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| محمدرضا مهدوی عباس آباد●| اگر مجموعه معارف و تعالیم اسالمی را به درختی ریشه دار و پر شاخ و 
برگ تشبیه کنیم، آموزه های اعتقادی به منزله ریشه، احکام و موازین فقهی، بسان شاخ و برگ و اخالق، به مثابه 
میوة آن درخت خواهد بود. به دیگر سخن، هدف نهایی و غایت فقهای دین، برطرف کردن کاستی های رفتاری و 
درمان بیماری های نفسانی و پرورش »انسان کامل« و در نتیجه برپایی جامعه مطلوب و برخوردار از موازین صحیح 
اخالقی اســت چنان که در حدیثی از پیامبر)ص( آمده است: »انما بعثت ال تمم مکارم االخالق«: بی گمان من )به 
پبامبری( مبعوث شدم تا مکارم اخالقی را به اتمام رسانم. مقوله اخالق در اسالم، از چنان جایگاهی برخوردار است 
که بر اساس یکی دیگر از احادیث نبوی، خلق نیک، نیمی از دین است. )حسن الخلق نصف الدین( بر اساس این 
واقعیت، بر تمامی اقشار جامعة اسالمی است که در تربیت نفس و تهذیب اخالق، سعی بلیغ کنند و با بهره گیری 
از آموزه های قرآنی و منابع سرشار روایی و با تأسی به نقش و سیره پیشوایان دین و بزرگان اخالق، رفتار فردی 
و جمعی خود را آن چنان که مطلوب صاحب شــریعت است، سامان بخشند. در این میان باید به دانشجویان، با 
اهتمامی ویژه نگریست، زیرا از یکسو، شاهد اثر پذیری خانواده ها و دیگر جوانان به خصوص دانش آموزان از این 
قشر هستیم و از سوی دیگر، این جمعیت، مدیران و کارگزاران آینده خواهند بود و بی گمان منش و اخالق آنان، 
نقشی تعیین کننده در تعالی یا انحطاط جامعه در ابعاد گوناگون آن خواهند داشت. این نوشتار در مقام بررسی 
و تحلیل مسائل اخالق دانشجویی از جمله جایگاه و تعریف آن، پیشینه بحث، اخالق دانشجویی از نظر اسالم و 

بررسی نمونه ای از چالش های اخالق دانشجویی تحت عنوان ارتباط دانشجویان دختر و پسر است.
واژگان کلیدی: اخالق دانشجویی، ارتباط، اسالم، چالش، دختر و پسر

جایگاه و تعریف و مسائل عمده اخالق دانشجویی
اخالق دانشجویی زیر مجموعه اخالق آموزش و پرورش قرار می گیرد و عرصه های مختلف حیات و فعالیت 
دانشجو را دربر می گیرد. از هنجارهای حاکم بر نوع برخورد با استاد، مدیران و هم کالسان تا هنجارهای حاکم 
بر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و الزامات اخالقی در محیط خوابگاه و... ولی آسیب های آموزشی ذیل بیشتر 

توجه نویسندگان و پژوهشگران اخالق در آموزش عالی را به خود معطوف داشته است:
تقلب در امتحانات، سرقت ادبی و رونویسی از کار دیگران به هنگام تحویل پروژه های موظفی، کمک گرفتن یا 

کمک دادن غیر مجاز در انجام تکالیف انفرادی، کشف و پخش سؤاالت امتحان یا کلیدهای تست.
اصول و مقررات رفتار شرافتمندانه1 در برخی مدارس و مراکز آموزش عالی برای مساعدت در جهت کشف، 
بازدارندگی، تنبیه متقلبان و متخلفان تدوین شده است. این منشورها از دانش آموزان و دانشجویان می خواهند 
که به رعایت اصول و قواعد رفتار شــرافتمندانه متعهد شــوند. همین طور ممکن است از دانشجویان شاهد 

گذری بر اخالق دانشجویی از
 منظر اسالم با آسيب شناسی آن 

● استاد یار دانشکده الهیات و 
علوم اسالمی دانشگاه تبریز

mohamadrezamahdavi1343@
yahoo.com
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صفحه ای از گلستان سعدی
اثر میر سید علی

تخلف بخواهند که موارد تخلف را گزارش کنند و ممکن اســت دادگاه یا هیئت منصفه دانشــجویی درباره تخلف 
دانشجو داوری کند. بررسی ها نشان داده که تقلب و تخلف در مدارس متوسط و عالی که از اصول و مقررات رفتار 

شرافتمندانه پیروی می کنند، کمتر است )اخالق کاربردی، ص112، 2(.

پیشینه بحث
این شاخه از اخالق کاربردی به صورت مستقل از علوم جدید محسوب می شود و دردهه های پایانی قرن بیستم 
شکل گرفته، اما رگه ها و ریشه های آن تحت عنوان کلی تعلیم وتربیت مورد بحث واقع شده است. مخصوصاً در آرای 
دانشمندان مسلمان در تعلیم وتربیت وظایف و آداب متعلمین مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است که به برخی 

نمونه های آن اشاره می شود:
1. جاحظ متکلم و ادیب معروف قرن دوم و سوم )15۰-255ق( در تعلیم و تربیت، برای تشویق و تنبیه، نقش 
برجســت های در نظر گرفته است. به عقیده وی تالش فرد در آموختن مطالب، باید مورد قدردانی و تشویق قرار 
گیرد و ســهل انگاری و سستی او با نکوهش و تنبیه پاسخ داده شود. این روش تربیتی در رشد و تعالی آموزش و 
پرورش تأثیر شایانی دارد. منتها به نظر وی، روش تربیتی تشویق و تنبیه، زمانی نتایج ارزنده خود را به دنبال دارد 

