسبات رسمی و غیررسمی دانشگاهی نسبت به زبان فارسی قدرت و  که زبان

تری دارد؛ همچنین این ادرا  وجود دارد که این فرودستی زبانی، تاثیراتی  منزلت پایین

شان دارد. همچنین بنا به نظر و تجربه  منفی بر عملکرد علمی و تحصیلی و مشارکت کالسی

بخشی از دانشجویان کرد و تر ، زبان کردی حتی نسبت به زبان ترکی نیز جایگاه و منزلت 

های زبانی، مفهوم  اساس، در محور تجربه تری در میدان دانشگاه دارد. براین فرودست

یابد. درمجموع، تسلط بر لهجه و واسگان زبان فارسی،  بسیار اهمیت می« سرمایه زبانی»

آورد. تسلط بر  ی را در میدان دانشگاه برای دانشجویان فراهم میباالترین سرمایه زبان

تر به موفقیت تحصیلی، علمی و  آورد، هم راحت فارسی، هم منزلت باالتری را به بار می

ترین لهجه و  شود. در این وضعیت، دانشجویان تر  و کردی که غلیظ شغلی ترجمه می

ترین افراد از  بهره زبان فارسی دارند، کمترین مهارت را در کاربست واسگان یا دستور  کم

اند. سویه تلخ ماجرا این است که حتی تسلط عالی بر زبان ترکی و کردی، در  سرمایه زبانی

شود، اگر نگوییم حتی به امری ضدارزش و ضدسرمایه  دانشگاه ایرانی سرمایه محسوب نمی

های  زبان[ دانشجو در رشته از دوستان ]تر »شود. به قول یکی از دانشجویان تر :  بدل می

توانند به زبان ترکی  اند و می اند روی زبان ترکی کار کرده ها رفته مختلف هستند که سال

ها چون لهجه  ها هیچ ارزشی ندارند. اتفاقاً همین بنویسند و بخوانند، اما در دانشگاه این

، ادبیات ترکی(؛ ، تر 11کننده   )مشارکت« شوند غلیظی دارند، بیشتر از همه تحقیر می

های اجتماعی   ها در میدان ها و لهجه طور که بوردیو توضیح داده است، زبان بنابراین، همان

ازجمله در دانشگاه قدرت و منزلت یکسانی ندارند و پرستیژ و وجهه یکسانی را برای 

 آورند. ورانشان به بار نمی گویش

بر تجربه نابرابری  ن کرد عالوهدهند که دانشجویا های تحقیق نشان می همچنین، یافته

توان  چشند و حتی می زبانی، در عرصه مناسبات مذهبی نیز طعم تبعیض و نابرابری را می

های نابرابری است.  تری برای رخداد تجربه ها کانون متراکم گفت محور مذهب، برای آن
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شود و  تبعیض و نابرابری مذهبی در هر دو ساحت رسمی و غیررسمی دانشگاه تجربه می

سازی و طرد و کنارگذاری در اینجا نسبت به عرصه مناسبات زبانی  سازوکارهای غیریت

نیز برای « سرمایه مذهبی»شود که مفهوم  تر است. همین تجارب سبب می آشکارتر و صریح

شاید به چشم شیعیان « سرمایه مذهبی»مذهب مصداق و عینیت یابد.  دانشجویان سنی

یاید، اما برای دانشجویان اهل تسنن، امری عینی و ملموس و بیشتر یک مفهوم تئوریک ب

کنند؛ هرچند این سرمایه را از وجهی سلبی و  طور روزمره آن را زیست می چیزیست که به

 کنند. در موضع نابرخورداری و محرومیت از آن تجربه می

های  عمدتاً مذهبی در کالس« خشونت نمادینِ»های مذهبی، نوعی  در بین تجربه

تر است.  تامل تر و قابل مومیِ دارای محتوای مذهبی و ایدئولوسیک )شیعی( از همه برجستهع

این خشونت نمادین مذهبی هم در سطح برنامة درسی آشکار )محتوای صریح واحدهای 

مذهب در  گیری حضور دانشجویان سنی درسی(، هم در سطح برنامة درسی پنهان )نادیده

شود. هرچند، برخالف تاکید  مذهب تجربه می جویان سنیکالس توسط اساتید( توسط دانش

کننده برنامه درسی پنهان، به نظر  وتربیت بر نقش تعیین پردازان انتقادیِ تعلیم غالب نظریه

های درسی دانشگاهی ایران،  رسد تالش برای بازتولید مناسبات قومی نابرابر در برنامه می

آمده از  دست تر است. در کل، بنا به تصویر به ازقضا در سطح برنامه درسی آشکار، نمایان

های ایران،  های دانشجویان کرد، شیوه تدریس دروس عمومی مذهبی در دانشگاه روایت

گرایانه( است؛ زیرا در آن، آگاهی و  گرایانه )درمقابل چندفرهنگ فرهنگ بیشتر تک

در دانشگاه  های مذهبی پذیری اقلیت حساسیتی نسبت به کثرت مذهبی در کالس و آسیب

خورد و حتی وجود دانشجویان غیرشیعه در کالس کتمان شده و توجهی به  به چشم نمی

 .  شود مذهب نمی شده به دانشجویان سنی آزارهای روحی و روانی وارد

انداز  دیگر محور مهم تجربه تبعیض و نابرابری قومی، تاثیرات منفی قومیت بر چشم

رسد زبان )داشتن لهجة  زمینه به نظر می ت؛ دراینپیشرفت و ارتقای تحصیلی و شغلی اس

انداز پیشرفت  ای بر چشم های منفی توانند پیامد غلیظ ترکی و کردی( و مذهب )تسنن( می

ها نسبت به کردها  رسد تر  طورکلی، به نظر می و ارتقای تحصیلی و شغلی داشته باشند. به

