نشست علمی -پژوهشی
نهادهای اجتماعی و تحکیم بنیان های سبک
زندگی مهدوی
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شناسنامه نشست
شماره نشست31 :
نوع نشست :عمومي
استاد نشست :حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا ضمیری
تعداد شركت كنندگان 80 :نفر
زمان :چهارشنبه مورخ 3131/31/31
مكان :سالن حسینیه موسسه آموزش عالي بنت الهدی
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اهم اقدامات انجام شده:
 .1هماهنگی با استاد و دعوت از استاد جهت حضور در نشست؛
 .2هماهنگی با انجمن علمی مهدویت حوزه؛
 .3سفارش طراحی و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی نشست؛
 .4اطالع رسانی در سطح موسسه؛
 .5هماهنگی سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛

 .6ثبت و ضبط نشست؛
 .7پیاده سازی و ویراستاری متن سخنرانی استاد؛
 .8تهیه گزارش نشست.
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اهم مباحث:

در ابتدا الزم است نهادهای اجتماعي را تبیین و تعریف نموده و انواع نهادها را توضیح دهیم .سپس به
بیان سبک زندگي مهدوی و نقش آن بر زندگي انسان بپردازیم.
تعریف جامعه شناختی از نهاد اجتماعی
نظامي به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعي است كه برخي رفتارهای نظارت شده
انسان را براساس نیازهای جامعه در بر ميگیرد .مجموعهای از روابط اجتماعي است كه در جهت
برآوردن نیازهای اجتماعي سازمان دهي شده است.
به عنوان مثال نهاد اقتصاد ،نهادی است كه با انجام فعالیتهایي خاص برخي از نیازهای اجتماعي را
برآورده مينماید.
نهاد سیاسي ،نهادی است كه الگوها و فعالیتهای ایجاد نظم و روابط اجتماعي را ارائه ميدهد تا جامعه
منظم و منسجم شكل گیرد.
بنابراین نهاد مجموعه روابط همسان و مشترک است برای برآوردن نیازهای بشر.
جامعه شناسان معتقدند در هر جامعهای پنج نهاد وجود دارد :نهاد خانواده ،نهاد دین ،نهاد اقتصاد ،نهاد
سیاست و نهاد آموزش و پرورش
خصوصیات و ویژگی های نهادها عبارتند از:
 -3ارضای نیازهای اجتماعي معین؛
 -1بیان ارزشها؛
 -1پایداری نسبي؛
 -4وابستگي نهادها؛
 -5تغییر در هر نهاد منجر به تغییر در نهادهای دیگر مي شود.
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هر نهادی كاركرد و عملكرد مخصوص به خود داشته و در حیطه وظایف معین فعالیت ميكند.
تعریف سبک زندگی
سبک زندگي یعني روش و كیفیت روابط افراد بر اساس یكسری اصول جهانبیني و ایدئولوژی.
سبک زندگي شامل موارد سه گانه فوق مي گردد:
 -3كیفیت بینش انسان (تفكرات)
-1احساسات و عواطف (امیال گرایشات تمایالت)
 -1رفتار
سبک زندگي نسبت به هر دین ،آیین و ایدئولوژی متفاوت ميباشد.
كتاب سنن النبي نوشته عالمه طباطبایي
زندگاني پیامبر