اخالق دانشجویی 
زیر مجموعه 
اخالق آموزش 
و پرورش قرار 
می گیرد و 
عرصه های مختلف 
حیات و فعالیت 
دانشجو را دربر 
می گیرد
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که در اجرای آن، اصول و نکاتی رعایت شــود، در غیر این صورت نه تنها نقش تربیتی خود را ایفا نمی کند، بلکه 
گاهی پیامدها و آثاری سوء و منفی در پی خواهد داشت )آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم، ج1، ص 49ـ  5۰(.   
2. قابسی )329-4۰3هـ.ق( که به عنوان یک محدث و فقیه و متکلم و معلم از سوی علمای مشهور معاصر خود 
پذیرفته شده است، در بین 15 اثر شناخته شده او که بیشتر درباره اصول عقاید و عبادات و حقوق اسالمی هستند 
اثری نیز در تعلیم  و تربیت با نام »الرســاله المفصله الحوال المتعلمین و احکام المعلمین و المتعلمین« دارد که 

نشانگر لیاقت و توانایی علمی او در بین علمای تعلیم  و تربیت اسالمی است.
قابسی در این کتاب در خالل مباحثات خود مناسبات حقوقی دانشجویان با معلمین و سایر مسائل را مطرح و 
جواب ها و راهنمایی های کلی را ارائه کرده است، به عنوان مثال می توان به این موارد اشاره کرد: آیا می توان به جای 
معلم و لو موقتا از محضر شخص دیگری استفاده کرد؛ اگر به علت مهاجرت یا مسافرت معلم عوض شود چه مسائلی 
پیش می آید؟ آیا دانشــجو به جز تحصیل می تواند به کار دیگری بپردازد؟ تحت کدام شرایط اجباری و چه زمانی 
معلم مجاز اســت درس را تعطیل کند؟ اگر برای ادای شهادت به محکمه ای دعوت شود و نیز او تنها شاهد دعوا 
باشد و محاکمه در مکان دوری تشکیل گردد و بدین مناسبت مسافرتی ضروری پیدا کند وضع درس و کالس و 
دانشجو چگونه باید باشد؟ ذکر این گونه نکات دقیق و تجزیه و تحلیل وظایف و اختیارات هر گروه موظف در تعلیم 
و تربیت، تسلط قابس را در آموزش و تدوین نظامنامه و آیین نامه از سوی وی نشان می دهد )تارخ تعلیم و تربیت 

در اسالم، ص 53 ـ 55(. 
3. ابن خلدون )۷32-8۰8ق( در مقدمه معروف تاریخش مطالب پر ارجی در مورد آداب و اخالق دانشجویی ارائه 

می دهد از جمله می نویسد:
دانشجویان نیز در تحصیل وظایفی دارند و باید در این راه ثابت قدم باشند و دنباله درس ها را رها نکنند چه در صورت 
سستی و ترک تحصیل، آنچه را که یاد گرفته اند فراموش می کنند و ناسودمند و بیکار، بار می آیند. ابن خلدون به این اهل 

تأکید می کند که برای کسب دانش محرومیت و سختی باید کشید و استقامت داشت و تکرار کرد.
روش دیگری که دانشــجویان ملزم به رعایت آن هستند عدم اشتغال به دو موضوع در زمان واحد است چرا که 
تداخل مباحث ســبب گسیخته شدن رشته تفکر و اندیشه شــده و یادگیری هر دو مطلب را دشوار خواهد کرد 

)مقدمه ابن خلدون، ج2، ص1132(. 
4. خواجه نصیر الدین طوسی )م 6۷2 هـ.ق( ظاهراً نخستین کسی است که کتاب مستقلی در اخالق دانشجویی 
با عنوان »کتاب آداب المتعلمین« نوشته و دارای فصول و ابوابی است که همواره دانشجو را مورد خطاب قرار داده 
است. ابواب کتاب او به طور اجمال در ماهیت و فضیلت علم، انگیزه های دانشجویی، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب 
استاد، انتخاب هم شاگردی، تالشگری و برنامه ریزی در عرصه تحصیل، توکل، اعتماد به نفس، تقوا، مهربانی، فروتنی 
دانش پژوهان و راه های نیرومند ســاختن حافظه و توســعه دانش و ضرورت های بهداشتی در زندگی دانشجویی 

خالصه می شود )آیین اخالقی دانشجویان، ص 1۷(.
ـ.ق( دیگردانشمند بزرگ شیعی است که کتاب »منیة المرید« را در این راستا تألیف کرده  5. شهید ثانی )م966 ه
است. کتاب او مفصل تر از کتاب پیشین و دارای یک مقدمه در فضیلت علم و عالم و سه فصل و یک خاتمه است که 
ضمن آن به آداب و وظایف شاگرد و معلم، آداب فتوا و مفتی و مستفتی و در باب سوم به آیین نگارش و نگهداری کتب 

پرداخته و خاتمه را به ذکر مطالب با ارزش اختصاص داده است )مآخذ باال، منیه المرید، ص1۰3(.

اخالق دانشجویی از نظر اسالم
جایگاه دانشجو

دانشجویان در میان مردم مرتبتی بس سترگ دارند، به گونه ای که چون فطرت، دانش و دانشجویان را می ستاید، 
دانشجویان هدفدار از محبوب  ترین گروه های جامعه در شمارند و مردم در درون خود ارادت ویژه ای به دانشجویان 
نشان می دهند. این محبوبیت در زمین منحصر نیست، بلکه طالبان علم واقعی که خالصانه برای رضای محبوب 
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در طلب دانش اند، بیش از آنکه در روی زمین معلوم القدر باشند و بهره ببرند، در آسمان ها و ملکوت عزیز شناخته 
شده اند. در روایتی چنین آمده است:

»فرشــتگان آســمان، به خاطر خشنودی از کار دانشــجو، بال های خود را در برابر دانشــجو فرود می آورند.« 
)منیه المرید، ص1۰۰(  

دانشجوی واقعی از چنان مقام و منزلتی برخوردار است که بنابر حدیثی، پیامبر گرامی اسالم فرمود:
»من احب ان ینظر الی عتقاء الل من النار فلینظر الی المتعلمین...« )آیین اخالقی دانشجویان، ص1۷2( 

البته با توجه به دیگر نصوص دینی، کسانی از آتش و کیفر اخروی، آزاد هستند که پیش از آن خود را از هواهای 
نفسانی و امیال شیطانی آزاد و رها کرده باشند.

