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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 اوّلیّه سازیپیاده

 

 والیتی  ی نظریّه بخشی خانواده برپایه سامان

 پذیری زن در خانواده      پیامدهای مخرّب عدم والیت -3

جویی، مرد، منزلت،  ، مکر، سلطهی مخرّبپذیری، پیامدها خانواده، زن، عدم والیت: ها واژهکلید

 کشمکش، بحران روحی، طالق، فساد.

آیات  ،قرآنکه در طور همان ؛عالم وجود است ولیّت نظام هستی بر اصل والیت است و خداوند مدیریّ

ُاْلَوِليُ  و 1اْلَوِليُ ُههوَُُُفَاللُهفرمود:  شوری ی سوره وهشتم نهم و بیست مراتب  سلسله عالوه به 2.يدُهاْلَحمَُُُِوُههَو

فعل اختیاری بشر هم اصل والیت حاکم است.  ی در حوزه؛ تمام امور عالم جاری است ی والیت در اداره

اعظم که حجّت خداست گرفته تا پدر و مادر که بر فرزندان والیت دارند. اگر بشر والیت ولیّ  اهلل ولیّاز 

 امّا اگر به والیت ولیّ ؛یابد و به صالح و سعادت جریان میرامور  ،الهی را پذیرا شود و به آن تمکین کند

ا هم قدرت و امّ، را کنار بزند و قدرت را به دست گیرد گرچه ممکن است بتواند ولیّ ،تن ندهد

هایی  ها و بدبختی د. تمام مصیبتور به فساد و تباهی می وریاستش نامشروع خواهد بود و هم امورش ر

عدم تمکین دربرابر والیت  ی نتیجه ،جهان اسالم شده گیر گریبانقرن است  چهاردهکه 
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جایگاه والیت از و نیرنگ و کودتا برای کنار زدن آن حضرت از قدرت و تصاحب  امیرالمؤمنین

 طریق کودتای سقیفه است.

تواند بکند؛ یا به جنگ و مبارزه با غاصبان  تصاحب نامشروع قدرتش دو کار می ی اهلل دربرابر توطئه ولیّ

بنای عالم بر این نبود که امیرالمؤمنین نشین شود. والیت و خالفت بپردازد یا سکوت کند و خانه

بایست طبق همین عوامل ظاهری با  خودشان استفاده کنند و می ی هالهیّ ی از قدرت والیت تکوینیّه

یار و همراه چندانی نداشتند، هم احتمال پیروزی را در مقابله با چون و  ؛ندودب میبشر در تعامل 

 ،دانستند که اگر دست به شمشیر ببرند دیدند و هم می چیان سقیفه اندک می  غاصبان خالفت و کودتا

گیرد؛ چون هم مشرکان و کفّار و منافقان در  اسالمی در معرض نابودی قرار می ی اسالم و جامعه اصل

به های خارجی مثل ایران و رم  قدرت و هم ابراز بین ببرند که اسالم را داخل مترصّد فرصتی بودند 

حضرت زهرا به نابود کردن حکومت اسالمی مصمّم بودند. لذا دیدید که امیرالمؤمنین

سر داده نخواهد شد و آثاری از دین  ها مأذنهندای اذان بر دیگر  ،ر دست به شمشیر ببرمفرمودند که اگ

به نفع بقای اسالم و متالشی و نابود نشدن  المؤمنین ماند. لذا امیر برجا نمی پیامبراکرم

 نشینی را پذیرفتند.  اسالمی کناره گرفتند و خانه ی جامعه

اسالم اصل را بر والیت شوهر و پدر بر  ،های پیش گفتیم نوبتطورکه در  در نظام خانواده هم همان

 ،همسر و فرزندان قرار داده است. اگر زن و فرزندان به والیت مرد تن بدهند و آن را پذیرا شوند

شود و بستر مناسبی برای تربیت  روابط بین اعضای آن هر روز بیشتر می انسجام خانواده و گرمی

صدد برآید که ریاست  ا اگر زن با ترفندهایی درامّ ؛شود ه فراهم میصحیح فرزندان در آن خانواد

 مشکالت فراوانی پدید خواهد آمد. ،خانواده را تصاحب کند و مرد را فرمانبر و تسلیم خودش کند
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ت باالیی برای نقشه ای است و پتانسیل و ظرفیّ قرآن از نظر ذهنی موجود پیچیده ی زن به فرموده

یعنی 3ُ؛َعِظيمُ  َكْيدَكهنُ  نُ اُِفرمود:  وهشت بیست ی یوسف آیه ی در سوره ؛ار بستن داردک کشیدن و ترفند به

ها فرمود. مرد چنین  های شما خیلی بزرگ است. این را خطاب به زن مکر و کید و نقشه کشیدن

دلیل بر  این پتانسیل در زن]وجود[ ه تر و زود باورتر. البتّ تی را ندارد؛ موجودی است بسیار سادهظرفیّ

طارق  ی سوره شانزده در آیات پانزده وکما اینکه  ؛بدی زن نیست؛ خود خداوند هم دارای کید است