 ،نكات بسیار مهمي را در جهت سبک زندگي از نحوه

بیان نموده است .مطالبي چون چگونه غذا خوردن پیامبر

؟ نحوه و آداب خواب

ایشان؟ چگونگي رفتار آن بزرگوار با اطرافیان و .....؟
از قرآن و سنت به خوبي ميتوان مباني سبک زندگي را استخراج نمود.
بنابراین سبک زندگي یعني روش حیات در سه عرصه بینشي ،عاطفي و ارزشي.
سبک زندگي مهدوی را باید در سه عرصه بینش ،عاطفه و رفتار مهدوی بررسي نماییم تا بیابیم چگونه
مي توان بینش ،رفتار و عاطفه مهدوی داشته باشیم.
حال باید دید چگونه ميتوان نهادهای پنج گانه در این سه عرصه مهدوی كنیم؟
امروزه دوگونه جامعه مطرح است و مورد مطالعه قرار ميگیرد -3 :جامعه پیش از ظهور -1 ،جامعه
پس از ظهور.
اكنون به این نكته ميپردازیم كه نهادهای اجتماعي چگونه فعالیت نمایند تا جامعه مهدوی شود؟
جهت ایجاد جامعه مهدوی نیاز به بسترسازی و زمینهسازی وجود دارد تا بتوانیم سبک زندگي منتظرانه
برای حكومت مهدوی را فراهم نماییم.
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جامعه مهدوی نیازمند وجود نهادهای مهدوی است :باید نهادهای خانواده ،اقتصاد ،سیاست،پزشكي،
علم ،صنعت ،فرهنگ ،تعلیم و تربیت و  ...همه و همه مهدوی شود.
باید دریابیم حكومت مهدوی چه ميخواهد انجام دهد تا در راستای تحقق اهداف آن ،زمینهسازی كنیم.
اولین عنصر در سبک زندگي مهدوی تربیت و جامعه پذیری ميباشد .امام صادق

در این زمینه

فرمودند :من صرّحه أن یكون من أصحاب قائم فلینتظر و الیعمل بالورع و محاسن االخالق و هو منتظر؛
هر كس خوشحال باشد كه جز یاران امام زمان(عج) است باید منتظر باقي بماند و تقوا پیشه نماید و
اخالق نیكو داشته باشد( .الغیبه نعماني ،حدیث ،31صفحه ).100
در احواالت آیت اهلل مدني آمده است :كه روزی ایشان در شهر نجف مشغول نماز بودند كه در بین نماز
گریستند .پس از نماز همراهان پرسیدند :چه اتفاقي رخ داده است كه منجر به گریستن شما گردیده
است؟ ایشان پاسخ دادند :هم اكنون امام زمان(عج) این جا تشریف داشتند و با ناراحتي فرمودند :شیعیان
ما را ببینید كه بالفاصله پس از اتمام نماز بلند شده و ميروند و برای فرج ما دعا نميكنند.
انتظار دوگونه است :انتظار منفي و انتظار مثبت.
انتظار منفي به این صورت كه انسان در خانه را ببندد و دست روی دست بگذارد تا همه چیز به خودی
خود اصالح گردد.
انتظار مثبت به این معناست كه فرد منتظر فعال بوده و در عبادت و نماز و روزه و مكارم اخالقي و....
پیشقدم باشد.
یكي دیگر از عناصر سبک زندگي ،تعاون و اصالح اجتماعي است.
امام باقر

در خصوص وظایف منتظران ميفرمایند :در عصر غیبت باید افراد قوی به ضعفا كمک

كنند .حال این كمک در زمینه مالي ،جاني و  ...ميباشد.
بنابراین هر مومني باید خیرخواه و نصیحتگر برادر دیني خود باشد.
پس یكي از عناصر سبک زندگي این است كه باید به خیرخواهي و دستگیری از افراد ضعیف و ..
بپردازیم.
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شاخصه دیگر سبک زندگي ،یاد آن حضرت مي باشد .یاد حضرت از طریق تالوت دعای ندبه ،دعای
عهد ،دعای فرج و  .....محقق ميگردد.
عنصر دیگر آمادگي در عرصه سیاسي و نظامي است .در عصر غیبت باید كشورها از لحاظ نظامي به
آمادگي در سطح باالیي برسند .چرا كه پس از ظهور باید یاران امام زمان(عج) قدرتمند و نیرومند بوده
تا بتوانند ایشان را در پیشبرد اهداف اسالمي یاری رسانند.
امام صادق

فرمودند :هر كس باید برای خروج و ظهور آقا آمادگي ایجاد كند ولو یک تیر آماده

سازد.
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