دانشجو و ارتباطات
ارتباط دانشجو و استاد

از ضایعات سیستم آموزشی کالسیک برداشتن پیوندهای قلبی بین استادان و دانشجویان است. وارد شدن مفهوم 
مدرک، آزمون و اجبار به محیط های آموزشــی، احساســات عاطفی و معنوی را بین استاد و شاگرد کم رنگ کرده 
است، به گونه ای که در بسیاری از موارد، مریضی استاد بیش از سالمت او مورد رضایت دانشجو قرار می گیرد چرا که 
دانشجویان، دانش را نمی جویند بلکه در جست وجوی راه آسان برای دریافت مدرک بدون آزمون یا با آزمون خیلی 
آسان و دست به نمره ای خوب و بدون حضور در کالس هستند و اگر پیوندی به حکم ضرورت ایجاد شود فقط بین 
گوش ها و دست ها و زبان هاست ولی بین قلب ها و نفس ها هیچ رابطه ای برقرار نمی شود اما در سیستم های آموزشی 
آزاد که به جای نمره محور، آموزش محورند، نخست دانشجو، نه تنها استادش را دوست دارد، بلکه به او عشق می ورزد 
ســپس از او درس می آموزد، شــاید هم به این دلیل که او خودش با میل و رغبت استادش را انتخاب کرده و هیچ 
سیستمی او را تحمیل نکرده است )اخالق و آداب دانشجویی، ص125ـ  12۷(. در البه الی روایات، به حقوق فراوان 

استاد به شاگرد بر می خوریم که از جمله آن هاست: )دانشجو، تربیت، پویایی، ص239ـ  24۰( 
● تواضع و فروتنی:در فرازی از سخنان رسول خدا )ص( آمده است: »تواضعوا لمن تعلمون منه: نسبت به کسانی 

که از آنان، دانش فرا می گیرید، فروتنی کنید.«
● تکریم و تعظیم:در عبارتی از امام سجاد )ع( آمده است: »و حق سائسک بالعلم التعظیم له و التوقیر لمجلسه: حق 

)استاد( و راهبر علمی تو این است که او را بزرگ داشته، مجلسش را گرامی بداری«
عنوان تکریم و تعظیم به سبب عام و گسترده بودنش، دربر گیرنده مصادیق فراوانی است که بر جوینده دانش و 
کمال، الزم اســت آن ها را به دقت رعایت کند از جمله: در حضور او تکیه نکردن، دراز نکردن پاها، شوخی سبک 
نکردن، با صدای بلند نخندیدن، پشت به او ننمودن، کج و خیره به او نگاه نکردن، بر بدن و لباس او دست نگذاشتن، 
پیشاپیش او راه نرفتن، در حضور او با دیگر دانشجویان بد خویی و مشاجره نکردن، در اثنای درس با یکدیگر سخن 
نگفتن و به مطالعه یا نوشتن درس دیگری نپرداختن، برخاستن هنگام ورود او به کالس، حضور قبل از استاد در 
کالس، اجازه گرفتن هنگام ورود به کالس و خروج از آن، او را با نام خطاب نکردن، بلکه استفاده از عناوینی مانند 

»استاد« و امور دیگری که برخی از آن ها به سبب اهمیتشان به طور مستقل در روایات آمده اند.
● درس او را به نیکی گوش دادن:

در سخنی از امام علی )ع( آمده است:
هرگاه در حضور عالم نشستی، بر شنیدن )سخن او( حریص تر باشد تا سخن گفتن )با او( و نیک گوش دادن را 

فرا بگیری همان گونه که نیک سخن گفتن را فرا می گیری، و سخن هیچ کس را قطع مکن.
● افراط نداشتن در پرسش گری:

از امام علی )ع( نقل شده است: ان من حق العالم ان ال تکثر علیه السؤال: از جمله حقوق شخص عالم این است 
که از او زیاد نپرسی«

آسیب ها و 
مشکالت فرا روی 
دانشجو به عواملی 
چند بستگی دارد 
از جمله از دست 
دادن فرصت ها 
و عمر گران بها، 
وقت گوهری 
گران بهاست که 
در گرانی و ارزش 
هیچ چیزی به 
پای آن نمی رسد 
اگر چه مدت 
عمر انسان در این 
دنیا محدود و در 
مقایسه با ابدیت 
اندک است اما 
اگر انسان قدر 
آن را بشناسد و 
از لحظه لحظه آن 
به خوبی استفاده 
کند، تردیدی 
نیست که توشه 
ابدیت را می تواند 
از آن برگیرد
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● پیش نگرفتن در پاسخگویی:
در ادامه حدیث باال آمده است: »... و ال تستبقه فی الجواب: از جمله حقوق عالم این است که در پاسخگویی بر 

او پیش نگیری.«
● پرهیز از غیبت افراد در حضور او:

غیبت کردن از افراد، در همه حال ناپســند است و در حضور اســتاد، ناپسندتر، زیرا این کار موجب ناراحتی او 
می شــود، در ادامه حدیث مزبور از قول امام علی )ع( آمده اســت: »و ال تغتاب عنده احدا: و در حضور او از کسی 

غیبت نکنی.«
● ابراز خستگی نکردن از ادامه درس:

از امور ناپسند که در بسیاری از مراکز آموزشی ما رواج یافته این است که هنوز وقت مقرر برای تدریس، به پایان 
نرسیده، استاد با چهره های خسته و عبارت »خسته نباشید« برخی از دانشجویان روبه رو می شود و از این لحظه تا 
پایان ساعت مقرر، کالس بازدهی مطلوب خود را از دست می دهد. بر طبق حدیث پیشین، علی )ع( از این حالت 

نهی می کند و می فرماید:
»و ال تمّل من طول صحبته«: و از حقوق او این است که از طول کشیدن سخنش ملول و خسته نشوی.

