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 چکیده
های ارتباط مؤثر در فرایند تدریس استاد، مسئله ارتباط عاطفی و صمیمی با  یکی از مؤلفه 

فراگیر است. ضروری بودن این مؤلفه نزد بسیاری از دانشمندان تعلیم و تربیت و عالمان 
رسد نظر می روانشناسی و اصحاب دانش تکنولوژی آموزشی مسلم قلمداد شده است. به 

ای را پذیرفت. با نگاه اخالقی به این دیدگاه، اشکاالتی چنین ایده توان به شکل مطلقنمی
هایی را ازجمله: به چالش کشیده شدن اقتدار استاد، فروکاستن شأن مطرح شده و استدالل

اند که قابل توجه است. در این مقاله ضمن تبیین  استادی و... بر علیه صمیمیت اقامه کرده 
ها را بررسی خواهیم کرد و به وش توصیفی و تحلیلی آنهای طرح شده، با کمک راستدالل

های اخالقی صورت این نتیجه رهنمون خواهیم شد که صمیمیت استاد باید بر اساس شاخص
رو پذیرد تا از ایجاد مشکالت و موانع در فرایند تدریس و اهداف آموزشی پرهیز گردد. از این 

 راگیر با استاد و معلم را پذیرفت. توان به شکل مطلق صمیمیت و رابطه عاطفی فنمی
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 مقدمه

ترین بخش تدریس است. بار عاطفی و صمیمیت بین تعامل استتاد و دانشجو اولین گا  و ممم
تواند از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد. یکی از استتاد و دانشتجو از مستا لی استت که می

ترین این ابعاد، بعد اخالقی به مستئله استت. اینکه ماهیت صتمیمیت چیستت و چه معنایی ممم
های مختلف، همان رابطه دوستتانه استت که از عرف و اند؟ در پژوهشبیان کردهرا برای آن  

شتود. مقوتود ما نیز همین صتمیمیتی استت که در کالس درس بین استتاد و شتر  فممیده می
گیرد. اینکه آیا این نو  صتمیمیت مطلوب استت یا خیر؟ ستؤالی استت کلی  دانشتجو شتکل می

های به نفع نویستتنده در پژوهشتتی مستتتقل، استتتداللطور کامل بدان پرداخت. که باید به
نحوی با صتتمیمیت استتتاد در صتتمیمیت را مورد بررستتی قرار داده و دیدگاه کستتانی را که به

کالس و ختار  از کالس موافقنتد را مطرح نموده استتتت. اینکته آیتا صتتتمیمیتت در کالس  
هایی بیان کرد، ز استتتتداللتوان بر علیه صتتتمیمیت نیمخالفانی هم دارد یا خیر یا اینکه می

 مسئله مقاله حاضر است. 
ایی گاهی مشتتکالتی را های اخالق حرفهعد  تشتتخیص صتتحیب رابطه، و اطال  از مؤلفه

همراه ستازد و پیامدهایی را بهوجود آورده استت که موقعیت استتاد و دانشتجو را پر تنش میبه
دوده و قلمرو رابطه عاطفی و ها و محل مناقشتته پژوهش، محخواهد داشتتت. یکی از چالش

ایی را بیش از بیش برای حرفه صمیمی استاد با دانشجو است. که این امر نیاز به اخالق حرفه
ایی دچار کند. بدیمی استت که هرگاه هر اصتلی در هر زمینهمدرستی و دیگر حرف تقاضتا می

صتل صتمیمیت   ها و مشتکالت متعددی مواجه خواهد شتد.  اافراط و تفریط گردد، با آستی 
توان این اصتل را ستنجید، های هدف که میترین حوزهنیز از این امر مستتننی نیستت. از ممم

نظر را روی در این اصتل قطعا اهداف موردحوزه آموزش و ارتباط استتاد و دانشتجو استت. زیاده
 دچار مشتتکل خواهد ستتاخت و بار ارزشتتی کار را به اندازه قابل توجه کاهش خواهد داد. این

نمتایتانتد کته تر میهتا را جتدیگیرد و چتالشتری بته خود میهتا زمتانی صتتتبرته پررنت آستتتیت 
جنستیت نیز دخیل در این مستئله باشتد. شتاید بتوان گفت آموزش برای همجنس از مشتکالت 
کمتری برخوردار است تا نسبت به آموزش برای جنس مخالف. همچنین گستردگی مشکالت 

مخالف بیشتتتر از مشتتکالت استتاتید زن برای جنس مذکر  آموزش استتاتید مرد در بین جنس
بستیاری از دانشتمندان و صتاحبنظران علو  تربیتی و علو  اجتماعی با تعلیم و تربیت  استت.

مختلط به مخالفت پرداخته و آن را مخالف عالیق و خوتوصتیات و نیازهای جنستی هرکدا  از 
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به گفته   1اند.امع گوناگون  دانستتههای فرهنگی در جودو جنس و نیز مخالف عالیق و ویژگی
وقتی هم دانشتجوان و هم اعاتای هیئت علمی یک دانشتگاه  2یکی از محققان به نا  آستتین،

عمدتا از یک جنس باشتتند، تحوتتیل دانشتتجویان در آن مؤستتستته آموزشتتی، تأثیرات منبت 
بستتیاری درپی خواهد داشتتت. او معتقد استتت وقتی دانشتتجویان و اعاتتای هیئت علمی و 
استتادان از یک جنس باشتند، احستاس شتناخت و همدلی مشتترت بیشتتری خواهد بود.،حیدری،  

های تحقیقاتی دیگر حاکی از این استت که تحوتیل دانشتجویان ( همچنین یافته103: 1389
ویژه در مراکز آموزشتتی ممتاز و موفق در زن دوره کارشتتناستتی دریک آموزشتتکده زنانه، به

جمتت تبیین الگوهتای شتتترلی موفق برای آنتان استتتت.، تقوی، منتاطق آزاد، عتامتل مممی در 
ها انگیزه دارند که نظر دارند که انسانشناسان عموما اتفاقبر این، روان( عالوه84-83: 1394

با یکدیگر پیوند برقرار کنند. چرا که انستان از لحا  درونی، نیاز به ارتباط یافتن با دیگران به 
(  احستاس 46/  1:  1396به نقل از پناهی،   Baron,1997د.،صتورتی دوستتانه و عاطفی دارن

های بر اینکه یکی از جلوهنیاز به همزیستتتی صتتمیمانه، همدلی و همراهی با دیگران، افزون
رود، ندایی استتتت درونی که او را به ایجاد رابطه صتتتمیمانه با شتتتمار میزندگی اجتماعی به

( لتذا از آنجتا کته نیتاز بته ارتبتاط و پیونتدجویی عتاطفی  182:  1388خوانتد.،پنتاهی، فرامیهمنو  
های ( بمتر استت که برای پیشتگیری چنین امری زمینه10: 1392در زنان بیشتتر استت،،رودز، 

هایی  مناست  فراهم آید. همچنین با توجه به نگاه زیباشتناختی، آراستتگی و زیبایی از ویژگی
هتای تجربی و منتدی نقش زیتادی داردا از طرفی بررستتتیاد رغبتت، عالقتهاستتتت کته در ایجت 