َُكْيداُ فرمود:  َُكْيداُ كَُِوُاَُُ؛ِان  ههْمَُيِكيدهوَن َوَُمَكرهواَُوَُمَكَرُعمران فرمود:  آل ی سوره وچهار پنجاه ی یا در آیه4ُيده

ُاْلماِكرُِاللهَُوُاللُه ره ُاللهَُوُاللُهَُُيْمكهرهونَُُوَُانفال فرمود:  ی سوره سی ی و در آیه5ُُينََُُيي ْ ُاْلماِكرَُِوَُيْمكهره ره  6.ُينََُُيي ْ

مهم این است که زن پتانسیل کید و نقشه کشیدن و ترفندزدن خود را درجهت الهی به کار  ی نکته

این  ازا اگر زن امّ ؛بود اش منشأ خیر و سعادت خواهد ن صورت برای خودش و خانوادهایکه در  ؛ببرد

عالوه بر  ،پتانسیل درجهت شیطانی و برای کنار زدن ولیّ شرعی خود یعنی شوهرش استفاده کند

 شود. اش سبب می شرایط خطرناکی را برای خود و خانواده ،اینکه معصیت خدا را نموده

یکی  ؛رو دارددو گزینه پیش  ،مرد که صاحب والیت الهی در خانواده است ،تیدر چنین موقعیّ

در چنین شرایطی خانواده است.  جنگیدن با زن برای بازپس گرفتن و تثبیت والیت خود در خانواده

کند؛  اعضای خانواده تلخ می ی زندگی را بر همه و این امرمحل کشمکش و دعواهای پیاپی خواهد شد 

انجام هم این شوند. سر ل میهای غیرقابل جبرانی متحمّ فرزندان هم در چنین محیطی آسیب

 موجب روایات معصومین که به ؛انجامد کشمکش به طالق و جدایی و متالشی شدن خانواده می
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اعضای خانواده دارد.  ی منفورترین امور در پیشگاه الهی است و پیامدهای وحشتناکی برای همه

  خواهند داشت.و ر شتاریک و نامعلومی در پی ی فرزندان طالق آینده

ی کنونی ما که حتّ ی در جامعه خصوصاً ،آید پیش نمی شاغلب امکان ازدواج مجدّد برایهم که زن بیوه 

های روحی  دچار بحران ؛هم شانس زیادی برای ازدواج ندارند کرده تحصیلدختران شایسته و مؤمن و 

شود. زن از نظر روحی نیازمند به یک حامی است و با از دست دادن شوهرش این حامی را  فراوانی می

هوسبازی جوان در شرایط بسیار ناامنی قرار خواهند داشت و هر مرد  ی ز دست خواهد داد. زنان بیوها

آلودگی و گناه  جنسی به ی ی احتمال دارد خود زن هم زیر فشار غریزهطمع خواهد ورزید؛ حتّ به آنها

؛ پدر و مادر هم آید کم آثار افسردگی در او پدید می کم ،قهزن مطلّ با باال رفتن سنّ .کشیده شود

سرانجام روزی از دنیا خواهند رفت و این زن تنهای تنها خواهد شد و زندگی تلخی را تا پایان عمر در 

شرایط روحی تلخی خواهد  ،خود را از دست داده ی پیش خواهد داشت. مردی هم که همسر و خانواده

بسا به انحرافات  چه ،ته باشدمرد اگر ازدواج مجدّدی بعد از این طالق نداش ،داشت. از سوی دیگر

جایگاه والیت و ریاست  بازپس گرفتنکه مرد برای  اوّلگی کشیده شود. این حالت  اخالقی و هرز

 طلبی زن برخیزد.  خودش در خانواده به ستیز و مقابله با سلطه

به نفع بقای خانواده دربرابر  ،این است که مرد که صاحب والیت الهی و شرعی است دومامّا حالت 

نشین شود. در این  کنار بکشد و خانه وار علیی همسرش به جنگ مبادرت نکند و  کودتای سقیفه

ین آورد؛ فرزندانی که از سن صورت هم ریاست نامشروع زن در خانواده پیامدهای نامطلوبی را در پی می

رشد  وبرای حفظ سالمت اخالقی و روحی  شوند و مادر خارج مینفوذ مطلق زیر نوجوانی به بعد از 

زیرا  ؛از این نعمت محروم خواهند بود ،والیت پدر دارند ی هیمنهتشان نیاز به احساس وجود شخصیّ

ند و منزلت و اقتداری برای او ا هاین فرزندان از آغاز عمر شاهد رفتارهای تحقیرآمیز مادرشان با پدر بود

قرار خواهند داشت. پدر  یدان در معرض هرگونه انحراف و فساددر نتیجه این فرزن ؛کنند احساس نمی

اتش خودش را به چیزی جز خانواده مشغول تناسب نوع تفکّر و روحیّ هم که خود را کنار کشیده و به
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های  طالق ی کند. ریشه همسرش پیدا می  خصوصاًو گی بیشتری با خانواده نکرده، هر روز احساس بیگا

توان پیدا کرد. برخی از این مردها وقتشان را بیشتر با  ا هم در همین امر میها ر عاطفی در خانواده