● بلند نکردن صدا در حضور او
● دفاع از آبروی او

● پوشانیدن عیب ها و آشکار کردن کماالت او
حقوق سه گانه اخیر و شماری دیگر از حقوق استاد بر دانشجو، در گفتار زیر از امام سجاد )ع( تأکید شده است: 
حق )استاد( و راهبر علمی تو این است که او را بزرگ بداری، مجلسش را گرامی داشته، به سخنانش خوب گوش 
دهی، به او روی آوری، صدایت را بر او بلند نسازی، در مجلسش از کسی سخن به میان نیاوری و احدی را غیبت 
نکنی و هر گاه پیش تو از او بدگویی شد، از او دفاع کنی، عیب هایش را بپوشانی و خوبی هایش را آشکار نمایی، با 
دشمنش هم نشینی نکنی و با دوستش دشمنی نورزی، هرگاه چنین رفتاری با استاد خود داشتی )مشمول عنایت 
و توفیق الهی خواهی شد( و فرشتگان الهی گواهی خواهند داد تو آهنگ چنین استادی را داشته ای و دانش او را 

برای خداوند و نه برای مردم فراگرفته ای.
ارتباط با دانشجویان در محیط دانشگاه و خوابگاه

محیط دانشــگاه که شامل گروه های اجتماعی با اهداف مشترک و ایده ها و نظریات مشابه است بهترین فرصت 
برای رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری است. دانشجو وقتی که وارد گروه های دانشجویی می شود انسان های زیادی 
را می بیند با روحیه های گوناگون، در این حال باید با انســان های وارسته، مستعد و کوشا طرح دوستی بریزد و از 
آنان همانند یک برادر ایمانی استقبال کند و با دوستان ناباب، تنها به همکاری علمی اکتفا کند مبادا که تحت تأثیر 
اخالق سوء آنان قرار گیرد. اگر فرد ضعیف االیمانی است باید در برخورد ها محتاطانه تر گام بردارد و به زودی با کسی 

دوست نشود مگر هنگامی که به سالمت قلب و روح شخص پی ببرد.
برخی دانشجویان، آن قدر خود را ساخته اند که در مقابل گناه محضر خدا را درک می کنند و با تمام وسوسه های 
دوست بد، نزدیک گناه نمی شوند. وارد جمع می گردند، منحرفان را سعی می کنند هدایتش کنند و در برابر هدایت 

یافتگان نیز می کوشند که از آنان بهره ببرند و با آنان همکاری کنند )نهج البالغه، کلمات قصار، ش۷9(. 
ناگفته نماند که اگر دانشجویی درخود چنان قدرتی را دید که بدون تأثر از آن دانشجویان موفق در تحصیل 
علم و ناموفق در تحصیل اخالق و ایمان و تقوا بتواند از دانش آنان سود برد این عمل را انجام دهد، زیرا امامان 
معصوم)ع( فرموده اند: »حکمت و دانش را بگیرید اگر چه از مشرکان و منافقان.« )دانشجو، تربیت، پویایی، ص 

24۰ ـ 241(  
اما در ارتباط دانشــجو با محیط خوابگاه، باید دانســت که خوابگاه برای دانشــجویی که در پی علم است بسیار 

مناسب تر از خانه است. در مقایسه ای میان خانه و خوابگاه می توان چند مزیت را برای خوابگاه برشمرد:
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1. مهم  ترین مزیت خوابگاه نسبت به خانه آن است که بر خالف خانه یک محیط علمی است، غالباً در یک خوابگاه 
شــرایط متناسب تحصیل و مطالعه فراهم است. این تناسب محیط و اشخاص مهم  ترین عامل پیشرفت می شود 
و شــخص بدون وجود محیط زندگی غیرعلمی خانه می تواند در کتاب و مطالعه و تحقیق و... غرق شــود و هیچ 

مزاحمتی در راه این امور نباشد.
2. دانشجو باید پایه های معنوی خود را در خوابگاه مستحکم کند و گر نه بعداً به دشواری می توان کار کرد محیط 

عطر آگین خوابگاه را که از آن بوی نور دانش با جان استشمام می شود باید غنیمت شمرد.
3. زندگی درخوابگاه یک تجربه حیات اجتماعی اســت و دانشجو مجبور می شود که از سویی کارهای شخصی 
خود را مستقاًل خود انجام دهد و از جانب دیگر به ناچار باید حقوق دیگران را در این حیات اجتماعی علمی نگاه 
دارد، این امر باعث می شود تا دانشجویی که هنگام ورود به خوابگاه و قبل از آنان یک نیروی مصرف کننده بود و 
با حقوق دیگران آشنا نبود تا چه رسد به رعایت آن ها، امروز خود غذا بپزد و لباس بشوید، به نظافت جسم و جای 

خود بپردازد و زندگی اجتماعی را تجربه کند.
این امور سبب می شود که پس از ترک خوابگاه، فردی با اعتماد به نفس، پایدار در برابر سختی ها، مستقل، آشنا 

به زندگی اجتماعی و حقوق انسان ها و مهیای تشکیل خانواده تحویل جامعه شود.
4. خوابگاه یک محیط علمی اســت و دانشــجو کمتر به مشغولیت های زندگی سرگرم می شود، لذا زمینة رشد 

معنوی و کثرت عبادت، تالوت قرآن، نماز شب و... بسیار فراهم است.
دانشــجو باید این دوران را غنیمت بشــمارد و بداند که پس از پایان تحصیل و ورود به جامعه چنان ســرگرم 
فعالیت های اجتماعی، تشکیل خانواده و اشتغال می شود که دیگر توفیق کسب آن حاالت معنوی را نمی یابد )امالی 

طوسی، ص66(.  

