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خواب و بیـــدار
آالرم گوشی ام به صدا در آمد، دستم را بردم روی 
لحظه  را قطع کردم. چند  و صدا  کنار تخت  میز 
مترو  بود.   6:15 ساعت  کردم،  باز  چشم  بعد 
به  را  خودم  باید  و  می کرد  حرکت   6:35 ساعت 
 7:30 ساعت  کالس  به  تا  می رساندم  زمان  این 
برسم. دست و صورتم را شستم، لباس پوشیدم و 
به سوی  برداشتم.  برای خوردن در مسیر  کیکی 
به  و  شوم  تاکسی  سوار  تا  افتادم  راه  چهارراه 
سمت ایستگاه متروی نزدیک خانه بروم. 6:29 
مترو مثل  و سوار مترو شدم.  ایستگاه رسیدم  به 
همراه  صبح  ابتدای  ازدحام  با  و  شلوغ  همیشه 
همراه  رسیدم،  که  دانشگاه  ایستگاه  به  بود. 
سمت  به  قاسمی  خیابان  از  دانشجوها  دیگر  با 
به  را  دانشجویی  کارت  افتادم.  راه  دانشگاه 
حراست دانشگاه نشان دادم و به سوی دانشکده 
تزئین  وسایل  از  بخشی  باید  همچنین  رفتم. 
را هم هماهنگ  آمفی تئاتر  در سالن  برنامه عصر 

می کردم.
به دانشکده که رسیدم، ساعت 7:25 دقیقه بود 
می شد.  شروع  دیگر  دقیقه   5 حدود  کالسم  و 
برای  هماهنگی ها  و  گرفتم  تماس  نفر  سه  دو  با 

برنامه عصر انجام شد.
وارد کالس شدم و بعد از چند دقیقه، استاد هم 
لیست  استاد  بود،   7:35 ساعت  آمد.  کالس  به 
به حضور غیاب؛  برداشت و شروع کرد  را  کالس 
 ،... - خانم  ...، حاضر  آقای   - ...، حاضر  آقای 

حاضر
اسم من را که خواند ناگهان از خواب بیدار شدم. 
7:30 شروع  و کالسم ساعت  بود   7:15 ساعت 
را  صورتم  و  دست  برخاستم،  تخت  از  می شد. 
با چای خوردم.  شستم و صبحانه هم نان و پنیر 
حدود 7:25 بود که به اتاقم برگشتم، 5 دقیقه ای 
برداشتم،  را  موبایل  بود.  فاصله  کالس  شروع  تا 
به  نگاهی  هم  آن  از  پس  و  زدم  تلگرام  به  سری 
توییترم  تایم الین  و  اینستا  اخیر  استوری های 
رسیدند   7:30 به  ساعت  عقربه های  انداختم. 
را روشن کردم  به کالس می رفتم. لپ تاپ  باید  و 
بعد  لحظاتی  شدم.  درس   vclass لینک  وارد  و 
هم استاد وارد کالس شد و درس را شروع کرد. 
روی  که  را  کیانم  خودکار  همیشه  مثل  هم  من 
از  نوشتن  جزوه  به  شروع  و  برداشتم  بود،  میز 

گفته های استاد کردم.
مشغول  را  ذهنم  سوالی  می کنم  فکر  که  حال 

کرده که با شما در میان می گذارم؛
به نظر شما کرونا روی سبک زندگی این روزهای 
مثبت  تاثیر  دانشگاهی  آموزش  کیفیت  و  ما 

گذاشته است یا منفی؟

صفحه 1 و 2

علی رمضانی با نگاهی مبنایی به مسئله 

عمل  و  علم  جایگاه  و  زندگی  سبک 

انسان در آن پرداخته است.

صفحه 3

امیرحسین فرخ زاده، سبک زندگی و نقش 

در  ملت  یک  متدن سازی  و  متدن  در  آن 

جامعه امروز را بررسی کرده است.

صفحه 4

بر اهمیت فعالیت  تاکید  با  فاطمه بحرانی 

دانشجو،  نبودن  بعدی  تک  و  دانشجویی 

سبک زندگی دانشجویی را رشح داده است.

صفحه 5 

محمدمهدی زینلی از منظر زمان و تاثیرش بر 

سبک زندگی نوشته است.

صفحه 6

را  بزرگان  سخنان  از  بخشی  رضوی  سادات  مریم 

حول مسئله سبک زندگی جمع آوری کرده است.

صفحه 8

بعد،  سال   ۲۰ فضاسازی  با  اخوان  محمدعلی 

تاثیرات سبک زندگی امروز را در زیست آینده ما 

بررسی کرده است.

صفحه 7 

سبک  بر  کرونا  تاثیرات  به  نگاهی  عراقی  مریم 

زندگی امروز ما و فضای دانشجویی داشته است.

پرونده ویژه: قصـــــــاص
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تمدن ها به زمانتمدن ها به زمان

حیات طیبهحیات طیبه

بر آب رفتهبر آب رفته

ود عاقبت که کشت ود عاقبت که کشتهرکسی آن در هرکسی آن در

تقابل سبک زندگی ها؛ نبردی برای لذت بیشتر

دو نوع علم انسان
یکی  باشد.  می تواند  نوع  دو  انسان  علم 
علم به معنای خاص خود؛ علم به این که 
دارای فالن خاصیت  ماده ی غذایی  فالن 
قسمت  فالن  تکامل  و  رشد  برای  و  است 
من  لذا  است؛  ضروری  حضورش  بدن  از 
رشد  برای  می خورم  را  غذایی  ماده ی  این 
و تکامل آن عضو خاص. این نوع اول علم 
دارد  وجود  نیز  علم  از  دیگری  نوع  است. 
به این معنا که من فالن ماده ی غذایی را 
من  برای  آن  خوردن  از  که  چرا  می خورم 
لذت حاصل می شود. من نمی دانم که این 
ماده چه تاثیر و خاصیتی برای اعضای بدنم 
برایم  این  خوردن  که  می دانم  ولی  دارد؛ 
خوشایند است لذا آن را می خورم. علمی که 
اغلب رفتار انسان ها را شکل می دهد علم 
دومی است نه اولی. پس انسان برای رشد 
و تکامل خود به قوایی مجهز شده است که 
این قوا برای او عمل تشخیص لذت را انجام 

می دهد. لذا تمام حرکات ارادی انسان 
بر مبنای لذت تفسیر می شود .

نگاهی دقیق به عمل انسان 
وجودی  سیستم  یک  دارای  انسان 
است و این سیستم برای رشد و تکامل 
عام(  معنای  )به  تغذیه  نیازمند  خود 
است. همچنین این سیستم برای پیدا 
مجهز  را  خود  مناسب،  تغذیه  کردن 
لذا  ساخته است؛  شناختی  قوای  به 
انسان برای رفع نیاز خود، مواد مختلف 
با  سپس  می کند.  امتحان  ابتدا  در  را 
آن  از غیر  را  معیار لذت، مواد مناسب 
تشخیص می دهد و پس از آن در ذهن 
طبقه بندی  گونه  بدین  را  مواد  خود 
و  می کند: موادی که مناسب هستند 
مناسب  غیر  که  موادی  و  لذت آفرین، 
مرحله  در  لذت بخش.  غیر  و  هستند 
غذا  به  انسان  سیستم  دوباره  که  بعد 
به  رنجی  ابتدا  در  می شود،  نیازمند 

واسطه ی قوای شناختی برای انسان حاصل 
می شود که به آن گرسنگی می گوییم. پس از 
این حالت انسان به ذهن خود مراجعه کرده 
برای  را  ماده ی غذایی  و لذت خوردن فالن 
خود تداعی می کند؛ و همین تداعی لذت 
ماده  آن  کسب  برای  انسان  تحرک  موجب 
غذایی می شود. پس عمل انسان از خاطرات 
در  می گیرد.  سرچشمه  لذت  به  نسبت  او 
زندگی  سبک  نام  به  چیزی  که  اینجاست 

اهمیت بسیار ویژه ای می یابد.
سبک زندگی

تعریف کرده  را  واژه  این  بهتر است  ابتدا  در 
و  فردی  زندگی  در  آن  نقش  به  سپس  و 

اجتماعی انسان بپردازیم.
و  دارد  مختلفی  قوای  انسان  که  شد  گفته 
خاص  نیازمندی های  قوا  این  از  هرکدام 
مربوط به خود را دارند. پاسخ نیازهای قوا و 
راه کسب این پاسخ ها را می توان به صورت 
کلی سبک زندگی نامید. پس سبک زندگی 
نیازهای  به  دادن  پاسخ  برای  است  ابزاری 
قوای مختلف انسان؛ و از آنجا که گفته شد 
انسان براساس لذت خود عمل می کند، لذا 
بر اساس لذت سبک زندگی خود را انتخاب 

می کند و لذت از رفع نیاز قوا حاصل می شود. 
در اصِل لزوم پاسخ دادن به نیاز قوای انسان 
اختالفی وجود ندارد، بلکه اختالف در تعیین 
مصداق پاسخ و نیز چگونگی به دست آوردن 
پاسخ است. برای مثال در اصل غذا خوردن 
انسان هیچ گونه اختالفی وجود ندارد، اما در 
اینکه چه بخورد؟ و خوردنِی خود را چگونه به 

