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صد و چهلو یک
واحد،اختیاری؟!
دانشجوی گمنام!

دوازده ســال گذشــت و دروســی را خواندیــم
تشــان یادمــان نیســت.
کــه تقریبــا اکثــر جزییا 
پــس چــرا بایــد در دانشــگاه هــم همــان شــیوه
را پیــاده ســازی کنیــم و دروســی را بخوانیــم کــه
میدانیــم در فــان شــاخه تحصیلــی کمکــی بــه
مــا نمیکنــد؟
مشــکل همیــن دانســته ماســت! دانســته ای کــه
از عــدم دانایــی میآیــد!
آیــا بــرای شــمارش اعــداد چــوب کبریــت آورده و
دســته هــای ده تایــی ایجــاد میکنیــم؟ مســلما
پاســخ خیــر اســت .پــس وقــت گذاشــتن و
یکــرد؟ وقــت تلــف
یادگیــری آن چــه کمکــی م 
کــردن نبــود؟ پاســخ ش را مطمئنــا میدانیــد.
آمــاده کــردن ذهــن و کمــک بــه یادگیــریش
نیــاز داشــت کــه مفاهیــم را ابتــدا بــه ســاده تریــن
شــکل ممکــن نشــان دهنــد.
حتمــا شــما هــم یادتــان هســت وقتــی چــوب

تهــا در تکالیــف بــا گالبــی و ســیب
کبری 
یشــدند و چندیــن بــار تکــرار
جایگزیــن م 
یشــدند چقــدر خســته کننــده بــود .امــا ا گــر
م
یکــرد و بــه
آن تکرارهــا نبــود ذهــن عــادت نم 
راحتــی نمیتوانســت جمــع و تفریــق هــا را
انجــام دهــد.
اکثــر مطالــب و مفاهیــم ارائــه شــده در دروس
تهــا
پایــه در دانشــگاه همــان مثــال چــوب کبری 
هســتند.
امــا دانشــگاه بــا مدرســه یــک تفــاوت اصلــی
دارد .تعــداد موضوعــات و مطالبــی کــه بایــد
فراگرفتــه شــود زیــاد هســتند آن هــم در زمــان
محــدود  ۸تــرم! هرچــه هــم در ایــن  ۸تــرم
جلوتــر بیاییــم ،هــم حجــم کارهــا و مطالــب
شتــر شــده و هــم احســاس نیــاز بــه تفکــر و
بی 
شجــو بایــد تصمیــم
تحقیــق بیشــتر .چــون دان 
بگیــرد کــه در کــدام شــاخه عالقــه داشــته و بایــد

عمیــق تــر شــود.
بــه عنــوان یــک دانشــجو بهتریــن راه حــل
را نمیدانــم .امــا عملــی تریــن راه حــل بــه
نظــرم اینگونــه بایــد باشــد کــه بــرای دروس
پایــه آنقــدر وقــت بگذاریــم کــه مطمئــن باشــیم
نهــا را در حــدی یــاد گرفتهایــم کــه
مفاهیــم آ 
بتوانیــم مســائل شــان را حــل کنیــم .همچنیــن
بــرای دروس پایــه ای تخصصــی رشــته خودمــان
شتــر وقــت بگذاریــم .چــون ایــن دروس
نیــز بی 
پیــش نیــاز فهــم مفاهیــم دروس تخصصــی مــان
هســتند.
مســائل امتحانــی دروس پایــه اکثــرا تیپیــک
هســتند و بــه همیــن دلیــل بــا وقــت گذاشــتن
معقــول بــه راحتــی میتوانیــم نمــره باالیــی
بگیر یــم.
نمــره ایــن دروس شــاید بــه ظاهــر بــه کار نیاینــد
امــا در انتهــای دوره کارشناســی بــا خــراب کــردن
معــدل دانشــجو ،میتواننــد نمــرات خــوب
دروس تخصصــی یــک دانشــجو را کــم اثــر کننــد.
حــواس مــان باشــد؛ زمان بازگشــت ناپذیر اســت
و سرنوشــت و آینــده مــا در همیــن ســالهای
یشــود .طــوری برنامــه ریــزی
عمرمــان معلــوم م 
کنیم که بعد ها افســوس نخوریم .هرچه زمان
گتــر شــویم مشــغولیت هایمــان
بگــذرد و بزر 
یشــود .پــس
زیادتــر شــده و زمــان محدودتــر م 
چیــزی را نگذاریــم بــه ایــن امیــد کــه در آینــده
رجــوع کــرده و یــاد بگیریــم .معمــوال ایــن آینــده
نخواهــد آمــد و فقــط حســرت میمانــد کــه
ایــکاش در زمانــی کــه وقــت داشــتم یــاد بگیــرم،
یــاد گرفتــه بــودم.
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در معنای توســـعه
برداشتی آزاد از کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب ،نوشته شهید سیدمرتضی آوینی

