دومین پیش نشست همایش حیات طیبه
مبانی سبک زندگی مهدوی
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شناسنامه پیش نشست همایش حیات طیبه

شماره نشست2:
نوع نشست :تخصصی
استاد نشست :حجت االسالم والمسلمین جناب آقای رضا اسکندری
دبیر علمی :حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر محمود ملکی
تعداد شرکت کنندگان 54 :نفر
زمان :پنجشنبه مورخ 2131/22/5
مکان :اتاق کنفرانس موسسه آموزش عالی بنت الهدی

اهم اقدامات انجام شده:

 .1هماهنگی با استاد و دعوت از استاد جهت حضور در نشست؛
 .2سفارش طراحی و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی نشست؛
 .3اطالع رسانی در سطح موسسه؛
 .4هماهنگی سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛
 .5ثبت و ضبط نشست؛
 .6پیاده سازی و ویراستاری متن سخنرانی استاد؛
 .7تهیه گزارش نشست.
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اهم مباحث
بیان مسأله:


سبک زندگی از جمله مفاهیم جديدی محسوب میشود که تغییر و تحوالت پديد آمده در دنیای
معاصر ضرورت بهکارگیری آن را الزم شمرده و در حوزههای مختلف علوم اجتماعی کاربردی
گسترده يافته است؛ و با مفاهیمی چون فرهنگ و جامعه ،اخالق و ايدئولوژی ،شخصیت و هويت،
وراثت و محیط ،تولید و مصرف ،طبقه اجتماعی و ...پیوند خورده و در ارتباط است .سبک زندگی
عبارت است از چگونگی و شیوه زندگی افراد در استفاده از مواهب طبیعی با تأثیرپذيری از ارزشها
و نگرشهای انسان به جهان هستی .در نتیجه سبک زندگی مجموعهای از رفتارها و ارزشها و
نگرشهای انسان نسبت به حیات و زندگی است.
 با توجه به تعريف ياد شده میتوان گفت:
سبک زندگی يا شیوه زيستن ،منعکس کننده گرايشها ،تمايالت ،رفتارها ،عقايد و ارزشهای
يک فرد يا جامعه است .و در حقیقت مجموعهای از طرز تلقیها ،عادتها ،نگرشها ،سلیقهها،
معیارهای اخالقی و رفتارها ،در کنار يکديگر طرز زندگی کردن فرد يا گروهی را میسازند .در
نتیجه سبک زندگی بسیار گسترده خواهد بود و حوزههای مختلف اخالق و سیاست و فرهنگ و
اقتصاد و ...را در برمیگیرد .مطالعات اخالق کاربردی ،آداب و تربیت ،خانواده ،مديريت ،اقتصاد و...
از مطالعات سبک زندگی بهرهمند میگردند.
 از ديدگاه جامعه شناسان سبک زندگی دارای سر منشأهای مختلفی است.
دين را میتوان يکی از منشأهای بسیار مهم آن برشمرد .زيرا دين ارزشها و نگرشهای گوناگونی
به افراد جامعه میدهد و آنان هم رفتار خود را با همان ارزشها و هنجارها شکل میدهند و بر طبق
آن اهداف خاصی را برای زندگی آيندۀ خود پیشبینی میکنند.
 ضرورت شناخت اصول و مبانی مهدویت در سبک زندگی:
به منظور ارائه نقش دين در اين زمینه ،در مرحله اول ،شناخت اصول و شاخصهها و مبانی دينی که
سبک زندگی بر آنها مبتنی میشود و از آنها تأثیر میپذيرد ،بسیار مهم خواهد بود .عالوه بر آن
شناخت اصول و شاخصهها و مبانی جامعه مهدوی در ارائه سبک زندگی نیز دارای اهمیت بسیاری
است .و مهمترين پرسش و سؤالی که در اين زمینه مطرح میشود اين است که اصول و مبانی و
شاخصههای سبک زندگی بر گرفته از جامعه مهدوی کدامند و چگونه میتوان آنها را در جامعه عصر
انتظار متحقق نمود؟
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سؤاالت فرعی:
تأثیر و نقش دين در ارائه سبک زندگی تا چه مقداری است؟
 سبک زندگی بر مدار دين در حیات امروزی چگونه بايد باشد؟


مهمترين اصول و شاخصههای سبک زندگی در حیات دنیوی کدامند و انديشه مهدويت چگونه نقشی
در آنها ايفاء میکند؟
 مهمترين اصول و شاخصههای سبک زندگی برای سعادت حیات اخروی کدامند و انديشه مهدويت
چگونه نقشی در آنها ايفاء میکند؟
 عناصر تأثیرگذار انديشه مهدويت در سبک زندگی منتظران کدامند؟
 و چگونه میتوان از آنها برای سبک زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی الگو گرفت؟