تأثیر ویژه مردان، تحتها بهدهد که همه انستتانبر تأیید این مطل ، نشتتان میمیدانی، افزون
( و از آنجا که زنان از ظرافت و 205:   1382شتدید زیبایی و آراستتگی قرار دارند.،آبربایجانی، 

ردان برخوردارند، باید نستبت به نو  روابط خود مراقبت بیشتتری زیبایی خاصتی نستبت به م
داشتته باشتند. در مقابل این دیدگاه، رویکرد دیگری هستت که چنین محدودیتی را برای رابطه 

داند تابد و ساحت و شأن محیط علمی را فراتر از چنین حد و حدودی میاستاد و شاگرد برنمی
یافتگی، به واستطه شتناخت و معرفت و رشتده هستتیم که بهای مواجچرا که ما با قشتر فرهیخته

ای معتقدند که رابطه دا  چنین مشکالتی نخواهند افتاد. از سویی به نفع چنین رویکردی عده

 

زنانی که در فاتای باز ها معتقدند مردان و  کند. ازجمله آنالبته دیدگاه رقی  با توجه به دالیلی این موضتو  را رد می -1

کنند، برای کارهای مشتتترت در آینده در ستتاختن جمانی بمتر، آمادگی و بدون قید و بند جنستتیتی تحوتتیل و کار می
تری خواهند داشتت. همچنین به تعبیر دکتر هریس، در مدارستی که دارای فاتای باز جنستی استت، هیل مشتکل بیش

مدارس مجزا و غیرمختلط، افراد با تمایالت و گرایشتات جنستی رشتد جنستی و گرایشتات جنستی وجود ندارد، ولی در  
 (68:   1394کنند.،تقوی، می

2  - Asten 
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استاد و دانشجو هرچه رن  صمیمیت و رفاقت به خود بگیرد میزان کارآمدی بمتر و مؤثرتری 
های استتاد نمونه، برقراری ارتباط و تعامل ویژگی به دنبال دارد. در یک مطالعه کیفی، ازجمله

( بر پایه 2000( و هچنین فالونا،5: 1393دوستتتانه و ایجاد یک جو صتتمیمی استتت.،چراغی، 
طبعی، محبت، پذیرش و های اخالقی ارستطویی، شتجاعت، صتمیمیت، صتداقت، شتو ویژگی

ها برای تدریس موفق ند از آنتواانبستاط روحی و ... را از صتفات اخالقی نا  برد که استتاد می
کته نظریته رقیت  این مستتتئلته را مبتنی بر حتالی( در عین178:  1389کتار ببرد.،عزیزی، بته

کند و مواردی همچون حفظ اقتدار استتتاد، عد  ستتوفاستتتفاده دانشتتجویان از استتتاد را رد می
دور از جایگاه دانشتجو ایی را دور از شتأن استتاد و حتی در برخی از موارد،  بازخورد چنین رابطه

 داند. می
ترین هایی را طرح و براساس آن استدالل نمود. مممتوان برای موافقین و مخالفین دیدگاهمی
ها را اجماال طرح و به چند استتدالل ممم به شتکل تفوتیلی خواهیم پرداختا موافقان این آن

ان یک اصتل پذیرفته و از طریق عنونظریه، برقراری ارتباط دوستتانه بین استتاد و دانشتجو را به
ایی استتتت که در ها همراه با ادلهاند. ستتتخن آنهای متعدد آن را به اثبات رستتتاندهپژوهش

با پذیرش اصتل ارتباط، با صتمیمیت و اما مخالفین، ای مجزا بدان پرداخته شتده استت. مقاله
ها فند. آنرابطه عاطفی استتتتاد چه در محیط کالس و چه در فاتتتای بیرون از کالس مخال

وجود چنین ارتباطی را که حاکی از صتمیمیت استتاد و دانشتجو باشتد، به دور از شتأن و منزلت 
دانند و معتقدند که استتتاد ضتتمن حفظ رابطه، نباید خود را در ارتباط صتتمیمی با استتتاد می

هایی از ناحیه دار شتدن موقعیت او و ستوفاستتفادهبستا منجر به خدشتهدانشتجو قرار دهد. چه
ها اقتدار و آتوریته استتتاد در همه حال  باید حفظ شتتود. لذا با دانشتتجویان گردد. در نگاه آن

جتا بته داننتد کته در اینگوشتتتزد کردن براهینی، چنین ارتبتاطی را بتا مقتا  استتتتتاد در تنتافی می
 ها اشاره خواهیم کرد:    ترین آنممم

ا فروکاهیدن شتتأن و مقا  استتتاد چنین ارتباط صتتمیمی و عاطفی با دانشتتجو، ندیدن و ی -1
 -3گونته ارتبتاطتات منجر بته روابط ختار  از عرف و شتتتر  بشتتتود.چته بستتتا این -2استتتت.
درگیر شتتدن فاتتای یادگیری با مستتا ل عاطفی و گاها   -4پذیری استتتاد و دانشتتجوآستتی 

طرفه بودن یک -7وابستتگی شتدید دانشتجو. -6ایجاد حس دوگانگی در دانشتجو. -5احستاستی.
خدشتته در نقش الگودهی  -8بطه.،عد  تمایل استتتاد به ادامه طوالنی مدت این رابطه(.این را

آزار  -11 -ایجاد فاتای ناستالم اخالقی -10تجاوز به حریم خوتوصتی طرفین.  -9استتاد. 
خدشه در داوری و ارزیابی   -14عد  رعایت عدالت. -13سل  اعتماد از طرفین.  -12جنسی. 

 .مالحظات و ندیده شدن حق طبیعی دانشجورعایت بیش از حد  -15صحیب. 
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ستنجی، قاتاوتی زود داوری اخالقی نستبت به اتخاب یکی از دور روش بدون تعمق و جوان 
هنگا  و نابمنگا  استت. نگارنده با نگاه منبتی که به فاتای دانشتگاهی دارد و دانشتگاه را از 

یی فاتتای علمی دانشتتگاه نماوجه درصتتدد ستتیاههیلداند، بهترین نمادهای جامعه میممم
نیستت. منتما شتواهد موجود که در قال  مشتاوره بیان شتده، همچنین برخی از آمارهای منتشتر 

های زیستتی برخی از استاتید و دانشتجویان، ما را های اناتباطی و تجربهشتده از ستوی کمیته
ین مباحنی برآن داشتت که به  انگیزه  هشتدار و پیشتگیری از رخداد چنین اتفاقاتی به طرح چن

اند را بپردازیم. لذا برآن شتدیم تا نگاه کستانی را که منکر  اصتل صتمیمیت  در این نو  ارتباط
کننتد را تحلیتل و ارزیتابی هتا و دالیلی کته ارا ته میمورد بررستتتی قرار داده، دغتدغته و نگرانی

ا کنیم. باز هم تأکید خواهم کرد که نیت نگارنده مخدوش کردن ستیمای دانشتگاهی نیستت
ایی را ها مشتکالت عدیدهانگاری نستبت با آنپذیری دارد که ستملهر ستازمانی نقاط آستی 

