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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  َن ریاْلَحْمُد ِللَّ

ان اللی واگاابتدا الزم اسد  رربار  واگاان الدلی این بحت ضوحیحاضی بدهیم و ضعری ی از بیان شدد هه رر  
. بحت شدددنظام خانوار  اسدد  رربار  ، فقهی هه «فقه نظام»رربار  واگ   رر جلسدده شی  م.این بحت ارائه هنی

ک نظام اار ی و یااوییم می نظام خانوار  وقتی هم ؛فقه معلوم اس  بیان شد هه ضعریف مرار از این فقه چیسد  
فقه نظام ا یو  فقه نظام سیاسی نظام سیاس  جامعه،، جامعه را به جامعه احدافه هرریم و ا تیم فقه نظام اقتصارِ 

ون هَلن اس . ا تیم چ مربوط به یک مکلف ی ههفقه ، یعنیرح اس نظام مطاز بحت فقه  هرهجا، اقتصدار 
 ةیعنی افعاا اراری ؛، شس مَلک ضعل  احکام ارار ایررمیاحکام شددرعی به افعاا ارار  مکل ین ضعل   اسدداسددا  

 .شورمیحکم متعدر  و بر اساس آن شد مکلف متعدر  ،اس  و لذا به ضعدر ارار 

همان چیز  اس  هه ما از آن به فقه خرر یا فقه فرر   بور از ارار  فرر  بر خواستهاحکامی هه متعل  به فعل 
، رییر یزر چهب بر انسددان هه ررون نیوید یا نماز بخواند، یجهه اار ا ته شددور یجب بر انسددان  .هنیممیضعبیر 

ل از هه فع ایمنکرر یعنی رر اینجا ما یک ارار  جمعی فرض  ؛ی اسد  هه مربوط به فرر انسدان اس افعال هااین
 .  جمعی برخیزرآن ارار

رر یک شیوند حاهمیتی به ارار   هاانسدددان ههوقتی؛ آن هم شدددورمیااهی این ارار  ضبدیل به ارار  جمعی  اما
م ه، معنی حاهمی  واحد باشددد رارا  یک حاهمی  واحدهه شیدا شددور  ا جامعهیعنی  ؛خورندمیحاهم شیوند 

 .همه ضبعی  هنند هندمیارار  ها  آن جامعه ه با انسانرر رابطجامعه و آن حاهمی   رأساین اس  هه آنچه آن 
باشدد هه هسی از امام آن جامعه، از رهبر آن جامعه، از  ا جامعهمعنی جامعه همین اسد ؛ اما اار  رر حقیق 

هه  ا ارار با وحدت  شددورمیجامعه جامعه  .ایررمیحاهمی  آن جامعه ضبعی  نکند این جامعه شددکل ن رأس
 .اس از وحدت ارار  حاهم  ارفتهنشئ این وحدت ارار  هم 

وا فرمانر و یمطاع و مطیعضا ایرر.[ ]این جامعه شکل می با ارار  مطاع و مطیعهه  ایما تهما رر محل خور 
 نی ارار  واحد بر جامعه حاهمو فرمانروا یع بر فرمانمعنی  .ایررمین نداشددته باشددیم جامعه شددکل بر فرمانو 

و احکام مخصوص به خور را  شدورمیشدخ  هَلن  یکاو  شدورمیارار  واحد . حاا به رلیل اینکه این اسد 
 بزرگ و یک انسددان هَلن ضبدیل به یک جامعه شدددند وبه هم شیوند خوررند  ا جامعهوقتی مررم رر یک  .رارر
 .رارندرا  خوراحکام مخصوص به  و شوندمی
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الدوا فقه نظام هم بیشدتر این مسدائل را ضوحی   رر بحت–هه  ایمرار  رر مباحت رییر ضوحدیحات بسدیار 
اار این حکم به فقه هَلن ضبدیل شددد یعنی ارار   اسدد  اما یک حکمی رر مقیاس فرر مسددتحب ااهی -.ایمرار 

همین چیز  هه مسددتحب اسدد  رر فقه هَلن  ؛ به عبارضیشددورمیواجب  رییرقرار ارف   مدنظرهَلن جامعه 
 شد  رییرفعل مکلف هَلن  اما اار. ااهی ممکن اسد  شدیئی رر فعل فاعل واحد مباح باشدد شدورمیواجب 
 .شورمیحرام 

 طور همینا م .ور ضا ب همیم فقه اجتماع یعنی چهباید ا ته شو  مطالبی اس  هه ا ته نشد  اس  این موارر
-فقه هَلن فقه خاص خورش اسدد . رر فقه هَلن  ؛قانون ضصددویب هنیمبر اسدداس معیارها  فرر   ضوانیمنمی

یک  حاهم رر یعنی اار؛ باید احتیاط جار  شددور الددَل  یا  شددورمیالددالة البرائة جار  ن -یعنی رر رفتار حاهم
 ةالال دضوانیمیرر رفتار فرر   .الل بر برائ  جار  هند ضواندنمیاحتماا م سد  رار؛ اینجا برا  جامعه هار  
اما یک حاهم اار احتماا  ،هنیدمیجار   ةالبرائ ةالدددالاما  رهیدمیاحتماا حرم   ؛ مثَل  نیدجدار  ه ةالبرائد

احتماا  رارر را ارف ؛ رر این لددورتم سددد   ی هه احتماااار این ضصددمیم و یا راررا رر یک فعلی م سددد  
اا فعلی هه احتمحاهم ح  ندارر یک   ؛حتیاط اساال ة. اینجا جا  الالهندمیم سد  ه ای  رر حرم  فعل 

. شوریمجار  ن ةالبرائ ةاینجا الالزیرا مرضکب شدور،  ةالبرائ ةالدال بنا بررا رارر رعی   و م سدد  بر محکومان
؛ شورمیعمل واجب  نهم احتماا م سدد  نداش  ای طرفآنبور، از  یک فعلی احتماا مصدلح  ملزمهرر اار 
ن زیار  اس  هه بی ها ض اوت موارر این. ةالبرائ ةنه الال شدورمیاالحتیاط جار   ةاینجا الدالرر بازهم  یعنی

 .آیدمیفقه فرر  با فقه اجتماعی به وجور 

ار  فرر اسدد  و را تیم یک فقه خرر راریم هه فقه ا ؛ا تیم ضا به فقه میانه برسددیم به عنوان مقدمهرا بحت این 
- رر بین این رو شددخصددی  .واحد برخوررار اسدد  هه از حاهمی  اسدد  ا جامعههه فقه ارار   یک فقه هَلن

راریم هه شدخصدیتی اس  هه رر  ا یک شدخصدی  میانه -شدخصدی  فرر  و آن شدخصدی  اجتماعی هَلن
 را بحت هنیم.« خانوار »واگ   یا« بی »ید واگ  رر این قسم  اس  هه با. ایررمیخانوار  شکل 

 البی هلابی  یا  بهاز خانوار  این اس  هه رر قرآن هریم و روایات  اوییممیبی   چرا به خانوار  اینکهرلیل 
 .شورمیضعبیر 

