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د کتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی              روایی و ناروایی

مگر باید هر مصاحبه ای چاپ شود؟

در یکی از ماهنامه های نوپا،  مصاحبه ای با یکی از همکاران  
که خود را استاد و پروفسور دانشگاه های ایران و کانادا معرفی کرده، 
با تیتر "..برخی از دوستان نگران هستند که بازار دنگال آزمایشگاه 
دنگال تر شود" چاپ کرده است. من انگیزه گوینده  را دریافتم ولی 
در   بفهمند،  را  دنگال  واژه ی  معنی  بخواهند  که  برای خوانندگانی 
لغت نامه ی دهخدا آمده است  "دنگال :  اسب درازگردن بی اندام.  
سخت فراخ و بزرگ : اتاقی دنگال ؛ خانهٔ  سخت فراخ . اتاقی بغایت 
فراخ و بزرگ با سقفی بلند. " با خواندن درونمایه ی آن شگفتی ام  
او  از  زدم.  تلفن  ماهنامه  آن  مسوول  مدیر  به  ناگزیر  به  بیشتر شد. 
پس   : گفتم  خیر.  گفت  شناسید؟  می  را  دکتر  این  شما  پرسیدم، 
چرا سخنان او را نوشتید؟ آیا او به راستی استاد و پروفسور است؟ 
گفت:  نمیدانم ولی مسوولیت مصاحبه بر گردن خود گوینده است.
نپرسیدم.  اما  چیست؟  کارش  مسوول  مدیر  پس  بپرسم:  خواستم 
ولی خواننده  ی ارجمند شاید بپرسد چالش شما سر چیست؟ باید 
نام  نوپا که  این نشریه   این است که مدیر مسوول  بگویم: چالش 
آزمایشگاه را با خود یدک می کشد، چگونه از یک دکتر که  مدعی 
کانادا است،  وپروفسوری   ایران  دانشگاه های  دانشگاهی  استادی 
نمی پرسد، شما استاد کدام دانشگاه هستید؟ دکترای "پی اچ دی" را 
از کجا گرفته اید؟ آن هم کسی که مدعی استادی یک  دوجین رشته 

تخصصی است  و هیچگونه پیش شناختی از او در دست ندارد.
اگر  از خواندن درونمایه ی گفتگو، دریافتم که  بهر روی، پس   
این  تیترانگلیسی و مدارک  علمی  باشد، بی گمان  دنگالی در کار 
انگلیسی نوشته  با  آزمایشگاه  است،  او که دکتر علوم  دکتر است. 
پروفسور دکتر، DCLS )یعنی دکترای علوم آزمایشگاه بالینی، که 
بالینی نیست( بعد از آن  هم نیز ایمنولوژی، ...و.. و سپس  چند 

دوره دیگر(.  
نداشتم،  را  همکار  این  با  آشنایی  افتخار  کنون  تا  چون 
و  حقیقی  دنیای  در  که  واداشت  مرا  نگاری،  روزنامه  خویشکاری 
مجازی به جستجو بپردازم.  نتیجه  این جستجو به راستی خواندنی 
است. برای کسانی که شکیبا نیستند، باید بگویم،  در این مصاحبه 
این همکار حتا نام خود را درست نگفته و با پسوند نام خانوادگی 
خود را معرفی کرده است. مدارک مورد ادعای ایشان دارای  راست 
آزمایی نیست )او فوق دیپلم و دکترای علوم آزمایشگاهی دارد( و 
این پرسش   به  پاسخ  او در  بهره است.  بی  از سنجیدگی  سخنانش 
آزمایشگاهی  علوم  ای  حرفه  دکترای  احیای  به  راجع  نظرتان  که 
چیست؟ می گوید: "...من گاهی مقاالتی را مطالعه می کنم  از این 
که می بینم آن ها را فرد یا افراد متخصص نوشته اند، واقعا احساس 
ی  کلمه  اگر  که  خواندم  جایی  در  اخیرا  نمایم.  می  شرمندگی 

DCLS  )دکترای علوم آزمایشگاهی( در اینترنت سرچ شود، چهار 
مطلب هم برای آن باز نمی شود. حال خواهش من این است که 
هرکسی که به این موضوع شک دارد، این کلمه را سرچ کند تا ببیند 

که 117 صفحه برای این عبارت باز می شود" 
در پاسخ به ایشان باید گفت: که او با افزودن حرف C  که کوتاه 
جای  به  آزمایشگاهی"  علوم  دکترای   " به  است،   کلینیکال  شده 
DLS، کلمه ی   DCLS  را در گوگل جستجو کرده  و به گفته ی 
گفته  ما  کهن،  های  شماره  از  )دریکی  شده  باز  صفحه   117 خود 
بودیم که دکترای علوم آزمایشگاهی تنها ویژه ایران بوده و در جایی 

دیگر یافت نمی شود(. 
این نیز مانند دیگر مدرک های ناروایی که ردیف کرده، از هیچ 
راستی آزمایی برخوردار نیست. او اگر خدای ناکرده بخواهد شرمنده 
شود، انگیزه برای آن کم نیست. اما چگونه من به مدرک های وی 
دیده  کامل  نام  با  بار  دوسه  گوگل،  جستجوی  در  شدم؟  گمان  بد 
که  بود  کام خودم  آن ها، سایت تشخیص دات  از  یکی  می شود. 
می شود.   دیده  ایران  از شهرهای  یکی  در  او  آزمایشگاه  نام  آن  در 
و  آزمایشگاه  تابلوی  دارای  شهر  آن  در  اسفند 1387،   پایان  تا  او 
کما بیش حضور داشته است )یعنی تا آغاز سال 1388(. او دارای 
دانشنامه های فوق دیپلم و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی بوده 
دکترای  با  ایرانی  دکتر  یک   اگر  دانند،  می  خوب  همکاران  است. 
کادمیک، بخواهد مدارک مورد اشاره ی ایشان را دریافت کند و به  آ
مقام دانشیاری و استادی) که در مصاحبه ردیف شده( برسد، دست 
کم 13 سال به زمان نیاز دارد. اکنون اگر این زمان را به  سال 1388 
بیافزاییم، به  سال  1401می رسد. پس خواننده  و آقای مدیر مسوول 

آن ماهنامه می تواند در باره ی روایی این مصاحبه داوری کند.
 آقای دکتردر پاسخ به یک پرسش، گفته است  که "احیای دکترای 
که  این  داشت،اول  خواهد  پی  در  مزیت  چند  آزمایشگاهی  علوم 
طیف بزرگی از دانشجویان ما دلگرمی پیدا می کنند که این دلگرمی 
به نوبه ی خود منجر به تالش بیشتر آنها خواهد شد". یکی نیست 
به این آقای دکتر بگوید،  مگربرای  دلگرمی دانشجویان)که رتبه ی  
بیشترشان  در کنکور، چند دهک از دانشجویان  پزشکی پایین تر 

است(  راه "پی اچ دی بالینی"  که بازاست کافی نیست؟. 
به روز گسترده تر می شود و  بالینی، روز  رشته های آزمایشگاه 
دیگر دکترای عمومی بسنده نیست و دانشجویان باید در یک رشته، 
تخصص و فوق تخصص بخوانند. بهر روی ما همه ی همکاران را 
ارجمند می پنداریم، ولی به نام یک همکار و روزنامه نگار، هیچ 

ناروایی را بر نمی تابم.


