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 «جستجو جیدر ز»
 

 دکتر فرشاد روشن ضمیر*

 
 دارد نیآن آستان بوسد، که جان در آست يکس باالتر از عقل است  يعشق را درگه، بس میحر

 «حافظ»        
 

 

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

 

که در ساا    يائینامدار کلمب سندهیمارکز، نو ایگارس لیگابر

اش را از آنکه حافظه شیپ ،شد اتینوبل ادب زهیبرنده جا 1982

ام کاه  زناده »اش را باا عناوان   ناماه يبر باد دهد، زنادگ  مریآلزا

و « کارد  تیا روا»او  ن،ینوشت و منتشر کرد. هما « کنم تیروا

 هم رفت. ،بعد هم يکم

تا در ساحت دانشگاه آماوزش   میازنده م،یهست يدانشگاه ما

 میباده  ادیا  ،مهمتار  هاا نیا از ا دیو شاا  میپژوهش کنا  م،یبده

بار   میبازن  یباشاند. تلنگار  « گار پرسش»مان را که انیدانشجو

پروراناده شاود و بعاد از ماوام      رد،یا شکل بگ يالؤذهنشان تا س

 یشود تا پس از آن به جساتجو  یکاغذ جار ایتن، بر زبان گرف

 زی. با پرسش از معلم و استادشان، ذهن آنها را نندیپاسخش برآ

بااا اواناادن و  عتاااًی. پاسااط  بناادینما جیراسااتا بساا نیاادر ا

مارتب  فاراهم اواهاد     اتیها و مقاالت و نشرکتاب یجستجو

بارهاا و   دیا باا  ؤپاسط آن س نهیدر زم گرانید یهاتیآمد. روا

و باز هم اواندنِ آنچاه   ندناواندن، اوا يعنیبارها مرور شود 

 اند.اند و عرضه کردهافتهی گرانید

 یسااعته بارا   نیهار روزه و نناد   یجاد  یاز مطالعه گرید

. ما اگر ستین یابر ،يعلم يشیهما ایحضور در کالس درس 

 ( باه روز باود در حاد   دیشاا  میبود يزمان ای) میهست يدانشگاه

 دهیا ماان و باه ا  باه کاار کاالس    میمقدور البته. عاشق هم باود 

در جاان جاوان    مانیهاحرف یزیا  برانگؤمان و به سيپژوهش

 میبرس يالؤتا به پاسط س میکرديدانشجو. پژوهش م ستمعانم

 داکردنیا کاار و پ  انیا در پا يومتا  م،یشديو سرشار از شوق م

در ذهنماان   ا  تاازه ؤهاا سا  ماان، ده قیا  تحقؤپاسط س ينسب

شاد. اماروزه   يگزارش مستقر م یسطرها انیزند و ميجوانه م

 ایا از آنهاا   یشود، به عدد مابل اعتناست اما شامار يپژوهش م

 یدو واد نیا . در اعیا کسا  ترف  یبرا ایاست  فیرفع تکل یبرا

 یماندن به معنا «يدانشگاه» یو برا ستیمالت عشق در کار ن

روحماان   زانیا رعرق جهیکند. نت تیاست کفا دیااص کلمه بع

اماا باا    شودي بع آراسته م وریبه ز ند،ینشيم یالبته بر کاغذ

اهال  »از  یشامار  یاشاود. بار  يکما  تأسف کمتر اواناده ما  

اوانادن   یبارا  يکه گفته شد( شوق اندک يلی)به دال« دانشگاه

ماان  هی(. فرضا مانی)کارها میشوينم یمانده است. ما داور يبام

المان و پاساط  ؤااورد. سا  يگار محان نما   کنکاش یهابا ذهن

کناد و  ينما  دایا جهان پ یارهایدر مع يتیالمان جلوه و اهمؤس

 عیا رف یر بود در برافراشاتن بناا  ینشمگ يسهم ما در روزگاران

 یادر عرصه میااست. کم جلوه شده افتهی يکاست ،یدانش بشر

آن بنا باه بااال و    دنیها نفر ش  و روز در کار برکشونیلیکه م

بااا  ختااهیآم یهاااسیو تاادر قاااتیباااالتر هسااتند. شاامار تحق

 فیا تکل م،یباشا  نی. اگار ماا ننا   دیا نمايمان، آب رفته معشق

 یایا دن نیا کشورمان؟ در ا یندهیآ شود؟يمنه  مانیدانشجو

« جستجو جیدر ز»مرار بود  م؟یاستادهیما کجا ا ،يسخت و وامع

توانناد راات   يما  يکساان  م؟یهسات  م،یباشا  یاباد  یستادهیا

ااود بگردناد.    یدنبا  گمشاده  گرید یبربندند و در ناکجاآباد

و کاارکردن  « مانادن » دیا کار باشد، اما نبا نیترآسان دیشا نیا

 لباد،  يما  «يآنا »اسات کاه     یشرا نیو در هم میلام نیدر ا

شاود.  ينما  دهینه بر سرش آمده و نرا د میدانيکه نم «يآن»

 ؟شاود يماا ناه ما    «تیا روا» يکه نه؟! راسات  میاپس ما زنده

 مان!روزگار ما در دانشگاه تیروا
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