آسیب شناسی اخالق دانشجویی از نظراسالم
شناختن ارزش وقت

آسیب ها و مشکالت فرا روی دانشجو به عواملی چند بستگی دارد از جمله از دست دادن فرصت ها و عمر گران بها، 
وقت گوهری گران بهاست که در گرانی و ارزش هیچ چیزی به پای آن نمی رسد اگر چه مدت عمر انسان در این 
دنیا محدود و در مقایسه با ابدیت اندک است اما اگر انسان قدر آن را بشناسد و از لحظه لحظه آن به خوبی استفاده 

کند، تردیدی نیست که توشه ابدیت را می تواند از آن برگیرد.
انســان باید در مصرف این اوقات، ســخت و حساس باشد، زیرا از لحظه لحظه آن پرسش می شود و ضایع کردن 

اوقات، ستمی عظیم به شخص است.
امام صادق )ع( فرموده اند:

از جمله پندهای لقمان حکیم به فرزندش این بود که فرزند دلبندم! برخی از روزها، سال ها و لحظه های روزت را 
به کسب دانش بپرداز، زیرا هیچ ضایع کردنی چون تضییع این امر نیست )غررالحکم، ج5، ص525(. 

در بسیاری از روایات »مغبون« حقیقی کسی شمرده شده که اوقات گران قدر عمر خویش را بیهوده از دست بدهد.
حضرت علی )ع( می فرماید:

مغبون کسی است که عمر گرانش را به چیزی بخس و بی ارزش بفروشد و مغبوط و نیک فرجام کسی است که 
عمرش را در فرمانبری از خداوند سپری کند )مکارم االخالق، ص459(. 

در میان اوقات عمر انسان، هیچ دوره ای گران قدرتر از دوره جوانی نیست، به همین دلیل گذر عمر که در روایات به 
گذر آب در جوی یا تیر از کمان یا عبور ابر از آسمان توصیف شده است و تأکید شده که فرصت ها را غنیمت شمرید 
که چون ابر گذر است. حضرت علی )ع( می فرمایند: سخت  ترین غصه ها از دست رفتن فرصت هاست. دقت شود زمان 

از نظر کّمیت و کیفیت طرح است. بعضی فرصت ها کیفیتی دارند که هرگز در هیچ زمانی جبران پذیر نخواهد بود.
دانشــجو باید فرصت های خوب زندگانی را غنیمت شمرده و در دوران آسودگی خیال و آسایش خاطر و نشاط 
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و شــادابی و جوانی و قدرت بدنی و بیداری و هوشیاری ذهن و ســالمت حواس و عدم تراکم اشتغاالت و فقدان 
عارضه های مختلف زندگانی به تحصیل علم پرداخته و فرصت های خوب این دوره ها را از دست ندهد. به خصوص 
باید پیش از آنکه حائز مقام و منصبی واال شــود و قبل از آنکه به علم و فضل، مشــهور و نامدار شــود در اغتنام 
فرصت های دوران جوانی و نیرومندی برای تحصیل علم و اندوختن دانش، ساعی و کوشا باشد، زیرا به محض آنکه 
انســان مقام و منزلتی در جامعه پیدا کرد و به علم و دانش نامور شــد، نه تنها این امر، میان این شخص و درک 

کماالت معنوی و علمی او، مانع می شود که خود عاملی در جهت رکود علمی معنوی خواهد شد.
»ای ابــوذر! از فردا فردا گفتن پرهیز کن، تو امروز زنــده ای و از فردا بی خبری و امروز چنان کن که اگر فردایی 
نداشتی از ضایع کردن امروز پشیمان نگردی، هر گاه به صبح رسیدی، امیدی به رسیدن شام مدار و در شام، امیدی 

به رسیدن بامداد نداشته باش.« )تحف العقول، ص56( 
نیز از آن حضرت درباره عمر پرسیدند فرمودند:

»در روز قیامت، بنده قدم از قدم برنمی دارد مگر آنکه از وی می پرسند: عمرش را در چه اموری صرف کرد، جوانی 
را در چه چیز به پیری رسانده، مالش را در کجا صرف کرده، امام و رهبرش چه کسی بوده است.« )امالی طوسی، 

ج2، ص139( 
ضعف و سستی اراده

در مسیر خودسازی یکی از اهم سؤاالت دانشجو علل ضعف و سستی اراده است که در ریشه یابی آن می توان به 
موارد زیر اشاره کرد:

● بی نظمی و توجه تداشتن به استعداد:
دانشجو باید برای تمام کارهای علمی و غیر علمی خود و خرد و کالن آن، برنامه داشته و همه چیزش حساب 
شده باشد. پس برنامه ریزی »واقع گرایانه« و توجه به استعداد از عوامل بهره گیری درست از وقت به شمار می روند.

