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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 حیات طیبه 

 شبکه سبک زندگی اربعینی( )

  ی جهاد  ،یحماس  حرکتجهان و احرار عالم در آن،    نیاست تا با تجمع مسلم  رینظ  یو ب  یخ ی تار  یبزنگاه  ن،یفرصت اربع 

آن در    نیدر مکر استکبار است و مستضعف مستغرقکه    ی شود. عالم  ی به عالم معرف  سالمال  ه یعل نیامام حس   نهزایو ظلم ست 

در عالم برافراشته شود و مردمان    ی پرچم مصباح الهد  ن،یاربع  م ی عظ  اجتماعباشد که به واسطه    ؛ یداریب  ی انتظار بارقه ها

 .  ندیتنگتر و تنگتر نما ، یریو عرصه را منتظرانه و مبارزانه بر ظلم کنندگان و ظلم پذ نندیبنش نجات او  نه یبر سف 

  است؟  رینظ یب ی خ یفرصت تار کی نیچرا اربع

  .کند  یم جادیها را ا امت  انیتعامل م  تی جهان که موقع ن یمسلم می و اجتماع عظ یی گردهما نیبزرگتر 

  لل ابا عبدا  حضرت م ناب وسالا  یآن، در معرف  یدهد و بازخورد رسانه ا  یم  تیشخص  الماجتماع به جهان اس  نیا 

  .دارد  ی کننده ا  نیی، نقش تع  الب اسالمیم و انق ال الس ه یعل ن یالحس

  ی ها  تیظرف   ... و   الب اسالمیانق   یب و انتقال تجربه هاالانق   یبسط حرف نو  یتواند برا   ی م  ،ی خیفرصت تار  نیا 

  .اوردی به وجود ب رینظ یب

 شود و ... یم  یخ یتار یهاریتقد تیو مبدا حاکم  ی خیت تار المبدأ تحو شهیامت ها، هم کرهیآمدن پ  دانیبه م 

کربال شده اند و در    - شبکه حیات طیبه، شبکه ای از مسلمانان موحد جهان است که با یک مقصد واحد وارد جاده نجف

و اکنون برآنند تا این سبک از زندگی     سبک زندگی اصیل اسالمی بوده اند  این جاده زمینی شاهد اخالق آسمانی انسانها و

برخی شاخص های مشهود در رفتار میزبانان و زائران در این سفر روحانی بدین    ی دهند؛را در همه زمینه ها و زمان ها تسر

 شرح است:

 ی سبک زندگی اربعینی ها شاخص

 ستیزی استکبارو  اندیشی جهانی 

 اجتماعی  اخالق 

 مقاومتی  اقتصاد  

 بخشی  بصیرت و  دهی جهت 

 خودسازی  

 بشر حقوق  و انسانی  کرامت 

 گرایی  خانواده 
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 همبستگی و وحدت  تجلی 

   عدالت 

 میزبانی 

 مهرورزی  و مهربانی 

 و ایثار  وفاداری  

 رنج 

 تواضع و  انصاف ،بخشش 

این شبکه می تواند مبدا یک حرکت جهانی به جهت معرفی سبک زندگی مسلمانان به سایر ادیان و افراد باشد و عالوه بر  

آن فعالیت هایی در راستای عدالت محوری، ظلم ستیزی و آماده سازی زمین برای تمدن نوین اسالمی و ظهور حضرت  

 مهدی )عج( باشد.  

 بیان مسئله شبکه حیات طیبه 

تجربه چند دهه راهپیمایی اربعین و گردهمایی جمعیت عظیم مسلمانان حول محور پرچم امام حسین )ع(، وقت  پس از  

آن است که آنچه در این مسیر آموختیم به زندگی روزمره مان آوریم. بنابراین این شبکه به دنبال پاسخ به پرسش های زیر  

 است:

 ؟  بماند باقی عظیم  حرکت این  مکانی و  زمانی ی محدوده  در  ریزی  برنامه این آیا 

 ؟  داد ترویج  بشر حیات به را  اربعینی زندگی  سبک  توان می  آیا 

 داشت؟  توان می اربعینی ی  روحیه حفظ   برای تدبیری  چه اربعین  از پس و اربعین  حین اربعین،  از  پیش 

 ؟  کرد  ایجاد  المللی  بین سطح   در  اربعینی جوانان از  ای شبکه  میتوان چگونه 

 چیست؟  اربعینی زندگی  سبک  های شاخص 

 شود؟   می انجام اربعینی  ی  روحیه حفظ  برای اربعین از  بعد  اقداماتی چه شما  کشور  در 

 نماید؟  می ترسیم را زندگی  سبک  از تصویری چه حرکت،  این آینده  و روند 

 دارد؟   اسالمی  نوین سازی تمدن  در نقشی  چه اربعینی  زندگی سبک 

 

 

 

 عضویت در شبکه 

 و پرکردن فرم عضویت به شبکه حیات طیبه بپیوندید.  Arbaeenlifestyle.comشما می توانید با ورود به سایت 
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 راه های ارتباطی 

https://arbaeenlifestyle.com 

 فرآیند شرکت در پویش

 مذکورثبت تصاویر و فیلم های مرتبط با شاخص های  

 ارسال آن به صفحه اینستاگرام پویش به آدرس:  

@arbaeenlifestyle 

 اربعینی در فضای مجازی _ زندگی _ سبک#وایرال کردن تصاویر با هشتگ  

 

 طوفان توییتری با عنوان سبک زندگی اربعینی  

 موکب سبک زندگی اربعینی در کربال  

اربعینی با نخبگان هستید ما در موکب ویژه آن میزبان  اگر عالقه مند به گفتگو در باب سبک زندگی  

 شما هستیم. 

 آدرس:

https://arbaeenlifestyle.com/