 اما هه یک واگ  انیلیسی اس اوییم می «فامیل»فارسی  رر ضعابیر مصطل  و رایجرر حاا حاحر سد انه أمت
این  یغرببا نیا  سددَلمی اضمدن یا  ض اوت نرر یکی از نقاط بسددیار الددلی . رهدمیبی  را ن معنا این فامیل 
 ها یژایواز  هنیممیهه بحت  ا میانهاین شخصی   ،ئل به این شکل از خانوار  نیستندقا الَل   هاآناس  هه 

فقه اسَلمی اس  هه بین این شخصی  فرر  و بین آن شخصی  هَلن اجتماعی  ها ویژایو از ض کر اسَلمی 
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 خصی  خانوار  واحد اس  نه فامیل بلکه خانوار  واحد.یک شدخصدی  میانه وجور رارر هه آن شدخصی ، ش
یا شسدرخاله اسد ، حتی زن و شوهر اار زن و شوهر  شسدرعمو، شسدرعمه مثَل  فامیل، یکی  اوییممییک وق  

ضلقی شددور این خانوار  نیسدد ، خب روضا مرر هم  اونهایناار  هنندمیزندای  باهمرو شددخصددیتی هه  عنوانبه
رییر  اهمب، رو ن ر اار ضصددمیم ارفتند هنندمیزندای  باهمای هنند روضا روسدد  هم رر حجر  زند باهم ضوانندمی

هه د ضصددمیم ارفتن باهمحتی اار یک زن و مرر   .شددورمیاینجا خانوار  ضشددکیل ن رر زندای مشددترهی هنند،
نوار  ند، این خاخورشددان باشدد زندای مشددترهی راشددته باشددند به این معنا هه هر رو ضصددمیم بییرند هر رو برا 

 نکته بسیار مهمی اس . . این موحوعنیس 

این شددخصددی   وق آنرر محیط خانوار  یک ارار  حاهم باشددد،  وقتی  ایررمیخانوار  چه زمانی شددکل 
یکی همسر -هه از رابطه همسر  و فرزند  برخوررار هستند  هاانسان. یک مجموعه شورمیشدخصی  واحد 

 اینجا ح  ررنجا ارار  واحد  حاهم شد یعنی ایرر اار  -فرزندان این رو همسدر هستندبقیه هم و رییر  اسد  
شخصی  واحد  یک اینجاسدد  هه وق آنرسدتور و ح  فرمان رارر و بقیه باید از فرمان او اطاع  هنند،  ،امر

  هه نه رر ر  اسله خانوائنکات مربوط به مس ضرینبنیار این نکته بسیار مهمی اس  و شاید از  .ایررمیشکل 
رر عرف جامعه ما  بینیممیهه  و نه رر این مباحت خانوارای اجتماعی هنونی معالدر لحا  شد  شدناسدیروان
 خانوار  اس . رر مسئلهضرین نکته جوهر موحوع این  .شد  اس ، این نکته لحا  شد رایج 

هل » چنین ضعابیر  آمد  اس مثَل  ا تیم هه رر روای   قبَل  هم این را آمد  اس ، بی   ئلهرر قرآن هریم مسد
وجل  ما ُبِنيَ في ا»یدا  «بید المن ؤم ِه عز  زویِج  ، وإلسدددَلِم ِبناأح أَحبَّ  لی الل  این بی  چیونه بی   ؛1«أَعزَّ ِمَن التَّ

ا به یک ارار  واحد  همه اعضا  این خانوار  ر ههوقتی  شدوندمی البی اهلو اعضدا  این بی  چیونه شدد  
 .رهدمیهم شیوند 

و  مررسدداالر الزوج از این باب نیسد  هه  ةبحت اطاع .الزوج مطرح اسد  ةله وجوب اطاعئاینجا مسدرر 
 دخواهیمیبحت این اس  هه شما  !یعنی چه مررساالر  مطرح باشد، شدورمیمزخرفی هه ا ته  ها حرفاین 

راشته  خواهیدمی شیوستههمبهراشته باشید یعنی واحد خانوارای  خواهیدمیخانوار  راشدته باشدید، خانوار  هه 
هه  ا ارار باید  ،شخصی  واحد  را شکل بدهید یک شدخصی  شیوسته یک خواهیدمیباشدید، هرهجا شدما 

 .ارار  واحد باشد اس  حاهم

ها اشددته باشددد، اینهند و باید محب  رباید حکم  را رعای   ،حاال این ارار  واحد باید مشددورت هندالبته 
قیه ب و ه یک شخصی  واحد  شکل بییرر باید ارار  واحد  حاهم شوراما برا  اینک ؛رییر  اس  ها حرف

                                                           
 222ص  ،04ج  بحار االنوار، .1
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 این ارار  واحد  هه باید ایناز نظر اسددَلم یک بی  شددکل بییرر. خب  و ع  هنند ضا یک خانوار باید از او اطا
اسدد .  متعل  به مررآن خانوار  اسدد ، یعنی این ارار  واحد  شددکل بدهد آن مرر  اسدد  هه همسددر زِن  بی  را

 .شورمیخانوار   وق آنو باید از او اطاع  هنند  هابچه ونم خانوار  خا

 یلرالاین  ؛شرعی اس  رالیلاز  نظرلرف رالیلاین هه  رارر رالیلی  را مرر باید لداحب این ارار  باشددچ
 آن شرعیرر مقام بیان حکم  اما رر حاا حاحر رهیممیعی را انجام بحت حکم شدرالبته رر آیند   .عقلی اسد 

  چیس  اشایر شکلمَلک  و ایررمیچیونه شکل بی  این  .هسدتیم بی  م هومرر مقام بیان  بلکه نیسدتیم
برا  اینکه شخصی  واحد شور  ؛شخصی  واحد شور طور هه ا تیمهماناین اسد  هه  اشایر شدکلمَلک 

آن حاهم شدور، این ارار  واحد  هه باید رر این باف  خانوارای حاهم باشد ارار  مرر خانوار   باید ارار  واحد رر
 وجور رارر:چند رلیل عقلی . برا  این موحوع اس 

، رهدمیمرر خانوار  ضشکیل  ؛آغاز ضشکیل خانوار  اس  نقطه وشیدای   أمنشد مرراین اسد  هه  رلیل اوا 
عرف ررسددتی  ارفته شددکلاین عرفی هه رر جوامع اسددَلمی  .رورمی، زن هه سددران مرر نرورمیمرر سددران زن 

هه رخترها بروند ضوان آن را عوض هرر و برا  آن قانون اذاشدد  البته می .عرف مبنی بر فطرت اسدد  و اسدد 
از آغلذا چیس .  آن فاسدهه ضالی خواهیم هرر بحت رر آیند   .رررازیار  ضالی فاسدد  هار این اماسدران مررها، 

ها متولد و بچه ایرندمیشددکل  هابچهاز نط ه مرر اسدد  هه  . همچنینشددورمیضشددکیل خانوار  از مرر شددروع 
 .شوندمی

ز هم او م از لحا  جسمی ه اس  ضرقو از زن  مرر طبیعتا   ؛عنصر اقو  این اعضا مرر اس رلیل روم اینکه 
 ضواندمیرا  مرر هارها  سخ  ؛ضواندنمیانجام بدهد هه زن  راهارهایی  ضواندمیمرر  .اسد  ضرقو  لحا  روانی

 واهدخمیهار بکند، ولی هار  هه  ضواندمیبحثی رر این نیسددد  هه  و هار هند ضواندمیانجدام رهدد؛ بله زن هم 
وب خیلی خهه  رهدمیانجام را فعالیتی  و یک هار هسییک وق  . اس  هار سدخ  دمین هنأیک خانوار  را ض

