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Background and Objectives: An Anthropological approach consider university as a 
society which creates some values and beliefs historically. Meanwhile Tony Becher 
by his concept “academic tribes” had been asserted on macro structures and abstract 
level, in this study I focus on micro lives and concrete level in Iranian universities. 
Among academic crowd, I approach a group who suffer out of social relation and 
culture. Although college students are the most important members of academic 
tribe, they locate in a subaltern situation, leading to do violence against them. 
Therefore, my anthropological focus has been on power relations, culture, and 
experience. 

Methods: Using life history method which is current in anthropological researches, I 
listen to the story of two students, Masum and Hiwa, in Iranian universities. One of 
them narrated through first person view point, and the other by third person view 
point. Then, I analyzed these stories via extracting analytic themes. 

Findings: The two academic tribes which studied in this research are in the way of 
developing the culture of attack-trauma and culture of racist humility. Through telling 
the life story of Masum and Hiwa, I make sense of violence in academic tribe by locating 
these stories in contexts, experiences, and outcomes. In the culture of university in Iran, 
college students in relation to their professors are placed in an unequal situation. The 
will to do violence by professors exactly rooted in knowing this inequality. The scene of 
university, in the experiences of the two students, is the scene of encountering the 
powerful professors and the powerless students. The subtle point is that all students 
are not equally powerless of which who are the prone to be violated who in the cultural 
definitions are inferior personally, socially, and economically. These three components 
form the power to resistance differently among the different students. Spectacles 
include other students and professors, through silence and pleasance, cause the scenes 
of violence became the routine procedures of everyday life. Therefore, lay people has 
an influential role in creating the violence-prone zones. Denying personhood or being 
human, was the main experience that these two victims had been suffering. They 
experience and understand themselves as persons who do not have value and because 
of that they have a capacity to be assaulted physically or being humiliated in front of 
classmates and other professors. In conclusion, Masum and Hiwa easily became an 
instrument and then exploited in academic life. The outcomes of this academic violence 
were long term trauma, will to commit suicide, and addiction.  

Conclusion: In apparently calm and peaceful institutions such as universities, there are 
particular practices and talks which produce “everyday violence”. Everyday violence, 
which accepted as routine procedures of academic culture, are small wars that are not 
seen but kill the hope and psyche of students. The suffering which are not telling and 
not listening crate un-healed wounds as a mental distress among students: Lives full of 
sadness and rage. 
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 توانند زنده شوند.« اند، میهای امر روزمره دفن شده هایی که در روتین »خشونت 
(Das et al., 2000: 15 .) 

 
 . مقدمه1

ها، بر اجتماعااات کااوچکی چااون محلااه مقیاس،امع شهری بزرگ ی جوورود به مطالعه  شناسان با مردم
ی یااک نهاااد مثابااهتواننااد دانشااگاه را بههااا میرو، آنکنند. ازاینهای اجتماعی تمرکز مینهادها و گروه

و باورهااایی کااه  ها ای ببینند که فرهنگ خاص خود را دارد، با ارزشبررسی کنند و آن را همچون جامعه
شااناختی، بااه دنبااال آن هسااتم تااا بااه بخشاای از تجااار  ین پژوهش مردمآورد. در ان پدید میطی زما 

ی اجتماااعی، اجتماعی در محیط دانشگاهی نزدیک شااوم. تیکیااد و تمرکاازی اساساای دارم بااه تجربااه
دانشااجویان، ر  گونه که در روابط موجااود در دانشااگاه بااین دو گااروه اجتماااعی، یعناای اسااتادان و  آن

 هستتتدهد، در واقع، دانشگاه چه چیاازی ی اجتماعی است که نشان میها دقیقا  همین تجربه  دهد.می
ام کااه  ی عزیمتی در نظر گرفتااه عنوان نقطه های زیسته در زندگی اشخاص را به . تجربه شود می و چه چیزی 

گرد  جااا، شاا شااان دهااد. در این هااا را بااه مااا ن ها و رنج تواند مساایرهای در هاام تنیااده شاادن خشااونت می 
بارترین رخاادادهایی اساات  حال فاجعه ترین ولی درعین شناس نفوذ به عادی پژوهشگر مردم ی  نگارانه مردم 

دهد. برای دریااافتن بافاات خشااونتی  های دانشگاهی روی می ی دانشجویان در محیط که در حیات روزمره 
 (، Kleinman, 1988ریاام ) صاابورانه و ملتفاتااه دا   شود، نیاز به دیدن و گوش سااپردن که به رنج کشیده می 

ها در وضااعیت ظاااهرا  عااادی زیساات روزمااره، های برآمده از آنها و رنجچراکه بلعیده شدن خشونت
ها دست بیابیم و به پیش صحنه بکشاایم. ایاان نکتااه باارای ماان هاام دهد با دیدی سریع به آناجازه نمی

د؛ با یکدیگر سازگار شااون  و ضروری است که این دوشناختی،  خصلتی نظری دارد و هم خصلتی روش 
عمال خشونت و زیستن تجربه هایی نهادی چون دانشااگاه ی رنج در محیطبدین معنا که چون معتقدم ا 

به درون امر عادی در روزهای عادی زندگی روزمره جذ  شده و در واقع بلعیااده شااده و دقیقااا  همااین 
ه بااه آن نگاراناا ا بااا روش مردمعموم شااده، ضااروری اساات تاا مانع از جدی گرفتن آن توسط محققان و  

نااد شااده باشااد و بااا صاابوری و التفااات  نزدیک شد؛ روشی که سرعتش در گردآوری و بیان تجااار  کد
 ها را برکشد، برانگیزد و روایت کند.  بیشتر، بافت و داستان

 به انقیاد، رام کااردن،  اگر خشونت دانشگاهی در قالب فرهنگ استادان، به تعبیری فوکویی، سوژه را
(، این فرایند  به زیر  سلطه کشاایده شاادن بااا حرکتاای 1378کشاند )فوکو،  ری میمطیع شدن و فرمانبردا

نگارانااه بااه جااا، روش مردممدت شبیه ذره ذره زجر دادن است. در اینگیرد و در طوالنیآرام صورت می
قالااب متناای یااا آید تا بتوانااد یااک  می  ی عمل خشونت دانشگاهیکمک این صورتبندی نظری از شیوه 
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ی رنااج کشاایدن را در علااوم اجتماااعی ( متناسب بااا تجربااهDas, 1996ینا داس »بدن  متنی« )قول وبه
 تدارک ببیند که توانایی زبانی الزم را داشته باشد.

 
 . پیشینه تحقیق2

ای دانشتتگاهیپ وتت وه  قبایتتو و قلوروهتت   با عنااوان  را تونی بچر در کتابش  1مفهوم »قبایل دانشگاهی«
شناساای ( مطرح کرد. من کار بچر را در ژاناار کالساایک مردمBecher, 1989) ها ری و فرهنگ رشتهفک

ها، رهبران، مناسک، مرزها و ساختار دانش که بر کردارهای پژوهشاای در دهم، با تمرکز بر رشتهقرار می
( کتااا  خااود، Becher & Trowler, 2001)ویرایش دوم  بچر درگذارند. های متفاوت تیثیر میرشته

پااردازد. در ایاان مقالااه، کااه های مختلااف نیااز میها در تدریس در دانشگاهفراتر از پژوهش، به تفاوت
کوشاام از چناادین ( اساات، می1395های توصیفی آن مبتنی بر یک طرح پژوهشی )ایزدی جیران، داده

قدرت در ی  مدرن، مسئلهپست  شناسانپیروی از مردمشناسی کالسیک فاصله بگیرم: به  جهت از مردم
شناساای کنم؛ بااه تبعیاات از مردمی دانشااگاهی را برجسااته ماایبین دو گروه اجتماعی متفاوت در قبیله

که افراد زیر بار الگوهای انتزاعی فرهنگی گم شااوند، جای این(، به1396وجودی )جکسون و دیگران،  
سااازم؛ و در نهایاات، یانااد، آشااکار مبااه کردهگونااه کااه خودشااان تجرآنعین زندگی چند دانشااجو را، 

 های فرهنگ استادان بر زندگی دانشجویان را تحلیل خواهم کرد.صدمه

کنند، چهار نوع آن را در قالب خشااونت مسااتقیم سیاساای،  شناسانی که در موضوع خشونت کار می مردم 
عبارت اساات از    2(. خشونت روزمره Bourgois, 2002: 7-9د ) ان ساختاری، نمادین و روزمره شناسایی کرده 

رد ا تعاااملی. در این کردارها و اظهارات روازنه  ی  ی زیسااته جااا، باار تجربااه ی مربوط به خشونت در سطح خااد
ها و تاارور جز اای در سااطح محلاای را عااادی کاارده و عقاال ساالیم یااا  شااود کااه وحشاایت ای تمرکز می فردی 
شااپرهیوز در کتااا  درخشااانش  نت روزمره توسط نانساای کند. مفهوم خشو لق می وخوی خشونت را خ خلق 

( مطرح شد و توسط فیلیپ بورگااوا  Scheper-Hughe, 1992) عزاپ خشونت زندگی روزمره در برزیو  مرگ بی 
تر »جاارایم زمااان  سوی سااطح پدیدارشااناختی کند تا توجه را به بسط یافت. شپرهیوز از این مفهوم استفاده می 

های پنهانی« که طاعون فقرا در سراسر جهااان هسااتند.  کشی های کوچک و نسل لح« جلب کند، به »جنگ ص 
شخصاای کااه بااه  های روتین مربااوط بااه پرخاشااگری بین کند به کردارها و بیان بورگوا این مفهوم را محدود می 

رد درمی  جرمانااه و سااتیز  آیند، مثل خشااونت خااانگی، خشااونت م خدمت عادی کردن خشونت در سطح خد
تواند نشااان دهااد کااه چگونااه خشااونت  ی بورگوا می دامنه ن تعریف تنگ حتی سوءمصرف مواد. ای  جنسی، و 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

1. academic tribes 

2. everyday violence 
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(؛ فرهنگاای کااه خشااونت  Taussig, 1987تواند به حدی رشد کند که بدل به فرهنگ ترور شااود ) روزمره می 
ای ناآشااکار،  ه ونت روزمااره آن »شااکل سازد. خش های عمومی و شخصی برقرار می نرمال معقولی را در حوزه 

های خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاساای اساات«  ی خشونت است که ذاتی صورتبندی شده وتین مشروع و ر 
 (Scheper-Hughes & Bourgois, 2002: 21 .) 

