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 سبک زندگی دانشجویی

 

 :های فکریگذاره

ماست. فکر  دنیشیکردن و اند فکر یهنحو یهجیما و رفتار ما نت یما تابع رفتارها یسبک زندگ

 دیبا کند رییما تغ یسبک زندگ نکهیا یبرا .یذهن یهاقالب و اطالعات :است زیتابع دو چ زیما ن

 رییفکر ما هم با تغ ،کند رییفکر تغ دیبا دینما رییرفتار تغ نکهیا یکند و برا رییرفتار ما تغ

 .کندیم رییاطالعات تغ

 

 

 

 

 

 ت:اطالعا 

 یازهایبا کنترل ن توانیم یراحت . امروزه بهمیاطالعات هست افتیطور دائم در حال دربه ما 

را  رسدیکه به ذهن آنها م یاطالعات دیبا زین ازهایکنترل ن یها آنها را کنترل کرد. براانسان

 .کرد تیریکنترل و مد

 ی:ذهن یهاقالب 

که در  یاز اطالعات یقالب ذهن ریقدرت و تأث. میزیریم مانیذهن یهااطالعاتمان را در قالب ما

 هیرا به ظرف تشب یذهن یهااطالعات را به آب و قالب توانیاست. م شتریب ،شودیم ختهیآن ر

 یدگزن که در آن یمیو مذهب آنها و اقل تیمختلف و بسته به قوم ،هاآدم یِذهن یهاکرد. قالب

 متفاوت است. کنندیم

 اطالعات

 یقوم یهاقالب یفطر یهاقالب یمذهب یهاقالب  یزیغر یهاقالب 

 یفکر یهاگذاره

 های ذهنیقالب
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 یقوم یهاقالب: 

 ،ییایمثال در قوم آر یبرا ردیگیما شکل م تیقوم یهواسط ما به یذهن یهااز قالب یرسِ کی

که  ییبوده است تا جا رانیقبل از اسالم در ا زیمهم بوده است. پوشش ن یلیاحترام به بزرگتر خ

 .به اسالم رفته است رانیحجاب از ا دیگویم دورانتلیو

 یمذهب یهاقالب: 

 یو سن عهیش ،یمسلمان، زرتشت ،یهودی ،یحیو مذاهب مختلف اعم از مس نییآ یخدا نکهیا با

که  یهر کار دیگویم هودی یخدا. از خدا متفاوت است انیاد نیا یهاخداست اما برداشت کی

 نیاز خدا ا های. تصور وهابدیادهیشما قوم برگز رایرفت ز دیعاقبت به بهشت خواه دیانجام ده

 ی. خدایخودت بهشت بخر یبرا یتوانیم [خود نییآ نیمخالف]ها انسانکه با کشتن  ستا

 فَمَن  » :دیگویم زین عهیش یآمده است. خدا نیزم یکرده و بر رو یتجل یسیدر ع تیحیمس

کارِ  یاوزن ذرههرکس هم پس» ؛«مَن  یَع مَل  ِمث قَالَ ذَرََّةٍ شَرًَّا، یَرَه یَرَهُ وَ ،یَع مَل  مِث قَالَ ذَرََّةٍ خَی رًا

و  ۷ /زلزال) «.ندیبیرا م آن کارِ بد کرده یاوزن ذرهو هرکس هم ندیبیرا م انجام دهد آن ریخ

۸) 

 یفطر یهاقالب: 

عدالت را دوست دارند.  ایمردم دنی ههستند مثالً هم یها فطراز توابع و قالب یرسِ کی

 د،یندار نیاگر د»دست گذاشت و فرمود:  یقالب فطر نیا یدر روز عاشورا بر رو نیحسامام

 (۵۱ ، ص۴۵ بحاراألنوار، ج) «.دیالاقل آزاده باش

 یزیغر یهاقالب: 

مثال همه هنگام  یبرا شناسندیرا م افراد مشترک است و همه آن یهدر هم یزیغر یهاقالب

 یسازیبا شرط یزیغر یهاقالب. برندیلذت م هاییبایز دنیاز د ایو  نوشندیآب م یتشنگ

انسان بلکه  تنها نه. میصحبت کن یسازیمورد شرط در یکم دیدارند پس با یکیارتباط نزد

پاسخ خاص در  یمعنا به شدن یهستند. شرط شدن یطور دائم در معرض شرط به زین واناتیح

لواشک  یهواژ دنیبه ترشح بزاقِ دهان پس از شن توانیطور مثال م به خاص است یبرابر محرک