دست بیاورد؟ اختالفات بسیار است.
را  خود  نیازهای  پاسخ  طوری  باید  انسان 
را  خود  قوای  تمام  نیاز  اواًل  که  کند  تنظیم 
رشد  کلی  و  جمعی  صورت  به  و  داده  پاسخ 
ثانیًا  و  کاریکاتوری،  و  متعادل  غیر  نه  و  کند 
قوای  روی  بر  بدی  تاثیر  قوه  هر  نیاز  پاسخ 

دیگر نداشته باشد.
از آن جهت که انسان دارای دو بعد مادی و 
غیرمادی است و علم آدمی محدود به ماده 
قوای  تمام  که  این  برای  انسان  لذا  است، 
خود را به طور مناسب رشد و تکامل ببخشد 
داشته باشد  متعادل  و  جانبه  همه  رشدی  و 
شناخت  بر  عالوه  که  است  کسی  نیازمند 
نیز بشناسد  را  او  بعد غیر مادی  بعد مادی، 
سبک  یک  او  برای  بعد  هردو  با  متناسب  و 
اعتقادات  در  ما  دهد.  ارائه  مناسب  زندگی 

خود چنین چیزی را وحی می نامیم و سبک 
زندگی حاصل از آن را سبک زندگی اسالمی 

تقابل سبک زندگی ها
پیش تر گفتیم انسان بر اساس خاطرات خود 
از لذت عمل می کند. بر همین اساس شاهد 
این هستیم که مکاتب مختلف سعی دارند که 
دیگران را با لذت های سبک زندگی خود آشنا 
سازند. برای این امر رسانه ابزاری بسیار موثر 
است و به همین دلیل از زمان ظهور رسانه 
مختلف  جوامع  زندگی  سبک  تغییر  شاهد 
از سوی برخی جوامع خاص هستیم. آن ها 
سعی می کنند لذت سبک زندگی خود را به 
در معرض  را  او  و  داده  نشان  مخاطب خود 
چشیدن آن قرار دهند. هنگامی که مخاطب 
لذت آن سبک زندگی را درک کرد، به تدریج 
فراموش  را  اولیه ی خود  زندگی  لذت سبک 
می کند و سبک زندگی تبلیغی را جایگزین 
آنجا  از  می کند.  خود  قبلی  زندگی  سبک 
رابطه ی  انسان  مختلف  قوای  به  پاسخ  که 
مکاتب  و  دارد،  انسان  تعریف  با  مستقیمی 
انسان  از  متفاوتی  تعریف  یک  هر  مختلف 
خود  زندگی  سبک  آن  با  متناسب  و  دارند 
تغییر  با  گفت  می توان  می کنند،  تعریف  را 
سبک زندگی یک فرد می توان به تدریج 
دستگاه فکری و ایده اولوژی آن فرد را نیز 
تغییر داد. این تغییر برای جوامع صاحب 
قدرت بسیار مهم است. به همین خاطر 
تمام سعی خود را به کار می گیرند که در 
ابتدا اصل افکار و ایدئولوژی مخالف خود 
را دچار چالش کنند، و در صورت ناتوانی 
خود  زندگی  سبک  ترویج  به  امر  این  در 
می پردازند تا بدین وسیله به هدف اصلی 
ایده اولوژی ها  و  فکرها  تغییر  یعنی  خود 
و  است  تدریجی  کار  این  البته  برسند. 
عوض  در  ولی  می برد،  بیشتری  زمان 
اول  روش  از  موثرتر  و  عمیق تر  بسیار 
زندگی  لذا سبک  است.  فکری(  )تهاجم 
ویژه ای  بسیار  اهمیت  جامعه ای  هر  در 
مخصوصا برای حاکمیت آن جامعه دارد.

بهنام بالغی - 97 نفت
2 دقیقه سرمقـــــــاله

نگاهی کوتاه به مبانی اعمال و رفتار انسان

علی رمضانی
5 دقیقه 96 م شیمی
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با پیشرفت چشمگیر علم و به تبع آن پیشرفت تکنولوژی 
به  در صنایع مختلف، بشر در قله ای ایستاده است که 
اجدادش فخر می فروشد و تمدن خود را به رخ می کشد. 

اما این تمدن چیست؟
تمدن متعالی یا سبک زندگی متعالی؟

استعدادهای  و  هستند  اجتماعی  فطرتًا  انسان ها 
پیدایش بشر  آغاز  از  به همین دلیل  و  دارند ؛  متفاوتی 
به تدریج زندگی جمعی صورت گرفت که از غارنشینی 
از  رسیده است.  کنونی  توسعه یافته  تمدن های  به 
به  مفهومی  بشر  ادبیات  در  همواره  پیش  سال  هزاران 
فاضله«  »مدینه  همان  یا  »اتوپیا«  »آرمان شهر«،  نام 
وجود داشته است که به معنی جامعه ی ایده آل همه ی 
باید تعریف  ایده آلی  انسان هاست. برای نیل به چنین 
این آرمان شهر و خصائص آن مشخص باشند. نکته ی 
متفکری  هیچ  تاریخ  طول  در  که  جاست  این  مهم 
پیشرفت در ظواهر مادی را معیار اصلی یک جامعه ی 
آرمانی در نظر نگرفته است )چیزی که امروزه تلقی اکثر 
مردم درباره تمدن های پیشرفته است(. چه افالطون در 
از میالد که در کتاب »جمهور«اش،  سده چهارم قبل 
آرمان شهرش  اصلی  رکن  را  وسیعش  معنای  به  عدل 
ابونصرفارابی  از  اسالمی  دانشمندان  یا  و  می داند؛ 
تا متفکران معاصر، که همگی معیار اصلی این  گرفته 
تفکر  چه  و  می دانند؛  افرادش  سعادت  را  آرمان شهر 
برقراری  در  را  ایده آل  جامعه  که  امروزی  سوسیالیسم 
عدالت و مالکیت اجتماعی می داند. خالصه از همه ی 
تمدن،  یک  بودن  مترقی  که  می شود  نتیجه  این ها 
با رواج ارزش های انسانی در بین  ارتباطی بسیار مهم 
را  تمدن  یک  روح  که  چه  آن  بیانی،  به  دارد.  مردمش 
است.  آن  در  انسان ها  زندگی  سبک  می دهد  تشکیل 
بیایید خوِد سبک زندگی را مقداری بیشتر بررسی کنیم. 
در جامعه شناسی با بررسی سبک زندگی افراد، به یک 
طوالنی مدت  انداز  چشم  تعیین کننده ی  »استراتژی 
جامعه« می رسیم. در این آینده پژوهی، چارچوب هایی 
مشخص می شوند که خواه ناخواه، راهبردها و بایدها و 
نبایدهای یک جامعه را تشکیل می دهند. بنابراین رشد 
یک تمدن متناسب با این است که چقدر سبک زندگی 
انسان ها متناسب با هدِف »تکامل و پیشرفت جامعه« 

باشد؛ و این است مفهوم سبک زندگی تمدن ساز.
باید  شدند  ملموس تر  مقداری  مفاهیم  این  که  حال 
نکته ای را در نظر بگیریم، و آن این که اساسًا برای رشد 
از  بنابراین  داشته باشد.  وجود  هدفی  باید  حرکت  یا 
ویژگی های یک سبک زندگی تمدن ساز، داشتن هدف 
این  هرچقدر  بدیهیست  است.  هدف  آن  به  اعتقاد  و 
تمدن  نصیب  بیشتری  رشد  باشند،  متعالی تر  اهداف 

می شود.
از دیدگاه اسالم بررسی کنیم. در  را  حال این نظریات 
ما مشاهده می شود که شکل  نظریات متفکران دینی 
اهمیت  باشد  که  کیفیتی  و  مرحله  هر  در  تمدن  یک 
با آن درون مایه ی اصلی تمدن  چندانی ندارد. اصالت 
یعنی سبک زندگی است. برای مثال با بررسی فعالیت 
را  مردم  زندگی  بطن  تا  آمدند  آن ها  که  درمیابیم  انبیاء 
آیه  به  اشاره ای  نیست  بد  را.  آن  شکل  نه  دهند  تغییر 
الهی  ریسمان  به   ...  « کنیم:  عمران  آل  سوره   103
چنگ بزنید و پراکنده نشوید. نعمت خدا را بر خود یاد 
آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دل های 
شما الفت ایجاد کرد. به برکت نعمت او برادر شدید ... 
« یعنی از رسالت های پیامبر اسالم این بوده است که از 
اعراب بادیه نشین با زندگی های بدوی، یک تمدن بزرگ 
بسازد که از ویژگی های برجسته ی این تمدن، برادری 

است.
بررسی سبک زندگی در جامعه ما و آسیب شناسی آن

جوانان  جمع  در   1391 سال  در  خامنه ای  الله  آیت 
خراسان شمالی صحبتی داشتند که در آن خیلی دقیق 
به بحث سبک زندگی تمدن ساز پرداختند. ایشان پس 
از بیان کلیات و اهمیت این مبحث، این طور می فرمایند 
که ما در زمینه اصلی و حقیقی تمدن، برعکس بخش 
اختراعات  علمی،  مسائل  سیاست،  )مانند  آن  ابزاری 
پیشرفت  این  و  نداشتیم  چشمگیری  پیشرفت   )... و 
متناسب با پیشرفت بخش ابزاری نبوده است. حال باید 

آسیب شناسی شود که چرا؟
تقلید  بحث  زندگی،  سبک  در  مخرب  مسائل  از  یکی 
است که متاسفانه آسیب بزرگی به ساختار زندگی ما وارد 
شده است  آسیب  باعث  این قدر  تقلید  چرا  کرده است. 
و  ایده آل  که  تمدنی  از  تقلید  اواًل  است؟  و چرا مخرب 
اهدافش با ما فرق می کند معنا ندارد. ثانیًا ما در جهان 
این  دنبال  به  جوامع  برخی  که  هستیم  شاهد  کنونی 
تحمیل  دیگر  ملت های  بر  را  خود  فرهنگ  که  هستند 

کنند؛ که سردمدار 
جریان،  این 
ما  است.  غرب 
شاهد  همواره 
که  بوده ایم  این 
هر کجا غرب وارد 
اثرات  شده است 
بر  را  خود  دلخواه 
مردم  آن  فرهنگ 

گذاشته است. 
آن  بارز  نمونه 
در  که  است  این 
استعمارگری  اثر 
بریتانیا،  حکومت 

زبان اقوام مختلف به زبان انگلیسی تغییر کرده و اکنون 
متداول ترین زبان در سطح بین الملل است.

فرهنگ  تحمیل  برای  غرب  ابزارهای  قدرمندترین  از 
خود و نفوذ در سبک زندگی ملل مختلف »رسانه« است. 
انسان از طریق محتوای سمعی-بصری بیشترین تاثیر 
آگاهانه  تقلید  باعث  تاثیرات  این  و  می کند  دریافت  را 
رسانه،  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  می شود.  ناآگاهانه  یا 
مرزهای اطالعاتی و جغرافیایی دنیا رو به کمرنگ شدن 
سبک  با  مواجهه  در  سومی  جهان  کشورهای  است. 
زندگی غربی در دنیای رسانه، عمومًا دچار سوءتحلیل 
می شوند. برای مثال، عمدتًا جاذبه های کاذب غرب را 
می بینند و کمبود آن را در زندگیشان احساس می کنند. 
مانند  انسانی  ارزش های  سری  یک  متوجه  همچنین 
نمی شوند.  است  رایج  غرب  در  که  کارجمعی  و  نظم 
نیز  ناخودآگاه  صورت  به  تاثیرات  برخی  این  بر  عالوه 
شکل می گیرند که هم می توانند سازنده و هم مخرب 
این  اهمیت  با  بسیار  نکته  یک  مسئله  این  در  باشند. 
است که ما بعضًا در طوالنی مدت متوجه این تاثیرات و 
تقلیدهای ناخودآگاه می شویم. اگر این ها جنبه منفی 
دنبال  به  جبرانی  قابل  غیر  پیامدهای  داشته باشند، 

خواهند داشت.
خوب  رسانه  زمینه  در  که  است  این  است  واضح  آنچه 
عمل نکردیم؛ چه در تحلیل رسانه غرب و چه در توسعه 
متعدد  آسیب های  باعث  این  و  خودی.  رسانه  صنعت 
شده است. بحث درباره رسانه  گفتاری جدا می طلبد، 
ولیکن برای حسن ختام تبیینات امام خمینی در رسالت 
رسانه را بازگو می کنیم: »آن که از همه خدمت ها باالتر 
است این است که نیروی انسانی ما را رشد بدهد و این 
به عهده مطبوعات است؛ مجله هاست؛ رادیو تلویزیون 
می توانند  این ها  تئاترهاست.  سینماهاست؛  است؛ 
نیروی انسانی ما را تقویت کنند و تربیت صحیح بکنند و 

خدمتشان ارزشمند باشد«

3

تمـــدن یک  وح  ر
شرح کوتاهی بر درون مایه های تمدن بشری

یادداشتیادداشت

امیرحسین فرخ زاده
6 دقیقه 98 برق
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با  عده ای  که  شده اید  مواجه  موضوع  این  با  احتمااًل 
شنیدن نام دانشگاه شریف، عبارت »تک ُبعدی« را به 
این  تصور  احتمااًل  می دهند.  نسبت  آن  دانش جویان 
پروژه ها  و  تمرین ها  که  است  ماشین  یک  ما،  از  افراد 
منابع  تمامی  می دهد؛  انجام  دیگری  از  پس  یکی  را 
به  چیزی  هیچ  ولی  است  حفظ  خط به خط  را  درسی 
جز این موارد در زندگی بلد نیست. این تصور در مورد 
عده ی محدودی از ما صادق است؛ اما نسبت دادن آن 

به جامعه ی دانشجویی شریف، دور از انصاف است.
یکی از مسائلی که در سبک زندگی مورد توجه است، 
اتالف  و  تنبلی  از  پرهیز  و  تالش  و  کار  به  توجه  لزوم 
به  که  نیست  معنی  این  به  موضوع،  این  است.  وقت 
تعطیل  را  جانبی  کارهای  یا  و  استراحت  کلی  طور 
کنیم؛ بلکه به این معناست که برای اوقات فراغت خود 
فعالیت های  با  و  کنیم  برنامه ریزی  هوش مندانه  نیز 
خود  رشد  برای  هم  وقت  این  از  گونه ای  به  مناسب، 
دانش جویی«  »فعالیت  عبارت  حتمًا  کنیم.  استفاده 
این  به  ورود  شنیده اید.  را  فوق برنامه«  »فعالیت  یا 
فعالیت ها و بهره بردن از منافع آن، می تواند به بهبود 

سبک زندگی ما کمک ارزش مندی کند.
گستره ی فعالیت های فوق برنامه، بیشتِر ما را حداقل 
این  آیا  اما  کرده است.  خود  جذِب  بار  یک  برای 
فعالیت ها صرفًا برای گذراندِن زمان است یا کمکی هم 
انسان  به عنوان یک  ما  از  ما خواهد کرد؟ هر یک  به 
در جامعه، باید بتوانیم با سایرین ارتباط درست برقرار 
کنیم. هر چه زمان می گذرد، این برقراری ارتباط ابعاد 
گسترده تری پیدا می کند. از طرفی پذیرش اشتباهات 

به  و  به مرور زمان سخت تر می شود  برای اطرافیان  ما 
بیشتر  و  بیشتر  زمان  مرور  به  ما  از  انتظارات  عبارتی 

می شود. 
فعالیت دانش جویی بستر مناسبی برای کسب تجربه 
فضای  در  متنوع  فعالیت های  است.  زمینه  این  در 
تا تجربه کسب  افراد فرصت می دهد  به  دانش جویی، 
و  کمک  با  و  بگیرند  درس  خود  اشتباهات  از  کنند؛ 
تقویت  را  خود  مهارت های  باتجربه ترها،  دل سوزی 

کنند. 
فرض کنید می خواهید در برگزاری یک مراسم مشارکت 
کنید. از آن جایی که معمواًل تمام برنامه ریزی های آن 
دانش جویی است، افراد باید ایده های خالقانه ی قابل 
اجرا مطرح کنند؛ هزینه ی هر ایده را با توجه به شرایط 
دید  از  را  آن  زوایای  و  ابعاد  بزنند؛  تخمین  اقتصادی 
مخاطب بررسی بکنند و ... . در نهایت، باید از میان 
یک  شرایط،  و  اهداف  به  توجه  با  و  موجود  ایده های 
ایده برگزیده شود. این جا افراد یاد می گیرند که چگونه 
احترام  جمع  آن  حساب شده ی  تصمیم های  به  باید 
متفاوت  آن ها  شخصی  سلیقه ی  هرچند  بگذارند، 
باشد. از طرفی با تمامی مسائل اجرایی و برنامه ریزی 
این  در  می شوند.  درگیر  صد  تا  صفر  از  مراسم،  آن 
کار جمعی  توانایی  فداکاری،  میان مسئولیت پذیری، 
و همین طور برنامه ریزی را یاد می گیرند. دانش جویی 
که به واسطه ی کنکور، معمواًل قبل از ورود به دانشگاه 
به  نداشته است،  این چنینی  تجربه های  برای  فرصتی 
خود  درسی  توانایی های  بر  عالوه  توانایی هایی  مرور 
کسب می کند و خود می تواند الگویی برای جوان ترها 

باشد.
گوناگون،  فعالیت های  انجام  حین  ترتیب  این  به 
این  البته  کرد.  رشد  مختلف  جنبه های  از  می توان 
با  یا  و  گذاشته  کنار  را  درس  که  نیست  معنا  این  به 

کیفیت پایین بگذرانیم. مهارت برنامه ریزی به گونه ای 
از  یکی  کرد،  برقرار  تعادل  امور  این  بین  بتوان  که 
به فعالیت های دانش جویی است.  دستاوردهای ورود 
دانش جویی  کار  در  حد  از  بیش  اگر  که  باشد  یادمان 
غرق شویم و درس را به طور کامل به حاشیه ببریم، در 
حقیقت بهانه ای پیدا کرده ایم تا این کم کاری را توجیه 

کنیم و خود را فریب دهیم.
اما چگونه باید راه خود را در میان فعالیت های مختلف 
درباره  شناخت مان  بهبود  قدم،  نخستین  کنیم؟  پیدا 
عقاید، عالیق، توانایی ها و نقاط ضعف مان است. بعد 
از آن، باید با پرس وجو و مشورت با بزرگ ترهای دل سوز 
مختلف  گروه های  فعالیت های  و  اهداف  از  آگاه،  و 
حوزه های  به  نهایت  در  و  شد  مطلع  دانش جویی 

مناسب ورود پیدا کرد.

