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 آینده کشور در دست جوانان
 فاطمه سلطان محمدی/ کارشناسی زیستتهیه و تنظیم: 

 

از نظر اسالم در همه ی فعالیت های مربوط به جامعه ی بشری و فعالیت های زندگی، زن و مرد دارای اجازه مشترک و همساسان ”  

اند. زن مالمان مانند مرد مالمان حق دارد آنچه را که اقتضای زمانه است، آن خألیی را که احااس می کنند، آن وظیفه ای که بر 

 آیت اهلل خامنه ای )مد ظله(“ دوش خود حس می کنند را انجام دهد.

با وجود تمام دیدگاه ها در زمینه ی فعالیت اجتماعی زنان پس از انقالب و در چهارچوب اسالم، حقا که همانطور که مقام مسعسظس  

رهبری فرمودند در زمینه ای که انقالب اسالمی برای جوانان کشور فراه  کرد. خان  ها بیشتر از آقایان در این قضیه فسعسالسیست و 

حماسه خلق کردند. اینکه در منزل به عنوان همار و مادر نقش خود را درست و کامل ایفا کنند و در عین حال در زمسیسنسه هسای 

مختلف علمی و فرهنگی حضور داشته باشند و به پیشرفت کشور کمک کنند کاری ست بس دشوار و هنرمندانه که بایاری از بانوان 

این سرزمین با تالش و همت خود به آن دست یافته اند. این فعالیت های اجتماعی منافاتی با کار خانه داری و همار داری و مادری 

ندارد و هیچ کدام مانع دیگری نیات. در این بخش صحبت کوتاهی داشتی  با یکی از دانشجویان فعال و نخبه ی کشور، که در کنار 

 همار داری  و کار خانه و مادری، درس و فعالیت های جانبی دیگرشان را به خوبی ادامه داده اند:

.لطفا خودتان را معرفی بفرمایید  

. متأهل هات  و یک پار هشست 5731محدثه سروش هات . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشگاه تهران. متولد  

 ماهه دارم.

موضوع پایان نامه تان چیست؟   

اصول و قواعد تفایر قوانین مالیاتی مبتنی بر رویه دیوان عدالت اداری.   

.درباره نحوه کار و اهمیت موضوع کمی برایمان توضیح دهید   

اگر سیات  مالیاتی کشور به نحو درستی عمل کند واباتگی زیاد ایران به نفت و درآمد آن کاهش یافته و عالوه بسر آن در آمسد  

عمومی ما از مالیات بیشتر خواهد بود. در سیات  فعلی مشکالت و انتقاداتی وجود دارد که باید ریشه یابی شود تا با افزایش عدالت و 

 حذف تبعیض ها، مردم خود داوطلبانه و با رضایت مالیات بپردازند و در نتیجه موانع تولید داخلی از میان برداشته شود. 



 
 نشریه فرهنگی، اجتماعی آفتاب/ انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شهید  ببهشتی                                          2صفحه 

حضور فعال و موثر داری . پیشرفت ما و 

حضور دانشمندان ایرانی در رنسکسیسنسگ 

جهانی برای همه پیداست؛ ولی متاسفانه 

برای ما پررنگ نسیساست. حضسرت آقسا 

همیشه بر این مائله تاکید داشتسنسد و 

همواره زنده کردن این امید و شسور در 

دل دانشجویان بر دوش ایشان بسوده و 

هات. این امید را باید حفظ کرد. نکسات 

مثبت را باید دید و نقاط منسفسی را بسا 

همت و تالش ک  و کمتر کرد. نسیسروی 

جوان نباید از این شور خالی بشود. و این 

با تالش خود دانشجویان امکسان پسذیسر 

خواهد بود. نکته مه  دیگری که مسقسام 

راه حل این بنده برای رفع مشکالت کنونی، درست تفایر شدن قوانین و مشخص بودن آن 

هاست. چراکه در حال حاضر قضاتی که به این موضوع رسیدگی می کنسنسد در حسوزه ی 

مالیات تخصص ندارند و باته به برداشت شخصی و نظر هر کدام از قضات محترم قسوانسیسن 

تفایر و اجرا می شود. پس الزم است برای یک دستی و ایجاد وحدت آرا، اصول و قواعسدی 

وجود داشته باشد که طبق قانون درست اسالمی و ایرانی باشد که به دنبال پیاده سسازی و 

 اجرای آن بتوان مشکالت موجود در اصل قانون را نیز پیدا و حل نمود.

با توجه به حضورتان در دیدار اخیر رهبری با نخبگان، برداشت تان را از صحبببت  

 .های ایشان بفرمایید

حضرت اقا به نحوی صحبت می کنند که هر جمله شان یک دریا مفهوم و امیدواری و هدف 

 به همراه دارد.