 و ضقوی و رر شرع هم  تحب اس ا   خیلی هم مس خواهیم .برا  زن مسدتحب اس هار اقتصدار   ؛اسد 
مین خانوار  بر عهد  زن باشد این مسئولی  بار روانی سنیینی أاما اار بنا باشد مسئولی  ض؛ ضشدریع شدد  اس 

 .اندازرمیزن را از زنانیی  و روانی برا  زن مضر اس این بار  و هندمیایجار 

ْیَح » :فرمایندیمرر آن فرمای   المؤمنین علیه السَلمرر آیند  خواهیم ا   اینکه حضدرت امیر َة َر
َ
اَنةح  َن  اْلَمْرأ

ْ  ِبَقْهَرَماَنة  اس . هارمان و به معنا  شدد  ارفتهاسد  هه از فارسدی   اواگ قهرمان یک  یعنی چه  2«َو َلْیسدَ
ز  آشدد  به عهد  بییرر. حتیرا هارها  سددخ   هه زن ابزار هار نیسدد اما  .ابزار هار ،ماا هاریعنی هم هارمان 

                                                           
 13نهج البَلغه، نامه  2.
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 ود با آش ز  هسی هه بخواهد آش ز باش هندمیهار زن نیس . آش ز  خانوار  فرق اار آشد ز  هَلن شدد رییر 
با طبیع  زن  نایهه شنج ن ر اس  یا ن ر  رو ر،ا  یک ن یک وقتی آش ز  بر .رر یک رستورانی آش ز  هند مثَل  

همه  و شوییظرف و شستشو. نیس این رییر از هار زن شد جمع زیار   برا  آش ز اار اما ؛ متناسدب اسد 
؛ به ونبیر زن رر خانه هار هند نه اویندمی. این اس  هه به همین شکل اس  هارها را هه حسداب هنیدنوع این 

ک جمع یبرا   مثَل  بخواهد همین زن اار . سخ  و انجام هاربرا  جامعه هررن هار بیرون یعنی هار رلیل اینکه 
اید ب ف  و از شرراختن به آن نقشی ههزن را از لطا ،، هار سخ شدورمیاین هار سدخ   هند شدوییظرف  هثیر

طور رر هنار مرر خسته بخواهد همین، اار زن هم شورمیخسته  و هندمی. مرر هه هار سخ  اندازرمیای ا هند 
 راشدته باشدد رییر این انسدجامی هه باید رر خانوار  شکل بییرر شکل نخواهد ا خسدتهروح و روان  و شدور

ُهْم َعَلی َبْعٍ  َو » :فرمایدمی خداوند رر قرآن هریم ارف . ُه َبْعضددَ َل اللَّ اِأ ِبَما َفضددَّ سددَ اُموَن َعَلی النِّ َجاُا َقوَّ ا َم بِ  الرِّ
ْمَواِلِهْم 

َ
ْنَ ُقوا ِمْن أ

َ
 .آیدبرمیهار سدددخ  از ضوان مرر  اسددد ؛ زیراعهد  ه یعنی مسدددئولی  ان اق رر خانوار  ب 3«أ

 اس . و سبکخرر  ،هارها  نرم هارها  راخل خانه معموال   وهارها  بیرونی هار سخ   معموال  

 هسینآ بور  و آن هم مرر باشد.یکی هه لاحب فرمان اس   هسیآنهه باید  ایررمیشکل  اونهاینبی  لذا 
ْمَواِلِهْم » فرمایدمیآیه هه عنصدر سدخ  این مجموعه اس ، لذا 

َ
ْنَ ُقوا ِمْن أ

َ
ب مرر باید لاح نکته اینکه . یعنی«أ

روم اینکه مسئولی  ضداوم رزق این خانوار  بر  و ضشکیل خانوار  اس  أشاختیار خانوار  باشد این اس  هه او من
ه کبرا  اینمتعاا  خداوندوقتی  ؛هه رر آمری  خدا وجور رارراسدد  نظیر نکاضی این مسددئله عهد  مرر اسدد . 

این  اذاربنیان ،خور او خال چون  اویدمی ،آوررعل  میهم  فرمانروا  جهان هسددتی باشددداو ضنها  دچرا بای
هِ  َو »  ؛اسدددرازق  و نجهدا ُدوَن ِمْن ُروِن اللدَّ ُ  َلُهْم ِرْزق َیْعبدُ ا اَل َیْملدِ َماَواِت َو  ا  مدَ ْیئ ِمَن السدددَّ ْرِض شدددَ

َ
اَل  َو  ا  اْْل

َتِطیُعوَن  این رؤسایی  و ، شارشاهانهاطاغوت ،؛ لذا این خدایانرهندمینه قدرت رارند و نه رزق و روز   .4«َیسدْ
برا  چه فرمان  .ندارندرارن را ها ح  فرمان رر جامعه، این شوندمیح  فرمان برا  خورشدان قائل  آیندمیهه 
  روزاین جامعه هستند، خدا  رهند   روزاین جامعه هستند و نه  اذاربنیاناین جامعه و  ۀآفرینندنه  !رهندمی

اُأ  َو »؛ اسد  اذارنیانب و رهند  َ  َیْخُلُ  َما َیشدَ نکته  همین ضقریبا  . راررح   أ شسبعد چون یخل  ما یشا .5«َربُّ
 .اس  رر خانوار سس این بنیار ؤمرر خانوار  اس  هه م رر مرر وجور رارر. -ضرحدعیفمنتها به شدکل خیلی -

 این مجموعه او اس . مین هنند  رزق و روز أیعنی ضهم رازق 

                                                           
ُه َبْعَضُهْم َعَلی َبْعٍ  َو  10نساأ: .3 َل اللَّ َساِأ ِبَما َفضَّ اُموَن َعَلی النِّ َجاُا َقوَّ ُه  الرِّ اِلَحاُت َقاِنَتاتح َحاِفَظاتح ِلْلَغْیِب ِبَما َحِ َظ اللَّ ْمَواِلِهْم َفالصَّ

َ
ْنَ ُقوا ِمْن أ

َ
ِبَما أ

ِضي َضَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو  َو  َطْعَنُکْم َفََل َضْبُغوا َعَلْیِهنَّ الَلَّ
َ
َه َهاَن  َسِبیَل  اْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْحِرُبوُهنَّ َفِإْن أ  ا  ِبیرهَ  ا  َعِلی  ِ نَّ اللَّ

 31نحل: .4
ِه َو  َو  86قص : .5 َیْخَتاُر َما َهاَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ُسْبَحاَن اللَّ َ  َیْخُلُ  َما َیَشاُأ َو ا ُیْشِرُهوَن ضَ  َربُّ  َعاَلی َعمَّ
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بور  اقو  با از این مجموعه  حراس مین و قدرت ح اظ  و أقدرت رفاع و قدرت ض عمَل  اینکه  رلیل سدوم
ِه ِمْن َوِليٍّ» ؛اسد هه آن هم مرر  یرٍ  َو  َما َلُکْم ِمْن ُروِن اللَّ  هسیبر عهد  بییرر را والی   ضواندمی هسدی 6«اَل َنصدِ

