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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 والیتی  ی نظریّه برپایه خانواده یبخش سامان

 زن در خانواده یریپذ تیوالمثبت  یها امدیپ -2

 .تیوال ضیتفو ت،یشوهر، اطاعت، معص  تیوال امدها،یپ ،یریپذ تیخانواده، زن، وال :ها کلیدواژه

 و ی اصلی جوامع بشری که خانواده استچه هسته ،ای از جوامعمرتبه  برای هر عرض کردیم که اساساً

نظام والیت  بیت اهل، دیدگاه قرآن و دیدگاه اسالم و است جوامع بزرگتر که چه مراتب باالترش

َآم نهواالَّذَ َیَ و لَ َللَها َ :مال خداستو  هستی است و گفتیم آن والیت اصلی که در کلّ ؛است َو ل ي كهمَهَا نَّماو 1َين 

شکل والیت  اهلل است که بههمان والیت .شودآید و خورد میه میپلّ به هپلّتر در مراتب پایین 2؛اللَه

شود و همان شکل والیت امام معصوم در سطح کالن در جوامع بشری حاکم می به یا پیامبر

و همان والیت  شود میشکل والیت پدر یا مادر در محیط خانواده بر فرزندان اعمال  والیت است که به

مثل هر  ،گفتیم کمال زنصورت والیت شوهر بر همسر در محیط خانواده حاکم است.  به است که

اهلل را پذیرا باشد و والیتباید یعنی  ؛پذیری است والیتمن، در ؤمرد مچه من و ؤمنی، چه زن مؤم

یک زن خوب زنی است که والیت در محیط خانواده، هم پذیرا باشد. را در خلقت اهلل  والیتمراتب 

َ :که خدا امر کرد طور نهما .را؟ چون خدای متعال امر کرده استچ .شوهر را پذیرا باشد و  ا نَّماَو ل ي كهمهَاللَه
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ََيعهواا طَ فرمود: و  ر سهولههَه -میاطاعت  ما از رسول ،است چون خدا امر کردهو  3الرَّسهولَ َيعهواا طَ الل َو 

ََا نَّماکه خدا فرمود:  طور همان کنیم و والیتش را پذیرا هستیم؛ َر سهولههه َاللهَو  َينَ الَّذَ َآم نهواَينَ الَّذَ َوَ و ل ي كهمه

َا طَ ا طَ َ:فرمود و 4؛َراك عهونَ َههمََْوَ َالزَّكاةَ َي هْؤتهونَ َوَ َالصَّالةَ َيمهونَ يهقَ  ْنكهمََْاْْل ْمرَ َیاهولَ َوَ َيعهواَالرَّسهولَ يعهواَالل َو  یعنی  5؛م 

امر کرده  همان خدابه همین ترتیب،  ؛کنیماز او اطاعت می والیت امام را به امر خدا پذیرا هستیم و

 که پدر و مادر بر فرزند والیت دارند و چون خدا امر کرده، ما پذیرا هستیم.

و عالم اوّل دنیا باشد و مادر  ،استاد دانشگاه باشد ،هم اشاره کردم که ممکن است فرزند ]نکته[این به 

شان بگویند ما راضی به این فرزند عالم و دانشمند اگرسواد  بیامّا همان پدر و مادر  ؛ندباشسواد  بیپدر 

و دیگر با نماز  ؛شود میم و دانشمند حرام لنیستیم نماز شب بخوانی، نماز شب خواندن بر این فرزند عا

تمرّد و معصیت خدا را کرده چون  !شود میهیچ، دور هم شود  نمیکه شب خواندن، به خدا نزدیک 

در محیط خانواده هم ین ترتیب، به همخدا امر کرده بود از دستور پدر و مادرت اطاعت کن.  ؛است

امّا  ؛معرفتی باشدباباکمال و خیلی زن موجود  و اهل معرفت و کمال نباشدچندان ممکن است شوهر 

از  .دهمخدا دستور می چون منِ ؛این والیت را پذیرا شو .مال شوهر است آنجا هم خدا گفته که والیت

 او اطاعت کن.

ي ةَ َیفَ ََل م ْخلهوقَ َطاع ةَ َْل ؛اطاعت کرد معصیت خداست  آنچهاز هیچ مخلوقی در شود  نمیه البتّ  َم ْعص 

که طاعت کرد. امام و پیغمبر اشود  نمی از هیچ مخلوقیدر چیزی که معصیت خالق است،  6: اْلخال ق

امّا بعد از  ؛کرده باشندامر به معصیت فکر کنیم مبادا که  کنندینم امر خدا]حکم[  خالفمعصومند و 

یک فرماندار، یک  امام معصوم یا پیغمبر معصوماگر مثالً  ؛کس که دارای والیت است هر ،امام و پیغمبر
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 منینؤامیرالم یدفرض کن !، آن والی که دیگر معصوم نیستیک والی نصب کردهیا  استاندار

برو  ندفرمود و ندحکم داد اشتر مالکیا بعد از کشته شدنش به  ؛ندکر را به مصر فرستادب ابی محمّدبن