در این جلاه مائله ای که برای بنده پررنگ بود و به خاطرم مانده این بود که ایشان مطرح 

ما امروزه “ جریان بد دل و بدخواهی در جامعه به دنبال نا امید کردن دانشجو هاست.”کردند.

بایار می بینی  این مائله را که بد بینی ها و منفی نگری ها بین دانشجوها پررنگ شسده. 

عده ای منفی بافی می کنند و برخی نیز با آگاهی یا نداناته دنباله روی. چه دانشجویان و 

چه اساتید به دنبال بزرگ کردن و طرح مشکالت و کمبود ها و موارد منفی هاتند و فقس  

آن ها را بیان می کنند. این ها همه هات، مشکل ک  نداری  و نمی توان نفی کرد؛ امسا بسا 

وجود تمام این تحری  ها و کمبود هایی که پیش آمده درحال حاضر ما تسواناستسه ایس  از 

استعداد ها و ظرفیت های کشور استفاده کنی . در حوزه های مختلف علمی و فسرهسنسگسی 

معظ  رهبری بر آن تاکید داشتند و به ما گوشزد کردند لزوم پیسونسد مسیسان دانشسجسوی 

متخصص و محی  کار و عرصه ی فعالیت بود. و در عین حال باید توجه کرد کسه دانسش 

دانشجو باید با پختگی کار و محی  فعالیت خود همخوانی داشته باشد. عل  باید کساربسردی 

 شود و در صحنه ی کار و فعالیت دیده شود؛ چه بزرگ باشد چه کوچک.

وظایف شما در خانه به عنوان همسر و مادر چه تاثیری بر نقش اجتماعی و علمی  

شما گذاشته است؟ چطور زمان تان را برای رسیدن به هر دو زمینه مدیریت مبی 

 کنید؟

به طور خالصه باید بگوی  ظرفیت اناان بایار باالست به طوری که خودش هس  بساورش 

نمی شود و این توانمندی ها در شرای  سخت به ظهور می رسد و باعث می شود بهتسر بسا 

 ماائل برخورد کنی .

من در زمان مجردی فکر می کردم بایار فعال ، بعد از ازدواج متوجه شدم چقدر وقت تلف 

شده داشت  و با حذف آن ها به کار های مختلف  می رسیدم؛ بعد از بچه دار شسدن ایسن 

مائله بیشتر ه  شد. در آن زمان خیلی اهل فضای مجازی بودم و وقت می گذاشت  بسرای 

آن که بعد تر این وقت ها را خیلی ک  کردم و صرف ماائل مه  تر شد. خیلی وقست هسا 

کمبود هایی در زندگی و کارها هات و از ایده آل ها فاصله داری ؛ ما کار هسا را اولسویست 

بندی کردی  و همارم بایار خوب درک می کنند. یک اولویت را حضور من و موثر بسودن 

من در جامعه قرار دادی  و نهایت همراهی را برای رسیدن من به این مه  انجام می دهند و 

من بایار زیاد مدیون همکاری همارم هات . اولویت ها در هر مقطعی باید مشخص باشد 

و این طبیعی ست که با وجود نقش هماری و مادری حضور من در دانشگاه و حوزه هسای 

دیگر کمرنگ تر از قبل شده. من در مرحله اول خان  خانه و یک مادرم، این اولسویست هسا 

نباید گ  بشود. بعد از تولد فرزندم مدیریت زمان فعالیت های  بیشتسر دسست او بسود و 

کارهای مختلف را با او هماهنگ می کن . در عین حال ایده ال گرا ه  نیاتی  و فهمیسدم 

که نباید و نمی شود که به تمام موارد به طور کامل رسید پس سطح توقع  را پاییسن تسر 

آوردم و میان فعالیت های مختلف  توازن ایجاد کردم. درکل این کار ترازویی ست که بایسد 

تعادل را درآن ایجاد کرد. ما مأموری  وظیفه مان را در حد توان انجام بدهی  و بقسیسه آن 

توکل است. من به این اطمینان رسیدم که همان یک قدم برای خدا کافی است که شما را 

 به هدف تان برساند.

در آخر حرفی که به دوستان عزیزم دارم اینکه بچه داری کنار درس نشدنی نیات! بسچسه 

برکت زمان با خودش می آورد، بازدهی شما را باال می برد و خالصه با تمام سختی هسا و 

مشکالتی که طبیعتا پیش خواهد آمد خروجی کار بهتر می شود و کارتان خوب انجام می 

 شود به لطف خدا.

