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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی والیت ی نظریه بخشی خانواده برپایه سامان

 والیت در فضای خانواده -1

پذیری، جنگ بر  زن، خانواده، والیت الهی، والیت شوهر، تمکین و تسلیم، تمرین والیتها:  کلیدواژه

 بخشی. سر والیت، سامان

ای را مطرح کنم؛ البته شاید جا داشته باشد روی این بحث کار علمی انجام  خواهم نکته در اینجا می

خواهم چندان وارد چالش اثباتیِ این نوشته تدوین شود. در اینجا هم نمیشکل یک مقاله یا  گیرد و به

ها خواهم این دیدگاه را معرّفی کنم؛ چون به نظر من، آشنا بودن با آن برای خانمبحث شوم. فقط می

به آن فکر کنند؛ ببینند درست است یا غلط؛ به  شود که راجع خیلی ضروری است و الاقل سبب می

های شخصی اشخاص  ت مراجعه کنند؛ به دالیل و براهین عقلی مراجعه کنند؛ به تجربهآیات و روایا

تواند حرف درستی باشد یا نه. شاید این حرف به این شکل کمتر مراجعه کنند و ببینند این حرف می

 زده شده باشد. آن نکته این است:

ام، امر والیت را به مرد خانه دین برای فضای زندگی خانوادگی، نظامی را طرّاحی کرده و در آن نظ

ی دیگران تحت االعظم والیت دارد و همه سپرده است. مرد ولیّ است؛ همانطور که در کلّ عالم، ولیّاهلل

همانطور که ]در خانواده پدر و مادر بر  دهند؛ وهایی را برعهده  دارند و انجام میوالیت او نقش

در فضای خانواده در دوران کودکی آشنا هستیم. تمکین از  ی والیتفرزندان والیت دارند.[ ما با مقوله

والیت پدر و مادر توسط فرزندان امری جدّی، و عامل پایداری و قوام زندگی خانوادگی و عامل تربیت 

ها به هر عذری، نسبت به والیت پدر و مادر تمکین ای بچّه ی فرزندان است؛ اگر در خانوادهشایسته
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ها خوب بار نخواهند آمد؛ ولو دانشمند ی بسامانی نخواهد بود و آن بچّه نوادهنکنند، آن خانواده، خا

های قبل که هنوز مادرم از دنیا نرفته بودند، در یکی از جلسات هفتگی به باشند. یادم هست که سال

ده گویند استاد دانشگاه است، نویسنرا می "طیّب"از دوستان گفتم ببینید! مثالً  مناسبتی برای بعضی

ی من که اسمش است، سخنران است، فالن است، اطّالعاتی دارد؛ گفتم ببینید همین مادر هشتادساله

تواند بنویسد، اگر به من بگوید پسرم، من راضی نیستم تو به مشهد بروی؛ مشهد رفتن من را هم نمی

ی آن سفر، نخواهد بود، بلکه لحظه به لحظه تنها زیارت و عبادت و مورد عنایت حضرت رضا نه

بسا در آن سفر، ولو طول سفر و اقامتم در مشهد به ده روز  شود و چهبرای من سفر معصیت حساب می

 عنوان سفر معصیت، الزم باشد نمازم را هم تمام بخوانم؛ شاید. نرسد، به

این چیزی است که دین آمده به ما یاد بدهد؛ به ما یاد بدهد که تمکین از والیت یعنی چه. یعنی 

-االعظم.[ ولیّ اهللاهلل است و یکی ولیّ شود، باید تسلیم او باشیم. حال، ]یکی ولیّاهلل میتی کسی ولیّوق

ای که مامور به دین هستند، باید دربرابر او  ی اجنّهی بشر و همهاالعظم که حجّت خداست، همه اهلل

نَ ُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا فیُموَك فيما َشَجَر َفال َو رَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ تسلیم مطلق باشند؛  ا اَنْ ُفِسِهْم َحَرجًا ِمم   بَ ي ْ

تسلیم دربست که حتّی در قلبشان هم چیز دیگری خطور نکند؛ یعنی دستور  1؛َقَضْيَت َو ُيَسلُِّموا َتْسليماً 

ورد حجّت خدا حجّت خدا را با ناگواری اطاعت نکنند؛ با گوارایی پذیرا شوند. حال، این امر که درم

