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ان بگويد سالها پيش مقاله ای خوانده بودم تحت عنوان "درسی در بد درس دادن" که در آن نويسنده تالش نموده بود به معلم

گفت: "از بي   همان داستان لقمان حکيم که او را گفتند: "ادب از که آموختي؟" چه کارهايي نبايد در کالس درس انجام دهند.

بر اساس ، با الهام از همان مقالهداستان تخيلی  اين ."ناپسند آمد از فعل آن پرهيز کردمادبان که هرچه از ايشان در نظرم 

دانشجوي يک  روزانه به صورت برگهايي از خاطراتو  کشورهای گوناگون ی در دانشگاههای مختلفتجربه دانشجويان دکتر

  .مده استآدر ناکجاآباد به رشته تحرير در ي در دانشگاهبن هيچکس ابه نام هيچکس دکتري 

 

  آزمون دکتری

برايم  گاهمحيط دانشم. بودبرای مصاحبه آزمون دآتري به دانشگاه ناکجاآباد آمده . بود يهوا بهارامروز 

که  بود يبه چشم می خورد شکوفه های درختان و گلهای رنگارنگ مز آشنايي که در اطراف. تنها چيبودغريب 

انگار همه گلهای دنيا مثل . بودباصفا کرده دانشجويان دوستانه براي گفتگوهاي  آن را را تزيين ودانشگاه 

صبح هشت ند ساعت بودخواسته داوطلبان  همهاز . مدندآ غريبه نمي که به نظربود و برای همين د هستن هم

دلم  دل توساعت يک  ظهر شده بود و عده زيادی، از دور و نزديک، آمده بودند. . ندبيادر دانشکده حضور 

که مصاحبه در آن انجام  يو نزديک اتاق در راهروکاش همچون مطب پزشکان وقت قبلي داده بودند. . بودن

دلهره که ممکن است مرا برای مصاحبه اين  با م ولیدگاهی چند قدم از اتاق دور می ش .مبودايستاده شد  يم

 نددجمع مي شاو دور بقيه د، مبيرون مي آداوطلبي که از اتاق مصاحبه  هر م.شتبرمی گ بي درنگ فرابخوانند

 "... ب بود وها هم خوسؤال .خوب بود" :کم و بيش مي گفتندهمه . چه طور بودکه مصاحبه ند يدو مي پرس

 ريفرا تع "خوب"د؛ بی آن که فرصتی دست دهد تا برای ما فتنرون می ريج از دانشکده بيو بعد آهسته و گ

   کنند.

رفته رنگ و رو  پنج تن از اساتيد ممتحن پشت ميز. وارد اتاق شدمو مرا صدا زدند.  شدخره انتظار تمام باال

و چند  ، زندگينامه علميام يدانشگاه تدوران تحصيال مراترا آه شامل ريز ن امو پرونده  بودندنشسته ای 

برای يک لحظه حس کردم کوزه ای  .مرا برانداز مي کردندنيز بعضي از آنها بود ورق مي زدند. نامه توصيه 

عتيقه فروشي قرار گرفته ام و چند باستان پشت ويترين يک سفالي متعلق به هزاره های پيشينم که در 

راجع به سپس . که نتوانستم جواب دهم علمي پرسيدندسؤال  دواز من  بين نظاره می کنند.شناس مرا با ذره 



نظر من راجع به  ،از قبل مي شناسمدانشکده را  استادانکدام  ،شغلي دارم ،اين آه آيا ازدواج آرده ام

جان مثل دايي  ،لبته.. پرسيدند آه ا.و دارمناکجاآباد  ، آيا قصد ادامه تحصيل در خارج ازدانشگاه آنها چيست

از من پرسيدند آه تو دوست داري چه  .پاسخ دادمبه آنها مثبت ديدي  اب ،خدا بيامرزم که آدم خوشبيني بود

چرا که  ؛دوره ارشدماول آنچه شما صالح بدانيد و دوم گرايش  :گفتمني کردم و ن و ِمِمگرايشي بخواني. 

