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اختی تجربه تبعیض و نابرابري قومی در بین مطالعه پدیدارشن

  هاي ایران دانشجویان کرد در دانشگاه

  

   ، سجاد علیزادهابوتراب طالبی

  

 )05/10/98، تاریخ پذیرش31/06/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده 

ها و   هاست که موضوع دغدغه  وضعیت کردها در ایران از نظرگاه تبعیض و نابرابري دهه

ر داخل و خارج از ایران بوده است، اما تجربۀ قومیتی کردها درون مباحثات عمومی د

هاي تجربی بوده است؛  ندرت موضوع بررسی هاي اجتماعی ایران ازجمله دانشگاه به میدان

اساس، در این مقاله، تجربۀ زیستۀ دانشجویان کرد در دانشگاه با رویکردي اکتشافی، با   براین

ابرابري قومی در چهار دانشگاه تبریز، تهران، عالمه و هاي تبعیض و ن  تمرکز بر تجربه

اي با دانشجویان   ساختاریافته  هاي نیمه  منظور، مصاحبه این بهکردستان بررسی شده است. 

آن، وتحلیل شده که برآیند   ها با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه  کرد انجام شده است. داده

دهند که تجربۀ دانشگاه  ها نشان می یافتهفرعی بوده است. مضمون  11مضمون اصلی و  11

توجهی از حس تبعیض، نابرابري و طرد قومی  براي دانشجویان کرد دربردارندة وجوه قابل

  در هر دو ساحت رسمی و غیررسمی دانشگاه است.

  

: تبعیض و نابرابري قومی، تبعیض مذهبی، دانشگاه، دانشجویان کرد، مفاهیم اصلی

  نابرابري زبانی.
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  و اهمیت آن مسئله طرح

 يها گروه تجربه ران،یا جامعۀ چندقومی در تیقوم حوزه در یبررس  قابل مسائل نیتر مهم از

 از کیهر که نیا ؛است مدرن ينهادها چارچوب و دانیم در یقوم يها تیاقل خصوص به یقوم

 نیا فهم و عهمطال. کنند یم تجربه چگونه را مدرن ينهادها درون مناسبات و قواعد ،یقوم يها گروه

، کارکردها از ما شناخت قیتعم ضمن که است مهم جهت ازاین یتیقوم ۀستیز هاي ربهتج

 نیا در موجود یاحتمال يها ينابرابر ،یتیقوم عرصۀ در مدرن ينهادها يعملکردها و هاکردکژکار

  .سازد یم آشکار زین را نهادها

 هیزاو از اش یبررس که باشد ییانهاده نیتر مهم از د دانشگاهیشا مدرن، ينهادها انیم از

 چند از یکی ران،یا در دانشگاه که کرد ادعا توان یم. است الزم و ستهیبا ،یتیقوم ستهیز يها تجربه

حضور  نیا. دهد یم رخ زانیم نیشتریب به آن در ها تیقوم یختگیآم که است یمدرن  عرصه و دانیم

غناي  يبرا اعتنایی قابل يها توانایی حامل که نیباا ی،فکوه به قول ها دانشگاه در ها متنوع قومیت

 ،است هاي متنوع و غنیِ قومی در دانشگاه دلیل حضور زبان خصوص به به ها دانشگاه فرهنگی-علمی

قومی و -هاي محلی توجه به هویت عدم«و  دانشگاه در غلط هاي  سیاست و کردهایرو با اما

اي کرده  هاي آموزشی کشور حاشیه ا در نظامها ر بخشیدن به وضعیت کنونی که این هویت تداوم

 دانشگاه نهاد یبررس ن،یبرا افزون. )1386(فکوهی، دنشو میل یتبد مخرب توانایی به اغلب ،»است

 مدرن اصول بر را شانمفروض يبنا ،يگرید مدرن نهاد هر از شیب که اهمیت دارد زین نظر نیازا

و وجود هرگونه رویکرد و  گذاشته انهیگرا رقومیغ و طرفانه یب نگرش و ییگرا عام ها، فرصت يبرابر

  ساز است.  دار و مسئله  گذارانۀ قومی در آن دوچندان مسئله  مدارانه و تبعیض  سیاست قوم

هاي قومی در نظام دانشگاهی ایران، بهترین گزینه   شاید براي ورود به حوزه مطالعات اقلیت

توجه در ایران بوده و طبق اطالعات   قلیتی قابلکردها باشند، چراکه اوالً به لحاظ جمعیتی، ا

اند (سرشماري نفوس و مسکن  ها، دومین اقلیت قومی بزرگ ایران ، بعد از ترك1375سرشماري 

هاي  بودن کثیري از کردها سبب شده است که در مقایسه با اقلیت  مذهب  ثانیاً سنی 1).6:1375

بیشتري نسبت به فرهنگ و ایدئولوژي رسمی و غالب ها، تفاوت و زاویۀ فرهنگی  تري مثل ترك  بزرگ

هاي کردها از نظرگاه تجربۀ تبعیض و  اساس، در این مقاله، مشخصاً تجربه  براینداشته باشند. 

هاي منفی در دانشگاه بررسی شده است. لذا تجربه ها و یا  نابرابري قومی با تاکید بر تجربه

  ها پرداخته نشده است. لیکن در این مقاله به آنهاي مثبت نیز در پژوهش به دست آمد  تبعیض

مسئله شدن تبعیض و نابرابري هاي قومی براي ما مستقیماً برآمده از تجربۀ زیستۀ دانشگاهی و 

هاي ناخوشایند  حاصل تماس و ارتباط با کردها در سه دانشگاه تبریز، تهران و عالمه و مشاهدة تجربه

 

  . سه سرشماري بعدي دربرگیرنده اطالعات ترکیب قومی نیستند.1
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ها در داخل و خارج کشور   علیه کردها دهه   تر، تبعیض  عام ها بوده است. در سطحی قومی براي آن

وکیف و علل و پیامدهاي آن بسیار بحث شده   موضوع مباحثات عمومی بوده و دربارة بود یا نبود،کم

، اما اند ها شکل گرفته ها و نابرابري هاي قومی نیرومندي نیز حول باور به این تبعیض .گفتماناست 

هاي کیفی و   خصوص پژوهش  هاي علمی به  ندرت از پشتوانۀ پژوهش ها به یهاین مباحثات و داع

تواند   اند. این پژوهش ضمن برداشتن گامی در مسیر پرکردن این خأل  می نگر برخوردار بوده  درون

  باره نیز باشد. مشارکتی در مباحثات عمومی دراین

العۀ حاضر از نوع اکتشافی خواهد بود گفته در حوزة کُردپژوهیِ کیفی، مط  با توجه به خأل پیش

هاي تبعیض و نابرابري قومیتی دانشجویان کرد را فهم و   هاي تجربه ترین ابعاد و مؤلفه  تا بتواند مهم

بنابراین، مسئله این پژوهش، فهم این موضوع نیست که دانشجویان کرد، دانشگاه  بندي کند؛  صورت

کنند یا محیط نابرابري و اساساً قابلیت روش کیفی سنجش  عنوان محیط برابري درك می  را بیشتر به

هاي برابري   شناختی توجه بر تجربه  ها نیست، بلکه قصدمندانه و براساس تصمیمی روش  کمیت پدیده

هاي قومی تمرکز کند که حس  ها و سطوحی از تجربه نهد تا بتواند بیشتر بر ابعاد، الیه  قومی را وامی

کنند تا بفهمیم چنین   کنند و کمک می  ا به دانشجویان کرد منتقل میتبعیض و نابرابري ر

خورند.   هایی رقم می  ها و محورهایی و با چه سازوکارها و شیوه  هایی بیشتر حول چه زمینه تجربه

بسا بتواند وجوه مهمی از مناسبات قومی را که توسط  چنین تمرکزي بر تجربۀ نابرابري قومی چه

شود  گرایی و ناسیونالیسم ملی) نادیده گرفته شده و بازنمایی نمی رسمی (مثل اسالم  هاي ایدئولوژي

هاي قومی و هویت قومی و بازتعریف مناسبات  نیز آشکار سازد. همچنین تغییرات احتمالی در نگرش

که بخشی از پیامدهاي تجربه تبعیض و نابرابري قومی در  هاي قومی نیز تاجایی قومی با دیگر گروه

  ها باشند، در حیطۀ بررسی حاضر خواهند بود. ها و واکنشی به این تجربه شگاهدان

گذاري قومی داشته باشد  هاي مهمی براي سیاست توانند داللت هاي این پژوهش می هرچند یافته

فرهنگی و   مداران نیست بلکه گسترش فهم میان ترین هدف پژوهش، ارائه راهکار به سیاست اما مهم

ت؛ مرزهایی ناپیدا و دیوارهایی از جنس منافع، فرهنگ و ایدئولوژي همواره درك قومی اس  میان

سازند. معتقدیم براي درك وضعیت   ها نسبت به یکدیگر را دشوار و بغرنج می همدالنه و انسانی قومیت

اي ه  ها از زبان خود سخن بگویند و خود راوي تجربه کردها بهترین راه این است که اجازه داده شود آن

هاي زیستۀ کردها از تبعیض و  اي همین بس که تجربه خویش باشند. در بیان ضرورت چنین مطالعه

  نابرابري قومی در درون نهادهاي مدرن ایران موضوع مطالعۀ هیچ پژوهشی تاکنون نبوده است. 

  

 هاي پژوهش پرسش

هایی  ر و مؤلفهتجربه دانشجویان کرد از تبعیض و نابرابري قومی در دانشگاه شامل چه عناص

  دهد؟ است و حول چه محورهایی رخ می
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  شوند؟ هاي تبعیض و نابرابري قومی در دانشگاه مواجه می دانشجویان کرد به چه نحو با این تجربه

  

  پیشینۀ پژوهشی

اي نسبتاً رشدیافته در کشورهاي غربی است.  قومی، حوزه-هاي نژادي پژوهش حول نابرابري

کاو انجام گرفته است.  هاي کیفی و درون زمینه ازجمله با روش اینتاکنون تحقیقات بسیاري در

  ها به شرح زیرند: بخشی از آن

تبار بیش از  دهد که دانشجویان آفریقایی ) نشان می2000و همکاران ( 1نتایج تحقیق آنسیس

و اساتید و  اي و نژادپرستانه و رفتار نابرابر دانشجویان ها، باورهاي کلیشه ها وجود تبعیض دیگر قومیت

 2هیرتادونتایج تحقیق  اند و دانشجویان سفیدپوست کمتر از همه. کارکنان دانشگاه را تجربه کرده

اند، خودانگاره   هاي نژادي دهد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی که از اقلیت نشان می) 2007(

ها، مشخصه  گروهتري نسبت به سفیدپوستان دارند و اعتماد پایین و تعامل اندك با دیگر  ضعیف

پوست براي اثبات  اند که دانشجویان سیاه ) نیز نشان داده2007( 4و گریفین 3هاست. فرایز بریت آن

هاي منفی درباره سیاهان، انرژي و  ها و کلیشه هاي تحصیلی خود و مقابله با اسطوره شایستگی

نگ مسلط مجبور به کنند و بعضاً براي ادغام در فره بسیاري را صرف می» هاي عاطفی  هزینه«

- ) به بررسی بیگانگی اجتماعی2015( 6و رالیسون 5ام.لو شوند. پوستان می گسستن از اجتماع سیاه

اند که بیگانگی دانشجویان  اند و به این نتیجه رسیده نژادي پرداخته- فرهنگی دانشجویان اقلیت قومی

یدپوست است و دانشجویان اقلیت در دانشگاه (با اکثریت سفیدپوست)، بیشتر از دانشجویان سف

ترین علت این بیگانگی،  کنند. مهم بودن فرهنگی و انزواي قومی می اقلیت غالباً احساس زیرسلطه

  بودن این دانشجویان به طبقه پایین است. متعلق

ها درخصوص تبعیض و نابرابري قومی در ایران هنوز هم  اما در قیاس با مطالعات غربی، پژوهش

 نهیزم نیا در منتشرشده یتجرب يها پژوهش شتریب. شود و نوجوان محسوب می اي رشدنیافته حوزه

  .هستند بعدازآن و 80 ۀده به مربوط

دهد که در میان سه گروه قومی ترك، کرد و فارس،  ) نشان می1385پژوهش میرزائی و فتحی (

ژوهش ربانی تر است. پ هویت قومی در دانشجویان کرد سنی و هویت ملی در دانشجویان فارس قوي

و هویت ملی » احساس محرومیت نسبی«دهد که بین متغیر  ) نشان می1387و همکاران (

 

١. Ancis 
٢. Hurtado 
٣. Fries-Britt 
٤. Griffin 
٥. M. Loo 
٦. Rolison 
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دانشجویان رابطه منفی نسبتاً باالیی وجود دارد و احساس محرومیت باعث تقویت هویت قومی 

هاي خود عیناً به یافته پژوهش  ) نیز در پژوهش1391) و میرزائی (1388شود. یزدخواستی (   می

دهد که برنامه درسی پنهان  ) نشان می1390اند. تحقیق رضایی و همکاران ( نی و همکاران رسیدهربا

بودن دانشگاه   نوعی باید به ناموفق دانشگاه نتوانسته است هویت ملی دانشجویان را تقویت نماید و به

که میزان ) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است 1391زاده ( قلی زمینه اذعان کرد. این در

احساس تبعیض، میزان انسجام اجتماعی و پایگاه اجتماعی با میزان گرایش به هویت قومی 

متغیرهاي دهد که هرچه  ) نشان می1391دانشجویان رابطه دارند. پژوهش قادرزاده و شفیعی (

ر سطح تحصیالت، یادگیري تعاملی، تعامالت اجتماعی و روابط انجمنی در دانشجویان بیشتر و باالت

) به این نتیجه 1392زاده و همکاران ( ها کمتر خواهد بود. پژوهش سراج گرایی در آن باشد، قوم

رسیده است که از میان چهار قومیت (ترك، فارس و کرد و لر)، فقط میانگین فرهنگ اعتماد 

ا تر از حد متوسط است و کردها باالترین میانگین احساس تبعیض ر قومی دانشجویان کرد پایین بین

هاي نظام آموزش عالی درزمینه  ) با بررسی چالش1397نیز دارند. باللی و محبی (

توجهی به تکثر و تنوع قومیتی در  اند که بی هاي قومی به این نتیجه رسیده گذاري  سیاست

هاي  هاي اقوام مختلف، تبعات و چالش شناسایی و معرفی فرهنگ هاي دانشگاهی و عدم محیط

  دنبال دارد. عالی بهبسیاري را در آموزش 

و  -رانیاهاي   دانشگاه ها در قومیت تیوضع و تجربه بارةدرگرفته  انجام يها پژوهش بر يمرور

هایی که مستقیماً تبعیض و  اوالً پژوهش که دهد یم نشان-حتی درون دیگر نهادهاي رسمی ایران 

 اتفاق  به  بیقر اکثرثانیاً  د وان نابرابري قومی را موضوع مطالعۀ خود قرار داده باشند، بسیار اندك

 يها روش اندك سهم از یحاک تیوضع نیا. اند کرده نظر خود لۀمسئ به رونیب از مطالعات قومی نیز

 و منظر گر تیروا که میابی یم را یپژوهش ندرت به حوزه، نیا در. است حوزه نیا در کاو درون ی وفیک

 یخالئ ،نیا و باشد هاي اجتماعی و دیگر میدان در دانشگاه کردها جمله ها من قومیت خود بۀتجر

  .است حوزه نیا مطالعات در اعتناء قابل

  

  مبانی نظري

شود موضوع مدنظر با ذهن باز و بدون فرضیات  هاي کیفی معموالً سعی می در پژوهش

ا سراغ واقعیت ب  البته رفتن به .)98:2010هاي موجود بررسی شود (دنسکامب، شده از نظریه استخراج

معناي اسیر و محصورنشدن در آنهاست  ها نیست بلکه به نکردن از نظریه  معناي استفاده ذهنِ باز به

عنوان منبع مفاهیم حساس از  پردازیم که به هایی می در ادامه، به نظریه ).127:1395(فراستخواه،

  ها بهره خواهیم گرفت. آن
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  سیالیت مرزهاي قومی: رویکرد کنش متقابل نمادین 

توان به بلومر و جنکینز اشاره کرد.  پردازان کنش متقابل نمادین در حوزة قومیت می ظریهاز ن

مرزهاي قومی را اموري برساختی و مبتنی بر تعریف جمعی  ها و  رویکرد کنش متقابل نمادین پدیده

کند که  داند. بلومر استدالل می یابنده می ها را سیال و تحول گیرد و درنتیجه آن موقعیت در نظر می

دور شد و بر » نژادپرستان«قومی باید از تأکید بر احساس فردي - نژادي» تعصب«براي درك مفهوم 

ها بین  تأکید نمود. ازنظر بلومر تعصب گروهی و قومی نشانۀ تغییر موقعیت» مفهوم جایگاه گروه«

  ).110و111:1390هاي فرادست و فرودست است (مالشویچ،  گروه

کند که عالوه بر خودتعریفی و  گرایان کالسیک استدالل می عاملجنکینز در نقد مواضع ت

مدیون فرایندهاي خارجی  شدت بهخودادراکی (فرایندهاي درونی)، عضویت قومی و هویت قومی 

هاي دیگر) است.  ها و قومیت بندي اجتماعی (تعریف مرزهاي قومی از بیرون توسط گروه مقوله

دارد که درست همانند زندانیان و بیماران روحی گافمن،  روي اهمیت بندي از بیرون ازآن مقوله

هاي خود  توانند درونی شوند و جزئی از ویژگی شده به اعضاي گروه قومی می هاي تحمیل برچسب

ها از خویش همواره در ارتباط مستمر  دیگر، تعریف قومیت عبارت ). به217:1994فرد گردند (جنکینز،

  هاست. ها از آن ها و قومیت وهبا و در واکنش به تعریف دیگر گر

  

  بازتولید فرهنگی در میدان آموزش: بوردیو 

بخش و سودمندي دربارة منطق ادغام و طرد در میدان آموزش ازجمله  هاي الهام بوردیو بینش

گوید هرچه میان فرهنگ آموزشی (میدان) و فرهنگ محیط خاص فرد  باره می دانشگاه دارد؛ او دراین

رد) فاصله کمتر باشد، جذب و موفقیت در نهاد آموزشی باالتر و هرچه فاصله بیشتر هاي ف واره (عادت

به » بازتولید«بوردیو در کتاب ). 156و157:1394باشد، امکان طردشدگی بیشتر است (فیروزآبادي،

هایی  معناي شیوه وپرورش پرداخته است. بازتولید فرهنگی به نهاد آموزش» بازتولید فرهنگی«کارکرد 

هاي  ها، همراه با سایر نهادهاي اجتماعی، موجب استمرار و تکرار نابرابري که مدارس توسط آناست 

  ).742:1391شوند (گیدنز، هاي متوالی می اجتماعی و اقتصادي در نسل

بوردیو  ازنظر شناختی در میدان آموزش نیز پرداخته است. تر بوردیو به روابط زبان طور مشخص به

شناختی نیز شبکه  ترین مبادله زبان اند... حتی ساده میشه روابط قدرتشناختی ه روابط زبان«

زبان مشروعِ حاکم، سرمایه ». کند وبرگی از روابط قدرت تاریخی را وارد صحنه می  پیچیده و پرشاخ

کند. همین تشخص، برتري در زبان را  ممتازي است که در گفتار، حس تشخص گوینده را ایجاد می

). در میدان دانشگاهی، استفاده از زبان از 234:1385دیو به نقل از جنکینز،کند (بور ایجاد می



  هاي ایران د در دانشگاهمطالعه پدیدارشناختی تجربه تبعیض و نابرابري قومی در بین دانشجویان کر

7 

آور و یادآور فرادستی  منزلت» سبک سطح باال«گفتن به  هاي مبارزه است و سخن ترین شیوه مهم

  ).238و241است (همان:

  

  سرمایه اجتماعی دانشگاهی: کالینز

مربیان و اساتید با دانشجویان خود و کالینز به روابط » سرمایه اجتماعی دانشگاهی«مفهوم 

دادن کار   هایی مانند مباحثه مربیان با دانشجویان، انتظار اساتید از دانشجویان براي انجام  فعالیت

کند  شدن مربیان با دانشجویان داللت می  آمیز با دانشجویان و دوست دانشگاهی، برخورد احترام

میان دانشگاهیان و اجتماعات علمی را  1راسم تعامل). کالینز م9:2005بستی، زاده چوب (جانعلی

داند. تعامل دانشجویان با اساتید از عوامل  گیري سرمایۀ اجتماعی دانشگاهی می مبناي شکل

تر اینکه کالینز معتقد است اساتید اغلب با  پذیرد. نکتۀ مهم شخصیتی و ساختاري تأثیر می

   ).10:1385کنند (قانعی راد، قرار میدانشجویان اقلیت قومی تماس و ارتباط کمتري بر

  

  رویکرد انتقادي به برنامۀ درسی

ازآن، چتري شد براي  هاي پس و دهه 1970ویژه در دهۀ  وتربیت به رویکرد انتقادي به تعلیم

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

هایشان در یک نظم  وتربیت، جوانان را براي جایگاه ند که چگونه نظام تعلیمده انتقادي توضیح می

  ).238:1396همکاران، و ژوزف بلوتین(سازد    اجتماعی طبقاتی، جنسیتی و نژادي آماده می

کنند. برنامۀ  پردازان انتقادي، بازاندیشی در برنامۀ درسی را با نقد برنامۀ درسی آغاز می نظریه

شده است و  که شامل مهارت و موضوعات شناخته 2»برنامۀ درسی آشکار«رد. یکی درسی دو وجه دا

شده مثل تاریخ، جغرافیا، ادبیات، مطالعات اجتماعی   تعیین ازطریق واحدهاي درسی مشخص و ازپیش

کند که حامی وضع موجود و در پیوند با ساختار  هایی را مشروع تلقی می ها و معرفت و... دیدگاه

برنامۀ درسی «ها را در ذهن یادگیرندگان درونی سازد و دیگري  کند آن اند و سعی می قدرت حاکم

ها و منافع ضمنی  بخشد و ناظر به ارزش ها و رفتارها را شکل می ها، نگرش که در خفا ارزش 3»پنهان

  ).7و9:1390خسروي،( وتربیت است و مستتر در تعلیم

توانند در فهم و  کنند و می اي تمرکز مشخص میهایی را بر هاي باال کانون طورکلی، نظریه به

  کننده باشند.  از جمله می توان نتیجه گرفت: ها نیز کمک تفسیر داده

 

١. Interaction Rituals 
٢. Overt Curriculum 
٣. Hidden Curriculum 
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 سودمند بینش این نمادین، متقابل کنش پردازان نظریه گرایانۀ ضدذات و برساختی نگاه 

دارد و باید  ریشه میقو بین هاي تعامل در افراد، قومی رویکردهاي و ها تعریف که دهد می ارائه را

 میدان در ها قومیت دیگر با کرد دانشجویان قومیتی روابط و مرزها در تغییرات به را توجهمان

 .کنیم معطوف دانشگاه

 طرد همچون اموري و ها پدیده به توان می آموزش میدان درباره بوردیو نظریات از الهام با 

 و دانشگاه توسط قومی نابرابر روابط ولیدبازت آموزش، میدان در) قومی طرد اینجا در( فرهنگی

 زبان توان می بوردیو نظریۀ از استفاده با همچنین. پرداخت دانشگاه در ها زبان نابرابر منزلت

 تسلط که گرفت نظر در فرهنگی سرمایۀ منبع و دانشگاه بر مسلط زبان عنوان به را فارسی

 .دهد شکل را انیزب قدرت روابط نوعی تواند می آن بر ها قومیت متفاوت

 و آشکار هاي الیه بر را توجه توان می درسی، برنامۀ درخصوص انتقادي نظریۀ از الهام با 

 از را کرد دانشجویان درك و معطوف قومیت با رابطه در دانشگاهی درسی هاي برنامه پنهان

 .کرد  کنکاش  آن تأثیرات و دانشگاهی درسی هاي برنامه قومیتی وجوه

  کالینز نیز راهنماي خوبی براي توجه به ارتباطات » جتماعی دانشگاهیسرمایۀ ا«ایدة

هاي دیگر و توجه به این نکته است که  میان دانشجویان کرد با اساتید و دانشجویان از قومیت

آیا این دانشجویان، کردبودن را عامل محدودکنندة کسب سرمایۀ اجتماعی دانشگاهی تلقی 

  کنندة آن. کنند یا تسهیل می

  

  پژوهش  وشر

. وجه شده استاستفاده  یفیک يها از روش یکیعنوان  به یدارشناسیاز پد ،پژوهش نیدر ا

ها چگونه به  است که انسان باره نیتمرکز مشترك بر کاوش درا ی،دارشناختیپد يها افتیمشترك ره

 یآگاهبه  یشکل جمع و هم به يطور فرد ها را هم به و آن بخشند میخود معنا  ي زیستهها تجربه

چهار  ی را بااختشنداریپدشناسی  جامعه ،طور خالصه به. )262:1390محمدپور،( کنند یم لیتبد

  شناسیم: می يمحور ۀو مؤلف یژگیو

ها را  صورتی معرفی شوند که افراد مرتبط آن مسائل باید به«دیدن چیزها از نگاه دیگران:  -1

  ».فهمند می

  ».ببینند می، چیزها را به شکل متفاوتی هاي مختلف مردم گروه: «ها بودن واقعیتمتکثر -2

 توصیف با جزئیات را زیسته هاي تجربه کوشند می  جاي تبیین توصیف: پدیدارشناسان به -3

  کنند.
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ها و  هنظری شده از هاي استخراج فرضیه اتکا به یبتوصیف چیزها تعلیقِ باورهاي فهم متعارف:  -4

  ).95- 99:2010هاي فهم متعارف (دنسکامب، داوري پیش

گیري منعطف از  نگر، توصیفی و مبتنی بر بهره اساس، بررسی حاضر رویکردي درون راینب

  ها خواهد داشت. نظریه

  

  گیري روش نمونه

در این «استفاده شده است. » گیري هدفمند نمونه«کنندگان، از روش   براي انتخاب مشارکت

کوشد دریابد  شود و محقق می یهاي تیپ مطلوب نمونه در نظر گرفته م ترین ویژگی روش، عموماً عام

این  ).189:1389(بیکر،» آید ها برمی توان پیدا کرد و سپس در پی مطالعۀ آن این افراد را در کجا می

) 144:1387(فلیک،» واجد دانش و تجربۀ الزم درباره موضوع یا مسئله موردبررسی باشند«افراد باید 

اند.  ردي) و مذهب (تسنن و تشیع) انتخاب شدهشوندگان براساس دو مؤلفه محوريِ زبان (ک مصاحبه

ترین ویژگی برسازنده قومیت کرد در نظر گرفته شده و تالش شده با هر  عنوان عام بودن به کرُدزبان

دو گروه مذهبی اصلی کردها یعنی کردهاي سنی و شیعه مصاحبه شود. همچنین، سعی شده از 

نسانی و هنر، ریاضی و فنی و علوم طبیعی) اي (علوم ا هاي رشته همه مقاطع تحصیلی و گروه

ها از چهار دانشگاه انجام شده است؛ دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه از  گیري شود. انتخاب نمونه نمونه

عنوان  زبان) و دانشگاه کردستان (به عنوان دانشگاهی با اکثریت ترك پایتخت، دانشگاه تبریز (به

در این پژوهش،  بوده است؛» اشباع نظري«گیري  ك پایان نمونهمالدانشگاهی با اکثریت کردزبان). 

  آمد.   دست  مصاحبه به 25اشباع نظري با 

  کنندگان . مشخصات مشارکت1جدول 

  دانشگاه  مقطع  رشته  جنسیت  مذهب  کنندگان مشارکت

  عالمه  ارشد  فرهنگی مطالعات   مرد  شیعه  1کنندة  مشارکت

  المهع  ارشد  حقوق  مرد  سنی  2 کنندة مشارکت

  عالمه  ارشد  ارتباطات  زن  سنی  3کنندة  مشارکت

  عالمه  کارشناسی  حسابداري  مرد  سنی  4کنندة  مشارکت

  عالمه  کارشناسی  نگاري روزنامه  مرد  سنی  5کنندة  مشارکت

  مرد  سنی  6کنندة  مشارکت
و  گذاري  سیاست

  رفاه اجتماعی 
  عالمه  ارشد

  عالمه  یکارشناس  بیمه مدیریت  زن  شیعه  7کنندة  مشارکت

  عالمه  کارشناسی  بازرگانی مدیریت  زن  شیعه  8کنندة  مشارکت

  تبریز  کارشناسی  جغرافیا  مرد  سنی  9کنندة  مشارکت

  تبریز  ارشد  شناسی جامعه  مرد  سنی  10کنندة  مشارکت
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  دانشگاه  مقطع  رشته  جنسیت  مذهب  کنندگان مشارکت

  تبریز  ارشد  کشاورزي  مرد  سنی  11کنندة  مشارکت

  تبریز  ارشد  زبان فرانسه  مرد  شیعه  12کنندة  مشارکت

  تبریز  دکترا  فلسفه  مرد  سنی  13کنندة  کتمشار

  تبریز  کارشناسی  روانشناسی  مرد  سنی  14کنندة  مشارکت

  تبریز  کارشناسی  شیمی  مرد  شیعه  15کنندة  مشارکت

  کردستان  کارشناسی  برق  مرد  شیعه  16کنندة  مشارکت

  کردستان  دکترا  عمران  مرد  شیعه  17کنندة  مشارکت

  کردستان  کارشناسی  اقتصاد علوم   زن  سنی  18کنندة  مشارکت

  کردستان  کارشناسی  ورزشی مدیریت  مرد  سنی  19کنندة  مشارکت

  کردستان  کارشناسی  اجتماعی علوم   زن  شیعه  20کنندة  مشارکت

  تهران  کارشناسی  اقتصاد  مرد  سنی  21کنندة  مشارکت

  تهران  ارشد  تربیتی علوم   زن  شیعه  22کنندة  مشارکت

  تهران  ارشد  برق الکترونیک  مرد  سنی  23کنندة  مشارکت

  تهران  ارشد  بدنی تربیت  زن  شیعه  24کنندة  مشارکت

  تهران  دکترا  شناسی جامعه  مرد  سنی  25کنندة  مشارکت

  

  ها نحوه گردآوري و تحلیل داده

هاي  هاي مربوط به تجربۀ زیستۀ قومیتی دانشجویان کرد، از تکنیک مصاحبه براي گردآوري داده

یافته، پیشاپیش سؤاالتی  ساخت ته (عمیق) استفاده شده است. در مصاحبۀ نیمهیاف ساخت کیفی نیمه

وسوي مصاحبه کامالً باز و منعطف است  کنیم اما مسیر و سمت را براي مصاحبه آماده می

  ساعت بوده است.  ها یک مصاحبه. میانگین زمان )152:1390محمدپور،(

استفاده شده است. تحلیل مضمون تکنیکی  1»تحلیل مضمون«ها نیز از تکنیک   براي تحلیل داده

 جعفري عابدي(هاست  هاي کیفی و گزارش الگوهاي موجود درون این داده تکنیکی براي تحلیل داده

 ).153:1390همکاران، و

  اند از: ها عبارت اصول راهنماي شناسایی مضمون

 ها باید دنبال چه  شناسایی مضمون مستلزم آن است که پژوهشگر مشخص کند در داده

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

 

١. Thematic Analysis 
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  ها ظاهر  بار در متن داده اي را که صرفاً یک  است؛ لذا مسئله» تکرار«بیانگر » مضمون«واژة

  حساب آورد.  به» مضمون«توان  شود نمی

 میان مضامین   شده فیتعرها باید از یکدیگر متمایز باشند و مرزي کامالً مشخص و  مضمون

 ).161وجود داشته باشد (همان:

ها ازطریق مطالعه  آشناشدن با داده-1توانیم در پنج مرحله انجام دهیم:  تحلیل مضمون را می

تحلیل شبکۀ -5وجو و شناخت مضامین،   جست-3ایجاد کدهاي اولیه و کدگذاري، - 2ها،  چندبارة آن

 ؛ عابدي جعفري و همکاران،87-93:2006کالرك،(رج. به براون و تدوین گزارش -6مضامین و 

183:1390-179(.  
  

  تأیید و پذیرش پژوهش قابلیت

از روش ارتباطی استفاده شده است؛ یعنی برخی از تحقیق،  1پذیرش براي تأمین اعتبار یا قابلیت

ره شوندگان بازگردانده شده تا نظرشان دربا صورت تصادفی به مصاحبه شده به هاي کدگذاري مصاحبه

هایمان اطمینان  ها با استنباط هایشان اخذ شود و از همدلی آن تعبیرها و تفسیرهایمان از گفته

کرّات و بسیار دقیق مطالعه شدند  ها به ها، داده یافته 2تأیید ساختن قابلیت حاصل گردد. براي برآورده

نیز  3اطمینان ی قابلیتاز روش بررسها به دست آید.  تا اشراف کاملی به تمام ابعاد و جزئیات داده

  ها در اختیار دو محقق دیگر روش کیفی متن برخی از مصاحبهاستفاده شده است که طی آن، 

ها  ها بپردازند و درباره تفاوت در کدگذاري ها نیز مستقالً به کدگذاري مصاحبه گذاشته شد تا آن

  نجام گیرند.ها با کمترین سوگیري و مفروضات ذهنی نادرست ا گفتگو شد تا کدگذاري

  

  هاي پژوهش  یافته

مضمون فرعی به شرح زیر  11مضمون اصلی و  11ها در قالب   خروجی نهایی تحلیل مصاحبه

ها و محورهاي تجربه تبعیض و  کنندة مؤلفه ها بیانگر و توصیف این مضموناند. تنظیم و مرتب شده

  ایند.ه نابرابري قومی در دانشگاه و نحوة مواجهۀ دانشجویان کرد با آن
 

  نابرابري و تبعیض زبانی  .1

زبان ملی است؛ زبانی که همۀ ایرانیان آن را  در گفتمان رسمی دربارة زبان ملی، زبان فارسی 

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

 

١. Credibility 
٢. Confirmability 
٣. Dependability 
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اي از زبان  که بخواهیم چنین بازنمایی آن ؛ بیدهد ها توان ارتباط فراقومی و فرامحلی را می به آن

خواهیم از  جا می کل نامعتبر بشماریم و کارکرد و مزیت زبان ملی را منکر شویم در این فارسی را به

هاي زیستۀ زبانی دانشجویان کرد در دانشگاه، بر دقایق و  آمده از تجربه دست هاي به خالل یافته

عنوان یک توانش و قابلیت، بلکه  ا زبان فارسی در دانشگاه، نه بهه هایی تمرکز کنیم که در آن برهه

  شود.   عنوان عامل فشار و محدودیت و اعمال تبعیض تجربه می به
  

  منزلۀ زبانی فرودست . زبان کردي به1-1

هاي دانشجویان کردزبان پدیدار شد، حس  هاي مشترکی که از خالل روایت مایه یکی از درون

ها، جایگاه  مراتب قدرت و منزلت زبان ست. این حس که زبان مادري تو در سلسلها» فرودستی زبانی«

هاي فرازین  یا زبان  هاي آگاهانه یا ناآگاهانۀ گویندگان و صاحبان زبان بس نازل و دونی دارد و واکنش

  کنند. به زبان تو، نه حس ارزشمندي و ارجمندي بلکه حس کهتري و فرودستی را به تو منتقل می

لحاظ زبانی خیلی برایم سخت بود. متأسفانه در این جامعه لهجه  هاي اول کارشناسی به    سال در«

هشت نفر کرد بودیم. کردها همگی آن احساس کهتري را  افت کالس دارد... در تبریز کالس ما هفت

 ).3کنندة  (مشارکت» زدند داشتند و حرف نمی

بسا خود  تر از زبان ترکی باشد که چه د پایینتوان منزلت و پرستیژ نمادین زبان کردي حتی می

 گیرد. تري قرار می در مقایسه با زبان مسلط و رسمی یعنی فارسی در مرتبۀ پایین

ها  ها خیلی وقت   ها و دیگر قومیت ام، فارس که من دیده جایی در مورد لهجه ترکی باز تا«

ی رو درآوردن یا تالش براي بینی براي اون فارس، اداي لهجه ترک خوششون میاد از آن. می

طور نیست. انگار  نظرم در مورد کردي اصالً این یادگرفتن چند کلمه ترکی شیرین است، ولی به

اي است، ولی   کس لهجۀ کردي رو دوست نداره... لهجۀ ترکی ازنظر دیگران لهجه شیرین و بامزه هیچ

  ).25کنندة  (مشارکت» لهجه کردي لهجۀ ترسناك است

ها  توانند روابط قدرت نمادین باشند؛ زبان گوید، روابط زبانی می طور که بوردیو می همانبنابراین، 

هاي اجتماعی از قدرت و منزلت یکسانی برخوردار نیستند و پرستیژ برابري را   ها در میدان و لهجه

  آورند. ورانشان به بار نمی براي گویش
  

  . ضعف در زبان فارسی مانع مشارکت کالسی1-2

مشکل در زبان فارسی عمدتاً شامل محدود بودن دایرة واژگان فارسی و ضعف در  ضعف و

دیگر است که اگر دانشجو همزمان دچار  سوي دار به فارسی از لهجه  سو و تکلم   گزینی ازیک واژه

هاي دانشجویان کرد  شود. گزارش ها باشد عرصه برایش در میدان دانشگاه بسیار تنگ می هردوي آن

تواند تأثیر  ت خود و دوستان کردشان بیانگر این است که مشکالت در تکلم به فارسی میاز تجربیا
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هاي کارشناسی داشته  خصوص در دوره اغماضی بر مشارکت کالسی دانشجویان به کاهندة غیرقابل

  نفس و خودانگارة دانشجویان تأثیر مخربی داشته باشد. نفس، عزت به طریق بر اعتماد باشد و بدین

زنم... حتی [در] فکرکردن  زنم انگار یه چیز دیگه میگم. انگار اصالً حرف نمی که حرف می وقتی«

  ).1کنندة  (مشارکت» شه که خیلی جاها نتونی ابراز وجود کنی کنه]. این باعث می [مشکل ایجاد می

، دلیل مشکالت زبانی تواند چنان باشد که موجب شود دانشجو به گاهی دامنۀ این تأثیر منفی می

  بن بزند. و قید مشارکت در کالس و حتی مباحث علمی حاشیه و بیرون کالس را از بیخ

بار هم اظهارنظر  من کل دورة لیسانس رو سکوت مطلق بودم. من تو اون چهارسال حتی یک «

  ).25کنندة  (مشارکت» نکردم در کالس. تازه از اوایل ارشد به خودم فشار آوردم تا حرف بزنم

  

  زبان فارسی عامل تنزل عملکرد تحصیلی. ضعف در 1-3

تواند کیفیت انجام  ماند، بلکه می ضعف در زبان فارسی، به مشارکت داوطلبانه در کالس محدود نمی

جا در کنار ضعف در گفتار فارسی، ضعف  تکالیف درسی و امتحانات را نیز متأثر و دچار تنزل کند. در این

  یابد: م تکالیف کالسی و کارهاي علمی موضوعیت میعنوان ابزار اصلی انجا در نوشتن نیز به

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

  ).3کنندة  (مشارکت» باکیفیتی رو انجام بدم

ر و اثر مراتب بیشت تواند شدت به تر آموزشی می هاي حساس این تأثیر منفی، در رخدادها و برهه

  تري بر دستاورد تحصیلی دانشجوي کرد داشته باشد: کننده نسبت تعیین به

شدت تاثیرگذاره و تو انتقال مطالب خیلی مشکل  هم لهجه و هم محدودیت زبان فارسی به«

شه آدم استرس  ها؛ باعث می کنه. مخصوصاً تو جاهاي حساس مثالً دفاع ارشد و پرزنتیشین   ایجاد می

  ).23کنندة  (مشارکت» ه چیزي که آماده کرده رو بیان کنهبگیره و نتون
  

  . تجربۀ نابرابري و تبعیض مذهبی2

هاي نابرابري و  مذهب در کنار زبان، دومین عرصه و زمینۀ مهم براي احتمال رخداد تجربه

جا عمدتاً  که مذهب رسمی کشور شیعه است، در این تبعیض در دانشگاه است اما با توجه به این

شوند؛ بنابراین، تجربۀ تبعیض و  محسوب می» اي حاشیه«و » دیگري«مذهب،  جویان سنیدانش

  مذهب.  اي است متعلق به دانشجویان کرد سنی نابرابري مذهبی در این پژوهش عمدتاً تجربه
  

  . تجربۀ طردشدن مذهبی2-1

خاطر مذهب متفاوتش ازطرف استادان یا  در تجربه طردشدن مذهبی، دانشجوي کرد به

شود که  شود و با گفتار یا رفتار این حس و معنا به او منتقل می سازي می دانشجویان شیعه غیریت

  است. » بیگانه«و » غیر«، »دیگري«شود بلکه  محسوب نمی» خودي«ها  در نظر آن
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تو همین دوره ارشد آقاي دکتر... هستند. تو کالس گفت از دوره صفویان به بعد که شیعیان «

آوردند. منظورش این بود که از زمان پیامبر به  دست  سلمانان غیرت خودشان را به قدرت گرفتند م

» غیرت بوده است ها بوده است، جهان اسالم بی بعد تا دوره شیعیان که قدرت دست سنی

  ).3کنندة  (مشارکت

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

» هم نزدیک شده و این خطر بزرگی است براي ما [ایران] تقریباً برابر شده و به ابتدایی

  ).4کنندة  (مشارکت

داغ «توانند به نام فرد معطوف شوند و نام به قول گافمن به  برخوردهاي طردکننده حتی می

 براي فرد تبدیل شود:» ننگ

ها دردسرساز    دانشگاه این اسم اند ولی در  هاي عادي    در سمت ما ابوبکر، عمر، عثمان اسم«

  ).15کنندة  (مشارکت» شوند   می

توانیم شاهد افزایش تعصبات مذهبی و  آنجا که با طرد مذهبی در دانشگاه سروکار داریم، می

هاي مذهبی ازطرف دانشجویان  هاي مقاومتی و تأکید تقابلی بر مرزبندي گیري واکنش شکل

  مذهب باشیم.  سنی

ها را    به دانشگاه، در شهرهاي خودمون این تقابل عمر و علی و شبیه این تقابلما قبل از آمدن «

ها رو و هی فحش  کنید این جا، شما انقدر جدا می اصالً نداریم تو مذهبمون. بعد که میاییم این

» که کی مال ماست و کی مال شیعیان این ادگرفتنکنیم به ی دید به خلفا و... که ما هم شروع می   می

  ).25کنندة  شارکت(م
  

  شدن مذهبی  . تجربۀ استیضاح2-2

اش مورد پرسش  مذهب در دانشگاه بابت عقاید مذهبی شدن، دانشجوي سنی در تجربۀ استیضاح

اش مورد تشکیک قرار گرفته، نادرست یا  گیرد و عقاید یا رفتارهاي مذهبی و بازخواست قرار می

  گو باشد. یک متهم و محکوم پاسخشود و ناچار است در جایگاه  انحرافی تلقی می

شستم، اومد گفت وضوي    گرفتم و داشتم پاهام رو می   بار داشتم وضو می یه آقایی بود، من یک «

» کردن! شما اشتباهه، پس نمازت هم درست نیست، نخون! ناخودآگاه تو رو وارد بحث می

  ).2کنندة  (مشارکت

کردن دانشجوي  شکل تالش براي مجاب هشدن، در شکل حاد و مفرط خود ب تجربۀ استیضاح

  شود. مذهب به تغییر مذهب از تسنن به تشیع از جانب شیعیان تجربه می سنی

کرد که مذهب خود را تغییر دهد  زبان دوستم را ترغیب می [در دانشگاه تبریز] دانشجویی ترك«

» ع بهتر استکنیم که مذهب تشی گفت که ما بر اساس عقاید خودمان شما را متقاعد می و می

  ).19کنندة  (مشارکت
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هاي انفعالی در پیش  شوند، یا واکنش مذهب استیضاح مذهبی می که دانشجویان سنی زمانی

بینند وارد مجادله شوند، ولی نکتۀ  گریزند و یا خود را ناگزیر می گیرند و از بحث و درگیري می می

رابري با شیعیان ندارند و به قول هایی وضعیت و موقعیت ب ها در چنین بحث مهم این است که آن

فرهنگی، -بینند و در این وضعیت نابرابري سیاسی نمی» موقعیت آرمانی گفتار«هابرماس خود را در 

ی سخن بگویند و به نفع خود راحت بهها  تواند مانع این شود که آن ها می ها و هراس انواع احتیاط

  استدالل کنند.

  

  عمومی . تجربه تبعیض در واحدهاي درسی3

خصوص واحدهایی که محتواي شیعی و ایدئولوژیک  تجربۀ واحدهاي درسی عمومی دانشگاهی به

تبعیض و نابرابري مذهبی   دارند مثل معارف اسالمی، تاریخ اسالم و امثال آن، بعد دیگري از تجربه

رد جا نیز این حس تبعیض مذهبی را عمدتاً دانشجویان ک براي دانشجویان کرد است. در این

  کنند.  مذهب تجربه می سنی

  

  احترامی به مقدسات مذهب تسنن [ازطرف بعضی ازاساتید شیعه] . تجربۀ بی3-1

هاي تبعیض مذهبی  ترین تجربه ترین و آزار دهنده هاي عمیق، یکی از تلخ هاي مصاحبه مطابق یافته

کنند  ذهب احساس میم ها دانشجویان سنی هایی است که در آن هاي واحدهاي عمومی، تجربه در کالس

  دهند: احترامی قرار می ایشان را مورد هجمه و بی  اساتید این واحدها باورهاي مذهبی

مون   سنت توهین کردند، یکی از دوستاي بوکانی هاي اهل    یکی از این اساتید به یکی از صحابه«

  ).2 کنندة (مشارکت» بلند شد گفت شما حق توهین نداري. استاد گفت همینی که هست!

 1منصبان رسمی، نزاکت سیاسی عنوان صاحب این تجارب بیانگر این است که بخشی از اساتید، به

  کنند.  تسنن نقض می  را درباره اهل

شود. در دانشگاه تبریز، استاد تاریخ اسالم    در دانشگاه، آیین تشیع با بدترین ادبیات تدریس می«

گفت امروز این بحث را داریم که عمر و ابوبکر داشتیم، روحانی بود. در بحث خالفت در کالس 

  ).3کنندة  (مشارکت» خالفت را غصب کردند-دقیقاً این عبارت را به کار برد  -وحشی

ها و  انگاري ها مقابل این نادیده یابیم که واکنش اکثر آن هاي دانشجویان کرد درمی  از مجموع گزارش

  زده است.  احتیاط و خشم واپس ها، سکوت از سر ترس و هاي مذهبی در کالس هجمه

ایست.   کنند... براشون تجربه خیلی آزار دهنده  ها سکوت می کردهاي سنی در این کالس«

  ).6کنندة  (مشارکت» گن   شه ولی چیزي نمی اعصابشون خراب می
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چنان در  هاي با محتواي شیعی آن مذهب در کالس انگاري دانشجویان سنی رسد نادیده به نظر می

هاي ایران رایج است که شاید بتوان آن را بخشی از برنامۀ درسی پنهان دانشگاه در نظر  اهدانشگ

کنند و احتماالً  قویاً احساسش می  گرفت که در جایی نوشته نشده است، اما دانشجویان سنی

  آموزند.  انگاري را ناخودآگاه می دانشجویان شیعه نیز این نادیده

  

  و شغلیانداز ارتقاي تحصیلی  . چشم4

نظر درخور توجه است که اوالً بین تحصیالت دانشگاهی و  انداز شغلی و تحصیلی ازاین چشم

و » انداز ارتقاي شغلی و تحصیالت آکادمیک چشم«انداز شغلی ارتباطی وثیق وجود دارد و ثانیاً  چشم

عات مستقیم و آگاهی از آن براي دانشجویان اساساً در طول دورة دانشگاه و متأثر از تجارب و اطال

  آورد. گیرد که دانشگاه فراهم می  غیرمستقیمی شکل می

  

  انداز شغلی و تحصیلی کردهاي سنی و شیعه . تفاوت اساسی چشم4-1

انداز و دورنماي  چشم-اعم از شیعه و سنی - طورکلی، دانشجویان کرد نخست باید بگوییم به

رسد  حال، به نظر می درعین بینند. خصوص در شهرهاي غیرکرد نمی شغلی روشنی را براي خود به

شود. کردهاي شیعه معموالً موانع  زمینه میان کردهاي شیعه و سنی نیز دیده می این تفاوت بارزي در

  بینند:  بسیار کمتري پیش پاي ارتقاي تحصیلی و شغلی خود می

درزمینۀ ام. من فیلتر خاصی [  عنوان یک کرد شیعه] زیاد اینو تجربه نکرده [به شخصه بهمن «

  ).22کنندة  (مشارکت» ام  گزینش تحصیلی و شغلی] تا حاال احساس نکرده

تر ارزیابی  تر و بغرنج تر، تیره مراتب مبهم درمقابل، کردهاي سنی وضعیتشان را در آینده به

هاي  قومی انداز شغلی و تحصیلی خودشان با هم کنند. کردهاي سنی غالباً به تفاوت معنادار چشم می

  اند. ن واقفشا شیعه

ببینید! من در پیداکردن شغل، آزادي آن فردي که شیعه یا غیرکرد است را ندارم... من اگر «

وپرورش یا هرجاي دیگر شرکت کنم  بخواهم در یک استخدام، حتی در یک استخدام ساده آموزش

  ).11کنندة  (مشارکت» پذیرد   استرس دارم. چون جامعه مرا نمی

مذهب براي دستیابی به مشاغل  زمینه این است که امید دانشجویان کرد سنی این نکتۀ مهم دیگري در

باال در ایران دوچندان کمتر است و این دانشجویان تصورشان این است که  و مناصب اداري و سیاسی رده

  باال دست نخواهند یافت. هرچقدر هم مراتب ارتقاي تحصیلی را طی کنند، به مشاغل رده



  هاي ایران د در دانشگاهمطالعه پدیدارشناختی تجربه تبعیض و نابرابري قومی در بین دانشجویان کر

17 

پست اجرایی استان،  360ن این مسئله هست. مثالً پارسال آمار دادند که از تو استان ما کماکا«

» تاشون دست کرد سنی هست. تو استان آذربایجان غربی همشون دست ترك شیعه هست 5

  ).6کنندة  (مشارکت

  

  انداز تحصیلی و شغلی . لهجه کردي، محدودکنندة چشم4-2

عنوان مانعی  آمد، تجربۀ لهجۀ غلیظ کردي به دست   هاي مصاحبه به مایۀ مهم دیگري که از داده درون

بودن نه صرفاً در   خصوص در مناطق غیرکردزبان بود؛ مانع روي ارتقاي تحصیلی و شغلی به ساختاري پیش

دلیل  این تر از آن به هاست، بلکه مهم برقرارکردن با غیر کردزبان اش که ناظر بر دشواري ارتباط معناي ساده

  ایدئولوژیک چندان مثبتی از لهجۀ کردي در جامعه وجود ندارد.- هنگیکه بازنمایی فر

توان صعود کرد در نظام دانشگاهی و اداري. دانشجویان کرد همش    با لهجه غلیظ مشکل می«

شون رو نتونند رفع کنند کارفرماها ازشون بترسند و استخدامشون نکنند...    که اگر لهجه اند نیانگران 

  ).25کنندة  (مشارکت» کنه با خودش   بودن رو حمل می داشتن معناي کرد متعصب غلیظ انگار لهجۀ

  ).14کنندة  (مشارکت» ساز بشه ام مشکل  شناس بشم... تو تهران شاید لهجه ن   مثالً اگر بخوام روا«

  

  هاي منفی دربارة کردها . کلیشه5

هاي قومی منفی است.  کلیشه شدن با  هاي قومی کردها در دانشگاه، مواجه سویۀ دیگري از تجربه

طور جدي و ملموس در دانشگاه است که از وجود چنین  به بار اولبسیاري مواقع، دانشجویان کرد 

شدن با چنین تصور و انگارة منفی   یابند. مواجه هایی علیه خودشان در جامعه ایران اطالع می کلیشه

کند. » شوك فرهنگی«کرد را دچار نوعی  تواند دانشجوي و سیاهی از خود در دانشگاه بعضاً حتی می

  است.» کرد خشن«شوند، کلیشۀ  رو می اي که کردها در دانشگاه با آن روبه ترین کلیشۀ منفی مهم

کردم  ها رو در دانشگاه درباره کردها شنیدم که وقتی در سنندج بودم باور نمی   برخی کلیشه«

خاطر  هام ترسیده بودند به   اتاقی برن... اوایل، هم   میگن کردها سر    وجود داشته باشند. مثالً اینکه می

  ).21کنندة  (مشارکت» کردبودن من. اینو بعدها به من گفتند

اي هم بر کسب سرمایۀ اجتماعی در دانشگاه داشته باشد  تواند تأثیر منفی کلیشۀ کرد خشن می

  و روابط کردها را با دیگر دانشجویان محدود کند:

مون که خانومی گیلک بود رابطه   دانشگاه گیالن بودم. با مسئول کتابخونهمن کارشناسی تو «

کنید چقدر ترسید... تو موارد  بار بحث شد، من گفتم کرد هستم باور نمی خیلی خوبی داشتم... یه

» تر رفتند قدم عقب ها و اینا گفتم من کرد هستم یک دیگه هم به هرکی از همکالسی

  ).22کنندة  (مشارکت
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  به خودسانسوري. تجر6

اي نسبتاً رایج در میان دانشجویان کرد در دانشگاه  رسد که خودسانسوري، تجربه به نظر می

است. ادراك خود دانشجویان کرد از سانسور باورها و اعتقادات خود این است که شرایط آشکارسازي 

دن آنچه سانسور کر  تر مهیا نیست و علنی و بیان این باورها در دانشگاه نیز مثل جامعۀ بزرگ

ها حفاظی  ، خودسانسوري براي آندرواقعها تحمیل کند.  هایی را به آن تواند هزینه کنند، می می

  است.  امنیتی و راهبردي براي بقا، پیشرفت و ادغام در بدنۀ جامعه با کمترین هزینه

اي که   علمی بشه، تو دوره که بیاد هیئت این آقاي دکتر [که کرد شیعه است] قبل از این«

که جذب شد، فارس شد!  کرد، اما بعد از این دانشجوي دکترا بود، همیشه با من کردي صحبت می

اي ایشون مجبور شدند جلوي همه باهام فارسی   شه... در جلسه   بنده خدا خودش هم خیلی اذیت می

کنه!... من در    قدر عرق می زدن این  صحبت کنند، بعد همه تعجب کرده بودند که این چرا موقع حرف

خوان دانشجوها بدونند که اینها    هاي کارشناسی حتی نمی    خصوص تو دوره جریانم که این استادها به

  ).25کنندة  (مشارکت» کرد هستند

هاي  توانند عقاید مذهبی، عقاید سیاسی و گرایش شده می داشته موضوعات سانسورشده و پنهان

ریزي  اً در دانشگاه، بسته به وضعیت گذشته و حال خود و برنامهگرایانه باشند. دانشجوي کرد غالب قوم

هاي  سازي گر امنیتی و احتمال پرونده آیندة خود، ترس و اضطرابی خفیف یا قوي از چشم نظارت

کند خود را از تهدیدها و خطرات واقعی یا  امنیتی و سیاسی دارد و با سانسور خویش سعی می

  خیالی مصون سازد.

وقت بحث قومیتی  بینم هیچ   در دانشگاه] با توجه به فضاي امنیتی که االن میمن حقیقتش [«

  ).2کنندة  (مشارکت» کنم. چون یه ترس مبهمی هست نمی

  ).3کنندة  (مشارکت» ترسم   زنم چون واقعاً می من خودم در خوابگاه خیلی حرف نمی«

  

  طلبانه، کانون خودسانسوري . عقاید استقالل1- 6

 1طلبانه هاي استقالل رسد که باورها و گرایش هاي دانشجویان چنین به نظر می شاز مجموع گزار

  بیشترین موضوع موردسانسور در بین دانشجویان کرد است:

شود،    مطمئناً در هیچ مسئله دیگري این اندازه سانسور که در مورد استقالل کردها انجام می«

  ).3کنندة  (مشارکت» ن مسئله استتری  ترین و امنیتی  شود، چون حساس   انجام نمی

 

طلبی، باور به لزوم و مطلوبیت جداشدن مناطق کردنشین از ایران و تشکیل کشور مستقل  جا منظور از استقالل . در این1

  کردي با کردهاي کشورهاي دیگر است.
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طلبانه تاحدي است که حتی در میدان دانشگاه نیز که بنا  شدن فضاي مباحثات استقالل  امنیتی

هاي  باشد و در آن مسائل و گرایش» عرصۀ عمومی«هاي  به ماهیت مفروض خود باید یکی از کانون

نوعی ممنوع  طلبی بدهد به از استقاللکم امکان بیان یابند، هرگونه بحثی که بوي دفاع  مختلف دست

در ایران » یک تابوي دانشگاهی«طلبانه را  چنان که شاید بتوان طرح مباحث استقالل شود، آن می

  »:وگوناپذیر گفت«و » غیرمجاز«نامید؛ موضوعی 

طلبی  وگو و بحث کرد، ولی درباره استقالل شه درباره شیعه و سنی گفت با برخی استادها می«

شه شوخی هم  طلبی حتی نمی ترین استاد آقاي [...] هستند. درباره استقالل  طلب دیگه اصالحابداً. 

  )25کنندة  (مشارکت» باهاش کرد چه برسه بحث

  

  . تأثیر کردبودن بر سرمایه اجتماعی دانشگاهی7

گروهی  گروهی و برون توان به دو نوع سرمایه اجتماعی درون طورکلی می سرمایه اجتماعی را به

گروهی است  جا، نوعی سرمایه اجتماعی برون قسیم کرد. مراد از سرمایه اجتماعی دانشگاهی در اینت

قوم. دربارة تأثیر کردبودن بر سرمایۀ  )؛ یعنی ارتباط با اساتید غیرهم164:1395(رفیعی و همکاران،

هاي  اهخصوص در دانشگ کند؛ به هاي منفی  سنگینی می اجتماعی دانشگاهی درمجموع کفۀ گزارش

  غیرکرد.

ام. همه  [اگر] ارتباطی بوده، خارج از دانشگاه بوده. هیچ ارتباط عاطفی با هیچ استادي نداشته«

  ).1کنندة  (مشارکت »دوستان [کرد] دیگرم هم تجربه مشابهی دارند!

  گوید: خاطر کردبودن می شدن توسط اساتید به  گرفتهنظرریزدانشجوي دیگري از حسِ بد 

وجو  کنی زیر نظري و مدام ازطرف همه، ازطرف اساتید هم مورد پرس ساس میهرجا میري اح«

  ).23کنندة  (مشارکت» بینی کنی زیر ذره گیري. همیشه احساس می   قرار می

کننده این احتمال است که استادان آگاهانه یا  هاي دانشجویان نیز مطرح البته برخی گزارش

  کنند: نمیناخودآگاهانه با همۀ کردها یکسان رفتار 

ها کرد متعصب یا ناسیونالیست هستند   استادان تمایل ندارند با دانشجویانی که ازنظر اون«

کنند هرطور شده از سرشون وا کنند. بیشتر تمایل دارند   همکاري کنند و این دانشجویان را سعی می

  ).25کنندة  (مشارکت» شده همکاري کنند اصطالح منضبط شده و به با کردهاي سیستمیزه

  

  یافتن کردها در دانشگاه در واکنش به طرد و نابرابري . انسجام8

اند که وقتی اعضاي یک قومیت یا نژاد در یک میدان  هاي قومی نشان داده برخی پژوهش

فاصله گرفته، به » غیر«یابند که از  کنند، میل می اجتماعی احساس تبعیض، نابرابري و طرد می
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تر و متحدتر از پیش را شکل دهند. این اتحاد و انسجام،  منسجم دیگر نزدیک شوند و روابطی هم

هاي زیستۀ  هاي تجربه نوعی واکنش دفاعی به فضاي طردکننده است. این واقعیت را در روایت

  کنیم. دانشجویان کرد نیز مشاهده می

ها  در شهرهاي کردنشین، روابط کردهاي سنی با کردهاي شیعه خوب نیست و خیلی وقت«

شدند به  کنند، ولی اینجا تو تبریز شرایط طوري بود که نزدیک می  ها رو دشمن حساب می   شیعه

گرفت. ما [کردهاي سنی] بعضاً از شدت    ها شکل می  کردهاي شیعه و سطحی از اتحاد بین اون

» کردیم! تفاوت رفتارهاي کردهاي شیعه با ما در شهرهاي خودمون و تبریز تعجب می

  .)25کنندة  (مشارکت

هاي یک کشور نیز ازلحاظ طردکنندگی  فرهنگی دانشگاه-زمینه، میان جو و فضاي سیاسی دراین

هایی وجود داشته باشد و متناسب با این تفاوت،  تواند تفاوت یا پذیرندگی فرهنگی و قومی می

  تواند تشدید یا تضعیف شود. انسجام تدافعی کردها نیز می

مه چون طرد شدیدتر بود، اتحاد کاملی بین کردها برقرار بود. در تبریز در مقایسه با دانشگاه عال«

  ).3کنندة  (مشارکت» اما اینجا اینطور نیست، شناختند   ها همدیگر را می   کردهاي همۀ دانشکده

یابی قومی میان دانشجویان  توان این انسجام حال، از نظرگاه مفهوم سرمایه اجتماعی می درعین

  گروهی در دانشگاه تلقی کرد. اجتماعی درون کرد را تولید نوعی سرمایه

  

  هاي تحصیلی و ادراك از تبعیض قومی . ارتباط رشته9

تواند با رشتۀ تحصیلی دانشگاهی ارتباط داشته باشد. تحلیل  ادراك تبعیض و نابرابري قومی می

اي فرد اي که بر واسطۀ حس تبعیض و نابرابري پیشینی  دهد کردبودن به ها نخست نشان می مصاحبه

اجتماعی و سیاسی باشد، با این  هاي علوم  تواند محرك فرد براي انتخاب رشته کند می ایجاد می

دهد و  تري نسبت به وضعیت کردها در ایران می تر و ژرف ها فهم فراخ تصور که تحصیل در این رشته

 بخشی قومی استفاده کرد. ها براي آگاهی شده در این رشته توان از دانش کسب می

جهان من نداشت... تو کردستان خیلی از  من دانشجوي مهندسی بودم. [اما] ربطی به زیست«

  ).1کنندة  (مشارکت» شونه انسانی میان. چون مسئله  هاي علوم دوستامون از مهندسی، تو ارشد به رشته

تۀ اجتماعی و سیاسی عمالً هم این احساس و برداشت را دارند که رش دوم، دانشجویان کرد علوم 

هاي قومی منجر شده و باعث افزایش  ها و نابرابري ها از تبعیض ها به تدقیق و تعمیق دانش آن آن

  هاي انتقادي در حوزة سیاسی، اقتصادي و فرهنگی شده است: ها و تئوري شان به گفتمان رسی دست

بعد هایت]  کنی. [تجربه وقتی میاي باالتر و میخونی، ازلحاظ نظري داري خودتو تغذیه می«

بینی دغدغه هم  انسانی خوانده، می  کنه... دانشجویی که فنی خوانده است، غیر علوم   تئوریک پیدا می
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عینه ضعف را در بحث و دفاع از خودشون   کنه، من به   داره ولی وقتی با دانشجوي غیرکرد بحث می

  )6کنندة  (مشارکت» بینم   ها می  در اون

  

  دگی در شهر محل تحصیلواسطۀ زن ها به . فهم تبعیض10

شان (تهران و تبریز)  واسطۀ زندگی در شهرهاي غیرکرد محل تحصیل دانشجویان کرد به

که به  جایی یابند. تا اي از وضعیت شهرهاي کردنشین نیز دست می ناخواه به فهمی مقایسه خواه

اي، غالباً و  گردد، این ادراك مقایسه هاي برآمده از زندگی در شهرهاي تهران و تبریز می فهم

هاي اقتصادي،  عدالتی و نابرابري قومی در ساحت راست به تشدید احساس محرومیت نسبی و بی یک

  شود.  سیاسی و فرهنگی منتهی می

  

  هاي اقتصادي ها و نابرابري . فهم تبعیض10-1

شود،  شهرهاي محل تحصیل تجربه می ترین و بارزترین نوع محرومیتی که از زندگی در کالن مهم

هاي انبوهی را  محرومیت اقتصادي است. در پژوهش ما زندگی در تبریز و تهران شواهد و داده

گذارد: وکیف محرومیت اقتصادي شهرهاي کردنشین در اختیار دانشجوي کرد می  درخصوص کم  

بینی، سرانۀ فضاي  بینی، سرانۀ فضاي سبز تهران رو می وقتی میاي زیرساخت تهران رو می«

آید تو حوزة  پیرامون برات عمالً از کتاب می- بینی، دیگه اون رهیافت مرکز را می آموزشی تهران

» عمل. میگی آقا من پیرامونم... کل سنندج اندازة این سیدخندان پارك و فضاي سبز نداره!

  ).6کنندة  (مشارکت

و به  فراتر رفته» محرومیت«شود که دانشجوي کرد از مفهوم  تر می دردناك  این مشاهدات زمانی

  در قالب نوعی اقتصاد سیاسی قومی سوق یابد. » استثمار«دادن مفهومی از   شکل

ها از مناطق توئه...  از نفت و گاز عرب و  بینی همۀ سرمایه وقتی از قعر جهنم میاي [تهران] می«

  ).1کنندة  (مشارکت» بري می کُرده... اون موقع است که به عمق محرومیت خودت پی

 آورتر است: و تبعیض اقتصادي براي کردهاي ساکن شهرهاي مرزي شدیدتر و رنج ادراك نابرابري

» کند. تنها کار اقتصادي مردم قاچاق و کولبري است   گذاري نمی در شهر من دولت هیچ سرمایه«

  ).3کنندة  (مشارکت

  

  فرهنگی-هاي سیاسی . فهم تبعیض10-2

حل تحصیل، رسیدن به درکی از بعد دیگر ادراك تبعیض قومی حاصل از زندگی در شهر م

ها و  تري از منع هاي فرهنگی و سیاسی است. در بعد فرهنگی دانشجویان کرد به درك روشن تبعیض
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ها  هاي فرهنگ آن رسند که از باال از سمت نظام سیاسی در قبال برخی جنبه هایی می حساسیت

  وجود دارد:

نداریم!... نمازخونه ونک رو چند سال اومدم تهران دیدم ما در تهران براي اهل تسنن مسجد «

  ).21کنندة  (مشارکت» پیش ویران کردند

مفرط فضاي شهرهاي خود در قیاس با » بودن امنیتی«خصوص به  در بعد سیاسی، دانشجویان به

عنوان یک مسئله و نوعی تبعیض درك  پس این امر را به یابند و ازاین شهرهاي غیرکرد وقوف می

  کنند: می

بین است و به هر  لحاظ امنیتی خیلی زیر ذره  سنندج به مقایسه نیست... ن قابلفضاي تهرا«

» بینید وآمد در شهر سنندج می شه. مدام نیروهاي امنیتی رو تو رفت مناسبتی فضا امنیتی می

  ).23کنندة  (مشارکت

  

  گرایی در واکنش به احساس تبعیض و نابرابري افزایش قوم. 11

مذهبی و - تواند باعث افزایش تعصب قومی ري قومی در دانشگاه میتشدید حس تبعیض و نابراب

شود.  گرایانه شود. هرچند دانشگاه همیشه باعث تشدید چنین احساساتی نمی هاي قوم تقویت گرایش

طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تشدید احساس و درك نابرابري  درواقع، حضور در دانشگاه زمانی که به

  مدارانه در دانشجویان کرد شود. گرایانه و قوم هاي قوم تواند باعث واکنش شود، می و تبعیض می

شه من  بینی چقدر در حق ما ظلم شده و این باعث می کنی می وقتی امکانات رو مقایسه می«

  ).24کنندة  (مشارکت» شه   بازهم تعصبم بیشتر می

بینم مردمان شهرم باید تو    اون حس ناسیونالیستی نسبت به ایران دیگه نمونده. وقتی میرم می«

  ).2کنندة  (مشارکت» این وضعیت باشن

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

 دهند که دانشجویان کرد عموماً تبعیض و نابرابري قومی در دانشگاه هاي تحقیق نشان می یافته

رسد محور دوم  کنند که البته به نظر می را در دو محور زبان کردي و مذهب تسنن تجربه می

هایی است. در محور مذهب، تبعیض و نابرابري  تري براي رخداد چنین تجربه نن)، کانون متراکم(تس

سازي و طرد  شود و سازوکارهاي غیریت وفور تجربه می در هر دو حوزه رسمی و غیررسمی دانشگاه به

  تر است. و کنارگذاري در این محور آشکارتر و صریح

یابد. درمجموع، تسلط بر  بسیار اهمیت می» یه زبانیسرما«هاي زبانی، مفهوم  در محور تجربه

کند. تسلط بر  لهجه و واژگان زبان فارسی، باالترین سرمایه زبانی را براي دانشجویان فراهم می
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تر به موفقیت تحصیلی و علمی ترجمه  آورد و هم راحت فارسی، هم منزلت باالتري را به بار می

ترین مهارت را در کاربست  ترین لهجه و کم ي که غلیظشود. در این وضعیت، دانشجویان کرد می

ترین افراد از سرمایه زبانی هستند. سویه تلخ ماجرا این  بهره واژگان یا دستور زبان فارسی دارند، بی

شود، اگر نگوییم  است که حتی تسلط عالی بر زبان کردي، در دانشگاه ایرانی سرمایه محسوب نمی

  شود.  ایه بدل میحتی به امري ضدارزش و ضدسرم

بودن زبان کردي، غیربودگی مذهب تسنن، خطرناك و  منزلت از سوي دیگر، احساس کم

طلبی) و وجود  وبیش رایج در میان کردها (مانند استقالل شدن باورهاي سیاسی کم اهریمنی تلقی

اي  نامرئی رفته مرزها و حصارهاي ارتباطی هم  هاي منفی درباره کردها (مانند کرد خشن) روي کلیشه

کنند و کار دانشجوي کرد  ها ایجاد می را میان دانشجویان کرد و دانشجویان و اساتید از دیگر قومیت

گروهی دشوار  عنوان نوعی سرمایه اجتماعی برون را براي کسب سرمایه اجتماعی دانشگاهی به

گروهی  عی درونرسد دانشجویان کرد در دانشگاه از سرمایه اجتما سازند. برعکس، به نظر می می

  شوند.  توجهی برخوردار می قابل

تواند در جهت   دهند که دانشگاه می  هاي ما نیز نشان می  بنابراین، هماهنگ با نظریات بوردیو، یافته 

بازتولید روابط قدرت در جامعه، ازجمله روابط قدرت قومی عمل کند. اما این گفته به این معنا نیست 

حال  کنند. دانشگاه درعین ه به طور هماهنگ کارکرد بازتولید را ایفا میکه تمام عملکردهاي دانشگا

یابند و   رسی بیشتري می طلب دست  هاي انتقادي و برابري  محلی است که دانشجویان در آن به گفتمان

تجربه ، براین مضاف یابد.  هاي قومیتی افزایش می  ها و نابرابري  شان نسبت به تبعیض آگاهی و حساسیت

قومی نیز دارد، چراکه دانشجویان کرد را در معرض      نشگاه پیامدهاي کامالً ناخواسته و قصدنکردهدا

اي میان شهرهاي   هاي توسعه  ها و نابرابري  ول از شکاف  ا هاي مستقیم و دست  مشاهدات و تجربه

 د.افزای  شان می   طریق بر نارضایتی  دهد و بدین  کردنشین و غیرکردنشین قرار می

هاي تبعیض و طردشدن قومیتی، در ساحت  حال، باید تاکید کرد که بخشی از تجربه درعین

هاي درسی و آموزشی آشکار یا  دهند و جزء برنامه روابط و مناسبات غیررسمی دانشگاهی رخ می

کردن  اي قومیتی، طرد و استیضاح ها و رفتارهاي کلیشه ها نیستند؛ بخشی از نگرش پنهان دانشگاه

دهند و  دست تا حدي در حوزة غیررسمی دانشگاهی رخ می بی، تمسخر لهجه و مواردي ازاینمذه

ماند که این  توانند نمایانگر فرهنگ عمومی باشند؛ هرچند همچنان جاي این سوال باقی می می

 اند؟ هاي مسلط هاي فرهنگ عمومی تا چه حد متاثر از ایدئولوژي و سیاست جنبه

هاي ناخوشایند قومی کردها در دانشگاه،   رود بخشی از تجربه مال میاز نظرگاهی سیاستی، احت

راندن  حاشیه هاي آموزشی و دانشگاهیِ ازقبیل سیاست واحدهاي درسیِ عمومیِ، به  پیامد سیاست

امنیتی -ها و فیلترهاي سیاسی  ها، گزینش  ها، پایش زبان کردي در میدان علم و دانشگاه و نیز نظارت

اي باشد  تر فرهنگی  هاي کالن  تواند برآمده از سیاست ها نیز می باشد. خود این سیاستها  در دانشگاه
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کنند.   می» سازي  غیریت«مثابه یک دیگري و غیرخودي   مذهب را به  خصوص کرد سنی  که کُرد را و به

زش سو توسعه آمو  به چشم می خورد. ازیک  ها، نوعی تناقض  شاید بتوان گفت در پشت این سیاست

کند؛ از سوي دیگر  هاي قومی مختلف را فراهم می رسی براي گروه عالی در ایران، امکان دست

ها در مواردي به   گذارد. در این میان همین سوژه  آفرین قومی را به اجرا می هاي نابرابري  سیاست

  طلبی استیضاح می شوند.  گرایی و جدایی خاطر قوم 

هاي  ربه قومی دانشجویان کرد در دانشگاه مسلماً واجد سویهدر پایان باید یادآور شویم که تج

آید که کردها در دانشگاه از جانب دانشجویان و  مثبت و خوشایندي نیز هست. بسیار پیش می

ها  آمیزي نیز دریافت می کنند. بخشی از این واکنش هاي دوستانه و احترام قوم واکنش اساتید غیرهم

بندي کرد. به همین نسبت،  صورت» تبعیض مثبت«تید ذیل مفهوم توان خصوصا از جانب اسا را می

گرایی پیش  هاي قومی دانشجویان کرد نیز همواره در جهت قوم تغییرات در رویکردها و نگرش

هاي فراقومی را نیز  گرایی و نگرش رود و بخشی از این دانشجویان تحوالتی ناهمسو به سمت عام نمی

هاي حجم مقاالت پژوهشی، در این مقاله به  مسئله و محدودیت کنند. به دلیل تحدید ابراز می

احساس نابرابري و تبعییض پرداخته شد. جنبه هاي دیگر تجربیات قومی دانشجویان در فضاي 

  دانشگاهی در فرصت دیگري بحث و بررسی خواهد شد. 
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