«توســعه» در فرهنــگ امــروزی مــا شــاید از نظــر
لفــظ تــازه باشــد امــا از نظــر معنــا تــازه نیســت .ایــن
معنــا اگــر نخســتین ســوغات غــرب بــرای مــا نباشــد،
از اولیــن رهآوردهــای غربگرایــی و غربزدگــی در
کشــور ماســت.
لفــظ «ترقــی»( )١از اولیــن کلماتــی اســت
کــه فرنگرفت ههــای مــا از نخســتین روزهــای
آشــنایی بــا غــرب بــرای توصیــف آن دیــار بــه کار
بردهاند«.ممالــک راقیــه» ـ کــه به معنای کشــورهای
مترقــی و پیشــرفته اســت ـ بــا آنکــه سالهاســت از
زبــان و فرهنــگ عــام مــا حــذف شــده ،امــا هنــوز هــم
در اذهــان مــا چنــدان غریب و نامأنوس نیســت)٢(.
بــرای دریافــت معنــای توســعه بایــد مفهــوم ایــن
ً
کلمــه (ترقــی) را دریافــت ،چــرا ک ـ ه اصــوال همیــن
اندیش ـهی ترقــی اجتنابناپذیــر بشــر اســت کــه
مبنــای توســعهی تمــدن کنونی بشــر در ابعــاد مادی
و حیوانــی وجــود او قــرار گرفتــه اســت.
پیــش از آنکــه بــه مفهــوم کلم ـهی ترقــی در تفکــر
غربــی بپردازیــم ،از آنجــا کــه بســیاری از بــرادران
ســادهدل مســلمان مــا لفــظ توســعه( )3یــا ترقــی را
بــا معنــای رشــد و تعالــی در قــرآن مــرادف میگیرنــد
و بــر مبنــای همیــن برداشــت ســادهلوحانه دربــارهی
اندیشـهی ترقی و توســعه در اســام نظر میدهند،
بایــد بــه تحقیــق در معنــای «رشــد» و«تکامــل و
تعالــی» در قــرآن بپردازیــم.
ً
لفظ «رشــد» و ترکیبات مختلف آن مجموعا نوزده
بــار در قــرآن مجیــد آمــده اســت و آی ـهی مبارک ـهای
کــه بیشــتر از دیگــران مــورد اســتناد قــرار گرفتــه آیـهی
ً
 ٢٥٦از ســورهی «بقــره» اســت که«رشــد» را صراحتــا
در مقابــل «غــی» قــرار داده اســت :ال اکــراه فــی
الدیــن قــد تبیــن الرشــد مــن الغــی(.)4
راه رشــد (ســبیل الرشــاد)( )5راهــی اســت کــه انســان
را بــه ســوی علــت غایــی وجــود خویــش و آن هــدف
خاصــی کــه از آفرینش بشــر مقصود پــروردگار متعال
بــوده اســت هدایــت میکنــد و آن را «راه صــاح»
ترجمــه کردهانــد .بــا ایــن ترتیــب ،ایــن کلمــه هرگــز
بــه معنــای توســعه یــا ترقــی نیســت ،هــر چنــد از
وجهــی کــه بیــان خواهــد شــد بــه تعالــی و تکامــل
ً
تاریخی بشــر نیز اشــاره دارد؛ اما عجالتا از این لفظ
و مشــتقات آن در قــرآن مجیــد معنایــی کــه داللــت