ناخودآگاه ياد حکايت بادمجان و ناصرالدين شاه  ي آنيد.مطمئنا" شما بهتر مي توانيد استعداد مرا شناساي

اين افتخاري براي من است آه با يكي از اعضاي  :با چه آسي دوست داري آار آني. گفتمسؤال کردند افتادم. 

به مهم نيست اين فرد چه آسي باشد حتما" همه خوبند آه دانشگاه  مهيات علمي اين دانشگاه آارآنم و براي

درس بخواني؟" ناکجاآباد در خارج از جايی پرسيدند "آيا دوست داری  دانشجو داده است.پذيرش اجازه آنها 

از طرف . بهتر استدنيا  هينگگفتم: "خير، زيرا يکي از استادان مي گويد که اينجا از خيلي از دانشگاههاي 

   "... ؟چرا بايد مغزمان را در اختيار خارجيها بگذاريمديگر، 

من ازهمه چيز  در يه از نظر علميکی از دوستانم ک ازير ،خوششان آمده بودخيلي من  هايسخگويا آنها از پا

   و در عوض مرا برگزيدند.ند بود را انتخاب نكردبرتر 

* * *  

  ترم اول

من و سه دانشجوي دآتري ديگر در آالس . ساعت هشت صبح شروع شدد. آالس ينسيم خنکي مي وزبامداد 

هميشه بسيار شيك، با لباسهاي اتوزده و آفشهاي واآس زده، سروقت به آالس  . استاد مثلبوديمنشسته 

وارد شد و پشت تريبون نشست و شروع به تدريس آرد. مشهور است که مقاالت او را دانشجويانش مي 

تش مقااليکي از نويسند و خودش نه تنها از محتواي آنها خبر ندارد بلکه نمي تواند حتي يک کلمه از عنوان 

از همان هايی که خودش هيچ کار پژوهشی نمی کند، ولی مدام از کارهای تحقيقی ديگران ايراد می  بگويد. را

و  اين است که او عتيقه شناس است نم اما نظر ،دانشجوها می گويند که او ديگر عتيقه شده استگيرد. 

  . دازدانمي تور در را مي نويسند  یخوب و زياد های  اي که مقالهدانشجويان نخبه 

من اين مطلب را سه بار ديگر از "چند دقيقه اي نگذشته بود آه دوستم به من نزديك شد و در گوشم گفت: 

بار هم در دو درس آارشناسي ارشد و هر دو با  دوهمين استاد شنيده ام. يك بار در سال آخر آارشناسي و 

هنوز سخنش تمام نشده بود که  "رم.او را بگي بايد کاری کنم و حاِل"دوستم گفت:  ."هم پوزخندي زديم

دستش را بلند آرد و سؤالي جدي از استاد پرسيد. استاد از جايش بلند شد، چند قدم جلو رفت، دوباره 

برگشت، عينكش را با انگشت سبابه به چشمانش چسباند، دستش را در جيب شلوارش فرو برد و رو به من 

نمي دانم گفتم: "و با لکنت  شدممضطرب ش را قورت داد. آرد و گفت: "شما چه فكر مي آنيد؟" و آب دهان

استاد." گفت: "ندانستن مهم نيست. اين آه هيچ تالشي براي يافتن جواب نكنيد بد است. دانشجو بايد دائم در 

آالسي تا هفته ديگر فرصت داريد آه جواب آن را تايپ شده به من  هحال کار باشد. همه شما به عنوان پروژ



م دهر ." همين طور آه صحبت مي آرد جدي تر مي شد و به تدريج باورش مي شد که يك عاِلتحويل دهيد

" سخنش ؟است. گفت: "نمره اي هم براي آن در نظر مي گيرم. راستي آيا مسائل جلسه قبل را حل کرده ايد

را به وي حل مسائل خود همان طور که دهانمان از تعجب بازمانده بود، تمام نشده بود که هر يک از ما 

اتاقش مي  هايتحويل داديم. اما مي دانستيم که آنها را تصحيح نکرده و نخوانده در سطل بازيافت کاغذ

