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دستاوردهای نظام آموزشی دانشگاهی
اين ره كه تو می روی...

سيدعلی آل داود
مكرر می شنويم و يك بار هم در تلويزيون ديديم كه كسانی 
از دانشجويان دورۀ فوق ليسانس و دكتری برای تكميل 
موضوع  تعيين  از  پس  و  مدرک  اخذ  و  درسی  مراحل 
ديگری  به  را  آن  نگارش  و  تحقيق  و  تدوين  پايان نامه، 
می پردازند.  زياد  نسبتاً  وجهی  آن  ازای  در  و  می سپارند، 
آنان خود با موضوع تحقيق انتخاب شده بيگانه اند، عالقه ای 
هم نشان نمی دهند و سرانجام بی آنكه حتی يك بار آن را 
شركت  دفاع  جلسۀ  در  بگذرانند،  نظر  از  و  كنند  مطالعه 
مدرک  می شوند،  قبول  عالی  و  خوب  نمرۀ  با  و  می كنند 
می گيرند و به تدريج به جای همان استادان كه به اينان 
به  يا  می نشينند،  داده اند  ليسانس  فوق  و  دكتری  درجۀ 
می آيند. نائل  كشور  در  پژوهشی  و  علمی  عالی  مقامات 

اينها را شنيده بوديم اما نديده بوديم و باور آن هم سخت 
مشكل بود. بيش از همه، نقش استادان راهنما و مشاور 
به  مشاوره  و  راهنمايی  بدون  چگونه  است!  تعجب برانگيز 
دانشجو، رساله ای را كه در جريان پژوهش و تدوين آن 

قرار ندارند، تأييد می كنند و به آن نمرۀ عالی می دهند. 
اما چند واقعه و حكايت روی داد كه همه را ديديم 
نمونه  آوردن  از  پيش  خورديم.  افسوسها  و  كرديم  باور  و 
به نقل يك حكايت از زندگی روانشاد دكتر ذبيح هللا صفا 
می پردازم كه اخيراً در حين تحقيق برای تدوين ارج نامه 
سالنامۀ  در  يافتم:  دست  بدان  قديمی  نشريه ای  در  وی، 
مضمون  اين  به  خبری  1312ش  سال  به  مربوط  پارس 
سال  دانش آموز  صفا  ذبيح هللا  سيد  «آقای  شد:  ديده 
در   17/57 معدل  با  تهران  در  دارالفنون  دبيرستان  آخر 
سراسر ايران شاگرد اول شده است.» مالحظه می شود كه 
سخت گيری و دقت و مراقبت دبيران و مسئوالن فرهنگ 
در آن وقت به حدی بود كه احراز رتبۀ شاگرد اولی در 

سراسر كشور با چنين معدلی ممكن بوده است.

چندی پيش دو تن از درس آموختگان يكی از رشته های 
ارشد  كارشناس  عنوان  تازگی  به  كه  اجتماعی  علوم 
دوستان  از  كسی  معرفی  با  بودند،  يافته  فوق ليسانس  و 

همكاری  عنوان  به  تا  داشتند  مراجعه  من  به  دانشمند 
آزمايشی  مقاله ای  اسالمی  و  ايرانی  آثار  فرهنگ  با  قلمی 
بنويسند تا چنانچه مقبول بيايد همكاری و نوشتن را آغاز 
مقاله  نوشتن  سابقۀ  كه  شد  پرسيده  آنان  از  چون  كنند. 
اما  نداريم  مقاله  و  يا خير، گفتند نوشته  مطلب دارند  يا 
خوب  خيلی  درجۀ  با  كه  ما  ليسانس  فوق  پايان نامه های 
ببينيد.  را  آنها  می توانيد  و  است  موجود  شده  تصويب 
مختلف  فصول  از  متعددی  صفحات  اشتياق  با  و  گرفتم 
آنها را خواندم. رساله ها نثری پخته داشتند و نويسندگان 
به  بود  شده  انتخاب  كه  عناوينی  و  مربوطه  موضوع  در 
خوبی پژوهش كرده بودند. در مجموع رساله های مذكور 
از هر حيث مقبول و در مقايسه با بسياری از پايان نامه ها 
ارزشمند و حتی قابل چاپ و انتشار بودند. با خوشحالی از 
كشفی كه كرده بودم، به هر يك از دو نفر مزبور مقاله ای 
سفارش دادم. قرار شد پيش از تحرير نهايی و تايپ، مقاالت 
را ببينم و اشكاالت را برطرف كنم. پس از يكی دو هفته 
دو  هر  كردم.  حيرت  و  خواندم  آوردند،  را  مقاله ها  وقتی 
مقاله انشايی كودكانه داشت و معلوم بود كه نويسندگان 
نه تنها از عهدۀ تحقيق مطلب برنيامده اند، بلكه از نوشتن 
كسانی  را  رساله ها  مانده اند.  عاجز  هم  عادی  جملۀ  چند 

ديگر به سفارش تدارک ديده بودند.