روی خود  تر و بهتری را پیش انداز روشن و کردهای شیعه نسبت به کردهای سنی چشم

اند اما مذهب تسنن همچون  بینند. بخشی از دانشجویان کرد شخصاً افرادی غیرمذهبی می

توانند خود را از آن و تبعات  ها الصاق شده است و نمی برچسبی موروثی به هویت آن

 هاست. ای بسیار آزارنده برای آن اش برهانند و این تجربه منفی
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انداز ارتقای تحصیلی و  ی نابرابری و تبعیض مذهبی از نظرگاه چشمها تامل بر تجربه

شده و  جهت نیز حائز اهمیت است که شاید بتواند برخی وجوه کتمان شغلی ازاین

ای که  سازد؛ ایدئولوسی شده واقعیت سیاسی توسط ایدئولوسی رسمی را آشکار   داشته  پنهان

و وحدت میان شیعه و سنی در ایران را دارد  صورت رسمی همواره داعیه برابری و برادری به

و مدعی است که فضای اجتماعی را در کلیت خود، محیطی برابر و عادالنه برای شیعه و 

تاباند،  تسنن به ما بازمی های اهل ساخته است؛ اما آنچه تجربه–و دیگر مذاهب  -سنی

اری و تبعیض در تصویری دیگرگون است؛ در اینجا مذهب کمابیش به شکل عامل تمایزگذ

های  تواند قواعد رقابت را در میدان شود؛ عاملی که می ساختار دانشگاهی و شغلی پدیدار می

 کند. ها ناعدالنه و نابرابر  آموزشی و شغلی به نفع شیعیان و به ضرر سنی

های تبعیض و طردشدن قومی، در  حال، باید تاکید کرد که بخشی از تجربه درعین

های درسی و  دهد و جزء برنامه بات غیررسمی دانشگاهی رخ میساحت روابط و مناس

ای  ها و رفتارهای کلیشه ها نیستند؛ نگرش های آموزشی آشکار یا پنهان دانشگاه سیاست

دست تا حدی  کردن مذهبی، تمسخر لهجه قومی و مواردی ازاین قومیتی، طرد و استیضاح

توانند نمایانگر فرهنگ عمومی  دهند و می زیادی در حوزه غیررسمی دانشگاهی رخ می

ماند که چه نسبتی  های دیگر باقی می باشند؛ هرچند همچنان این پرسش برای پژوهش

گر و  های تبعیض های حاکم وجود دارد و این جنبه میان فرهنگ عمومی و ایدئولوسی

اند و یا تا چه حدی منبعث و متاثر از  طردکننده فرهنگ عمومی تا چه حدی تاریخی

 باشند. می  لوسی مسلطایدئو

رسد نظام دانشگاهی  درنهایت اینکه، براساس تجربه دانشجویان کرد و تر ، به نظر می

سازی و  پرور باشد، به همسان خواه و کثرت ما به لحاظ قومی بیش از آنکه کثرت

سازی تمایل دارد. ادرا  غالب در میان دانشجویان اینگونه است که پیشرفت در  آسیمیله

ها بیانگر این است که  ه آنزیستتجربهآید و  تر فراچنگ می شدن راحت م با آسیمیلهاین نظا

الگوی مطلوب این نظام، دانشجویی با تسلط عالی به زبان فارسی و بدون لهجه قومی و 

مذهبی حاکم است؛ -مذهب باورمند به ایدئولوسی سیاسی لحاظ اعتقادی، یک شیعه به

ان فرهنگی و هویتی قومی )در اینجا نشانگان ترکی و دانشجویی بری و زدوده از نشانگ

انداز پیشرفت تحصیلی و  تر شود، چشم کردی(؛ دانشجو هرچه به این تصویر نزدیک

دهد:  خوبی توضیح می شود. یکی از دانشجویان کرد این نکته را به تر می اش روشن شغلی

توانی پنهان و انکار کنی...    میهای کردبودن را تا     برای پیشرفت در این نظام باید مشخصه»

بار خصوصی به من گفت من تا جذب  مذهب[ دانشگاه تهران یک یکی از اساتید کرد ]سنی



 

 

 

 

 
 

 

 73 ... رانيا یها  در دانشگاه يقوم یو نابرابر ضيتبع یها  فهم تجربه
 

ام دائم در ترسم... کردها برای موفقیت نباید   بشوم پدرم درآمد و االن هم که استخدام شده

تشان در این خیلی کرد به نظر برسند و هرچه بیشتر کرد به نظر برسند امکان پیشرف

شناسم که رفته و معاون فالن مسئول شده است؛    شود. مثالً کردی را می سیستم کمتر می

زند و کردی    اش به زبان فارسی حرف می  اما چطور؟ زن شیعه گرفته است؛ بچه

کنی پر کرده است از عکس ائمه و  وحسابی بلد نیست؛ عکس پروفایلش را نگاه می درست

اش باقی نمانده  را از فیلتر گذرانده بودند که واقعاً چیزی از اصالت قومی ن حرم و... انقدر ای

 (.19کننده  )مشارکت« بود

 تشکر و سپاسگزاری

 یدکتر ابوتراب طالبهای ارزنده  دانم از همکاری و راهنمایی در پایان بر خود الزم می

 سپاسگزاری و قدردانی نمایم.
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