با توجه به تاکید دوباره ی حضرت اقا به اهمیت توسعه و پرورش علوم انسبانبی،  

  نظر شما درباره وظیفه ی دانشجویان حوزه های مختلف چیست؟

با توجه به توانایی ها و ظرفیت های موجود در کشور مشخص است که ما می توانیس  در  

حوزه علوم اناانی نیز مانند دیگر زمینه ها پیشرفت خوبی داشته باشی  و در جهان دیسده 

بشوی . این دیدگاه و پویش اهمیت دادن به انواع شاخه های علوم اناانی باید در تسمسام 

بیاید و نه فق  خود کاانی که در آن درگیر هاتند. این در فرهنگ عمومی  افراد به وجود

باید تصحیح شود. در واقع علوم اناانی مغز متفکر جامعه است و تمام علوم ریاضیساتسی و 

و تجربی و مهندسی و... زیر دست آن هسا و 

بازدهی کل سیات  بدست آن هاسست. ایسن 

تمایل و توجه به علوم اناانی باید فسراگسیسر 

شود. به عالوه خود دانشجویان علوم اناسانسی 

نیز باید انگیزه و امید بیشتری بسرای کسار و 

فعالیت داشته باشند و تنبلی و رکود را کس  

کنند. در ابتدای کار مطالعه و جسمسع آوری 

عل  و دانش کافی و سپس ایجاد مسحستسوا و 

کاربردی کردن آن وظیفه ی دانشجوست که 

متاسفانه به آن توجه نمی شود. به نظر بنسده 

باید از سطح کالس و دانشکده ی خسودمسان 

این مه  را شروع کنی  و در تحسقسیسقسات و 

پروژه هایی که انجام می شود علس  مسان را 

کاربردی و مطابق با محی  کار ارائه بدهی  که بعد در سطوح باالتر قابل انجام شود. هسمسان 

هرکجای دنیا هاتید خودتان را مرکز امور بدانید و کارتسان را ” طور که حضرت آقا فرمودند 

نتیجه ی این تفکر و عملی کردن آن پیشرفت کشور در همه ی “  کامل و خوب انجام بدهید.

 زمینه هاست.

 .بفرمایید 8از حال و هوای دیدار رهبری 

اماال بار سوم  بود که رفت  ولی اولین بار با پارم که به همین دلیل کمی با سال های قبل 

متفاوت شد. راستش به نظر من حال و هوا را تا نروید و تجربه نکنید نمی توان انستسقسال و 

توضیح داد! شوق و خوشحالی که حضرت آقا از دیدن دانشجوهای کشور دارند از حرف ها و 

رفتارشان پیداست؛ و همین ما را ه  به وجد می آورد. وقتی درد دل های بچه ها تمام شسد، 

در اول سخنانشان فرمودند من استفاده ام را از این جلاه کردم و لزومی نمی بین  حسرفسی 

بزن . همین یک جمله برای من دانشجو بایار لذت بخش و شیرین بود. در طی جلاه عسده 

ای از جمعیت بلند شدند و شروع به حرف زدن می کردند که حضرت اقا با توصیه ی مجری 

جلاه حاضر شدند حرف شان را قطع کنند و فرمودند اگر وقت اجازه می داد و امکانش بسود 

من دل  می خواست حرف تک تک شما را گوش بده . و این ه  از هسمسان حسرف هسای 

شیرینی بود که محبت و توجه ایشان را به دانشجویان نشان می داد و شور و شوق مسن را 

بیشتر. اینکه ولی امر مالمین تا این حد به ما امیدوارند و توجه می کنند در عین شادی که 

برایمان همراه دارد؛ بار وظیفه و تکلیف را بر دوش مان بیشتر می کند. من به شخسصسه بسه 

خودم آمدم و یادم آمد که چقدر کار باید می کردی  که نکردی . وقتی از جلاه بیرون مسی 

 آمدی  همگی سرشار از شور و امید و انگیزه بودی . واقعا شارژ شدی ؛ مثل هرسال!

 5731دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی/ مهر : 5
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  خدا یکی و محبت یکی و یار یکی

 فاطمه ریاحی/ کارشناسی حقوقنویسنده: 

 

و اِن خِفتُ  اَلّا تُقاِطُوا فی الیتامی فَانکِحُوا ما طابَ لَکُ  مِن النااءِ مَثنی و ثُالثَ و رُباعَ فَساِن ” 

 .5“ خِفتُ  اَلّا تَعسدِلُسوا فَسواحِسدَهو اَو مسا مَسلَسکَست اَیسمسانُسکُس  للسک اَدنسی اَلّسا تَسعسولُسوا

اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان مراعات عدل و داد نکنید، پس آن کس از زنان را به نکاح 

خود در آرید که شما را نیکو و مناسب است. دو یا سه یا چهار همار )می توانید( بگسیسریسد. 