از  يكی  به  حروف نگاری  برای  را  كتابی  پيش،  سال 
دفترهای فنی مقابل دانشگاه تهران سفارش دادم. روزی 
كه در آنجا دو ساعتی را به مقابله می گذراندم، دانشجويی 
و  خوانده  درس  فلسفه  دكترای  مقطع  در  شد  معلوم  كه 
می بايست پايان نامه خود را تحويل دهد به آنجا مراجعه 
داشت. پرسيد: رساله ام آمادۀ تايپ است، شما می توانيد 
كار حروف نگاری آن را تقبل نماييد. و چون پاسخ مساعد 
آيا  مانده  ناتمام  آن  فصول  برخی  كه  كرد  اضافه  شنيد، 
اشكاالت  و  كند  تكميل  را  آن   كه  می شناسيد  را  كسی 
را برطرف سازد. و سرانجام اذعان كرد كه رساله را اصًال 
انجام  آن  نگارش  و  تدوين  برای  اقدامی  هيچ  و  ننوشته 
كه  را  او  پايان نامۀ  نگارش  كه  خواست  آنان  از  و  نداده 
جهان  مشهور  فالسفۀ  از  تن  دو  آراء  مقايسۀ  آن  موضوع 
اسالم است قبول نمايند. به بقيه قضايا كاری ندارم، تصور 
می كنم به مبلغ شش ميليون تومان معامله جوش خورد.

هفتۀ بعد برای تحويل گرفتن كارم به همان دفتر رفتم 
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و چون هنوز تمام نشده بود، ساعتی را به انتظار گذراندم 
دانشجويی  خانم  دختر  بودم.  سرگرم  غلط گيری  به  و 
از  يكی  در  را  خود  ارشد  كارشناسی  هم  او  كرد.  مراجعه 
رشته های علوم انسانی گذرانده بود و فقط تحويل رسالۀ 
و  تازه تر  به كلی  او  پرسش  بود.  مانده  باقی  پايان نامه اش 
غريب تر بود. رسالۀ آماده و تايپ شده در موضوع خاص 
قفسه ها،  از  يكی  از  بالفاصله  دفتر  كارمند  می خواست. 
رساله ای را كه نزديك به موضوع وی بود بيرون كشيد و 
به جوينده تحويل داد. دانشجو يكی دو دقيقه آن  را ورق 
زد، پسنديد و به قيمت رساند. سرانجام پس از پرداخت 
بهای آن، فرمود يك صفحه كم دارد: تشكر از پدر و مادرم 

كه برای تدوين اين رساله دلسوزانه كمكم كرده اند!

تدارک چی  و  مقاله نويس  مؤسسات  اين  جسارت 
چاپ  تبليغاتی  آگهی  كه  رسيده  بدانجا  تا  پايان نامه ها 
می كنند  تردد  دانشجويان  كه  مراكزی  در  و  می كنند 
به  ديگر  اماكن  برخی  و  تهران  دانشگاه  مقابل  چون 
و  نشريات  در  گاه  آن  بر  افزون  می پردازند.  آن  توزيع 
روزنامه ها، هنرهای خود را به معرض نمايش می گذارند. 
هفته نامه ای  كه  هفته،  كتاب  نشريۀ  آنكه  حيرت آورتر 
چند  و  اخيراً  است  ارشاد  وزارت  به  متعلق  و  دولتی 
را  آگهيها  اين  كرده  تورق  آن را  سطور  راقم  كه  باری 

تصوير  كه  آگهيها  از  يكی  در  است.  رسانده  چاپ  به 
كمك  پيشنهاد  هم  دانشگاه  اساتيد  به  می بينيد  آن را 
شده بود: البد كمك برای نوشتن مقاله ای كه در ارتقاء 

مراتب علمی استاد مؤثر تواند بود!
متقاضی  دانشجويان  كه  است  مشكالتی  بيشتر  اينها 
هرحال  به  مدرک  چون  و  می آورند  وجود  به  مدرک 
مزايايی دارد از دست زدن به اين قبيل كارها ــ كه البته 
ــ  نيست  مردم  خانۀ  ديوار  از  رفتن  باال  و  سرقت  از  كم 
باكی ندارند. از سوی ديگر استادن و دانشكده های مربوطه 
هم حريمی و حصاری پيرامون خود كشيده اند كه ورود 