اندازد. در ادامه با ژستي حق به جانب به پشت تريبون برگشت و جزوه گويي خود را دنبال کرد. ما هم شروع 

سال پيش بود زماني که خودش چندين به بوي کهنگي مي داد چرا که مربوط به نوشتن آرديم، جزوه اي که 

به عنوان دانشجو آن را مي خواند. همه به دوستم چپ چپ نگاه کرديم. از بغل به او تنه اي زدم و گفتم: 

دانشجوي از آن دآتري (و بدتر مدرک "چه آارش داشتي!" گفت: "نمي دانم به اين آدم بي سواد چه طوري 

  است!"قالبي  دآتري) داده اند. مطمئنم آه دآترايش

نمی دانم چرا به ياد دايی جان خدابيامرزم افتادم. اصال اين درس خواندن در دوره دکتري باعث شده بود که 

دوست داشتم به همه چيز  من مدام از آن خدابيامرز ياد کنم. دوست نداشتم فکر کنم که استادم بی سواد است.

ديگر به ضرب المثل ها هم شک حاال . رودمي اده به داييش بچه حالل زقول قديميها با ديد مثبت نگاه کنم. به 

  !کرده بودم

* * *  

  ترم دوم

بعضي از واقعيت اين است که . بودديگر اثری از آن گلهای آشنا ن وبود مه جا را سفيدپوش کرده برف ه

بت به آنها نسهيچ وقت  و . از همان اول به نظرت آشنا می آيند، ناز و دوست داشتنياستادها مثل گل هستند

  . پاييزیاحساس غريبه بودن نمي کنی. حيف که استادها هم بهاري دارند و 

روز آن با آخرين تحقيقات  فقط براي من ارائه شده است تا درد. اين درس ششروع صبح ساعت ده  مکالس

به  تأخير بادانشجوياني را آه  اين درس استاِدزماني گويند  يمو به مرزهاي دانش نزديك شوم. گردم آشنا 

اخيرا" هم در شروع ترم ليوان  رسيدند به اتاق درس راه نمي داد و براي آنها غيبت رد مي آرد. مي آالس

بسوزد و آبي به کالس مي برد و تلفن همراه هرکس را که به صدا در آيد مي گيرد و در آن مي اندازد تا 

 8بيست دقيقه از ساعت س خاموش کنند. درس عبرتي براي بقيه باشد که هميشه تلفن همراه خود را در کال

در و ديوار سالن  گرديد غرغرکنان. به من آه نزديك شدظاهر استاد خرامان خرامان از دور که  بودگذشته 

رو به من آرد بعد  "توي اين مملكت همه اتومبيل دارند !عجب ترافيكي"گفت: دانشکده را خطاب قرار داد و 

آار آنيم؟ آيا  چه خوب امروز بايد ... موقعي آه من مي رسم شروع مي شوداز حاال به بعد آالس "و گفت: 

برو پاي تخته و شروع "گفت: استاد"  بله: "جواب دادم "دهي آماده آرده اي؟ب بايد سمينارکه آن چه را 

 استاد مثل هميشه خسته به نظر مي رسيد. چند باردست نوشته هايم را برداشتم و به پاي تخته رفتم.  ."آن

روي تخته سياه ننوشته بودم آه تلفن همراهش زنگ زد. گوشي را عناوين درس را هنوز دره کرد. -ندها



. بر مي گردمزود يك آار فوري برايم پيش آمده است، مي روم و "ه گفت: يي سادبرداشت و پس از گفتگو

چک روي تخته سياه  ازکار شما را شما به کارتان ادامه دهيد و خالصه درس را بنويسيد. وقتی برگشتم 

ماند و  يها "عليميرون رفت. به قول قدي." هنوز سخنش تمام نشده بود که از کالس بخواهم کرد

با کسي شوخي ندارد، به ارائه درس در قالب سمينار براي در و  ن استاديدانستم که ا يحوضش!". چون م

ه پر شد. همان جا پشت تريبون کالس تخته سياساعت يک ربع به نه بود که ديوار خالي کالس ادامه دادم. 

  نشستم و منتظر شدم تا استاد بيايد.