ی انااد بااه شاااخهانااد، عماادتا  متعلااق بودهشناسانی که در موضوع خشونت روزمااره کااار کردهمردم
اند. با وجااود ها، بیماران و معتادها کار کردهزدهن در مورد فقرا، جنگاسی پزشکی، و برای همیشنمردم

دیده، بلکااه در مااورد مناااطقی نیااز های آشکارا آساایبفقط در این منطقهاین، مفهوم خشونت روزمره نه
اها و نهادهااای رویاات نیساات. فضاا هااا قابلتواند به کار رود که در ظاهر خشااونت و جنگاای در آنمی

ک آسایشااگاه، یااک خوابگاااه، یااک مهااد کااودک یااا یااک دانشااکده، مرسوم اجتماعی، مثل ی معمول و
اصطالح متمدنانه و عاااری از خشااونت ها رفتارها و فرهنگ  بهشوند که در آنهمچون جاهایی تلقی می

قول لودویااگ کااه بااه  توانااد چیزهااایی رانگارانه اساات کااه میوجود دارند. نگاه ریزبین و حساس مردم
پااذیر کنااد بینیم، رویتهااا را نماایچشمانمان هسااتند و باارای همااین آن  گنشتاین درست در مقابلویت

(Wittgenstein, 1953: 50دیدن و شنیدن کسانی که در این نهادهااا رنااج می .) کشااند، بااه رساامیت
های خشااونت بااا ه شااکلها است. این مقاومتی است در برابر تداوم خشونت: »همشناختن زندگی آن

 (.Scheper-Hughes, 2007: 178شوند« )منفعل حفظ میی  شدهشم برگرداندهچ
شود کااه تصااور هایی انجام میگیری خشونت در زندگی عادی و روزمره در برابر افراد یا گروهشکل

ی دیگاار. ایاان تصااور ها، دانشااجوها و بساایارها، زنهای کامل نیستند: کودکان، مریضگردد انسانمی
ی مااورد خشااونت کسااانی رهگذر روابط قدرت بگذرد و به این ترتیب، ابااژه شود که از تشدید می  وقتی

هااای دانشااگاهی و روابااط اند. محیطقاادرت شاادهشوند که در تنظیم اجتماعی روابااط قاادرت، بیمی
ی ر دانشااجویان هسااتند، ولاا ی بار ساانگینی باا دانشگاهی، از طریق فشارهای روانی متعدد، تولیدکننده

توانیم ایاان بااار را شود. میهای مرتبط با مسا ل دانشگاه احساس نمیدر پژوهش اغلب سنگینی این بار
گیاارد مقایسااه کناایم؛ ماادت شااکل میبا تجربیاتی که در نهادهای دیگر طی چنااد سااال حضااور کوتاه

تااوانیم بااه ین نهادهایی اساات کااه مینهادهایی مثل سربازخانه، زندان و بیمارستان. شاید با بررسی چن
توانند قلااب مدت در نهادهایی مثل خانواده نیز میدسترسی پیدا کنیم. حضورهای طوالنیقلب جامعه  

جای مطالعااات نگارانه آن است کااه بااهتپد. امید پژوهش مردمجامعه را به ما نشان دهند که چگونه می
 م باار یااک نهاااد، بلکااه باارجایی حاااکالگوهای همااه  مرسوم، نه بر اسکلت، سازه، ساختار، مقررات یا 

شونده در بدن این نهادها نفوذ کند و نشااان شده و هر روز جاریهای هر روز احساسها و خونگوشت
زید. تشبیه نهاااد یابد و میشود و چگونه حیات میدهد که چگونه این کالبد نهادی سرپا نگه داشته می
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های سااوی درک زناادگیبهی فهاام آن، بایااد مااا را نگارانه براروش مردمدانشگاه به یک بدن و استفاده از  
 ها ببرد.ی پشت اسکلتشدهاغلب پوشیده

 
 شناسی. روش: تاریخ زندگی و مردم3

های توصیفی این مقاله، یعنی زندگی دو دانشجو که در ادامه خواهد آمد، برگرفته از طرحاای پژوهشاای  داده 
ی هفت دانشااجو از زیسااتن  ربه ام. در آن تحقیق، تج انجام داده  1395و  1394های است که آن را در سال 

  1هااا تاااریخ زناادگی آوری داده های دانشگاهی مختلف در ایران مطالعه شد. تکنیک اصلی جمااع در محیط 
عنوان یااک توصاایف کیفاای و عمیااق در مااورد زناادگی یااک شااخص  شناسان از تاریخ زندگی به بود. مردم 

گونااه کااه باارای پژوهشااگر  (، آن Langness & Frank, 1981, Crapanzano, 1984کننااد ) استفاده می 
گوینااد  کنند، برخالف کسانی که می شناسانی که از روش تاریخ زندگی استفاده می روایت شده باشد. مردم 

ایاان طریااق    توانند دروغ بگویند یا اغراق نمایند، معتقدند کااه بااه نباید به آن اعتماد کرد، چون اشخاص می 
ها و عواطفشااان در بسااتر محاایط یااا  بار در مورد زندگی افااراد و اندیشااه به اطالعاتی ظریف و پر توانیم می 

هااا نیساات )حقیقاات  شدگی روایت جا مسئله بر سر میزان تحریف فرهنگی معین دست یابیم. بنابراین، این 
وینااد نمایناادگان  گ شناس می برای مردم عینی(، همچنین ادعا بر این نیست که اشخاصی که داستان خود را 

ی خااود  شااخص از جهااان پیرامااون و  ی ادراک و تجربااه (، بلکه بر نحااوه Miller, 2017: 34اند ) فرهنگ 
رو، هاادف ایاان مقالااه نااه تعماایم اساات و نااه  اند. ازاین رویدادهایی است که از بیرون بر درون او آوار شده 

کنااد تااا بااه ایاان طریااق،  اند، بیااان که زیسااته  گونه دو دانشجو را، آن خواهد زندگی حقیقت عینی، بلکه می 
 چیز، در مورد فرهنگ دانشگاهی به چنگ آید. چیزهایی، نه همه 

انااد. اند، دو مورد مورد توجااه بودهشناسانی که از روش تاریخ زندگی استفاده کردهاز میان آثار مردم
ستاک داستان زنی اهل کونگ در صحرا نیستتاپ ریقااا را در کتااابش  ی کاالهاری در جنااو  آفمارجری شد

شخص نوشته شااده و ( نوشت. کتا  با صدای اولShostak, 1981) ی یک زن کونگیزندگی و زمانه
گیرد. در کنااار آثاااری کااه فقااط باار یااک جز یات بسیاری از دوران کودکی و چند ازدواج او را در بر می

اند. گانانااا  دگی چند نفاار را شااکافتهجود دارند که تاریخ زناند، آثار دیگری هم وشخص تمرکز کرده
هبایوهسکروه عذا  متتوی های روانشناختی سه زن و یک مرد پارسای هندو در سریالنکا را در کتابش  اد

( جااای داده Obeyesekere, 1981) ی دینتتیای در بتتان نوادهتتای شوصتتی و ت ربتتهمدوساپ رستتاله
شااان ارتباااط دانشجوییو، کااه بیشااتر بااه دوران تاریخ زندگی دو دانشج  است. در این مقاله، قطعاتی از
 شوند.شخص بیان میشخص و سومدارد، به ترتیب با دو صدای اول
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ای کااه شااماری از افااراد از فاااش شاادن نااام و محاال تحصیلشااان، و یااا هرگونااه عالماات و نشااانه
تند و اغلب بااا تردیااد گفطور آشکار نمیا بهها باشد، واهمه داشتند، هرچند آن ری هویت آنکنندهعیان

زدند. البته، در این میان، تعدادی نیز بودند کااه هاایس ترساای از فاااش شاادن ر این خصوص حرف مید
هااا هااایی کااه باار آندانستند برای سخن گفتن از ظلمنامشان نداشتند و اتفاقا  این پژوهش را فرصتی می

ی العااهمیقاای از موضااوع مااورد مط ر کدام چیزهای بسیار عرفته است. این دو موضع، ترس و دلیری، ه
ها را خواهم شکافت. دو دانشااجوی مااورد بررساای در ایاان مقالااه متعلااق بااه گویند، که بعدا  آنمن می

 ام.ی دوم هستند. با وجود این، نام، رشته و محل تحصیلشان را تغییر دادهدسته
 

 ها. یافته4
 ق استادفرهنگ یورش: تروما در اتا. 4-1

پاادرم هاایس    . کرمااان جنااو   در    ای ، در محلااه خوابیاادیم پنج بچه در یک اتاق می بودیم. هر ما خیلی فقیر 
کااردم؛ گاااهی شانساای  کرد. من هم از بچگاای کااار می اش کارگری می سال استراحت نداشت. همه   وقت  

بسااتان و  هایم در د گرچه نمره  بافی. کردم، و گاهی در فرش سازی کار می فروختم، گاهی در کارگاه جعبه می 
فت کردم. به ریاضی عالقه نداشتم. یکی از دوسااتانم کااه بااه راهنمایی خو    تازگی  بود، ولی در دبیرستان اد

تغییاار    تجرباای بااه    ریاضاای مند کرد. نوزده سااالم بااود. از  عالقه   پزشکی من را به  در دانشگاه قبول شده بود، 
دم تصااویر  رفتم و از خااو فاارو ماای  ودم. ماادام بااه رویاهااایم شااده باا  پزشااکی عاشق حاال دیگر . م رشته داد 

ابداع خواهد کرد. همااین    سرطان های جدیدی برای درمان  پرداز را که روش ساختم، تصویر یک نظریه می 
-شااان ماای مدام که به مالقاااتش در خانااه شده بود.  سرطان ریه روزها بود که یکی از اقوام نزدیکمان دچار 

بدنش به کلی خشک شده بااود، رنااگ صااورتش پریااده    ر، آ  اواخ   . دیدم لیلش را می رفتیم، بدن رو به تح 
-غاام و درد ماای بود. در آخرین مالقات، دستش را فشرده بود به دساات پساارش، و دخترهااا دور بسااترش 

کاارد.  می   بیشااتر   را   پزشااکی به قبولی در    م کردم. این عطش برایش گریه می گشتیم،  به خانه که برمی  . خوردند 
دوازده  ای دیگاارم، از اول صاابح تااا  محله اتاق مطالعه. با سه هم رده بودیم محله را ک  سالن ورزشی  زیرزمین 
ی خوبی آوردم و در دانشگاه دولتی حرمت قبااول شاادم. ماان  خواندیم. باألخره رتبه خواندیم و می شب می 

شااتم. ماان کااه خیلاای  ی اجتماعی ارتباط با جنس مخااالف را ندا ها، تجربه هم مثل بسیاری از همکالسی 
 ی کالس داوطلب شدم و رأی آوردم. نماینده عنوان  برای انتخاب به   وجوش بودم، پرجنب 

سوادی مفرط یکی از استادها شاکی بودند.  ها از بی و اواخر ترم اول بود. اغلب همکالسی   1387پاییز  
ی کااه ایشااان باارای  هااای از یک ترم تدریس استاد درگزی دسااتمان آمااده بااود کااه اگاار تاارم بعااد هاام درس 

باار    پزشکی ا داشته باشیم، چیزی نخواهیم آموخت. تب تند آموختن علم دقیق  ها تدریس کرده ر االیی ب سال 
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سااطح علماای باااالیی داشااتند.  دانشجویان کالس فضای کالس مسلط بود. این شاید به این خاطر بود که 
مپادی( بودنااد. خالصااه،  همچنین، چنااد نفاار از دانشااجویان جاازو دانشااجویان اسااتعداد درخشااان )ساا 