● غفلت از مرگ:
کسی که از مرگ غافل است و خبر ندارد که ضمانتی در زنده ماندن او نیست، همیشه فردا و فردا می کند و همة 
کارها را به آینده موکول می کند، این امر باعث می شود که قدر و قیمت وقت را نشناسد و در آینده حسرت جانکاه 
تضییع آن را بچشد، البته ممکن است که مرگ چنین شخصی به زودی فرا رسد و میان او و خواسته ها و آرزوهایش 

برای همیشه فاصله اندازد.
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند:

»چه بسیارند کسانی که روز خود را به پایان نمی برند و چه بسیارند که منتظر فردایی هستند که هیچ گاه بدان 
نمی رسند.« )غررالحکم، ج5، ص295(

و علی )ع( می فرمایند:
»آنکه مراقب اجل خود باشد فرصت ها را غنیمت شمارد.« )غررالحکم، ج4، ص1۷4(

● بازی و سرگرمی
در اسالم یکی از عوامل ضایع کردن وقت، لهو و لعب و پرداختن به امور بیهوده است. حضرت علی)ع( می فرمایند:

»بازی بدترین چیزی است که عمر را ضایع می کند.« )غررالحکم، ج6، ص314( 
»عمر خود را در لهویات و بازی ها مگذران تا در آخرت امیدت قطع نگردد.« )غررالحکم، ج5، ص33۰(  

البته تفریحات ســالم که در روایت به »طرائف حکمت« نام گذاری شده و باعث رشد استعدادها و تجدید قوا 
می شود، خارج از این موضوع است.

● اشتغال به کارهای غیر مهم:
انســان و به ویژه دانشجو باید در انجام کارها »اولویت« را حفظ کند یعنی هر کاری را با توجه به کثرت اهمیت 

آن انجام دهد.
»هر که به کار غیر مهم بپردازد، از کار مهم تر باز می ماند.« )کافی، ج6، ص269( 

در میان اوقات 
عمر انسان، 

هیچ دوره ای 
گران قدرتر 

از دوره جوانی 
نیست، به همین 
دلیل گذر عمر 
که در روایات 

به گذر آب در 
جوی یا تیر از 

کمان یا عبور ابر 
از آسمان توصیف 
شده است و تأکید 
شده که فرصت ها 
را غنیمت شمرید 

که چون ابر گذر 
است
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این سخن، بسیار عمیق و پرمعناست و سزاوار اندیشه و تأمل فراوان است.
● نبودن بهداشت روح و روان و جسم:

اگر دانشجویی در خوردن و خوابیدن، پرخوری با دیگران و هر رفتار شخصی دیگر، موازین درست و متعدل 
را رعایت نکند، به ناچار در او نارســایی روحی یا جسمی پدید می آید، برای مثال اگر غذای ناسالم بخورد، تن 
او بیمار می شود و باید وقت زیادی را صرف دارو و درمان کند و ای بسا از درس خود باز ماند یا اگر به جانب 
روان خود اهمیت ندهد همین گونه در سختی می افتد. بنابراین دانشجو باید در تمام حرکات و سکنات خود به 
احکام اسالمی که به تمام زوایای زندگی انسان توجه دارد، اهیمت بدهد تا از جسم و جانی سالم بهره مند شود 
و فرصت های ارزشمند را تضییع نکند. از هرگونه عملی که سالمت روانی او را تهدید می کند بپرهیزد. رفتارهای 
نابهنجار روانی غالباً بر اثر عدم رعایت احکام اسالمی پدید می آید اگر عواطف انسانی در کنترل نیایند و مهار 
نشوند باعث می شود که بهداشت روانی به خطر افتد. در دعای هشتم صحیفه سجادیه می خوانیم: »پرودگارا! 
پناه می برم به تو از هیجان حرص و شدت خشم و تسلط غضب و کمی صبر و پیروی از هوای نفس یا تمایالت« 
این عواطف، در رفتار انسان اثر بسزا دارند. مهم  ترین عامل بهداشت روان، تصحیح اعتقاد و انگیزه تحصیل است. 
اگر دانشجو انگیزه مادی نداشته باشد و هدف او از کسب دانش، تنها جلب خشنودی خداوند و نیز خدمت به 
خلق او باشد، همیشه آرام است و این آرامش، زاییدة اعتقاد صحیح و ذکر خداست. دانشجویی که مقصود او از 
تحصیل دانش، تنها امور مادی است همواره در اضطراب است که مبادا مانعی میان او و خواسته ها و شهواتش 

جدایی اندازد.
در چند جای قرآن کریم ســخن از شــرح صدر رفته است. کســی که بر اثر ایمان به خدا فراخ سینه شود، 
همه چیز را زیبا می بیند، به همه چیز مهر می ورزد، همه را دوست دارد، زیرا آن ها را از آفریدگان خدا می بیند، 
او نه تنها از تهیدستی به تنگ نمی آید بلکه شرح صدر او باعث می شود که به خاطر خدا و رضایت به خواست 

او همه چیز برایش زیبا جلوه کند. آیا با این حال جایی برای مشکالت روحی، روانی و عصبی می ماند؟
دانشجو باید در غذای خود بنگرد از کجا آمده چگونه به دست آمده و از چه موادی و منابع مالی تشکیل شده، 

با چه برنامه ای مفیدتر واقع می شود، بکوشد که در بهداشت تغذیه چند امر را رعایت کند:
اول اینکه از پرخوری بپرهیزد، امام محمد باقر )ع( می فرمایند:

»نزد خداوند هیچ چیز مبغوض تر از شکم پر نیست.« ) المحجه البیضاء، ج5، ص151( 
مهم  ترین نتیجه پرخوری تهدید سالمت جسمی و روانی است، این امر باعث می شود که قوه درک شخص 
به خوبی فعالیت نکند و منشأ بسیاری از بیماری ها گردد که ای بسا شخص دانشجو را از کسب دانش محروم 

گرداند. لقمان حکیم درباره تأثیر پرخوری بر عقل و هوش به فرزندش چنین سفارش می کند:
»فرزندم؛ اگر شکم انسان پر شود، اندیشه اش می خوابد.« )سوره مؤمنون، آیه 51(  
پس اگر دانشجو بخواهد درس را نیک بفهمد باید از پرخوری به شدت پرهیز کند.