بــر ترقــی و توســعه ـ بــه مفهــوم فرنگــی آن ـ داشــته
باشــد مقصــود نشــده اســت.
خــود لفــظ توســعه نیــز مصــدر ثالثــی از ریشـهی «و
سع» و بــه معنــای ایجــاد وســع و فراخــی اســت و
بــا صــرف نظــر از اینکــه ایــن کلمــه در قــرآن وجــود
داشــته باشــد یــا نــه ،خــود ایــن لفــظ ترجم ـهای
اســت از یــک کلم ـهی فرنگــی ( )developmentو
جســت و جــوی آن در قــرآن هیــچ مناســبتی نــدارد.
بایــد بــه ســراغ معنــای آن رفــت و تحقیــق کــرد کــه
آیــا قــرآن مجیــد ایــن معنــا را تأیید میفرمایــد یا نه،
و آیــا در ایــن جهــت مــا را راهنمایــی فرمــوده اســت
یــا خیــر پیــش از ادام ـهی مطلــب بایــد ایــن تذکــر
عنــوان شــود کــه قــرآن مجیــد نازل ـهی مقــام علمــی
پــروردگار و عصــارهی عالــم وجــود اســت و اینچنین،
بدون تردید مطلبی نیســت که در آن قابل جســت
و جــو و تحقیــق نباشــد؛ منتهــا برداشــت از قــرآن نیــاز
بــه مقدمــات و شــرایطی دارد کــه بدون این شــرایط
یتــوان در آن دریــای بیکرانــه
و مقدمــات هرگــز نم 
قــدم گذاشــت.
ً
منظور از «توسعه» در جهان امروز ،صرفا توسعهی
اقتصــادی بــا معیارهــا و موازینــی خــاص اســت و اگــر
گاهــی ســخن از «توســعهی فرهنگــی» هــم بــه میــان
بیایــد مقصــود آن فرهنگــی اســت کــه در خدمــت
«توســعهی اقتصــادی» قــرار دارد .چنا نکــه وقتــی
یشــود هرگــز آن آموزش
ســخن از آمــوزش نیــز گفته م 
عــام کــه مــا از ایــن کلمــه ادراک میکنیــم مــورد نظــر
نیســت بلکــه منظــور آموزش متــد و ابزار توســعه (در
همــان وجــه خــاص) اســت نــه چیــز دیگــر.
دربــارهی اینکــه میــزان ایــن توســعهی اقتصــادی
چیســت و چگونــه اســت کــه جهــان بــر اســاس
ایــن میــزان خــاص بــه جوامــع «توســعه یافتــه» و
لهــای
یشــود ،در فص 
«توســعه نیافتــه» تقســیم م 
بعــدی ایــن کتــاب بــه بحــث خواهیــم پرداخــت.
ً
امــا عجالتــا بــه تحقیــق در مفهــوم اجمالــی توســعه
ـ کــه ایجــاد فراخــی و رفــاه بیشــتر در زندگــی مــادی
انســان و پیشــبرد او در جهــت تمتــع هــر چــه بیشــتر
از مواهــب طبیعــی باشــد ـ میپردازیــم.
در غــرب همــواره بــرای تفهیــم ضــرورت توســعه ،دو
یســازند و او را وا میدارنــد
تصویــر بــرای انســان م 
کــه ایــن دو تصویــر را بــا یکدیگــر قیــاس کنــد:

تصویــر اول جامعـهای انســانی را نمایــش میدهــد
طهــای روســتایی کثیــف ،بــدون
کــه در محی 
بهداشــت و لــوازم اولی ـهی زندگــی ،در جنــگ بــا
عوامــل ناســازگار طبیعــی مثــل ســیل و قحطــی و
فرســایش خــاک و اســیر امراضــی مثــل ماالریــا ،ســل،
تراخــم و ســیاه زخــم ،همــراه بــا فقــر غذایــی و
یســوادی و جهالــت و بالهــت ،در خــوف دائــم
ب 
از عواملــی کــه علــل آنهــا را نمیشناســد و بــر ســبیل
خرافهپرســتی ریش ـهی آنهــا را در مبــادی غیبــی
یبــرد.
جســت و جــو میکنــد ،بــه ســر م 
تصویــر دوم جامع ـهی انســانی دیگــری را نشــان
میدهــد کــه در شــهری صنعتــی یــا نیمهصنعتــی،
برخوردار از بهداشت و ارتباط فردی و جمعی ـ که
از غلبـهی او بــر طبیعــت و تســخیر آن حکایــت دارد
ـ در وضعیتــی مطلــوب کــه بــر طبــق بیــان آمارهــای
رســمی مــرگ و میــر در آن بــه حداقــل رســیده و
دیگــر نشــانی از ماالریــا ،ســل ،تراخــم ،ســیاه زخــم
و فقــر ویتامیــن و پروتئیــن بــر جــای نمانده ،هوشــیار
و آگاه ،بهرهمنــد از هم ـهی امکانــات آموزشــی،
بــدون تــرس و خــوف ،مطمئــن و متکــی بــه نفس در
جهانــی کــه همـهی قوانیــن آن را و علــل حــوادث آن
را میشناســد ،زندگــی میکنــد)6(.
خــوب؛ حــاال ایــن دو تصویر را با هم مقایســه کنید!
(هــر کــس بهتــر مقایســه کــرد جایــزه دارد و جایــزهی
آن هــم یــک تــور یکماهــه بــه ســواحل مدیترانــه
اســت!) معلــوم اســت و جــای هیــچ تردیــدی هــم در
آن نیســت کــه دومــی بهتــر اســت.
ً
اگــر ـ العیــاذ بــاهلل ـ خداونــد هــم صراحتــا بــا اســم و
رســم و نشــان در قــرآن گفتــه بــود کــه اولــی بهتــر
یکــرد چــرا کــه دومــی بــه
اســت ،کســی قبــول نم 
شتــر مینشــیند.
مــذاق هلــوع و حریــص انســان خو 
امــا بهراســتی ،صــرف نظــر از آنچــه کــه بــر ســبیل
یهــا) گفتــه
مطایبــه (بــا روش تبلیغــی خــود غرب 
شــد ،کدا میــک از ایــن دو تصویــر زیباتــر اســت؟ بــاز
هــم دومــی؟
ً
در همینجا باید تذکرا عرض شــود که این مقایســه
ً
اصال از ریشــه غلط اســت و ما در فصلهای بعدی
ً
ایــن کتــاب مفصــا بــدان خواهیم پرداخــت .در این
ً
قیــاس وجــوه مقایســه کامــا مغرضانــه انتخــاب
شــده .در تصویــر اول جامعـهای تجســم یافتــه کــه
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هــر چنــد روســتایی و طبیعــی اســت امــا از آرمانهای
حیاتــی اســام و احــکام آن به طــور کامل دور افتاده
ً
اســت ،حــال آنکــه تصویــر دوم تصــوری کامال خیالی
و غیــر واقعــی اســت از جامعـهای صنعتــی و ایــدهآل
کــه پارامترهــای عــدم اعتــدال روانــی ،فســاد جنســی
و اخالقــی ،نابــودی عواطــف و احساســات بشــری،
یهــای مرگبــار رادیواکتیویتــه و جنــگ دائمی و
آلودگ 
کفــر و شــرک و المذهبــی ،از مجموعـهی عوامــل آن
پــاک شــده اســت.
یتــوان معنــای توســعه را بــا مفهــوم تکامــل
آیــا م 
و تعالــی در اســام انطبــاق بخشــید؟ خیــر ،مفهــوم
ً
تکامــل و تعالــی در قــرآن اصالتــا به ابعــاد روحانی و
معنــوی وجــود بشــر اســت کــه بازگشــت دارد و ایــن
ً
تکامــل روحانــی نــه اینچنیــن اســت کــه ضرورتــا بــا
توســعهی مــادی بشــر مالزمــه داشــته باشــد ،بلکــه
بــر عکــس ثــروت و اســتقالل در قناعــت اســت ،و
صحــت در اعتــدال و پرهیــز از تمتــع (بــه معنــای
قرآنــی آن) ،و تعالــی در از خــود گذشــتگی و ایثــار ،و
ســامت نفس در غلبه بر امیال نفســانی و شــهوات
نفــس امــاره بالســوء اســت.
مقصــود ایــن نیســت کــه در اســام روح و جســم و