پس اگر می ترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید به یک زن یا به کنیزی که مالسک شسده 

اید اکتفا کنید. این )اکتفا به یک همار( به اینکه ست  نورزید و از راه عدالت منحرف نشویسد 

 7نزدیک تر است. سوره مبارکه نااء.آیه

چندی پیش، به طرزی ناگهانی مائله تعدد زوجات در رسانه ها و به تبع آن در جامعه مطرح 

شد و واکنش ها و اظهارنظرهای مختلفی را برانگیخت. ابتدا و پیش از پرداخستسن بسه اصسل 

موضوع جای سوال است که اساسا طرح موضوعی چون ازدواج مجدد چقدر در شرای  فعسلسی 

مطابق با اولویت و دغدغه ی مردان و زنان ماست؟ آن ه  در وضعیتی که جوانان به دلسیسل 

فرهنگ مصرف گرا، عرف های غل  )مثال درمورد بزرگتر بودن مردان( و مشکالت اقتصسادی، 

 امکان و توانایی ازدواج و تشکیل خانواده را ندارند.

ما نیز با وجود نظرات گوناگون و اظهارنظرهای مطرح شده به خصوص از سوی رسانه مسلسی 

 برآن شدی  تا به طور خسالسصسه بسه ادعسای اسستسحسبساب تسعسدد زوجسات بسپسردازیس .

سوره نااء آمده است، اجازه اختیار کردن چند هسمساسر بسرای  7همانطور که در آیه شریفه 

مردان منوط به شرط رعایت عدالت میان هماران شده است. از منطق و متن صسریسح آیسه 

حک  اباحه ماتفاد می شود نه استحباب. پس این نظر که چند هماسری را بسرای مسردان 

ماتحب می داند خود محل بحث است. توجه به این نکته که اکثریت مراجع نظر به مسبساح 

بودن و نه استحسبساب، 

دارند؛ گسویسای ایسن 

 ماسسسئسسسلسسسه اسسسست. 

ضمنا، این توجیه کسه 

بگویی  آمسار تسجسرد 

قطعی دختسران زیساد 

است، پس مردان با اختیار چسنسد 

همار از تجرد زنان جسلسوگسیسری 

کنند، و این کار بسا وجسود عسدم 

رضایت هماراول اشکال ندارد چسرا کسه در 

عَوَض رضایت همار دوم به دست می آید بسا 

 چسسنسسد اشسسکسسال اسسساسسسی روبسسرو اسسست:

 درست است که ازدواج، این برساخت اجتماعی الزمه . 5

 فطرت و نظام تکوین جهان خلقت است اما ازدواج نهایت آرزوی دختران 

نیات چرا که به حمداهلل زنان و دختران، امروزه از چنان جایگاه و موقعیستسی بسرخسوردار 

هاتند که هویت خود را نه در لیل هویت مرد و در سایه ازدواج بلکه به طور ماتقل مسی 

. هرچنسد  شناسند، پس نمی توان ادعا کرد که همه دختران مجرد در آرزوی ازدواج هاتند

که در اصل تحقق ازدواج برای تکامل اناان هیچ تردیدی نیات اما با هر شرای  و به هسر 

 .قیمتی نیز، معقول و مورد تأیید نمی باشد

از طرف دیگر در مقابل جمعیت تجرد دختران با جمعیت تجرد پاسران هس  مسواجسه .  ۲

 هاتی  که اغلب این آمارها سسهسوا یسا عسمسدا مسورد غسفسلست قسرار مسی گسیسرنسد.

از آیه فوق اباحه ماتفاد می شود نه استحباب و شرط اباحه ه  رعایت عدالست مسیسان .  7

هماران است و قرآن دستور می دهد که اگر گمان می کنید که نمی توانید عدالت را رعایت 

کنید به یک همار اکتفا کنید. این توجیه که رضایت همار اول از بین برود اشکسال نسدارد 

چرا که رضایت هماران بعدی به دست می آید، دقیقا نقض شرط عدالت و برخالف دسستسور 

قرآن است. پس اگر کای چنین عقیده ای داشته باشد باید به همان یک همار اکتفا کسنسد 

 چسسسرا کسسسه حسسستسسسی ایسسسن طسسسرز فسسسکسسسر مسسسغسسسایسسسر عسسسدل اسسسست.

بنا بر ادله معتبر ” حضرت آیت اهلل خامنه ای نیز در فتوای خود در این خصوص می فرمایند: 

دینی چند هماری مردان مباح اما غیر ماتحب است، اما از 

آنجا که مطابق دالیل قرآنی جواز آن مشسروط بسه رعسایست 

عدالت میان هماران شده است، بسنسابسرایسن 

هرگاه از نظر عقالیی عدم تسحسقسق رعسایست 

عدالت متحمل باشد ازدواج مجسدد 

 “شسسوهسسر جسسایسسز نسسیسساسست.