می خواستم بی  استاد نيامد. جرأت تماس با استاد را نداشتم. ليو شدساعت نه و نيم شد. علف زير پايم سبز 

خيال شوم و از کالس بيرون روم اما می ترسيدم استاد برای چک کردن نوشته های من برگردد. مستخدمی 

داشتيم که بين کالسها می آمد تا تخته ها را پاک کند. از او خواهش کردم که اين کار را نکند. او را به جان 

مي گيرم که اينجا تميز باشد. مي داني ساعت حقوق "دايي خدابيامرزش قسم دادم. به خرجش نرفت. گفت: 

چند از خانه بيرون زده ام که سر وقت اينجا باشم؟ خروسخوان صبح بايد از خانه بيرون بيايم. سه تا 

    ".بدون کار نمي توان پول گرفت ،تا به اينجا برسم. نه آقا و کلي پياده روي مي کنم اتوبوس عوض می کنم

ست بعد از دو ماه که از شروع ترم مي گذرد، هنوز د :با خودم گفتمون رفتم. بي خيال شدم و از کالس بير

بايد خودش کار کند"  ی دکترینمي دانم چه کسي اين سنگ که "دانشجو !مبارک استاد به گچ نخورده است

  !بودند؛ خدايشان بيامرزداستخوان دار قديم استادان مي گويند را در چاه انداخته است. 

  

* * *  

  وهشيدوره پژ

از مقاله مورد نظرم را و  آمدمبه دانشكده  .بودآند مثل هميشه اينترنت خوابگاه . بوداول هفته  ،امروز

يکي از آن که ول ؤاز مس .بودم. آزمايشگاه بسته فتبه آزمايشگاه ر .بودخراب  چاپگرولي  اينترنت گرفتم

هم به عنوان ن نام مچه کنم تا " :فتگ .کليد را به من بدهد کردمخواهش است دانشکده استادان خوش اخالق 

و با اين ريش سفيدم بد جوری نزديک بازنشستگيم " داد" و ادامه !؟شود ظاهريکی از نويسندگان در مقاله 

گير کرده ام. اوضاع عوض شده است. هر چه مي خواهم، برای به دست آوردنش بايد مقاله رو کنم. اگر 

اين را مي شنوم. اميدوارم در  فماز من مي خواهد. گفتم: "متأس چيزي هم نخواهم باز هم دانشگاه مقاله

به طبقه سوم ساختمان رفتم . کردمآن جا را ترك  سپس و "بتوانم از حضور شما استفاده کنم يديگرپروژه 

مي گويند بيش از آن که در  .بودقفل اکثر اوقات مانند اتاق  بدر. منزبسري به اتاق استاد راهنمايم تا 

يک و روي رفتم به حياط دانشكده . باشد در شرکت خصوصي اش حضور و فعاليت دارداضر ح دانشگاه

ال ؤتا هوايي بخورم آه يكي از نوابيغ (يعني دانشجوياني آه مثل آنه به آدم مي چسبند، دائم س ستمصندلي نش

 يك از بعدکرد.  با سوالهايش مغزم را لهو  آمدمي پرسند و خودشان را اينشتين تصور مي آنند) به طرفم 



متأسف شدم  .برومبه آتابخانه رفتن توانستم از دستش بگريزم و مثل جمجمه تلوتلوخوران  کلنجار ساعت

. مفتگراز متصدي کتابخانه سراغ کتابي را . يا سال قبل از آن بود تاريخ اآثر مجله ها مربوط به پارسالزيرا 

ت و متأسفانه مدتها است که به دانشگاه نيامده است دانشجويي يک سال پيش آن را امانت گرفته اس گفت که

حسابي بسته است: اتومبيل، منزل وياليي و بارش را  ،زيرا به شهر خود رفته است و به تجارت مشغول است

با گفتگوي بلند دو پاسخ نمي دهد. در اين ميان،  هم که آدم دلسوزي است... به تماسهاي استاد راهنمايش 

. آهسته از جلوي مدشاز آتابخانه خارج  .يختراعصابم به هم ه بايد محيط ساکتی باشد، کنفر در آتابخانه، 

