نشست علمی -پژوهشی
شاخص های خانواده منتظر
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شناسنامه نشست
شماره نشست11:
نوع نشست :عمومي
استاد نشست :حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سعید آذر شین فام
تعداد شركت كنندگان 033 :نفر
زمان :دوشنبه مورخ 1030/11/18
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؛
 .2سفارش طراحی و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی نشست؛
 .3اطالع رسانی در سطح موسسه؛
 .4هماهنگی سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛
 .5ثبت و ضبط نشست؛

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

بحث خانواده و منتظر را ميتوان از دیدگاههای مختلف مورد بررسي قرار داد.
در این بحث افقها ،روزنه ها و زوایای پژوهشي مباحث خانواده و انتظار ارائه ميشود؛ یعني در این
مبحث؛ زمینه ای برای موضوع شناسي مباحث خانواده و مهدویت و دید جدیدی در پژوهش ارائه
ميشود.
در این نشست به این سؤال پاسخ داده ميشود كه؛ خانواده منتظر چه خصوصیاتي باید داشته باشد و
چگونه مهدوی خواهد شد؟
واژه شاخص در مباحث جامعه شناسی در دو معنا کاربرد دارد.
 .1نماگر ،معرِّف و نشانه؛  .2متغیرهایي كه جایگاه یک مؤلَّفه و معیار و مبنا را نشان ميدهند و
یكسری آمارها و بررسيهایي هستند كه حاكي از وجود مؤلَّفهها و نمایانگرهایي در باطن آن مسأله
مي باشند را بیان مينمایند(.این معنا یعني معنای دوم شاخص بسیار دقیق و تخصصي است).
شاخصه های فرهنگی خانواده منتظر (بر اساس معنای اول شاخص)
 .1دارای معرفت و عبادت است؛
 .1ایثار و معرفت و گذشت دارد؛
 .0نسبت به امام زمان(عج) شناخت عمیق و اعتقاد كامل داشته باشد؛
 .4خانواده از استحكام كامل برخوردار باشد و اعضا خانواده با هم رابطه خوبي داشته باشند؛
 .5دارای اخالقیت باشد؛
 .6در بین اعضا خانواده همدلي حاكم باشد؛
 .7اقتصاد خانواده سالم باشد.
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مالک سنجش چیست؟ حال كه همه این موارد را ميدانیم و عقیده ما هم همین است چرا در مرحله
عمل این گونه نیستیم ؟ آیا صِرف دانستن این كلیات كافي است؟
به عنوان مثال :اگر از خانوادهای سؤال شود؛ آیا شما حاضرید برای امام زمان(عج) جان خود را فدا
كنید؟ همه پاسخ مثبت ميدهند .همچنین در پاسخ به این سوال كه؛ آیا خانواده شما از عقالنیت
بهرهمند است؟ همه مي گویند :آری.
كلیات بیان شده مربوط به عقیده خانواده هاست و این كلیات قابل سنجش نیست از این رو ما نمي
توانیم وضعیت مطلوب را ترسیم كنیم.
امر مهم دیگری كه در رفتارسازی خانوادهها دخیل است مؤلَّفهای است كه نگرش نامیده مي شود .به
عبارت دیگر هر خانواده ای یک عقیده دارد و یک نگرش.
تفاوت عقیده و نگرش
 .1عقیده ،فقط جنبه عقالني دارد در حالي كه نگرش ،بیشتر جنبه احساسي دارد.
 .2نگرش بر اساس ارزشیابي تجربه از كارها و امور در انسان شكل ميگیرد ،بنابراین بسیاری
از اوقات نگرش ایجاد شده با عقیده تفاوت دارد.
به عنوان نمونه اگر از افراد در خصوص توكل سوال شود ،همه اعتراف مي كنند كه به توكل اعتقاد
دارند؛ اما در مرحله عمل ،هنگام به دست آوردن روزی ،دست و پا مي زنند و چنانچه به آنان گفته
شود توكل كنید؛ مي گویند :افراد بسیاری را ميبینیم كه توكل نموده و در خانه نشستند اما تاكنون به
هیچ جایي نرسیدند.
این افراد ،در عقیده ،توكل را پذیرفتند اما در عمل ،نگرش آنان این است كه توكل خیلي كار ساز
نیست .بسیاری از نگرش های خانوادهها غیر از عقاید دیني آنان است.
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خانوادههای منتظر زیادی وجود دارند كه معتقد به وجود معنویت ،اقتصاد سالم و  ...در خانواده
ميباشند اما نگرشهای آنان در مرحله عمل متفاوت است.
در بحث خانواده منتظر اگر نگرشهای افراد و خانوادهها را نسبت به مسائل جزئي به دست آوریم،
ميتوانیم همعیار اعتقادات این افراد را بسنجیم و هم رفتار آنان را آسیبشناسي كنیم .آنچه در
خانواده مهدوی در عرصه عمل دیده ميشود ،نگرشهای آنان است .خانواده منتظر باید شناخت
عمیق نسبت به امام معصوم

داشته باشد .خانواده منتظر جهت دستیابي به شناخت دقیق و كامل

نسبت به امام زمان(عج) باید هفت مولفه عیني و عملي و نگرشي زیر را رعایت نماید.
مؤلَّفههای خانواده های منتظر
اولین مؤلَّفه :شناخت عمیق امام زمان(عج) ميباشد.
خانواده مهمترین ركن جامعه است و استعدادهای افراد در خانواده بُروز ميكند .انسان در خانواده
تربیت شده و خانواده است كه جامعه را ميسازد.
شاخص ها:
الف) مرجع تصمیمگیری در مسائل مهم زندگي چیست؟ آیا افراد ،میل به سوی مسائل دیني و روایات
دارند یا به روانشناسان غربي رجوع مينمایند؟ مرجعشان ،برای طرح مسائل و مشكالت زندگي
كیست؟ آیا سراغ روانشناس دیني ،به دلیل دریافت علم آنان از اهل بیت

كه چراغ هدایت بشر

هستند ،ميروند یا سراغ روانشناسان غربي؟
ب) نگرش افراد نسبت به ابزارهای كنترلي انسان چگونه است؟ چه چیزی موجب پایبندی زن و
شوهر به زندگي ميگردد؟ به عنوان مثال؛ خیلي از خانمها مهریه سنگین را موجب پایبندی مرد به
زندگي برميشمارند و این مطلب نشانگر این است كه این خانمها هیچ نقش كنترلي برای امام
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زمان(عج) در زندگي خود قائل نیستند و این نشان از این مطلب دارد كه این خانواده در شناخت
دقیق امام زمان (عج) مشكل دارد.
راهحلهای معنوی در مشكالت زندگي تا چه حد در میان خانواده منتظر وجود دارد؟ آیا پس از
برخورد با مشكالت سراغ رَمالها ميروند یا به درد دل كردن با افراد خاص ميپردازند.
دومین مؤلَّفه :فداکاری و از جان گذشتگی در راه دین است.
شاخص ها:
الف) وجود این مؤلّفه(از خود گذشتگي) در خانواده چگونه هویدا ميشود؟ از طریق شناخت میزان
ازخودگذشتگي اعضای خانواده نسبت به یكدیگر(زن و شوهر ،فرزندان نسبت به پدر و مادر و والدین
نسبت به فرزندان) ميتوان میزان توجه به مؤلّفه را دریافت.
ب) نگ رش این خانواده نسبت به دنیا و خانواده چگونه است؟ آیا به فكر تمتع و برخورداری حداكثر
مادی هستند و بر نعمات دنیوی اتكا مينمایند یا آن را وسیله دستیابي به معنویات ميبینند؟ چرا كه
هر كسي كه وابستگي به تعلقات دنیایي داشته باشد نميتواند ایثار و فداكاری نماید.
ج) به نظر آنان خانواده مطلوب چگونه خانوادهای است؟ چنانچه در جامعه ایران سؤال شود
كشورهای خوب و مطلوب برای زندگي كدام است؟ درصد باالیي از افراد ،كشورهایي چون آلمان،
سوئیس و  ...را مثال ميزنند كه این نشان رفاه طلبي و گرایش به مادیات در آنان دارد .این گونه
افراد اهل ایثار و فداكاری نیستند .اما اگر اكثریت افراد ،كشور ایران را به دلیل برخورداری از امنیت و
حاكم بودن اسالم انتخاب نمودند معلوم ميگردد كه روحیه ایثار و از جان گذشتگي در میان آنان
وجود دارد.
و . ...

7

سومین مؤلَّفه :عبادت ،معنویت و تقوا در زندگی است.
این از خصوصیات بارز یاران امام زمان(عج) ميباشد.
شاخصها:
الف) عبادت و معنویت در خانواده منتظرو جایگاه عبادت در این زندگي چگونه است؟
ب) نگرش آنان در مورد الگوهای رفتاری در پوشش ،گفتار و  ...به چه صورت ميباشد؟ آیا
الگوهای رفتاری دیني است یا بشری است؟
ج) میزان احترام به بزرگان خانواده چقدر است؟ میزان صله رحم در این خانواده چه میزان است؟
د) جایگاه و میزان اهمیت به شعائر دیني چگونه است؟
و...
چهارمین مؤلَّفه :استحکام و پایداری خانواده است.
الف) جامعه منتظر باید جامعه قدرتمند و مقتدر باشد و این امر مستلزم وجود خانوادههای پایدار و
مستحكم ميباشد .جامعهای كه در آن خانوادههای مستحكم نباشد ،رو به ضعف و اضمحالل ميرود.
شاخص ها
الف) جایگاه زن در خانواده چگونه است؟
ب) هنجارهای همسرگزیني در این خانواده چگونه است؟
ج) دیدگاه این خانواده نسبت به كار زن در بیرون از خانه چیست؟
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د) میزان و نحوه معاشرت زن و شوهر و اعضای خانواده با همدیگر چگونه است؟
ه) میزان احترام جوانان به والدین در این خانواده چگونه است؟
و) الگوگیری جوان از والدین چه حد است؟
ز) جوان تا چه میزان به خانواده خود عالقمند است؟ تعداد فرزندان این خانواده چقدر است؟
و...
پنجمین مؤلَّفه :عقالنیت میباشد.
شاخص ها:
الف) آیا این خانواده در تصمیمگیریها كلينگر هستند و نگاه كلي دارند؟ چون عقل كلينگر است و
این خانواده است كه با عقلگرایي موفق خواهد بود.
ب) آیا در این خانواده تعقل بر احساس و هیجان تقدم دارد یا برعكس؟
ج) میزان مشورت خانواده با دیگران چه میزان است؟
د) توجه به واقعیتها و شرایط موجود چگونه است؟
ه) میزان انتقاد اعضای خانواده از همدیگر به چه میزان است؟ پذیرش انتقاد در آن خانواده به چه
صورت است؟
و) میزان تعصب و جزم گرایي چقدر است؟
ز) معیار در ارزشها حق است یا اشخاص؟
و...

9

ششمین مؤلَّفه :همدلی است.
شاخصها:
الف) مرجعیت و موقعیت تصمیمگیری در خانواده وجود دارد.
ب)آیا اعضای خانواده با یكدیگر مشورت دارند؟
ج) تأثیر پذیری اعضای خانواده از همدیگر به چه صورت است؟
د) ایفای نقش همسری برای همدیگر چگونه است؟
و) نقش انسجام بخشي و وحدت آفریني والدین تا چه میزان ميباشد؟
ز) نقش مادر به عنوان كانون مهرورزی به چه میزان است؟
ه) نقش پدر به عنوان كانون آرامش بخشي و مهر آفریني چگونه است؟
و...
هفتمین مؤلَّفه :روزی حالل و اقتصاد سالم خانواده است.
شاخصها:
الف) انفاق یا رفاه طلبي و مصرف گرایي؟ میزان اهمیت به رفاه و مادیات چه میزان است؟
ب) قناعت و ساده زیستي یا اسراف؟
و...
با توجّه به این هفت مولفه ميتوان خانواده منتظر واقعي را باز شناخت.
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