با توجه به اهمیتی که برای فعالیت های دانش جویی 
ذکر شد، نمی توان در این روزهای سخت آن را کامال 
ناشی  محدودیت های  و  روزها  این  شرایط  کرد.  لغو 
فعالیت ها  این  به  جدیدی  شکل  کرونا  ویروس  از 
رویدادها  و  فعالیت ها  بیشتر  ایام،  این  در  داده است. 
)مسابقات  مختلف  قالب های  در  و  مجازی  فضای  در 
آنالین، جلسات آنالین، وبینارها، حلقه های مطالعاتی 
فعالیت های  هم چنین  می شود.  انجام   )  ... و 
خیرخواهانه نیز در این ایام به شکل جدی تری دنبال 
ما  به  را  امکان  این  برنامه ها،  بودن  مجازی  می شود. 
می دهد تا بدون دغدغه ی طی مسیر، برنامه های خود 
را با فاصله ی زمانی کم تنظیم کنیم و به این ترتیب، در 
کارهای  انجام  برای  فرصت  و  کنیم  صرفه جویی  زمان 
بیشتری داشته باشیم. اما باید این نکته را نیز در نظر 
داشته باشیم که تنظیم برنامه هایی به صورت موازی و 
هم زمان، اگرچه قابلیت اجرایی دارد اما باعث کاهش 
تمرکز بر هر برنامه و در نتیجه ُافت کیفیت در برگزاری 
آن ها می شود. خوب است حواس مان باشد که کیفیت 

این فعالیت ها را فدای کمیت نکنیم.
شرایط ویژه ی این روزها، قدم گذاشتن در یک مسیر 
جدید را با چالش هایی مواجه کرده است. اگرچه روند 
کمی  مسیر  یافتن  و  مختلف  فعالیت های  با  آشنایی 
سخت تر از گذشته شده است، اما می توان با پرس وجو 
و کسب اطالعات از منابع موثق، ورودی آگاهانه به این 

عرصه داشت.
با  است  خوب  شده،  مطرح  موارد  تمامی  به  توجه  با 
ورود در حوزه های مختلف، از همین حاال خود را برای 
کارها و مسئولیت های مهم تر آماده کنیم تا در زندگی 
یا به هنگام ورود در مسئولیت های مختلف،  شخصی 

در ابتدای راِه کسب تجربه نباشیم.
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ون گردد ... با  تجربه و علم چو مقر
جایگاه فعالیت دانشجویی در سبک زندگی دانشجویی

فاطمه بحرانی
6 دقیقه 96 کامپیوتر
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در این متن قصد داریم ابتدا تعریفی از زمان را ارائه دهیم؛ 
را در سبک  زمان  ارائه شده، نقش  تعریف  به  توجه  با  و 
زندگی بررسی کنیم. در انتها نیز نگاهی به تاثیر زمان در 

سبک زندگی تمدن های مختلف می اندازیم.
کدام زمان؟!

ْیَل َسَکًنا َو  ْصَباِح َو َجَعَل الَلّ آیه 96 سوره انعام: »َفاِلُق اْلِ
ْمَس َو اْلَقَمَر ُحْسَباًنا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم« الَشّ

شکافنده ی صبح ]از پرده تاریک شب است[ و شب را برای 
آرامش قرار داد، و خورشید و ماه را وسیله ای برای محاسبه 
و اندازه گیری زمان مقّرر فرمود؛ این است اندازه گیری آن 

توانای شکست ناپذیر و دانا.
در این آیه به این موضوع اشاره شده که شب برای آرامش 
قرار داده شده؛ اما این قرار دادن یعنی چه؟! برای فهم 
»جعل«  کلمه  ریشه ی  به  نگاهی  موضوع  این  بهتر 
می اندازیم. معنای تحت اللفظی جعل »قرار دادن« است. 
اما آیا این قرار دادن مانند این است که بگوییم: »کتاب را 
در کیف قرار دادم«؟! خیر. در این جا معنی قرار دادن، 
یعنی  است؛  داد«  قرار  مهربان  را  مادر  »خداوند  مانند 
همین  مطابق  اگر  و  است،  مادر  ذات  در  مهربانی  این 
ذات حرکت کند این مهربانی از او جدا نمی شود. افعال 
استفاده شده در آیات هم به همین صورت است. وقتی 
گفته می شود: »خداوند در شب آرامش قرار داده است«، 
از ذات شب است؛ که همین  آرامش بخشی  این  یعنی 
و  روز  در  که  ثانیه هایی  بین  را  اصلی  تفاوت  موضوع 

ثانیه هایی که در شب سپری می شود، ایجاد می کند.
باالتر  که  همان  دارد.  وجود  هم  عمیق تر  تفاوت  این  از 
چه  دیگر  شب های  با  قدر  شب  شد،  اشاره  آن  به  نیز 
فرقی می کند؟! بین الطلوعین با قبل از ظهر چه تفاوتی 
می کند؟! تا این جا دریافتیم که این تفاوت، تفاوتی ذاتی 
و عمیق است؛ اما از باز کردن این تفاوت های نوع دوم به 

دلیل عدم فرصت و اطالع دقیق عبور می کنیم.
سبک زندگی و زمان!

سبک زندگی تعاریف متفاوتی دارد؛ تعاریفی شاید گنگ 
و نادقیق و تعاریفی شاید واضح و دقیق. همین موضوع 
باعث شده است که پیرامون سبک  زندگی سواالت زیادی 
مطرح شود. یکی از سواالت این است که اصاًل سبک 
زندگی یک مفهوم فردی است یا اجتماعی؟ در این متن 
از بعد اجتماعی سبک  زندگی استفاده خواهیم کرد. اما 
ابتدا الزم داریم سبک زندگی اجتماعی را با استفاده از 

سبک  زندگی فردی تعریف کنیم.
اگر سبک زندگی هر فرد از یک جامعه را به صورت یک 
تک  تک  تجمیع  از  که  برآیندی  بگیریم،  نظر  در  بردار 
این بردارها حاصل می شود را می توان به سبک زندگی 
اجتماعی تعبیر کرد. برای دیدن این که یک جامعه به چه 

سبکی زندگی می کند، باید دید تک تک افراد جامعه چه 
سبکی را برای زندگی خود اتخاذ کرده اند.

زمان در سبک زندگی رگه های پررنگی را از خود به جا 
خوابیدن،  و  شدن  بیدار  ساعت  مثاًل  گذاشته است. 
مسئله ای است که شاید هر انسانی در زندگی اش از زمانی 
که به خود آمده برای او سوال شده باشد. اگر بخواهیم با 
تعریف باال )تعریف ذاتی و حقیقتی( به زمان نگاه کنیم، 
ساعت خواب ما نمی تواند ساعت ثابتی باشد. چرا که شب 
و روز با ساعت تعیین نمی شود، با اوقاتی تعیین می شود 
که ما آن را به اسم اوقات شرعی می شناسیم، مثل طلوع 
آفتاب، نیمه شب و ... . برای همین وقتی می خواهیم 
سبک زندگی خود را بر اساس زمان تنظیم کنیم، تعریف 
ما از زمان به شدت دارای اهمیت می شود و تمامًا تجلی 

خود را در خروجی سبک زندگی نشان می دهد.
تاثیر زمان در سبک زندگی: تقابل دو تمدن!

انسان غربی -که شاید بگوییم انسان مدرن بهتر باشد؛ 
چرا که متاسفانه خود ما نیز به این آفت مدرنیته دچار شده 
ایم- برایش تفاوتی ندارد که وقتی کار خود را در ساعت 6 
صبح آغاز می کند، هوا روشن است یا تاریک. این یکی از 
اثرات پیشرفت تکنولوژي است که تفاوت بین شب و روز 
را به شدت کم رنگ کرده است. حال باید کمی از بیرون 
به شرایط خود نگاه کنیم؛ زیرا خود ما نیز درگیر این آفت 
شده ایم که شب و روز برایمان فرقی ندارد، و دیگر خواب 
البته  و  نمی کند.  تفاوتی  برایمان  روز  در  خواب  و  شب 
شرایط کنونی ناشی از بیماری کرونا بیش از قبل این آتش 

را برافروخته تر کرده است.
دیگر  انسان  یک  مدرن  انسان  مقابل  در  می خواهیم 

تعریف کنیم که سبک زندگی خود را با توجه 
به ذات اوقات زمانی تعیین می کند؛ 

و تفاوت ها را از توصیه ها و متون 
به  می کند.  استخراج  دینی 

قراردادی  صورت  به  انسان  این 
زندگی  سبک  با  »انسان  می گوییم 

اسالمی«.
انسان با سبک زندگی اسالمی 

بتوانیم  هم  اکنون  شاید  را 
ویژگی  این  اما  کنیم،  پیدا 

شدت  به  خودمان  بین  در 
کم است. بین ما که در پایتخت 

در  غرق  را  خود  و  می کنیم  زندگی 
تکنولوژي کرده ایم کمتر انسانی با این 
ویژگی پیدا می شود. اما وقتی به روستا 