عالقه اش به کارهاي به خاطر توان باال و  زيرا ،م تا مرا نبيندشتدانشکده گذخوب اتاق يکي از استادان 

 .مشترک مي دهدپيشنهاد يک کار که مرا مي بيند ر بار ه ،اعتمادش به تواناييهاي علمی امنيز و پژوهشی 

را ندارم.  ويجرأت کار کردن با قدرت پذيرش جايگاه علمی او را ندارد، متأسفانه از ترس استاد راهنمايم که 

درب چراغها روشن ولي . فتمربراي گرفتن آپي مقاله اي آه ديروز به آنها داده بودم چاپ و تکثير به بخش 

 بم. درشتگبه خوابگاه برسنگ است به پای لنگ است.  واقعا" که هر چهبودم؛  ه. آالفه شدبوداتاق بسته 

م تا همه چيز ردکو شروع به خواندن آنها  ، سوپي روي بار گذاشتممردکاتاق را قفل و آتابهايم را دورم پهن 

  .را فراموش آنم

  

* * *  

  نگارش مقاله

 و ه بودمآار آردشش ماه ممتد، بدون خواب و استراحت روي آن  .مقاله ام را هشت ماه پيش تمام آردم

و آماده سازي انجام آزمايشها و محاسبات تحقيقي گرفته تا  سؤالاز يافتن  .ه بودمآشيد شزحمت زيادي براي

. استاد راهنمايم از کار در آمدمقاله خوبي در نهايت فكر مي آنم  .ه بودمهمه را به تنهايي انجام داد ،مقاله

براي حل هيچ يك از مشكالتي آه  .قت مالقات طفره رفتهميشه از دادن و !آوچكترين آمكي به من نكرد

آلي گويي  بانيز چند بار  .بود دورتحقيق از موضوع زيرا راهنمايي نكرد مرا  ،ضمن تحقيق با آن روبرو شدم

  را از سرخودش باز آرد.مبي فايده مرجع و معرفي چند 

آن به مجالت پژوهشي مشورت آردم. يكي از مقاله ام آه تمام شد با چند تن از دوستانم در مورد نحوه ارسال 

هيچ نقشي در آن نداشته  خوب معلوم است زيرا او"گفتم:  "؟چرا اسم استادت روي مقاله نيست" :آنها گفت

نه تنها آن را به عنوان مقاله مستخرج از  .بايد اسمش را اضافه آني و گرنه دلخور مي شود"گفت: " است.

دفاع از طريق داوران به تو گير مي دهد و حتي ممكن است دفاعت را قبول  رساله ات نمي پذيرد، بلكه موقع

حتي يك بار استادي به خاطر اين آه دانشجويي نام او را بعد از نام خودش در مقاله آورده بود، قشقري  .نكند

مقاله اضافه  رعشه اي براندامم افتاد، نگران شدم و اسم استاد را به عنوان نويسنده اول به ...".و به پا آرد

  به او دادم.براي بررسي بعد از چند روز استاد را پيدا آردم و علي رغم ميل باطني ام مقاله را  .آردم



 بود. باورنكردني برگرداندهاي بيشمار مقاله ام را به من غام ماه و بعد از پيغام و پس 8بعد از  استاد امروز

اثري از نكته  .بود. هيچ آار ديگري روي مقاله ام نكرده ..و  پرانتز، نقطهکردن مورد حذف و اضافه  پنج جز

حتما" آن را " بودوشته در آخر صفحه هم ن .بودمقاله نو بررسی خبری از نقد  يا اشكال علمي ديده نمي شد.