ضرورت و اهداف:
 با توجه به اينکه غرب عرصههای مختلف علم و تکنولوژی را در نورديده و جذابیتی از اين جهت
يافته ،بنابراين در صدد است تا هويت و ارزشها و نگرشها و انديشههای خويش را به ديگر ملل
تحمیل نمايد .گرچه جامعه ايران با برخورداری از پتانسیل دين داری تا حدودی در مقابل ارزشها و
انديشه های غربی مقاومت نموده اما در عین حال خواسته و ناخواسته تحت تأثیر آن واقع شده و
بسیاری از سنن و آداب و قالبهای سبک زندگی اسالمی ايرانی خويش را به فراموشی سپرده و
عرصه را از اين جهت برای پذيرش هويت و فرهنگ غربی آماده نموده است .بنابراين برگشت به
هويت و ارزشهای دينی بهخصوص در سبک زندگی اجتناب ناپذير است .به منظور اصالح نگرش
ها و گرايش ها به سبک زندگی ،ضروری است تا تحقیقی جامع در مورد مبانی و شاخصهای سبک
زندگی بر اساس دين و الگوی جامعه مهدوی ارائه گردد .زيرا جامعه مهدوی تنها جامعهای است که
اسالم با همه ررفیت خويش در آن به منصه رهور میرسد و از اين جهت میتواند الگوی مناسبی
برای ارائه سبک زندگی جامعه دوران انتظار بهشمار آيد.
 در حقیقت سبک زندگی بر اساس الگوی جامعه مهدوی تنها در اليه راهری و دنیوی زندگی خالصه
نمیشود بلکه از آن گذر کرده و به سمت اليه معنوی گسترش و توسعه میيابد و در واقع هدف از
ارائه سبک زندگی بر اساس الگوی جامعه مهدوی ،حرکت به سمت معنويت و گسترش روح توحید
در جامعه است.
 بنابراين هدف از اين تحقیق را میتوان در موارد ذيل بر شمرد:
 اصالح نگرش انسان به سبک زندگی و ارائه الگوی مناسب در اين زمینه؛
 ايجاد حساسیت و احساس مسؤلیت در مسلمانان نسبت به فرهنگ مهاجم غربی؛
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شکلدهی به نوع خاصی از زيست انسانی بر اساس دستورالعملهای اخالقی و حقوقی و فقهی
برگرفته از انديشه مهدويت.

اصول و مبانی:
مبانی غیر مستقیم:
 .2اعتقاد به خداوند
 .2اعتقاد به معاد
 .1اعتقاد به نبوت
تأثیر شناخت خداوند در سبک زندگی
 .2از نظر فکری و نظری(حکمت نظری)
 .2از نظرعملی(حکمت عملی)
 .1ياد الهی
 .5آرامش روحی و روانی
 .4معنی بخشی به زندگی
 .6ايجاد محبت نسبت به خداوند
 .7شکرگزاری بر نعمتهای الهی
 .8صبر بر سختیها و مصائب
 .3توکل
  .21حق طلبی
  .22عبوديت و بندگی
  .22خوف و رجاء

آثار شناخت معاد:
 .2اصالح نگرش انسان به جهان هستی
 .2کنترل غرايز و شهوات
 .1امیدواری
 .5شهامت و شجاعت
 .4احساس مسئولیت
 .6عبرتآموزى
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آثار شناخت نبوت:
 .2شناخت و معرفت نسبت به خداوند
 .2الگوگیری از رفتار انبیاء الهی
 .1آموختن شیوه زندگی سالم و سعادتمند
مبانی مستقیم
اعتقاد به امامت:

آثار شناختی:
 .2زندگی با ياد امام(عج)
 .2احساس نظارت دائمی امام (عج) در زندگی
 .1احساس حضور امام (عج) در میان مردم
 .5پذيرش استمرار وجود امام(عج) در جهان هستی
 .4پذيرش واليت امام (عج) بر باطن افراد

عاطفی و انگیزشی:
 .1محبت و عشق به امام(عج)
 .2ايجاد حالت انگیزشی قوی برای پیروی از امام(عج)
 .1بغض و نفرت نسبت به دشمنان امام(عج)
 .5محبت نسبت به دوستان و پیروان امام(عج)

رفتاری:
 .2الگوگرفتن از امام(عج)
 .2ياری امام و کسانی که راه او را دنبال میکنند
 .1انجام دستورات امام(عج)در زندگی
 کارکردهاي مهدي باوري و نقش آن در سبک زندگی:
 مبحث اول :ارتباط قلبی با امام زمام(عج)و خود را در معرض هدايت امام عصر(عج) قرار دادن.
 مبحث دوم .الگوگیری از امام(عج)
 مبحث سوم .ايجاد روح امید و پرهیز از يأس و نومیدی
 مبحث چهارم .توسل به امام زمام(عج)
 مبحث پنجم .ايجاد تعهد و مسئولیت
 مبحث ششم .تکريم انسان در سیره امام عصر(عج)
 مبحث هفتم .عزّت مندی
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