 دوم اینکه زمان خوردن را به درســتی بشناســد، دانشجو برای لذت غذا نمی خورد بلکه برای تقویت جسم 
می خورد و می آشامد به تعبیر قرآن کریم: »کلوا من الطیبات و اعملوا صالحاً« )مجموعه مقاالت، ج2، ص645 

ـ 646( یعنی از غذاهای حالل بخورید و عمل صالح انجام دهید.
سوم اینکه آداب غذا خوردن را رعایت کند، پیش از غذا دست خود را بشوید و اگر می تواند وضو بگیرد. در 
آغاز غذا ذکر خدا بگوید، به زمین بنشیند و با دست راست بخورد. لقمه های کوچک بردارد تا گرسنه نشده، غذا 
نخورد و پیش از انکه سیر شود دست از غذا بردارد. البته این ها بخشی از آداب غذا خوردن است که اگر دانشجو 

آن ها را رعایت کند جسمی سالم خواهد داشت.
چهارم اینکه بکوشد بیشتر به کیفیت غذا بیندیشد نه به کّمیت آن، از این رو سعی کند از غذاهای سنگین، 
پرچربی و گوشت های قرمز کمتر مصرف کند، زیرا غذاهای سنگین مانع درک صحیح دانش می شود و قدرت 

حافظه را به شدت ضعیف می کند.

در نتیجه در جامعه 
باید متخصصان دین 

و فرهنگ با آگاهی 
از مقتضیات زمان 

و اوضاع جدید 
به تصحیح عرف 

اجتماع بپردازند و 
از عوامل عرف ساز 

مانند نخبگان، هنر و 
جریان های اجتماعی 

بهره بگیرند، نه آنکه 
جامعه را به حال خود 
بگذاریم تا عرف آن 

ناخواسته به هر سمتی 
کشیده شود
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نگاهی به یک نمونه از چالش های اخالق دانشجویی
تحلیلی بر ارتباط دانشجویان دختر و پسر

حرکت رو به رشد زنان مسلمان در کشور عزیزمان با امواج انقالب اسالمی متولد شد و در دفاع مقدس، به یاری 
رزمندگان اسالم شتافت. با فاصله گرفتن از دوره پرتالطم دهه اول انقالب، این موج نه تنها فرو ننشست، بلکه به 
حرکت پرشــتاب خود در عرصه های فرهنگی و اجتماعی ادامه داد که ظهور فعلی اش را در عالقه و شور دختران 
جوان به تحصیل علم در حوزه های گوناگون معرفت، اعم از حوزه و دانشگاه و حضور در عرصه های گوناگون فرهنگی 
شاهدیم. قبل از انقالب در دانشگاه شمار دختران نسبت به پسران بسیار اندک بود اما اکنون این نسبت بیشتر شده 
و در شهرهایی مانند اصفهان که از لحاظ فرهنگی برای ادامه تحصیل دختران مساعد است، این نسبت تا دو برابر 
افزایش یافته است، این در حالی است که در فضاهای دانشگاه نوعاً اوضاع کاماًل مساعدی برای دختران وجود ندارد 
و مسائل متعددی را برای آن ها بار آورده است، به گونه ای که اگر نتوان به موقع با تحلیل صحیح این مسائل، راه 
حل هایی منطبق با اوضاع فرهنگی دینی جامعه اسالمی مان ارائه دهیم، نه تنها این نیروی عظیم را هدر داده ایم، 
بلکه چه بسا با جهت دهی غلط دشمنان و عملکرد سود نابخردان این توان در مقابله با ارزش های دینی و انقالبی 

مورد استفاده قرار می گیرد )مجموعه مقاالت، ج2، ص6۷4ـ  6۷5(. 
مهم  ترین مشــکل و دغدغه فکری دانشجویان دختر و پسر، مسئله ارتباط با جنس مخالف است که متأسفانه 
به زعم اهمیت این موضوع، کمتر به کالبد شکافی آن و ارائه راه حل مناسب با اوضاع فرهنگی کشورمان پرداخته 
شده است. در این زمینه آنچه تا کنون مطرح شده، بیشتر ناظر به حدود ارتباط است، یعنی مشخص کردن موارد 
ممنوع در ارتباط، مثاًل حد پوشش زن و مرد را تعیین می کنند و حداکثر بیان می شود نگاه کردن و سخن گفتن 
به قصد لذت یا با وجود احتمال گناه و فساد حرام است. در واقع کمتر در مورد خود ارتباط و نحوة ارتباط مجاز 
از نگاه فرهنگ اســالمی با توجه به مقتضیات زمان مطلبی تشــریح شده است. اصوالً دیدگاه مشترکی در بین 
بعضی از متحجران در حوزه های علمیه و متحجدان در فضا های روشــنفکری حاکم اســت که دین فقط دربارة 
حدود نظر دهد، بعضی نقش داور خط نگهدار را داشــته باشــد که از بازی بیرون است و فقط هرجا بازیکنان از 
منطقه بازی خارج می شوند، اعالم خطا می کند. اینها قائل اند در مسائل اقتصادی، صرفاًً هرجا مثاًل فالن روش 
اقتصادی خواســت وارد معامالت حرام شــود نظر دهند. طبق این عقیده دین درباره خود شیوه های اقتصادی، 
نظام تعلیم وتربیت و پدیده های اجتماعی نظری ندارد یا نباید داشــته باشد، در حالی که آنچه از سیره پیامبر 
اکرم)ص( و اولیای الهی و از آیات و روایات به دست می آید این است که دین در متن زندگی حضور فعال دارد، 
یعنی مانند داور وســط میدان یا قوی تر از آن مربی تیم و حتی کاپیتان بازی سازی می کند و روش ها و اصولی 