همچنین در نسگساه کسالن 

ایشان به خانواده، به عنسوان 

مه  ترین نهاد اجتماعی در 

زندگی اناسان و ضسرورت 

گسیسری خسانسواده و  شکل

و مراقبت و حفاظت از 

آن، عسسوامسسلسسی در 

گیری آن مؤثر است از جمله: حفظ محبت و اعتماد متقابل  استحکام این بنیان الهی و شکل

 زوجسسسیسسسن کسسسه بسسسایسسسد بسسسرای ایسسسجسسساد و حسسسفسسسظ آن کسسسوشسسسیسسسد.

بر این اساس و از آنجا که در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان غالباو به ضرر استحکسام 

له بسه آن  خانواده و موجب تضعیف محبت زوجین و گاه فروپاشی خانواده است، نگاه معظ 

خوشبینانه و مثبت نیات و از این روست که این جمله در بیان ایشان تکرار شده است که: 

 ۲»خدا یکی و محبت یکی و یار یکی.«

: براى این آیه، شأن نزول خاصى نقل شده و آن این که: قبل از اسالم معمول بود بایارى از مردم حجاز 5

دختران یتی  را به عنوان تکفّل و سرپرستى به خانه خود مى بردند، و بعد با آنها ازدواج کرده، اموال آنها را 

ه  تملک مى کردند، و چون همه کار دست آنها بود، حتى مهریه آنها را کمتر از معمول قرار مى دادند و 

هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا مى کردند به آسانى آنها را رها مى ساختند و حاضر نبودند حتى 

 به شکل یک همار معمولى با آنها رفتار نمایند.

آیه فوق در این زمینه نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتی  ازدواج کنند که 

عدالت را به طور کامل درباره آنها رعایت نمایند، و در غیر این صورت از آنها چش  پوشى کرده و هماران 

 خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند.

 گفت/ نصیحتی بشنو تا که رستگار شوی میان باغ به پروانه بلبلی می: ۲

  ارج و اعتبار شوی خدا یکی و محبت یکی و یار یکی/ دو دل مباش که بی

رفتسه کسه شسکسل  خان شاملو. این مصرع، چنان در زبان و بیان مردم ایران قدی  به کار می از مرتضی قلی

المثل به خود گرفته است. آنقدر استفاده از این مصرع به عنوان عبارت ادبی در میان مردم رایج بسوده  ضرب

تک بیستسی زیسر نسیسز لکسر شسده اسست:             اند. های خود گنجانده ها و دوبیتی که شاعرانی آن را در غزل

  خدا یکی و محبت یکی و یار یکی دوئی به مذهب فرمانبران عشق خطاست/
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 تحجر مدرن در قرن بیست و یکم

 مائده مسگر/ کارشناسی ریاضینویسنده: 

را دراز جفت می کن  کنار ه  که اوج بگیرم و دست های  سفست   تاب می رود باال، پاهای 

زنجیر های تاب را می چابند. آنقدر باال رفته ام که حس می کن  آسمان در آغوش  جسا 

 گرفته است. باد می پیچید الی مانتو و روسسری ام و لسرز مسی انسدازد بسه جسانس .

 محیا سادات داد می زند: 

 اناردونه مواظب باش! -

 پاهای  را جمع می کن  و صدای  را بلند می کن  تا به گوشش برسد: 

 صدبار نگفت  فق  خانوم جون می تونه منو اناردونه صدا کنه؟! -

 و برایش چش  غره می روم که تکرار نشود! دهن کجی ام را می کند و جواب می دهد:

اگه االن خانوم جون بود می گفت انارِ دونه دونه، دخترِ یکی یه دونه؛ سرمای پاییز دزده  -

 مادر. چه وقته تاب بازیه تو این هوا؟!

 و قبل از اینکه دوباره اوج بگیرم، تاب را از پشت می گیرد: 

 بچه بازیت گرفته؟ بدو جمع کن. باید بری  خونه سمیه، بسه مسراسس  نسمسی رسسیس . -

ناچار از تاب پیاده می شوم، کوله پشتی ام را از دستش می گیرم و سالنه سالنه کسنسارش 

 . غرغرم می آید:  قدم می زن 

من نمی خوام بیام! به من چه که خاله چه جهیزیه ای برای سمیه خریده؟ به خدا تو  -

 قرن بیات و یک  دیگه زشته این کارا! 

 محیا سادات شانه باال می اندازد: 

 آره خب! به من و تو ربطی نسداره! ولسی مسی ریس  دور هس  خسوش مسی گسذره.  -

 بند های کوله را می فشارم: 

اصال مراس  رو برای ما نگرفتن که! برای کور کردن چش  و چال خانواده شوهر گرفتن.  -

 وگرنه ما چرا باید بری  تو کشو و کمد و اتاق خواب سمیه رو ه  سرک بکشی .

محیا جوابی نمی دهد اما همین سکوتش ه  نشان می دهد همچنان اصرارش برای رفتن 

 پابرجاست. 

 آخرسر وقتی کلید را می اندازد پشت در، می گوید: 

 ولی میای بری ! چون خاله ناراحت میشه. -

 و من جواب می ده : 

 مرغ تو ه  یه پا داره ها! -

 سالم دخترا! -بحث مان تا داخل خانه طول می کشد. مامان از آشپزخانه صدا می زند: 

 محیا مچ دست  را می گیرد و تا آشپزخانه می کشاند: 

 مامان تو به این دختر یه دنده ت یه چیزی بگو.  -

 سالم مامان جون. خاته نباشی! -من چاپلوس و حق به جانب می گوی : 

 علیک سالم. -مامان می خندد: 

 حاال شد دختر من؟ -و رو به محیا ادامه می دهد: 

 از فرصت استفاده می کن : 

آخه مامان این خواهر ما، یا به عبارتی دختر  -

. من چرا باید بیام وایاس   شما! حرف زور میزنه

تو آشپزخونه سمیه و ببین  خواهر شسوهسرش 

کله شو کرده داخل یخچال ببینه چی هاست 

چی نیات، من چرا باید وایا  ببین  جاریسش 

کریاتالو برمی گردونه ببینه فسراناسویسه یسا 

 ایسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسی؟!...

 مگه من گفت  به تو  -محیا می آید میان حرف : 

 مثل  ربطی داره؟ تو بشین یه گوشه روی مبل، سرتو

 همیشه فرو کن تو گوشیت!  

 به مامان که در سکوت مناظره مان را تماشا می کند، نگاه می کن  

 و حاضر جوابی ام گل می کند:

بدون  هرچی! چرا  خب چرا؟ چرا باید بیام تو این مراس  جهیزیه بینونه، برونه، چی -

با حضورم کارشونو تأیید کن ؟ خاله می خواد در دهن ملت رو ببنده، به   باید بیام و

 من چه!

کند؛ به سقف  مامان چپ چپ نگاه  می

را می زنس  بسه   خیره می شوم و خودم

زند زیر خسنسده و  راه. محیا پقی می آن

 می گوید:   دست به کمر

حاال شما کی هاتسی کسه حضسورت  -

 بسسساعسسسث تسسسأیسسسیسسسد بشسسسه؟!

دهن کجی اش را می کن  و بی توجسه، 

 فکر های متعجب  را بلند بلند می گوی : 

آخه سمیه دیگه چرا؟! مثال تحصسیسل  -

 کسسرده ی ایسسن مسسمسسلسسکسستسسه! 

محیا به طرز عجیبی با من ه  نظر مسی 

مگه به دانشگاه رفتنه؟ خود تو ه  این همه از ه  کالسی هات حسرص  -شود و می گوید: 

می خوری که همه ش درگیر فالن مارک و مد و مراس  های خاله زنکی ان! همین سمیسه، 

میدونی االن چند ماهه که به فکر مارک لوازم آرایش و لباس عروسی و نامزدی و بله بسرون 

 و پسسسساتسسسسخسسسستسسسسی و... اوف مسسسسغسسسسزم سسسسسوت کشسسسسیسسسسد!

آهای دخترا! حاال من هی هیچی نمیگ  دلیل نمیشه شما دوتسا  -صدای مامان در می آید: 

 هسسسی بسسسار خسسسالسسسه و دخسسستسسسرخسسسالسسسه تسسسون کسسسنسسسیسسسد هسسسا!

 خجالت زده می خندی  و من سعی مسی کسنس  خسرابسکساری مسان را درسست کسنس : 

نه مامان جان. بحث سمیه نیات. محیا راست میگه؛ تو دانشگاه  وضع همینه. بعضی ها  -

فق  میان دانشگاه که مدرک شونو قاب کنن بزنن به دیوار. وگرنه این تحصیالت مثال عالیه 

شون به هیچ درد مملکت نمی خوره. نه موقع درس خوندن کار مفیدی می کنن، نه بسعسد 

زارن. بعدم میشن مادر های آینده ی این مملسکست؛  فارغ التحصیلی تو جامعه اثر مثبتی می

همه ش مشغول خرید و مارک لباس و مانیکور و پدیکور و ریخت و قیافه ی خونه شون و 

 چش  و ه  چشمی با فسک و فسامسیسل! تسحسجسر مسدرن کسه مسیسگسن، هسمسیسنسه!

 محیا خنده اش را قورت می دهد: 

 یه لحظه نفس بگیر! حاال اگه سخنرانیت تموم شد پاشو حاضر شو بری ! دیسسسسره! -

 شما حاضر نمی شی مامان؟  -و به مامان نگاه می کند: 

 آره ماخره کن! تو که درک نمی کنی چی میگ ! -زن :  زیرلب غر می

 مامان اما دست به سینه نگاه مان می کند:

خب! واقعیت اینه که استثنائا تو این مورد من  با خواهرت موافق . تنها راه مبارزه با این  -

 رسومات بی فایده، تحریمشه!

 استثنائا؟ -من با حرص می گوی : 

 تحری ؟ -و محیا همزمان با تعجب می گوید: 

حاال ه  به جای بار گذاشتن کله پاچه ی مردم، برید لباس  -مامان مهربان لبخند می زند: 

محیا دمغ شده، سعی در عوض کردن نظر مامان دارد: . هاتونو عوض کنید                      

ولی خاله ناراحت میشه ها! -    

 اما من پیروزمندانه می خندم: 

آفرین به مامان روشنفکر من!  -  

*** 

با روحیه اسالمی و در محی  اسالمی، زن می تواند به کسمسال                

گرایی ها  واقعی خود برسد؛ دور از آن هرزگی ها، دور از آن تجمّل

 شسدن و حسقسیسرشسدن در مسقسابسل مصسرف. و دور از پاست

من به خان  های مالمان، به خان  های جوان و به خانس  هسای  

گرایی که غسرب مسثسل  دار عرض می کن : سراغ این مصرف خانه

جان جوامع دنیا و از جمله جوامع کشسورهسای درحسال  خوره به

توسعه و کشورهای رو به پیشرفت و از جمله کشورما انسداخستسه 

است، نروید. مصرف باید در حدّ الزم باشد، نه در حسدّ اسسراف. 

خان  های کاانی که هماران شان یا خودشان ماؤولیت هسایسی 

در بخش های مختلف کشور دارند، باید از لحاظ دوری از اسراف، نابت به دیگران الگو باشنسد.         

باید برای دیگران درس باشند و نشان دهند که شأنِ زن مالمان باالتر از این حرف هاست که اسسیسر 

زر و زیور و جواهر آالت و از این قبیل شود. نمی خواهی  بگویی  اینها حرام است؛ می خواهی  بگویی  

شأن زن مالمان باالتر از این است که در دورانی که بایاری از مردم جامعه ما محستساج کسمسکسنسد، 

آالت بخرند، وسایل زندگی رنگارنگ بخرند و در انسواع و  کاانی بروند پول بدهند طال بخرند، زینت

 اقاام روشها و منشهای زندگی، اسراف کنند. اسراف، الگوی زن مالمان نیات.
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 خانه پدری؛ از واقعیت تا بزرگ نمایی یک خرده  فرهنگ 

 زهرا سامانی/ کارشناسی علوم سیاسینویسنده: 

 

خانه پدری  فیلمی است به کارگردانی، نویاندگی و تهیه کنندگی کیانوش عیساری کسه در 

 ساخته شده و خبر توقیف آن، این روزها بایار بر سر زبان ها افتاده است.  5713سال 

های خشن با مشکسالتسی  اکران شده بود به دلیل وجود صحنه  5737این فیل  که در دی ماه 

در اکران رو به رو شد و در همان روز اول اکران عمومی توقیف شد. اکنون پس از پنج سسال 

فیل  خانه پدری با اصالحاتی جزئی و با رده بندی سنی باالی پانزده سال در تاریخ یک آبسان 

در سینماهای ایران اکران شد اما پس از پنج روز در شش  آبان مجددا و این   5731ماه سال 

 توقیف شد.  -و نه وزارت ارشاد-بار با دستور ماتقی  دادسرای فرهنگ و رسانه 

این فیل  که داستان اتفاق هسای یسک خسانسه 

اوایسل حسکسومست )    57۳1قدیمی را از سال 

کند با بازیسگسران  روایت می  5733رضاشاه ( تا 

مطرح و سرشناسی چون مهدی هاشمی، شهاب 

حاینی، مهران رجبی و نازنین فراهانی ساخته 

شده و سعی دارد ماائل و مشکالت برخی زنان 

 بکشد.  سال اخیر به تصویر  3۳ایران را در 

پس از توقیف اولیه، کارگردان خانه پدری کسه 

متعهد به تغییر یا حذف صحنه هسای خشسن 

فیل  شده بود، به این تعهد عمل نکرد. عسیساری 

تنها بیان کرد که نمی خواهد ماهیت و بسنسای 

اصلی فیل  دچار تغییر شود. در نتیجه دادسرای 

فرهنگ و رسانه حک  به توقیف نمسایسش ایسن 

 فیل  داد. 

عمده انتقادات به فیل  از ایسن نساحسیسه وارد 

شود که متکی بر همان نماد گرایی افراطسی  می

در فیل ، کل فیل  را به جامعه مذهبسی ایسران 

کند. موضوعی که رواب  عمومی دادسرای عمومی  دهند و از این منظر قضاوت می تعمی  می

و انقالب تهران ه  در خصوص علت توقیف فیل  خانه پدری به آن اشاره کرد، این بود کسه 

این فیل ، به نحوی توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ی ایران و ترویج خشونت علیه زنان و 

 اسالمی است. -زیر سوال بردن برخی رسوم و فرهنگ ناب ایرانی

این فیل  نکات ظریفی را در دل خود جای داده است. برای مثال در ناخه اصلی این فیلس ، 

شمشیر تعزیه به بدن دختری که مرتکب اشتباهی شده و مورد غضب پدر و برادر خود قسرار 

گرفته است نشانده می شود و از این راه باورهای دینی و فرهنگ ملی و دینی مورد هجسمسه 

قرار می گیرد. شاید به ظاهر چنین امری چندان مورد توجه و عنایت بیننده قرار نگیسرد امسا  

هر چه که هات تعزیه در آداب و رسوم ما ریشه ی چندصد ساله دارد و استفاده ی ابزاری از 

 آن برای نشان دادن چهره و شخصیت متعصب پدر در فیل ، اصال کار درستی نیات. 

بدیهی است که در اغلب خانواده های سنتی و مذهبی همیشه مقام زن مورد احستسرام بسوده 

کسه در  اند. صرفا این های قرآنی و دینی این طور از ما خواسته است. زیرا تعالی  اسالم و آموزه

های به ظاهر مذهبی این امر رعایت نشده و برای مقام زن و دختر ارزش الزم  بعضی از خانواده

ها دارند قابل تعمی  به کل جامعه مذهبی ایران  اند و یا رفتارهای ناشایاتی با آن را قائل نشده

توان عنوان کرد که حقوق و احترام زنان در طی این سال ها تا این حسد مسورد  نیات و نمی

 اجحاف قرار گرفته و از بین رفته است. 

چه که در اسالم حقیقی وجود دارد این است که گناهکاران به سمت تسوبسه سسوق داده  آن

شوند. یک پدر مومن و تعزیه خوان اباعبداهلل علیه الاالم، جان دختر جوانش را به خساطسر  می

اشتباهی که مرتکب شده نمی گیرد؛ همچنان که در 

تاریخ موارد مشابهی وجود داشته که دختری مرتکب 

اشتباهی شده اما از سوی خانواده مذهبی خود طسرد 

نشده است، خانواده پشتیبان دختر خود بوده انسد و 

این گونه که به طور واضح در صحنه هایی از فسیسلس  

رحمی، دختر را  نشان داده می شود با سنگدلی و بی 

تسوان  کند! در واقسع مسی در زیر زمین خانه دفن نمی

گفت فیل  خانه پدری یک فرهنگ نیات که بستسوان 

آن را به کل جامعه تعمی  داد بسلسکسه یسک خسرده 

فرهنگ غل  و اشتباه در برخی از نقاط کشور اسست 

که متاسفانه با عنوان نماینده فرهنگ اصیل دینی جا 

زده شده و فرهنگ سنتی ایران را خشن و بی رح  و 

کند. اکران این فیل  در خسارج از  متحجر معرفی می

کشور ه  قاعدتا چهره ی مطلوبی از فرهنگ و فضای 

 های ایرانی نشان نخواهد داد.  خانواده

همچنین تعدادی از منتقدان پیشکاوت سینما نسیسز 

این فیل  را از نظر تکنیکی، فضاسازی و شخسصسیست 

اند. در پایان کالم باید توجه داشت که کیانوش عیاری کارگردان  پردازی بایار ضعیف داناته

باسابقه و با تجربه ای است و چندین اثر فاخر و درخور توجه در مجموعه آثار او مشساهسده 

شسد )کسمسا  شود. اگر این فیل  بدون هیاهوی رسانه ای و در بوق و کرنا کردن اکران می می

اینکه مشابه صحنه های خشونت بار خانه پدری در فیل  هایی چون مغزهای کوچسک زنسگ 

زده ه  وجود دارد و با چنین مشکالتی در اکران مواجه نمی شوند(؛ شرای  شنیسده شسدن 

نقدهای درست و منصفانه نیز فراه  می آمد. اتفاقی که ه  اکنون تحت الشعاع توقیف و رفع 

  توقیف های پی در پی و بازی های رسانه ای قرار گرفته و راه نقد موثر را باته است.


