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 و سبک زندگی منتظرانه انتظار

 

 :مقدمه

برای ارائه تعریفی از سبک زندگی، در ابتدا باید آن را از مفهوم فرهنگ جداسازی کرد. سبک زندگی  

سبک زندگی به صورت خالصه، یعنی ظاهر زندگی. یعنی ظاهر  زیرمجموعه و بخشی از فرهنگ است.  

 رفتار انسان در شئونات مختلف زندگی اش، به شرط آنکه به شکل عادت دائمی باشد. 
 

 :زندگی و ایمانسبک 

 

 

 
 

 شود:  به سه حوزه تقسیم می   انسان، خود   ابعاد وجودی 

 آیه قرآن در مورد تفکر و تعقل است.(   400)  حوزه تعقل و تفکر  ▪

 ( . حتی یک صفحه در قرآن وجود ندارد که تحریک احساسات در آن نباشد )   حوزه احساس  ▪

 حوزه رفتار  ▪

 شود. باعث ایمان و باور قلبی می   اگر حوزه تعقل و تفکر با حوزه احساس همراه شود، 

 . کامالً بیهوده است   اگر این ایمان به حوزه رفتار و عمل نرسد، 

 مربوط به حوزه رفتار انسان است. ،سبک زندگی
 

 ی سبک زندگی با ایمان: رابطه

ایمان به  .  شود سبک زندگی، باعث تقویت ایمان می   و   یمان باعث تغییر در سبک زندگی؛ در این رابطه، ا 

 کند. ایمان به امام زمان را تقویت می   کند و سبک زندگی، ان، سبک زندگی انسان را تعیین می امام زم 

 :ابعاد وجودی انسان

 بُعد روحی )ملکوت انسان(

 بُعد جسمی )ناسوت انسان(

 خواستگاه

 فطرت انسان

 غرایز حیوانی
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 اند.ای مهم است که سعادت و شقاوت انسان را با آن مرتبط دانستهسبک زندگی، به اندازه
 

 :سبک زندگی و انتظار

 

 

 

 

 

 

 سالمت سرشت:  •

 . اولین شرط منتظر بودن، سالمت سرشت است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جسم سالم: •

سبک  ص واجب نیست.  بر شخ   ، روزه و... جهاد . اگر سالمت جسم نباشد،  تکلیف است سالمت جسم، شرط  

 . اگر سبک زندگی سالم باشد، جسم هم سالم است. زندگی، نقش مستقیمی در سالمت جسم دارد 

 شود، ث ایمان سالم می باع عقل سالم در بدن سالم است. عقل سالم  

 شود. یمان سالم است که باعث انتظار می و ا

 سبک زندگی منتظرانه هایمولفه

 گذاریحوزه ارزش حوزه اعتقادات و تفکر

 احساسات جسم سالم سالمت سرشت

 دهداد به امامت، الگوی سبک زندگی میاعتق

 

 کند، سرشت سالم ایجاد میاین الگو

 

 کندرشت سالم، روحیه انتظار ایجاد میس

 

 کندگی سالم ایجاد میروحیه انتظار، سبک زند

 

 دهد، اعتقاد انسان را رشد میزندگی سالمسبک 
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 احساسات: •

ترین و  هیجانی .  ترین مؤلفه در سبک زندگی است های انسان، تعیین کننده هیجان   ها و دستگاه عالقه 

آن،    دهد که در کنار انتظار، مدلی ارائه می   ترین موضوع بشر، انتظار به مفهوم عام و کلی است. احساسی 

 . آید به وجود می ها  ی کافی برای تحمل سختی انگیزه 

 تر شدن نسبت به امام زمان:  انتظار و عاشق افزایش هیجان    راهکارهای 

 شناخت امام زمان  ▪

 تلقین عشق به امام زمان  ▪

 مدام از امام زمان دم زدن  ▪

 مدام از امام زمان اجازه گرفتن  ▪
 

 انتظار:  زندگی باسبک ی رابطه

 : ، دو دستگاه به صورت جدی شروع به کار کند سبک زندگی و انتظار، باید در آغاز  ی در رابطه 

 دستگاه هدایت:  ✓

(.  معرفت نسبت به امام زمان. )پذیرد ها صورت می دا کار بر روی اعتقادات و اندیشه ابتدر این دستگاه،  