م سنج  ارار  مرر با رر مقا نکاضی اسد  هه هااینرارر. را و قدرت رزق و روز  رارن  اسد  هه قدرت نصدرت
بی نکته عجی هندمیاسددد  هه قرآن هریم بیان  ا نکته. این هندمیاز ارار  زن  ضرقو ارار  مرر را  ۀ دارار  زن هَ 

َو » :فرمایدمیرر رابطه با زن  ؛اسد 
َ
 ِفي اْلِحْلَیِة َو  أ

ُ
أ  هه فرمایدمی ذمالبته با  7«ُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْیُر ُمِبیٍن  َمْن ُیَنشَّ

یدا شرورش ش یورآالتزهه رر  هسددیآن فرماید:؛ میزن اسدد طبیع   هنند بیان بلکه این ذم و مذم  زن نیسدد 
س  هه نیبه این شکل طبیع  شسر  اما ،آیدمیخوش   چیزها اینرختر از بچیی از زیور و  او زن اس . هندمی
ه شیرهنی ه یا خرندمیاوشدددوار   والنیو  ا اینکه رسدددم اسددد  برا  رختربرور. از او موارر اینرنباا زیور و به 

این  مؤنتطبیع  رختر این اسددد ، طبیع  جنس  ؛ زیرااسددد ، این نکته رارر و طَلیی رنیی خرندمیبرای  
َو » نند؛هبزرا   زروزیورهه باید رر  رارراس  هه یک جنس لطی ی 

َ
 ِفي اْلِحْلَیةِ  أ

ُ
أ  .«َمْن ُیَنشَّ

بخورر  رربه رهم علم و ضدبیر یعنی باید اوا قدرت راشته باشد ضا بعد  ؛قبل از علم و ضدبیر قدرت الزم اسد 
یار  این روای ضوان ضدبیر خور را به هار ببرر.[]نمی حعف رارر و حعیف اس  الدَل   و اال هسدی هه ارر شد  و ز

 شارربار للی الله علیه و آله و سلم ابوذر غ ار  آن مرر بزرای هه حضدرت رسوا  یک وقتی حضدرت اسد ؛
ِبي َذر» :فرمور

َ
ْلَدَق ِمْن أ

َ
ِ  اْلَغْبَراُأ َعَلی ِذي َلْهَجٍة أ َقلَّ

َ
ِ  اْلَخْضَراُأ َو اَل أ َظلَّ

َ
نه رو   -یعنی زمین غبراأ-. 8«َما أ

مین ه اوس امثاا این روای  رر ح   و از ابوذر نیس  اوضرراس  ا لهجههیچ ذ   این زمین نه زیر آسمان سبز
 موریتی به من بدهیدأم مثَل   هه ا   من آمارای رارمو للی الله علیه و آله و سلم آمد خدم  رسدوا اهرم  ابوذر

ي»: فرمور حضرت اما ا   من آمارای رارم .اسدتاندار شدوم و یا فرماندار، جایی حاهم یا مثَل  رر َراَك  ِ نِّ
َ
  ا  َحِعی أ

َرنَّ  َفََل  مَّ
َ
َینَّ  اَل  َو  اْثَنْیِن  َعَلی َضأ  رنیی بر عهد رو ن ر را هم بر فرمانروایی و حتی ، ضو حددعیف هسددتی 9«َیِتیٍم  َماَا  َضَولَّ
 .هار ضو نیس  زیرا

ت قبل قو .خواهدمیقوت  و قو  باشد وباید شجاع  بلکه شدورمیسداخته نانروایی ضنها با علم و ضدبیر فرم
شددداید نتواند فرمانروایی یک سدددینا را بخواهی  یابوعل مانند یک آرمی . برا  مثاااسددد نیداز از ضددبیر و علم 

ا خ  قو  باید باین ش بور حاالشدخصدی قو   البته اار .خواهدمیقوت  زیرا اوا فرماندار  را مدیری  هند،

                                                           
ْرِض َو  َو  22عنکبوت: .6

َ
یَن ِفي اْْل ْنُتْم ِبُمْعِجِز

َ
َماِأ َو  َما أ ِه ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصیرٍ  اَل ِفي السَّ  َما َلُکْم ِمْن ُروِن اللَّ

 36زخرف: .7
 196، ص 22بحار االنوار، ج  .8
دِ  َعْن  َمْخَلدٍ  اْبُن  الطوسدي للشدی  اْلمالي. 9 ْحِويِّ  اْلَواِحدِ  َعْبدِ  ْبِن  ُمَحمَّ رِ  َعْن  النَّ ی ْبِن  ِبشدْ اِلٍ   ْبِن  ُموسدَ َسِديِّ  لدَ

َ
ِبي َعْن  اْْل

َ
ْحَمِن  َعْبدِ  أ  َعْن  اْلُمْقِري الرَّ

وَب  ْبِن  َسِعیدِ  یُّ
َ
هِ  ُعَبْیدِ  َعْن  أ ِبي ْبِن  اللَّ

َ
ِبیهِ  َعْن  اْلَجْیَشاِنيِّ َساِلٍم  َعْن  اْلُقَرِشيِّ َجْعَ رٍ  أ

َ
ِبي َعْن  أ

َ
نَّ  َذرٍّ  أ

َ
ِبيَّ أ ي َذرٍّ  َبا ایَ : َقاَا  لی الله علیه و آله و سلمل النَّ ِحبُّ  ِ نِّ

ُ
 أ

ِحبُّ  َما َلَ  
ُ
ي ِلَنْ ِسي أ َراَك  ِ نِّ

َ
َرنَّ  َفََل  َحِعی ا   أ مَّ

َ
َینَّ  اَل  َو  اْثَنْیِن  َعَلی َضأ  .َیِتیٍم  َماَا  َضَولَّ

 048: ص ،22ج ،(بیروت - ط) اْلنوار بحار
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قوت  ضرمهمشرط  اماضحصیل هرر، آن را  شدورمی و قابل ضحصدیل اسد  علم و ضدبیر .هند مدیری علم و ضدبیر 
ْعَلُمُهْم ِبَاْمِر » فرماید:المؤمنین علیه السَلم میرلذا حضرت امی اس .

َ
ْقَواُهْم َعَلْیِه، َو أ

َ
اِس ِبهَذا ااَلْمِر أ َحَ   الَن 

َ
ِ َن  أ

 باید قوت این هار را باید راشته باشد. زیرا امیر، اقواهم 10«اللِه ِفیهِ 

من خیلی  .هه ما راریماسدد   هاییضجربهضرین از روشددن و ضجربه عینی راریماین مسددئله را به لددورت ما 
همیشه هم مرجیع  مررم  ؛اممان را مشاهد  هرر ام و هم جامعه خورام؛ من هم جامعه غرب را رید بررسی هرر 

رر مورر مشکَلت یعنی مراجعاضی هه به من  شدد؛هم به ما مراجعه می رر غربحتی  .امراشدتهله ئرر این مسدرا 
یار و فراوانشددد خانوارای می رر راخل  ههیهنیام؛ ان مشددکل خانوارای به من ارجاع شدددهزار   اسدد .بور ز

