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«در زیج جستجو»

حریم عشق را درگه ،بسي باالتر از عقل است

کسي آن آستان بوسد ،که جان در آستین دارد
«حافظ»

* استاد بازنشسته گروه فارماکولوژی ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي ،تهران ،ایران

گابریل گارسیا مارکز ،نویسنده نامدار کلمبیائي که در ساا
 1982برنده جایزه نوبل ادبیات شد ،پیش از آنکه حافظهاش را
زنادهام کاه
ناماهاش را باا عناوان « 
ي 
آلزایمر بر باد دهد ،زنادگ 
روایت کنم» نوشت و منتشر کرد .هماین ،او «روایات کارد» و
کمي بعد هم ،هم رفت.
زندهایم تا در ساحت دانشگاه آماوزش
ما دانشگاهي هستیم ،
نهاا مهمتار ،یااد بادهیم
بدهیم ،پژوهش کنایم و شااید از ایا 
پرسشگار» باشاند .تلنگاری بازنیم بار

انمان را که «
دانشجوی 
ذهنشان تا سؤالي شکل بگیارد ،پروراناده شاود و بعاد از ماوام
گرفتن ،بر زبان یا کاغذ جاری شود تا پس از آن به جساتجوی
پاسخش برآیند .با پرسش از معلم و استادشان ،ذهن آنها را نیز
در ای ان راسااتا بساایج نماینااد .پاسااط بیعتاااً بااا اواناادن و
کتابها و مقاالت و نشریات مارتب فاراهم اواهاد

جستجوی
تهای دیگران در زمینه پاسط آن سؤا بایاد بارهاا و
آمد .روای 
بارها مرور شود یعني اواندن ،اواندن و باز هم اواندنِ آنچاه
افتهاند و عرضه کردهاند.
دیگران ی 
دیگر از مطالعهی جادی هار روزه و ننادین سااعته بارای
حضور در کالس درس یا همایشي علمي ،ابری نیست .ما اگر
دانشگاهي هستیم (یا زماني بودیم شااید) باه روز باود در حاد
مقدور البته .عاشق هم باودیم باه کاار کاالسماان و باه ایاده
حرفهایمان در جاان جاوان

يمان و به سؤا برانگیزی
پژوهش 
يکردیم تا به پاسط سؤالي برسیم
مستمعان دانشجو .پژوهش م 
يشدیم ،ومتاي در پایاان کاار و پیاداکردن
و سرشار از شوق م 
قماان ،دههاا ساؤا تاازه در ذهنماان
نسبي پاسط سؤا تحقی 
يشاد .اماروزه
يزند و میان سطرهای گزارش مستقر م 
جوانه م 

يشود ،به عدد مابل اعتناست اما شاماری از آنهاا یاا
پژوهش م 
برای رفع تکلیف است یا برای کسا ترفیاع .در ایان دو وادی
مالت عشق در کار نیست و برای «دانشگاهي» ماندن به معنای
عرقریازان روحماان
ااص کلمه بعید است کفایت کند .نتیجه 
يشود اماا باا
ينشیند ،به زیور بع آراسته م 
البته بر کاغذی م 
يشاود .بارای شاماری از «اهال
کما تأسف کمتر اواناده ما 
دانشگاه» (به دالیلي که گفته شد) شوق اندکي بارای اوانادن
يشویم (کارهایمان) .فرضای هماان
بامي مانده است .ما داوری نم 
يااورد .ساؤالمان و پاساط
کنکاشگار محان نما 

با ذهنهای
يکناد و
سؤالمان جلوه و اهمیتي در معیارهای جهان پیادا نما 
سهم ما در روزگاراني نشمگیر بود در برافراشاتن بناای رفیاع
دانش بشری ،کاستي یافته است .کم جلوه شدهایم در عرصهای
ونها نفر ش و روز در کار برکشیدن آن بنا باه بااال و
که میلی 
سهااای آمیختااه بااا
باااالتر هسااتند .شاامار تحقیقااات و تاادری 
ينمایاد .اگار ماا نناین باشایم ،تکلیاف
عشقمان ،آب رفته م 

ندهی کشورمان؟ در ایان دنیاای
يشود؟ آی 
یمان نه م 
دانشجو 
ستادهایم؟ مرار بود «در زیج جستجو»

سخت و وامعي ،ما کجا ای
يتوانناد راات
ستادهی ابادی باشایم ،هساتیم؟ کسااني ما 
ای 
بربندند و در ناکجاآبادی دیگر دنبا گمشادهی ااود بگردناد.
آسانترین کار باشد ،اما نبایاد «مانادن» و کاارکردن

این شاید
ي لباد،
در این املیم و در همین شرای اسات کاه «آناي» ما 
يشاود.
يدانیم نه بر سرش آمده و نرا دیده نما 
«آني» که نم 
يشاود؟
پس ما زندهایم که نه؟! راساتي «روایات» ماا ناه ما 
روایت روزگار ما در دانشگاهمان!
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