معانی
از تی ای شروع می کنیم .تی مثل تی بی تی و ای مثل ای دل غافل .دانشجویی که سه سال از دبیرستان دور
است از تجربه اش می گوید ،اشاره به درسی است که او دو سال پیش گذرانده :استاد وقت ندارد که مساله
سر کالس حل کند یا تکلیف شب صحیح کند .به همین دلیل دستیاری اختیار می کند و چند نمره ی درس را
هم به او واگذار می کند مثال چهار نمره.
اما پست داک .چنان که می دانید پست در این جا به معنی اداره پست نیست .دانشجوی دکتری که تازه از
رساله اش دفاع کرده نزد استاد راهنمایش می ماند .استاد راهنما می شود استاد پست داک .اول این که
آیین نامه چنین انتخابی را مجاز می شمارد .و بعد هم خب چه بهتر از این .دانشجو در شهر مستقر است.
اگرچه از رساله اش دفاع کرده اما حتما ایده های نیمه تمام موجود است و می توان با بازدهی فراوان به
آن ها پرداخت و به اصطالح آن ها را به ثمر نشاند.
حال فرض کنید که پست داک ،دانشجوی دکتری استاد پست داک نباشد .تصور استاد در این حالت این
است که پست داک یک ساله که اصال وجود ندارد و تازه اگر هم باشد بی فایده است چون در یک سال که
نمی شود کاری کرد .راه حل استاد پست داک :من رساله ی پست داکم را یاد می گیرم!
حتما می گویید عجب فکری ،چطور این فکر به ذهن من خطور نکرد؟ پاسخ بدیهی آن است که فکر بی نظیر
به ذهن هرکسی خطور نمی کند .اما پاسخ دیگری هم هست .این که استاد راهنمای رساله دکتری بی شک
در فاصله چند صد کیلومتری است نه بیشتر .استاد رساله و دانشجوی اخیرش ایده های نیمه تمام دارند.
آدرس استاد پست داک هم که معلوم است .بله حال می شود کاری کرد .خالصه مساله به قول ریاضیدان ها
به حالت قبل کاهش می یابد .پس رک به حالت قبل .بدین ترتیب همه بهره مند می شوند و چنین است که
پست به معنی اداره پست نیست.
و اما ارزیابی م م فقط دست نگه دارید )به این داشتم فکر می کردم که بی شک منظورمان از دانشجو
و استاد و دانشگاه آن بی نظیر دانشجو و بی نظیر استاد و بی نظیر دانشگاه که نیست — بی شک نیست
پس می شود ادامه داد(
ارزیابی در محیط دانشگاه همه چیز را در شان خودش می نهد .دانشجو لزومی ندارد از سرفصل خبر داشته
باشد .استاد قرار است همه ی کالس ها را تشکیل دهد و شکی در این نیست .حالت های خاص جور دیگری
به میان می آیند نه با ارزیابی دانشجو از استاد .سوال ها یا تشریحی است یا پاسخ را در خود گنجانده و
فقط میزان را از دانشجو می پرسد .روحیه ای که ارزیابی القا می کند اعتماد است .دانشجو در چنین محیطی
همواره در حال یادگیری است .و البته استاد نیز هم.
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