 ههیهنیامیا آن  -حاال امام جمعه بورم، قاحدی بورم چه بورم و همین مسئولیتی هه راشتم- هررمیمهشدور هار 
خیلی به من  -هم مبلغ بورم و هم قاحددی بورم ،هم امام جمعه بورم ؛بورم یزچهمههه رر آنجا هم –رر خارج بورم 

م از عد ارفتهنشددئ بسددیار  از مشددکَلت خانوارای  واقعا  ریدم هه  و مراجعه شددد  و خیلی هم بررسددی هررم
بر را  اونهاینهارها  اجتماعی زنانی هه  مشاهد  هررم .رعای  همین الدولی اسد  هه رر شدرع ما آمد  اسد 

لی خیو ساا  وشنجیسباشدد سدی سداا،  اونهاینزنی هه  .شدورمیشژمرر   وخیلی زور افسدرر   ایرندمیعهد  
تواند ب و خانوار  باشد خانمرییر زن آن زن نیسد  هه بتواند  و شدورمیرییر شژمرر   سدالییچهلخیلی زیار ضا 

 اما اجتماعی اس  ها واقعی موحوع از این  .شیوند بخورر خور بتواند با مرر و برا  مررش جاذبه راشته باشد
یر شا  هاغربی  .اذارندمیاین واقعی  را ز

 ها فرضی شآن  هنندد ضوجیدهعلم رر غرب علم موحدددوعی نیسددد ، علم منطقی نیسددد ، علم رر غرب 
ااهی عرض  راموحوع این  ؛س . این را بدانیدهاغربی  رانممی و امخواند ررس آنجا، خورم هنممیمن از رو  آ

سانی علوم انیکی از نکاض  این اس  هه  خواهیممینی اسَلمی علوم انسدا اوییممیکه ما این اوحداع چیسد ،
علم مبتنی بر الدددوا منطقی و برهانی  .سددد هاآن خور ها فرضی شبتنی بر ی منظریداضرارا   غدالبدا   غربی

 .ندهنمی شرراز نظریه هافرضی شو بر مبنا  این  هنندمیرا فرض  هاییفرضی شسر  نیس ، یک 

هه رر این فنون  هرهسددی ؛هنیدضجربه و این موحددوع را بروید هم شددما  هررم؛ حااخَللده این را من عرض 
 ها بررسددیاز  بخشددییکما باید رر حوز  علمیه  اعتقار رارم ههمن  این هار را انجام رهد. وارر شددور ضواندمی

ته باشیم میدانی راش شناسیجامعهیعنی یکی از هارها  ما این اس  هه بتوانیم  ؛اجتماعی میدانی راشدته باشدیم
مرر رر  ،هندمیزن رر جامعه چه  .یم چه اوحددداعی رر جامعه وجور راررببین و برویم جامعه را بررسدددی هنیم و

ر  برآورما چنین  . رر حاا حاحدددرجوان چه اوحددداعی رر جامعه رارند و فرزند، هورک هندمیجدامعده چده 

                                                           
 331نهج البَلغه، خطبه  .10
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من رر حد ضوانم رر جامعه  .جامعه را بسنجیم هه با آن راشدتیممیسدازمان سدنج  یا  رار نداریم، باید ما یک ا
ام، ت خانوارای را رر جهان غرب رید طور این سدنج  را انجام رارم، مشکَلغرب هه بورم، رر راخل هم همین

رسددانه غربی باز شددور  ی همی این رروقت شددور، بیذارید یک برمَلحقای  جهان غرب  رهدمیرسددانه اجاز  ن
همی این ضسلط سرمایه هنار برور، سلطه رر غرب سلطه سرمایه  یعنی]خواهید رید هه رر آنجا چه خبر اسد [. 

 هایی هه رر راستا غیر از رسانه بیذارید .ا  وجور راشته باشدرسانه رهندمیاجاز  ن رارانسرمایهاسد  و لذا 
 .، یک رسانه شیدا شورهنندمیعمل  هاآنض کرات 

 آنجا امرفتهخورم  ؛از رو  مشددداهد  اسددد بلکه حرفم از رو  روای  و نقل نیسددد   زنممیمن اار حرف 
هنیم  انداز را  خواهیممیا  هه ما یم نیذاشتند وقتی ریدند هه رسانههن  ارسدانههار  خواسدتیممی، امهارهرر 

 بروید یک ازارشیهه . خورم افرار  را وارار هررم نیذاشتند سازاار  ندارر هاآن ها اید ا  اس  هه با رسانه
را محو  زیچهمهارفته و ابزارشان را ها و آنلندن ضهیه هنید، همی هه وارر هار شددند شلیس  فقیرنشدیناز مناط  

ادداهی عرض  اویممیاین را هدده من هرر.    رر غرب امددان؛ خددانوارندده از رو  ظن و  هنممیاز رو  علم و آ
ی ، رییر خیلی خیلسالییوشنجیسضا  شانزر  عمر رارر؛ ازبیسد  سداا زن رر غرب  .بار  رارروحدعی  فاجعه

 رر جامعهخورش  و شددورمیرر جامعه و من ور رییر زن ضبدیل به یک عنصددر زائد  بعدازآن. سدداا وشنجبیسدد 
 ،رهندمیاهمی   رار  وبه او هار و  ایرندمیجوان اس  همه ضحویل   ههوقتی ؛ زیراهندمیاحسداس شکس  

هسددی  الددَل   و نه هندمی، نه هسددی به او ضوجه رهدمیمقدار  باال رف  نه هسددی به او هار سددن   اما وقتی
 یسالیشانزر شانزر ،  و از رارندنیاز ضا روران بچیی به مارر هم ها بچه شوهر هم هه ندارر، .احتیاجی به او رارر

 .شورمیمارر رشمن با این رییر 

  ، مارر بیچارشوا بد  به من اویدمیضرهیب خانوارای رر غرب اسدد ، چون از مارر ضوقع رارر  این وحددعیِ  
این  وشدددهوت این بچه  تواندهه ب رربیاوررشوا زیار   از آن هار  هه. رربیاوررشوا  وهار هند  ضواندنمیهم هده 

شوا  ارهاه این ،بروریا به قمارباز   ریسکو، خانهرقاص ،هابار  ،هازینوبه  خواهدمی ؛ اوجوان را شاسخیو باشد
ن ضریجنگ بین فرزند و مارر از شایع این مارر شوا ندارر هه به بچه بدهد، شدر هم هه ندارر. غالبا   ؛ اماخواهدمی

ا معلوم ض این هار را بکند ضواندمی سهرهبه شما این ضولیه را رارم هه  .غرب اس  رر جهانخانوارای  ها شدید 
شما  .حدعی قوانین حمایتی ررسد  هرر  اسدد . چه واذررمیچه  ، هورک و جوانشدور رر جهان غرب بر زن

اثر معکوس راشدددته اسددد  با  این قوانین حمدایتی از زن رر جهدان غرب غالبا   را ببینیدد؛ وانین حمدایتی از زنق
 .شوم هامقولهوارر این  خواهمنمیحاال  حمای  از زن اس . عنوان اینکه

 ن را شدددکل رهد.آ هه یک شدددخصدددی  خانوارای واحد  ایررمیوقتی شدددکل ، اوییماین بیتی هه میلذا 
شخصی  واحد   خواهند شد و بخشدی از شدخصی  شدر زن و ررخت شسدر،هه این  شدورمی این نتیجه وق آن
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د بور ار او باو  شوندمیالبته اار این شدخصی  واحد شخصی  خوبی بور این اعضا هم خوب  .ایررمیشدکل 
 . به این شکل نیساما همیشه اس  االغلب االعم  قاعد  طب  اوییممیاین را هه  البته .شوندمی اعضدا هم بد