های هنری  تکنند؛ بعضی به فعالیّ گذرانند؛ برخی خودشان را به ورزش مشغول می رفقایشان می

های دینی  تو فعالیّ ها أتهیخودشان را به جلسات و  ،ات مذهبی دارندپردازند؛ بعضی هم که روحیّ می

چنین مردهایی در معرض جلب  ،کنند. از سوی دیگر المنفعه مشغول می سات عاماری با مؤسّو یا همک

رنگ دیگر و دل باختن به آنها قرار و آب های زنان خوش فروشی ها و جلوه و جذب شدن به طنّازی

به فکر  ،شوند و یا اگر مذهبی باشند گی و آلودگی و گناه کشیده می خواهند داشت؛ در نتیجه یا به هرز

 افتند. ازدواج موقّت یا گرفتن همسر دوم می

طور کامل ارضاء شود و احساس کند حرمت و  مرد اگر در محیط خانه نیازهای روحی و جسمیش به

 ی شود که عشوه و کرشمه ناپذیر می چنان آسیب ،منزلت واقعی خود را نزد همسر و فرزندانش دارد

 اگر به یک گوی ،عنوان مثال نست او را به خود جلب کند. بههیچ زن زیبارو و خوش اندامی نخواهد توا

نوک  ی امّا یک بادکنک توخالی با اشاره ؛بیند توپر فلزی با اسلحه هم شلیک کنند هیچ آسیبی نمی

شود و منزلت  نیازهای روحی و روانیش تأمین می ی ترکد. مردی که در محیط خانه همه یک سوزن می

همانند یک  ،توپر فلزی است و در غیر این صورت گوییک  ی زلهبه من ،شود و حرمتش حفظ می

مردهای متأهّل را در همین نکته  های هوسبازیاغلب  ی پذیر خواهد بود. ریشه بادکنک توخالی آسیب

درستی تأمین شود و منزلت و  اش به اگر تمامی نیازهای مرد در محیط خانواده یقیناًشود پیدا کرد.  می

یا از سوی دیگر  ؛به فکر ازدواج موقّت یا گرفتن همسر دیگر نخواهد افتاد ،ظ شودجایگاه والیتیش حف

ت مردی که خودش را کنار کشیده و به تقابل به هرزگی و هوسبازی کشیده نخواهد شد. این از وضعیّ

جایگاه والیتی خودش در خانواده مبادرت نکرده است. امّا ببینیم زن چه  رفتنو مبارزه برای باز پس گ

 ،کند شوهر دیگر به او رغبتی ندارد آید. زنی هم که در پی غصب والیت شوهر احساس می بر سرش می

به فساد و  ی ریشه حتّیهای روحی متعدّدی خواهد شد.  زندگی شیرینی نخواهد داشت و دچار بحران

 یدا کرد.پشود در همین نکته  می روابط نامشروع کشیده شدن برخی زنان شوهردار را هم
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صدد سلطه بر شوهر  و در پذیری زن دربرابر شوهر نها برخی از پیامدهای تلخ و خطرناک عدم والیتای 

خودمان مصادیق فراوان آن  ی فانه در جامعهو متأسّ استبرآمدن و او را تسلیم و مطیع خود قرار دادن 

جویی زنان در روابط  سلطه معضلویژه مناطق مرکزی کشورمان  را شاهد هستیم. در ایران و به

به یری در سلطه یافتن بر شوهرانشان شود و بین زنان رقابت چشمگ خانوادگی بیشتر مشاهده می

به یکدیگر فخر  ،بیشتر بر شوهرانشان ی خورد و متأسّفانه زنان با به رخ کشیدن مظاهر سلطه چشم می

های مرزی کشورمان و در مناطق  ی در نواحی استانفروشند. در سایر کشورهای اسالمی و حتّ می

عنوان یک توهین و دشنام به زن  خورد. اینکه در گذشته به نشین این معضل کمتر به چشم می سنّی

جویی بر فضای  صدد سلطه زنی که دریعنی بیانگر همین معضل است؛  ،بردند کار می بهرا تعبیر سلیطه 

جای اینکه تحت  به ؛نبر مطلق خودش کندخواهد شوهر را مطیع و منقاد و فرما خانواده است و می

 ت شوهر قرار داشته باشد! سلطه و تحت والیت و مدیریّ

ه به اینکه از نظر اعتقادی به اصل والیت باور دارند، به تمکین و های شیعه با توجّ امیدواریم خانم

د که والیت شوهر ه کنند و بداننی که خداوند در محیط خانواده تعیین کرده بیشتر توجّتبعیّت از ولیّ

اعتقادی به آن و عدم  ای از والیت اهلل و والیت حجّت خداست و بی بر همسر و فرزندان شاخه و شعبه

 ،تمکین عملی نسبت به آن با اعتقاد آنها به اصل والیت سازگار نیست و عالوه بر مسؤولیّت الهی

 صوصاً خود زن در پی خواهد داشت. پیامدهای تلخ و دردناکی را در دنیا و آخرت برای کلّ خانواده و خ
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