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 اوتظار

  

 :مقذمٍ
 فْن صحیح اص سٍایبت اًتظبس، ّنای داسد.  ٍایبت اسالهی ٍ ضیؼی جبیگبُ ٍیژُسٍایبت اًتظبس دس هیبى س

  ّبی هب ثبسٍس ضَد. ضَد اًذیطِ ضَد ٍ ّن ثبػث هی ثبػث جلَگیشی اص اًحشافبت هب هی

 

 

 

 

 

 

 
 

 ًگشی سبصی است، ًِ آیٌذُ ی ٍ آیٌذُپژٍّ ثحث آیٌذُ ؛ثحث اًتظبس

 است. تأخیش اًذاختي ٍ دادى فشصت، چطن ثِ ساُ ثَدى، دسًگ کشدىدس لغت ثِ هؼٌبی  اوتظار

 (00)یًَس/ «ًّی هَؼَکُن هِيَ الوٌُتَظِشِیيَفَبًتَظِشٍُا إ» :س آهذُ استشآى ّن کلوِ اًتظبدس ق

 .. ن ثِ ساُ ثبضین ٍ ..اًتظبس، فقط حبلت سٍاًی ًیست کِ ػجلِ ًکٌین، چط

 ، فشهَدًذ«أفضل الحبالت»ًفشهَدًذ  ؛«أفضل االػوبل اهتی اًتظبس الفشج»فشهبیٌذ:  اکشم )ظ( هیپیبهجش 

 اًتظبس ػول است، حشکت است، تالش است. یؼٌیایي  .«أفضل االػوبل»

 :ي تفسیرَای غلط از اوتظار اویمع

 :کِ هخبلف اقذام ٍ  َد. ایي تؼشیفل ٍضغ هَجدٍسی جستي، دست سٍی دست گزاضتي، تحو احتراز

 ضذُ است. اسائِ تظبسهٌفی است کِ اص اً یػول است، ثشداضت

 :اوسان َا سٍ دستٍ َستىذ

 کىىذ زوذگی را سپری می« لحظٍ زوذگی کهدر »تًجٍ تٍ آیىذٌ وذاروذ ي تا شعار 

 تیىىذآیىذٌ را تیرٌ ي تاریک می

 داروذ امیذ ،سازیتٍ آیىذٌ ي آیىذٌ
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 :است. حذاقلی . ایي ثشداضت ًیض کن ٍجت ثِ ٍضغ هَجَدسجَدى ًًساضی  اعتراض 

 

 

 

 
 

 مراتة اوتظار:

 :اوتظار سطحی 

 ضَد ٍ ...(ٌذ تب هطکالت هبلی ٍ هبدی هب حل . )اهبم صهبى ظَْس کًٌتظبس دس سطح سفغ ًیبصّبی هبدیا

 :اوتظار متًسط 

هطکالت هبدی  )اهبم صهبى ظَْس کٌٌذ کِ ّن .اًتظبس دس سطح سفغ ًیبصّبی هبدی ٍ سفغ هطکالت فکشی

 دٌّذ ٍ ...( سا پبسخّب سضذ پیذا کٌٌذ ٍ کبهل ضًَذ، ًیبصّبی فکشی  هب حل ثطَد، ّن ػقل

 :اوتظار عقلی ي عمیق 

بى ّیچن، هي ثذٍى اهبم صهبى هي ثذٍى اهبم صه) .تاضطشاس ثِ حجدس سطح ًیبص سٍحی ٍ دس ًتیجِ اًتظبس 

 ی هتحشک ّستن ٍ ...( شدُهُ

 ًیبص ثِ اهبم صهبى است. ،ایي دًیبهْن تشیي ًیبص هب دس 

 «کَلَیشُ َّلک غَزی هي سَجیل اهلل الَیب سَ یکَلَػَ المُالسَ»

 ّن ساٌّوب. ،اهبم ّن ساُ است

 

 

 

 

 

 

 در وگاٌ شُیذ مطُریاوتظار 

 مىفی مثثت

 ي اعتراضاحتراز  ي حرکتتالش 

 ار ي ترکات اوتظارآث
 

 امیذ تٍ آیىذٌ

 َای مختلفرکر ي یاد امام در حالت
 

 تصیرت ي آگاَی

 ایجاد سىخیت ي َمراَی تا يجًد حجت خذايوذ
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 ؟چیست آداب اوتظار

 .الوکبسم رکش ضذُ است ل، دس کتبة هکیبثشای هٌتظشاى ظَْس حضشت هْذی )ػج( ،ٍظیفِ 00

 ضَد. ثٌذی هی تقسین حکَهتیٍ  اجتوبػی، فشدیی  ایي ٍظبیف دس سِ حَصُ

 ؟وذمىتظران چٍ يظایفی دار

 هؼٌَی اهبم  بتضئَى ٍ هقبهبخت . ثشای ضٌاست ضٌبخت اهبمهب ًسجت ثِ اهبهوبى،  ی ٍظیفِ ايلیه

 ضَد: ساُ پیطٌْبد هی ، دٍهْذی )ػج(

 :ٌ000. ثیص اص ضٌبسی است ی اهبمُ کجیشُ، یک دٍس صیبست جبهؼِ خًاوذن زیارت جامعٍ کثیر 

 دس ایي صیبست آهذُ است. ،ٍیژگی حجت خذا

 )کتبة ، دس کتبة اصَل کبفی ٍ ایي دػب دس کتبة تحفِ الؼقَل :خًاوذن حذیث امام رضا )ع

 ثبة الٌبدس فی صفبت االهبم رکش ضذُ است. لحجِ،ا

  است يظایف عاطفیی  ثِ ایطبى، دس حَصُدػب کشدى ثشای اهبم صهبى ٍ اثشاص هحجت. 

  دس ایي حَصُ ،خَاًذى دػبی غشیق ، اٍلیي ٍظیفِ هب هٌتظشاى توسک ثِ دیي است.حًزٌ رفتاردس 

؛ اص دیگش ّبی سٍصاًِ، خَدسبصی، صذقِ دادى ٍ ... اطبػت ٍ پیشٍی، ػْذ ٍ پیوبى اثشثخص است. ثسیبس

 ی سفتبس ّستٌذ. ٍظبیف دس حَصُ

  دفبع ٍ حوبیت اص )ػج( اهبم ػصش ظَْس سبصی ثشای ًیض ػجبستٌذ اص: صهیٌِ عیيظایف اجتماثشخی اص ،

 اهبم هْذی )ػج(، ثشگضاسی هجبلس هْذٍی ٍ ... 

 

 تذسیس استبد فَادیبى

 اًتظبسضَع: هَ

 ّبی آهَصضی هؼبسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس کالس خالصِ ٍ چکیذُ هطبلت

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصبف، هْذیبساى
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