ر حاهمی  ررابطه با طور  هه همان .آوررمیبه وجور آن را جبر خانوارای قوانین، قوانینی اسددد  هه  اوندهینا
شیدا ضبعی  از حاهم  خور جمعی و مررم رر ارار  شدددورمیارار  حداهم با ارار  مررم یکی  :اوییممی جدامعده هم

یعنی اینکه فرر نتواند از حاهمی  ارار  حاهم سددرشیچی  ؛هم این به معنی جبر اجتماعی نیسدد باز  . اماهنندمی
 اسدد ؛ طوررر خانوار  هم همین .از این ارار  خارج شددور ضواندمیسددرشیچی هند، اار ارار  هند  ضواندمیهند، 

از ارار  حاهم خارج شدددور، چه اینکه  ضواندمیهم بر ارار  حاهم خروج هند، زن خانوار   ندضوامیفرزندد خانوار  
 باشد. یا حاهم من ی بور  واهم حاهم مثب  ح

ُه » :شددورمیااهی حاهم حاهم مثبتی اسدد  و زن آن خانوار  از ارار  آن حاهم خارج  َرَب اللَّ ِذیَن  مثَل  حددَ ِللَّ
َت لُ 

َ
َت ُنوٍح َواْمَرأ

َ
اِلَحْیِن َهَ ُروا اْمَرأ َ  َعْبَدْیِن ِمْن ِعَباِرَنا لدددَ ا َضحدْ اَنتدَ  اویدمی وق آن «َفَخاَنَتاُهَما» اما 11«وٍط هدَ

اِخِلیَن » اَر َمَع الددَّ ُه  َو » .«اْرُخََل الندَّ َرَب اللَّ َت ِفْرَعْوَن ِ ْذ َقاَلْ   مثَل  حدددَ
َ
ِذیَن آَمُنوا اْمَرأ ي فِ  ا  ْنَدَك َبْیتَربِّ اْبِن ِلي عِ  ِللَّ

ةِ اْلَج   خورهم خدارج بر ارار  خانوارای  لوطشدددد، امرة نوح و امرة  فرعون خدارج بر ارار  خدانوارای ةامر .12«ندَّ
دا هه یک ارار  واحد حاهمی شی اس بی   اونهاین شورمیبی  هه ضشکیل  ، اما معموال  شورمیاین  . شسشددند

  فرعون و اال بی شورمیی  منسجم ب ؛شورمی ، بی این بی شوند. با آن یکی می و بقیه افرار خانوار  شدورمی
یا بی   .هندمیزن  را شکنجه  س  ضا جایی هه شوهرزن و شوهر همیشه رعوا س  هه بینهه بی  منسجمی نی

ْسِر » ؛یمهه به لوط ا ت آیدمیهه بی  منسجمی نیس  هه وقتی امر علیه السَلم و بی  لوط علیه السدَلم نوح 
َ
َفأ

َ  ِبقِ  ْهلدِ
َ
أ ْرَباَرُهْم َو بدِ

َ
ِبْع أ ْیِل َواضَّ وا َحْیُت ُضْؤَمُروَن  ْطٍع ِمَن اللَّ َحدح َواْمضدددُ

َ
َضُه »امرة لوط را  13«اَل َیْلَتِ ْ  ِمْنُکْم أ

َ
ِ الَّ اْمَرأ

یَن   ؛اسددتثنا شددد اوفرزند  بور و طورهم همینعلیه السددَلم یا حضددرت نوح  .هرریم اسددتثنا  14«َهاَنْ  ِمَن اْلَغاِبِر
ْهِلي َو » :ا  چون خارج از ارار  شدر شد به او چه ا تند  وقتی  .ار  شدر شددیعنی خارج از ار

َ
 َربِّ ِ نَّ اْبِني ِمْن أ

َدَك اْلَح ُّ َو  اِهِمیَن  ِ نَّ َوعدْ ْحَکُم اْلحدَ
َ
َ  أ ندْ

َ
ُه َعَملح َغْیُر »شدددد: جواب رار   15«أ ْهِلَ  ِ نَّ

َ
ُه َلْیَس ِمْن أ ا ُنوُح ِ نَّ اَا یدَ قدَ

ْهِلَ  »چرا  .16«َلاِل ٍ 
َ
اار  .اهل مَلک همان حاهمی  ارار  اس  رر ؛  شس اهل مَلک رییر  رارر«َلْیَس ِمْن أ

                                                           
َت ُنوٍح َو  34ضحریم: 11.

َ
ِذیَن َهَ ُروا اْمَرأ ُه َمَثَل  ِللَّ هِ  َحَرَب اللَّ َت ُلوٍط َهاَنَتا َضْحَ  َعْبَدْیِن ِمْن ِعَباِرَنا َلاِلَحْیِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُیْغِنَیا َعْنُهَما ِمَن اللَّ

َ
 َو  ا  َشْیئ اْمَرأ

اِخِلیَن ِقیَل  اَر َمَع الدَّ  اْرُخََل النَّ
ِة َو  َو  33: همدان .12 ا ِفي اْلَجنَّ اَلْ  َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْیت  َت ِفْرَعْوَن ِ ْذ قدَ

َ
ِذیَن آَمُنوا اْمَرأ ُه َمَثَل  ِللدَّ َرَب اللدَّ ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َو حدددَ ِني ِمَن اْلَقْوِم  َنجِّ َنجِّ

اِلِمیَن   الظَّ
 86حجر: .13
ْعَلُم ِبَمْن  ا  ُلوط هایفَقاَا ِ نَّ  12عنکبوت: .14

َ
ُه َو  هایفَقاُلوا َنْحُن أ َینَّ یَن  َلُنَنجِّ َضُه َهاَنْ  ِمَن اْلَغاِبِر

َ
ْهَلُه ِ الَّ اْمَرأ

َ
 أ

ِ نَّ َوْعَدَك اْلَح  06هور: .15 ْهِلي َو
َ
ُه َفَقاَا َربِّ ِ نَّ اْبِني ِمْن أ ْحَکُم اْلَحاِهِمیَن َوَناَر  ُنوحح َربَّ

َ
ْنَ  أ

َ
  ُّ َوأ

ْلِن َما َلْیَس َلَ  ِبِه ِعْلمح ِ نِّ  08:. همان16
َ
ُه َعَملح َغْیُر َلاِلٍ  َفََل َضْسأ ْهِلَ  ِ نَّ

َ
ُه َلْیَس ِمْن أ ْن َضُکوَن ِمَن اْلَجاِهِلیَن َقاَا َیا ُنوُح ِ نَّ

َ
ِعُظَ  أ

َ
 ي أ
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ُه َعَملح » ؛نیسدد  اوبع ارار  نوح نبور این از اهل اار ضا شددورمیضابع ارار  نوح بور من اهل نوح  ْهِلَ  ِ نَّ
َ
َلْیَس ِمْن أ

 .«َغْیُر َلاِل ٍ 

، خدا به حضرت دهنمیآمر هم مشدورت  ؛مشدورت منافات با آمری  ندارر البته این نکته را باید رانسد  هه
ْمرِ  َو » :فرمایدمیو آله و سلم  یهعلللی الله  رسدوا اهرم