شد وجود داشت. ناگزیر مساائولیت طاارح شااکایت از  چه در کالس ارا ه می آن حساسیت زیادی نسبت به 
هااا و  ی کالس افتاد. تاارم اول بااودیم. بااا وجااود تمااام اختالف عنوان نماینده ی من به استاد درگزی به عهده 

ا همگاای ساار  در کالس وجااود داشاات، اماا ای که در میان چندین گروه متخاصم  های خصمانه بندی دسته 
 سواد هیس اختالفی نداشتیم. ض به استاد بی موضوع اعترا 

بردم. در ی امضاشده را به اتاق مدیرگروه مییک جمع کرده بودیم و من داشتم برگهبهامضاها را یک
همکالساای  ها و مقابل سرویس بهداشتی، با هانی و پریسا، دو نفر از دخترهااایی سوم، باالی پلهطبقه

ی سااتاده و منتظاار بااودیم مااراجعین ماادیرگروه بیاارون بیاینااد. برگااهکردند، ایر همراهی میکه در این کا 
آوری اسااتاد درگاازی ظاااهر شااد. بااه ای امضاها دست من بود. به یکباره و به سرعت وحشتدوصفحه

دانه و زنانااه های مرطرف من آمد و من را کشید به فضای ورودی سرویس بهداشتی، جایی که سرویس
زور از دستم گرفت. در یک آن شوکه شدم. زبانم بنااد آمااد. گاایج بااودم. شدند. برگه را بها میاز هم جد

گاااهی خفیااف داشااتم و بااه یاااد هااوش میافتد. داشتم بیدانستم چه اتفاقی دارد مینمی شاادم. یااک آ
ی بکننااد. شند. شاید بتواننااد کااارآوردم که تا چند ثانیه پیش، دخترها بیرون بودند و هنوز هم باید با می

هااا آمدنااد، نگاااهی کردنااد و پاای کارشااان دیدم که یکی دو نفری به توالتبود. تار میفضا در سکوت  
ی نااارنجی و شنیدم. استاد درگزی با کت طوسی، پیراهن چهارخانهای از دخترها میرفتند. صدای خفه

ل زدکرده جلوی من بود. حرف نمیمشتی گره های امضاشده تش برگهه بود به من. در یک دسزد. فقط زد
کشااید؛ ها و دماغش زبانه میها، چشمداد. خشم و نفرت از گونها محکم گرفته بود و داشت فشار میر

 ی بزرگ آتش مذا  به این فضای کوچکی که ایستاده بودم جاری شده بود.که گلولهمثل این
غ بااود ی سوم شلوه سالن طبقهرون کشید. یادم نیست کدستم را گرفت و من را از البی دستشویی بی

هایشااان بااا ها تکیه داده بودند. چشمی باالی پلهآورم که هنوز هانی و پریسا به نردهیا نه؛ ولی به یاد می
م نخوردند. هنوز دست با فشار زیادی بااه جلااو کشاایده وحشت و حیرت ما را تعقیب می کردند، اما جد

خواهد من را به کجا بباارد و می  دانستمکرد. نمیکت مییک قدم جلوتر از من حرشد. استاد درگزی  می
کردم فکر و بدنم مال خودم نیست. هیس تسلطی نداشتم. فقط داشتم به جلااو چه کار کند. احساس می

شد به اتاق استاد درگزی در سمت چااپ شدم. رسیدیم جلوی هشتکی که باز میو به ته  راهرو رانده می
جا بود یا نه. به گمااانم زاد آنآورم که استاد همتت. هنوز هم به یاد نمیزاد در سمت راسد همتو استا 

ک بکنااد و بخواهااد تااهنبود. شاید باز هم امید داشتم یک نفر مثاال اسااتاد هماات وتوی ماااجرا را زاد شاا 
بود، یا شاااید   جا سکوت محضدربیاورد و شاید من را هم نجات دهد. خبری از کسی نبود. اصال  همه
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ها، که ناگهان بااا آماادن اسااتاد درگاازی بااه جلااوی دستشااوییثل اینکردم؛ مطوری احساس میمن این
 افتد حساس شوند.ها یخ زده باشند و نتوانند به اتفاقی که میهای دانشکده را باد برده باشد یا آدمآدم

ا بااه اتاااقش دانست قاارار اساات کساای رریزی کرده بود و میدر اتاق باز بود. انگار که از قبل برنامه
ر گرفته اساات؛ داغ  داغ بااودم. بعاادا  دوباره وارد بدنم شده بودم. احساس می  ببرد. گویی کردم صورتم گد

پریسا گفت که تا چه حد زیادی صورتم سر  شده بااود. مااس دسااتم را بیشااتر فشااار داد، کشااید و وارد 
وپ مین. منااگ  منااگ بااودم. کاا ن االن است که بیفتم زکردم همیاتاقش کرد. بدتر از قبل بودم. فکر می

حرکت میخکو  شده بودم. دهااانم باارای حاارف زده؛ بیکرده بودم. هم داغ بودم و هم مثل یک آدم یخ
تر از من. دسااتم ی یک شکم هم گندهشد. استاد درگزی یک هوا از من بلندتر بود، به قاعدهزدن باز نمی

ای بساایار نزدیااک صاالهبوس، مثل همیشااه، از فا ای عسبتا  تاس و چهرهای نرا رها کرد. نزدیک شد. کله
زد. داشااتم از شاادت اضااطرا  و اسااترس درست مقابلم ایستاده بااود. الل شااده بااودم. قلاابم تنااد ماای

صااورت مخفیانااه بااه پاایش ببااریم، مردم. ما که چندین روز تالش کرده بودیم موضوع اعتااراض را بهمی
و درست سر وقت رسیده بااود تکاری خبردار شده بود جا و توسط چه فرد خیاندانم از کاکنون استاد نمی

ها انااداخت. تقریبااا  همااه شده را باز کرد. نگاااهی بااه اساامی مچالهی اعتراض را قاپیده بود. برگهو برگه
نااد و پشتش، دناادانامضا کرده بودند. پایین سبیل کم هایش را محکاام فشااار داد. نگاااهش را از برگااه ک 

گااه را جلااوی ماان پاااره کاارد. »ایسدیساان مناایم آرواد یین انااداختم. هاار دو برداخت به من. سرم را پا ان
 های من قطع بشه؟«خواهی باعث شی که نون زن و بچهسن؟«: »میاوشاغیمین چورگین کسه

قدرتی برای گشودن لب از لب نداشتم. اصال  قدرت فکاار کااردن نداشااتم کااه باادانم چااه کاااری االن  
دانم. فقااط  سااکوت کاانم، بگاام ببخشااید؟ نماای فرار کاانم، داد باازنم،    چه چیزی بد. آیا باید   خو  است و 

درمانده شده بودم. »گل اوزومی اوپ«: »بیا صورت من رو ببوس.« صورتش را نزدیک کرد. تب تناادی در  
اختیااار بااودم.  دیاادم. کااامال  بی های جای ریشش را هاام می صورتش بود. بس که نزدیک شده بود، سورا  

اختیااار و مستیصاال  ست صورتش را نزدیک دهانم کاارد. بی ش گرفته باشد. طرف  را گویی که فرمانم را دست 
ی تمااام  ی بوسیدن لحظه که هیس کالمی ردوبدل شود، هر دو فهمیدیم که لحظه هایم بوسید. بدون این لب 

اد به مقصودش رسااید و  شدن این ماجرا بوده است و دیگر کاری با هم نداریم. هر دو کمی آرام شدیم. است 
 آرامی از اتاق خزیدم بیرون. همچنان راهرو خلوت بود. نگنا را ترک کنم. به توانم این ت ن دیگر می م 

ی از در که بیرون آمدم و به انتهای راهرو رسیدم، گویی که از جنگ برگشااته باشاام، از یااک صااحنه
جهاات یرنااد و پااس از اعتااراف،  گگاه، از جااایی کااه از افااراد اعتااراف میآور، از یااک شااکنجهدهشت

ای احساساتی برقرار کند، خواهند تا رابطهها، از آدم میها و پاک کردن آنبدرفتاریآمیز کردن  مسالمت
ها و مغزم داغ  داغ شده بودنااد. از جلااوی هااانی و کنند. گوش اما از خالل همین رابطه به آدم تجاوز می
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پر کااردم و هایم را با آ   ار دستدستشویی رساندم. چند بپریسا بدون هیس حرفی رد شدم. خودم را به  
ها پرسیدند چاای شااد؟ رفت. بیرون که آمدم، بچهبه صورتم پاشیدم. داغی و قرمزی صورتم از بین نمی

ای بااه چیزی نگفتم. از دانشکده زدم بیرون. تا چند روز آشفته بودم. احساس خفاات و خااواری کشاانده
دم، ولی به سرم آمده بااود. ن مستحق این زبونی نبوسرم را باال بگیرم. م  توانستممن دست داده بود. نمی

ی که چه اتفاقی در آن اتاق افتاد را نتوانستم به هانی و پریسااا و بااه بقیااهخودم را تنها احساس کردم. این
رود، چون آن چند جملااه و چنااد عماال در کردم اگر بگویم آبرویم میهایم بگویم. فکر میهمکالسی

کنم بوساایدن او تعرضاای بااود بااه ماان، ردم. فکر میکرو شدن خودم تلقی میآباستاد درگزی را بی  اتاق
 کنم ابیوز شدم. با من بدرفتاری شد.ای بود از من. احساس میسوءاستفاده

باالیی که من و های سالهای خودم همدردی و حمایتی یافتم و نه از دو نفر از بچهنه از همکالسی
نیم. همه رفته بودند سورا  موش. همااه ه بودند که امضا جمع کهایمان را تحریک کردیبیشتر  همکالس

باالیی که همیشااه در کنااارم بودنااد، در اوج ناباااوری، کنار کشیده بودند. مورد اعتمادترین دوستان سال
بااه امضااای ها را تشویق آنها هم ما سال پایینی  ناجوانمردانه نیست شده بودند؛ گویی که از اول نباشند.

