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خوانش بوردیویی تجربه زیسته 
نابرابری در میدان دانشگاه
با تأکید بر خشونت نمادین

مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی

نابرابری و تبعیض از مقوالت مورد توجه در مطالعات علوم انســانی اســت؛ هدف این پژوهش ارائه تفسیری 
جامعه شناسانه، از پدیده نابرابری، در تجربه زیسته دانشجویان بهره مند از سرمایه کمتر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و نمادین در دانشگاه عالمه طباطبایی است. چارچوب مفهومی پژوهش بر پایه چشم انداز بوردیو و روش شناسی آن، 
مبتنی بر منطق استفهامی است. در این راستا، 24 نفر دانشجوی دختر و پسر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، بر 
مبنای معیارهای شمول، هدفمندانه انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار داده  شدند. در پی مضمون بندی 
داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده سیوفانگ و شنون و متأثر از تجربه برآمده از مفاهیم توصیفی 
موجود، دوازده مضمون اصلی بدین شرح برساخت گردیدند: »انقطاع دیروز، تعلیق امروز، بیم فردا«، »سقوط رؤیا، 
مصلوب رسوایی هراسی«، »وخامت مالمت، نهایت حقارت«، »ناظر فرهنگ  تزریقی، ادای تزویری«، »تخدیر با بداهت 
در ســایه بالهت«، »هزیمت برگرفته از طرد اجتماعی«، »مغبون متنعمین بهره بردار«، »مطرود ذائقه سازان ساختار«، 
»بازنده نازپروردگان ســرخوش«، »گریزان از مخدره هوش و گوش«، »بی اعتنا به محصول کارخانه  عقیده ســاز«، 
»رقیب عمله  نرمالیزاســیون«. از مهم ترین نتایج پژوهش، یکی این اســت که رتق  و فتق پدیده نابرابری در میدان 
آموزش، متوقف بر امعان نظر برنامه ریزان فرهنگی دانشگاه به پیامدهای سوء برخاسته از غلبه فرهنگی جریان های 
واجد ســرمایه بیشتر اقتصادی و فرهنگی در میدان دانشگاه است؛ پیامدهایی که غالباً از دیالکتیک عادت واره های 
اساتید و گروه های دانشجویان همساز با آنها ناشی شده اند. دموکراتیزاسیون میدان آموزش با هدف بسط عادالنه تر 
میدان آموزش، پیشنهاد اساسی این پژوهش خطاب به سیاست گذاران فرهنگی و آموزشی نظام دانشگاهی است. 
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طرح مسئله
از مهم ترین وظایف آموزش عالی، به منزله یکی از زیرســاخت های نظام آموزشی، تربیت 
نیروی متخصص در زمینه های مختلف پژوهشــی و ارائه خدمات تخصصی به جامعه در 
حوزه های متنوع علم و فّناوری است. )عبدی و دیگران، 1396: 60( حسب قوانین، اسناد 
و پژوهش هــای موجــود، مقوالتی از قبیل اهتمام به ارزش های فرهنگی، رشــد آموزش 
مادام العمر، عدالت آموزشــی، بهره مندی از اساتید کارآمد و تغییر مثبت در زمینه نگرش 
افراد جامعه به زندگی از جمله اساســی ترین چشــم اندازها و رســالت های آموزش عالی 

محسوب می شوند. )عبدی و دیگران، 1396: 69-73( 
زوایای گوناگون مرتبط با نظــام آموزش عالی، همچون میزان تحقق اهداف مذکور، 
تبیین موانع اجرایی شدن چشم اندازها در عرصه واقعیت، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســِی مترتب بر عینیت نیافتن بایســته های مورد نظر سیاســت گذاران و 
برنامه ریزان آموزشــی، مقایسه وضعیت متحقق و آرمانی نظام آموزش عالی و امثال آن، 
در قالب پارادایم های مدیریت، برنامه ریزی آموزشــی، سیاست گذاری آموزش عالی و در 
نهایت، جامعه شناســی فرهنگ قابل مطالعه هستند. سهمیه بندی تبعیض آمیز جنسیتی 
ذیل عناوین مختلف و چالش های آموزش عالی در بحث قومیت در حوزه های سیاســی، 
آموزشی و فرهنگی )علیزاده و دانش، 1396: 7(، سلیقه مداری رؤسا و مدیران در موضوع 
قومیت ها و پارادوکســیکال نشان دادن هویت قومی در برابر هویت ملی )باللی و محبی، 
1397: 553(، کشاکش نمادین سرمایه ها به واسطه وجود سلسله مراتب سرمایه فرهنگی 
در میان دانشجویان )قاسمی و نامدارجویمی، 1392: 7(، شکل گیری کشاکش های نمادین 
میان رشته های دانشگاهی متأثر از سلسله مراتب فرهنگی و اجتماعی )ژیان پور و دیگران، 
1392: 213( از جمله مطالعاتی هســتند که نمود گوناگون پدیده تبعیض و نابرابری را 

در ساحت های مختلف میدان دانشگاهی بازنمایی می کنند.
دانشــگاه، به عنوان شاخص ترین میدان آموزش عالی، از گروه های متفاوت کنشگران، 
مشتمل بر اساتید، دانشجویان، پرسنل اداری و به طور کلی، مجموعه دانش ورزان1 تشکیل 
شــده است. دانش ورزان، یا به عبارتی، دانشــمندان، مهندسان و مدیران فّناوری در یک 
ســامانه، به مجموعه کارکنان فنی و حرفه ای اطالق می شود که کار اصلی آنها مبتنی بر 
اطالعات، توســعه و استفاده از دانش است. )ماترسکا، 1384: 92( هر کدام از گروه های 

1. Knowledge Workers



9

یادشده در میدان دانشگاه، ضمن برخورداری از عاد ت واره های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی و همچنین، مراتب مختلف سرمایه فرهنگی، اقتصادی و نمادین در 
مناسبات رقابتی با یکدیگر قرار می گیرند و متأثر از رقابت میان آنها، که با هدف تثبیت 
و نهادینه ســازی نظام ارزش ها و باورهای مد نظر هر گروه شکل می گیرد، پویایی میدان 
دانشگاه اتفاق می افتد. به عالوه، میدان آموزش عالی، با یادآوری ماهیت رقابت های درون 
میدانی مندرج در آن، خود نیز تحت تأثیر سایر میدان ها و از جمله میدان قدرت سیاسی 
و دولــت قرار دارد. برخــی از محوری ترین تبعات حاصل از فضــای منازعه آمیز درون و 
میان میدانی، ناظر به مواردی چون شکل گیری مناسبات نابرابر آموزشی، فاصله گرفتن از 
اصل عدالت آموزشی و به محاق رفتن سایر خرده فرهنگ های غیرهمسو با فرهنگ مسلط 
اســت که همگی به مثابه مهم ترین پیامدهای برخاسته از رقابت های نابرابِر درون  میدان 
آمــوزش عالی و نیز میان حوزه آموزش عالی و حوزه قدرت، وجه مســئله مند تبعیض و 

نابرابری در میدان آموزش عالی را تشکیل می دهند.
از نقطه نظر پدیدارشناسانه، میدان آموزش عالی و مندرجات ذیل آن، حسب متغیرهای 
دموگرافیک، روان شناختی و جامعه شــناختی، از قبیل سن، جنس، خودپنداره، پیشینه 
خانوادگــی، جایگاه طبقاتی، پایــگاه اقتصادی اجتماعی، عادت واره، انواع ســرمایه های 
فرهنگی و نمادین، گســتره و عمق پیوندهــای اجتماعی و امثالهم، به گونه های متفاوت 
بر کنشــگران علمی درگیر با میدان آموزش پدیدار و هویدا می شــود؛ مطالعه و پژوهش 
علمی حول تجربیات زیست شده دانشجویان، به عنوان اصلی ترین کنشگران نظام آموزش 
عالی و احصاء تفاســیر و معنای اعتبار شــده به وسیله آنها پیرامون نابرابری و تبعیض در 
میدان دانشــگاه، با هدف سامان دهی بازاندیشــانه تر نظام آموزش عالی به وسیله متولیان 
آموزش عالی، اصلی ترین مدخل اســتدالل در باب اهمیت نظری و عملی پژوهش حاضر 
است. حسب بنیادهای نظری مندرج در مقاله و در تقابل با دعاوی پوزیتیویستی، ماهیت 
تبعیض و نابرابری در میدان دانشگاه، وابستگی قابل مالحظه ای به دریافت ناظران بیرونی 
دارد و می تواند توســط هر ناظر به شــکلی خاص و منحصر به فرد درک گردد؛ پدیدار 
بیرونی تبعیض و نابرابری در تضایف با ذهنیتی فهم می شــود که دانشجویان برخوردار و 
کمتر برخوردارتر به عنوان ناظر و حســب تجربه زیسته خود در اختیار دارند. بدین سان، 
وقوف متولیان نظام آموزش عالی به این سنخ رویکردهای پدیدارشناسانه در فهم تبعض 
و نابرابری، می توانــد راه را برای برنامه ریزی های اجماعی تر، دموکراتیک تر و تأملی تر در 

خوانش بوردیویی تجربه زیسته نابرابری در ...
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مقام سیاست گذاری در وجوه مختلف آموزش عالی هموارتر نماید.
اضالع سازنده مسئله پژوهشی مقاله حاضر را می توان بر پایه دو بعد اساسی صورت بندی 
نمود؛ وجه نخست ناظر به »نوع فضای اجتماعی برگرفته از منازعات درون میدان دانشگاه« 
و جنبه دوم معطوف به »تحویل بســندگی ناکافی تحصیلی و آموزشی دانشجویان کمتر 
برخوردار از ســرمایه فرهنگی به خصائص فردی و ظرفیت های استعدادی« آنهاست. امر 
اخیر، به مثابه یک برســاخته رایج، اما اشــتباه، در پی نادیده انگاشتن نقش ساختارهای 
مؤثر در عدم موفقیت تحصیلی، حرفه ای آموزشی و پژوهشی دانشجویان کمتر برخوردار 
به وقوع می پیوندد. مناسبات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برساخت شده حاکم بر میدان 
دانشگاه و کیفیت تبلور آن در زیست جهان دانشجویان دارای پیشینه کارگری، در تعارض 
با آن دسته از داعیه های مساوات طلبانه، چون عدالت آموزشی و دسترسی یکسان به ابعاد 
مختلف خدمات تحصیلی اســت که به صورت رســمی در نظام آموزش عالی مورد تأکید 

قرار گرفته است. 
بدین ترتیب، هدف اصلی پژوهش حاضر کشف، توصیف، تفسیر و در نهایت، رؤیت پذیر 
نمودن تجربه زیسته دانشجویان برخوردار از پیشینه کارگری شاغل به تحصیل در دانشگاه 
عالمه طباطبائی پیرامون تبعیض و نابرابری در میدان آموزش و پژوهش است؛ دانشجویانی 
که در مقایســه با دانشجویان طبقه متوســط آن دانشگاه، از سرمایه  فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و نمادین کمتری برخوردار هســتند. با عنایت به توضیحات ارائه شــده پرسش 
اصلی مقاله در قالب این گزاره سؤالی قابل صورت بندی است که دانشجویان دارای پیشینه 
کارگری شاغل به تحصیل در دانشگاه عالمه طباطبائی تبعیض و نابرابری در میدان آموزش 
را چگونه تجربه می کنند؟ نویســندگان مقاله ذیل پرسش فرعی مقاله، چگونگی نمود و 
بروز تجربه دانشجویان دارای پیشینه کارگری از پدیده نابرابری در میدان دانشگاه را طی 
تعامل این دسته از دانشجویان با اساتید، محتوای آموزشی و دیگر دانشجویان برخوردارتر 

مورد کاوش قرار خواهند داد.