معنــا و مــاده در تعــارض و تضــاد ذاتــی بــا یکدیگــر
قــرار گرفتهانــد .خیــر ،روح و جســم و معنــا و مــاده
در اصــل و ریشــه متحدنــد و هیــچ تضــادی بیــن آن
دو وجــود نــدارد ،امــا در مراحــل اول از آنجــا کــه هــر
یــک از قــوای چهارگانـهی شــهوت و غضــب و وهــم
و عقــل منفــردا و مجــرد از ســایر قــوا ســعی میکننــد
کــه حاکمیــت کل وجــود بشــر و شــخصیت او را در
کــف خویــش بگیرنــد ،بایــد بــرای ایجــاد اعتــدال
در میــان ایــن قــوا از افــراط و تفریــط در ارضــای
شهــای آنــان پرهیــز کــرد ،چــرا کــه
تمایــات و خواه 
زمینـهی تکامــل انســانی در اعتــدال این قواســت که
کســو انســان
یشــود .از ایــن رو اســام از ی 
فراهــم م 
را فیالمثــل بــه روزه گرفتــن و امســاک و قناعــت
ً
وا م ـیدارد و از ســوی دیگــر مؤکــدا او را از زهــد و
درونگرایــی مفــرط پرهیــز میدهــد و ایــن هــر دو بــا
توجــه بــه علــت غایــی وجــود انســان و آن هدفــی
اســت کــه بــه ســوی آن در حرکــت اســت.
منت3هــای حرکــت تکاملــی انســان و جهــان و تاریــخ
در قــرآن ،اهلل اســت و ایــن معنــا در بســیاری از آیــات
قــرآن مجیــد بــا تعبیراتــی گوناگــون همچــون الــی
ربــک المنتهــی( ،)7الــی اهلل المصیــر( ،)8ان الــی
ربــک الرجعــی( ،)9الیــه راجعــون( )10و ...بیــان
شــده اســت .اصل و ریشـهی این حرکت در جوهره
و معنــای عالــم اســت کــه جریــان دارد و مــاده و
ظاهــر عالــم نیــز در تبعیــت از ایــن حرکــت معنــوی
تغییــر پیــدا میکنــد .بنابرایــن ،تکامــل و تعالــی
در معــارف اســام بــه یــک حرکــت همهجانبــه
ی دارای اصالــت
کــه در آن بعــد فرهنگــی و معنــو 
یگــردد و حــال آنکــه در غــرب تکامــل بــه
اســت برم 
تهــای پس ـتتر حیوانــی بــه
تطــور انســان از صور 
یشــود.
تهــای تکاملیافتــه اطــاق م 
صور 
ســخن از ایــن نیســت کــه آیــا اســام ایــن تطــور را
میپذیــرد و انســان را موجــودی از نســل میمو نهــا
میدانــد یــا نــه ،بلکــه ســؤال ایــن بــود کــه آیــا
معنــای «توســعه» بــا «تکامــل و تعالــی» در فرهنــگ
و معــارف اســامی انطبــاق دارد یــا خیــر .خیــر،
ً
حرکــت بــه ســوی تکامــل و تعالــی در اســام لزومــا
بــا توســعهی مــادی و اقتصــادی همــراه نیســت و
بلکــه بالعکــس ،تعالــی معنــوی بــا قناعــت و زهــد و
مصــرف کمتــر و ...مالزمــه دارد.
و البته این ســخن نه بدین معناســت که توســعهی
ً
اقتصــادی مخالــف بــا تکامل باشــد ،نــه! امــا ضرورتا
ایــن نیســت کــه بشــر بــرای تکامل ـ به معنای وســیع
آن در اســام ـ ناچــار از توســعهی اقتصــادی باشــد.
بــرای توجیــه توســعه بــه ســراغ ایــن نظریــه نیــز
یتــوان رفــت.
نم 
اگــر حکومــت اســامی میخواهــد بــرای رشــد و
ً
تکامــل انســانی برنامهریــزی کنــد ،اصالتــا بایــد بــه
ابعــاد معنــوی و روحانــی وجــود بشــر توجــه پیــدا

کنــد و در مرحل ـهی اول موانعــی را کــه راه تعالــی
روحانــی بشــر بــه ســوی خــدا را ســد کردهانــد از
ســر راه بــردارد و از جملـهی ایــن موانــع فقــر مــادی
ً
اســت .بنابرایــن ،اوال توجــه بــه از بیــن بــردن فقــر
ً
مــادی امــری تبعــی اســت نــه اصلــی و ثانیــا هــدف
از آن دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی اســت نــه
توســعه.
بــرای روش ـنتر شــدن ایــن مطلــب شــاید نیــاز بــه
توضیــح بیشــتری باشــد .چــه تفاوتــی میکنــد کــه
از بیــن بــردن فقــر مــادی امــری «اصلــی» باشــد یــا
«تبعــی»؟ تفــاوت در اینجاســت کــه امــور اصلــی
ً
ً
خودشــان لزومــا و اصالتــا بــه عنــوان محــور و مبنــای
عمــل مــورد توجــه قــرار میگیرنــد ،حــال آنکــه امــور
تبعــی فرعــی و کفایــی هســتند.
بدیــن ترتیــب وظیف ـهی اصلــی حکومــت اســامی
ً
اصــا تزکیــه و تعلیــم اجتمــاع اســت ،امــا چــون فقــر
و فقــدان عدالــت اجتماعــی مانعــی عظیــم در برابــر
ایــن هــدف اصلــی اســت بالتبــع بــه از بیــن بــردن
یپــردازد و بــه طــور مــوازی در
فقــر و ســایر موانــع م 
جهــت تکامــل و تعالی معنوی جامعــه برنامهریزی
میکنــد.
بنابرایــن ،آمــوزش و فرهنــگ در خدمــت رفــع
تهــا و از بیــن بــردن فقــر قــرار نمیگیــرد،
محرومی 
بلکــه مبــارزه بــا فقــر در خدمــت اعتــای معنــوی و
فرهنگــی اســت.
شــاید هنــوز هــم روشــن نشــده باشــد کــه ایــن دو
نحــوهی نگــرش بــه فقــر و فرهنــگ چقــدر با یکدیگر
متفــاوت اســت .در یــک برنامهریــزی وســیع و
درازمــدت ،اگــر مبــارزه بــا فقــر مادی بــه عنوان محور
و اصــل اتخــاذ شــود ،آنــگاه آمــوزش و فرهنــگ نیــز
بــه عنــوان امــور تبعــی در خدمــت آن قــرار خواهنــد
گرفــت؛ امــا اگــر اعتــای فرهنگــی (یعنــی تزکیــه و
تعلیــم) محــور و اصــل قــرار بگیــرد ،آنــگاه مبــارزه
بــا فقربــه عنــوان امــری تبعــی و مانعــی بــر ســر راه
تکامــل و تعالــی معنــوی لحــاظ خواهــد شــد)1١(.
از طــرف دیگــر ،هــدف حکومــت اســامی در مبــارزه
بــا فقــر دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی اســت
نــه توســعه .آیــا مفهــوم «دســتیابی بــه عدالــت
اجتماعــی» بــا معنــای «توســعه» یکــی اســت؟
آیا«توســعه» بــه مفهــوم «زدودن فقــر» نیســت؟
نخســت به ســراغ معنای «توســعه» در جهان امروز
میرویــم و آنــگاه ایــن معنــا را در نظــام ارزشــی
اســام مــورد ارزیابــی قــرار میدهیــم و اینچنیــن،
مشــخص خواهــد شــد کــه ایــن مفاهیــم س ـهگانه ـ
فقــر ،عدالــت اجتماعــی ،و توســعه ـ چــه نســبتی بــا
یکدیگــر دارنــد.

ُ
تکبعـدی

بودن یا نبودن
مسئله این است!
ورودی  96مهندسی پزشکی

			
مریم خزائی

یشــود
کنیــم ،بــرای دیــن نتیجـهای ندارد .بدون درس خواندن نم 
ایــن خدمــت را انجــام داد.
کســب علــم فقــط یــک امتیــاز نیســت کــه کســی بخواهــد بــه
جایــی برســد و شــغل پردرآمــدی داشــته باشــد ،مســأله ایــن اســت
کــه کســانی کــه میتواننــد درس بخواننــد واجــب اســت کــه درس
صهــا را پیــدا کننــد .ایــن دورهی جوانــی بــرای
بخواننــد وتخص 
مطالعــه و یادگرفتــن ،دوره خیلــی خوبی اســت .واقعا یــک دوره
ی طالیی اســت و با هیچ دوران دیگری قابل مقایســه نیســت».
بــا توجــه بــه ایــن بیانــات رهبــر عزیزمــان ،لــزوم درس خوانــدن و
ـدن صــرف
کســب علــم کامــا آشــکار اســت .امــا آیــا درس خوانـ ِ
کافــی اســت؟ کامــا آشــکار اســت.
ایشــان همچنیــن فرمودنــد« :دوره جوانــی ،دوره توانایــی اســت
و ایــن توانایــی درً چــه چیزهایــی بایــد بــه کار بــرود؟ بــه اعتقــاد
مــن ،بایــد عمدتــا در تحصیــل علــم ،در ایجــاد صفــای نفــس و
روحیــه تقــوا در خــود و ایجــاد نیروی جســمانی در خــود که ورزش
باشــد بــه کار رود.
ایــن ســه مــورد عمــده اســت؛ یعنــی اگــر در یــک جملــه کوتــاه از
مــن بپرســند کــه شــما از جــوان چــه میخواهیــد ،بــه او خواهــم
گفــت:
تحصیل ،تهذیب و ورزش.
مــن فکــر میکنــم کــه جوانــان بایــد ایــن ســه خصوصیــت را دنبــال
کننــد .هــر کاری هــم بخواهیــد بکنیــد ،در دوران جوانــی کــه
یشــود کــرد؛ یعنــی در هــر ســه زمینــه هــم در زمینــه علمــی ،هــم
م
در زمینــه تهذیــب نفــس و هــم در زمینــه ورزش ،بایــد در جوانــی
کار کنیــد».
یشــود دوران
دوره ای کــه چهارســال از جوانــی مــا در آن ســپری م 
یشــویم
تحصیــل در دانشــگاه اســت .بــا کمــی فکرکردن متوجه م 
یهــای ماســت.
ایــن دوران اوج جوانــی و بــه کارگیــری توانای 
یهــای خــود را صرفــا در یــک مســیر بــه کار ببریــم،
وقتــی ًتوانای 
خصوصــا اینکــه ایــن مســیر فقــط پرداختــن بــه مســائل درســی
تهــای جانبــی را درک
باشــد ،بــدون اینکــه لــزوم انجــام فعالی 
تهــای دانشــجویی باشــد ،خــواه
کنیــم ،خــواه ایــن امــور فعالی 
تهــا ،قطعــا بــه رشــدی کــه
ورزش و مطالعــه و ســایر فعالی 
شایســته و مدنظــر رهبــر عزیزمــان اســت ،نخواهیــم رســید.
بهتــر اســت بــرای آینــدهای کــه قــرار اســت رقــم بزنیــم ،از همیــن
دوران و همیــن دانشــگاه برنامهریــزی کنیــم...


موضوعــی کــه احتمــاال در دوره تحصیــل در دانشــگاه تبدیــل بــه دغدغـهای بــرای
یشــود ایــن اســت کــه آیــا این چهارســال تحصیــل را باید صرفا
بعضــی دانشــجوها م 
بــه درس خوانــدن پرداخــت..؟
بهتــر اســت گریــزی بزنیــم بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری کــه در بره ههــای زمانــی
مختلــف و بــه مناســبتهای گوناگــون انتظــارات و توقعاتشــان را از نســل جــوان
كشــور مطــرح میكننــد ،و البتــه توجــه بــه همــه آ نهــا امــر بســیار مهمــی اســت.
ایشــان فرمودنــد« :اگــر ذهــن خالــی ماننــد شــکم خالــی ســر وصــدا میکرد انســانها
همیشــه به دنبــال دانــش بودند.
درسخوانــدن بــرای خدمــت کــردن الزم اســت .درس بایــد خوانــد .بیمایــه فطیــر
اســت و فایــدهای نــدارد .کســی کــه خیــال کنــد حــاال درس نخوانیــم امــا خدمــت
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