 در این چند روز بحرانی، هیس اثری از هیس دانشجویی دیده نشد.  دند.برگه کرده بو
خبر در دانشکده پخش شده بود. مدیرگروه هم خبردار شد. چند روز بعااد، همااراه هااانی و پریسااا 

هااای پیش ر یس دانشکده رفتم و فقط توانستیم کلیت ماجرا را بگوییم. ترم بعد کااه شااروع شااد، درس
هااای اسااتاد درگاازی بااود انجااام ود. هدف که گرفتن درسوارد داده شده بتازه  تاد درگزی به یک استاداس

حیثیت شده بودم. از نمایندگی کالس انصراف دادم. سرم را تراشیدم و کالهی شد، اما من نزد خودم بی
افتاااد. همااین کااه شدم، قلبم بااه تااپش میها آماده میبه سرم گذاشتم. هر صبح که برای رفتن به کالس 

شااد. ی وجااودم پاار از اضااطرار و فشااار میکااردم، همااهپاااکو  می ی ورودی دانشااکده رالااهچهااار پ
ای کااه خواستم بااه هاار بهانااهآور بود. مینفسم صفر  صفر شده بود. فضای دانشکده برایم خفهاعتمادبه

 هااای اسااتاد درگاازی بااودسجا برنگردم. هدف که گاارفتن درشده از آن دانشکده فرار کنم و دیگر به آن
را آغاز کرده بود. دو درس از اسااتاد درگاازی گرفتااه شااده   زندگی هویشه در خطرانجام شد، اما من یک  

آمااد. دانست. کابوس استاد درگزی تقریبا  هر شب به سااراغم میبود و او باعث و بانی این کار را من می
رسیدم که االن استاد تکردم و میم، فکر میخواندمان هم که درس میمحله  سال ورزشیی  در کتابخانه

ی آور از حملااهدهد. این تصورات هراسشود و باز هم من را مورد تعرض قرار میرگزی از در وارد مید
ی شومی به دنبالم بود. دچار تخیالت گوناگون شااده بااودم. سااناریوهای جا مثل سایهاستاد درگزی همه

تواند از من انتقااام یه استاد درگزی چگونه مکشد، از اینچپیده میآور متعددی به ذهن و روانم وحشت
 ی دیگر قطعا  از پا خواهم افتاد.که با یک حملهبگیرد، از این
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کااه بساایاری از آوری طی کردم. با وجااود ایندو ترم دیگر را با سرافکندگی و خجالت کشیدن مرگ 
ی بهااای همااهمااا خونو کامیا  شده بودنااد، ادانشجویان از گرفته شدن دو درس استاد درگزی خشنود 

خشکیده شد. به فکرم افتاده بود که ترک تحصیل کاانم   پزشکیی  ام به رشتهدادم. عالقهها را من میاین
شوند، هر بار ماانعم ام تا چه حد از این موضوع ناراحت میکه خانوادهیا بروم به سربازی. اما تصور این

وفقی خااواهم شااد. نتااایج ودم که فرد درخشان و م   کنکورم ثابت کرده بی خوکرد. آخر من با رتبهمی
ها را دعوت کرد. امااا خااودم چااه؟ ی بزرگی خرید و همسایهکنکور که آمد، تابستان بود. مادرم هندوانه

خواستم خودم را نابود کاانم، یااا چنااان شکسته شده بودم. تبدیل شده بودم به چیزی نزدیک به هیس. می
گاه دیگر خواستم هیسشکده قرار نگیرم. میها و اهالی آن دانسیر در مقابل چشمان همکالکنم که دیگ

شااان شناس برم. تا دم مطااب یکیوم. بارها وسوسه شدم که پیش روانبا استاد درگزی چشم تو چشم نش
: تغییاار اش هم رفتم، اما وقت نگرفتم. برگشتم. تنها یک راه برایم باقی مانااده بااودهم رفتم، سراغ منشی

های دیگااری هاام بااروم. از اوایاال تاارم سااوم توانستم به رشااتهیی کنکورم خو  بود، مهرشته. چون رتب
ها از ام تااا سااالام جاادا کااردم. خااانوادهی قبلیدرخواست تغییر رشته دادم و رفتم. خودم را از دانشکده

 موضوع تغییر رشته خبر نداشتند.
فیااف شاادنم در مقاباال سااتاد درگاازی و خااوار و خ، کااابوس اها پااس از تغییاار رشااتهتااا سااال

کاارد، بلکااه فاارار کااردنم از تنها آراماام نمیهایمان، به من پیوست شده بود. گذشت زمان نهالسیهمک
ی من شده بود. خانهعرضگی همهای پیشین خودم. ترس و بیکردم به ناتوانیدانشکده را نیز عالوه می

گاه آدمی هیسرم کرده است؛ گویی که  های سردش، منزج و آدم  این دانشکده با کفپوش سیاه، هوای گرم
کنم اسااتادها و دانشااجوها ماارده بودنااد کااه واکنشاای نشااان به نام معصوم در آن نزیسته باشد. فکر می

ی کااه دانشااکدهکااه تغییاار رشااته دادم، بااا ایندادند؛ دریغ از یک حال پرسیدن، دریغ. پااس از ایننمی
. بعدا  شاانیدم کااه بساایاری داشت، کسی سراغم نیامدام فاصله  ی قبلیشکدهقدم از دان  50جدیدم فقط  

 گفته بودند: »چی شد که معصوم رفت؟«
رو کااه موجااب شرمساااری کس بازگو نکردم، بیشتر ازآنمن حوادثی را که در اتاق افتاده بود به هیس

اطی کااه ی ارتباا واسطهبعد، بهای به من اضافه شود. حدود ده سال  خواستم عذا  تازه شد و نمیمن می
کااه رفتارهااای های پسر داشتم، متوجه شدم کااه اسااتاد درگاازی، بااا وجااود اینهمکالسیبا چند نفر از  

اش ادامه آمیز دیگری هم چه قبل و چه بعد از من داشته، همچنان به تدریس خود تا بازنشستگیتعرض
یااان بااود، امااا اقاادامی سااتادان و چااه کارکنااان عداده است. رفتارهای او بر همگان چه دانشجویان چه ا

 .جور چیزها مهم نبودند؟ شاید اینگرفتگرفت. چرا جلویش را نمیدی صورت نمیج
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 فرهنگ تحقیر: نژادگرایی دانشگاهی. 4-2

رد بود. مقطع کارشناسی  اش را اقتصاد خوانااده بااود. همچااون بساایاری از دانشااجویان شهرسااتانی،  هیوا کد
، خااانواده دچااار مشااکل  1389جانباز بود. سال  زیاد بود. هیوا فرزند  های تهران در او هم اه عشق به دانشگ 

ی کارشناسی یک بار حاادود نااه ماااه پاایش خااانواده  شود که هیوا در دوره شوند و همین باعث می مالی می 
ی خااودش  خواند تا اگر خواست جدا از خااانواده باشااد و بتوانااد روی پااا نرود. به اصرار دوستش ارشد می 

آیااد  خانه. هیوا پس از پایان دوران کارشناسی، برای کار به تهااران می اش همین بود: فرار از بایستد. »نقشه« 
شااود کااه آن  شود، متوجااه می خرد تا بتواند برای کنکور بخواند. بعدا  که قبول می و چند تا کتا  قدیمی می 

ن  ور ارشد، هیااوا بااه تهاارا شناخته است. فردای کنک اند. کلی کتا  بود که او نمی ها از رده خارج بوده کتا  
توانااد چیاازی بیاناادوزد، چااون  کند. هیوا نمی در رستوران کار می   1391آید و تا هفت ماه قبل از مهرماه  می 

که باید آپاندیسش را عمل کنااد. همچنااین، بایااد  آید، از جمله این ای از مشکالت برایش پیش می مجموعه 
را بدهد. بعد از هفت ماااه کااار،   هایش ی قرض ازد و بقیه اش را به دانشگاه بپرد های دوران کارشناسی بدهی 
شود چند ماااه پاایش خااواهرش در قرچااک بمانااد و هاار روز  گردد خانه. مجبور می هزار تومان برمی با سی 
 کند، بدون حمام و دستشویی. ی قرچک و تهران را طی کند. بعدا  هیوا اتاقی اجاره می فاصله 

شااود. فضیلت در تهران قبااول میریخ عمومی در دانشگاه  مقطع کارشناسی ارشد تا در    1391سال  
ی شااوش بگیاارد. بااه اینترناات دسترساای دارد، امااا شود یک اتاق در محلهچون شبانه است، مجبور می

هایش لپتاپ ندارد. ساارجمع حاادود پانصاادهزار تومااان باارای کرایااه و برخالف بسیاری از همکالسی
گذراندنااد. اش روزگااار میازنشستگیشان با حقوق بخانوادههیوا فوت کرده بود و   دهد. پدرها میقبض

کردنااد. در پاای ایاان فشااارها، هیااوا چنااد بااار ی ارشد فشار خیلی زیادی بااه او وارد میاستادهای دوره 
شااود، »بااا ای کااه هساات وارد خوابگاااه میتصمیم گرفته بود که درس را رها کند. ترم دوم به هر سختی

خالی زیادی داشت، ولی تا پیش از این، اتاااقی بااه  که خوابگاه جایود اینعجز و التماس«. با وج  هزار
کردنااد: »یادمااه کااه او تعلق نگرفته بود. گنجایش خوابگاه را نصف آن چیزی که واقعا  بااود وانمااود می

 شاهد و ایثااارگر بااه او دادن.« ترم دوم را به زور اموردقیقا  چند تا ساختمون از خوابگاه خالی بودن، نمی
 شود و خوابگاهی در میان نیست.ترم سوم مثل ترم اول می  دهند. اما خوابگاه می

ی فکر و ذکر هیوا در کارشناسی ارشد »جاخوا « و »خرج خورد و خااوراک« بااود. آن هفاات همه
س آماااده های دیگرش مطالعه کرده و خودشان را برای دانشااگاه و درماهی که کار کرده بود، همکالسی

هایش تر از همکالساایروز عقااباش نیز او را روزبااهت مالیفت ماه عقب بود و مشکالکرده بودند. ه
رن، منااو هاای افتم، اونا هاای دارن باادو بااه پاایش ماایکه من مدام دارم عقب میانداخت. »فکر اینمی

د. ساار کااالس اسااتاد کرد.« در این میان، رفتار برخی از اسااتادها »واقعااا  افتضاااح« بااوتر میسرخورده
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خواهد که به بود، هیوا ساعت اول را نرفته بود. بعد از ساعت دوم، استاد مییان که دو تا دو ساعت  فرنگ
اتاقش مراجعه کند، »برو دانشگاهت رو تسویه کن، قرار نیست هر کسی بیاد دانشااگاه.« اسااتاد معتقااد 

 بود دانشجو باید درسش را بخواند، تکالیفش را انجام دهد.
 ا مشکل دارم.