َ
ْل »بعد  17«َشاِوْرُهْم ِفي اْْل ؛ مشورت «َفِإَذا َعَزْمَ  َفَتَوهَّ

یر جزأ ضدب هررن. مشورت هندمی، با رخترش مشورت هندمیبا زن مشدورت  هندمی، با شسدر مشدورت هندمی
ضصمیم آخر را چه هسی  ح  هیس  هه امر هند، آن ؛اس اسد  هه چه هسدی ح   یرازآنغاین ضدبیر  اما اسد 

  همیشه رر خانوار و ایررمیخانوار  شکل نالَل  آخر نداشدته باشدیم  ایرند ضصدمیماار رر خانوار    باید بییرر
 .رهندمینظر  و  أا بییرر، قبل از ضصمیم آخر همه رباید هسی باشد هه ضصمیم آخر ر. لذا شورمیرعوا 

رر مباحت  ؛طور اسدد هه مباحت اجتماعی هم همین ایما تهلذا ما  .اسدد  به همین شددکلرر جامعه هم 
انون ق بعد هه اما هنند مخال   و  ظر بدهند، نقد هنند، موافقاجتماعی قبل از اینکه مطلبی قانون شددور همه ن

 ایر شددکلاین قانون  .شاشدددیمهم  جامعه ازاار به این شددکل نباشددد لذا  .شددد همه باید به قانون ضن رهند
 .باشد رر بعد جامعهچه عد خانوار  و ، حاال شخصی  چه رر بُ شخصی  اجتماعی اس 

یک رشته ارار  واحد  منسجم  هه اعضا  این خانوار  رر ایررمیخانوار  وقتی شکل  و البی اهل ،بی  لذا
 اار این ارار  واحد نباشدددد این خانوار  .این مجموعه را به هم شیوند بزند یک ارار  واحد  اعضدددا  و شدددوندد
ین آن خانوار  را شددکل ااما  هنندمیزندای  باهمهه  شددورمی هاانسددانا  از مجموعه البته .شددورمیخانوار  ن

ش  سرنو و رر نهای  آن   شکل بییررخصی  واحد  رر خانوارش هه ایررمیخانوار  وقتی شکل  .نخواهد رار
َتُهْم  َو » :آیدمی نتیجه این وق آن .رشومییکی هم  یَّ ْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّ

َ
ُتُهْم ِبِإیَماٍن أ یَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ ِذیَن آَمُنوا َواضَّ نتیجه  ؛18«الَّ

بخوانند  هاشباند از این نماز نتوانسته او ها بچه اما ها  زیار  خواند هه شدر خانوار  نمازشدب شدورمیاین 
( شدر)او  ؛هنیممیملح   هاآنرا به  هااینما  یدفرمامی . آیهمن بورندؤم ی وبهمو  خواندندمیاما نمازشدددان را 

 .یا بالعکس شورمیبخشی از شخصی  شدر  و روندیمهم با او باال  هااین رورمیباال 

 وچشم  با همان اذش میاز قبرسدتانی علیه السدَلم حضدرت عیسدی  مثَل  هه  وارر شدد  اسد رر روایات 
سدداا بعد از  .رر حاا عذاب شدددن اسدد ، اذشدد  و رف ، رید و شددنید هه میتی رر قبر الهی هه راشدد اوش 

 ساا قبل هه از این قبر ؛شرورراارا . عرحده راشد :شدورمیعذاب نرییر رید هه این می  اما اذشد   جاانهم

                                                           
َتْغِ ْر َلُهْم َو َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ  369آا عمران: .17 وا ِمْن َحْوِلَ  َفاْعُف َعْنُهْم َواسددْ ا َغِلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَ ضددُّ ْمِر َفِإَذا  ِه ِلْنَ  َلُهْم َوَلْو ُهْنَ  َفظًّ

َ
اِوْرُهْم ِفي اْْل شددَ

ِلیَن  َه ُیِحبُّ اْلُمَتَوهِّ ِه ِ نَّ اللَّ ْل َعَلی اللَّ  َعَزْمَ  َفَتَوهَّ
ِذیَن  َو  23طور: .18 َتُهْم َو  الَّ یَّ ْلَحْقَنا ِبِهْم ُذرِّ

َ
ُتُهْم ِبِإیَماٍن أ یَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ َلْتَناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشيٍْأ ُهلُّ اْمِرٍ  ِبَما َهَسَب َرِهینح  آَمُنوا َواضَّ

َ
 َما أ
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این مرر شسر  راش ، این  خطاب رسید هه ! شورمیعذاب ن امساا اما چرا رییر شدمیعذاب  و او ماذشتمی
از را  مررم را ب؛ ن رسید و رف  هار خیر  انجام رارهه اذشد  این شسر به حد بلو اما رر سدالی شسدر هورک بور

و از آن عبور هنند راه  ناهموار بور  خواستندیمالدَلح هرر؛ راهی مررم  یابرا  مررم ررسد   راهییک و هرر
این مانع را برراشددد  هنار  ک رواید  راریم هده رف  یک مانعی سدددر را  مررم بورالدددَلح طری  هرر، رر یداو 

ْلَلَ  »؛ اذاش 
َ
یقا   َفأ ار زر و را  را بر مررم را  هن را از شدمیاذی  و آزار مررم  منشأ، یعنی یک چیز  هه 19«َطِر

 اذشتیم.او مزر و شاراشی هه عمل این شسر راش  ما از عذاب شدر   ررازا .آسان هرر

ضا  .راین شخصی  رر شسر ارامه رار ،این شخصی  ارامه رارر ؛ یعنیرهند  ضداوم شدخصدی  اس این نشدان
، اینجا آن وحدت آیدمییک وحدت ارار  به وجور    ضا زمانی هههندمیچه زمانی این شدددخصدددی  ارامه شیدا 

جامعه  وانیمضمی. ما از این طری  شورمیو این آثار بسیار بزرای بر آن بار  شورمیاین شیوند خانوارای  أارار  منش
 لَلح هنیم.را ا

یک وق  فرر اوا رسوا الله  . برا  مثاایی به قوت ارار  آن مرر اوا رارربستضأثیر آن شدخصدی  واحد هم 
 .س ا قو  ها ارار این  وعلیه السَلم ابراهیم  علیه السدَلم یا طالبابیعلی بن ، و سدلم هلدلی الله علیه و آل

این قدر ؛ یعنی آناذارندمیرا  نسدددل اثر خور هار رر د هه نشدددکل بییررر جوامع  دنضوانمیقو   ها ارار این 
از روران رسوا اهرم ساا  3044امروز  .اذاررمین ارار  نسدل به نسدل اثر ای جامعهرر هیان  هه ارار  قو  اسد 

 و اس  شرورانسانهمچنان  یشانآن ارار  الهی ا واما هنوز این وجور مقدس  لدلی الله علیه و آله و سلم اذشته
 خواهیممین-غالب نسدل حضدرت رسدوا للی الله علیه و آله و سلم  .شروراندمیلدال   ها انسدانهمچنان 
یار  هاآرمبور  بلکه  بَلاستثناأبیوییم   .نسل مثبتی اس  ونسل شاهی  -راشتهفاسد هم ز

