دانشگاه بهمثابه گهواره

دانشگاه و چالش كاركردهاي فرهنگي

د مشاري▐ فرهنگهاي لغت ،عمدت ًا از دانشگاه چنين تعريفي ارائه كر دهاند« :نهادي براي آموزش عالي كه
▐محم 
د و به ايشان رتبههاي آموزشي اعطا
یده 
دانشجويان را در رشتههاي متنوع علمي و با تسهيالت گوناگون آموزش م 
میکند» و يا به قول آكسفورد« :موسسهی آموزشی سطح باال که در آن مطالعهی دانشجویان برای مدرک و تحقیقات
علمی صورت میگیرد» .اين تعاريف اگرچه در شــناخت دانشگاه و ساختار آن مؤثر است ،اما در فهم و درك يكي از
كاركردهاي حياتي آن ،نارساست از آنرو كه دربارهی جايگاه و نقش اين نها د در اجتماع معاصر ما سكوت كرده است.
ضروري است كه مروري دوباره بر اين موضوع داشته باشيم.

چنانکه گفته شد ،در بدو امر به نظر میرس د كه دانشگاه ،نهادي است مثل دبستان و دبيرستان .دختران و پسران ما
ابتدا وار د دبستان میشون د و بع د به مرحلهي تحصيالت متوسطه پا میگذارن د و پس از گذراندن اين دوره ،به دانشگاه
میرون د تا تحصيالت عالي را فرابگیرند .تا همینجا يك تفاوت جدي بين دانشگاه و ساير مراحل تحصيلي قبل از آن
هست :كودك از دورهي ابتدايي به دورهي راهنمايي و متوسطه هدايت میشو د و پساز آن هم نوبت دانشگاه است.
تفاوت در اينجاست كه جوان ما پس از گذراندن دورهي تحصيالت دانشگاهي ،مستقیماً به جامعه تحويل میشو د و
در بازار كار پا میگذارد .ماهيت و جنس كار انتخابي او هر چه باشد ،مديون كيفيت تحصيالت دانشگاهي اوست ،اما
ميزان پذيرش جايگاه شغلي و وجدان كاري جوان ما در كجا تعيين میشود؟ در خانواده؟ نز د همسر؟ در گروه دوستان؟
اين جنبه از موضوع مور د تأكي د نگارنده است .البته دانشجو با توجه به رشتهي تحصیلیاش تخصصي میآموزد؛
يا د میگیر د كه چگونه تحقيق كن د و چطور وار د بازار كار شــود؛ اما مهمترين بخش ماجرا در هالهاي از ابهام قرار
دارد :چه كسي به دانشجو میآموز د كه جامعهپذير باشد؟ كدام نها د مسئول آموختن نقشپذيري به دانشجو است؟
دانشجو از كجا باي د بدان د كه رابطهي علم و ثروت در جامعه چيست؟ يا رابطهي علم و سياست چگونه است؟ چطور
ميتوان د درياب د كه بين تخصص او و ساير طبقات اجتماعي چگونه مناسباتي برقرار است؟ آيا دانشجو پس از اخذ
مدرك تخصصي و ورو د به اجتماع از ساير مردم برتر است يا فروتر و يا جايگاهي يكسان با ديگران دارد؟
پيداست كه مديران محترم ما كمتر درگير اين پرسشها بو دهاند .اگر حواشي ایجادشده براي پزشكان ،جراحان،
پرستاران ،معلمان و ساير اقشار نخبهي اجتماع را نشني دهاي د ـ كه حتماً شني دهاي د ـ نگاهي به اخبار بيندازيد .به
طيف گوناگوني از حواشي ناخوشاين د بر خواهی د خور د كه ذيل آسيبهاي مختلف اجتماعي دستهبندي ميشوند.
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از مســائل اجتماعي و پزشكي گرفته تا امور سياسي ،بخش زيادي از اين حواشي در كنار كساني رقم خورده كه
فارغالتحصيل دانشگاه و داراي مدرك دانشگاهي هستند .كساني كه نياموختهان د چگونه در جامعه میتوانن د حضور
يابن د و به شــكلي كمآسيب و بيحاشيه فعاليت كنند ،بیآنکه مجبور باشن د براي اخذ حقالعالج ،بخيهي صورت
كودكي را بكشــند! شاي د هم فرصت آموختن چنين قابليتي را نيافتهاند! شاي د اساساً فرصتي به ايشان داده نشده
است كه در اين عرصه ،كارورزي كنند!
دانشگاه بهمثابه گهواره اســت .يك چهارديواري اختصاصي .همچنان كه والدين ،مهدکودک خو د را به صورتي
یدارن د و در آســايش كودك خو د بيــش از ديگر اعضاي خانواده
متفاوت از ســاير بخشهای منزل ،تميز نگاه م 
یدهند .به همين سياق باي د به دانشگاه
میکوشن د و برآوردن نيازهاي او را به ارضاي خواستههاي خو د ترجيح م 
نگريســت .دانشــجو در طي دوران تحصيل خود ،نیازمن داست كه بياموز د جامعهپذير و نقشپذير باشد .او سلول
زن دهي اجتماع است .اگر در دانشگاه نتوان د بياموز د كه چگونه روزنامه نشر ده د و چطور بزرگترهایش را نق د كند
و شيوهي انتقا د از کمو کاستیها را يا د بگيرد ،و يا نحوهي گر د هم آوردن افرا د حول محورهاي فرهنگي و سياسي
را نياموزد ،ديگر كجا امكان چنين مشقهايي را خواه د داشت؟
اگر كودك را بيازاريم ،همینکه پا از گهواره بيرون گذاشت به دیگرآزاری خواه د پرداخت .همچنان اگر مبتني بر
منطق استيال و بیصبری با دانشجو رفتار كنيم ،بهمحض فارغالتحصيل شدن همين رفتار را در جامعه پي خواهد
گرفت .تجربهي مديران فرهنگي دانشگاه ،حاكي از اين است كه دانشجو شيوهي رفتار با مخالف و منتق د خو د را در
دانشگاه میآموزد؛ همینطور چگونگي تحليل مسائل اجتماعي و سياسي و همینطور رويكر د متناسب را.
یداند .دانشجو باي د در حدو د دانشگاه ،فرصت
نگارنده بازتعریف حدو د و ثغور فعاليتهاي دانشجويي را ضروري م 
مشق و تمرين فعالیتهای فرهنگي و اجتماعي را داشته باشد .ضروري است كه قوانين متفاوتي وجو د داشته باشند،
قوانيني كه ماليمتر باشــن د و در تنظيم آنها سعهیصدر بيشتري بهکار رفته باشد .دانشجو اگر نتوان د در دانشگاه
فعاليتهايي مثل نهادسازی ،حركتهاي گروهي ،تجربههاي زيستي (خوابگاه) ،سخنراني ،مباحثه و مناظره و نقد
و انتقا د را مشــق كند ،فاق د اعتما د بهنفس الزم خواه د بو د و براي انجام چنين فعاليتهايي در اجتماع ،كنش و
واكنشهاي شتابز دهای خواه د داشت كه نمیتوان پايان دلچسبي برايش متصور بود■
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