 امیرالمؤمنین یا مثالً ؛(ه بین راه شهیدش کردند و به مصر نرسیدالبتّ که)آنجا و فرمانروایی کن 

و  ندرا به بصره فرستادحنیف  بن عثمان ؛تو فرماندار مکّه باش ندو گفت ندبه مکّه فرستادرا  عباس بن مثّقُ

اگر دهند  میخب اینها که دیگر معصوم نیستند. دستوراتی که اینها  ؛تو فرماندار بصره باش ندفرمود

ي ة َاْلخال قَ ََْلَطاع ة َل م ْخلهوقَ  ؛شود غیر قابل اطاعتیعنی معصیت باشد، می ؛خالف حکم خدا باشد  . ف یَم ْعص 

 حاالاگر خالف حکم خدا، یعنی خالف واجب و حرام الهی دستور بدهند، آنجا قابل اطاعت نیست؛ 

 ای باشد انسان پدرخواهد  می ؛امثال اینها وکر ب ابی محمّدبن یاباشد اشتر  مالکخواهد میدستور دهنده 

قابل  نجایا ،نخوان را واجبت ینمازها دهدبدستور  زنشوهر به اگر  یعنی؛ انسانشوهر  ای انسانمادر 

من راضی نیستم شما این  ؛شب بخوانی شما نماز ستمین یمن راض دیامّا اگر شوهر بگو ؛ستیاطاعت ن

 یا اینجا آن شوهر، من راضی نیستم شما بروی مشهد زیارت امام رضا ؛مستحبّی را بگیری ی هروز

که  همانطورولذا  (گفتم برای یادآوریفقط بحث را  قسمتاین ) .ندسته ةعاالطاواجبآن پدر و مادر 

کند، درواقع مثل کسی است که سرکشی می [پدر یا مادر و شوهر ]والیت به نسبتکه   کسیم، ا هگفت

لی و دومی و )اوّ غاصب خالفت آن سه از همه نیا ما چه یبراجلوی امام معصوم قد علم کرده است. 

حاکم باشیم. فرزندی ما خواهیم ایستادند و گفتند میاهلل  ولیّبرای اینکه جلوی  م؟یدار نفرت سومی(

خواهم حاکم باشم، روح کار او همان روح بگوید من میهم که در خانه جلوی پدر و مادرش بایستد و 

خواهم حاکم باشم، او هم است. همسری که در خانواده جلوی شوهرش بگوید من می آن سه نفرکار 

 !ی مراتبش باید باشد. دقّت کردید؟پذیری در همه والیتیعنی  ؛است آن سه نفرروح کارش، روح کار 

 این را گفته بودم. 

به این نکته در  واقعاً امیدوارم و قبل اضافه کنمی  جلسهیک نکته را در تکمیل بحث  مهخوا حاال می

ی که مایه ؛حاکم کنید تان فضای خانوادهبر ه را بر خودتان و تان توجّه کنید و این روحیّ هفضای خانواد

یعنی از  ،موالطور کامل از  بهببینید اگر عبدی  یست؟چ پذیری[ ]والیتی کمال شماست. میوه
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و کند  میخودش ی  خلیفهرا او که موال رسد  ای می مرتبهبه  ؛کنداطاعت  ،که صاحب والیت است کسی

َیع ْبدَ دانیم فرمود: می ؛در برابر خدا که این را خوب بلدیم !کند. دقّت کردید؟کار را به او تفویض می

. اگر عبدی تن به کن اطاعتاز خدا  8اللَ َا طيعهواَهمه در قرآن فرمود:این ؛اطاعت من را بکن 7:یا ط ْعنَ 

-می هللا ةفیخلرسد و می هیاللّ ی خالفت مرتبهبدهد و اطاعت کامل از خدا کند، این عبد به اهلل  والیت

کند. خدا را به او محوّل میها  گیری ی تصمیم همهخدا یعنی شد، یعنی چه؟  اهللخلیفةشود. وقتی 

این شاگرد خیلی  .یک صاحب مغازه یک شاگرد آورد مثالً :گفتمی !رحمت کند آقا دوالبی را حاج

-آمد، جنس میداد. مشتری میدلسوزانه کارهای این مغازه را انجام میی راست بهکن بود و  گوش حرف

قدر با  این ؛که مال خودش استبود  عین این واقعاً ،کردکاری می هر ؛دادپول می ؛گرفتپول می ؛داد

نکه جای ای کم به کمطور است،  د. صاحب مغازه وقتی دید که این شاگردش اینکرصمیمیّت کار می

کم  کمگفت شاگردم سر کار هست دیگر. بعدازظهرها هم می آمد؛ده می ساعت صبح اوّل وقت بیاید،

؟ این ستیچدانی  می تهست دیگر. بعد از یک مدّت گف گفت شاگردممی رفت؛خانه میبه زودتر 

ی یعنی این شاگرد را خلیفه ؛من تو را قبول دارم ؛من دیگر الزم نیست بیایم ؛اداره کنمغازه را خودت 