پیشینه پژوهش
جستجوی پژوهش های نزدیک با مسئله پژوهش به گونه ای نظام مند، با استعانت از واژگان 
تخصصی مندرج در اندیشه بوردیویی در چارچوب جامعه شناسی فرهنگ، آموزش و پرورش 
و با اتکال به واژگان مرتبط با پدیده نابرابری در دسترسی به فرصت های تحصیلی  انجام 
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شده است. اهم نتایج پژوهش های منتخب داخلی و خارجی بدین شرح قابل احصاء است: 
برخورداری همزمان دانشجویان دانشگاه کردستان از هویت های سه گانه قومی ملی و 
جهان وطنی و سهم باالی سرمایه فرهنگی در جهت گیری های معرفتی و بازاندیشی های 
هویتی )محمدی، 1397: 87(؛ نابرابری جنسیتی در دسترسی به آموزش عالی در میان 
شهرستان های استان آذربایجان غربی و ضرورت توجه مضاعف برنامه ریزان به نابرابری های 
شــکل گرفته در این باره )نجاری و حسنی، 1397: 76(؛ قرار داشتن میدان آموزش تحت 
سیطره میدان قدرت به لحاظ اهداف و در عین حال، طرد آن از سوی میدان قدرت به لحاظ 
مالی از نقطه نظر معلمان )محمدی و دیگران، 1397: 81(؛ تحکیم مدل نان آوری مردانه 
و فرودستی زنان متأثر از نگرش جنسیتی حاکم بر نظام آموزشی در دوره پهلوی اول در 
قالب نهادی کردن نقش های جنســیتی و ترویج آنها از طریق تفکیک جنســیتی دروس 
)سلماسی زاده و دیگران، 1397: 97(؛ موقعیت اجتماعی متوسط معلمان بیرجند حسب 
ســرمایه فرهنگی و موقعیت اجتماعی متوســط رو به پایین حسب سرمایه اقتصادی آنها 
)علی بابایی و دیگران، 1396: 1(؛ وجود رابطه معکوس میان ســکونت در منطقه شهری، 
میزان تحصیالت سرپرست خانوار، مالکیت مسکن و میزان درآمد خانوار با حضور به موقع 
کودک در پایه متناسب تحصیلی )ابونوری و محمدی، 1396: 93(؛ تبیین پذیر بودن نتایج 
تربیتی دانشجویان حسب وضعیت اقتصادی اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده های آنها 
)اکبرپور زنگالنی و دیگران، 1395: 69(؛ توجه بیشــتر به بُعد شناختی سرمایه اجتماعی 
در مقایسه با وجوه ساختاری آن از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان اجتماعی )صالحی 
امیری و دیگران، 1394: 47(؛ وجود رابطه معنادار میان متغیرهای فراغت، مصرف گرایی، 
اســتفاده از موبایل و محوریت بخشــی به ذائقه و سلیقه  با میزان سرمایه فرهنگی در بین 
دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور )شربتیان و اسکندری، 1394: 57(؛ تأثیرپذیری تولیدات 
علمی دانشجویان از سرمایه فرهنگی آنها )صالحی امیری و دیگران، 1393: 93(؛ دسترسی 
باالتر مناطق شهری و گروه پسران به معلم در مقطع ابتدایی، وضعیت بهتر مناطق شهری 
از حیث دسترسی به فضای آموزشی در مقایسه با مناطق روستایی )شیرکرمی و بختیارپور، 
1393: 41(؛ میزان پایین تر سرمایه اجتماعی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی رشته 
هنر در مقایســه با دانشــجویان دیگر رشته های تحصیلی در مقطع متوسطه، باالتر بودن 
میزان سرمایه اجتماعی در میان دانش آموزان ساکن در مناطق پایین شهر شیراز )فاتحی 
و اخالصی، 1392: 145(؛ برخورداری دانشجویان علوم پایه از سرمایه فرهنگی باالتر در 

خوانش بوردیویی تجربه زیسته نابرابری در ...
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مقایســه با دانشجویان علوم انسانی )ادریسی و دیگران، 1391: 27(؛ میزان باالتر اعتماد 
نهادی در بین دانشجویان دختر، در مقایسه با دانشجویان پسر، سرمایه اجتماعی، مشارکت 
رســمی و اعتماد تعمیم یافته باالتر در میان دانشجویان متأهل در مقایسه با دانشجویان 
مجرد )غریبی و دیگران، 1389: 135(؛ رابطه مستقیم معنادار میان مشارکت دانشجویان 
دانشگاه های تهران و عالمه طباطبایی در شبکه های غیررسمی و رسمی سیاسی با ابعاد 
مدارا )شارع پور و دیگران، 1388: 64(؛ وجود بی عدالتی و نابرابری  و تفاوت های جنسیتی 
در دسترسی به فرصت های آموزشی استان سیستان و بلوچستان )نبی زاده سرابندی، 1384: 
155(؛ ســطح پایین تحرک صعودی دانشجویان طبقه کارگر و دانشجویان غیرهمسو با 
جریان متعارف1 در آلمان، اتریش و اســلواکی وگرایش دانشجویان مذکور به بازشناسایی 
خویش به عنوان بیگانه فرهنگی2 که همین امر با ســوق دادن آنها به ترس از شکســت، 
عملکــرد ضعیف تحصیلی و حذف آنــان را رقم می زند )نایرزـ  ویرث3 و دیگران، 2017: 
12(؛ نامرئی بودن خشــونت نهادی شده در مدارس و ایجاد گونه  رؤیت ناپذیر اجتماعی از 
خشونت مبتنی بر تحقیر، نفی، طرد و حقارت احساس شده به وسیله دانش آموزان )ریسکال4 
و دیگران، 2016: 237(؛ وجود تجربه و حضور سنگین مردانگی هژمونیک5 و پدرساالری6 
در دانشگاه های اتحادیه اروپا، علی رغم همه گشایش ها و تغییرات مثبت رخ داده در بحث 
زنان در مناســبات تحصیالت عالی در 50 سال گذشــته )دیوید7، 2015: 10(؛ سرمایه 
نمادین به منزله عامل تولید کننده الگوهای رابطه ای گشــوده تر8 در میان معلمان مقطع 
راهنمایی9 رومانیایی در محیط های آموزشــی، تثبیت نشانگان اجتماعی فریب کارانه در 
میان آنها متأثر از نگرش ها و ارزش های اجتماعی ریشه دار در تاریخ فرهنگی جامعه رومانی 
با یادآوری انگاره وابستگی و خودتعیینی ملتمسانه10 در آن تاریخ و فرهنگ. )گارولیوس 

و گارولیوس11، 2014: 392(

1. Non-Traditional
2. Cultural Stranger
3. Nairz-Wirth
4. Riscal
5. Hegemonic Masculinity
6. Patriarchy 
7. David
8. More Opened Relational Patterns
9. Secondary School
10. Precarious Self-Determination
11. Gavreliuc& Gavreliuc
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نکات قابل ذکر از باب جمع بندی پژوهش های فوق، شــامل این موارد است؛ الف. در 
اکثر موارد، دانشجویان و در مراتب بعدی اساتید، معلمان و دانش آموزان به عنوان جوامع 
آماری و گروه های مطالعاتی مورد مطالعه قرار گرفته اند؛ ب. پژوهش ها درحوزه مطالعات 
جامعه شناســی، مدیریت آموزشــی، تعلیم و تربیت و روان شناسی قرار دارند؛ ج. عدالت 
آموزشــی، دسترسی به فرصت های آموزشی، عملکرد تحصیلی، سرمایه فرهنگی، سرمایه 
اجتماعی محوری ترین و پرتکرارترین مضامین مطالعه شــده در پژوهش ها هستند؛ د. از 
حیث مــکان انجام پژوهش، غالباً مناطق جغرافیایی محروم و کمتربرخوردار مورد توجه 
پژوهشــگران قرار گرفته است. این امر به صورت ایجابی تا حد زیادی نمایانگر حصر فهم 
پژوهشــگران به وجوه سخت افزاری نابرابری، نظیر نابرابری در دسترسی به معلم، فضای 

آموزشی و تحصیالت عالی است.

خوانش انتقادی مطالعات قبلی
تقدهای وارد بر مطالعات قبلی در ادامه احصاء می شــوند: الف. بی توجهی پژوهشــگران 
بــه وجوه مکنون نابرابری و رقم خوردن طیف گســترده ای از نابرابری های بعدی در پی 
استیالی یک یا چند خرده فرهنگ بر میدان آموزش؛ ب. برداشت گزینشی و تقلیل گرای 
پژوهشگران داخلی از مفاهیم نابرابری، میدان قدرت و سرمایه فرهنگی و اجتماعی؛ تقلیل 
مذکور موجد پرداختن تجربی به مفاهیم یادشــده به گونه ای بی اعتنا به مقوله خشــونت 
و ســرمایه نمادین، به مثابه وجه بدیع و متأخر اندیشــه های بوردیو در دهه 90 میالدی، 
گردیده اســت؛ قرار نداشــتن معنادار پژوهش های میدانی با موضوع خشونت نمادین در 
دستورکار پژوهشگران ایرانی مؤید ادعای اخیر نویسندگان مقاله است؛ نویسندگان داخلی 
در موارد اندکی خشونت نمادین را در حد مطالعات مروری و کتابخانه ای مورد توجه قرار 
داده اند؛ پژوهش های خارج از کشور، علی رغم وجود قدری تفاوت، از وضعیت مشابهی در 
این باره برخودار هســتند؛ ج. کاربست رویکردهای کّمی و سنجش های آماری در مطالعه 
سرمایه فرهنگی و اجتماعی طی پژوهش های داخلی؛ وجه اعظم ادبیات سرمایه فرهنگی 
و اجتماعی از سپهر فکری بوردیو و در نسبت با میدان منازعه آمیز اجتماعی ناشی می شود 
که همگی در مقام چالش با دوگانه های تئوریک و روش شــناختی جامعه شناســی نظیر 

ساختار ـ عاملیت؛ نظریه ـ روش، ذهنیت ـ عینیت قرار دارند.
رویکرد نظری بوردیو صبغه نئومارکسیستی دارد و لذا الزم است پژوهش های الهام گرفته 
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از منش تئوریک وی نیز بر پایه دیالکتیک ذهنیت و عینیت و استفاده از روش های ترکیبی 
پیمایشی ـ تفسیری سامان داده شوند؛ چشم انداز تضادی بوردیو، از حیث روش شناختی 
موجد ســاختارگرایی تکوینی، نه دورکهایمی است که ذیل آن عامالن میدان اجتماعی، 
در مناسبات دیالکتیکی با ساختار، همزمان مؤثر بر آن و متأثر از آن هستند. در اکثریت 
مطالعات جامعه شناختی مرورشده، محققان در مقام بررسی سرمایه فرهنگی و اجتماعی 
به عنوان متغیر وابســته، تحت تأثیر متغیرهای مســتقل دیگــر برآمده اند و لذا، رویکرد 

ساختاری، در معنای دورکهایمی را مطمح نظر قرار داده اند.
مطالعه حاضر در تالش است تجربه زیسته نابرابری در میدان آموزش و نوع نسبت گزینی 
آن با مفهوم خشــونت نمادین را ذیل رویکرد کیفی و با عطف خاطر به دیالکتیک میان 
مالحظات تفســیری مطلعان پژوهش و مضیقه ها و گشایش های برآمده از ساختار میدان 
آموزش، بازنمایی کند و در نهایت یک روایت نظری برآمده از تجربه مذکور را در اختیار 

قرار دهد.

چارچوب مفهومی
به طور کلی، در پژوهش کیفی، مفاهیم از تعاریف کنشگران اجـــتماعی اخذ و در جریان 
پژوهـــش طی فـرایند انتزاع، مفاهیم فنـی از آنها مشتق می شوند. با وجود این، در این 
پژوهش، هدف از بیان پیشینی مفاهیم تئوریک، برجسته سازی حساسیت نظری، به ویژه 
حول و حوش نظریات پی یر بوردیو، در نقد دعاوی نئولیبرالیســم پیرامون میدان آموزش 
اســت. تمرکز خاص نویســندگان مقاله بر رویکرد بوردویی، در مقام پردازش و پرورش 
مسئله تحقیق، داده یابی، داده کاوی و نتیجه گیری پژوهش قابل ردیابی است. وی مهم ترین 
نظریه پرداز ســاختارگرایی تکوینی است. ســاختارگرایی تکوینی، نوعی از جامعه شناسی 
است که از بنیان های تحلیل ساختاری استفاده می کند، اما ساختارها را به مثابه چیزهایی 
در نظر می گیرد که به واســطه کنش تولید و بازتولید می شوند. بر این اساس، ساختارها، 
ساختار دهنده و در عین حال ساختمند هم هستند. )جالیی پور و محمدی، 1387: 317( 
نویسندگان مقاله گزاره های تئوریکی ذیل را که بن مایه آنها متناسب با اقتضائات میدان 

آموزش صورت بندی شده اند، به مثابه چارچوب مفهومی مقاله پیشنهاد می دهند.
میدان

در ســپهر اندیشه بوردیو، به نظام ســاخت یافته موقعیت های اشغال شده از سوی افراد و 
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نهادهــا بــر پایه روابط قدرت عنوان میدان اطالق می گــردد. به بیان دیگر، میدان، بنا  به 
تعریف، ناظر به نوعی قلمرو اجتماعی اســت که در آن عادت واره های مشــخص ساری و 
جاری اســت. هر میدان اجتماعی ضمن برخورداری از قواعد ســازماندهی خاص خود، 
مجموعــه ای از موقعیت ها و کنش های مرتبط را فراهم آورده و آنها را مورد حمایت قرار 
می دهد. )بوردیو، 1393: 68( ارزیابی میدان در رابطه با سایر میدان ها و به صورت خاص 
در نســبت با میدان قدرت صورت می گیرد؛ از نظر بوردیو، مراد از قدرت، دولت و قدرت 
سیاســی اســت. )محمدی، 1398الف: 880( از نظر وی، میدان آموزش عالوه بر کارکرد 
تکنیکی، دارای کارکرد اجتماعی نیز می باشــد که این کارکرد در سایه کارکرد تکنیکی 
آن پنهان شــده اســت. )محمدی، 1398ب: 19( در میدان آموزش، کنشگران، به اعتبار 
میزان ســرمایه اقتصادی و فرهنگی و بر اســاس ساختار ســرمایه، مبتنی بر وزن نسبی 
سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به مثابه مجموع کل دارایی، پایگاه اجتماعی پیدا 
می کنند و با اشــغال جایگاه مشخص در میدان، در جوار دیگر کنشگرانی قرار می گیرند 
که برخوردار از سرمایه کلی مشابه هستند؛ مجموع کنشگران مذکور، واجد پایگاه مشابه، 
تعامالت مشــترک، عادت واره ها و الگوهای کنشی نســبتاً همسو و هماهنگ می گردند. 

)محمدی، 1397: 96( 
در میدان آموزش، عادت واره های میدان به گونه ای نامتناسب با عادت واره های تازه واردها 
متعین می گردد. کنشــگران جدید میدان آموزش، با هدف حفظ موقعیت خود، ناگزیر از 
پذیرش عادت واره های تحمیلی کنشــگران مسلط بر میدان آموزش هستند و امر مذکور 
متعاقباً منجر به بازتولید سلسله مراتب طبقات اجتماعی می گردد. به عالوه، بازتولید طبقات 
اجتماعی از منظر نوع قریحه برساخت شــده در میان عامالن اجتماعی نیز قابل تحلیل و 
تعلیل است. به استناد چشم انداز جامعه شناسِی رابطه ای، قریحه عامالن اجتماعی سازگار 
با شرایط طبقاتی آنهاست که ضمن سازگار شدن در نسبت با دیگر موقعیت های موجود 
در نظام طبقاتی و رقم زدن مجموعه ای از ممکنات و غیر ممکن ها برای آنها، ارزش متمایز 
خود را اکتساب نموده و موجد بسته ای هماهنگ از انتخاب های تمایزآفرین برای عامالن 

اجتماعی می شوند. )بوردیو، 1391: 330(
نظام تحصیلی

بوردیو، به منزله محوری ترین جامعه شــناس فرهنــگ، همزمان با خوانش نظام تحصیلی 
به مثابــه نظام بازتولید ســلطه، کارکرد غالب آن را، علی رغــم تأمین امکان تحرک برای 
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برخــی از فرزندان طبقه ضعیف، ایجاد نابرابری و جایگزین ســاختن فرزندان افراد گروه 
حاکم با والدین شــان می داند. فرزندان والدین حامــل قدرت فرهنگی و عملی در معیت 
فرزندان والدین واجد قدرت اقتصادی یا سیاسی، با قرار گرفتن در مشاغل و موقعیت های 
متفــاوت، در نهایــت امر، گروه حاکم را بازتولید می کنند. بر این اســاس، از نظر بوردیو، 
نظام تحصیلی حافظ نظم پیشینی خود است و با زنجیره ای از عملیات گزینشی، واجدان 
ســرمایه های فرهنگی موروثی را از فاقدان سرمایه فرهنگی جدا می کند؛ نظام تحصیلی، 
به خصوص متأثر از تفکیک ناپذیری تفاوت های حاصل از استعداد از تفاوت های برآمده از 
ســرمایه موروثی، سعی خود را مصروف حفظ تفاوت های اجتماعی پیش از خود می کند. 
)بوردیو، 1388: 83( جســتجوی واژگان تبعیض و آموزش در پایگاه های داده ای علمی 
هزاران نتیجه حاصل از جستجو را در اختیار قرار می دهد؛ با این وجود، جستجوی تعابیری 
نظیــر تبعیــض مبتنی بر آموزش تقریباً نتیجه ای را با خود به همراه نخواهد داشــت؛ در 
همین راســتا، جستجوی اخیر احتماالً ممکن است متضمن اظهارات کارشناسان حقوقی 
و مشــاوران منابع انســانی، دال بر اظهار این گزاره باشد که تبعیض مبتنی بر آموزش از 
منظر قانون تبعیض انگاشــته نمی شود. )تانوک1، 2008: 439( عبارت اخیر کلیشه رایج، 
اما نادرســت حاکم بر فضای سایبری و جهان اجتماعی، مبنی بر بی طرفی امر آموزش و 
غیرمرتبط انگاشتن بازتولید نابرابری و فرایند آموزش را به چالش می کشد. در تحلیل نهایی، 
محذوفین نظام تحصیلی، سرنوشـــت ناموفق تحصیلی و اجتماعی خود را حمل بر وجود 
کاســتی در بسندگی و کفایت خویش می کنند؛ از سوی دیگر، ایدئولوژی طبقات برتر، با 
دریافت مشروعیت برتری فرهنگی، به واسطه ارج نهادن به موهبت، از شکوه و جالل الزم 
برحوردار می گردد و الزامات ناظر به نگهداشت چیرگی و استیالی خویش را به مثابه امر 
بدیهی برساخت می نماید. )مؤید حکمت، 1392: 157؛ به نقل از شامپاین، 1391: 29(

زبان دانشگاهی
به استناد رویکردهای زبان شــناختی و در تقابل با رهیافت های نظری در جامعه شناسی 
و انسان شناسی، زبان صرفٌا به عنوان یک عامل ارتباطی و نیز قابل استفاده دلخواه بعد از 
دست یافتن فهم می شود. )فکوهی، 1396( زبان، از نقطه نظر رویکرد های انتقادی، به واسطه 
ســهم بی همتایی که در تکوین شکل بنیادی تر خشونت، در قالب تحمیل جهان معینی 
از معانی، در مقایسه با نمودهای عریان آن، ایفا می کند، مورد نقد قرار قرار گرفته است. 

1. Tannock
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)ژیژک، 1389: 10( از نگاه بوردیو، زبان به منزله امر اجتماعی، ناظر به مبارزه رقابت آمیز 
در استفاده از فرهنگ، واجد سهم اساسی در بازتولید اجتماعی نظم مستقر می گردد. زبان 
در متن و زمینه معین، مورد اســتفاده قــرار می گیرد و خصوصیات بیانی، لحن و آهنگ 
آن مدیون متن و زمینه های مشــخص است. )جنکینز، 1385: 238( به بیان دیگر، زبان، 
حاصل کار مؤلفان برخوردار از اقتدار برای نوشتن و هم چنین، مولود دستور زبان نویسان 
و اســاتیدی اســت که قواعد زبانی و نحوه قرار گرفتن آنها را در زبان مشخص می کنند. 

)بوردیو، 1388: 71(
سرمایه فرهنگی

بوردیو مانند مارکس سرمایه را نه شیء، بلکه مجموعه ای از روابط می داند که تحت تأثیر 
نابرابری اجتماعی، بهره کشی و سلطه قرار دارد. از نظر وی، سرمایه نه تنها با منافع مادی، 
بلکه با همان شدت با منافع نمادین، شناختی و اجتماعی مرتبط است. )نقیب زاده، 1391: 
281( با رجوع به مجموعه اندیشــه های بوردیو می توان به روشــنی مجموعه شاخصه های 
نمادین معتبر برآمده از تحصیالت، زمینه خانوادگی و دارایی های فامیلی، مصرف کاالها و 
خدمات فرهنگی، معلومات اکتسابی درونی شده، موفقیت های مادی، سرمایه عینیت یافته 
و میراث فرهنگی به شــکل اموال را مرادف با ســرمایه فرهنگی در نظر گرفت. )شویده و 
فونتن، 1385( سرمایه فرهنگی گروه های مختلف کنشگران میدان آموزش، طی مناسبات 
دیالکتیکــی با ویژگی های جایگاه های موجود در میدان مذکور، باعث درونی شــدن انواع 
مشخصی از ترجیحات، سلیقه، ادراک، نگرش، احساسات و فعالیت ها در عامالن اجتماعی 

می گردد.
امتحان

رویکردهای بینشــی جامعه شناسان مســتقر در پارادایم  تعلیم و تربیت انتقادی1، به ویژه 
بوردیو، با به چالش کشیدن اهمیت تخصیص یافته به امتحان و در پی آن، تحویل شکست 
و موفقیت کنشــگران تحصیلی به قبض و بســط های ذهنی و اســتعدادی آنها یکی از 
محوری تریــن رئوس نقد نظام متعارف آمــوزش فعلی را از آن خود نموده اند. نظریه های 
مرســوم درباره مطالعه، مجموعاً قابل تقســیم به نظریه های روان شــناختی، تعلیمی و 
تربیتی و جامعه شناختی هستند. نظریه های مندرج در دو گروه نخست صبغه فردانگارانه 
دارند؛ با بیشتر بودن امکان پرورش نگاه انتقادی در نظریه های جامعه شناختی، پرداختن 

1. Critical Pedagogy 
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نظریه های اخیر به امر مطالعه با عطف توجه به بســتر اجتماع و مالحظه عنصر فرهنگ 
صورت می گیرد و همین امر، صبغه کل نگرانه آنها را از ظهور و بروز بیشــتری برخوردار 

نموده است. )خندان، 1388: 58( 
با وجود این، هنوز آثار واقع  شده در پارادایم های انتقادی جامعه شناختی درباره مطالعه 
و امتحــان، از قبیل مکتوبات به جای مانده از بوردیو، کمتر مورد توجه پژوهش های اخیر 
آمریکایی پیرامون موضوعاتی همچون آموزش چندفرهنگی1، تدریس و یادگیری قرار گرفته 
اســت. بی توجهی صورت گرفته به آثار وی احتماالً مدلول تداعی شدن وی با نویسندگان 
نومارکسیستی همچون باسیل برنشتاین2، لوئیس آلتوسر3 و دیگرانی در دهه 70 میالدی 
است که تالش خود را مصروف تبیین چگونگی بازتولید مناسبات نابرابر اجتماعی از طریق 
نهادهای اجتماعی، نظیر مهد کودک، مدرســه، دانشــگاه و امثال آن در آن مقطع زمانی 

نمودند. )هر و آندرسون4، 2003: 429( 
از نقظه نظر رویکرد انتقادی به تعلیم و تربیت، برگزاری امتحان در معنای رایج فعلی 
آن از جمله ابزارهای اجتماعی اساسی در موفقیت نظام تحصیلی ای در نظر گرفته می شود 
که توانایی خود را متوقف بر حفظ تفاوت میان موقعیت افراد در برخورداری از امتیازات 
فرهنگی، آن هم به شکل نامرئی و به دور از هرگونه تقدس بخشی آشکار می داند. از نقطه نظر 
اخیر، امتحان در بهترین وجه ممکن توهم مســئول بودن را در فرایند تفاوت آفرینی به 
کنشــگران میدان آموزش منتقــل می کند. بر این مبنا، متعاقب حــذف افراد از فرایند 
آموزشــی به واسطه پدیده امتحان و شکل گیری احساس شکســت در آنها، معدود افراد 
برگزیده ، به شــیوه ای توهم آمیز موفقیت خود را ذیل نظامات آموزشــی، از قبیل امتحان، 
مولود ودیعه و استعداد نهفته در خود تلقی می نمایند و گزینش صورت گرفته را به منزله 
تأییدی مشروع دال بر شایستگی واقعی جهت برتری بر دیگران اعتبار می کنند. )بوردیو، 
1388: 60( عالوه بر آن، نظام نمره دهی سلسله مراتبی، از سوی منتقدان، به واسطه تأثیرات 
انحصاری به جای گذاشــته از خود بر جامعه و نیز به اعتبار نقش بی بدیل آن در تقســیم 
جمعیت جهان به دو گروه رســماً آموزش دیده و بی بهره از آموزش رســمی و بازنمایی 

1. Multicultural Education
2. Basil Bernstein
3. Louis Althusser
4. Herr & Anderson
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گروه نخست به عنوان گروه تصدیق شده1 و مشروع2، به مثابه نظام خشونت آفرین بازخوانی 
می شود. )هیوز3، 2019: 3(

خشونت نمادین
اِعمال اقتدار یک گروه بر ســایر گروه ها به شــیوه های گوناگــون و از جمله ذیل رهبری 
ایدئولوژیــک و در پرتو کنترل فرهنگ متحقق می گردد. میدان آموزش یکی از مهم ترین 
مدخل های این سنخ از رهبری فرهنگی است. در همین راستا، بوردیو، فرایندهایی را که 
به موجب آنها، نظم و منع اجتماعی با بهره جســتن از سازوکارهای پنهان فرهنگی تولید 
می شود، خشونت نمادین نام می نهد. )جنکینز، 1385: 162( در مناسبات معطوف  به این 
قِسم از خشونت پنهان، موازین کنشی، فرهنگی، معیارها و ذائقه های گروه ها و جریان های 
مســلط در میدان آموزش، حسب میزان بهره مندی شان از سرمایه  فرهنگی و اجتماعی و 
صرف نظر از محلیت، تاریخمندی، زمان مندی و مکان مندی مندرج در موازین مذکور، در 
قالب امر جهان شمول و استعالیی بر دیگر بازیگران میدان آموزش، که علی القاعده برخوردار 
از مراتب کمتر و یا متفاوت از ســرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هســتند، تحمیل 
می گردد. در میدان آموزش، گســتره قدرت نیمه نهادینه  قابل اِعمال از سوی یک انسان 
دانشگاهی در موقعیت های قدرت، تابعی از دیگر قدرت های در اختیار وی و نیز مبتنی بر 
فرصت های مبادله ای به  چنگ  آمده از موقعیت ها به وسیله اوست. )بوردیو، 1396: 149(

در مفهوم پردازی خشونت نمادین در میدان آموزش، تصریح به این نکته ضروری است 
که خشــونت کنندگان گروه هایی هســتند که وجوه مختلف عادت واره  هایشان بر صدر تا 
ذیل غالب مناسبات درون نهاد آکادمی، مشتمل بر مالحظات آموزشی، پژوهشی، اداری 
و امثال آن مسلط است. از طرف دیگر، خشونت شوندگان با در انقیاد قرار گرفتن از سوی 
گروه های مســلط، بویژه با عنایت به بهره مندی کمترشان از سرمایه فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصــادی، وجود عادت واره های متفاوت در آنهــا، ناگزیر از پذیرش موازین به اصطالح 
معقول، بی طرفانه و علمِی اظهارشــده به وسیله مسلط شدگان بر میدان آموزش، به مثابه 
نمود انضمامی خشونت نمادین، حتی در ناخودآگاه ترین و غیرمحسوس ترین وجه ممکن 
هستند. جهت گیری بازاری دانشگاه ها در سراسر اروپا زندگی علمی بسیاری از دانش پژوهان 

1. Certified
2. Legitimate
3. Hughes
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تازه کار1 را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت و می توان مناسبات بازاری شکل گرفته را 
ذیل خشــونت نمادین بازشناسایی نمود. بازاری شدن مناسبات نهاد آکادمی، باعث ایجاد 
بنگاه های کارآفرینی علمی به منظور زمینه ســازی ارتباط دانش پژوهان تازه کار با اساتید 
موفق گردیده است. بنگاه های مذکور با ترتیب دادن سخنرانی های علمی برای دانش پژوهان 
تازه کار، آن هم با نظارت چهره های علمی برجســته، دانش پژوهان تازه کار را در مناسبات 
رقابت آمیز شکل گرفته پیرامون منابع مالی کمیاب در پژوهش، یاری می رسانند. در واقع، 
دانش پژوهان تازه کار مجموع ضرورت ها و بایســته های الزم در انجام فعالیت های علمی 
را ذیل نظارت و راهبری اســاتید موفق و با اتکاء به اشــتهار علمی آنها، در قبال دریافت 

دستمزد و گرنت پژوهشی به انجام می رسانند. )رومبانیس2، 2019: 197(
همان گونــه که مالحظه می شــود، خشــونت نمادین صرفاً برای کنشــگران آگاه از 
سازوکارهای بازتولید آن، به منزله »خشونت نامرئی«3 و نیز در نسبت با آن دسته از کنشگران 
اجتماعی و جریان های مطلع از چگونگی تثبیت این ســنخ از »خشــونِت غایب از انظار« 
ذیل مناسبات و زمینه های مدرن، از قبیل شهرنشینی، مدرنیزاسیون و مهاجرت از روستا 
به شــهر به مثابه یک معضله و مسئله شایســته تأمل پدیدار می گردد. رهایی از خشونت 
نمادین در گرو شــناخت و آگاهی از برساختگی جهان اجتماعی است؛ فرض برساختگی 
جهان اجتماعی، به تنهایی، متضمن امکان ایجاد تغییر و بازسازی در آن، مطابق با سبک 
و ســیاقی متفاوت با صورت بندی کنونی اســت. بر این اساس، دگراندیشی نقطه آغازین 

مقاومت در مواجهه با خشونت نمادین است.

روش تحقیق
مطلعان پژوهش، دانشــجویان دختر و پســر در حال  تحصیل در دو مقطع کارشناسی و 
کارشناســی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی هستند که واجد معیارهای شمول4، مشتمل 
بر جنسیت، سرمایه فرهنگی کم، واقع شدن در پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین تشخیص 
داده  شدند؛ مالحظه سبک پوشش، نوع گویش و لهجه، ژست، بازنمایی و اطوارهای بدنی 
زیباشناسانه، کنش های ناظر به سالمت و بهداشت فردی، از شاخص های مهم تعیین نسبی 

1. Junior Scholars
2. Roumbanis
3. Invisible Violence
4. Inclusion Criteria
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سطح سرمایه فرهنگی مشارکت کنندگان جهت ورود در مطالعه بود. گردآوری داده ها، از 
طریق مصاحبه های اکتشافی و نیمه ساختاریافته با مطلعان پژوهش و در مواردی محدود، 
به وســیله مشاهده غیرمحسوس کنش هایشــان در میدان پژوهش و تهیه یادداشت های 
موردی صورت پذیرفته اســت؛ اشباع نظری داده  ها پس از انجام 26 مصاحبه مبرهن و با 
تکراری شدن واحدهای معنایی و مفاهیم اظهار شده از سوی دانشجویان، فرایند جمع آوری 

داده ها متوقف گردید. 
شکل داده های پژوهش به صورت کیفی و از نوع دست اول است. منابع اصلی داده ها 
شامل محیط اجتماعی طبیعی1، )کالس، کتابخانه و دفتر کار اساتید( و محیط نیمه طبیعی2 
)خوابگاه های دانشــجویی، رستوران دانشــکده  ها و سالن های ورزشی( بوده است؛ محیط 
اجتماعی طبیعی متن و زمینه ای اســت کــه کنش های متقابل مطلعان پژوهش با دیگر 
دانشــجویان، اســاتید و محتوای آموزشی، به طور مستقیم در آن انجام پذیرفته است. در 
محیــط نیمه طبیعی مطلعان پژوهــش غالباً به گفت وگو پیرامــون فعالیت  ها در محیط 
طبیعی می پرداختند. حضور پژوهشــگران در محیط  نیمه طبیعی، به ویژه در خوابگاه ها، 
رؤیت پذیری برخی از عمیق ترین مراتب بصیرت درباره وجوه پیدا و پنهان زیســت جهان 

دانشجویی را متحقق نمود.

جدول 1: توصیف مشارکت کنندگان در مطالعه

شغل پدر استان  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سن جنس

کارگر مخابرات ایالم رفاه اجتماعی کارشناسی 25 مرد

کارگر کرمان علوم سیاسی کارشناسی 25 مرد

کشاورز کردستان روابط عمومی کارشناسی 25 مرد

کارگر فارس ارتباطات کارشناسی 26 زن

کشاورز آذربایجان غربی روان شناسی کارشناسی ارشد 26 مرد

آزاد کردستان پژوهشگری کارشناسی 25 مرد

کشاورز کرمان زبان فارسی کارشناسی 23 زن

کارگر ساده تهران فلسفه کارشناسی ارشد 31 مرد

مسافرکش البرز جامعه شناسی کارشناسی ارشد 31 مرد

1. Natural Social Settings
2. Semi-Natural Social Settings
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شغل پدر استان  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سن جنس

کشاورز یزد مطالعات فرهنگی کارشناسی ارشد 31 مرد

مسافرکش هرمزگان جامعه شناسی کارشناسی ارشد 31 زن

تراشکار بوشهر جامعه شناسی کارشناسی ارشد 31 مرد

کارمند بازنشسته فارس حقوق کارشناسی 28 مرد

کارمند بازنشسته گیالن جهانگردی کارشناسی 33 مرد

کارگر لرستان الهیات کارشناسی 33 زن

کارگر کرمانشاه تربیت بدنی کارشناسی ارشد 29 زن

بازنشسته شهرداری خراسان جنوبی مدیریت کارشناسی ارشد 28 زن

دامدار هرمزگان آمار ریاضی کارشناسی 27 زن

راننده کامیون سیستان وبلوچستان روان شناسی کارشناسی ارشد 30 زن

بازنشسته نفت سمنان اقتصاد کارشناسی ارشد 29 زن

گچ کار ساختمان خوزستان مدیریت کارشناسی ارشد 33 مرد

کارگر ساده گلستان روزنامه نگاری کارشناسی ارشد 33 مرد

زبنوردار اردبیل مطالعات جوانان کارشناسی ارشد 33 مرد

راننده تاکسی خوزستان پژوهشگری کارشناسی ارشد 33 زن

پژوهشــگران طی انجام مطالعه، بــه موازین ارزیابی کیفی، شــامل اعتماد پذیری1، 
باور پذیری2، اطمینان پذیری3، انتقال پذیری4 و تصدیق پذیری، به عنوان معیارهای تحقیق 
کیفی دقت الزم را مبذول نموده اند. مالحظات اخالقی، با تأکید بر محرمانگی، اخذ رضایت 
آگاهانه جهت مصاحبه، محفوظ بودن حق مصاحبه شنوندگان دال بر خروج از مطالعه در 

هر زمان و پرهیز از آسیب رسانی مادی و معنوی به آنها، مورد توجه بوده است.
منطق اصلی پژوهش مبتنی بر راهبرد استفهامی5 است و به موجب آن، معانی و تفاسیر 
برساخت شــده درباره تجربه نابرابری و تبعیض در میدان دانشگاه استقصا شدند. پس از 
پیاده سازی و تبدیل مصاحبه ها به متن و کدگذاری متون در سطح کلمه، جمله و پاراگراف، 

1. Trustworthiness
2. Credibility
3. Dependability
4. Transfererabilty
5. Abductive
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بر مبنای سه عنصر شباهت، روابط و تمایز، از رویکرد تلفیقی سیوفانگ و شنون1، با عنوان 
»تحلیل محتوای هدایت شده« به منظور داده کاوی و آنالیز داده ها استفاده گردید2. در این 
روش، ترکیب هدفمند و همزمان اســتقراء و قیاس، به  شــکل حرکت از نظریه به داده و 
بالعکس، فرایند استفهام، به معنای فرارفتن از داده های خام، لحاظ می گردد. چندسویگی 
روشی همسو با اصل انعطاف روش شناختی ای است که بوردیو ذیل عنوان نظریه دیالکتیک 

و درست سنجی بر آن تأکید می کند. )بوردیو، 1387: 19( 
بنا به ماهیت تفســیری مطالعه حاضر، همزمان با تحلیل مضمونی داده ها، بر مبنای 
ترکیب قیاس و استقراء و انجام حرکت رفت و برگشتی میان آن دو، استفهام تفسیری نیز 
مد نظر قرار محققان قرار گرفته است. به بیان دیگر، در جریان استقراء، حرکت محققان به 
سمت درون فهمی جهت پرداختن به الیه های عمیق موضوع، به ویژه در مورد شواهد ناظر 
به معانی، عواطف و جهان بینی کنشگران، مرادف با دور شدن قهری آنها از استقرای خام 
محسوب می شود که به نوعی، پیوند میان استقراء و استفهام را رقم زده است. )تبریزی، 
1393: 120؛ به نقل از بلیکی، 1384 و محمدپور، 1389( با مضمون پردازی انجام شــده، 
در قالــب حرکــت از واقعیت انضمامی به امر انتزاعــی و بالعکس و انتزاع زبان فنی علوم 
اجتماعــی از زبان عامیانه، در مجموع، 154 مفهــوم توصیفی، 47 مضمون فرعی و 12 
مضمون اصلِی معطوف به وجوه و نمود تجربه زیســته نابرابری دانشــجویان مورد مطالعه 
شناسایی گردید. در برخی موارد، پس از در میان گذاشتن تفاسیر صورت گرفته با مطلعان 

پژوهش، بازبینی های اصالحی در برساخت های تفسیری صورت گرفته است.

یافته های پژوهش
یافته های پژوهش به گونه ای متناظر با پرسش های بیان شده در بخش طرح مسئله چینش 
شــده اند. مجموع یافته ها، ســؤاالت مطالعه را ذیل 12 مضمون اصلی پاسخ می دهند. در 
این بخش، مضامین اصلی ناظر به پرســش اصلی و پرسش های فرعی پژوهش، به ترتیب، 

1. Hsiu-Fang & Shannon
2. جهت اطالع بیشــتر رک. به: تبریزی )1393: 121( که طی آن سه رهیافت تحلیل محتوای کیفی، 
شامل تحلیل محتوای متعارف، تحلیل محتوای هدایت شده و تحلیل محتوای تجمعی و نقدها و نقاط 
ضعف و قوت هر کدام از آنها با ارجاع به منبع )Hsiu-Fang & Shannon,2005: 1278( مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است؛ هر سه رویکرد متضمن سطوح گوناگونی از ترکیب قیاس و استقراء است؛ 

با این توضیح که تحلیل محتوای تجمعی ناظر به ترکیب روش کّمی و کیفی است.

خوانش بوردیویی تجربه زیسته نابرابری در ...
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واکاوی تفسیری می گردند.
واکاوی تفسیری مضامین ناظر به وجوه گوناگون تجربه زیسته نابرابری در میدان دانشگاه

همان گونه که در بخش طرح مســئله پژوهش بدان اشــاره کردیم، درک پدیده نابرابری، 
به اقتضای شــرایط تجربه شده کنشــگران درگیر با آن، در زمان ها و مکان های مختلف ، 
به صورت های متفاوت بر آنها نمودار می شود. در این قسمت از بخش یافته های پژوهش، 
وجوه مرتبط با تجربه زیسته نابرابری، آن گونه که مورد اشاره و تصریح مصاحبه شوندگان 

قرار گرفته اند، به شرح زیر گزارش می شوند. 
انقطاع دیروز، تعلیق امروز، بیم فردا

گروه های مختلف دانشجویی حاضر در میدان دانشگاه، به ویژه با عنایت به لوازم مفهومی 
و کنشــی مترتب بر اطالق عنوان گروه بر آنها، برخوردار از عادت واره مختلف فرهنگی و 
اجتماعی هســتند؛ عادت واره های مذکور به طور همزمان در مقام ایجاد انسجام گروهی و 
تمایز بین گروهی ایفای نقش می کنند. در این میان، عادت واره های گروهی دانشــجویان 
برخوردار از سرمایه فرهنگی پایین، در مقایسه با دیگر عادت واره های مسلط بر میدان، به 
دلیل ناتوانی در موقعیت یابی مناســب، در موقعیت تبعی، قرار می گیرد و موجد بیگانگی 

کنشگران واجد خود با میدان می شود.
گزیده )1(: اینجا ]در دانشگاه، بقیه دانشجوها[ دغدغه من و امثال من رو نداشتند، 
شــرایط طوری بود که خودت به این نتیجه می رسیدی که اینجا، جای تو نیست. 

)دانشجو، مرد، 25 ساله(
تفاوت عادت واره ای میدان دانشگاه و محل زندگی و خانوادگی این گروه از دانشجویان 
موجد جمع ناپذیری مهارت ها، شیوه های فکر و نوع تعامل آنها با محیط اجتماعی دانشگاه 
می گردد. توصیفاتی نظیر »وصله ناجور دانشگاه«، »یکی نبودن روحیات با بچه ها و اساتید« 

را می توان دال بر احساس بیگانگی دانشجویان مورد مطالعه با میدان جدید نمود. 
گزیده )2(: از وقتی که اومدم دانشگاه، ]دارم[ چیزایی را می بینم که حس می کنم 
با حال ]و وضعم[ ســازگار نیســت؛ یه وقتایی حس می کنم مثل آدمی هستم که 

بدون اطالع و آمادگی پرتش کردن داخل استخر.
در مواردی، دانشــجویان همزمان با فقدان احســاس تعلق به میدان جدید، در حالی 
که بازگشت به گذشته مألوف را ناممکن تلقی می کنند، چشم انداز روشن و مشخصی نیز 
برای آتیه خود متصور نیستند. تعابیر و ضرب المثل های مورد استفاده برخی از دانشجویان 
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مورد استفاده، نظیر »از اون جا مونده، از اینجا رونده«، »نه خدا را داری، نه خرما« و »جا 
موندن از گندم ری و خرمای بغداد« تا حدود زیادی بازنمایی کننده دال »تعلیق، حیرانی 

و گسست« در سپهرگفتمانی دانشجویان مورد مطالعه در این پژوهش هستند.
گزیده )3(: راســتش نمی دونم باید چه کار کنم. با هزار و یک امید اومدم دانشگاه، 
قبول شدم. ]اما حاال دیگه[ نه راه پس دارم، نه راه پیش. هر روز که می گذره، وضع 
]داره[ بدتر میشه. آینده ای ]برای خودم[ نمی بینم. مجبورم به خاطر وقت و هزینه ای 

که دادم، درسمو تموم کنم؛ ]هرچند[ می دونم احتماالً چیزی ازش درنمیاد.
همان گونه که مالحظه می شــود، مجموع گزیده هــا ناظر به وجود مراتب مختلفی از 
احساس عدم آرامش و تعلق در میان مصاحبه شوندگان، ارزیابی نامطلوب از میدان تحصیل 

و ادامه مناسبات درسی همراه با اکراه و اجبار است.
سقوط رؤیا، مصلوب رسوایی هراسی

تالش افراد برای ورود به عرصه آموزش عالی در اکثر موارد مدلول نارضایتی آنها از لحظه 
اکنون خود و تصویرســازی آرمانی از میدان آموزش عالی، به منزله کلید گشــایش های 
بعدی در مناســبات شخصی، خانوادگی و حرفه ای اســت. دانشجویان مورد مطالعه، که 
غالباً از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، به رغم وقوف تدریجی به تخریب تصورات 
پیشینی خود از میدان، به واسطه مناسبات ساختاری حاکم، خود را در مسیر یک طرفه ای 
درمی یایند که اجباری مگر ادامه دادن را پیش روی آنها قرار نمی دهد. هراس از رسوایی 
و دریافت برچسب، از جمله مفاهیم پرتکرار در مصاحبه ها بود که دانشجویان را علیرغم 
همه سختی های تجربه شده، از ناتمام گذاشتن دانشگاه، بازگشت به موطن و زادگاه اصلی 
خود برحذر می داشــت. تعبیر یکی از مصاحبه شوندگان با عنوان »روبرو سراب، پشت سر 
خــراب« متضمن داللت های عمیق در باره تجربه ای اســت که می تــوان از آن با عنوان 

فروپاشی رؤیا یاد نمود؛
گزیده )4(: اگه می دونســتم وضع دانشگاه این جوریه، این همه حرص ]برای قبول 
شــدن[ نمی خوردم؛ همش به خانواده می گفتم دعا کنید قبول بشم، فالن و چنان 
میشه؛ همه امید و آرزوی پدرم این بود که درس بخوونم و به جایی برسم. نمی دونه 
اینجا]هم[ خبری نیســت؛ روی ناتمام گذاشتن ]دانشگاه[ و برگشتن ]به خونه[ را 
ندارم. حکایت مون شــده حکایت چوب و اره؛ جلو چشمامون سراب هستش؛ پشت 

سر هم که خراب.

خوانش بوردیویی تجربه زیسته نابرابری در ...
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مصاحبه شوندگان، سرخوردگی و بر باد رفتن رؤیاهای خود را متأثر از عوامل مختلفی 
در نظر می گرفتند؛ »اختالف بین انتظارات ترسیم شده پیشین از دانشگاه و واقعیت متحقق 

در آن« کلی ترین عامل مؤثر در بروز سرخوردگی های دانشجویی است؛ 
گزیده )5(: تجربه کردن چنین شرایطی )شرایط حاکم بر دانشگاه(خیلی از انگیزه ها 
و انرژی ها رو از من گرفت. چون همش به خودم می گفتم که با این شرایط من به 
اون چیزی که مدنظرم بود، نخواهم رســید. من تصور دیگه ای از اینجا )دانشــگاه( 

و اساتید داشتم. 
میزانی از زائل شــدن انگیزه ها و تصور مثبت قبلی دانشجویان، ناشی از اسطوره سازی 
ناصواب و بهشت ســازی متوهمانه آنها از ظرفیت ها و موهبت های دانشگاه است که ذیل 

عناوین گوناگون در گفتگوهای صورت گرفته اظهار می گردید.
گزیده )6(: وقتی من اومدم دانشــگاه خیلی ذوق داشــتم؛ فکر می کردم االن من 
میرم دانشگاه همون موقع به همون چیزهایی که می خوام می رسم. ولی دقیقاً همه 

چیز برعکس بود.
اغراق در عمق و گســترده تغییرات گشــایش آفریِن بعدی حاصل از دانشگاه، از دیگر 

عوامل مرتبط با فروپاشی تصورات مثبت پیشینی است.
گزیده )7(: قبل از اینکه بیام دانشگاه فکر می کردم بیام اینجا همه چیز برام تغییر 

می کنه، اما ُخب، این طور نبود، آدم بی انگیزه میشه.
وخامت مالمت، نهایت حقارت

همســاز نبودن عادت واره های مصاحبه شوندگان با عادت واره های نهادی  حاکم بر میدان 
آموزش و پژوهش1، موجد مراتبی از عملکردهای تحصیلی ضعیف، حســب استاندارهای 
موجود می شــود؛ عملکرد آموزشی و پژوهشــی نامطلوب برانگیزاننده واکنش های منفی 
اساتید و همزمان، تحسین دیگر دانشجویانی است که کنش های مورد انتظار را پیرامون 
آموزش و پژوهش از خود بروز می دهند. دیالکتیک »واکنش اســاتید«، »عملکرد موفق 
ســایر دانشجویان« و »ضعف عملکردی دانشجویان کمتر برخوردار از سرمایه فرهنگی و 
اقتصادی«، مصاحبه شــوندگان ما را واجد تجربیاتی نموده اســت که از آن  با عنوان کلی 

1. از جمله عادت واره های نهادی، الزام )حتی نانوشــته( دانشــجویان به تهیه کارنوشت تایپ شده و 
ارسال الکترونیکی آن، از طریق ایمیل، برای استاد درس است. در این میان، دانشجویان فاقد لپ تاب، 
با مشــکالت عدیده ای مواجه می شــوند. این امر در بیشتر مصاحبه ها مورد اشاره مصاحبه شوندگان 

قرار می گرفت. )نویسنده مسئول(
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»تجربــه مالمت و حقارت« یاد می کنیم. خطای تحلیلی پیرامون آورده تحصیلی، اعم از 
نوع موفق یا ناموفق آن، تحویل موفقیت  و شکست  به استعداد و توانش ذهنی1 دانشجویان 
و تشــویق و تحقیر عملکرد دانشجویان، در غفلت از نقش ساختارها و زمینه های مؤثر بر 

نوع عملکرد تحصیلی آنهاست. 
گزیده )8(: ســر یه کالسی اســتاد گفت چرا کارنوشت رو اون طورکه گفتم انجام 
ندادی، به استاد گفتم سر کار میرم؛ استاد با لحن خیلی توهین آمیزی گفت سرکار 
میری؛ خوب برو ســرکار، چرا دانشگاه میای، مشکالت داری، برو دنبال مشکالتت؛ 

چرا درس می خونی؟
مراتبی از ســرزنش فوق الذکر می تواند مدلول اختالف ســرمایه  اقتصادی و فرهنگی 
دانشجو با ســرمایه  اقتصادی و فرهنگی سایر دانشجویان همسو با عادت واره های مسلط 

بر میدان باشد.
گزیــده )9(: برای آماده کردن کنفرانس باید ســراغ کتاب های زیادی می رفتم؛ به 
خیلی هاشون نمی تونستم دسترسی پیدا کنم؛ همکالسی من خیلی راحت 2 ساعت 
قبل از ارائه به واسطه امکاناتی که داشت، کارشو آماده می کرد؛ استاد اون رو تحسین 
کرد و ]از نحوه[ ارائه کنفرانس من ایراد گرفت. من حتی شده ]بود[ که مشکالتم 
رو با ]یکی از[ اســتادمون که در دانشکده پســت اداری هم داشت، مطرح کردم؛ 

جالبه به من گفت اینها بهانه است و تو تنبلی.
بی اعتنایی به شــرایط اجتماعی دانشجو و تحقیر او، صرف نظر از زمینه های مؤثر در 
تحقق کنش، مرهون وجود رویکردهای شناختی، در اعماق اذهان ارزیابی گنندگانی است 
که بنا به تعبیر فلســفی، به واســطه اعتبار کردن مدخلیت تام برای اراده انسانی، به عنوان 
علت تامه رفتار، علل ُمعده مقدم بر اراده را، که حسب بیان جامعه شناسانه، از آنها به مثابه 

ساختار یاد می شود، نادیده می گیرند.
گزیده )10(: استادمون کارنوشتی می خواست من به دلیل ]نبود[ امکانات، نتونستم 
آمــاده اش کنم؛ وقتی ]موضوع را[ بهش گفتم، ]او[ با رفتاری تحقیرآمیز گفت: برو 
هر وقت مشکالتت رو حل کردی بعد بیا درس بخون. می خوام بگم دانشگاه انعطاف 

نداره با شرایط متفاوت دانشجوها.
تعابیر ســرزنش آمیز مشابه دیگر، برگرفته از مصاحبه ها، نظیر »قرار نیست با ساز تو 

1. Mental Competence
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برقصیم« که مورد تصریح مصاحبه شــوندگان قرار گرفته اند، تعارض میان عادت واره های 
مسلط با عادت واره های کمتربرخوردار را بازنمایی می کنند. 

ناظر فرهنگ  تزریقی، ادای تزویری

مضمون فوق، در وجه حداکثری آن، حاصل جمع بندی و برساخت نظری تعابیر انضمامی 
مصاحبه شوندگانی است که خیل عظیم نابرابری ها و تبعیض های موجود در میدان دانشگاه 

را از منظر فرهنگ و ذیل فرایند جامعه پذیری به نظاره نشسته اند.
گزیده )11(: شاید اصلی ترین مانع برای تحصیل من در دانشگاه لهجه ام بود. همیشه 

تو ارتباطم با بچه ها ـ دانشجوها ـ و استادها دچار مشکل بودم. 
از نظر این گروه از مصاحبه شوندگان، متأثر از پذیرش استیالی عادت واره های خاص در 
میدان دانشگاه از سوی دیگر عامالن میدان، آن هم به قیمت حاشیه ای شدن عادت واره های 
متفاوت و یا مخالف، عادت واره هایی مشــخص و متعین در قاموس امر مشــروع جلوه گر 
می شوند. بیشتر دانشجویان، در مواجهه با چیرگی فرهنگ خاص، طی اتخاذ رویکردهای 
عمل گرایانه و نتیجه گرا، در مقام مصادره وضع موجود در راستای تأمین منافع و تضمین 

موفقیت خود برمی آیند. 
گزیده )12(: بهم می گفتن لهجه داری؛ برای حرف زدن همیشــه شــک می کردم. 
دوستم شرایطش مثل من بود؛ می گفت می خوام ترک تحصیل کنم؛ می گفتم صبر 

کن لهجه مون بهتر میشه.
در مجموع می توان گفت نوع روابط و مناسبات میان فرهنگ های متفاوت در دانشگاه 
و همچنین، تفاوت میان آورده های فرهنگی دانشجویان، موجد نوعی فرهنگ پذیری خاص 

در میان آنان گردیده است.
گزیده )13(: یه روز داشتم تلفنی با یکی از همشهری های صمیمی صحبت می کردم؛ 
حین صحبت، بِِهش گفتم »فدای شما«؛ اون جا بود که تازه متوجه شدم چه تغییراتی 
در لهجه و بیان من اتفاق افتاده؛ اون همشــهری هم این رو زود فهمید و گفت بابا 

چه زود تهرونی شدی. این حرفا بهت نمی یاد.
مقاومت و فرهنگ ناپذیری دانشجویان کمتربرخوردار، در مواجهه با اقتضائات فرهنگی 
غالب، مشارکت آنها در گروه های مختلف دانشجویی و ایفای بدون حاشیه مناسبات حرفه ای 

و آکادمیک را دچار اختالل می سازد.
گزیده )14(: روابط در فرهنگ ما صمیمی تره، در صورتی که در کالس ما که بیشتر 
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فارس بودند برخوردها باهات خیلی رسمی بود و وقتی من می خواستم بر اساس فرهنگ 
خودمون با دانشجوها رفتار کنم اون ها یه طوری برخورد می کردند که بهم برمی خورد.

حسب مفاد مندرج در بیشتر مصاحبه ها، فرهنگ غالب بر میدان دانشگاه، فاقد ماهیت 
خنثی و بی طرف است. فرهنگ دانشگاهی، اصطالحاً نسبت به خرده فرهنگ های گوناگون 
مندرج در درون خود بالموضع و خنثی نیست و با هاضمه ای قوی و سازوکارهایی متنوع، 
دیگر وجوه خرده فرهنگی را در قالب فرهنگی سازی، در خود مضمحل می سازد. دانشجویان 
برخاسته از خرده فرهنگ های متفاوت، طی فرایند بازآموزی، در وجهی ناخواسته، در راستای 
درونی  ســاختن مختصات مســلط فرهنگی، به طور همزمان، واجد تجربه فرهنگ زدایی، 
به معنای از دســت دادن فرهنگ خاســتگاه خود می گردند. تغییر تدریجی طرز برخورد، 
تغییر در نوع پوشش ظاهری، پنهان سازی لهجه در تعامل با اساتید و دیگر دانشجویان از 
جمله مفاهیم توصیفی ای هستند که مضمون اخیر به موجب آنها برساخت گردیده است. 

تخدیر با بداهت در سایه بالهت

تعمیق و گسترش انگاره ســازگاری، از جمله راهبردهای مورد استفاده برخی کنشگران 
اجتماعی در موقعیت های جدید، به ویژه در مناســبات و مراودات ناهمســو با ادراکات و 
تصورات پیشــنی آنهاســت که این فرایند در قالب ســازوکار »بدیهی پنداری ابتالئات و 

اقتضائات تجربه شده« اجرایی می شود.
گزیــده )15(: ســعی می کردم این رو بپذیرم که بخشــی از این اتفاق ها به خاطر 
]شــرایط[ خودمه. شرایط من با بقیه که راحت می تونستند درس شون رو بخونند، 
فرق داشــت به هرحال من یک شرایطی دارم که نمیشه کاریش کرد و محیط هم 
یک شــرایطی ایجاد می کنه که نمیشــه تغییرش داد و من مجبورم بپذیرم. باید با 

این شرایط کنار اومد.
در واقع، با طبیعی انگاشــتن شرایط و بازشناسایی آن  به مثابه امر بیرونِی تغییرناپذیر، 
افراد خود را واجد کمترین مســئولیت و کنش تغییرمحور ندانسته و با »دیده فرو کردن 
به گربیان خویش«، تالش می کنند »با بیرون کشــیدن گلیم خود از آب«، مطلوب نظر 

خود را، مبتنی بر عملکرد فردی دست یافتنی نمایند.
گزیده )16(: اینکه چنین شرایطی در دانشگاه پیش بیاد طبیعی هستش؛ مهم اینه 

که ما با توجه به چنین شرایطی بتونیم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون.
این گونه خوانش موضوع و تفسیر آن در حکم یک امر عادی، تحمل پذیر شدن را تبدیل 
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به یک امر بدیهی می کند. مدخل عمده تفسیر مذکور این گزاره است که هر کس شرایط 
خاص زندگی خود را دارد که باید آن را پذیرفت. تأمل در رشته  تحصیلی مصاحبه شوندگان 
نشــان می دهد دانشجویان شــاغل به تحصیل در رشته های غیر از علوم اجتماعی، غالباً با 
منتسب نمودن عدم موفقیت ها به نوع عملکرد خودشان، دیگران و به طور کلی، شرایط بیرونی 
را کمتر به مثابه مقصر موضوع قلمداد می کردند. با وجود این، در بین روایت های ابراز شده، 
مواردی دال بر ارجاع به کژکارکردهای ساختاری مورد اشاره مصاحبه شوندگان قرار می گرفت.

گزیــده )17(: من تو پیش اومدن این شــرایط جامعه را مقصر می دونم ]چرا که[ 
دانشــگاه هم جزیی از اونه؛ یعنی، خوب همون رفتارهایی که تو جامعه هســت تو 

محیط دانشگاهی هم هست.
گزیده )18(: دوســت داشتم تنها باشــم؛ از بچه ها دوری می کردم؛ به حالت تعلیق 
دراومده بودم؛ االن هم نمی دونم باید ]با مشکالت[ بجنگم یا انصراف بدم؛ به نظرم 

اینها همه مشکالت مدیریتی هستش.
همان گونه که مالحظه می شود، تعابیری از قبیل »شرایط جامعه«، »شرایط دانشگاه« و 
»مشکالت مدیریتی«، تعیین کنندگی ساختار، در مقایسه با عاملیت را نمایندگی می کند.

گزیده )19(: اینکه شــرایط چرا این جوری هســتش، به نظر من، نمی شه ]در مورد 
اون شــرایط[ از فرد ُخرده گرفت؛ مشکل از دانشگاهه؛ شرایط دانشگاه طوری بود 

که خودت تصمیم به حذف خودت می گرفتی.
نگاه واقع بینانه تر متضمن لحاظ نمودن نقش ساختارها، به عنوان سلسله علل ُمعده، در 
کنار پرداختن به سهم عاملیت است. یکی از مصاحبه شوندگان در این راستا معتقد است: 
گزیده )20(: تصور دیگه ای از دانشــگاه و اســاتید داشتم؛ از طرف دیگه، ناراحت و 
افســرده شدم و نسبت به جامعه بدبین شــدم؛ ولی ُخب، به نظر من، هم ما مقصر 
هستیم و هم جامعه و دانشگاه که ]به دنبالش[ چنین شرایطی برای ما پیش می یاد.

هزیمت برگرفته از طرد اجتماعی

میدان های اجتماعی، صرف نظر از اندازه و گستردگی آنها، با یکدیگر در دادوستد بوده و 
علی رغم برخورداری هر کدام از آنها از عادتواره های مشخص، اما رابطه تأثیر و تأثر میان 

آنها برقرار است. 
گزیده )21(: احساس تنهایی عجیبی می کنم. حس می کنم واقعاً فضا سنگین هست 
برام؛ بیرون دانشگاه و داخل اون فرقی نمی کنه. خارج از دانشگاه. احساس عجیبی 
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دارم؛ مثاًل توی ذهنم مقایسه می کنم المان های شهری و جاذبه های محیطی اینجا را 
با سادگی و بی تکلفی شهرستانی که درش زندگی کردم. اصاًل با هم نمی خونند. اینجا 
همش رســتوران های آن چنانی، کافی شاپ های خیلی شیک، جدیدترین مدل های 
لباس های ســانتال مانتال و این جور چیزاست؛ ولی نمی تونم استفاده کنم؛ راستش 
پولش را ندارم. آدمایی هم این جور جاها]ی شــیک و رســتوران های آن چنانی[ را 
سر می زنن، خیلی با ما فاصله دارن؛ یه جوری دیگه ای هستن؛ جور دیگه ای می پوشن؛ 

اصاًل نمی تونم باهاشون ارتباط بگیرم.
واقعیت دانشگاه، در تزاید با میدان اجتماعی گسترده تر بیرون از آن، با منفعل ساختن 
اجتماعی دانشــجویان کمتربرخوردار، زمینه انزوای تصاعدی و متداخل آنها را در ســایر 
شبکه های اجتماعی موجود رقم می زنند؛ متعاقب  حاشیه ای شدن روزافزون و اختالل در 
شبکه مناسبات مسلط بر فضای آکادمی و در پی آن، عملکرد ضعیف تر تحصیلی، انگاره 
احســاس شکست بیش از پیش در مصاحبه شوندگان برساخت می گردد. تقلیل ناشیانه و 
غیرموجه زمینه های ساختاری مؤثر بر وجه اعظم عملکرد ضعیف تحصیلی دانشجویان مورد 
مصاحبه به متغیرهای شناختی و روان شناختِی فردی در سطح ُخرد از جمله فرایندهای 
رایج در نهاد آکادمی است. فروکاهش مذکور در تحلیل جامعه شناختی ناظر به دیالکتیک 

میدان اجتماعی و میدان دانشگاه به شدت محل نقد واقع می شود. 
جدول 2: وجوه سازنده تجربه زیسته نابرابری در میان مشارکت کنندگان

سقوط رؤیا، مصلوب رسوایی هراسیانقطاع دیروز، تعلیق امروز، بیم فردا

تخدیر با بداهت در سایه بالهتوخامت مالمت، نهایت حقارت

هزیمت برگرفته از طرد اجتماعیناظر فرهنگ  تزریقی، ادای تزویری

واکاوی تفسیری مضامین ناظر به نمود تقابلی تجربه زیسته نابرابری 
رقیب پنداری و غیریت ســازی  بر پایه انواع ســرمایه، از اساســی ترین لوازم گفتمان های 
دانشــجویان کمتربرخوردار حول تجربه زیســته نابرابری در میدان دانشگاه است؛ در این 
پژوهش، بسیاری از مصاحبه شوندگان، با استفاده از واژگان، تعابیر و بعضاً ضرب المثل های 
گزنده، ضمن تالش به منظور برجسته ســازی جایگاه فروتِر خود و بازنمایی منزلت باالتر 
دیگران، ســعی خود را مصروف  تصویرســازی مناســبات نابرابر میان عامالن حاضر در 
میدان دانشــگاه می نمودند. نویســندگان مقاله، با هدف رؤیت پذیر کردن تجارب زیسته 
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مصاحبه شوندگان از پدیده نابرابری و هم جنین، تقابل افکنی آشکار بین دو چشم انداز، طی 
چندین بار خوانش و تعمق در داده های متنی، بینامتنیت برآمده از آنها و همچنین، مالحظه 
استمزاج های تفسیری، جایگاه فرودست دانشجویان مصاحبه شونده را تحت عناوین سه گانه 
»مغبون«، »مطرود«، »بازنده«؛ و پایگاه برترپنداشته شــده دیگری های انسانی شان را با 
کاربست معنادار تعابیر »متنعمین«، »ذائقه سازان«، »نازپروردگان« صورت بندی نموده اند؛

مغبون متنعمین بهره بردار

از منظر غالب مصاحبه شــوندگان، بسیاری از اســاتید دانشگاه، در حکم عامالن مسلطی 
هســتند که به اعتبار برخورداری شــان از سرمایه نمادین، قدرت تأثیرگذاری بر میدان و 
نیز بهره مندی حداکثری از سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی، مناسبات میدان آکادمی 

را به نفع خود بازتولید می کنند.
گزیده )22(: اســتادا بیشترشــون پاورپوینت و مقاله و کارنوشت می خوان؛ ما هم 
مجبوریــم، چون نمره می خوایم؛ یه جورایــی، مبادله س دیگه؛ ولی نه یک مبادله 
عادالنه و برابر؛ خیلی ســلیقه ای هست؛ البته اون جوری که استاد می خواد؛ بعضی 
اســتادا هســتن که اصاًل هیچ کمکی به دانشــجو نمی کنن؛ دانشجو اسم استاد را 
می گذاره باالی مقاله ای که اســتاد نه ]اون رو[ دیده و نه خونده؛ نمره اش را ]هم[ 

می گیره؛ ]ولی خب[ معلومه که استاد بهره بیشتری می بره دیگه.
مطرود ذائقه سازان ساختار

واژه ذائقه در مضمون فوق، متأثر از مفهوم ســلیقه و ســبک زندگی در نظام اندیشــه ای 
بوردیو، به کار گرفته شده است. جریان ها و عاملیت های هژمون در میدان دانشگاه، متعاقب 
برخورداری از سرمایه فرهنگی، فکری و نمادین بیشتر، سلیقه ها و ترجیحات گروهی خود 
را به مثابه ضرورت ها و بایسته های اجتناب پذیر میدان آموزش و پژوهش در قالب ساختار 

برساخت می کنند و دیگران را به طریق مقتضی مؤدب به آداب می کنند.
گزیــده )23(: در کنــار درس، کار می کردم تا بتوانم شــهریه و خورد و خوراک را 
تأمین کنم. چون لپ تاپ نداشــتم؛ مجبور بودم کارنوشت ها را دست نویس تحویل 
بدم؛ اســتاد اصرار داشت حتماً ]کارنوشــت ها[ را به صورت Word ایمیل کنید؛ یا 
اینکه همه کالس، کاراشــون را بریزند روی CD و از طریق نماینده کالس تحویل 
بَدن؛ استاد کارنوشت دست نویس شده را قبول نکرد؛ ناچار شدم پول بدم به کسی 

دیگه، کارامو تایپ کنه.
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افرادی که به  هر دلیل قدرت انطباق با ترجیحات هژمون شــده در میدان را نداشــته 
باشند، دچار مضیقه و گرفتاری های بعدی می شوند.

گزیده )24(: گوشــی من ســاده بود؛ یه روز اومدم دانشکده، دیدم کالس تشکیل 
نشده؛ پیگیری کردم، متوجه شدم استاد اطالع رسانی کرده، دوستام از طریق گروه 
واتساپ در جریان قرار گرفتند و کالس نیامدن؛ ]ولی[ من در جریان ]موضوع[ نبودم.

بازنده نازپروردگان سرخوش

برخی از مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر، ضمن استفاده از الفاظ و تعابیر گوناگون معتقد 
بودند فضای دانشــگاه بیشتر منطبق با روحیات و مزاج دانشجویانی است که تحصیالت 
عالیه برای آنها در حکم نوعی فانتزی گری است؛ از نظر آنها، گروه های مسلط دانشجویی، 
معموالً جو بیشتر کالس ها را چه از نظر فرهنگی و چه از نظر بحث و اظهارنظر در دست 
خود می گیرند و کمتر زمینه اظهارنظر را در اختیار بقیه دانشجویان قرار می دهند. به عالوه، 
تبایــِن رو به تزایِد حجم مضیقه ها و تنگناهای اقتصادی با اقتضائات فرهنگی و حرفه ای 
دانشگاه برای دانشجویان برخوردار از پیشینه کارگری، ایده انصراف و امکان ناپذیری ادامه 

تحصیل را در بیشتر آنها متعین نموده است.
گزیده )25(: برای من دانشگاه رفتن مثل این بود که یه روستایی رو مجاب کنی که 
خرگوش نگه داره به جای مرغ و خروس. برای روستایی پذیرفته شده ست که مرغ 
]و[ خروس نگه داره، ]چون[ که ]مرغ[ تخم می گذاره، میشــه از گوشتش استفاده 

کرد میشه فروختش و... ولی خرگوش نگه داشتن برای یه روستایی خنده داره.
یکی از دانشجویان تقابل میان حضور در دانشگاه و تالش برای زنده ماندن را این گونه 

منعکس می کند: 
گزیده )26(: به این نتیجه رســیدم که دانشــگاه خوب و مبارک]است[؛ ولی ُخب؛ 
اولویت اول من نیســت؛ چون درد من این بود که اول باید زنده می موندم. مدرک 
دانشگاهی مثل هزینه کردن برای به دست آوردن یک برندی بود که اصاًل قرار نبود 

به دردم هم بخوره؛ دانشگاه هیچ چیز به زندگی من اضافه نکرد.

جدول 3: نمود تقابلی تجربه زیسته نابرابری
در میان مشارکت کنندگان در ستیز با دیگری های میدان

بازنده نازپروردگان سرخوش
مغبون متنعمین بهره بردار

مطرود ذائقه سازان ساختار

خوانش بوردیویی تجربه زیسته نابرابری در ...



34

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و چهارم/ تابستان 1400

واکاوی تفسیرِی مضامین ناظر به تجربه نابرابری در مواجهه با متون درسی
به استناد جمع بندی های مضمونی و کاوش های مکرر در داده های مصاحبه ای، سویه های 
محکمی از تجربه نابرابری در نوع مواجهه مصاحبه شــوندگان با متون درسی بازشناسایی 
گردید. تأمل بیشــتر در رشــته تحصیلی افراد مورد مصاحبه، نشــان از تلقی انتقادی تر 
دانشــجویان علوم اجتماعی، به متون، در مقایســه با نوع نقطه نظر دانشــجویان مشغول 
به تحصیل در سایر رشته ها داشت. دانشجویان علوم اجتماعی تجربه زیسته خود از نابرابری 
را از مدخل هــای متعدد و از جمله در نســبت با متــون، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در 
طبیعی انگاشته شدن نابرابری های میدان دانشگاه، مورد بحث و گفت وگو قرار می دادند؛ 
دانشــجویان دیگر رشــته های علوم انسانی، کمتر به مســئله نابرابری و تبعیض از منظر 

کارکرد متون درسی می پرداختند.
گریزان از مخدره هوش و گوش

حســب مضمون فوق الذکر، برخی متون مورد استفاده در میدان دانشگاه، در مقام توجیه 
تفاوت ها و سلســله مراتب اجتماعی و یا اجتناب ناپذیر دانســتن نابرابری های اجتماعی، 
بســان یک امر طبیعی است، نه به منزله یک برســاخته اجتماعی تغییرپذیری که منافع 
جریان های مسلط را از طریق القاء و تحمیل ارزش های خود تأمین می کند. از این منظر، 
داللت نهایی حاصل از متون، تخدیرآفرینی برای کنشگران اجتماعی و تحمل پذیر کردن 

تجربه زیسته تبعیض در آنهاست.
گزیده )27(: هنوز که هنوزه، دورکیم و کارکردگرایی ساختاری می خونیم، امتحان 
می دیم و تحقیق انجام می دیم. دائماً میگن فالن چیز این کارکردها را داره. ][مثاًل[ 
نابرابری کارکردهای مثبت خودش رو هم داره. همش ]که[ منفی نیست. تفاوت ها 
خط و ربط ها را مشــخص می کنه. این  حرفا وقتش گذشته؛ نظریه های فرهنگی را 
بخونین؛ نظریه های پسااستعماری را بخونین. خالصه شون این هست که همه چیز 
اجتماعیه؛ یه روز این جور؛ روز دیگه یه جور دیگه؛ همش هم به نفع حفظ موقعیت 

ذینفع های این ور و اون وره.
بی اعتنا به محصول کارخانه  عقیده ساز

رویکردهــای نظری متأخر در علوم انســانی و اجتماعی با مخدوش دانســتن مرز علم و 
غیرعلم و تاریخی انگاشــتن اصل معرفت و پدیده های اجتماعی، صرفاً به توصیف و ارائه 
صورت بنــدی گفتمانی معارف و پدیده های تاریخــی، اجتماعی و فرهنگی می پردازند و 
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هر گزاره ای را به ســاحت یک باور و عقیده، قطع نظر از هرگونه بحث پیرامون صحت و 
اتقــان جوهری و ذات انگارانه، تقلیل می دهند. متأثر ار رواج نگرش های اینچنینی، که در 
عمیق ترین وجه ممکن ریشــه در ذهن گرایی افراطی و به لحاظ معرفت شــناختی، متأثر 
از آموزه های مندرج در فلســفه قاره ای هستند، نهاد دانشگاه، نه به عنوان حافظ و نگهدار 
حقیقت؛ که به منزله مؤثرترین ابزار در اختیار قدرت جلوه گر می شــود. مفاهیم توصیفی 

ناظر به برداشت فوق الذکر در گزیده زیر آورده شده است.
گزیده )28(: نمی تونید ادعا کنید که اول فکر می کیند بعد عمل می کنید؛ برعکسشو 
من معتقدم؛ اول عمل می کنیم؛ بعد دنبالش هستیم که چه جوری راست و ریسش 
کنیم و توجیهی براش درســت کنیم. عقیده هامون خیلی هاشون این جوری شکل 
گرفتند. یکی از کارهای دانشــگاه هم گفتمان درست کردن هستش؛ با تحقیق، با 

کنفرانس و همایش گذاشتن و این جور چیزها.
رقیب عمله  نرمالیزاسیون

حسب مضمون یادشده فوق، محتوای برخی متون درسی به گونه ای ناظر به مسئله زدایی 
از پدیده نابرابری در جامعه و همچنین، در راستای عادی جلوه دادن ترتیبات و مناسبات 
حاکم بر جامعه ســامان یافته اند. گفتنی اســت به موجب مضمون بی اعتنایی به محصول 
کارخانه  عقیده ســاز، مصاحبه شوندگان مقولۀ عدم التفاوت خاطر به فراورده های فکری را 
مستند به ذهنی بودن آنها می کنند. به موجب بن مایه مندرج در تعبیر مضمونی رقیب عمله  
نرمالیزاسیون، مصاحبه شوندگان خود را در قامت رقیب آموزه هایی بازشناسایی نموده اند 
که نقشی مگر طبیعی سازی نابرابری های اجتماعاً ساخته شده برای خود متصور نیستند. 