برای خود حرکت ارائه می کند.
در زمینه ارتباط دختر و پسر نیز معتقدیم دین به خود این ازتباط و نحوه آن نظر داشته و باید با تکیه بر آیات و 
روایات و سیره اولیا به آن برسیم. در این زمینه با سه نظر مواجه می شویم که اگر چه چنین تقسیمی در جای خود 
ارائه نشده، ولی با مطالعه نظریات گوناگون و توصیه های اخالقی و اجتماعی افراد مختلف می توان آن ها را استخراج 
کرد. نظریه اول اصل را در اتباط دختر و پســر ضرورت و اضطرار می داند و می گوید تا ضرورت یا اضطراری پیش 
نیامده، بهتر است هیچ گونه ارتباطی بین آن ها نباشد. نظریه دوم به عادی شدن این ارتباط اعتقاد دارد و معتقد است 
آن ها قبل از آنکه زن و مرد باشــند دو انسان اند و باید کاری کرد بدون توجه به جنبه جنسیت، به راحتی ارتباط 
داشته باشند و از اول با مختلط بار آوردن آن ها حساسیت این دو جنس را نسبت به هم کم کنیم )تفسیر المیزان، 

ج2، ص328(. 
نظریه سوم به »نظریه معروف« موسوم است، اصلی که اینجا مطرح می شود معروف یا همان عرف پسندیده است. 

عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان کلمه »معروف« را چنین معنا می کند:
»معروف« یعنی امری که انسان با ذوق اجتماعی خود می شناسد. کار معروف یعنی نیک، پیوسته با راهنمایی خرد 

و قانون شرع و فضیلت اخالقی و آیین ادب مقرون است )مجموعه مقاالت، ج2، ص69۰ـ  692(.
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حاصل کالم آن که روش معروف یا عرف پسندیده، روشی است که با ذوق اجتماعی شناخته می شود و سه شرط 
دارد: موافقت با عقل، موافقت با شرع و موافقت با طبع انسان، یعنی اموری که در جامعه جا افتاده، ولی خالف شرع 

یا عقل یا طبع انسانی باشد، معروف محسوب نمی شود.
با چنین تعریفی حال می گوییم اصل حاکم بر ارتباط زن و مرد معروف و عرف پسندیده است، یعنی روش 

پسندیده ای که جامعه می پسندد با حدود شرع و عقل و طبع.
برای مثال اگر در محیط یک دانشگاه بحث علمی بین دختران و پسران دانشجو رایج است و با مراجعه به شرع 
و عقل مخالفتی با آن دیده نمی شود و انسان هم مانعی برای آن نمی بیند، این بحث علمی مانعی ندارد و موافق 
معروف است، هر چند ضروری هم نباشد، ولی اگر در محیط دیگر این مسئله رایج نباشد یا به نحوی باشد که 
مخالف شرع باشد )مثاًل کسی در اتاق با نامحرم تنها باشد یا احساس کند تأثیر منفی در روحیه او می گذارد.( 
طبعاً خالف معروف است و نباید انجام گیرد پس وضع محیطی، روحیات و خصوصیات انسان، نسبت دو طرف 
و مسائل دیگر در این امر تأثیر دارد. مثاًل صحبت کردن یک فرد جوان با فرد مسن از جنس مخالف با سخن 
گفتن دو جوان فرق دارد. همچنین گفت وگوی دو مجرد با دو متأهل فرق دارد و صحبت استاد و دانشجو با 
دو دانشجو با هم تفاوت می کند و مواردی از این قبیل که در نوع و نحوه ارتباط مؤثر است. البته باید یادآوری 
کرد که عماًل ارتباط بین پسر جوان و دختر جوان، به خصوص اگر مجرد باشند، خالی از شائبه نمی تواند باشد، 

هر چند برای آن ها محسوس نباشد )مجموعه مقاالت، ج2، ص69۷ـ  698(.
در نتیجه در جامعه باید متخصصان دین و فرهنگ با آگاهی از مقتضیات زمان و اوضاع جدید به تصحیح عرف 
اجتماع بپردازند و از عوامل عرف ساز مانند نخبگان، هنر و جریان های اجتماعی بهره بگیرند، نه آنکه جامعه 
را به حال خود بگذاریم تا عرف آن ناخواسته به هر سمتی کشیده شود. در این صورت فرهنگ مهاجم غرب با 
استفاده از رسانه ها و تکنولوژی پیشرفته عرف جامعه را به سمت و سوی بدی سوق می دهد این وظیفه متولیان 
فرهنگی است. وظیفه عموم افراد این است که در هر محیطی که قرار می گیرند ابتدا عرف حاکم بر آن محیط 
را شناسایی و مواردی از آن را که مخالف عقل و شرع و طبع شخص نیست، مالک ارتباط با دیگران قرار دهند. 
در این زمینه بعضی موارد ست که در بین انسان ها مشترک است. مثاًل ارتباط پیوسته بین دختران و پسران 
مجرد و جوان چه بسا مخّل شرایط روحی آن هاست و نگرانی هایی را به بار می آورد، لذا روش پسندیده در این 
زمینه، کم کردن این نوع ارتباط ها تا حد ممکن است. اختالالت روحی و مسائل بعدی که از ارتباط های ساده 
در بین این افراد ایجاد می شود شاید ابتدا ملموس و محسوس نباشد ولی کثرت موارد هر عاقلی را به پرهیز از 

این سنخ ارتباطات رهنمون می کند■
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