تونی، اصال  تسویه کن دانشگاهتو، برو برای خودت خونه، من ربطی نداره، اگه نمیصال  به  ا اینا ا
 جا درس بخونه.یاد، بیاد اینور میقرار نیست هر کی از اون

هیوا صدایش را باال برد: »چرا، مایی که پول نداریم نباید بیاییم دانشااگاه؟« و بااه حالاات قهاار از اتاااق  
کااه از کااالس  شدت ادا اطااواری بااود، بااا این نگیان »خیلی به بیرون. کالس استاد فر   استاد فرنگیان زده بود 

گفااتن    مزختتر  های قلمبه ساالمبه زدن،  معنای »حرف خیلی از استادها پربارتر بود.« ادا و اطواری بودن به 
دروغ   گفتم، خذعبل یعناای می  کند[، یعنی باید خذعبل ی مزخرف را بیان می ای کلمه ]با لحن منزجرکننده 

ظاهر روشنفکرانه، که عمقشون هیچی ندارن، کلمات مدام انگلیساای.« برقااراری  ای به ه نما، حرف راست 
نالیدند. محتااوای کااالس  ارتباط با این فضا برای هیوا دشوار بود. بسیاری از دانشجوها از این وضعیت می 

چنااد نفاار  ده بودند. ولاای هیااوا و  د و زبانشان را قوی کر انگلیسی بود و برخی از دانشجوها تالش کرده بودن 
ی  ها را ترجمه کنند تا بفهمند. هیوا باارای یااک جلسااه، یااک هفتااه پای دیگران متن دیگر نتوانسته بودند پابه 

ی ماادنظر  شااود مقالااه گذارد و کنج اتاق با یک دیکشنری کهنه، مجبور می ها را کنار می ی درس تمام، همه 
خودش را به کالس برساند. نتوانسته بود بیشااتر  تواند ین، باز هم نمی ترجمه کند. با وجود ا   برای آن هفته را 

از نصف مقاله را ترجمه کند، چون مقاله نیاز به مطالعات جانبی هم داشت. کالس باارای کسااانی خااو   
ای مااالی بااه  های قبل کالس زبان بروند؛ ولی امثال هیوا تحاات فشاااره بود که قبال  توانسته بودند طی سال 

 کر کنند: توانستند حتی ف یی نمی چنین چیزها 
دونم هاایس، باااهوش هاام میاادونم. ساار کالسااش گاااهی  من حقیقتش خودم رو کندذهن کااه نماای 

ای که آخر ترم ازمون خواست، دو تا نوشتم ماان تااو یااک شااب.  هایی داشتم برای گفتن. مقاله حرف 
ه در حااال ساایگار  ، صاابح تااا شااب تااو خوابگااا خیال بودم کردند، من بی ها چند ماه بود کار می بچه 

، فیلمی نگاه  کشیدم. االن هم میکشم. کتابی میخوندم بودم. هر روز دو سه پاکت سیگار می کشیدن  
ها گفت تکلیف رو برا فردا بایااد بنویساایم. گفااتم  یکی از بچه جوری میگذشت. میکردم، وقتم همین 

داده    15.5نویسم. گفت برا من هم بنویس. برایش نوشتم. دو تا بیست دقیقه طول کشااید. بااه اون  می 
 مون بود. دیدم چقدر نگاهش مهمه. ترین دانشجوی کالس . اون کودن 14/ 5بود، به من 

خود یک مزیت بود و هیوا کااه شهرسااتانی اساات، از آن مزیاات تهرانی بودن در این دانشگاه خودبه
ی زاره«. بین دانشااجویان تهراناای حلقااهخود آدم رو تو انزوا مید. شهرستانی بودن »خودبهبرخوردار نبو

کنند، ولاای دانشااجویان اتحادی وجود دارد، با یکدیگر خو  هستند، همدیگر را خیلی آدم حسا  می
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رای ای باا ها حلقهتوانند مثل تهرانیشوند. اغلب دانشجویان شهرستانی نمیشهرستانی کنار گذاشته می
شاادت عالقااه شوند. استادها به دانشجویان تهراناای بهافتند و منزوی میخودشان ایجاد کنند و تک می

شونه، هرچی«. این وضعیت باارای هیااوا خاطر معلومات نداشتهخاطر صحبت کردنشونه، بهدارند، »به
جااایی ناعاادالتی تر است؛ هر »همیشه آزاردهنده« بوده است. عدالت برای هیوا از هر چیز دیگری مهم

 که طرف مورد ناعدالتی خودش باشد.خصوص اینریزد، بهبیند به هم میمی
ی هیوا از استاد دیگر، دکتر خواجگی، هم »کوبیده شاادن دانشااجویان شهرسااتانی« بااود. اگاار  تجربه 

بااار طاای یااک  کوبیدن استاد فرنگیان ضمنی و زیرجلدی بود، کوبیاادن اسااتاد خااواجگی علناای بااود. یک 
رکی؟«؛ چون از جروبحث دانشااجو بااا خااودش   جروبحث  کالسی با استاد، در کالس به هیوا گفته بود »تد
آمد. استاد بدون دلیل زیر بار استدالل هیوا در موضوع مورد بحث در خصوص جایی و مردمااانی  بدش می 

رکی؟«. تربیت شهرستانی هیااوا طاا ها زیسته بود نمی که هیوا با آن  وری اساات  رفت و سر همین گفته بود »تد
کنااد. »اگاار تااو مدرسااه  نحوی که حتی با استرس بااا اسااتادش صااحبت می که معلم برایش مهم است، به 

کااه  گفتن خو  کاری کاارده، حااق داشااته، باادون این آورد، پدر مادرهامون می مونمو درمی مون چشم معلم 
 طوری بود.« جوری نیست، ولی قبلنا این بپرسن چرا زده. ولی االن زمانه تغییر کرده، دیگه این 

های هیااوا در وسااالسنبا وجود ایاان، ایاان تصااور و ایاان احتاارام بااه معلاام و اسااتاد در هیااوا و هم
تونن بزنن تو ذوق استاد.« این جور نیستن؛ سریع میها اینکه »تهرانیها وجود دارد، درحالیشهرستان

ی هایش در دوره کالساایوفور باارای هیااوا و همهااا، بااهاصااطالح ضااایع کردننااوع از رفتارهااا، یااا به
کنم، پاااش رو انداختااه روی کارشنانسی ارشد پیش آمده بود. »رفتم تو اتاقش، دارم باهاش صحبت می

های های شهرستانی را برانگیختااه بااود، یکاای از بچااهمیز.« در مقابل این رفتار که اعتراض یکی از بچه
تااونی پاااتو بناادازی روی میااز.« ، میتهرانی گفته بود: »تو هم هر وقت رسیدی به سطح معلومااات اون

 گونه رفتارها از جانب استاد را دوست داشتند.ها اینتهرانی
زد، کرد و تمام استادها را دور ماایاش هر کاری مینامهاش برای پایانهیوا برای موضوع مورد عالقه

رفتارها اگرچااه ممکاان گونه آمد. اینرسید به همین استاد خواجگی که از رفتارهایش بدش مینهایتا  می
برانگیز بااود و او هایش عادی شده باشد، ولاای باارای هیااوا حساساایتاست برای بسیاری از همکالسی

آمیز بین استاد و دانشجویی که در حااال ی احترامشد، چون معتقد بود باید یک رابطهخیلی حساس می
 کار با او است وجود داشته باشد.

چندم به ی کالسی، یک »کتا  آشغال« دستصاد«، برای ارا ههای پیشرفته در اقتدر درس »روش 
گوید: »تو هم این رو ارا ه بده.« نوبت هیوا آخرین محلی میرسد و استاد اندیمشکی هم با بیهیوا می

رسد؛ گویی مهم نبود که هیوا ارا ه بدهد یا ندهد. بدین ترتیااب، هیااوا نفر بود که حتی آن هم به او نمی
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ی دیده شدن داشته باشااد و امکااان ساانجش که اجازه شود که بدون اینو همین باعث می  شوددیده نمی
چاای بارشااون هایی که »هیسبه او داده شود. در مقابل، همکالسی  14ی  هنگام نمرهتوانایی علمی، شب

زنااد و باارای وچونه« نمیوقت »چکگرفتند. هیوا هیسمی  19.75یا    19.25نبود«، نمرات عالی مثل  
کردنااد و نمراتشااان را باااال اش دارد، ولاای بعضاای ایاان کارهااا را میدر کارنامااه  12ی  ن، دو تا نمرههمی
رغم انجام یک پژوهش جاادی بردند. در ترم بعد و در درس دیگری با همین استاد اندیمشکی، علیمی

ری و چه باارای شود. نمرات هیوا چه برای دکتمی 14.25اش  که یک ماه از وقت هیوا را گرفته بود، نمره
های کوچااک وضوح مشکالت جدی پدید خواهند آورد. به نظاار هیااوا، ایاان ناعاادالتیاش بهشغل آتی

آوره.« از میااان یاااد عااذا که »کاری از دساات آدم برنمیشوند. ایننهایتا  موجب رخدادهای بزرگ می
 ی دق« هیوا بودند.میشه آینهها »هاند؛ آندانشجویان تهرانی، کسانی هستند که به قول هیوا ادا اطفاری

که گرفتار زن و بچه مشابه هیوا همکالسی دیگرش یاور بود که عاقبت خوبی نداشت، عالوه بر این
خااوانی بااود؛ ی درس. بچااه5ی ارشاادش  بود و رتبه  74اش  ی کارشناسیکه رتبهرغم این، علیهم بود

سی دیگرش، حیدر، کسی بود کااه زیاار بااار کند. همکالولی حاال با ماهی پانصدهزار تومان زندگی می
های متعددی با اسااتادها داشاات. در رفت؛ برای همین، درگیری کسی نمیزور و حرف غیرمنطقی هیس

قدر انرژی و عالقه و انگیزه داشت که پای اعتااراض باارای تعااویض یااک اسااتاد اوایل تحصیل، هیوا آن
هااا گونااه از فعالیتافتااد و بااه اینرفتااه از اناارژی میعنوان اولین نفر امضا کند؛ ولاای رفتهسواد را بهکم

رمق شده که بااا وجااود امکااان گاارفتن درس بااا یااک اسااتاد باسااواد در قدر بیشود. هیوا آننزدیک نمی
 دهد.سواد رضایت میاش، به همین استادهای بیدانشکده

اقعااا  درس بخااونم، خواسااتم وهای زیادی به دانشگاه فضیلت تهااران آمااده بااود: »میهیوا با آرمان
ها باال بااود تره.« هزینهداد، از هر چیزی مهمخواستم واقعا  باسواد بشم، ولی شرایط مادی اجازه نمیمی

هااایش را باارخالف وآمااد کنااد. خیلاای از درسو هیوا مجبور بود هر هفته بین شهرسااتان و تهااران رفت
چیز دور بااود: »باارای یااک چون از همااهصورت پاورپوینت ارا ه دهد،  هایش نتوانسته بود بههمکالسی

نحوی کااه آورنااد، بااهها واقعا  به هیوا فشااار میکپی یا پرینت مجبور بودم از شوش بیام انقال .« هزینه
 تواند برای خودش لباس تهیه کند.حتی نمی

کنااه، مااثال  بااا یااک شاای در این میان، استاد جوانی در گروه وجود دارد که »آدم رو آدم حسااا  می
نامه و مدرکش را، اگر بگیرد، مدیون این استاد جوان کار نداره.«.هیوا امکان کار کردن بر روی پایانسرو
رد می داند. استاد نباید صرفا  درس بدهد، چیزهای دیگری هم در میان هساات. هیااوا چااون خااودش کااد

