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 سبک زًدگی هٌتظراًِ

  

 :فاّینه
 بشٌاسین.ِ بِ آى سا بشای دسک ٍ شٌاخت صًذگی هٌتظشاًِ ابتذا بایذ بشخی اص هفاّین ٍابست

)یؼٌی چیضّایی کِ دیذًی است ٍ ًِ  ػباست است اص هجوَػِ سفتاسّا یا ًظام سفتاسّا سبک زًدگی

 ػَاهل دسًٍی(

 ّستٌذ ٍ غالبا اص تاثیش جسن بش سٍح غافلٌذ.جسن  ّا قائل بِ تاثیش سٍح بش اکثش اًساى

یؼٌی ایواى ٍ  ،بش باطي ها ،ّای هاظاّش ٍ سفتاس( آیات ٍ سٍایات )هَسد تائیذ هطابق یک اصل تشبیتی هْن

 گشدد. باػث تضؼیف تذسیجی باٍسّا هی ،باٍسّای ها تاثیش داشتِ ٍ ػذم ّواٌّگی هیاى ایي دٍ

 شَد. باٍرسازی اًجام هی ،یعٌی از هسیر رفتارسازی
 «سسیذ کِ آیات خذا سا تکزیب کشدًذکساًی کِ اػوال بذ هشتکب شذًذ بِ جایی  سپس سشاًجامِ»

 (10سٍم/)

ّای ها گیشد ٍ سفتاس شخصیت ها با باٍسّای ها شکل هی ،استػاقبت ها بِ شخصیت ها ٍابستِ پس 

 .کٌٌذ ساصد یا تقَیت یا تضؼیف هی ّای ها سا هیسباٍ

سیضی ٍ تالشی  سٍشي دس صًذگی، بشًاهِ بذٍى تؼییي ّذفِاست ٍ  سبک صًذگی داشتيِ ی الصهِ ّدف

 ٍجَد ًخَاّذ داشت.

 :حقیقت هفَْم اًتظار
، فشٌّگ لغات رکش شذُ دس «چشن بِ ساّی»بشای دسک ػویق ٍ دقیق هفَْم اًتظاس ٍ دسک تفاٍت آى با 

 بیت است. بْتشیي ساُ، سجَع  بِ کالم اّل

کسی کِ دس صهاى غیبت اهام صهاى، هؼتقذ بِ اهام ٍ هٌتظش ظَْس اهام باشذ، »فشهایٌذ:  هی )ع( سجاداهام 

 «ّا )کل تاسیخ بششیت( است. ّای توام صهاى بشتشیي اًساى

 کٌٌذ. هؼشفی هی «ّضاس شْیذ»حضشت دس حذیثی دیگش یک هٌتظش سا هؼادل 

 فشهایٌذ: دس هفَْم اًتظاس هی )ص( سسَل اکشم

 « (4، ص1، جػلل الششایغ)؛  «اػوال اهتی اًتظاس الفشجافضل 
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 «(73، صتحف الؼقَل)؛  «افضل جْاد اهتی اًتظاس الفشج 

 .داًٌذ سا اًتظاس هی سفتاس جْادی تٌْاگَیٌذ بلکِ  پیاهبش بِ ّش سفتاسی اًتظاس ًوی

 ؟جْادی چگًَِ رفتاری است رفتار

 

 

 

 

 

 

 

 .جْادی دس کاس ًیست ،اگش دشوٌی ًباشذاست.  تشفٌذّا ٍ ّجَم دشويهقابل  دسسفتاس جْادی، تالشی 

 ظراًِ است.وي شٌاسی جسء هباًی سبک زًدگی هٌتدش
 

 

 

 

 

 

ّای تخشیبی  است ٍ دشوٌاى هْذٍیت ًیض بیشتشیي فؼالیت جْاد کبیرػوذُ جْاد هَسد اشاسُ دس قشآى، 

 کٌٌذ. خَد سا دس ایي حَصُ ػولی هی

 :سبک زًدگی هٌتظراًِ
ٍ اًتظاس ّای جْادی بشخاستِ اص اػتقاد بِ اهام حی، حضشت حجت ابي الحسي، الضام بِ هجوَػِ سفتاس

 .گَیٌذ سا، سبک صًذگی هٌتظشاًِ هی ساصی حکَهت هْذٍی ، با ّذف صهیٌِدٍلت ایشاى دس ػصش غیبت

 :رفتاری در سبک زًدگی هٌتظراًِ ّای عرصِ
 استباط با خذا 

 خَد  استباط با 

 ّا )دٍستاى خذا ٍ دشوٌاى خذا( استباط با اًساى 

 جٌیٌاى ٍ فششتگاى( ،ّا )طبیؼت استباط با غیش اًساى 

 ّای اصلی رفتار جْادیٍیژگی
 

 تالش در ًْایت تَاى

 

 ّدف عالی ٍ آرهاًی

 اخالص

 در هقابل دشوي بَدى

 اًَاع جْاد
 

 جْاد اکبر

 جْاد اصغر

 جْاد کبیر

 جْاد با ًفس

 دشويهبارزُ ًظاهی با 

 با دشوي هبارزُ فرٌّگی، اقتصادی، سیاسی ٍ...
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 آیا سبک زًدگی هٌتظراًِ ّواى سبک زًدگی اسالهی است؟
ها اص هیاى ایي ّفتاد ٍ داًٌذ.  ّش کذام اص ّفتاد ٍ سِ فشقِ اسالم خَد سا داسای سبک صًذگی اسالهی هی

 ،ًْا قبَل داسینآهحَسیت  ااّل بیت ٍ با تفسیش اّل بیت ٍ ب سبک صًذگی اسالهی سا با قشائت ،سِ فشقِ

 .ًِ هٌتظشاًِ سبک زًدگی هَهٌاًِد شَ کِ ایي هی

  «قاعدیي»ٍ  «هجاّدیي»یت اّل بیت( سا  بِ دٍ گشٍُ تقسین هیکٌذ: )هؼتقذیي بِ ٍال هَهٌاى ،قشآى

 ( 59) ًساء / «فضّل اهلل الوجاّذیي ػلی القاػذیي اجشاً ػظیواً»

است کِ بشای ظَْس اهام صهاى  هجاّد هَهيِ هسلواىِسبک صًذگی خاص  ،سبک صًذگی هٌتظشاًِ

 کٌذ صهیٌِ ساصی هی

 است.ًدگی هٌتظراًِ الزهِ تحقق سبک ز ،ّای عصر غیبت شٌاخت ٍیژگی
 بایذ صهاًِ خَد سا بِ خَبی  بشٌاسذ. ،هٌتظش بشای ػبَس اص هَاًغ هَجَد دس هسیش ظَْس

 

 :ّای عصر غیبت ٍیژگی
  حیشت ٍ سشگشداًی 

  اختیاسی بِ اهامػذم دستشسی 

  آهیختگی حق ٍ باطل 

  ابتال ٍ اضطشاس 

 غلبِ ظاّشی دشوٌاى 

 هالییتذسیس استاد 

 هٌتظشاًِسبک صًذگی هَضَع: 

 ّای آهَصشی هؼاسف هْذٍیتاسائِ شذُ دس کالس خالصِ ٍ چکیذُ هطالب

 Mahdiaran@   تْیِ شذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف، هْذیاساى

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

