دانشجويان ما در دانشگاه چه می آموزند
در دل مردمانی که با يکديگر زندگی دارند پديده ای است به نام فرهنگ .اين پديده اگرچه از دل شرايط
مادی و واقعی اجتماع سر بر می آورد ليکن آن نيست که هر شرايط اجتماعی و مادی بتواند بالفاصله فرهنگ
مـورد نياز خود را از درون زاييده و مانند چراغی در تاريکی پيش روی نهد .فرهنگ هر ملت طی روزگاران دراز
از دل تجارب تلـخ بر می آيد و بسی روزها نياز دارد تا پيران هر قوم دريابند که چرا چنين به چاله فتاديم و اگر
چه می کرديم و چه نمی کرديم چنين نمی شد و چُنان می شد .خمير مايه ی فرهنگ اين گونه شکل می گيرد.
پيران قـوم ،اين «چه بايد ها» و «چه نبايد ها» را به دست نسل پسان می سپرند تا آنان نيز به نوبه خويش به
آن چيزی بيافزايند تا کارسازتر گردد ،و اين تکرار باال رونده آنقدر ادامه می يابد تا با گذشـت روزگاری دراز،
يک پيکره ی غير مادی در روح اجتماع و مردمان آن دميده شود تا در جهت گيری ها و ره سپردن های تاريخی
آنان را از فتادن در پرتگاه ها جلوگيراند .اما گاهی می شود که سيل های خانمان برانداز اجتماعی  -مانند حملهی
دشمن بی فرهنگ و وحشی -با جوامع متمدن ،کاری می کند که آثارش طی سالهای سال به صورت زخمی
عميق بر پيکر اجتماع داغ می اندازد و باعث می شود فرهنگ گذشته ،ديگر بدون آسيب نتواند از نسلی به نسل
ديگر منتقل شود.
کشـور ما به دليـل شرايـط ويژه جغرافيايی ويژه و عمر طوالنی ،چند بار به اين بال گرفتار آمده و شايد
بتوان حمله ی مغول را بزرگترين آن دانست که هنوز خطـوط زشت زخـم های  -نه کامالً خوب شده ی آن -بر
دل مردمان ما باقی اسـت ،چنان که چهره ی بيرون آن را زشت و درون آن را چرکين داشته است .ما امروز از
فرهنگ ريشه دار گذشته ی خويش بريده ايم ،و در جهانی که تنها نجات دهنده ملت ها ،فرهنگشان است ،بی
هيچ تخته ای دست به گياهان پراکنده در سطح آب داريم .در چنين حال و روزی تنها راهِ باقی مانده ،کوشش
برای بهبـود هرچه سريعتر زخـم های تاريخی و از بين بردن آثار رفتاری آنهاست ليکن اين امر بزرگ بايد بر
دوش کدامين کسان جامعـه باشد .پاسخ اين سئوال سخت نيست ،بار اين مهم به طـور طبيعی به دوش
روشنفکرانِ روشن بين که انديشه ی مردم به سَر دارند و غم ميهن به دل ،خواهد بود  ،و يا بهتر است گفته
شود بايد باشد .چه ميان روشن انديشانی که به صورت آزاد قلم می زنند و چه آنانی که سررشته داران آموزش
و پرورش درون دستگاه حاکميت کشور بوده و دستشان به جايی بند اسـت که می توانند تا حدی انديشه ی
خود را در عمل پياده کنند.
اما آنچه در حال حاضر جريان دارد ،نشان می دهد بيشتر کسانی که می توانند اين پارگی فرهنگی پيش
آمده را گره بزنند و آسيب های ميان آن را بِزُدايند کمتر به اين مهم توجه دارند .نشانه ی اين بی توجهی يکی
آثار ادبی ،اخالقی ،و اجتماعی کم مايه ای است که نويسندگان بيشتر کتاب های نشر شده در تاريـخ معاصر از
خود بروز داده اند و ديگر سطح پايين بار فرهنگی جوانان دانش آموخته دبيرستان ها و دانشگاه هاست.
يک نگاه گسترده به فهرست دروسی که دانشجويان دانشگاه ها طی دوران دانشجويی در هر رشته تحصيلی
می آموزند نشان دهنده ی اين بی اعتنايی به کمبود های بزرگ فرهنگی در ميان مردمان ما است.
در هر دانشگاه و يا دانشکده که نظر بيفکنيد فهرستی از درس های تخصصی مانند سياالت ،ديناميک،
مدار های ديجيتال ،آسيب شناسی ،گياه شناسی ،فرايند ياخته ها ،و تقسيم سلولی و  . . .می بينيم که
دانشجويان موظفنـد آنان را به خوبی آموخته و در بهترين شرايط درباره ی آنها تحقيق و احتماالً با کشفی
جديد چيزی به آن دانش بيافزايند اما بايد ديد دانشجو ی نمونه ای که همه ی درس های خـود را خوب خوانده
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و در امتحان با نمره ی باال از عهده ی آن بر آمده است ،وقتی وارد اجتماع می شود چه چيزهايی را می داند و چه
چيزهايی را نمی داند و با آنچه که می داند ،به کجا می رود و از آنچه نمی داند ،به کجا می افتد .اين دانش
آموخته چيزهايی را که خوب می داند همه ی واحد های رشته درسی اش بوده است و به احتمال قوی نه چيز
دندان گير ديگری .اولين چيزی که معموالً دانش آموختگان دانشگاه های ما کم و يا هيچ می دانند گزارش و نامه
نويسی است .چه بسا مهندسان کارخانه ها که آنان را به ماموريت می فرستند تا نتيجه ای بگيرند و بررسی ای
کنند و يا چيزی بياموزند ليکن در بازگشت يا به بهانه های گوناگون سعی می کنند از زير بارِ ارايه ی نوشته ای
که دستآورد ماموريتشان باشد بگريزند و يا دست نوشتهای پيش روی مسئول خود می نهند که به لحاظ انشايی
و دستوری نوشته ای نيست که بتوان به آن دلخوش کرد و يا از روی مفاهيم مندرج در آن مطمئن شد که اين
ماموريت برای خود شخص و يا اداره ی متبوعش مفيد بوده و يا اصالً به هزينه ای که برايش شده است می
ارزد 1يا نه .و يا وقتی بر سرِ يک ماشين از کار افتاده حاضر می شوند با وجودی که آن را تعمير کرده اند نمی
توانند گزارشی درست از شيوه ی برخورد با مشکل پيش آمده و چگونگی حل آن روی کاغذ پياده کنند تا هم
برای خودشان سابقه شود و هم برای ديگرانی که پس از او با اين ماشين سرو کار پيدا می کنند ،در اين مواقع
بيشترِ دانش آموختگان سعی بر آن دارد تا همه چيز را گِرد کاکل گزارش های شفاهی بگردانند.
دومين چيزی که دانش آموختگان ما مانند نياز های ديگر چيزی از آن نمی دانند و يا اگر می دانند بسته
به استعداد خود و يا فرهنگ خانوادهشان است طرز رفتار با زير دستان و حسن سلوک و تربيت علمی است .اين
مـورد نيز بَر عهده دانشگاه ها است که طی واحد هايی درباره ی رفتار شناسی و رعايت اخالق تخصصی ،و ايجاد
حس امانت داری در يافته های ديگران ،و ايجاد اعتماد متقابل در مواردی که کسی به کشفی قابل تحسين نايل
می آيد – به نحوی که بيم آن نداشته باشد که اگر آشکار کند بی درنگ کسانی آن را به نام خودشان مطرح
سازند ، -يا در مورد حسادت و ريشه های آن آموزش های الزم را به دانشجويان داده تا در محيط های کاری
آينده منجر به کاهش تنش ميان آنان و ديگران شود .همه ی اين نارسايی ها و کمبود ها می توانند به نوبه خود
سبب بروز کنش و واکنش و در پی آن کاهش کارايی گروهی و کُند گرديدن چرخ جامعه و کشور شود.
موضوع سوم به ناآشنايی کامل دانش آموختگان به حد و مرز قانون و حقوق مردم مربوط می شود .يکی از
مشکالتی که مردم مراجعه کننده به اين دانش آموختگان شاغل دارند ،حرکات قانون شکنانه ای است که به
آسانی از جانب آنان صورت می پذيرد بويژه زمانی که دانش آموخته در جايگاه کارمند اداره و يا مامور دولت و يا
نماينده کار فرما قرار می گيرد .فالن ناظر مدتهای طوالنی صورت وضعيت پيمانکار را نزد خود نگه می دارد به
اين دليل که از او خوشش نمی آيد .فالن کارمند به ناحق در صدور پروانه يا مجوز برای فعاليتی تعلل می ورزد
برای آنکه رفتار ارباب رجوع به دلش ننشسته است و يا فالن کارمند بانک  ،وام کسی را در دست انداز می نهد
زيرا که طرف مقابل را به دلخواه خود نيافته است و کسی نبوده به اينان بگويد اين ننگ است که ما به داليل
غير قانونی کار کسی را بخوابانيم و يا از راه غير قانونی ،کار کسی را که سزاوار نيست به راه اندازيم .تا ثير اين
 1گزارش را که می خوانيد  ،در کنار غلط های انشايی و دستوری واژه هايی را می بينيد که نه فارسی هستند و نه خارجی  .معلم اصلی و بزرگ اين
دانش آموختگان در کارخانه و يا ساير مراکز کاری ديگر  ،کارگران قديمی و يا تکنسين ها هستند که واژه های خارجی را به غلط ترين شکل ممکن بکار
گرفته اند ،و به نومهندسان نيز ياد می دهند .در ميان دروس دانشگاه ها هيچ درسی که آموزنده ی واژه های درست و فارسی آن دانش باشد آموزانده نمی
شود تا دا نشجويان بدانند اشياء و مقوله های محدوده ی کاری خود را چگونه بنامند و مفاهيم فنی را چگونه بيان کرده و يا به روی کاغذ بنگارند .به ديگ
بخار می گويند بويلر ،که گاهی هم می شود بِيلَر .در بيمارس تان ها هم که پرستار و سر پرستار و دستيار شده است رزيدنت و نرس و امثال اينها .گاهی اين
کار ،آنقدر بيمار گونه پيشرفت می کند که به ساختار دستور زبان فارسی نيز سرايت می کند  .مانند جايی که به پرستاری می گويند نرسينگ و به بستری
شدن بگويند هُتِلينگ.
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کارها زمانی که امکان رجوع به مرجع قضايی وجود نداشته و يا ارزش رجوع نداشته باشد می تواند جامعه را از
درون دچار کِرم زدگی کند .اين وظيفه ی دانشگاه است که طی برگزاری دروسی دانشجويان را با روح قوانين
آشنا ساخته و اخالق حقوقی را به آنان بياموزاند .دانشجويان در دوره ی آموزش بايستی ياد بگيرند که اخالق
حقوقی چيست ،جرم چيست ،هر انسان در چهار چوب مناسبات اجتماعی خود دارای چه حقوقی هست و چه
حقوقی نيست ،عهد و پيمان به چه می گويند و چه تعريفی برای خيانت می تواند وجود داشته باشد.
کسانی که در عرصه کار و اقتصاد اين کشور حضور فعال دارند به خوبی اهميت پاسخ اين سئوال را می
دانند که چرا ايرانيان نمی توانند برای هم شريک های خوبی باشند .چرا کار گروهی در ايران هميشه با چالش
هايی رو بروست .روزی با يک ژاپنی که مدتی در ايران کار کرده بود هم صحبت بودم ،وی می گفت يک ژاپنی
وقتی با يک ژاپنی ديگر همراه می شود حاصل کار سه ژاپنی را پيدا می کنند ليکن يک ايرانی وقتی با يک
ايرانی ديگر همپا می شود حاصل کار آن دو به اندازه ی حاصل کار يک نيم ايرانی خواهد شد چون به دليل
ناآشنايی هر کدام به حد و مرز وظايف و حقوق خويش  ،بخشی از فعاليت های آنان صرف خنثی کردن نيروی
يکديگر می شود.
همه ی اين لنگ رَوی ها معلول همين نا آشنايی مردم  -از عوام گرفته تا درس خوانده -به مفاهيم حقوق
شهروندی در عرصه اجتماع است که لزوم آموزاندن آن از جانب سررشته داران تعليم تربيت ديده نشده است.
کمبود ديگری که اهميت آن از ساير کمبودها کمتر نيست نا آگاهی دانشجويان و در پی آن دانش
آموختگان از تاريخ کشور در دوران گذشته و دوران معاصر است .از ميان هر صد دانش آموخته شايد چند تنی
بيش يافت نشوند که ديد قابل قبولی از تاريخ جهان و تاريخ گذشته ی کشور  -حداقل سه هزار سال حضور
جهانی -و به ويژه تاريخ صد ساله اخير کشور داشته باشند و اين زمانی برجستگی می يابد که سياست و تنش
های وابسته به آن ،بخشی از گفت و واگفت های روزانه ی همه را تشکيل می دهد .با هر کس سخنی از سياست
می رانی او را در آن رشته ،به باور خويش متخصص ،و نيز خالی از مطالعه درباره ی فرهنگ و تمدن ايران در
دوران پيش و پس از اسالم می يابی .اکثر مردم اصالً نمی دانند مشروطه چه بود و چگونه به وجود آمد و چه
خون هايی که در راه آن ريخته نشد .نمی دانند چگونه فرهنـگ اين ملت ،بيگانگان را در خود حل کرد نمی
دانند اعالميه حقوق بشر کورش چه می گويد و اکنون آن لوح کجاست ،نمی دانند چه اندازه فرهنـگ و تمدن
جهان وامدار فرهنگ و تمدن ايرانی است ،و حاصل همه ی اين ها ،آن بوده که هَر از چنـد گاه يکبار  -به جـای
فتادن به راه -به بيـراهه ای (از نوع هـمان ها که قبالً نيز گرفتار شده بود) مـی افتند و باز بَر می خيزند .چرا ؟
برای اينکه از تاريخ بی بهره شده اند به ويژه باسوادان ما .آيا نبايد يکی از وظايف دانشگاه ها -که می خواهد
کشوردار تربيت کند -آموزاندن وجوه زندهی تاريخ ايران و جهان به آنان باشد.
و در پايان کمبود ديگر که گاهی اندوهی عظيم بَر دل می نشاند درد بی وطنی بيشتر دانش آموختگان ما
است .البته اين رُک گويی احتماالً خواننده را می رنجاند ،ليکن وطن خواهی آن نيست که با سخن گفته شود
بلکه به آن است که کردار شخص آن را بيان کند .اين درد را من در تمام طول زندگی خود مشاهده کرده ام .تا
به دانشجويی می گويی سبيلت مانند سبيل انيشتن است ديگر سر از پا نمی شناسد و بی درنگ اين انديشه در
وی سر بلند می کند که حيف از همچو منی که در چنين کشوری زندگی می کنم و در اينجا کسی قدر مرا
نمی داند چرا که جلو پای من ،فرش قرمز نمی گسترانند.
وقتی به آمار دانشجويان و يا دانش آموزان المپيادی می نگريم بيش از نود درصد آنان را در کشور نمی
بينيم ،علت اين فرار چيست .اگر از خودشان و يا بستگانشان بپرسی خواهند گفت در ايران قدر ما را ندانستند
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و به ما اعتنايی نمی کردند پس ما به جايی رفتيم تا بتوانيم زندگی بهتری داشته باشيم و کسی نيست به آنان
بگويد تو در دامان مادرِ کشور پرورش يافته ای و به آب و خاک و مردم و تاريخ اين کشور وامدار هستی پس
وطن چه می شود .آيا تو آمده ای که از همه امکانات ميهن استفاده کنی و سپس چون گوسفند به دامنه بنگری
که کدام پهنه علف سبزتر و تازه تری دارد تا سوی آن دَوی .آيا ناخرسندی از حکومت دليل قابل قبولی برای
پشت کردن به ميهن و مردم آن است ،آيا فرهنگ يک انسان تنها در آداب معاشرت و رعايت بهداشت و شيوه
ی غذا خوردن وی خالصه می شود.
آيا تک تک مردم  -به ويژه با سوادان -نبايد با هزاران بند نامريی با ريشه ی خود پيوند داشته باشند .آيا
ايرانی بودن در اين خالصه می شود که برويم در غربت و شش دانگ در خدمت بيگانه قرار گيريم و از ايرانی
بودن تنها آن باقی مانَد که چهار شنبه سوری بگيريم و قورمه سبزی بخوريم .
باتأسفی پُر ،در ايران کنونی ميهن پرستی و فرهنـگ وابسته به آن -که ژرف ترين بخش فرهنـگ هر مردم
است -تنها در کسانی ديده می شود که خانواده ای فرهنگساالر داشته و يا خود از استعدادی قدرتمند برخوردار
بوده اند و اين درصد ناچيزی را در ميان مردم به خود اختصاص می دهد ،و اين نيز مانند ديگر چالش ها و
کمبود های مطرح شده در صفحات پيشين به عهده ی بخش آموزش همگانی است.
در اين نوشته گرچه پنج آسيب آموزشی مورد بررسی قرار گرفت ليکن محدود به اينها نيست و افزون
برآن هيچيک از اين آسيب ها را نمی توان از ديگری جدا دانست .اين ها همه در يک سبد جای دارند و همگی
شامل آن نيروی بزرگ فرهنگی می شوند که هر ملت  -به ويژه آنان که عقب ترند  -برای پيشرفت و سربلندی
نياز مند آنند و ما نيز چاره ای نداريم جِز آنکه در پی آن باشيم.
اگر پدران ما آن فرصت را نداشته اند که فرهنگی غنی بر دوش ما گذارند ما اين فرصت را برای فرزندانمان
از دست ندهيم.
عبدالرحمان حسنی
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