این موضوع کار   اش را درنامهاست و از مشکالت کولبرها در مناطق مرزی ناراحت، قصد دارد که پایان
لحاظ شرایط مادی شبیه خودش بودند. گروه اقتصاد پروپوزال هیااوا را پاااییز کند، در مورد کسانی که به
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ای با ایاان نامهکند. استدالل گروه این است که موضوع تکراری است، در صورتی که پایانرد می  1392
که چرا این استاد مطلو  نیز نتوانسااته بااود موضوع تا به حال کار نشده بود. اساسا  برای هیوا مبهم ماند  

اساات، زمااانی کااه هیااوا نساابت بااه   1393اش را در گروه به تصویب برساند. پاییز  موضوع مورد عالقه
گرا بود چااون تصاامیم تر شده است. آرمانگرا تر بود، ولی حاال سرخورده، آرمان1395اکنون، تابستان  

نامه را قبول نکند، فارغ از دانشگاه، آن موضااوع ش برای پایاناگرفته بود اگر هم گروه موضوع پیشنهادی
را دنبال کرده و پژوهشش را انجام دهد. همین هم تا حدی ر  داد؛ به این صورت که هیااوا دانشااکده را 

انجام آن پااژوهش نوآمااوز بااودن یااا سوی انجام آن پژوهش نرفت. یکی از دالیاال عاادمول کرد، ولی به
سااواد. بااا کلاای سواد، با یک سااری اسااتاد بی« بودنش بود: »تو یک دانشگاه بیسوادقول خودش »بیبه

 کردم.«داشتم، حتما  کار میجا هم نشد و اگر کسی رو میجا اومدم که باسواد شوم، اینمشکل، این
گیرد؛ اسااتادی کااه نامه در جلسه مورد مخالفت یکی از استادها، دکتر آتشی، قرار میموضوع پایان

ای بااه هیااوا نااداد و شود. دکتر آتشی هاایس مشاااوره عدا  استاد مشاور موضوع جدید و تحمیلی میدقیقا  ب
برد: »یک چیز مزخرف هم ارا ه دادم، اش به سر مینامهخبری محض از موضوع پایاناساسا  در یک بی

چیااز کنن کااار کاانم، بعااد یااک دم قبااول نماایبعد شا  درآوردم، چرا من یک کار خو  دارم انجام می
کشاایدم ی دفاع خجالاات میکنن. باور کنید من روز جلسهدونم مزخرفه قبول میمزخرف که خودم می

کشااه دونه حرفش احمقانااه اساات، خااو  خجالاات میکشیدم. وقتی آدم میحرف بزنم، خجالت می
این کند، در این حد که  طور باورنکردنی از کار هیوا تعریف میصحبت بکنه.« استاد آتشی در جلسه به

اش گرفته بود: »من حساام کار باید به یک سازمان دولتی ارا ه شود، چاپ شود و کتا  شود. هیوا خنده
جای گفتن عالیه.« هیوا شوکه شده بود: »اگاار ماان بااهنامه رو، ولی خو  میگرفته بود که پاره کنم پایان

د میاستاد داور بودم، پایان  « هر دو خندیدیم.گفتم برو تسویه.کردم هیس، مینامه رو ر 
تک استادها صحبت کاارده بااود و همگاای گفتااه بودنااد کااه »خیلاای که هیوا قبال  با تکبا وجود این

خاطر »اون ی گااروه رسااید، بااهالعاده است، حتما  کااار کاان«، ولاای وقتاای بااه جلسااهعالیه، خیلی فوق
کنن، من هم ه رو رد میای که بین استادها هست، که این دسته کارهای دانشجویان اون دستگیدودسته

قربانی همین وضعیت شدم. خالصه گفتن این رو کار نکن. منم دیگه دانشگاه رو ول کردم.« هیااوا سااه 
رود، ساانگان. در ایاان ماادت، او آید. به شهرستان میکند و اصال  به دانشکده نمیترم دانشگاه را رها می

ن، ترامااادول: »هاار چیاازی کااه فکاارش رو شااود، تریاااک، شاایره، متااادوحدود دو سال درگیر اعتیاد می
تاادریج از اعتیاااد هیااوا مطلااع چیز« معتاد شده بااود. خااانواده بهخاطر »دلزدگی از همهبکنید.« هیوا به

میلی شااربت. بااا ایاان میاازان  20خورده بود، با  40تا متادون   7شدند. اعتیاد سنگینی داشت. روز آخر  
شی.« اتفاقی برای هیوا نمیشه سه تا آدم سالم رو از پا درآو»راحت می افتد. مدام خمااار اساات. رد، بکد
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خاطر اصاارار کنااد. هیااوا بااهی جدیااد، هاارو ین، مصاارف میگیرد که مادهاعتیاد هیوا به حدی باال می
ی باارادرش در شااهری دیگاار، در فراینااد تاارک کااردن، چهااارده کند. در خانااهبرادرش اعتیاد را ترک می

 خوابد.روز نمیشبانه
کیلو وزن کم کرده بااود، از یااک  28بود. حدود  1394بعد، برای کار به تهران آمد. تابستان   یک ماه

ی اجباری« و تحمیلاای را نامهکیلو رسیده بود. با همان »حال بد«، یک »پایان  67کیلویی به    95جوان  
ماادرک، خاطر انجام داد: »خودم ازش متنفرم، اصال  دوست ندارم اسمم هم پاش باشه، فقااط شاااید بااه

گذرد، او تمااایلی که اکنون حدود یک سال از دفاع هیوا میم اومدم.« با وجود اینخاطر خونوادهاونم به
خواهااد یکاای از دوسااتانش را باارای پیگیااری اش ناادارد. میالتحصاایلیبه انجااام کارهااای اداری فارغ

حی زیاد شدم، واقعااا  کارهایش بفرستد: »حقیقتش اون دانشکده پر از خاطرات ناجوره واسم، اذیت رو
ها نبود، من االن زنده نبودم.« هیوا طی این مدت چند بار اقدام به خودکشاای بریده بودم، اگر اون قرص

است. ولی هر بار، حااین اقاادام جاادی بااه خودکشاای، مصاارف   1394کند که آخرین موردش سال  می
 دیگه زمان و مکان برام مهاام شود: »اصال  دهد که مانعش میخیالی« به هیوا میها حالتی از »بیقرص
 نبود.«

ی احساس دانشجوها در ایاان نظااام آموزشاای هسااتم. هیااوا پیشتر گفتم که در حال پژوهش درباره 
شااه.« بااه قااول شنوم در مااورد احساااس دانشااجوها صااحبت میباره که میگفت: »حقیقتش من اولین

ولی مشااکالت زناادگی تااا حاااال   کاره هم نوشته،نازک« است؛ چندین داستان و رمان نیمهخودش »دل
دیاادم، حاادود ده ماااه  95باری که او را در خرداد مانع از اتمام و انتشارشان شده است. اکنون از آخرین

کشاای و جاروکشاای و مسااتراح شسااتن کنااد. ابتاادا کااه بااه طیدر رستوران کار می  94گذرد. از آذر  می
هاازار   200میلیااون و    1ه مدیر سااالن اساات،  هزار تومان، و حاال ک  850مشغول بود، با حقوق ماهیانه  

تیپ شده بود، با پیراهنی سفید، موهای کااامال  آراسااته. گیرد. در دیدار دوم، هیوا خیلی خوش تومان می
هاازار تومااان. خااواهر باازرگ ازدواج   400هزار،    200فرستد،  خرجی برای مادر میطور مداوم کمکبه

تازگی نامزد کرده است. حاال مادر تنها اساات. کوچکش به  کرده، برادر بزرگ هم متیهل است، و خواهر
ماند؛ یک اتاق حاادودا  هیوا در تهران در زیرزمین یک گاراژ که تبدیل به خوابگاه رستوران شده است می

خوابنااد. ساارجمع حاادود چهارصاادهزار های دونفره که برخی هم روی زمین میپنج در پنج، با تخت
 شود.حقوق هیوا کسر می  تومان برای غذا و خوابگاه از

ی تحصاایل در مقطااع دکتاارا خاارج زیااادی باارای هیااوا ای برای آینده ناادارد. ادامااههیوا هیس برنامه
ی مادر ماندن همراه بااا وارد شاادن »فشااار« بااه او اساات: تواند بار کند. به شهرستان رفتن و در خانهمی

خواساات نااش صاافر بشااه.« قاابال  میشه، ممکنه تولید و پول درآوردوقت مصرفش صفر نمی»آدم هیس
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 برود خارج، به عراق:

دونم، داعشی شاام. ماان همیشااه داعااش رو دوس  خواستم برم، چه می اومد که می گاه اونقدر بهم فشار می 
شاان و  گیاارن، دارن می گیرن از دیگران ... انتقامشااون رو دارن می خاطر اون حس انتقامی که می داشتم، به  کد

دونم، هاایس اندیشاامندی دنیااا  دونم هیس انقالبی، هیس کتابی، چه ماای انی، نمی بخشه. هیس آرم همین لذت 
ر  ظلمه. فقط به نظرم کسایی کااه کااار کااردن همااون کسااایی بااودن کااه  رو نتونست تغییر بده، دنیا همه 

ش پد
ای انتقام گرفتن. تو تاریخ، این داعش هم فقط یه لحظه است، یک ثانیه اساات، بیشااتر نیساات.  اومدن لحظه 

 بخشه. هرحال لذت هایی رو به بار آوردن و رفتن. عین یه طوفان، عین یه باد. ولی به ثانیه اومدن خرابی   یک 

 گوید:از تحقیر شدن در محل کارش می

دونید، شاید، کارگری کردن، پادویی کردن چه حسی داره. حس خیلی بدی داره. من خیلاای از  شما نمی 
فرم واقعا  وحشتناکه آدم بپوشه. فکر کنید ده نفر تااو یااه سااالن    دم به لباس. چرا؟ چون لباس درآمدمو می 
رنگ دوبنده، با یه کاااله مسااخره  ی سبز، یه شلوار طوسی شونه، یه پیرهن چهارشونه دست تن لباس فرم یه 

کنه. االن من واریااس گاارفتم، از پااام،  وداغون که چرمه، ولی واقعا  پا رو اذیت می و یه جفت کفش در  
میستم. حق نشسااتن نااداریم.  که مثال  ده صبح تا دوی شب سر پا وای خاطر این کفش، به   خاطر همون به 

آوره. اصااال   ورق وایسادن با یه دست لباس مسخره، شاید برای من بیشااتر از هاار کساای عااذا  این شق 
خوام تخلیه شم حقیقتش، چون احساس آدم بااودن  دوست دارم هر روز لباس نو بگیرم بپوشم، چون می 

 گوید[. می  با تیکید یام بیرون با لباس خودم، با لباس خو  خودم ]خو  را ده وقتی می ست می بهم د 

 هیوا در رستوران با رفتارهای بد زیادی مواجه است:

دونم، خودش رو  کرده است، چه می دونه که مثال  آدم چهار تا کتا  خونده، تحصیل خب طرف نمی 
کااه شااما ممکنااه باارا یااه نفااری کااه اومااده  ار رو دارن. این دونه برا خودش، با ما بدترین رفت کسی می 