برای ستتازمان و افرادش و در نگاه فراتر برای جامعه در پی خواهد داشتتت. دانشتتگاه و رابطه 
استتتاد و دانشتتجو از این امر مستتتننی نخواهد بود. در ادامه ضتتمن آوردن مستتتنداتی پیرو رد 

 ه صمیمی و دوستانه بین استاد و دانشجو، به ارا ه نظریه صحیب خواهیم پرداخت.دیدگاه رابط
 

 ها علیه رابطه صمیمی و عاطفی استاد با دانشجواستدالل
های  دانند. و آستی ها صتمیمت استتاد را مخل نظا  آموزشتی و حتی تربیتی میبرخی از دیدگاه

ها اشتاره شتد در اینجا مواردی اند که به برخی از آنمتعددی را برای این نو  ارتباط برشتمرده
 نحو تحلیلی مورد بررسی قرار خواهیم داد: از آن را به

 

 تاداستدالل مبتنی بر فروکاستن شأن اس 
ترین ادله مخالفت رابطه صمیمانه و عاطفی استاد با دانشجو، ترین و درواقع اصلییکی از ممم

اند. هرچند توجه اصتلی، حفظ مقا  استتاد استت فروکاستتن شتأن و جایگاه استتاد قلمداد کرده
 توان شأن و جایگاه دانشجو را نیز نادیده انگاشت. ولی نمی

 نه مطرح کرداگوتوان این استدالل را اینمی
 های نامطلوب و مخرب با دانشجوست. مقدمه اول:  صمیمت استاد، زمینه ارتباط

مقدمه دو : هرآنچه باعث ارتباط نامطلوب و مخرب باشتتد باعث فروکاستتتن شتتأن استتتاد و 
 درنتیجه غیراخالقی است.

 نتیجه: پس صمیمیت بین استاد و دانشجو غیراخالقی است. 
مقدمات این قیاس نیاز به تحلیل و بررستتتی دارد و وقتی از صتتتمیمت بحث البته هرکدا  از 

های نامطلوب و مخرب چگونه ارتباطی استت؟  کنیم باید بپرستیم کدا  صتمیمیت؟ و ارتباطمی
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ای هتای ختار  از عرف و نزاکتت را محوتتتول چنین رویتهتوان شتتتوخیعنوان منتال آیتا میبته
تواند منجر های جنسی که میوب دانست؟ آیا سیگنالدانست و آن را از موادیق ارتباط نامطل

ها نیاز به هایی نیستت؟ اینبه صتدمات روحی، فکری و اخالقی شتود نتیجه چنین صتمیمیت
تبیین و بحث دارد. با این وصتف، بستیاری از نتایغ غلطی که در صتمیمیت استاتید و متعلمان 

ینجاستت که  متعمد و ملز  نبودن برخی تر ستازد. نکته اتواند این استتدالل را قویر  داده می
از استتاتید به استتتانداردهای اخالقی و همچنین ستتوفمدیریت رفتاری آنان، بروز و گستتترش 

زند. البته اینکه جایگاه دانشتجو در این تخطی اخالقی کجاستت؟  چنین مشتکالتی را دامن می
ید در برقراری باشتد. یک استتاد باخود بحث مستتقلی استت که مورد هدف این پژوهش نمی

ارتباط خود طبق چارچوب خاصی رفتار کند. اگرچه تعامل با دانشجویان چه در داخل و چه در 
خار  از کالس دارای ثمرات بستتیاری استتت، اما نباید از حالت افراط آن که پیامدهایی چون 

ده استتنمار، مستامحه در مورد استتانداردهای علمی و آستی  به پیشترفت دانشتجو و ... را نادی

است که به یقین، تجلی برترین معلم اخالق   ^گرفت. شأن و مقا  آنان همچون انبیای اطمار
پذیرد که در آن احترا  ایی را می( استال  رابطه86: 1387جوادی آملی، یعنی خداوند هستتند.،

(  لذا بر 72/  4: 1390فرد و دیگران،  بین استتتاد و دانشتتجو حفظ شتتود.،مطلبی هایو حریم
الز  استتتت کته بته جمتت داشتتتتن چنین موقعیتی از بروز چنین خطراتی جلوگیری  استتتتتاد

 ( و در پاسداشت آن  به جد تالش کند.111-112/  27: 1384بخش، کند.،روان
شتاید بتوان فروکاستتن شتأن استتاد را مبتنی بر رفتارهای خالف عرف و ناهنجار تبیین کردا 

گردد را بجا که منجر به روابط خالف عرف میهای نااگر در ارتباط با جنس مخالف صمیمیت
از موتادیق فروکاستتن شتأن استتاد بدانیم نو  شتوخی و ستبکستری که ممکن استت یک استتاد 

های رکیک یا به حکم صتمیمیت از خود بروز دهد نیز موتداق چنین فروکاهشتی استت. شتوخی
ز موادیق چنین های خار  از عرف با دانشجویان همجنس اسخنان بسیار سخیف و یا رفاقت

رستد باید در نو  صتمیمیتی که در کالس درس اتفاق نظر میجمت بهرویکردی استت. از این
های چنین صتتمیمیتی درباره آن افتد تأمل بیشتتتری کرد و بر استتاس موتتادیق یا نشتتانهمی

توانند بر دیگران تأثیر گوید:  تنما افراد دارای شتخوتیت خوب میقاتاوت نمود. هریس می
توانند از شتخوتیت خوب ها هستتند، نمیگذارند. تا زمانی که افراد گرفتار هواها و منیتمنبت ب

کند. ،باتل،  برخوردار شوند و متعلم این دوگانگی میان گفتار و رفتار معلم را به خوبی درت می
 (14: 1367و شانون، 
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 استدالل مبتنی بر اخالل در مدیریت استاد  
ترین وظایف آموزشتی  عنوان یکی از مممه مدیریت کالس بهمحور این استتدالل این استت ک

آید. در اصتتل این صتتمیمیت، به مدیریت درستتت استتتاد در کالس خلل وارد حستتاب میبه
کند. در استتتدالل قبل، محور استتتدالل، شتتخص استتتاد بود ولی در اینجا حقوق نظا  می

صتورت صتمیمیت  . در اینعنوان متعلمین، محور استتدالل استتآموزشتی و حق دانشتجویان به
تبع آن از هم گستیختن مدیریت آموزشتی خواهد دار شتدن مدیریت کالس و بهباعث خدشته
ای جز هدررفت منابع و نیروی انستتتانی و همچنین وقت دانشتتتجویان و نظا  شتتتد و نتیجه

کند، اقتدار استتاد استت دار میآموزشتی نخواهد بود. درواقع آنچه صتمیمیت اینچنینی را خدشته
جمت و با چنین استتداللی، صتمیمیت،  کشتد ا  از اینه بالتبع مدیرت کالس را به چالش میک

خلق،  طبعی، حستنامری غیراخالقی استت. از طرفی باید به این نکته توجه داشتت که شتو 
های  ترافل، دلستوزی، و ستمل گرفتن بر دانشتجو، تعامالت حاتوری و تلفنی همچنین ارتباط

بستتا آگاهانه یا ناآگاهانه خود یریت رفتاری و گفتاری استتتاد چهمجازی به اناتتما  ستتوفمد
گونه های انحراف از این اصتل استاستی را شتکل بدهد. توانمندی استتاد در مدیریت اینزمینه

موقعیتی را فرض کنید که دانشتجویان  با استتادی  بندد.ها میرفتار، راه را برای ایجاد حواشتی
خلق  هاستت، این در حالی استت که حستن، زبانزد همه آنخلقحستنجمت ستروکار دارند که به

ایم. برخی از دانشتتجویان را درنظر بگیرید که از این ای از صتتمیمیت استتتاد پذیرفتهرا وجه
شوند و یا زودتر از اتما  کالس،  موقعیت استفاده کرده و با تأخیر قابل توجمی وارد کالس می

های  جمت دانشتتجویان حین کالس و غیبتود و خرو  بیکنند. همچنین ورآنجا را ترت می
رو هستتند مکرر نیز بعد دیگری از این مستئله استت. دانشتجویان با توتور اینکه با استتادی روبه

تر قابل خلق و صتمیمیت، چنین مستا لی برایش ممم نیستت و از همه مممکه به جمت حستن
هم ریخته و مدیریت استتتاد را زیر  ای، نظم کالس را بهگونهپوشتتی و ترافل استتت، بهچشتتم

خلق یکی از بارزترین ویژگی یک مدرس استت، هیل منافاتی با برند. اگرچه حستنستؤال می
  اقتدار و آتوریته استتاد ندارد. بنابراین اگر استتادی بخواهد موفق عمل کند باید عین دارا بودن

انع از رخداد این پشتامدها و های اخالق فردی در حرفه خود نیز تبحر داشتته باشتد و مویژگی
ها در کالس بشتتتود. چنانچه قبال هم بکر شتتتد، توجه به جنستتتیت و تأثیر آن در ناهنجاری

تشتدید و ضتعف این معاتالت را نباید نادیده انگاشتت. همچنین شتایان بکر استت که براستاس 
ا ل شتواهد موجود دانشتجویان شتمرستتانی بیشتتر از دانشتجویان بومی همان منطقه درگیر مست 

شتتتونتدا دوری از ختانواده، تنمتایی، دلتنگی و بروز مشتتتکالت دیگر زمینته را برای عتاطفی می
  کند.  وابستگی عاطفی و پیامدهای آن، فراهم می
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 استدالل مبتنی برعدم عدالت 
توان گونه مطرح کردا صتمیمیت، یک امر عاطفی استت که نمیتوان این استتدالل را اینمی

د به طور یکستتان پیاده نمود. این ناتوانی نستتبت به این مستتئله در چند آن را درباره همه افرا
ستطب قابل فرض استتا یکی صتمیمیت قلبی و دیگری ابراز این صتمیمیت و مرحله ستو ، 

عدالتی باعث تاتییع حقوق ستایر همراه دارد. درنتیجه، این بیلواز  عملی که این صتمیمیت به
عبارتی، ممکن استت صتمیمیت بیش از استت. بهافراد شتده، پس صتمیمیت امری غیراخالقی 

 روستتازد.اندازه نستتبت به یک نفر یا گروهی خا ، فرد را در اجرای عدالت با مشتتکل روبه
لحا  موقعیت موقعیتی را فرض کنید که در یک کالس درس، دانشتجویی حاتور دارد که به

قاتا، استتاد مدتماستت اجتماعی، وجه بستیار خوبی دارد. پدری دارد که قاضتی دادگاه استت از 
که درگیر پرونده حقوقی شتده و دغدغه حل آن را دارد. ممکن استت استتاد از این دانشتجو قلبا 
خوشتتش نیاید ولی به جمت حل مشتتکل مذکور، استتتاد را وادار کند که به او بیشتتتر از دیگر 
دانشتجوها بما دهد. اهمیت این استتاد ممکن استت به همین بستنده نشتودا توتحیب اوراق 

های است که ممکن است استاد را به های آموزشی، مواحبه و...، دیگر حوزهامتحانی، فرصت
بستتتا حقوق انجتا  عملی غیرعتادالنته و اخالقی ستتتوق دهتد. در راستتتتتای چنین عملی چته

دانشتجویی که از این موقعیت اجتماعی برخوردار نیستت، نادیده گرفته شتود. در این مورد هم 
میمیت ستخن گفت و این پرستش را مطرح کرد که کدا  صتمیمیت؟  باید از نو  و ماهیت صت 

همراه نخواهد داشتت. در عدالتی نباشتد مشتکلی بهاش بیصتورت اگر صتمیمیت الزمهدر این
عدالتی است. ممکن است با این وصف اش بیگوییم که الزمهاصل ما از صمیمیتی سخن می

خاطر ادی آگاهانه یا غیرآگاهانه بهکستی بگوید اصتل صتمیمیت مشتکلی ندارد ولی اینکه استت
الفت و صتتمیمیت با دانشتتجویان ناعادالنه رفتار نماید یا در ارزشتتیابی نستتبت به دانشتتجویی 

تر برخورد کند، این از نظر اخالقی نارواستتتت. از این جمات باید مستتتئله را به گیرانهستتتمل
 ای دیگر قااوت اخالقی نمود.گونه

ه قابل دقت استت. لذا این امر را تشتدید و موضتو  را حادتر و مستئله جنستیت باز در این مستئل
هایی که منال استتاد آقاستت و دانشتجوها خانم در کالس  دامنه مشتکالت را بیشتتر خواهد کرد.

کند. فرض هستتند، این مستئله به دلیل مباحث روانشتناختی و جنستیتی، تجلی بیشتتری پیدا می
ی نستبت به یکی از دانشتجویان خواهد داشتت، علت کنید استتادی بنا به هر دلیلی ارادت خاصت 

این رفتار ممکن استتتت هوش باال، ادب و نزاکت، زیبایی و ... باشتتتد. آیا این عالقه و ارادت 
درونی، پای خود را به صتتتحنته عمتل خواهد گذاشتتتت؟ آیا باعث خواهد شتتتد که رفتتارهای  

اد، اجازه قاتاوت اخالقی را به آمیز از استتاد ستر بزند؟ آیا نو  رفتار و نگاه خا  استتتبعیض
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دیگر دانشتتتجوها نستتتبت به اعمال و رفتارش خواهد داد؟ گذشتتتته از این موارد، پیامدهای 
انگیزگی، افستردگی و در زای معوقه همچون ایجاد تنش، فشتارهای روحی، ناامیدی، بیآستی 

 ای است.های حاد ترت تحویل، دستاوردهای سوف چنین رفتار ناعاالنهموقعیت

دهدا تبعیض در تقستیم رخی آمارها خبر از وجود تبعیض استاتید در ابعاد مختلف آموزشتی میب
عدالتی در نمرات پایانی یا قاتتاوت و داوری در تحقیقات پایانی، های آموزشتتی، بیفرصتتت

تواند هایی استتت که یکی از دالیل آن میعدالتیهایی از این نو  بیتبعیض جنستتیتی، نمونه
تأثیر نیستت، میمی بین استتاد و دانشتجو باشتد. با اینکه وجود این رابطه بیماحوتل رابطه صت 

آمده را ناشتی از این مستئله دانستت. در اصتل صتمیمیت، اگر از توان همه مشتکالت پیشنمی
عدالتی را نو  افراطی و کامال شتخوتی بین استتاد و شاگرد صورت گیرد، زمینه ایجاد چنین بی

راستاس این دیدگاه، برای جلوگیری از چنین آفتی هرچه بتوان کند. پس بممکن استت فراهم 
تری به توان به شتکل موفقصتمیمت بین استتاد و شتاگردان را در نظا  آموزشتی کاهش داد می

توجه ویژه بستا  چه ای با عدالت نیز ستازگارتر استت.یافت. چنین رویهاهداف آموزشتی دستت
گیری رابطه عاطفی میان استتاد و دانشتجو  کلاستتاد به یک دانشتجو و حتی در برخی موارد، شت 

باعث ایجاد ستوفتفاهم میان ستایر دانشتجویان و حتی مستئوالن دانشتگاه شتود. شتاید این 
های بهنیت برای ستایر دانشتجویان ایجاد شتود که دانشتجوی مورد توجه استتاد، از برخی مزیت

اختوتاصتی یا کست  نمره  هایحاتور در کالس، دریافت آموزش ه  ناعادالنه مانند عد  نیاز ب
به ایجاد تنش منجر تواند این رفتار از ستوی استتاد می(  www.isna.irاستت. ،مند  باالتر بمره
به ارمران تبعات منفی برای استتتاد این روابط،  ی کهحالعین در.  شتتودب آموزشتتی  در محیط

. دانشتتجو نیز در عین اینکه موقعیت شتترلی وی را به خطر بیندازدخواهد آورد، ممکن استتت 
ها و توقعاتی برایش حاصتل خواهد شتد که او ممکن استت منتفع از این ارتباط باشتد وابستتگی

را دچار دوگانگی خواهد کرد. عوامل متعددی ممکن استت بستتر چنین روابط عاطفی افراطی  
 شناسی قابل بررسی خواهد بود. شناسی، جامعهرا رقم بزند که از نگاه روان

 

 استدالل مبتنی بر مخاطره آمیز بودن صمیمیت  
شتود طرح کرد: صتمیمیت  گونه میاگر بخواهیم در قال  قیاستی این استتدالل را بیان کنیم این

شتتتود، ایجتاد خطر برای خود و دیگران غیراخالقی استتتت پس بتاعتث ایجتاد خطرهتایی می
میت نیز بار نمود. در توان به ضترر داشتتن صتمیصتمیمیت غیراخالقی استت. این مستئله را می

توانیم ضترر داشتتن را بیاوریم و حتی بر استاس قاعده الضترر نیز جای مخاطرات میاصتل به
 یفراوان دارد. برمبنتا ییکتارآ یروابط اجتمتاع میدر تنظ ژهیوهاصتتتل بت  نیاآن را توجیته کنیم. 

این  .وارد کنتد گرانیبته د یضتتترر یاخالق هیت کس حق نتدارد بتدون توج لیاصتتتل ه نیا
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مخاطرات و ضتررها، هم در مورد استاتید هم دانشتجویان و هم نظا  آموزشتی  قابل صتدق 
ها شتامل خطرات روحی، فکری، مالی، آبرویی و حتی جانی خواهد استت. همچنین  این آستی 

شتود استتاد در معرض ستوفاستتفاده  قرار گرفته، مخاطراتی را شتد. گاهی صتمیمیت باعث می
اشتته باشتد. چنانچه قبال هم اشتاره شتد این خطرها زمانی دوچندان خواهد شتد که همراه دبه

مستئله جنستیت نیز مطرح باشتدا شتما فرض کنید استتادی را که بنا به هر دالیلی وارد یک 
هتا، و گتذران هتا، پیتامتکرابطته عتاطفی و صتتتمیمی بتا دانشتتتجوی خود شتتتده استتتتا تمتاس 

درپی، آیا چنین های پین و قرار مالقاتهای مدیدی در فاتتتای مجتازی، چت کردستتتاعت
رفتارهایی خدشتته در روابط زناشتتویی استتتاد نخواهد گذاشتتت؟ آیا ستتالمت روانی همستتر و 
فرزندان ایشتتان حفظ خواهد ماند؟ گذشتتته از این موارد آیا پیامدهای این نو  ارتباط، شتتامل 

ه آن خودداری شتده استت، هایی که شتاید بنا به دالیلی از اشتاعشتودا گزارش حال دانشتجو نمی
روانی،   -هتای روحی هتای عتاطفی، افستتتردگی، بیمتاریکنتدا وابستتتتگیاین امر را ثتابتت می

حستادت، ایجاد اختالل و دوگانگی، همه و همه از نتایغ چنین ارتباطی استت. متأستفانه برخی 
جایگاه دلیل متعمد نبودن به حرفه خود و عد  شتتناخت از استتاتید خواستتته یا ناخواستتته و به

کنند و به جای اینکه از تما  انرژی خود ارزشتتتی خود، باب این مستتتا ل را برای خود باز می
صتتترف آموزش و مستتتا ل جانبی آن کننتد، زمان زیادی را برای این نو  ارتبتاط و مستتتا ل 

دهند. اینکه در این جریان ممکن استت دانشتجو، آغازگر این ارتباط آمده از آن  قرار میپیش
  دیگری است که مسئله این پژوهش نیست. باشد بحث

های  خطا و لرزش از چنین افرادی که منتوت  به مقا  شتریف و واالی معلمی هستتند، آستی 
ارِ  زَلَّةُ الْعَالِمِ فرمایند: در بیانی می   دنبال خواهد داشتتت. اما  علی ناپذیری بهجبران کَانْکِستتَ

فِینَةِ تُرْرَقُ وَ تُرْرِق  ا لرزش و گمراهی دانشتمند و عالم مانند شتکستته شتدن کشتتی استت الستَّ
بنابراین استتاد ( 319/  1: 140کند.،کراجکی، شتود و دیگران را نیز غرق میکه خود غرق می

رده و متعمد به استتانداردهای اخالق  در ارتباط با دانشتجو باید مالحظات اخالقی را رعایت ک
ها، درگیر شتدن استتاد و دانشتجو در این نو  ارتباط را فاجعه ایی باشتد. برخی از پژوهشحرفه

( و این برخاستتته از جایگاه ممم و 111-112/ 27: 1384بخش، آموزشتتی تلقی کردند.،روان
از حد، ممکن استت از ستر ارزشتی معلم و متعلم استت.  ناگفته نماند این ارتباط عاطفی بیش  

دلستتوزی و کمک کردن استتتاد  به دانشتتجو درجمت رفع مشتتکلی شتتکل گرفته باشتتد که 
 کند.  ناخواسته خود و دانشجو را وارد چنین فااهایی می
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 برخی پیشنهادات 
کند رویکرد افراطی به مستئله عنوان امری غیراخالقی معرفی میآنچه مستئله صتمیمیت را به

 تواند در این باب مؤثر باشد:رسد برداشتن چند گا  مینظر میاست. به
ترین عامل تأثیرگذار در مدیریت صتمیمیت  رستد مممنظر مینخستت، خودارزشتیابی اخالقیا به

و عد  ابتال به مستیرهای غلط اخالقی، نگاه خودشتناستانه استاتید استت که باید خود را در این 
تواند انستان را نستبت به وجه به شتأن معلمی میمورد داوری و مورد بازخواستت قرار دهند. ت

گتذاری را بیشتتتتر مورد اهتمتا  قرار گونته رفتتارهتا کمتک کنتد. نگتاه دینی چنین ارزش بروز این
ای قا ل شتده استت . چنانچه اما  علی  در این رابطه داده و برای استتاد و معلم جایگاه ویژه

 فرمایند:می
که به تعلیم دیگران دهد باید پیش از آند  قرار میکستتی که خود را  در مقا  پیشتتوایی مر

کته بتا گفتتارش تربیتت کنتد، بتا کردارش تربیتت  بپردازد بته تعلیم خویش بپردازد و پیش از آن
تر کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، به احترا  و تعظیم ستزاوارتر و شتایستتهنمایدا زیرا آن

 (   73البالغه، حزد.،نمغکه دیگران را تعلیم  ادب آمواست از آن
مدارانه، انستان باید به مستئولیت اخالقی خود در قبال شتاگردان تأمل کند و در این نگاه ارزش 

مستئوالنه در مواجمه با عواطف و احستاستات خود بیاندیشتد. مقا  استتادی در منابع و متون 
معلمان  ( و65مقدس مورد اهتما  و جایگاهی المی برای آن ترستتتیم شتتتده استتتت. ،کمف/

اند که بتوانند شتاگردان خود را به دریای علم و اخالق و حقیقی همواره کستانی معرفی شتده
حقیقت رهنمون شتتتوند. معلم اگر به مقا  عبودیت بار یابد، مشتتتمول رحمت المو شتتتده و 

رو اما  ستجاد  ( از این486/ 12: 1374گشتاید.،مکار  شتیرازی، هاى علم را به قلبش مودریچه
اله حقوقیه از مقا  استتادی به عنوان والیت یاد کرده و سترپرستتی توب  با آگاهی و   در رست 

عنوان حق شتتاگردان بیان معرفت و دلستتوزی و ممربانی و شتتفقت و همراه با صتتبوری را به
آلود و مستتتمو  راه ندارد. نکتته کنتد. والیتی که در آن با  خواهی و خیتانت و عواطف گنتاهمی

 وَ بَمَّا حَقُ  کال  اما  ستتجاد   کاربرد واژه رعیت استتت که فرمود : دیگر قابل برداشتتت از
( در اینجا واژه رعیت متاتمن معنای رعایت و 261: 1404بِالْعِلْمِ ،ابن شتعبه حرانی،  رَعِیَّتِکَ

مراقبت استتت. یعنی کستتی که باید والی علمی و استتتاد از او مراقبت کندا هم از دین و هم 
طعمه نیستتند بلکه  م. استتاد باید بداند که افرادی را که تحت تکفل داردقل  و هم عقل متعل

واستطه ای استت که استتاد بهاین مراقبت مستئولیت ویژه 1امانتی هستتند که بر گردنش استت.

 

 (366البالغه / ،نمغ . بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ بَمَانَةٌ وَ فِی یَدَیْک لَکَ لَیْسَ َعمَلَکَ ِإنَ» -1
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در رابطه با اهمیت شرل معلمی   &اما  خمینی  جایگاه استادیش باید نسبت به آن توجه نماید.
 چنین فرمودند که:

های دیگر را کستی  ها، انستان امانت اوستت. امانتداری استت که غیر همه امانتامانتمعلم 
بینید خیانت به خیانت بکند، خالف کرده استت ولی اگر به انستان خیانت شتود، یک وقت می

یک ملت استتتا خیانت به یک جامعه استتتا خیانت به استتال  استتت. بنابراین، این جایگاه 
مند استتت، لکن مستتئولیت بستتیار بزرو بر دوش انستتان درعین حالی که  بستتیار ارزشتت 

 (239/  8: 1368است.،خمینی، 
ای استت که دیگران برای شتأن او مدارانهبخش دیگر این تلقی از خود، برای استتاد نگاه ارزش 

گذارانه که استتاد را در کال   قا لند چه دانشتجویان و چه شتمروندان و حاکمیت. این نگاه ارزش 

مورد اکرا  قرار داده استتتت در کنتار تحتذیرهتا و  ^بیری چون وارثتان انبیتامعوتتتومتان بتا تعتا
ای را تقویت  تواند چنین نگاه خودشتناستانهمی  1توجماتی که به خطا و لرزش عالم مطرح شتده

 کند.
های ستازمانیا استاتید باید نستبت به این مستئله مراقبت بیشتتری نمایند و در این دو ، مراقبت
موزشتی بیشتتری برای استاتید تعریف شتود. البته باید قوانین آموزشتی نیز به های آزمینه کارگاه

این امر مدد رستاند.  برای عد  رخداد چنین مشتکالتی، برخی از کشتورها قوانینی را توتوی  
دانشگاه های اخالقی را از سوی مجامع علمی، تقلیل دهندا  اند که وقو  چنین ناهنجاریکرده

ای را در زمینته وضتتتع قتانون ممنو  کردن رابطته ارزیتابی گستتتترده ،بریتیش کلمبیتا در کتانتادا
عاطفی میان استاد و دانشجو آغاز کرد. این تومیم پس از اخرا  استیون گالووی، استاد سابق 

ه اتحادی. همچنین دلیل ستوفرفتار و مشتکالت اخالقی اتخاب شتدبه 2016این دانشتگاه در ستال 
شتدن روابط استتاد و  هزار دانشتجو نیز پیشتنماد ممنو  72دانشتجویان کبک کانادا متشتکل از 

رخی از . بعنوان بخشتتی از تالش برای مقابله با خشتتونت جنستتی ارا ه کردنددانشتتجو را به
هتای ممم آمریکتا از جملته هتاروارد، ییتل و کنتیکتت، قوانینی مبنی بر ممنوعیتت دانشتتتگتاه

کمبریغ    . دانشتتگاهاندوضتتع کردهبرقراری روابط عاطفی یا جنستتی میان استتتاد و دانشتتجو  
قانون جدیدی را توتتوی  کرد که براستتاس آن، استتاتید  2017انگلیس هم در اواخر ستتال 

شتوند. در این شترایط، حاتور دانشتگاه ملز  به اعال  داشتتن هرگونه رابطه با دانشتجویان می
 یته هم متاننتد بق تیآی. ا دانشتتتجو در کالس درس استتتتتاد مورد نظر ممنو  خواهتد بود

 های آمریکا استاتید و کارمندانی را که مستئولیت دانشتجویان را دارند، از هر نو  رابطهدانشتگاه

 

فِینَةِ تُرْرَقُ وَ تُرْرِق ا لرزش و گمراهی دانشتمند و عالم مانند شتکستته شتدن کشتتی استت که  کَانْکِسَتارِ    زَلَّةُ الْعَالِمِ -2 الستَّ
 (319/  1: 140کند.،کراجکی، شود و دیگران را نیز غرق میخود غرق می
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بدون شک، اتخاب چنین قوانین   (www.isna.ir ، کندعاطفی یا جنسی با دانشجویان منع می
ستتتختگیرانه منوط به روابط عاطفی و صتتتمیمانه افراطی استتتت و اال وجود رابطه عاطفی و 
صتمیمی استتاد و دانشتجو که در چارچوب عرف، شتر  و قوانین ستازمان صتورت بگیرد امری 
مستلم و پذیرفته شتده استت. گذشتته از اینکه فرهن  و ستبک زندگی آنان برخالف جامعه 

 سازد.المی است، توجه به جان  احتیاط، نیاز به چنین تممیداتی را ضروری میاس
متأستفانه درگیر شتدن خود دانشتجو و برخی استاتید در این ارتباط و ترس دانشتجو از آشکار 

، عد  نشتتر و اشتتاعه تخلفات اخالقی از ستتوی  1ستتویکشتتدن عواق  چنین ارتباطی از 
ها در راستتای حفظ شتأن و مقا  استتاد و دانشتجو از دیگرستو دانشتگاههای اناتباطی کمیته

مده سترپوش گذاشتته شتود و تمایلی برای همگانی کردن آن آشتود بر مشتکالت پیشباعث می
های  ها از ستتوی کمیتهکارینداشتتته باشتتندا درعین پستتندیده بودن برخی از این محافظه

چنین مشتتکالتی در امان ماند. آشتتنایی و ملز   اناتتباطی، باید تدابیری اندیشتتید که از بروز
های آموزشتی و همچنین تمیه کردن استاتید به کدها و استتانداردهای اخالقی و گذراندن دوره

تر توجه دادن به جایگاه و اهمیت نماد منشتتتورات اخالقی مربوط به ستتتازمان و از همه ممم
گونه بختانه در مقایسته جزیی اینتواند به این موضتو  کمک کند. خوشت دانشتگاه در جامعه، می

های تر و آکادمیک در دانشتگاهارتباطات در داخل کشتور با کشتورهای غربی، شتاهد روابط ستالم
هتای دیگر  مطرح ایی در قتالت  این پژوهش و پژوهشداختل هستتتتیم و اگر چنین مستتتئلته

 ایی غیر از هشدار و پیشگیری از چنین روابطی نیست. شود، انگیزهمی
ستاز و الگو ترین نمادهای سترنوشتتت آموزشتی، ویژه آموزش عالی یکی از ممممؤستستا

های آموزش موظف و متعمد به پاستداشتت این مقا  ارزشتی هستتند. از آنجا که یکی از رستالت
هتای اجتمتاعی گونتاگون عتالی توانمنتدستتتازی افراد برای حاتتتور در بتازار کتار و پتذیرش نقش

نش را مجمز به مالحظات اخالقی بنماید. چرا که مشتاهده طلبد که ستازمان، کارکنااستت، می
تنمتا ستتتازمتان و متدرستتتان را بته هتدف نمتایی هتای اخالقی در این طبقته، نتهو بروز نتاهنجتاری

گونه اعمال ناشتایستت، استتاد را در جایگاه الگوی منفی قرار داده تبع اینبستا بهرستاند چهنمی

 

تأکید  ها دانشتتجو، به دلیل ترس از افتادن درس، از دستتت دادن حمایت و پشتتتوانه عاطفی خود، گاها در این ارتباط -1
گیری عاطفی برخی از استاتید از این مستئله، دانشتجو را به ستکوت  و ماندن در استتاد بر حفظ این اتفاق، و همچنین با 

ای دوستتانه و منبت شتکل شتود و در متن رابطهگیری عاطفی با ظرافت انجا  میاغل  با  دارد.این نو  ارتباط نگه می
طور نامحستوستی بارفتار کند، با رفتاری که بهای بر ما غلبه میو به شتکل خزندهگیری عاطفی آهستته آهستته گیرد. با می

یابند.،فوروارد،  رنگند و ستپس گستستترش میشتود که در ابتدا بیتدریغ به اعمالی منتمی میطبیعی متفاوت استت و به
1387 :22-21) 
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ای که منجر به ادامه گونهچنین استاتیدی استت. به که نتیجه آن تأستی برخی از دانشتجویان از
های شتتترلی  خود خواهنتد بود. درنمتایت دادن و تقلیتد همتان افکتار و منش استتتتتاد در جایگتاه

ها در آینده وجود نخواهد داشتت. براین استاس  ای آنتاتمینی برای ستالمت اخالقی و حرفه
ایی را بیش از هر نمتاد ق حرفتهالز  استتتت نظتا  آموزش عتالی، الزامتات و راهبردهتای اخال

 دیگری مورد تأکید قرار دهد.
های اخالق تدریس یعنی قلمرو  از آنجا که مستتئله پژوهش حاضتتر پرداختن به یکی از چالش
آید با تأستی از آیات و روایات این رابطه عاطفی و صتمیمانه استتاد و دانشتجو استت الز  می

 65توان به آن استتتتناد کرد، آیه شتتتریفه که میترین آیاتی ممم را پی بگیریما یکی از ممم
فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَةً   }فرمایند:ستتوره کمف استتت. خداوند متعال این چنین می

( ختداونتد متعتال در این آیته شتتتریفته در مقتا  65{،کمف / مِنْ عِنْتدِنتا وَ عَلَّمْنتاهُ مِنْ لَتدُنَّتا عِلْمتا
موستی ، وی را با سته ویژگی واجد مقا  عبودیت بودن، مشتمول رحمت   معرفی استتاد حاترت

با  (60/     8: 1361المی بودن و در اختیار داشتتتن علم لدنی ستتتوده استتت.،بانوی اصتتفمانی، 
گر ما در توضتتتیب مدعا باشتتتد، ویژگی اول یعنی تواند یاریاینکه هر ستتته ویژگی مزبور می

گیرد باید شایستگی دی که در مقا  تعلیم قرار میعبودیت محل بحث اصلی ما خواهد بود. فر
ترین ویژگی که از این آیه شتریفه قابل الز  را را برای این امر ممم داشتته باشتد یکی از ممم

استباط است، رسیدن به مقا  عبودیت است. خداوند متعال حارت خار را در وهله اول بنده 
استت که این بندگی را به بات شتریف خود نستبت اند و تعبیر عبدنا  حاکی از این  دخود می

ا  267/  5تا: برستتتوی، بیدهد و این بر او  شتتترافت و بلندی این مقا  داللت دارد.،حقیمی
( کستی که افتخاردار مقا  عبودیت از ستوی خداوند متعال 146/ 18: 1365صتادقی تمرانی، 

کند. او ستازی میچنین پات باشتد، از لرزش و خطا به دور استت و تما  تالش خود را موتروف
داند. مسئله تعلیم  در همه حال معیار و مالکش خداست و او را ناظر بر تما  ابعاد زندگیش می

های زندگی اوستتتا اگر فرد همیشتته خود را در محاتتر خدا ببیند در این نیز یکی از حوزه
مقا   (68/  1: 1394عرصتته هم دچار خطا و اشتتتباه نخواهد شتتد.،شتتاهرودی و نورانی نگار، 

هاى علو  را به قلبش ستتازد، و دریچهعبودیت استتت که انستتان را مشتتمول رحمت المو مو
( تلقی عبد از خود و تما  امکاناتی که در اختیار  486/ 12: 1374.،مکار  شتیرازی، گشتایدمو

اد حق فراگیر بر استتداری آن تالش کند. از نگاه اما  ستجاد دارد امانتی استت که باید در نگه
 ،ابن بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ بَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَکَ لَمُم رَعِیَّتِکَ وَ بَمَّا حَقُ  حفظ ادای این امانت استتتت

واستطه علم و دانشتی که خدا نوتی  او کرده، قیم، ( استتاد و مربی به261: 1404شتعبه حرانی، 
(  حقیقتا کستی که 8/  39: 1390شتود.،یوستفیان، راعی، و سترپرستت فراگیران شتمرده می
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کند. عقل سترپرستت و قیم امری باشتد در حفظ و مراقبت از آنچه مالک آن هستت تالش می
ندرت پذیرد. استتاد و معلم اگر آگاه به مقا  معنوی خود باشتند بهستلیم  خیانت در امانت را نمی

و   1هستتتند،  ^ا  انبیاها وارثان مقهای اخالقی خواهند شتتدا اگر یقین کنند که آندچار لرزش 
گاه به خود اجازه نخواهنتد داد در حق  هیل 2ها دارند،به ماننتد پدران متعلمین، حق پدری بر آن

 |قدر ارزشتمند استت که رستول اکر فرزندان خود خیانت کنند. گذشتته از اینکه  مقا  عالم آن
 ا دانشتمندان   اللَّه و رستولهبکرموا العلماف فإنّمم ورثة األنبیاف فمن بکرممم فقد بکر   فرمودند: 

هتا وارثتان پیتامبراننتد و هر کته آنتان را احترا  نمتایتد، ختدا و رستتتولش را را گرامی داریتد کته آن
وَقَّرَ عَالِمًا  مَنْ( در همین رابطه از اما  علی  است که 236: 1363احترا  نموده استت.،پاینده، 

:  1376واسطی، ایید به خدا احترا  نموده است ،لینیاکسی که به عالمی احترا  نمفَقَدْ وَقَّرَ رَبَّه
( توجه به این ستخنان گمربار، اقتاتای پاستداشتت مقا  استتادی استت که تالشتی مجدانه 439

 کند.را جمت رعایت آن درخواست می

 نتیجه
اینکه اصتل صتمیمیت، رقت قل  و ارتباط عاطفی امری پستندیده و مورد تأیید و نشتانه رحمت  

شتتکی نیستتت ولی با توجه به انگیزه و قوتتد فاعل و همچنین نو  تأثیراتی که المی استتت 
همراه دارد، بتایتد دربتاره این نو  رفتتار، داوری و توانتد بجتای بگتذارد و نیز لوازمی کته بتهمی

ها متفاوت شتود قاتاوت نمود و اینکه ممکن استت براستاس نظریات مختلف هنجاری قاتاوت
های دینی به این مسئله ر نظا  تربیتی و اخالقی متخذ به آموزهکه ما در این بخش با تأکید ب

های خا  حلایی وجود دارد که راهتوجه کردیم. البته موارد خا  در هر موضتتو  و مستتئله
عنوان دو توان دشتواری صتمیمیت و عد  صتمیمیت را بهکند. اما چگونه میخود را اقتاتا می

صتورت باید صتمیمت و یافت. در اینآمیزی دستتمتحل مستالباید اخالقی حل نمود و به راه
رو  توجه به های مختلف مورد توجه قرار داد،  از اینارکان آن را با توجه به شترایط و وضتعیت

 نکاتی در حل مسئله قابل توجه است:

 

ُعلَمَتافُ بُمَّتِی کَتأَنْبِیَتافِ بَنِی  بمنزلتة نبی من األنبیتاف کَمَتا قَتالَ النَّبِی    هتذا الزمتان فی  فتإن العتالم الوتتتتالب  -1
 (182: 1409ِإسْرَا ِیل. ،شمیدثانی، 

:  1406 معلم الخیر یقو  مقا  االب و یج   منل الذی یج  له عرفوا حقه. ، منستوب به علی بن موستی الرضتا ،  -2
334) 

 

 



 س ی استاد در تدر   ت ی م ی صم   ه ی عل    ی اخالق   ی ها استدالل   ی برخ   ی بررس   
 

480 

. 4. تفکیک متعلق صتمیمیت 3. توجه به قلمرو صتمیمیت 2. ستطب بندی کردن صتمیمیت 1
. صتمیمیت  6. حکم اخالقی صتمیمیت در مواضتع خا 5ایط خا  مدیریت صتمیمیت در شتر

. صتتمیمیت بر دانشتتجویان 7. صتتمیمیت با افراد دارای هوش عاطفی باال 7باجنس مخالف
آستتتیت  دیتده،افراد مبتال بته طالق عتاطفی، افراد متتارکته کرده، فرزنتدان طالق، فرزنتدان یتیم،  

 های عشقی و... .(خوردهشکست
ترین عنوتر کارگشتا در حل پرستش صتمیمیت آری یا خیر؟ را محدوده و متوان ممدرنتیجه می

ایی را قلمرو رابطه عاطفی و صتمیمی استتاد با دانشتجو دانستت که این امر نیاز به اخالق حرفه
نظر داشتتت توان مدکند. آنچه میبیش از بیش برای حرفه مدرستتی و دیگر حرف تقاضتتا می

هآورد آیات و طیف وسیعی از روایات، حفظ تعادل همراه نگاه پیشتگیرانه به موضتو  استت لذا ر
با نوعی مدیریت از ستوی استتاد که در جایگاه برتری نستبت به دانشتجو قرار دارد استت. توجه 
به شتأن و مقا  استتاد و هشتدار از پیامدهای ارتباط عاطفی افراطی، مانعی استت که جلوگیری 

که هم استتاد و هم دانشتجو گیرودار یک رابطه کند از پیشتآمد چنین ارتباطی. در این ارتباط 
سازد و هویت جامع علمی را مخدوش  اند، موقعیت هر دو را دچار خطر میعاطفی شدید گشته

ها و فراهم کردن و زیر ستتتؤال خواهد برد. توجه دادن به جایگاه  حستتتاس و ارزشتتتمند آن
هتا و انحرافتات اخالقی لرزش هتا را در برابر هتا برای کستتت  ممتارت در حیطته رفتتار، آنکتارگتاه

کند، بلکه تنما رد نمیموتون و بیمه خواهد کرد. استال ، حمایت دوستتانه استتاد و دانشتجو را نه
کته نته بته متاننتد کنتد. در حتالیبر آن صتتتحته گتذاشتتتتته و بته ترویغ چنین ارتبتاطی تالش می

آن را با حفظ   دانستتد،مخالفین که هرگونه رابطه صتمیمی استتاد و دانشتجو را ناشتایستت می
حدود و شتئونات پذیرا استت. وجود روایات ممر تأییدی بر این مستئله استت که به برخی از آن 

 اشاره شد. 
 

 منابع 
 قرآن. 
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