جدول 4: نمود تقابلی تجربه زیسته نابرابری
در میان مشارکت کنندگان در ستیز با محتوای متون

رقیب عمله نرمالیزاسیون
گریزان از مخدره هوش و گوش

بی اعتنا به محصول کارخانه  عقیده ساز

بحث و نتیجه گیری
طی مطالعه حاضر پاره ای وجوه مکنون و نانوشته برآمده از تجربه زیست شده نابرابری در 
میان دانشجویان کمتر برخوردار از نظر سرمایه فرهنگی و اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبائی 
رؤیت پذیر گردید. از جمله وجوه مهم تمایز میان این پژوهش و پژوهش های قبلی مرتبط با 
موضوع این است که در پژوهش حاضر تجربه نابرابری و همچنین، وجوه و نمودهای معطوف 

خوانش بوردیویی تجربه زیسته نابرابری در ...
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به آن به صورت کیفی، از نقطه نظر دانشجویان واکاوی و مورد تفسیر قرار گرفته است؛ حال 
آنکه در غالب پژوهش های مرتبط، مفهوم نابرابری، ذیل رویکردهای تربیتی، آموزشــی و 
مدیریتی و از نقطه نظر آماری و سخت افزاری، بر مبنای شاخص ها و موازین تعریف شده مورد 
سنجش قرار گرفته  است؛ بر همین اساس، در پژوهش حاضر، این نکته به خوبی رؤیت پذیر 
شد که اگرچه مراتبی از تجربه نابرابری و تبعیض، می تواند مولود ساختارهای قانونی معیوب 
و تبعیض آمیز باشد، اما تحقق آن لزوماً برخاسته از ساختارهای قانونی نیست؛ به طور متقابل، 
ساحت گسترده ای از تجربه نابرابری و تبعیض در میدان آموزش، مدلول فضای فرهنگی و 
اجتماعی برآمده از تقابل و تعامل گروه های مختلف و ذینفعان متعددی اســت که از انواع 
روابط متکثر برخوردار هستند؛ حسب نتایج پژوهش، تجربه نابرابری مولود دادوستدهایی 
است که متأثر از نوع و میزان سرمایه و قدرت چانه زنی عامالن حاضر در میدان، موقعیت های 
ناظر به فرادســتی یا فرودســتی برای افراد رقم می خورد و مراتب مختلف تأثیرگذاری بر 
مناسبات میدان آموزش و یا تأثیرپذیری از موازین فرهنگی حاکم بر آن متعین می گردد. 
بدین سان، از نقطه نظر جامعه شناختی، مفروض به نبود ساختارهای قانونی معیوب، باز هم 
امکان برســاخت تجربه زیسته نابرابری در میان دانشجویان امری متصور خواهد بود و این 

یافته در پژوهش حاضر نمود آشکاری از خود نشان داد.
به استناد مفروضات و چشم انداز مفهومی استفاده شده در مطالعه، تسلط موازین فرهنگی 
و آموزشی خاص بر میدان پژوهشـ  که در برخی موارد مبتنی بر تصریحات قانونی1 هستند، 
اما، در اغلب موارد، در عین استقالل شان از صراحت های قانونی، لزوماً غیرقانونی نیز نیستند2 
از مصادیق خشــونت نمادین محسوب و موجد تجربه زیسته نابرابری  در میان دانشجویان 
انگاشته شــده اند. از نقطه نظر تئوریک، درونی  ساختن موازین مذکور، رؤیت ناپذیری آنها 
و عدم بازشناســایی احتمالی شان به مثابه خشونت، نافی ماهیت خشونت آمیز آنها نیست. 

1. اخذ تعهد از دانشــجویان در هنگام ثبت نام مبنی بر ضرورت حضور تمام وقت در دانشــگاه در 
ایام هفته؛ تعهد مذکور کیفیت برنامه ریزی کالس ها و توزیع آنها در تمام روزهای هفته را، با فرض 
حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه، تحت الشعاع خود قرار می دهد. قانون مذکور همساز با شرایط 
دانشــجویانی است که نیازمند کار بیرون از دانشــگاه نیستند؛ به طور متقابل، دانشجویانی که ناگزیر 
از پرداختن به کار بیرون از دانشــگاه هســتند، به واسطه تعهد فوق الذکر، دچار تزاحم و تعارض بین 
اقتضائات کار و لوازم تحصیل می شوند؛ علی القاعده دسته اخیر از دانشجویان قادر به ایفای مناسب 
نقش دانشــجویی و وظایف محوله به خود نیستند و از نظر تحصیلی ضعیف ارزیابی می شوند. این 

مضمون در مصاحبه ها مورد اشاره قرار گرفته است.
2. الزام دانشــجویان به ارائه کارنوشت به صورت تایپ شده. این مضمون در مصاحبه ها مورد اشاره 

قرار گرفته است.
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از منظر جامعه شناســی بوردویی و مضامین برساخت شده مبتنی بر آن در مطالعه حاضر، 
تجربه پدیداری نابرابری در میان دانشجویان واجد سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی و 
نمادین کمتر، منبعث از نوعی صورت بندی های فرهنگی شــده  حاصل از دیالکتیک ذائقه 
اساتید حاضر در میدان پژوهش و عملکرد فرهنگی و آموزشی سایر دانشجویانی است که 
برخوردار از ســرمایه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین باالتر بوده، که ضمن تحمیل 
ارزش ها و رویه های فراقانونی به مثابه مؤلفه های ضروری میدان آموزش و پژوهش، تجربه 
ناخوشایند نابرابری را در زیست جهان دانشجویان مورد مطالعه ظاهر و پدیدار نموده اند. 

در ایــن پژوهش، نســبت میان تجربه زیســته نابرابری و عملکــرد ضعیف تحصیلی 
دانشجویان، به عنوان پیامد مترتب بر عادت واره های چیره شده بر میدان آموزش، همزمان 
به عنوان عامل بازتولید عواطف و احساسات ناخوشاینِد ناظر به تجربه نابرابری در آنها، در 

قالب 12 مضمون اصلی به تصویر کشیده شد.
نویسندگان مقاله در این بخش از مقاله و در پی رفت وبرگشت های متعدد میان نتایج 
پژوهش های قبلی، مفاد محتوایی روایت های ابرازشده، مضامین برساخت شده، تلویحات 
و داللت های ضمنی مستفاد از داده های گردآوری شده، تجربه انباشته برآمده از تعامالت 
حرفه ای با طیف گسترده ای از کنشگران علمی میدان پژوهش و مفاهیم برگرفته از دستگاه 
نظری بوردیویی، مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر را از حیث نوع آگاهی شان از سازوکارهای 
نظــم فعلی حاکم بر میدان آموزش، در دو گونه بدیهی پنداران و برســاخت انگاران قابل 
سنخ شناسی می دانند. بدیهی پنداران، شامل آن دسته از دانشجویانی هستند که در مقام 
تبیین تجربه زیسته نابرابری و عملکرد تحصیلی، رویکرد انتقادی قابل مالحظه ای نسبت 
به نظم حاکم بر میدان پژوهش نداشــته و نابرابری های موجود و نوع عملکرد تحصیلی 
خودشان را بیشتر متأثر از متغیرهای شناختی سطح خرد، نظیر مؤلفه های عاطفی، روانی، 
شــناختی، اســتعدادی و اراده فردی ارزیابی نموده اند1. دانشجویان بیرون از حوزه علوم 
اجتماعی، نظیر فلسفه، ادبیات، الهیات و روان شناسی، تجربه نابرابری در میدان دانشگاه 

را غالباً از منظر رویکردهای شناخت انگارانه فردمحور روایت، تحلیل و تعلیل می کردند.
 در مقابل گروه نخست، دانشجویان برساخت انگار قرار می گیرند. این سنخ از دانشجویان، 
در اکثر موارد، در بیشــتر موارد، شاغل به تحصیل در علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی 

1. یکی از دانشجویان در این باره معتقد است در این شرایط نمی تونم کسی را مقصر بدونم، تقصیر 
را نمی تونم بندازم گردن کسی؛ هرکسی یه سهمی گردنشه؛ خودم بیشتر از همه.
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و جامعه شناســی هستند؛ اینان، ضمن اتخاذ نگاه انتقادی به عادت واره های چیره شده بر 
میدان دانشــگاه، نظم موجود را مصنوع تلقــی نموده و آن را در حکم یکی از صدها نوع 
متصور نظم خوانش می کنند؛ در واقع، تجربه زیســته نابرابری و عملکرد ضعیف تحصیلی 
دانشــجویان، در قاموس این سنخ از دانشجویان، مولود خشونت نمادین و به مثابه مسئله 

اجتماعی، نه یک امر فردی، بازشناسایی می شود
 از منظر ســنخ دانشــجویی برساخت انگار، تجربه زیست شــده نابرابری، برخاسته از 
مناسبات ارزشــی و فرهنگی مسلط بر میدان آموزش است که پیامدهای زیانباری برای 
دانشجویان، نظیر شــکل گیری دوگانه کار و تحصیل، ناامنی وجودی، انقطاع از گذشته، 
تعلیق در حال، تردید درباره آینده و امثال آن به همراه داشــته اســت؛ پیامدهایی که در 
نهایت امر با رقم زدن طردشــدگی از میدان آموزش، موجد بازتولید مراتب گســترده ای 
از احســاس نابرابری و تبعیض در میان دانشــجویان می گردد. در همین راستا و مطابق با 
تحلیل بوردویی، تجربه زیسته نابرابری در دانشجویان مورد مطالعه و عملکرد تحصیلی در 
میان آنها به طور همزمان بر پایه دیالکتیک زمینه، پیامد، سازوکار تولید و بازتولید معطوف 
به آن دو، به گونه ای تقلیل ناپذیر به ِصرف عاملیت یا مطلق ساختار تکوین پیدا می کند. 
در پایان و به عنوان ارائه راهکارهای برآمده از وجوه کشف شده مرتبط با تجربه زیسته 
نابرابری در میدان پژوهش، موارد ذیل جهت پرداختن معقول به پدیده مذکور و کاهش 

چشمگیر آن در میان دانشجویان پیشنهاد می گردند.
1. نهادینه سازی مواردی نظیر بسط ارتباطات آموزشی.

2. اجتناب از تحمیل استانداردهای آموزشی فراگیر.
3. مالحظه تنوع زیستی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان.

4. نظام آموزشی متنوع.
5. حمایت از گروه های دانشجویی غیر مسلط.

6. تأکید بر توانش های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان.
7. دوره های توجیهی و بازآموزانه جهت اساتید با تأکید بر بازتعریف نقش خود به عنوان 

کارگزار تغییرات اجتماعی.
8. ارتقاء آموزش عاطفی و لحاظ نمودن زبان عاطفی درون گفتمان آموزشی.
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