به او گفت  به او تفویض کرد. ؛ی خودش کرداو را خلیفه ،خودش کرد. چرا؟ چون خوب فرمان برد

کاری  هر ؛چه خواستی بفروش هر ؛هرچه خواستی بخر ؛آیم نمیمن  اصالً ؛مغازه را خودت اداره کن

فرد تحت  ،در نظام والیت اگر اطاعت کامل شود، ولی !من تو را قبول دارم. دقّت کردید؟ ؛خواستی بکن

 کند. تفویض میبه او تمام اختیارات والیتی را  یعنی ؛کند میی خودش والیت را خلیفه

 اقعاًاز شوهر شود، و و ل؟ اگر زنی اهل اطاعت کامشود می هاگر این بحث در محیط خانواده بیاید چ

 ؛کند میرسد که آن شوهر والیت خودش را تفویض کم به جایی می کموالیت شوهر را پذیرا شود، 
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هرچه خودت تشخیص  ؛الزم است، خودت بخر ههرچ ؛تو تصمیم بگیر اصالً ؛ی منگوید تو خلیفهمی

 ؛دهیم کنیم، انجامبکاری الزم است  هر ؛برویم ،باید برویمکه دهی تشخیص می یایج هر ؛دهیمی

ی اختیارات کند. شوهر همهی خودش مییعنی آن همسر این زن را خلیفه ؛کندیعنی تفویض می

این حاکم شود، فضای خانواده خوبی  بهپذیری  والیتکند. اگر اطاعت و خودش را به زن واگذار می

گفت من ی شوهر شد. شوهر به نفع زن تمام شد. زن خلیفه ؛پس به ضرر زن هم تمام نشد؛ شود می

اوّل که  !ده. ببینیدبچه مصلحت دانستی انجام  خودت هر ؟گوییچرا به من می تو را قبول دارم. اصالً

 ؛شدطاغوت می ،گرفتاگر قدرت را به دست می طاغوت بود.قدرت را به دست بگیرد،  خواست می 

توانست  میاگر بجنگد و خودش حاکم شود.  هللا یّولخواست با می ؛ه بودایستاد اهلل  ولیّچون جلوی 

، حکومت در خانه خانه شود، حکومتش کند و خودش فرمانروایگیر  زمینحاکم شود، یعنی شوهر را 

تو  گفت ؛اختیارات والیتیش را به این زن واگذار کرد خود آن ولیّ ،امّا با اطاعت کردن ؛طاغوت بود

دهی انجام بده. ببینید در چه خودت تشخیص میهر ؛ی من. دیگر الزم نیست به من بگوییخلیفه

مقام و  قائمعنوان  بهیعنی زن در خانه  ؛خواستمیاز اوّل حالت دوم هم شبیه همان چیزی شد که 

 الهی شد. ؛طاغوتی نیستهایش در خانه  گیری تصمیما دیگر امّ ؛شوهر صاحب اختیار شدی  خلیفه

 با این نوع تفکّر در فضای خانوادگی آشنا شویم. چون این ؛گونه تربیت شویم و بار بیاییم اینامیدوارم 

گونه نگاه  این یعنی اصالً؛ سته در سنّت اجتماعی مامتأسّفانه خالف آن چیزی است که  [نوع تفکّر]

ضربه د هستند که طرف مقابل را مترصّ ،کنندهم ازدواج می روز اوّل که زن و شوهر بااز کنیم. نمی

  نسق او همان روز اوّل روی طرف را کم کنند. از ؛گربه را دم حجله بکشند ؛مینبزنندش ز ؛کنند فنّی

در نظام دین ماست. امّا اگر با این  وست که در مکتب تربیتی ا بگیرند. اینها درست خالف آن چیزی

تحت  شما حاکمیّت طاغوتی داشتید، فردِوقتی . چون شود میروند، زندگی، زندگی زیبایی بپیش روش 

و شوهرش را زور شوهرش را زمین بزند  زن توانست به یداز طاغوت متنفّر است. فرض کن ،حاکمیّت

ای در حالت دوم که زن با اطاعت به مرتبهولی  ؛ن شوهر از این زن متنفّر استامّا آ ؛مطیع خودش کند

ب برایمان جا خو]نکته[ این امیدوارم ی شوهر شد، این شوهر عاشق آن زن است. رسید که خلیفه
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مطابق با آن چیزی  ها زندگی ؛ها نباشداین تلخی ؛ها دیگر این اختالفات پیش نیایدتا در خانواده دبیفت

چون  ؛خواهند. گفتم اوّل کار هم یک خورده برای نفس ما ثقیل استاز ما می بیت اهلباشد که 

-همه دادگاه به ایناست که وهای غلط ی ما الگوهای غلطی داده و این الگجامعه .ندا هبد تربیتمان کرد

های درست حرکت امّا اگر با الگو؛ منجر شده است امثال اینهاو ها  کشمکشها و های خانواده و طالق

چنین  بیت اهلاز این مشکالت نبود و امیدوارم الاقل در جمع دوستان  یک ، هیچکردیم می

 مشکالتی نباشد.
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