با  انسان  این  می رویم، حس می کنیم 
سبک زندگی اسالمی در آن جا به فراوانی 

یافت می شود.
انسانی که روزش قبل از اذان صبح آغاز 

با  مناجات  و  نیاز  و  راز  با  هم  آن  می شود، 
خالق خود در دل شب، و رزق معنوی روز را در 

را  بین الطلوعین  از خداوند طلب می کند؛  همان زمان 
نمی خوابد که مبادا انرژی اش را با خواب بدموقع از دست 
بدهد و کسل شود؛ کارش با طلوع آفتاب آغاز می شود؛ 
استراحت و غذای خود را با اذان ظهر تنظیم می کند، و 
کار خود را برای نماز تعطیل می کند؛ اندکی بعد از نماز 
به  هوا  شدن  تاریک  از  قبل  و  می کند؛  کار  غذا  و  ظهر 
خانه برمی گردد تا از آرامشی که خدا در شب و در کنار 
خانواده بودن قرار داده است بهره مند شود. شاید چیزی 
به اسم ساعت به انسان با سبک زندگی اسالمی در بهینه 
کردن کارهایش کمک کند، اما مبنا قرار نمی گیرد. دقیقًا 
برعکس انسان مدرن. انسان مدرن مبنای زندگی خود را 
بر روی عددهای بی ارزش نوشته شده روی آن دایره ی 
بی ارزش تر تنظیم کرده. در حالی که غافل است از این که 
در پس این اعداد و دایره مفاهیم عمیق تری وجود دارد. 
مفاهیمی که برای رسیدن به آن ها باید از مدرنیته کمی 
فاصله گرفت، و از طریق دیگری به زمان نگاه کرد و تعریف 

دیگری برای زمان ارائه داد. 
آری! آن چه که از سبک زندگی در تمدن ها دیده می شود 
همین است: یکی با مبنا گرفتن حقیقتی که خالق عالم 
در اوقات زمانی قرار داده است، و دیگری فقط با وابستگی 
به اعداد و دایره. برای همین می گوییم »سبک زندگی، 

آوردگاه نگاه تمدن ها به زمان«

سبک زندگی؛ آوردگاه نگاه تمدن ها به زمان!سبک زندگی؛ آوردگاه نگاه تمدن ها به زمان!
محمد مهدی زینلی
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زمان یعنی چه؟ جایگاه زمان در مسئله سبک زندگی کجاست؟

برای مشاهده متن کامل
این یادداشت کلیک کنید 

https://vrgl.ir/C00Hv


جان کــالمجان کــالمنرشیه فرهنگی - اجتامعی هيأت الزهرا )س( |  شامره چهل و هشتم | هفته دوم آبان ماه ۹۹  6



یادداشتیادداشتنرشیه فرهنگی - اجتامعی هيأت الزهرا )س( |  شامره چهل و هشتم | هفته دوم آبان ماه ۹۹ 

ما  دنیاست؛  همان  دنیا  که  نمی شود  باورش  آدم 
هم همان آدم هاییم. دانشگاه هم همان دانشگاه  
قبل  مثل  دوباره  ولی  همانیم!   .  ... و  است 
می شویم؟ نمی دانم. اصاًل در ذهن نمی گنجد که 
چطور این همه خودمان را با تغییرات وفق دادیم. 
انجام  عمل  در  نداشتیم،  چاره ای  بگویید  شاید 

شده قرار گرفته بودیم. 
یادداشت  این  باید  چرا  بپرسید:  است  ممکن 
چرا  است!  خوبی  خیلی  سوال  بخوانم؟  را 
همه  بشنویم؟  و  بزنیم  تکراری  حرف های  باید 
از  و  آورده  بار  به  بدبختی هایی  کرونا  می دانیم 
چرا  دیگر  است؛  داشته  هم  خوبی هایی  طرفی 

پای  را  وقتمان  باید 
هدر  یادداشت ها  این 
درست  کاماًل  بدهیم؟ 
اگر  عزیز؛  دوست  است 
باز  روضه ای  باشد  قرار 
داغ هایی  از  و  بخوانیم 
دلمان  بر  کرونا  که 
آثار  از  یا  گذاشته 
زندگی  بر  کرونا  بدیهی 
و دانشگاه و ... بگوییم؛ 
همین جا  که  رواست 
کنید  رها  را  یادداشت 
مفیدتر  کار  یک  بروید  و 
بکنید  )مثال یک نارنگی 
نوش  و  بکنید  پوست 

از آن  یادداشت قرار نیست  این  اما  جان کنید!(. 
حرف های مرسوم بزند یا نمک بر زخم ها بپاشد. 
اصاًل  که  بکند؛ چرا  نمی خواهد  حکمت بافی هم 
رساندن ما به »الخیُر فی ما َوَقع« از دست ما خارج 
است، از این رو می خواهد روزنی -هرچند ناچیز- 

به ذهن ها باز کند.
 این روزها اگر از یک دانشجو بپرسید نود و نِه خود 
نگاه  شما  به  لحظه ای  چند  گذراندید،  چگونه  را 
می کند )که این نگاه ها از پس پیام متنی هم حس 
زشته«.  هم  »شوخیش  می گوید:  بعد  می شود!( 
بخواهیم  که  زمان،  یک  بود  زشت  هم  شوخیش 
از این صحبت کنیم که چطور در یک سال آینده 

هم زیستی مسالمت آمیزی با کرونا داشته باشیم!

نود و نه ما در بهترین حالت به گذراندن درس ها 
غیر  شرایط  این  با  آمدن  کنار  و  دور  راه  از  کار  و 
حضوری گذشت. در واقع آالم دورکاری را می توان 
کرد.  خالصه  انسانی  ارتباطات  شکل  تغییر  در 
خودتان  مطمئنًا  بود،  کجا  دقیقًا  آالمش  اینکه 
به  اگر بخواهیم اشاره ی کوچکی  بهتر می دانید. 
گروهی،  حذف شدن درس خواندن  و  بکنیم؛  آن 
انجام پروژه ها به صورت تیمی و امثال این ها را هم 
مسئله ای  که  زمان هایی  می ماند  بگیریم؛  فاکتور 
یک  فکری،  درگیری  یک  می شد،  ایجاد  برایمان 
در  بگذاریم!  کجا  نمی دانستیم  که  سنگین  بار 
این مواقع به محض این که در جایی در کنار یک 
باز  را  دلمان  سفره ی  می گرفتیم  قرار  همدل  آدم 
می کردیم و حداقل فایده اش این بود که از آن بار 

ذهنی کاسته می شد! 
را  چیز  همه  می آید  وقتی  دیده اید؟  را  سیل   

می شوید و با خودش می برد. دار و ندار و خانه و 
سرپناه و تعلقات و ... . سیل کرونا هم »حضور« 
و  شیرین  قسمت های  سیل  این  انگار  برد.  را  ما 
قسمت های  و  برده،  و  شسته  را  روزمره  جذاب 
گپ زدن های  مانده است!  نچسب اش  و  سخت 
نشستن  ناهار،  موقع  بودن   هم  با  کالس ها،  بین 
کار  و  رفته   ... و  دانشجویی  گروه  دفتر  و  در البی  
جدی، پروژه ها و تمرین های سنگین، کالس های 

ماللت بار و ... باقی مانده است. 
انسانی  ارتباطات  کرونا، شکل  لطف  به  که   حال 
شود،  ساخته  می خواهد  نو  از  و  شده  کوبیده  ما 
هستند  آرمان گرایانه  و  خالقانه  ایده های  این 
جدید  بنای  این  معمار  می خواهند  کدام  هر  که 

ارتباطاتی باشد! مدل جدید، قاعدتًا همراه با یک 
بازنگری است. باید ببینیم در سیستم قبلی، چه 
چیزهایی وجود داشت که واقعًا الزمشان نداشتیم 
واقعًا  که  دیگری  چیزهای  چه  و  بودند،  سربار  و 

مورد نیاز بودند؟
 این روزها که رویدادهای بزرگی در حال برگزاری 
بدون  هستند،  غیرحضوری  و  آنالین  صورت  به 
دور  نقاط  و  مختلف  شهرهای  از  را  آدم ها  که  این 
فکر  این  به  را  آدم  بکشانند،  تهران  به  نزدیک  و 
و  مکان  همه  آن  به  تهش  واقعًا  آیا  که  می اندازد 
داشتیم؟  احتیاج  مخارج  و  خرج  و  ساختمان 
آن  باشکوه،  نفره ی  صد  چند  سالن های  آن  به 
پذیرایی  و  محیطی  تبلیغات  و  اسپانسرینگ  همه 
مفصل و هدایای شیک و ...؟ شاید بگویید خب 
دست  از  میان  این  در  که  بود  انسانی  تجربه های 
الزم  آیا  ولی  می فرمایید!  درست  دقیقًا  رفت! 
تجربه ی  ایجاد  بود 
رقابتی  در  »انسانی« 
بیشتر  برق  و  زرق  برای 

بیفتد؟
مجازی  دیدارهای 
فرصت  ما  به  روزها  این 
به  که  می دهد  را  این 
فرای  انسانی  تجارب 
آن ها  )فیزیکی(  مکان 
که  چیزی  کنیم؛  فکر 
نظرمان  از  همیشه 
کلیدی  عنصر  یک 
نظر  به  بوده است! 
خیلی  مانند  می رسد 
دیگرمان،  رویه های  از 
یادگاری  رویدادها،  حضوری  برگزاری  به  اصرار 
تکنولوژی های  از توسعه ی  از دوران پیش  بود که 

امروزی به جا مانده بود. 
دنبال  به  بازتری  دید  با  می توانیم  حاال  واقع،  در 
عنصر مهم و حیاتی در ارتباطاتمان باشیم؛ چیزی 
و  همدلی  و  شدن  قائل  واقعی  اهمیِت  جنس  از 
و  سخت  دوران  این  از  گذر  با  همراه  هم افزایی. 
هم  ما  انسانی  دنیای  در  می رود  امید  ویروسی، 
و  پرزرق  ظواهر  و  بمانند  ارزشمند  واقعًا  چیزهای 

پرخرج آن دور انداخته شود.
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بر آب رفتــــــه!
سبک زندگی با کرونـــا

مریم عراقی
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لطفًا مدتی چشم  هایتان را ببندید و خودتان را در 
بیست سال بعد تصور کنید.

الغرتر؟  یا  بودید  چاق  تر  شده بودید؟  شکلی  چه 
کرده بودید  پیدا  جسمی  مشکل  ناکرده  خدای 
نظر  در  خود  برای  شغلی  بودید؟  سرحال  هنوز  یا 
یا  بودید  فعالیت  به  مشغول  جایی  در  گرفتید؟ 
بی کار بودید؟ خانواده آینده   خود را ترسیم کردید؟ 
اصاًل برای خودتان همسری در نظر گرفتید؟ اگر در 
نظر گرفتید، خودتان را در حال دعوا با همسرتان و 
فرزندان تان می  دیدید یا خودتان را خوشحال و در 

حال عشق  ورزی به آن ها می  دیدید؟
خداوند در قرآن کریم از واژه  ای بسیار دقیق به نام 
سّنت نام برده است که پایه ی جهان بر این اساس 
نهاده شده است. سّنت در واژگان امروزی به معنای 
قانون است. بنابراین سّنت  ها، مجموعه ی قوانینی 
هستند که خداوند به شکل کلی بر جهان هستی 
مسّلط گردانیده است. این سّنت  ها انواع مختلفی 
اخروی؛  برخی  و  هستند  دنیوی  برخی  دارند؛ 
در  اجتماعی.  برخی  و  هستند  فردی  برخی 
مسئله ی تربیت و رشد فردی هم این سّنت  ها وجود 
دارند. برای مثال یکی از این سّنت  ها »الگوگیری 
فرزند از مادر و پدر« است. اگر مادر و پدر در مقابل 
آن ها  از  نیز  فرزند  کنند،  صحبت  مؤدبانه  فرزند 
الگو می  گیرد و با دیگران مؤدبانه صحبت می  کند. 
فرزند  مقابل  در  پدر  و  مادر  اگر  مقابل،  شکل  به 
داشته باشند  توقع  نباید  بزنند،  حرف  غیرمؤدبانه 
یا  و  دیگران  با  مؤدبانه  شکل  به  آن ها  فرزند  که 
می  خواهیم  متن  این  در  بگوید.  سخن  خودشان 
درباره ی سّنتی که ما آن را سّنت »سعی« نام  گذاری 

کرده ایم، صحبت کنیم.
بسیار  آیات  کریم  قرآن  در 
وجود  سعی  درباره ی  زیادی 
دارند. برای مثال به آیه ی زیر 

توجه کنید:
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعی  ْن َلْیَس ِلْلِ

َ
َو أ

ُیَری  َسْوَف  َسْعَیُه  نَّ 
َ
أ َو   ﴾39﴿

﴾۴0﴿
جز  انسان  برای  که  این  و 
حاصل تالش او نیست )39( 
دیده  زودی  به  او  کوشش  و 

خواهدشد )۴0(
باال  آیه ی  در  که  طور  همان 
آن  حقیقت  به  شده،  ذکر 

چیزی که ما می  توانیم در آینده به دست آوریم، آن 
چیزیست که االن برای آن تالش می  کنیم. سّنت 
به  انسان  آینده ی  که  است  آن  گوینده ی  سعی 
شکل کلی حاصل تالش های امروز اوست. رسیدن 
نیازمند تالش و کوشش است و  آینده ی خوب  به 
هرچه این کوشش بیشتر باشد نتیجه ی آن نیز بهتر 
که  داشت  توقع  نمی  توان  همچنین  خواهدبود. 
بدون تالش کردن، انسان به آینده ی مطلوب خود 

برسد.
سبک زندگی به معنای یک راه و روش است که یک 
می  کنند.  زندگی  روش  آن  به  جمعیت  یک  یا  فرد 
و  جغرافیایی  مناطق  به  بسته  زندگی  ها،  سبک 
برای  دارند.  مختلفی  انواع  مختلف،  فرهنگ  های 
مثال درکشور دانمارک در نیمه ی دوم سال  ، مدت 
همین  برای  می  شود؛  طوالنی  بسیار  شب  زمان 
با  همراه  شام  ضیافت  های  سال،  نیمه ی  این  در 
افزایش  بسیار  کشور  این  در  خانواده  و  دوستان 
می  یابد. یا مثاًل مسلمانان مناطقی که در ایام ماه 
مبارک رمضان روز  های طوالنی  تری دارند، شب  ها را 
تا سحر بیدار می  مانند و سحر می  خوابند تا بخشی 
از روز را خواب باشند و کمتر اذیت شوند. مثال  های 
بسیار بیشتر و متنوع  تری وجود دارند که با جستجو 

در منابع مختلف می توانید آن ها را بیابید. 
همان طور که گفتیم، سّنت سعی به این معنا بود 
که هرچه که در آینده داریم چیزی نیست جز آن چه 
در حال برای رسیدن به آن تالش می  کنیم. برای 
رسیدن به سبک زندگی موفق نیز دقیقًا همین طور 
است. اگر در بیست سال آینده می  خواهید فردی 
بدنی  فعالیت  هیچ  نمی  شود  باشید،  سالمت 
نداشته باشید؛ نتیجه ی سبک زندگی بدون ورزش، 
بیماری  های جدی است که خدای ناکرده در آینده 
به سراغتان خواهدآمد. اگر همیشه به زور ساعت 
چهار صبح می  خوابید و کالس ها را خواب و بیدار 

را  درس ها  که  داشته باشید  توقع  این که  هستید، 
داشته باشید،  خوبی  معدل  و  شوید  متوجه  کامل 
روز  یک  هر  االن  اگر  نخواهدشد.  عملی  هیچ گاه 
می کنید،  دعوا  خود  برادر  و  خواهر  با  میان،  در 

انسان  ازدواج  از  بعد  من  که  بگویید  نمی توانید 
با  فرزندانم  و  همسر  با  و  می شوم  خوش اخالقی 
خوش رویی رفتار خواهم کرد. اگر دوست دارید در 
باشید،  منظمی  بسیار  انسان  آینده  ساِل  بیست 
که  باشد  نوعی  به  زندگی تان  سبک  اکنون  نباید 
نمی شود  باشد.  نامرتب  و  کثیف  بسیار  اتاقتان 
در آینده فردی کتابخوان و دانا باشید درحالی که 
االن ماه تا ماه نیم نگاهی هم به کتاب نمی اندازید. 
نمی شود در آینده فردی مقید و پایبند به نماز اول 
نزدیک  نمازهایتان  اکنون  درحالی که  باشید  وقت 
به قضا شدن خوانده می شوند. و هزاران نمی شود 

دیگر ...
اگر بخواهم تمام حرف های باال را جمع بندی کنم، 
انسان  در جهان هستی،  طبق سنت های موجود 
در ادامه ی زندگی خود چیزی نخواهدداشت، مگر 
چیزی که در طول این مسیر 
به  کرده باشد.  جمع آوری 
بیست  در  شما  دیگر،  عبارت 
شبیه  قدر  همان  بعد  سال 
تصور  که  خواهیدبود  کسی 
به  حاضر  حال  در  که  کردید، 
می کنید.  زندگی  سبک،  آن 
را  خود  زندگی  سبک  پس 
دست کم نگیرید؛ چون سبک 
شما  آینده ی  شما،  زندگی 

است!

8

ود عاقبت کار که کشت هرکسی آن در

است  وش  ر و  راه  یک  معنای  به  زندگی  سبک 
وش زندگی  که یک فرد یا یک جمعیت به آن ر
مناطق  به  بسته  زندگی   ها،  سبک  می   کنند. 
انواع  مختلف،  فرهنگ   های  و  جغرافیایی 
دانمارک  درکشور  مثال  برای  دارند.  مختلفی 
بسیار  شب  زمان  مدت  سال   ،  دوم  نیمه ی  در 
نیمه ی  این  در  همین  برای  می   شود؛  طوالنی 
و  دوستان  با  همراه  شام  ضیافت   های  سال، 

خانواده در این کشور بسیار افزایش می   یابد.

محمد علی اخوان
7 دقیقه 98 صنایع

نگاهی به تاثیر سبک زندگی امروز در زندگی فردا
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این  می رود.  دلش  ببیند  معشوق  از  اثری  هر  عاشق 
مجموعه آثار خداست. لذا در عالم امکان اصاًل امر زشت 
ْحَسَن ُکَلّ 

َ
ِذي أ وجود ندارد، همه اش قشنگ است. »اَلّ

َشْيٍء َخَلَقُه ۖ« }سجده – 7{ هرچیزی که آفریده قشنگ 
اوست.  نمود  اوست،  اثر  می دهد.  را  او  بوی  آفریده. 
همین جوری که حرف آدم، مظهر نیت آدم است، مظهر 

علم آدم است
فقط نعمت ها را خدای متعال به رخ پیغمبرش، حبیبش 
اگر  }ضحی-3{،  َقَلی«  َوَما  َك  َربُّ َعَك  َودَّ »َما  می کشد. 
یک دو روزی سیم تلفتن ت قطع شد، جوابش را ندادیم، 
این امتحان بود، ما با تو قهر نکردیم، با تو وداع نکردیم، 
َعَك  تو را رها نکردیم، ما با تو هستیم، تو با مایی، »َما َودَّ
»رب«  آدم  می شود  مگر  }ضحی-3{،  َقَلی«  َوَما  َك  َربُّ
داشته باشد، »رِب« آدم، آدم را ول کند؟! من که تو دامن 
خلقت او، آفرینش او، حکمت او، رحمت او، به وجود 
آمدم، رشد کردم، من که غیر او کسی را ندارم، من را 
َك َوَما َقَلی«  َعَك َربُّ می خواهد به چه کسی بدهد؟ »َما َودَّ
}ضحی-3{ هم خدا باهات وداع نکرده، هم باهات قهر 
نکرده، »َقَلی«، یعنی قهر کردن خدا باهات، قهر نکرده، 
که  است  لطیفی  شعر  یک  برنگردانده،  تو  از  را  رویش 
بعضی امام زمانی هامان می خوندن، خدا رحمت کند 

آقای کافی را، من رشته محبت خود از تو می برم
شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم

زده  ]که  گره  این  می شود،  بریده  وقتی  طناب  این 
می شود[ یک مقدار نزدیک تر می کند دیگر، همان بود 
تر  نزدیک  تو  به  را کم کرد شاید گره خورد  فاصله  ولی 
شوم. حبیب من می خواستم عشقت را تیزتر کنم. »َما 
َك َوَما َقَلی« }ضحی-3{ »َوَللِْخَرُة َخْیٌر َلَك ِمَن  َعَك َربُّ َودَّ
وَلی« }ضحی- ۴{ باش تا صبح دولتش بدمد، اینجا که 

ُ
اْل

همیشه نوازشت می  کنم، هوایت را دارم، »َفَسَیْکِفیَکُهُم 
ِمیُع اْلَعِلیُم« }بقره - 137{ ، در برابر این  ُه َوُهَو السَّ اللَّ
می کند،  کفایتت  خدا  قدار  توطعه گر  قدار  دشمنان 
سیل دشمنان در اطراف و اکناف عالم که از نظر عدد 
و عده هم خیلی زیاد هستند. اینها نمی توانند جلوی 
راه تو را بگیرند، جلوی دین تو را بگیرند. نه! ما هوایت 
را داریم، ما با تو قهر نیستیم، با تو رفیقیم، با تو هستیم، 
َك َوَما َقَلی« }ضحی-3{  َعَك َربُّ هوایت را داریم! »َما َودَّ
ِه  حالتی که اینجاست می بینی »ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُئوا ُنوَر اللَّ
ُه ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َکِرَه اْلَکاِفُروَن« }صف – ۸{  ْفَواِهِهْم َواللَّ

َ
ِبأ

این ها که نتوانستند با تبلیغاتشان، با جوسازی هایشان 

با حصر اقتصادی شان با فشارهای امنیتی شان با ایذا و 
اذیتشان، با هوچی گریشان، نتوانستند جلوی آوازه ی تو 

را بگیرند، نور تو را خاموش کنند.
امام، جمع کننده همه امت! وحدت، وحدت

پدرش  برای  که  داریم  شناسنامه ای  رسمی  یتیم  یک 
را  شناسنامه  شناسنامه اش،  در  کشیده اند  فوت  برگ 
باطل کردند و یک یتیم اجتماعی داریم. امام پدر جامعه 
مسائلش،  شیعه  )عج(  زمان  امام  غیبت  در  لذا  است. 
مسئله ی ایتام است.این است که فقها را فرمودند این ها 
متکفلین ایتام آل پیغمبر صلوات الله علیه هستند. این 
برای ما افتخار است که من پدرم امام زمان است. وقتی 
بزرگواری  یک  او  دارد.  یتیمی  حکم  نیست  باالی سرم 
ما  نگذارد  کند،  جور  و  جمع  را  ما  که  کرده  معین  را 
اینطور پراکنده شویم، نگذارد ما به جان هم بیفتیم... 
این  )س({  زهرا  }حضرت  اْلُفْرَقة«  ِمَن  َمانًا 

َ
أ ِإَماَمَتَنا  »َو 

ا  مَّ
َ
مسئله که پروردگار عزیز پیغمبرش را مامور فرموده »َفأ

َتْقَهْر« }ضحی - 9{ تو بابای این ها هستی  َفاَل  اْلَیِتیَم 
را  همه  ها.  هستند  یتیم  نباشی  این ها  سر  باالی  ها! 
تحویل بگیر، همه را جذب کن. »َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن 
َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن« }شعرا - 215{ جناح به معنای  اَتّ
دست و بال است. وقتی انسان پرواز می کند این هایی 
که پروبال ندارند زمین می مانند. آدم ها اوج می گیرند 
این می ماند فقط نگاه می کند می بیند کجا رفته. حربه 
بلندت  بگویم خدا  به خورشید گفت  بود  نگاهی کرده  
کند که بلندی، بگویم خدا جاللت دهد که چه عظمتی 
داری. تنها چیزی که میتوانم بگویم، میتوانم بگویم خدا 
سایه ات را از سر ما کم نکند. پیغمبر افق تو بلند است اما 
ا  مَّ

َ
ا اْلَیِتیَم َفاَل َتْقَهْر َوأ مَّ

َ
شعاع نورت این ها را باال ببرد. »َفأ

اِئَل َفاَل َتْنَهْر« افرادی هستند که نیاز باعث می شود  السَّ
این ها دست نیازشان را باز کنند، به زبان بیاور نکند از 
این ها خسته شوی بگویی ای بابا! تا کی می خواهیم با 
این ها.. واما المسائل و ال تنهر. مسئله سوم و اما بنعمت 
ربک فحدث. این همه موهبت هایی که از خدا دیدی، 
شما در جنگ بنا بود از بین بروید، سه روزه بنا بود صدام 
در تهران مصاحبه کند. شما بود پیروز شدید؟ »...َوَما 
َه َرَمی...« }انفال - 17{ دست  َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِکنَّ اللَّ
اتمی  قدرت های  با  داشتید  چه  شما  ندیدید؟  را  خدا 
شرق و غرب شجاعانه دست و پنجه نرم کردید و با این 
گرگ ها مقابله کردید و عقب نشینی نکردید؟ چه کسی 
شما را پیروز کرد؟ چه کسی آن روحیه را به شما داد؟ 

نرود  یادتان  از  داد؟  جبهه  به  عشق  شما  به  کسی  چه 
دشمن سه استان شما را گرفته بود. االن یک وجب از 
خاک شما در اختیار دشمن نیست. دشمنت کجاست؟ 

چه شدند؟
این خدا همان خدا نیست؟ نباید به معنویت برگردیم؟ 
نباید به اطاعت کامل از آن پرچمی که این پیروزی ها در 
ا  مَّ

َ
گرو راهنمایی، رهبری و معنویت اوست برگردیم؟ »َوأ

ْث« }ضحی - 11{ َك َفَحدِّ ِبِنْعَمِة َربِّ
باالترین نعمت، نعمت والیت امیرالمومنین

 و ائمه ی اطهار است
 - }ضحی  ْث«  َفَحدِّ َك  َربِّ ِبِنْعَمِة  ا  مَّ

َ
»َوأ دیگر  معنای  یک 

11{ هر جا نعمت مطلق در قرآن یاد شده است حکومت 
اطهار  ائمه ی  و  امیرالمومنین  والیت  است،  معصوم 
باالترین نعمت است. در میان نعمت ها هیچ نعمتی به 
حکومت صالح نمی رسد. لذا تا حکومت امام زمان در 
عالم برقرار نشده بشر روی سعادت نخواهد دید، روی 
خوشبختی نخواهد دید، روی امنیت نخواهد دید. »...
ِنعَمتي ...«  َعَلیُکم  َاتَممت ُ  و  ِدیَنُکْم  َلُکْم  ْکَمْلُت 

َ
أ اْلَیْوَم 

}مائده - 3{ نمی دانید علی چه نعمتی است که خدا 
به شما داده است. دوازده امام چه نعمتی هستند. خدا 
این سرمایه را به شما داده است. ما چه کار کردیم که با 
امام رضا )ع( آشنا شویم؟ من کجا و امام رضا کجا؟ دل 
من کجا و محبت حضرت ثامن الحجج کجا؟ لذا وجود 
نازنین حضرت اباالحسن علی بن موسی الرضا نعمتی 
است که هیچ کسی عظمت حضرت رضا)ع( را نمی تواند 
کیل کند، نمی تواند وزن کند، نمی تواند توصیف کند. 
ناِء خودشان  ِه َو الَثّ ِحَیّ علی بن موسی الرضا علیه آالُف الَتّ
را  امام  که  دارند،  مفصلی  بیان  یک  امامت  وصف  در 
توصیف می کند، امام را تشبیه به ابر پرباران می کنند، 
امام را تشبیه به پدر مهربان، به رفیق شفیق، به مادری 
که نسبیت به بچه ی خودش همه چیزش را نثار می کند 
که این بچه به جایی برسد، رابطه امام را با ماموم، یک 
ارتباط تکوینِی عاطفِی خدادادی، همین جور که مادر با 
فرزند خودش رابطه اش شناسنامه ای نیست، قراردادی 
نیست، دایه نمی تونه مادر باشد مادر مادره خدا امام را 
برای شما یه همچین چیزی قرار داده، او رابطه اش با 
شما رابطه تکوینیه، رابطه باطنی و سری هست؛ امام 
سرالله است و در وجود همه شما سریان دارد، جریان 
امام  از  که  نوری ست  مقدار  به  ارزشش  هرکسی  دارد. 