محبت نسبت به امام دامن زد. )  ، به عالیق ایجاد شده   و باید   شود باعث تغییر در عالیق می   این مسئله، 

اعمال و رفتار شروع به فعالیت  دستگاه  شود و  گذاری آغاز می . در نتیجه، انتخاب دستگاه ارزش ( زمان

 (اطاعت از امام زمان) .  کند می 

 دستگاه تربیت: ✓

دل از سبک زندگی  ابتدا یک م دستگاه تربیت، دقیقاً برعکس دستگاه هدایت است. در این دستگاه،  

شود. سپس در دستگاه  گذاری و اعمال و رفتار آغاز می گیری دستگاه ارزش و شکل  شود اسالمی ارائه می 

 .  شود معرفت می ی  تشنه   فرد و در نهایت،    . شود به اعمال و رفتار تزریق می عالیق    ، گذاری ارزش 

 ،، امر به معروف و نهی از منکر استل برای اصالح سبک زندگیبهترین عم

 رود. ها داریم، به کار می مدت و گذرا با آن ر در مورد کسانی که ارتباط کوتاه بیشت  که 
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 مراحل امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از:  

 . شود ها می شامل غریبه   ارتباطی نداریم و بیشتر ها  مربوط به کسانی است که با آن   تذکر لسانی: ▪

 تسلط وجود دارد.   مربوط به کسانی است که تا حدودی بر آنها   امر و نهی: ▪

 

 

 

 

 

 

 سازی:ارتباط •

 ( 159عمران/ ل )آ   کننده دن مخاطب به مربی و یا فرد هدایت مند کرعالقه 

 سازی مهدویت:  پنج ویژگی مهم در ارتباط 

 اخالق خوب    ✓

 توسل و توکل    ✓

 بیان     فن  ✓

 خوب حرف زدن و حرف  خوب زدن(   عمق بیان )  ✓

 کار تشکیالتی  ✓

 اعتماد سازی: •

   شود. اعتمادی مخاطب به مربی می ؛ باعث بی مورد انتقاد بی و  کردن  راز مخاطب  فاش 

 ا ثابت نکرده، نباید انتقاد کند.خود ر خیرخواهیِ ،تا مربی

 آید. می د ولی همه از خیرخواهی خوششان  آیهیچ کس از انتقاد خوشش نمی 

 :سازیاعتبار  •

دهد، در ذهن مخاطب اعتبار پیدا کرد، رفتارهای او برای  ربی یا کسی که هدایت را انجام می زمانی که م 

 شود. ، مهم می فرد مورد هدایت 

 بر روی افرادی که با آنها ارتباط تکرارشونده وجود دارد. ،انجام دستگاه هدایت گام 7

 اعتبار سازی اعتماد سازی سازیارتباط

 سازی رفتار سازی عالقه اعتقاد سازی گذاریارزش
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 نکات مهم:

 مندی کند.  شرایط خود برای مخاطب اظهار گله   مربی نباید از  ▪

 مربی نباید رفتارهای متناقض داشته باشد.  ▪

 مربی باید تواضع داشته باشد.   ▪

 عدم طلب و گدایی مربی از مخاطب  ▪

    باشد.  مربی نباید ناشی ▪

 .  را داشته باشد که توانش را ندارد   مربی نباید ادعای چیزی  ▪

 :گذاریارزش  •

 سازی دخالت دارد: چند نکته در ارزش 

 باشد.   حجم حسنات، بیشتر از سیئات  : سازیحجم ▪

 هماهنگ شود.    جیده شود و متناسب با آن، جوّ مناسب شرایط مخاطب سن   سازی:هماهنگ ▪

 های نمادین مذهبی و ایجاد جلوه  ها توجه به نمادها، جلوه   سازی:جلوه ▪

 چاشنی کردن شناخت ▪

 

 تدریس استاد کاظمی

 و سبک زندگی منتظرانه انتظارضوع: مو

 معارف مهدویتهای آموزشی ارائه شده در کالس خالصه و چکیده مطالب

 Mahdiaran@   تهیه شده در واحد مهدویت موسسه مصاف، مهدیاران
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