س بیارید، سه بااار بریااد چنگااال بااراش بیاریااد، عااین بچااه  ی  ساندویس بدید بخوره، پنج بار برید سد
خوام، همون لحظااه هاام  یاد. معذرت می ساله شما رو پی یه کاری بفرستن، خیلی به آدم فشار می ده 

ساااعت    400تااا    300یاره، خیلی. من ماهی بین  م فشار می دخترشه. خیلی به آد دستش الپای دوس 
 تومن. به چه قیمتی؟  900تومن،   800کنم، برای ماهی کار می 

 گونه با او رفتار کند:کند نگذارد کسی اینهیوا اوایل کار تالش می

ک می ناخن  ک می ها رو چ  ، فکاار کنیااد، مااثال  ماادیر  کردن، موها رو چاا  کااردن، بااوی باادن رو مااثال 
خوره، خیلی. چرا ماان  دین یا نه، خب خیلی به آدم برمی وران، سوپروایزر بیاد ببینه بوی عرق می رست 

ی خیلی زیااادی حااداقل تااو  ای همچین وضعیتی ندارن؟ یه عده همچین وضعیتی دارم؟ چرا یه عده 
اون باالشهری که من هستم؟ چرا این نابرابری وجود داره؟ خب از ماان خواسااتن کااه درس بخااونم،  

ی  کنم؟ کجام؟ مقصر منم؟ همااه سالمه. دارم چیکار می  29، 28طور. االن دم. سربازی همین خون 
 یاره. اینا به آدم فشار می 
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 مقصر کیست؟

گم من آدم  بازی. داعش بهتره. انتقام بهتره. می شه اندیشه پردازی، می شه نظریه دنبال نظریه گشتن می 
ط باید نابود کنیم. چیزی که برا من ساااخته نشااده،  ام، الزم نیست دنبال کسی بگردیم، فق احساساتی 

ای برا ساختن برا خودشون، مال  من رو ویران کردن. االن اون کساای کااه  بهتره نابود شه. چون یه عده 
پااولی ماان. در نهااایتش  پورشه سواره، به چه قیمت پورشه سواره؟ به قیمت بیکاری من. به قیماات بی 

ول نفته دیگه، غیر از این نیست. تولید که نیساات. پااول نفتاای  ی پولی که در این جامعه هست، پ همه 
کنااه. بااه  کنه، ناعادالنه هم تقساایم می یاریم وسط. اون وسط یکی داره تقسیم می فروشیم، می که می 

که برم شونزده ساعت در روز برای اونا کااارگری کاانم، تااا  رسه؟ تقریبا  هیچی. مگر این من چقدر می 
 به من برسه. به اون کسی که پورشه سواره چقدر رسیده؟  هزار تومن مثال  روزی سی 

که هیوا به ویرانگری داعشی اعتقاد داشت، ولی هیس کنش تخریباای  معیناای در زناادگی با وجود این
اندازه عالقه دارد، ولاای »بااا ایاان دانشجویی و شغلی  او ر  نداده بود. هیوا به مطالعه کردن و نوشتن بی

ونیم سااال اخیاار، از آذر د و از فضای خواندن دور شده است. در این یااکوضعیت« امکانی وجود ندار
اش کااامال  لحاظ مهارتی و عملی هم در رشااته، حتی یک صفحه هم چیزی نخوانده است. او به1394

ناتوان اساات. طاای هفاات سااال کارشناساای و ارشااد، حتاای یااک کااار عملاای هاام اساااتیدش بااه او و 
 اد بگیرد.اند که چیزی یهایش ندادههمکالسی

 
 ی دانشگاهفهم خشونت روزمره در قبیله. 3-4

هایی کااه در حیااات دانشااگاهی معصااوم و هیااوا روی داده، تحلیاال را باار عواماال، برای فهم خشااونت
 کنم.ها و پیامدها متمرکز میتجربه

ر موقعیاات  . در فرهنگ دانشگاهی، همواره دانشجویان نسبت بااه اسااتادان د تفاوتی نابرابری و بی   بسترها: 
گیاارد.  ورزی اسااتادان دقیقااا  از آگاااهی از ایاان نااابرابری شااکل می گیرند. تمایل به خشااونت نابرابری قرار می 

تر  ی ظریااف قدرتان است. اما نکته ی قدرتمندان و بی ی دانشگاه، در هر دو موردی که خواندیم، صحنه صحنه 
شااوند  مسااتعد خشااونت می   بیشتر هایی از دانشجویان  آن قدرت نیستند؛ یکسان بی آن است که دانشجویان به 

های فرودستی در تعریف اجتماعی دارند. ایاان سااه م لفااه  لحاظ شخصیتی، اجتماعی و طبقاتی، ویژگی که به 
 طور متفاوتی در بین دانشجویان شکل دهند. توانند قدرت مقاومت در برابر خشونت را به می 

نازک است و از کودکی یاد گرفتااه اساات کااه بایااد د. هیوا دلوخوی خجالتی دارالف( معصوم خلق
تواند بزند تو ذوق استاد. معصوم خود شاااهد ها نمیاحترام معلم را نگه داشت؛ برای همین مثل تهرانی

هایشان با جرأت بسیار زیادی یکی از استادان را با بحااث تناادی ساار موردی بوده که یکی از همکالسی
 ت.  کالس ضایع کرده اس
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ی دانشااجویان باااهوش کااالس و   ( معصوم و هیوا منزلت اجتماعی کافی ندارند. معصوم نه جزو دسته 
عضو سازمان پرورش استعدادهای درخشان است، نه جزو دانشجویانی که سبک زندگی ماادرن دارنااد. هیااوا  

شااود. در نااوعی نژادگرایاای  ی شهرستانی ا تهرانی است که توسط استاد فرنگیان مورد تحقیر واقع می در دوگانه 
شااوند کااه بایااد بااا  ها نااژاد پساات دانشااگاه قلمااداد می (، شهرسااتانی 106-107:  1389اجتماااعی )فوکااو،  

ی مساالط  هنجارسازی اصالح یا پاک شوند. آدا  و رسوم دانشااگاه را باار قاماات فرهنااگ طبقااه فرایندهای به 
تواننااد  با محیط دانشگاه آشنا نیسااتند؛ نمی ( و طبقات فرودست  Bourdieu & Passeron, 1979اند ) دوخته 

شااده باارای دیگاار دانشااجویان،  بینند، رفتارهای عادی ها، با برخوردهایی که می مثل ماهی در آ  شنا کنند. آن 
 راحت نیستند. تحقیر یک بوسه یا یک جوک برایشان قابل هضم و تحمل نیست.  

طور کلی او را موجودی ترسو و ضعیف بااار بهدستی در مورد معصوم  اند. تهیدستج( هر دو تهی
ی بلد بودن زبان انگلیساای، دستی باعث شکست و تحقیر او در مسابقهآورده است. در مورد هیوا، تهی

 چیزی عادی برای دانشجویان پولدار، شد.
ودی  ی استادان در برابر معصوم و هیوا در تماشاگری، سکوت یااا خشاان پ( رفتارها و گفتارهای روزمره 
ی مرتکب یا عامل خشونت نبود کااه امکااان  مثابه نفر به داد. این فقط تک سایر دانشجویان و استادان ر  می 

های خشونت اهمیت دارد. مااردم عااادی  کرد، بلکه رفتار تماشاچیان صحنه ر  دادن خشونت را ممکن می 
هاام درساات علاال خشااونت،  های مستعد خشااونت دارنااد. مااا بایااد باارای ف سزایی در خلق منطقه نقش به 

، را نسبت بااه تقویاات  1های عملی وفاق اجتماعی« »ظرفیت و تمایل اا اگرنه شوق اا افراد عادی، تکنسین 
را هم ببینیم که »ریشه در عقل سلیم زندگی اجتماعی روزمااره    2های آشغال« های آدم خشونت علیه »مقوله 

های آشغال به کسانی اشاره دارد کااه  ی آدم ه (. مقول Scheper-Hughes & Bourgois, 2004: 21دارد« ) 
(. بسیاری از دانشااجویان از  Scheper-Hughes, 2007: 159شود« ) ها و مرگشان توجهی نمی »به زندگی 

که در معرکه قرار بگیرند پا پس کشیده بودند. معصوم که بعد از حاادود ده سااال در قااراری دوسااتانه بااا  این 
کلی متوجااه نشااده بودنااد  مالقات کرده بود، برخی گفته بودند که اصال  به های خود  تعدادی از همکالسی 

دادنااد. بساایاری از  ها بااه روال عااادی زناادگی خااود ادامااه می که موضوع و اتفاق از چه قرار بوده است. آن 
ری  دانسااتند. بساایا ی باسااوادی می تنها معقول، بلکه مایه های هیوا بلد بودن زبان انگلیسی را نه همکالسی 

د موضوع پیشنهادی برای پایان  نامه از طرف گروه مشکلی نداشااتند. اسااتادان کااه معمااوال  از ریااز  دیگر با ر 
ی ساارکو  خواساات   کنند، در مورد معصوم، بلکه در میانه ای نمی تنها مداخله اتفاقات افتاده خبر دارند، نه 

 دانشجو به فکر برگرفتن منفعتی هستند، در مورد هیوا. 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

1. practical technicians of the social consensus 

2. rubbish people 
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عمال خشونت هاارروزه شکل  ها: تجربه ی دانشااگاه در روابااط بااین اسااتاد و دانشااجو، در دو های ا 
 موردی که بررسی کردیم، شامل موارد زیرند:  

ای است که ایاان دو قربااانی از  ترین تجربه : این مهم بودگی یا انسان بودن انکار شوص الف(  
برد، کاغذها را از دست معصوم  یورش می   کشند. وقتی استاد درگزی به البی دستشویی آن رنج می 

برد به اتاقش؛ با او همچون یک ناانسان بدون  کشان می کشد و کشان گیرد و او را در چنگال می می 
ها، یعنی  وری شود، در برابر این وری« خطا  می حرمت برخورد شده است. وقتی هیوا یک »اون 

د  اش باارای پایان نی کااه موضااوع مااورد عالقااه بلد، یااا زمااا های باکالس و انگلیسی تهرانی  نامااه ر 
گذارد یا زمانی که اا حتی بدتر از آن  شود، یا زمانی که استاد برایش حتی یک دقیقه وقت نمی می 

شود، این کردارها تجاوزهایی  اا جوک گفتن استاد با استادی دیگر به مالقات با او ترجیح داده می 
کننااد کااه ارزشاای  عنوان کسااانی درک و تجربااه می ها خود را به آن   هستند به روح معصوم و هیوا. 

ی فیزیکی کرد یااا در براباار  ها حمله شود به آن ندارند و برای همین ظرفیت کسانی را دارند که می 
بیننااد کااه اسااتادان  ها ضایع و در برابر استادی دیگر خوارشان کرد. معصوم و هیااوا می همکالسی 

هااا بااه  ها را نااه؛ آن کنند، اما آن هایی که دارند آدم حسا  می خاطر مزیت به دانشجوهای دیگر را  
 اند. حد یک ناانسان فروکاسته شده 

هااا  تفاوتی آن سواد و بی : موفقیت سایر دانشجویان در حذف یک استاد بی کشی وسیله شدن و بهره  ( 
خااودش را همچااون وساایله تجربااه کنااد؛  شااود معصااوم  نسبت به اتفاقی که در اتاق استاد افتاد، باعث می 

عنوان  تنها موضوع پیشاانهادی هیااوا، بااه تواند دور انداخته شود. نه ای که از آن استفاده شد و حاال می وسیله 
د می  شود، بلکه اسااتاد آتشاای در مقااام اسااتاد مخااالف خااود را، بااا  عملی که برخاسته از وجود او است، ر 

جااا هیااوا  کنااد. این عنوان استاد مشاور تحمیل می دش و استاد راهنما، به های مابین خو بستان ترفندها و بده 
های او را دارد. رضایت هیوا اهمیتی ندارد و در تقساایم غنااایم،  نامه ای برای افزایش تعداد پایان نقش وسیله 

ن یااک  بیند که تنها وقتی ارزش دارد که وسیله شده باشد، همچااو شود. هیوا می او سهم یکی از برندگان می 
 شود. ی منبع کسب پول و امتیاز و ارتقا محسو  می منزله نامه که برای استادان راهنما به پایان 

هایش زنااده اساات. او کااه ها در کابوس ی تروماتیک معصوم در اتاق استاد، تا سالتجربه  پیامدها: 
ی کنناادهی لگدمالدهطور کلاای دانشااکرو شدن با استاد درگاازی و بااههای ناشی از روبهتا  اضطرا 

آمده بود تا به رویایش   ی پزشکیرشتهای آتشین به  دهد. او که با عالقهحرمتش را ندارد، تغییر رشته می
های جدید برای بیماران روانی برسد، خود دچار پریشانی روانی شده بااود. او باایش جهت کشف درمان

ر تاایثیرات آن صااحنه و تحقیاار شاادنش باار روان او از یک دهه عالیم تروما را زیست و شاید تا آخر عم
عد روانی وجود ما را در باار تنفرها، اگرچه بنابر تعریف روان ها وها، ترس باقی بماند. اضطرا  شناختی بد
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هستند یا اثرات روانی ا تنی دارنااد. امااا اثاارات فیزیکاای آناای   1تنیطور دقیق روانها بهگیرند، اما آنمی
 ی طوالنی زندگی فرد دیده شوند.رهنیستند و باید در گست

ها ساارکو  یااا سوءاسااتفاده توسااط ام کااه پااس از سااالها و دانشجویان متعددی داشتههمکالسی
کردند و حاضاار نبودنااد حتاای باارای استادشان، هنوز شدت صدمات وارده را بر روان خود احساس می

ها پااا بگذارنااد. بااه ی وقوع خشونتها رو شده یا در مکانها روبهی خشونتشوندهای با مرتکبلحظه
گفاات ، کااه می1394های بلند یکی از دختران دانشجو پشت تلفن را، در اوایاال سااال آورم گریهیاد می

اش، با تحقیر و خوار کردن او را از اتاقش بیرون انداختااه خاطر ضعف رسالهراهنمایش به  چگونه استاد
خواساات خااودش را آرام کنااد. ها بااود کااه مید و ماهکه زنگ زدم، در حال نماز بو  1395ماه  است. دی

تصمیم محکمی گرفته بود تا با قبول شدن در مقطع دکترا، به استادش نشان دهد که او ضعیف نیست و 
آورم دختاار دانشااجویی را کااه ی تحقیرهای مستمر و مکرر او نبوده است. همچنین، به یاااد ماایشایسته

رخواسااتش از ماادیرگروه و اسااتاد پیشااینش نساابت بااه تاادریس، ی دکتاارا، در براباار دپس از اخذ درجه
رو شااده بااود و ی قیافه و موهایش روبااهها تمسخر درباره ای با ساعتطور وقیحانهی خودش، بهگفتهبه

عنوان یک دوست، و نه پژوهشگر، اواخاار سااال این منبع اضطرا  شدید او بود، وقتی که داستانش را به
وقت بار هم پیش این استاد برود. دیگر هیسخواهد حتی یکفت دیگر نمیگگفت. میبه من می  1391

آورم دختر دانشجویی را که توسط استادی تلفناای تهدیااد شااده او را در دانشگاه ندیدم. باز هم به یاد می
کند شرکت نکند. تهدید استاد چنان کارگر بود که دانشااجو بود تا در همایشی که استاد رقیبش برگزار می

ی ایاان تحقیرهااا، ها کسانی هستند که همواره با خاطرهتلفن به لرز و هراس زیادی افتاده بود. این  پشت
های شان اساات کااه بااا تااداعیکنند یا حداقل لحظاتی در تاریخ زندگیتمسخرها و تهدیدها زندگی می

 گیرند.مختلف، دوباره تحقیرها، تمسخرها و تهدیدها جان می
طور کلی گااروه، عمیقااا  دلاازده شااد و در اثاار انباشاات های چند استاد، و بهی رفتارهیوا از مجموعه

بسااتی ی بنبار اقاادام بااه خودکشاای نتیجااهاش، به اعتیاد سنگین روی آورد. چناادیندستیمصا ب تهی
روانی بود که استادان و گروه اقتصاد مجموعااا  در زناادگی دانشااجویی او رقاام زده بودنااد. امااا هاار بااار 

کلی رها کنند. او دانشگاه را بهخیالش میدهد، چون نسبت به مصا ب بسیارش بیتش میها نجا قرص
خواست در مسیر دانش گام نهااد. هاام معصااوم و کرد. او مجبور شد انسانی را در خودش بکشد که می

ندند و به یک زندگی نومیدانه ادامه دادند.هم هیوا، بخشی از وجود پرشوق  وشورشان را ک 
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 گیریه. نتیج5
ها روابط نابرابر قدرت بین استادان و دانشجویان وجود دارد، یورش و تحقیاار در شرایطی که در دانشگاه

طور که قبال  تیکید کااردم، ماان در همچون فرهنگ و الگوی عمل برخی از استادان درآمده است. همان
ها در ایااران و کاال دانشااگاه ی معصوم و هیااوا بااه کاال دانشااجویانجا به دنبال تعمیم بررسی تجربهاین

های بساایار تاریااک حیااات دانم کااه جنبااهها را همچون نااوری ماایهای آننیستم. با وجود این، تجربه
ی کند. تاریخ زندگی معصوم و هیوا الگویی خاص از خشونت روزمره در قبیلااهدانشگاهی را روشن می

و های شخصاایتی، اجتماااعی،  گو، نابرابری )ویژگیلدهد. در این ادانشگاهی در ایران را به ما نشان می
تفاوتی تماشاگران )سکوت و خشنودی( همچااون بسااترها و عواماال محاارک کننده( و بیطبقاتی ناتوان

کند و کنند. این نوع از خشونت روزمره دانشجویان را به ناانسان تبدیل میرفتار خشن استادان عمل می
کشی قرار بگیرند. دانشااجویان قربااانی در اثاار ترومااای ایاان بهره  شود همچون یک شی موردباعث می

کننااد. دهند، بلکه گرایش به نااابودی خااود پیاادا میتنها امیدشان برای آینده را از دست میخشونت، نه
شااود و بااه نمااایش ترین ویژگی این خشونت آن است که به دالیل شخصی و اجتماااعی گفتااه نمیمهم

هااای انااد. زخمشااود کااه صاادمه دیدهوجب رنج کشاایدن بیشااتر دانشااجویانی میمآید و همین  درنمی
نیافته آن بیماری مزمن، آن پریشانی روانی، هستند که هر دوی معصوم و هیااوا در زناادگی پااس از التیام

هااا و نیافتااه اناادوهی باازرگ و خشاامی شاادید در ذهنهااای التیامکننااد. زخمدانشگاه با خود حمل می
های اجتماااعی، ی شاابکهواسااطههای اخیاار، کااه بهکااارد. جااز در سااالای دانشااجویان میهاا قلب

ای در دانشگاه قبیلههایی از سوی قربانیان صورت گرفته، همچنان بخش بزرگی از جنگ درونافشاگری 
 هاست.های دانشکدهها و اتاقدر پستوهای راهروها، کالس 

هااای غیرنظااامی جاااری در کاال باادن ی جنگدانشگاه را ادامه  من فضای اجتماعی نهادهایی مثل
هااای باادون میاادان جنااگ« و نیااز »کشااتارهای خواهم از عبااارت »جنگدانم. بنابراین، میجامعه می

هااای نانساای شااپرهیوز. جنگ 1های کوچک«اسلحه« استفاده کنم؛ عباراتی نزدیک به مفهوم »جنگبی
(، »در Scheper-Hughes, 1996; 1997; 2000زمان صلح ) هایعنوان شکلی از جنایتکوچک، به

های بیمارستانی، های اورژانس، بخشها، اتاقمدارس عمومی، کلینیک  2فضاهای اجتماعی هنجارین  
ها، مراکااز بازداشااتگاهی و ... انجااام های عمومی، زندانها، اداره های دادگاهآسایشگاه سالمندان، اتاق

شااکالی از طاارد اجتماااعی، انسااانجنگ نشااوند.« در ایاا می زدایی و زدایی، شااخصهااای کوچااک، ا 
کننااد؛ »آسااودگی رحمانااه نساابت بااه دیگااران را عااادی میکردن وجود دارد که رفتار و خشونت بیشی
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یااا وجودهااای  1ها پذیر اجتماااعی را بااه ناشااخصشوند افراد آسیبها توسط آن قادر میخاطری که آدم
کننااد اااا تااا افااراد را بکشااند، یابند اا حتی وظیفه پیدا میارزش تقلیل دهند و اجازه میبی  وانکارشده  

 :Scheper-Hughes, N & Bourgois, 2004معلول کنند یا روحشان را با تجاوز به قتلگاااه ببرنااد« )

(. گرچه در بررسی من کشااتار فیزیکاای وجااود نداشاات )پااژوهش ماان شااامل مااواردی چااون 19-21
طور مکرر اخبار ای تراژیک که بهشود، پدیدهها نمیها و در دانشکدهدانشجویان در خوابگاه  یخودکش

هااا تحاات فشااارهای رواناای موجااود در درون روابااط دانشااگاهی ر  شاانویم و برخاای از آنآن را می
ده، ا هایی چون تهدید، تحقیر و سوءاستفدهند(، وارد کردن صدمه بر وجود روانی دانشجو، در قالبمی

عالوه، کشااتار غیرفیزیکاای یااا رواناای عنوان قتل نفس به حسا  آید. بااهنوعی قتل نفس است یا باید به
 تواند به کشتار فیزیکی نیز ترجمه یا بدان منجر شود، مثل تمایل هیوا به خودکشی.نهایتا  می

 
 . تعارض منافع 6

 گونه تعارض منافع توسط نویسنده بیان نشده است.هیس
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