اساتيد ديگر به آن تقريباً محال است.
هر گروه علمی، دانشجو را مجبور می سازد كه استاد 
راهنما و مشاور را از ميان استادان همان گروه برگزيند. 
محال است. به زحمت گاه اجازه  انتخاب از بيرون تقريباً 
از  كنند.  انتخاب  ديگر  استادان  از  را  مشاور  كه  می يابند 
يا  راهنمايی  استادان،  برخی  مواردی،  در  ديگر،  سوی 
مشاورۀ دانشجويی را در مقاطع مختلف برعهده می گيرند 
كه در آن زمينه تخصص و مطالعه ندارند، به صرف آشنايی 
كلی با موضوع؛ و اگر بخواهيم اندكی بدبينانه بنگريم، به 
راهنمايی  قبول  به  گردن  درآمدی،  جلب  و  جذب  اميد 
اين پايان نامه ها می دهند. يكی از استادان می فرمود: استاد 
استاد  اينكه  از  كردم  تعجب  اما  شدم  دانشجويی  مشاور 
اطالعی  و  آگاهی  كمترين  مربوطه  زمينۀ  در  راهنمايش 
نداشت. خودش می گفت به اميد شما كه مشاور می شويد، 

راهنمايی اين دانشجو را پذيرفته ام.
از  رساله اش،  از  دفاع  هنگام  اخيراً  ديگر  دانشجويی 
شادروان دكتر علی اكبر سياسی رئيس پيشين دانشگاه و 
استاد روانشناسی دانشكدۀ ادبيات سپاسگزاری كرده بود! 
چون علت را جويا شده بودند، معلوم شد كه وی رسالۀ 
پيش  سال  شصت  پنجاه  رساالت  انبوه  ميان  از  را  خود 
دانشكدۀ ادبيات برگزيده بود، بی آنكه حتی يك بار بخواند 
و نام استاد تشكر شونده را عوض نمايد، با كمال شهامت 

در مسند دفاع از رسالۀ خود قرار گرفته بود.
دانشجوی ديگر به وقت دفاع از رسالۀ خود به قرائت 
صفحاتی از آن پرداخته بود، بی آنكه دريابد كه ماشين نويس 
بدبخت هنگام تايپ نهايی آن  را بر روی اوراق يك رو سفيدی 
حسابداری  اسناد  آن  ديگر  روی  بر  كه  بود  گرفته  پرينت 
مؤسسۀ حروف نگار ضبط گرديده بود و دانشجوی از همه 
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جا بی خبر، اسناد حسابداری و مطالب رسالۀ خود را درهم 
برای استادان و حاضران عرضه می كرد.

كار به جايی رسيده كه چندی پيش يكی از سردبيران 
مجالت دانشگاهی نقل می كرد كه يكی از استادان جوان 
رشتۀ فقه، مقاله ای را برای درج و چاپ به مجلۀ دانشگاه 
سپرده بود و مرتب جويای نتيجۀ كار بود. اتفاقاً داور اول 
كمال  سوم با  اما داور  تأييد كرده بودند،  مقاله را  و دوم 
تعجب اطالع داد كه مقاله عيناً فتوكپی مقاله ای است كه 
چاپ  مشهد به  مجلۀ دانشكدۀ ادبيات  سال پيش در  دو 
رسيده و متعلق به ديگری است، نويسنده هم حّی و حاضر 
از  جديدی  تايپ  زحمت  حتی  جسور  جوان  استاد  است. 

مقاله را هم به خود نداده بود.

اكنون چه بايد كرد؟ و چه راهی بايد گزيد تا از اين وادی 
خفت باری كه در آن گرفتار شده ايم نجات يابيم. اگر گفته شود 

كه معضالت اقتصادی كه دامنگير جامعه ما است، استادان 
و دانشجويان ما را كه فرهيخته ترين اقشار جامعه اند به اين 
ورطه كشانده و به محاصرۀ خود درآورده، شايد بيراه نرفته 
باشيم. پس خالصی چگونه ممكن است؟ اما نبايد نهفت كه 
مشكالت اقتصادی و تقليل درآمدها تنها علت نيست. پديدۀ 
ديگر كه عارض ما شده، انحطاط اخالقيات است كه استاد 
را  ما  اجتماع  ميانه حال  اقشار  از  بسياری  حتی  و  دانشجو  و 
از راه درست كسب دانش و علم آموزی منحرف و حواسها را 
متوجه زرق و برقهای زودگذر ساخته است. اگر می بينيم كه 
كثيری از دانشجويان خواه نا خواه برای ورود به دانشگاهها 
تالش می كنند ــ اگر از گروه اندک صرف نظر كنيم ــ هدف 
برای  آن  از  استفاده  و  مدرک  كسب  صرفاً  افراد  اين  بيشتر 
ارتقای مدارج اداری و موقعيتهای اجتماعی است و نه اعتقاد 
اين  از  خالصی  و  چيست  راه  علم اندوزی.  و  دانش آموزی  به 

گرداب چگونه ممكن است؟ شما بگوييد!
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