صادق است؛ یعنی همین امر والیت را خدا در زندگی بشر آورده و شکسته است و مراتبی از آن را به 

کسانی داده است؛ مثل والیتی که پدر و مادر بر فرزندانشان دارند و امرشان مطاع است و اگر فرزند 

ت خداوند نخواهد بود و نتایج اطاعت نکند، متخلّف و عاصی و گناهکار است و چنین فرزندی مورد عنای

 ای برای آن فرزند در پی نخواهد داشت. چنین رفتاری طبیعتاً رشد شایسته

                                            

 اختالف ی مایه آنان میان آنچه مورد در را تو آنکه مگر آورند نمی ایمان آنان که قسم پروردگارت به .56 ی آیه نساء، ی سوره .1

 آورند. فرود تسلیم سر کامالً و نکنند تردید و ناراحتی احساس هایشان دل در ای کرده که حکمی از سپس گردانند؛ داور است،
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شود که[ زن بعد از اینکه ازدواج کرد،  اگر این نکته را خوب بفهمیم، ]درک این مسأله نیز آسان می

سواد ممکن است در بیشود. لذا همانطور که یک ماوالیتی که پدر بر او داشت، به شوهرش منتقل می

سواد بگوید راضی نیستم االطاعه باشد و در صورتی که آن مادر بیامرش بر یک استاد دانشگاه الزم

خاطر تمرّد از امر مادر، برایش  نماز شب بخوانی، آن استاد دانشگاه اگر بلند شود و نماز شب بخواند، به

دهند؛ در محیط خانواده هم  او نمیشود و هیچ ثوابی بابت آن نماز شب به  معصیت حساب می

ی مقابل البتّه این کمی ثقیل است؛ چون با نفس انسان در تضاد است. والیت نقطه-همینطور است. 

ت «من»ی مقابل نفس است. تو باید از گوید من؛ اما والیت نقطهمنش می نفس است. نفس، فرعون

واده یک چنین امری است. ولو این زن والیت شوهر هم در محیط خان -بگذری تا تسلیم والیت شوی

سواد باشد، ولو این زن خیلی متدیّن و متّقی باشد و شوهرش  کرده و شوهرش کم خیلی تحصیل

چندان مقیّد نباشد؛ امّا دین نقش والیت را در خانواده به مرد و شوهر داده است؛ و زن اگر در برابر این 

 یت را هم طی کند.تواند مراتب بلندتر والحقیقت، پذیرا شد، می

: خدا ولیّ است. تمکین در 3ُهَو اْلَوِلی؛ 2يَن آَمُنواالَّذِ  ی  َولِ  للُ اَ دانید، اصل والیت از آنِ خداست:  چنانکه می

هایی قرار داده است؛ به ما خواهد. خدا برای اینکه ما را تمرین دهد، عرصهبرابر والیت خدا تمرین می

 طاَعةَ  الگفته است از پدر و مادرت اطاعت کن؛ اطاعت دربست. بله، فقط یک قید گذاشته است که: 

. اگر آنها امر به معصیت کردند، اطاعت نکن؛ ولی حتی اگر آنها امر به شرک 4:اْلخاِلق َمْعِصَيةِ  یفِ   ِلَمْخُلوق  

ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال   َاْن ُتْشِرَك بی ْن جاَهداَك َعلی  اِ ز آنها دریغ نکن: کردند، ادب را نگهدار، محبّتت را ا

                                            

 .762 ی هیآ بقره، ی هسور. 2

  .9 ی آیه شوری، ی سوره. 3

 .356 حکمت البالغه، نهج ،یرض فیشر و 183 ص ،4 ج ه،یالفق حضرهیال من صدوق، خیش. 4
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ْنيا َمْعُروفاً  ُهما ِفی الد  اگر امر کردند که شرک بورزی، در شرک ورزیدن از آنها اطاعت  5؛ُتِطْعُهما َو صاِحب ْ

ادبانه شود! نکند احسان، لطف، کوچکی، افتادگی، ادب و امّا نکند رفتار دنیویت با آنها تلخ و بی نکن؛

ْنيا َمْعُروفاً به آنها کم شود! نه؛  خدمتگزاریت نسبت ُهما ِفی الد  خواهم این نکته را . دقّت کردید؟ میصاِحب ْ

یاد بگیرید که تمکین دربرابر والیت پدر و مادر، تمرینی برای تمکین دربرابر والیت خدا و والیت 