 نوع 6 یشناسروان در. کشورشان اشاره کرد یسرود مل دنیاحساس غرور افراد هنگام شن ای
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 قرار گرفته است. یمورد بررس یسازیشرط

 نوع ششم است  یسازیشرط ،یسازینوع شرط نیبدتر

 .ستیدر آن مشخص ن یسازیعامل و قانون شرط رایز

 کی دیدانیشدن را نم روزیپ یهشما قاعد زیبه قمار اشاره کرد. در قمار ن توانیم نهیزم نیدر ا

که اسالم  نجاستیطور نامنظم ادامه دارد. جالب ا به هیورَ نیدو بار بازنده و ا د،یشویبار برنده م

 میاز ما بدون آنکه متوجه باش یاریبس امروزه .قمار را حرام دانسته است شیسال پ ۱۴۰۰در 

که  دیآیدر ما به وجود م یادیاعت شدن یشرط نیو با ا میشویم یسازیدچار نوع ششم شرط

که در  ییهالمیو ف هاپیمثال کل یبرا باشدیما ممکن نم ی[ آن براطیامکان فراهم ساختن ]شرا

 کندیم یآن را دچار انحرافات یداده و گاه رییتغافراد را  یجنس یهذائق شودیساخته م وودیهال

 یرونیب یزااِبهاما ما ندیبیم هالمی( خود را در آن فی)جنس یهاتیکه شخص، مطلوب یطور به

 یهاسندهیو نو نگرهایشناسان به تدو. روانشودیم یاریو دچار مشکالت بس کندینم دایآن را پ

آن قرار  یرا در کجا لمیف یمثال سکانس جنس یبراکه  دهندیمشاوره م هالمیف نیساخت ا

 دنیبه د تینهایشخص ب بیترت نیرا در ذهن مخاطب داشته باشد به ا ریثأت نیشتریدهند که ب

 میدانشگاه تهران انجام داد انیدانشجو یکه با همکار یقیتحق در. کندیم دایپ لیمِ هالمیف نیا

بود  نگونهیا یرانیمردان ا یجنس یهقیسل 6۰ یهدهانقالب و  لیکه در اوا میدیرس جهینت نیبه ا

 یعامل محرک جنس رایامر برعکس شده است ز نیو امروز ا آمدیکه از زنان الغر خوششان نم

نامحرم نگاه به »: دیگویم شیسال پ ۱۴۰۰است که اسالم در  جالبکرده است.  رییتغ هالمیدر ف

عمال، األعقاب ،یعلصدوق، محمدبن) «.است طانیش یرهایاز ت یریت [حجابیچه باحجاب و چه ب]

 (6۰۴ ص

 نیدر ا طالبیاببنی. علدیرا کنترل کن تانیازهاین دیبا دیباش ازینیو ب یغن دیخواهیاگر م پس

 (۱۸6، ص ۱)غررالحکم، ج  «.اندقانع یهاانسان ازینیو ب یغن یهاآدم»: ندیفرمایمورد م
 

 :و رسانه دجال

 قوَّت آغاز شده و امروز هم با شیها پاز سال یسازیها براساس شرطانسان تیریمد یهپروژ
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و مَرکب  سمیونیما همان صه اتیروا یگفت دجالِ ذکر شده در برخ توانیحال اجراست. م در

دجال گفته شده  [خر]مورد مَرکب که در  ییهاتیروا یآن با برخ یژگیو رایآن، رسانه است ز

 نورددیم را در مشرق و غرب عالَ ،شودیبلند م یآهنگ شیاز هر مو نکهیدارد مثالً ا تمطابق است

ناصر،  ،یرازیمکارم ش). کندیرا سِحر م ایو مردم دن کندیحرکت م لیما مین و کی یگام و با هر