دوباره به مقاله نگاه و . به ديوار تكيه دادم فت. سرم تير آشيد و چشمانم سياهي ر"بفرستيد ISIبه يك مجله 

و مهمتر از آن اين که  بود. بعد از هشت ماه مقاله ام مانند نان بيات شده شتدانچيز بيشتري وجود  ،نه .آردم

هر چه ممکن دآتريم را با هر آيفيت دوره ... اين جا بود که تصميم گرفتم . بودشور و هيجانم فروآش آرده 

  تمام کنم و راحت شوم.زودتر 

* * *  

  دفاع از رساله

اين صبح   11ساعت موافقت آرد.  مدفاعبرگزاری جلسه ا بم با وی مشترک مقالهچهار يدن د بايم استاد راهنما

عطر دسته گلی که  .مشاور، دانشجويان و دوستانم شروع شد ، استادراهنما جلسه با حضور داوران، استاد

ن توضيح پايان م. ضمشتآمي اضطراب داخانواده ام برای جلسه تدارک ديده بودند، همه جا را پر کرده بود. 

و ديگري بود بسته  شم. يكي از آنها تقريبا" از اول جلسه چشمانختنامه ام نگاهي نيز به داوران مي اندا

خوب البته آنها قبال" : "د. با خود گفتماضمن خوش و بش با استاد راهنما به صحبتهاي من گوش نمي د

 .، صحبتم تمام شديک ساعتبعد از  ."ازندرساله را خوانده اند و بنابراين از دوباره شنيدن آن بي ني

شادابي و نهايتا"  ،اين آار باعث افزايش قندخون بودمبالفاصله شيريني و آب ميوه را پخش آردند. شنيده 

  ي آسان مي شد!هاسؤالپرسيدن 

 گفت: ،ب بوداهمان آه خو ،از دانشگاه خارج الهاي داوران رسيد. اولين داورؤسبه بعد از پذيرايي، نوبت 

ي پرسيد آه به همه نشان داد نه تنها رساله را نخوانده سؤالو سپس  "خوب نوشته شده است خيلي ،رساله"

ؤال را به روي سبا اشاره زيرکانه دوستان با تجربه، پرت بودن  است بلكه نسبت به موضوع هم بيگانه است.

او خارج ديگر سؤالهاي نامربوط  از زير خود نياوردم و در عوض به کلي گويي پرداختم و سعي کردم خود را

و تا قبل از آن که دانشجويان دکتري اش برايش  خود را در کشور صاحب نظر مي پنداردکه  دومين داورکنم. 

، تكيه اي بودچاپ کرده سطح پايين آن هم از نوع سال يک مقاله  هفتطور متوسط در هر  مقاله بيافرينند به

ر گفت: رساله پر از غلط است و شروع تبا تبخندلي اش انداخت و و دستش را روي پشتي ص داد به صندلي

فارسي را پاس و به ذآر غلطهاي اماليي و اشكاالت ويرايشي آرد. در پايان هم گفت آه شما بايد دقت آنيد 

  من هم تشکر کردم و متعهد شدم همه اشکاالت را رفع کنم. بداريد.

آارهاي نو وابداعات رساله باشد در  بهي بنيادين آه ناظر هاي علمي و پرسشهاسؤالخبري از متأسفانه اما 

 ،چهار سال آار علمي من ،حضار هم از همين نوع بود. در پايان با آف زدن داوران هاي بقيهسؤالميان نبود. 



، نمي دانم شايد ه امبه جمع دآاتير پيوست. اکنون ييد شدأآن تو بررسي پيامدهای  نتايجدقيق بدون ارزيابي 

  ي مثل استاد راهنمايم شده باشم.هم يک

در حال ريختن  ،زرد و خشک شدهکه برگ درختان نسيم شديدي در حال وزيدن است. امشب پاييز است. 

نه ياحساس می کنم خودم هم زرد شده ام. به نظر غريبه می آيم؛ حتی با خودم. از اين که خود را در آياست. 

بي کوزه سفالي يک نه می بينم بفهمم که ديگر حتی يدر آيببينم وحشت دارم. مي ترسم وقتی تصويرم را 

ارزش هم نيستم. شايد خواهر زاده هايم روزی در مصاحبه ای برای ورود به دوره دکتری از من ياد کنند و 

 ،دهددوست نداشت علمش را به خارجي ها ب .به همه چيز مثبت نگاه می کرد دايي جان خدابيامرز" :بگويند

 "!روحش شاد .تا به وطنش خدمت کندواست بماند می خ
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