. رر حاا ارچوب اطاع  خداس چرر  اطاع  شدر رر خانه واجب اس ، این اوییممیهه موحدوع هم  این
رر و اال  ایررمیهه بی  چیونه شکل  هنیممی ضعریفبلکه ضنها بی  را  ،هنیممیبحت ن ی آن راحاحر حکم فقه

هر جا وجوب و طور هل هب ؛ هر وجوب اطاعتی20«اِل الَخ  ةیَ صدددِ ی َمعْ فِ  اَعَه ِلَمْخُلوق َط اَل » :آیند  خواهیم ا  
یاطداعتی را این امر و فرمان  .ارچوب امر و فرمان خدا باشددددرر چ اینکهم محددور بده یدک حد اسددد  و آن ر

                                                           
ةح . 19 َحاِبَنا ِمْن  ِعدَّ لدْ

َ
ْحَمَد  َعْن  أ

َ
دِ  ْبِن  أ یِف  َعْن  َخاِلدٍ  ْبِن  ُمَحمَّ ِر اِبٍ   ْبِن  شدَ ِل  َعِن  سدَ ِبي ْبِن  اْلَ ضدْ

َ
ةَ  أ ِبي َعْن  ُقرَّ

َ
هِ  َعْبدِ  أ  هِ اللَّ  َرُسوُا  َقاَا  َقاَا  لیه السَلمع اللَّ

َیَم  اْبُن  ِعیَسی َمرَّ  لی الله علیه و آله و سلمل ُب  ِبَقْبرٍ  لیهما السَلمع َمْر ُب  اَل  ُهَو  َفِإَذا َقاِبٍل  ِمْن  ِبهِ  َمرَّ  ُثمَّ  َلاِحُبهُ  ُیَعذَّ  َعاَم  اْلَقْبر اِبَهَذ  َمَرْرُت  َربِّ  َیا َفَقاَا  ُیَعذَّ
َا  وَّ

َ
ُب  َفَکاَن  أ ُب  َلْیَس  ُهَو  َفِإَذا اْلَعاَم  ِبهِ  َمَرْرُت  َو  ُیَعذَّ ْوَحی ُیَعذَّ

َ
هُ  َفأ هُ  ِ َلْیهِ  اللَّ نَّ

َ
ْرَرَك  أ

َ
ْلَلَ   َلاِل ح  َوَلدح  َلهُ  أ

َ
یقا   َفأ  ُثمَّ  اْبُنهُ  َعَل فَ  ِبَما َلهُ  َغَ ْرُت  َفِلَهَذا َیِتیما   آَو  َو  َطِر

وُا  َقاَا  هِ  َرسدُ هِ  ِمیَراُث  لی الله علیه و آله و سدلملد اللَّ ُبو َضََل  ُثمَّ  َبْعِد ِ  ِمْن  َیْعُبُد ُ  َوَلدح  اْلُمْؤِمِن  َعْبِد ِ  ِمْن  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ
َ
هِ  َعْبدِ  أ یَّ  آَیةَ  لیه السَلمع اللَّ لیه ع اَزَهِر

ا َلُدْنَ   ِمْن  ِلي َفَهْب  َربِّ  السَلم ا َربِّ  اْجَعْلهُ  َو  َیْعُقوَب  آِا  ِمْن  َیِرُث  َو  َیِرُثِني. َوِلیًّ  .َرِحیًّ
 0و  1: ص ،8ج ،(اإلسَلمیة - ط) الکافي
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ل بی  شکهه چه زمانی  زنیممینسب  به بنیار طبیعی خانوار  حرف  . امام مارهدمیاسد  هه به امر وجوب خد
 هه ممکن اس  لاحب البی  آرم فاسد  . البته بیان شددرو  این مبنا اسد  ایررمیبی  هه شدکل  .ایررمی

بحت سدر وجوب اطاع  شدرعی نیسد ؛ ممکن اسد  آرم فاسد  باشد اما وقتی بخواهد خانوار  لذا باشدد، 
 .هه این زن مطیع او باشد ایررمیشکل بییرر وقتی شکل 

ِبي َلَهٍب »
َ
ْ  َیَدا أ ْغَنی َعْنُه َماُلُه َو *  َضبَّ  َو  َضبَّ

َ
اَلَة اْلَحَطِب *  َذاَت َلَهٍب  ا  َسَیْصَلی َنار*  َما َهَسَب  َما أ ُضُه َحمَّ

َ
 * َواْمَرأ

 .رورمیبا شوهرش به جهنم  21«ِفي ِجیِدَها َحْبلح ِمْن َمَسدٍ 

ِذیَن َظَلُموا َو »فرماید: هده میرییر یدا آن آیده هریمده  ُروا الَّ ْزَواَجُهْم َو  اْحشدددُ
َ
ِذیَن »آن   22«ا َیْعُبُدوَن َما َهاُنو أ الَّ

ِذیَن َظَلُموا»خورشدان  «َظَلُموا هه ظلم ازواج ظلم ضبعی بور  اس  نه  شورمیمعلوم  !ازواجشان برا  چه  اما« الَّ
ِذیَن َظَلُموا»ظلم الددلی و اال همان  ِذیَن َظَلُموا» ا  میو  هرریمه ای   «الَّ و ازواجهم   اویدمیچرا  اما ،«الَّ

ِذیَن َظَلُموا»اار ازواج ظالم هسدتند خب ازواج هم راخل رر  اوا زوج  هه شورمیاینجا معلوم  لذا. شدوندمی «الَّ
ِذیَن َظَلُموا َو » ؛هرر  اسدد  ضابع خور ظلم هرر  و زن را ُروا الَّ ْزَواَجُهْم َو  اْحشددُ

َ
هِ  ُدوَن َما َهاُنوا َیْعبُ  أ و  23«ِمْن ُروِن اللَّ

هِ  َیْعُبُدوَن »آن   ه ضبعی  رر اطاع لله این اس  هه این سلسئنی باز هم مسیع ؛هم همان حاهم اسد  «ِمْن ُروِن اللَّ
هِ  ُدوَن َما َهاُنوا َیْعبُ »رر آن  .هندمیرا یکی  هاسددرنوشدد اسدد  هه  ون دهه مرار از این ما یعب ایما ته «ِمْن ُروِن اللَّ

 ازهریم هم قرآن  .اندضبعی  و اطاع  هرر  حکام آناز  هااینواغی  اسدد  هه ط وهه حکام جور  حکامی اسدد 
ُکْم َو » :هندمیاین اطاع  به یعبدون ضعبیر  ْنُتْم َلَها َواِرُروَن  ِ نَّ

َ
َم أ ُب َجَهنَّ ِه َحصدَ ُب َحَص » .«َما َضْعُبُدوَن ِمْن ُروِن اللَّ

َم  همان حکام طاغی  «َما َضْعُبُدوَن  َو »هه نبورند، منظور از این  هاب  «َما َضْعُبُدوَن  َو »چه هسددانی هسددتند   «َجَهنَّ
 بور  اس .

 ه و سلمآلعلی محمد و الله  یلل

 

                                                           
 6الی  3مسد:  .21
 22لافات: .22
ِه َفاْهُدوُهْم ِ َلی ِلَراِط اْلَجِحیِم ِمْن ُروِن  21و  22:. همان23  اللَّ