 (۱۷۵ ص ،یحضرت مهد یحکومت جهان

 :کنندیو کنترل م تیریرا مد ایمردم دن یسبک زندگ قیاز دو طر سمیونیصه یهارسانه

 .افراد یذهن یهادر قالب ریتأث ای رییاطالعات دلخواه خود و دوم با تغاول با دادن 

 شده است اریبس نیحسخصوص امام و به عهیش هیها علهجمه ریاخ یهادر سال لیدل نیهم به

 رونیمثبت از آن ب ،یزیدر آن بر یخاص است که هرچه منف یقالب و تابع ن،یحسامام رایز

سال  ۲۵۰۰و کوروش و پس از  وشیپس از دار هایرانی، اپستخود واشنگتن یهگفت به. دیآیم

 دانیشه یهلیوس کوروش را به یهاسطور یانقالب اسالم یعنی انددهیرس ترانهیددوباره به م

 یقالب ذهن رییتغ یبرا سمیونیامروز صه لیدل نیکرده است. به هم ایمه هایمدافع حرم و حجج

 تیهو رفتنِگ [هاستیونیصه] رسانه گرِید تالش. دارند تیباهل بیو تخر فیدر تحر یمردم سع

را از  یرانیا تیداده شد تا هو تیمأمور رانیا رامونیپ یمثال به تمام کشورها یبرا افراد است

 یرهایرا؛ امارات، بادگ یگنجوینظام جان،یآذربا یخود ثبت کنند. امروز جمهور یآن گرفته و برا

اند. موالنا را به نام خود ثبت کرده ه،یو ترکمنستان، چوگان را و ترک جانیآذربا یرا؛ جمهور زدی

و به آن افتخار  دهدیم تیو...( که به شما هو خیتار ،یهرآنچه )از ورزش، شاعران، معمار یعنی

 .خود کنند یروو دنباله تیهویرا ب هایرانیتا ا رندیگیرا از شما م دیکنیم
 

 :زن و مرد تفاوت

 بهشبهات مختلف و ندادن اطالعات درست به مخاطب است.  جادیرسانه، ا یاز کارها گرید یکی

. زن در نگرندیها جزئو زن نگریهستند مثالً مردها کُل ییهاتفاوت یمرد و زن دارا یکل طور

 نکهیا ایدر وجود اوست  زهیغر کی نیو محبت به فرزند دارد و ا یذات خود عالقه به فرزندآور

 یم از تساوکه دَ یکردن است پس کسان هیزن به تک یهبودن و عالق گاههیمرد به تک یهعالق
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 پس دو برابر انددهیها تعقل نکرده و آن را نفهمتفاوت نیا یهنیدر زم زنندیحقوق مرد و زن م

بلکه  ستیکمتر بودن ارزش زن نسبت به مرد ن یمعنا مرد نسبت به زن در اسالم به یهیبودن د

از  یشتریب بیساقط شود آس یاست اگر از زندگ یعضو مؤثرتر یمرد از لحاظ اقتصاد نچو

 .شودیاو وارد م یهبه خانواد یلحاظ اقتصاد
 

 :یاز نگاه انسان حجاب

 ازیو نسبت به ن دیگرسنه غذا بخور یدر مقابل نگاه کودک دیشما حاضر ایآ پرسمیاز بانوان م من

 نیا یانسان چیه مسلماً ست؟یتو مشکل من ن یِگرسنگ دییو به او بگو دیباش تفاوتیو نگاه او ب

با ظاهر  یخانم ی. وقتدیجامعه نگاه کن تینگاه به وضع نیکار را انجام نخواهد داد. حال با هم

که امکان ازدواج ندارد  یو در مقابل جوان شودیدر جامعه حاضر م فانهیرعفیخاص و نامناسب و غ

 یبرا ییاست که غذا یریدرست مانند مثال همان کودک فق تیوضع نیا دینمایتوجه م جلب

بدن  نکهیا هیبا توج یتیموقع نیآوردن غذا ندارد پس چرا در چن دست به یبرا یخوردن و امکان

اسالم به ما  نکهیا ؟میندار یانسان یچشم خود را ببندد رفتار دیخودم است و آن جوان با

 .کندیصدق م زین نجایات بخور در ارا در خانه تیغذا دیگویم

 آنها در جامعه موجب سالمت مردان است یگربانوان و عدم جلوه فعفا یعنی

 خود بانوان است. یروانتیخانواده و امن انیبن میموجب تحک و

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 سبک زندگی دانشجوییع: ضومو
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