خودش دریافت می کند...
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جهان سراسر محبت خدا به بنده اش است
گزیده سخنرانی مراسم ظهر ۲8 صفر
آیت اهلل صدیقی
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2 دقیقه دفتر هیات

سرویس امر به معروف و نهی از منکر

#هم_خانواده_ایم

قرار  که  این  از  می کشم  خجالت  راستش 
تمامی  نوشتن  محل  چند سطِر  این  است 
بچه های "هیات" را من پر کنم. هیاتی که 
تا چند ماه بعد از ورودم به دانشگاه اسمی 
زمانی  از  که  هیاتی  تا  نشنیده بودم،  آن  از 
تنظیم  معیار  ها- شد  بچه  از  -مثل خیلی 

برنامه هفتگی و کارهایم. 
»ود«  و  »حب«  بین  می خواندم  جایی 
آن است که  اولی  دارد.  تفاوت هایی وجود 
کسی را دوست داری و به او می گویی؛ در 
محبت خود هم صادق هستی ولی همین 
ابراز پنهانی را کافی می دانی و به تو حس 
که  است  آن  دومی  اما  می دهد.  رضایت 
»یا  می زنی:  داد  و  جمعیت  وسط  می روی 

ایهاالناس! من فالنی را دوست دارم!«
یعنی می خواهی هر جور که شده خودت را 
به او بچسبانی و بقیه بدانند تو با او حداقل 
ارتباطی داری. نمی دانم چقدر این معنی ها 
درست است و پایه و اساس دارد؛ ولی تنها 
چیزی که به آن مطمئن هستم و می دانم، 
این است که ارتباط من با هیات و بچه های 

هیات از جنس دومی بوده است!
دلم همیشه می خواسته است من را جزوی 
از این مجموعه بدانند، و اگر جایی اسمی 
از من آمد در انتهای ذهنشان یک برچسبی 
پیشانی ام  روی  خانواده  این  نوکری  از 

خورده باشد.
هم  خودم  بخواهید،  را  دقیق ترش 
مجموعه  این  به  این قدر  نمی دانستم 
وابسته ام؛ تا زمانی که کرونا باعث دوری ام 
از این خانه دومم شد. به خود آمدم و دیدم 
شماره  دسته بندی  معیار  شده است  هیات 

مخاطبینم و پوشه بندی تلگرامم.
اندکی از دلتنگی دوری، با محرم، اربعین، 
هیات  دیگر  برنامه های  و  آخر صفر  دهه ی 
رعایت  با  بود  شکل  هر  به  شکرخدا  که 
سختگیرانه پروتکل ها برگزار شدند، برطرف 
که  آن جور  تقریبًا طبیعیست  ولی   ... شد 

باید به دل من یک نفر حداقل ننشست ...
انگار یک تکه خشت خیس خورده ته گلوی 
می کند  سنگینی  دارد  که  هست  همه مان 
چیزی  یک   ... است  بسته  را  نفس  راه  و 

مثل  نشد  که  این  برای  بغض  جنس  از 
سال های قبل عزاداری کنیم ...

نمی دانم ِکی قرار است این بال سایه اش از 
روی سرمان برداشته شود؛ ولی اگر مشکل، 
ما و رفتارهایمان بوده است، دلم می خواهد 
رو کنم سمت آسمان و بگویم: ما ادب شدن 

کافیه دیگه برامون!
از این به بعد می فهمیم چه نعمتی داشتیم 

و برامون عادی شده بود ...
_________

است  جایی  هیأت«  »دفتر  سرویس 
مراسم ها،  خاطرات  از  نوشتن  برای 
و  جالب  اتفاقات  هیأت،  با  آشنایی  نحوه 
صحنه های تاثیرگذار، روایت خادمی های 
خالصانه و... خالصه هرچه از حال وهوای 

آن برمی آید .
می توانید صفحات قبلی ش را روی کانال 
مکتوبات هیأت الزهرا)س( مطالعه  کنید و 
برگ بعدی دفتر هیأت را شما بنویسید: 
@AzzahraaMaktubat                            

ماهی که خشک اوفتد قیمت بداند آب را!ماهی که خشک اوفتد قیمت بداند آب را!
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محل  نونوایی  رفتم  قبل  هفته ی  یکشنبه ی 
وقتی  بگیرم.  نون  چندتا  استخر  خیابون  تو 
نوبتم  تا  بودم  منتظر  چندتایی  صف  توی 
بشه، از شیشه ی نونوایی دیدم یه ماشینی که 
پارک  موقع  بودن،  جوون  چنتا  سرنشینانش 
کردن خورد به ماشین جلویی. صاحب ماشین 
که یه خانمی بود به راننده اعتراض کرد. خود 
نونوا هم وارد ماجرا شد. فکر نمی کردم اتفاق 

جدی  ای باشه اما به درگیری کشیده شد.
بسیار  الفاظ  با  داشتن  اونا  دیدم  مرتبه  یه 
اون  و  نونوا  بلند  با صدای  و  ناموسی  و  رکیک 
خانم رو خطاب می کردن. فضا جوری بود که 

مردم ترسیده بودن هر لحظه اتفاقی بیفته.
فقط  بی تفاوت  کاماًل  نمی تونستم  واقعًا 

نظاره گر ماجرا باشم ...
فوری از نونوایی زدم بیرون و رفتم جلو و گفتم 

بچه ی  و  زن  این جا  میدی ؟  فحش  داری  چرا 
مردم رد میشن.

اون ها تعدادشون کم بود اما خیلی سریع چند 
نفر دیگه رو صدا کردن ...

روایتی از ماجرای شهادت شهید امر به معروف، 
محمد محمدی. به همراه صحنه پردازی

از  یکی  درگیری،  این  جریان  در  گفتنیست 
از قبل به همراه داشت،  با چاقویی که  اراذل 
به پهلوی این بسیجی عزیز ضربه وارد می کند 
پاره شدن  و  این ضربه  زیاد  به دلیل عمق  که 
ریه و قلب او، تالش های پزشکان برای مداوا و 
احیای ایشان بی نتیجه می ماند و این بسیجی 

عزیز به مقام شهادت می رسند.
نجات  برای  واالمقام  شهید  این  بدن  اعضای 

بیماران نیازمند پیوند، اهدا شد.
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در این شماره برای پاسخ به چنیندر این شماره برای پاسخ به چنین
پرسش هایی در تالشیم:پرسش هایی در تالشیم:

سبک زندگی چیست؟ و چه اثری در زندگی ما دارد؟
مبنای فکری زمینه ساز سبک زندگی اسالمی چیست؟

چرا در مقوله ی تمدن سازی، سبک زندگی جامعه یک رکن است؟
جایگاه فعالیت دانشجویی در سبک زندگی دانشجویی کجاست؟

برای مطالعه بیشتر در مورد موضوع پرونده ویژه این شماره منابع زیر را پیشنهاد می کنیم 
)با کلیک بر روی تصاویر می توانید به محتوا دسترسی پیدا کنید(

کتاب »سواد رسانه ای از الف تا ی« نوشته ی محمدصادق افراسیابی و به اهتمام سازمان 
و  اساتید  منظر  از  رسانه ای  کارکردهای سواد  و  مهارت ها  مفاهیم،  بررسی  با  و سیما  صدا 

صاحب نظران سعی داشته نکاه جامعی به این ضرورت امروز جامعه بپردازد.
ابی  بن  علی  انتشارات  از  مجلسی  محمدباقر  عالمه  نوشته ی  »حلیه المتقین«  کتاب   -
باشد. چنانکه خود  فارسی می  زبان  به  اسالمی  اخالق  و  ها  آداب، سنت  درباره  طالب)ع( 
مرحوم مجلسی گفته، این کتاب در حقیقت ترجمه روایات معتبر شیعه است. در این کتاب 

آداب و سنن و اخالق اسالمی در چهارده باب و هر باب در ۱۲ فصل تنظیم شده است.
 کتاب »خون دلی که لعل شد« حاوی خاطرات آیت اهلل سّید علی خامنه ای از زندان ها و 
تبعید دوران مبارزات انقالب اسالمی است که توسط دکتر محمدعلی آذرشب گردآوری شده 

و انتشارات انقالب اسالمی آن را منتشر کرده است.
کتاب »الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت« برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در موضوع الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت توسط انتشارات انقالب اسالمی منتشر شده است.
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