توانیم از نفس االعظم است. اینها را خدا ایجاد کرده است که ما تمرین کنیم؛ ببینیم می اهلل ولیّ

گویی. اگر جلوی پدر و خودمان بگذریم، از تشخیص خودمان بگذریم و بگوییم خدایا! هرچه تو می

اهلل و الیةسواد، این تمکین را کردیم، با تمرینِ اینجا برای تمکین دربرابر وسواد یا بی مادرِ شاید کم

شویم. االعظم آماده می اهلل والیت ولیّ

ی تمرین ها عرصه ی تمرین است. خدا برای زنتمکین دربرابر والیت شوهر هم همین است؛ یک عرصه

مضاعفی ایجاد کرده است. برای مرد فقط گفته است پدر و مادرت؛ امّا برای زن عالوه بر پدر و مادر، 

پذیری دیگر هم قرار داده و آن  ید تمرین، یک کالس تمرین والیتی جدبعد از ازدواج یک عرصه

پذیری دربرابر شوهر است. اگر پذیری و والیتفضای خانواده و بحث تمکین دربرابر شوهر است؛ اطاعت

کند؛ و اگر تن ندهد، دائماً دارد فرعون درون خودش را زن واقعا به این جایگاه تن دهد، رشد می

ی بسیار ظریفی است که گفتم به شما هم ی ظریفی است؛ نکته کند. این نکتهبزرگ می اهلل دربرابر ولیّ

بگویم که روی آن فکر کنید؛ کار کنید؛ موضوع خوبی است. متاسفانه اآلن در مباحث تربیت خانواده و 

عرصه اند که اصال این یک های قبل از ازدواج و امثال اینها، از این منظر کمتر وارد بحث شدهآموزش

ی اینها تر است. همهزند؛ حرف تو درستاست برای تمرین. درست است؛ شوهرت حرف زور می

توانی از خودت، از تشخیصت، از خواست قلبیت، از میلت دربرابر یک امر بگذری درست؛ اما ببینم می

                                            

 .36 ی آیه لقمان، ی سوره. 5
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نجا نتوانی یا نه. اینجا تمرین کن؛ چون فردا باید دربرابر خدا از میلت، از هوست بگذری. و اگر ای

 ی تمرین استفاده کن. بگذری، آنجا یقینا نخواهی توانست. از این عرصه

کند و تحت والیت شوهرش لذا ببینید! در فرهنگ خودمان هست که یک خانم وقتی ازدواج می

کند، کنند.[ حتی در امریکا زنی که ازدواج می آید، ] دیگر او را با نام خانوادگی شوهرش صدا میدرمی

ی نام فامیلی زن ی زن، نام فامیلی شوهر در ادامهکنند، در شناسنامهدارند ازدواجش را ثبت می وقتی

گیرد؛ آن هم در امریکایی که نه دین دارند نه هیچ؛ یک نظام سکوالر آنچنانی؛ یعنی آنجا هم  قرار می

که زن از آن به بعد،  دهند. دقّت کردید؟ این کار برای این استنحوی دارند نشان می والیت مرد را به

رفت و با آن  رفت، دانشگاه می خودش را خانم آقای فالنی بداند؛ نه خانم فالنی که تا دیروز مدرسه می

زدند. اینها نمودهای تن به والیت دادن است؛ یعنی از خود گذشتن و تحت والیت اسم صدایش می

 کسی قرار گرفتن.

شود. هایی که در محیط خانواده هست، حل میاز چالش اگر این نکته فهمیده شود و جا بیفتد؛ خیلی

نام خانواده با هم  ی ما، زن و مرد دو ولیّ هستند که برای تصرّف مملکتی بههای خانوادهدر محیط

تواند زمام خانواده رسد؛ زن میجنگند که ببینند کدامیک زورشان به دیگری میجنگند. این دو می می

تواند زن را زمین بزند و فضای خانواده را  اسیر و مطیع خود کند، یا مرد میدست گیرد و مرد را  را به

ی زورآزمایی های ما، عرصههای خانوادهآورد و زن را اسیر خود کند؟ اآلن عرصه تحت کنترل خود در

دست گرفتن حکومت و والیت در خانواده. این مدلِ دینی نیست؛ مدلِ الهی  زن و شوهر است برای به

ای که تحت والیت  مدل الهی این است که وقتی تو پذیرفتی که ازدواج کنی، یعنی پذیرفتهنیست. 

کنی. پس پذیری؛ یعنی داری دربرابر والیت تمکین می دربیایی؛ یعنی داری یک ولیّ برای خودت می

گویی من؟! یعنی چه که هنوز کنی؟، یعنی چه؟! یعنی چه که هنوز میدیگر اینکه داری سرکشی می

 کنی؟! این مدل، مدل دینی و الهی نیست.صیّت جدا از شوهرت برای خودت تعریف میشخ

به یک مشکل خانوادگی بود، این نکته را توضیح  حال، چون در پاسخ به سوالی که راجع ای علی

ی شما هم مطرح کنم و بگویم روی آن فکر کنید؛ کار کنید؛ دادم، به ذهنم آمد که آن را در جلسه می
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های اجتماعی یا روانشناسی و امثال ی تحصیلیشان به بحثکنید. خصوصاً دوستانی که رشتهمطالعه 

توانند کار کنند. واقعا روی این موضوع، یعنی امر والیت در فضای خانواده تر است، بیشتر میآن نزدیک

پرمغز باشد، رسید. آن نتیجه اگر پخته و ای میای بکنید، کاری بکنید؛ ببینید به چه نتیجهمطالعه

ها  هایی که در فضای خانوادهقابل آموزش دادن، منتشر و منتقل کردن خواهد بود. بسیاری از نابسامانی

های عاطفی که بین زن و شوهر هست، عمدتا  اصطالح طالق ها و بههست، بسیاری از این دلسردی

ی ی اینکه خواسته و سلیقهزنند براپیامد همین عدم تمکین دربرابر والیت است؛ چون هریک دارند می

َلُكْم ديُنُكْم َو گویند: کنند؟ میکار می رسد، چه خودشان را حاکم کنند؛ و آخر کار که دیگر زورشان نمی

گویند  شود همین. یعنی میشوهر راه خودش را برود، زن هم راه خودش را. طالق عاطفی می 6.دين ِلیَ 

ی خودم، راه خودم را ادامه من نیستی. من طبق سلیقهمن تحت والیت تو نیستم؛ تو هم تحت والیت 

ی خودت راهت را ادامه بده. درنتیجه، فضای خانواده انسجام خود را از دهم؛ تو هم طبق سلیقهمی

رود. مخدوش آید و یگانگی از بین میدهد. وقتی والیت از بین رفت، انفراد و تفرّق پیش میدست می

های غربی، چیزهای دیگری آورد. مدل های زیادی در پی میده آسیبشدن امر والیت در فضای خانوا

های خانواده و امثال آن، اصطالح مسلمان و شیعیمان در بحث ی بهگوید؛ و متاسفانه ما در جامعهمی

کنیم. کمتر بررسی های آنها تبعیّت میها هستیم؛ یعنی از حرفهای غربیتاثیر مدل حرف بیشتر تحت

هایی اند، چه بوده است. فقط آن تکهبیان کرده بیت دل الهی و قرآنی، مدلی که اهلایم که م کرده

به نقش زن و مرد  یی که در غرب راجعکنیم که با همان الگوی کلّیاز آن مدل را انتخاب و مطرح می

م که آییو فضای خانواده و امثال اینها مطرح شده، از نظرمان نوعی سازگاری دارد؛ ولی درصدد برنمی

ی نظام والیی را در فضای خانواده وارد کنیم. یعنی همان که در خانواده آن اصل و گوهر و جوهره

-شود والیت ولیّشود امر والیت و مدیریّت عمومی جامعه؛ در کلّ جهان میهست، در جامعه می

عال است. و شود امر والیت ولیّ مطلق که حضرت حق جلّاالعظم و در کلّ هستی می اهلل
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هرحال، به ذهنم آمد که این مبحث را برای شما مطرح کنم که به آن فکر کنید، روی آن کار کنید  به

رسید. این بحث به نظر شما درست است یا نه و اگر اشتباه است، و مطالعه کنید و ببینید به کجا می

ی عملی سیرهشما برای من توضیح دهید که من از اشتباهم درآیم. ببینید خود قرآن و روایات و 

ی مسائل و مشکالت  ی ما در زمینهای که در جامعههای قابل مطالعهو حتّی تجربه یتب اهل

 گوید و این حرف، حرف درستی است یا غلط؟ها وجود دارد، چه میخانواده

 

 

 

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ


