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پوران شجیعی
استاد متعهد ادبیات فارسی
نــام پــوران شــجیعی
بهعنــوان اولیــن اســتاد
زنان ماندگار
زن در دانشــکده ادبیات
دانشــگاه اصفهان ثبت
شده است .یکی از زنانی
کــه بــا گرفتــن دکتــرای
رشــته ادبیــات فارســی
در ایــن رشــته توانســت
نامــش را مانــدگار کنــد.
او ســال  1308هجــری
شمســی در تربــت
حیدریه خراسان به دنیا آمد و بعد از به پایان رساندن
دوران متوســطه بهعنــوان یکــی از نخســتین دختران
شــهرش به دانشــگاه تهــران راه پیدا کرد .او که رشــته
ادبیات فارســی را انتخاب کرده بود در دانشگاه شاگرد
اســتادان بزرگــی چون بدیــع الزمــان فروزانفــر ،علی
اصغــر حکمت ،دکتر مــدرس رضوی و دکتر خطیبی
شــد و ســال  1343با درجه ممتاز دکترایــش را در این
رشــته گرفت .بالفاصله پس از پایان تحصیلش چون
در سه شهر مشهد ،اصفهان و شیراز دانشکده ادبیات
تازه تأســیس کرده بودند و به اســتادان این رشــته نیاز
داشــتند ،تدریس در دانشگاه شــیراز را آغاز کرد .دکتر
صورتگر از دکترشــجیعی خواســت ســخن ســنجی را
تدریس کند .درسی که طرفداران زیادی داشت و هنوز
هم بســیاری از دانشجویان دیروز او را با درس «سخن
سنجی»میشناسند.
اما حضورش در دانشــکده ادبیات شــیراز طوالنی نبود
و با تأســیس دانشگاه پهلوی ،وضع دانشگاه را مناسب
مانــدن ندیــد .خــودش میگفــت« :پــس از تأســیس
دانشــگاه پهلــوی ،با دخالــت امریکاییها در دانشــگاه
شــیراز ،بعضــی دروس مثــل گذشــته اجــازه تدریــس
نداشتند،همانندسبکشناسی،تاریخادبیاتوبسیاری
دیگر .اعتراض هم هیچ تأثیری بر آن نداشت».
به همین دلیل به اصفهان رفت و در این شهر تدریس
را بهعنوان اولین اســتاد زن دانشــکده ادبیات این شهر
آغاز کرد و پس از چند ســال از اصفهان به تهران رفت
و در دانشسرای عالی تدریس کرد و در همین دانشسرا
هم بازنشسته شــد .او در دوران تدریس یک دوره برای
فرصت مطالعاتی به انگلستان رفت.
دکتــر شــجیعی کارنامــه تحقیقــی ارزنــدهای دارد و
کتابهایــش در بســیاری از تحقیقات منبع محســوب
میشــوند .کتابهایــی چــون ســبک شــعر پارســی در
ادوار مختلــف ،معانی حروف مفــرد ،نثرهای عرفانی
و فلســفی ،مسافر سرگشــته ،صور معانی شعر فارسی
درمکتب درون نگری ،جهان بینی عطار و منظومههای
درباری ایــران .مقالههای مکتب برون نگری در شــعر
پارســی ،ســفری به خانه خدا ،تجلی عشــق در اشــعار
مولوی و قرن اضطــراب ،تاریخ پژوهی هم از دیگر آثار
مطرحدکترشجیعیهستند.
او پس از بازنشستگی برای تدریس به دانشگاه آریزونای
امریکا رفت و در همان کشور هم درگذشت.
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سردبیر :فائزه جمالی عالم
صفحه آرایی :محمد عباسپور

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
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این هیوال تو را دوست دارد

رمــان
ایــن هیــوال تــو را دوســت دارد یــک ِ
غافلگیرکننــده اســت .نویســنده جــوان این
برشی از کتاب
رمــان از زنی نوشــته که در خانــهای کوچک
دچــار ماجراهایــی بزرگ میشــود .زنی که
ِ
تنهایش گذاشــتهاند و حاال او میخواهد در
البــهالی روزمرگیاش امیدی بــرای زندگی
بیابد .این رمان با مشــی رئالیســتی نوشــته
شــده و نویســندهاش بــا نگاهــی دقیــق بــه
درشت پیرامونش
کوچهها و آدمهای ریز و
ِ
نــگاه کــرده اســت .بــرای همیــن اســت که
قهرمان او چیزهایی را میبیند که شــاید در
ِ
نگاهی عادی به چشم نیایند .در واقع لیلی
زن تنها گذاشته شده
مجیدی
داســتان یک ِ
ِ
را نوشته که میخواهد سرنوشتش را عوض
کند .او نه مظلوم اســت ،نه قهرمان ،فقط دنیا با او خوب تا نکرده اســت .او باید
آن خویش و وقتی باران میبارد تازه فاجعه
آن خود داشته باشد ،اتاقی از ِ
خانهای از ِ
آغاز میشود…
نویسنده :لیلی مجیدی
انتشارات :نشر چشمه
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هرجادستميگذاري
گلهايهميشهبهارميرويد
عکس :زهرا جالل

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
بــا تصویــب مجلــس
والدین سهلانگار مجازات
میشــوند /نماینــدگان
مجلــس با حضــور معاون
رئیــس جمهــوری در امور
زنــان و خانــواده در صحن
مجلس شــورای اســامی برای دفاع از تصویب ماده
 ۹الیحــه حمایــت از اطفــال و نوجوانــان اعاده شــده
از شــورای نگهبان ،مقــرر کردند :والدینــی که بهدلیل
بیتوجهی و ســهلانگاری منجر به فــوت یا جراحات
فرزندانشــان شوند مجازات میشــوند .نمایندگان در
ادامــه جلســه علنی روز  15اردیبهشــت مــاه مجلس
شــورای اســامی الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان
را برای تأمین نظر شــورای نگهبان با  ۱۵۰رأی موافق،
 ۱۸رأی مخالف و  ۷رأی ممتنع از  ۲۲۵نماینده حاضر
تصویب کردند.

طــرح شناســایی
زنــان سرپرســت
خانــوار در حال انجام
اســت /معاون رئیس
جمهــوری در امــور
زنــان و خانواده گفت:
طرح شناسایی زنان سرپرست خانوار که آمادگی
شــروع فعالیــت در مشــاغل خانگــی را دارند با
همــکاری جهاد دانشــگاهی و وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در حال انجام است .معصومه
ابتــکار با بیان اینکه طراحی و تأمین بودجه این
پــروژه از ســوی معاونت ریاســت جمهــوری در
امــور زنــان و خانــواده انجام شــده اســت افزود:
جهــاد دانشــگاهی و وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی وظیفه اجــرای این طــرح را برعهده
دارند.
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آمــار طــاق در کشــور
 2درصــد کاهــش یافتــه
مدیــرکل
اســت/
یهای فرهنگی
پیشــگیر 
و اجتماعــی معــاون
اجتماعــی و پیشــگیری
از وقــوع جــرم قــوه قضائیه گفــت :در  9ماهه ســال
 97آمار طالق نســبت به ســال ماقبــل آن  2درصد
کاهش یافته اســت .علی محمــد زنگانه با تأکید بر
اینکــه در ســال  96بیــش از  100هــزار و  675پرونده
طالق در دادگاههای سراســر کشــور به ثبت رســیده
اســت ،خاطرنشــان کــرد :در ســال  97آمــار طــاق
بــه  100هــزار و  514درخواســت رســید کــه نســبت
بــه ســال مشــابه قبــل  2درصــد کاهــش را نشــان
میدهد.

نــرخ حــق بیمــه و
شــرایط بازنشســتگی
زنانخانهدار/مدیرکل
تأمیــن اجتماعــی
غــرب تهــران دربــاره
بیمــه زنــان خانــهدار
گفت :یکــی از دغدغههای زنان خانــهدار ،آینده
آنهاست لذا به منظور از بین بردن دغدغه این
زنان بیمه این گروه را در دســتور کار قرار دادهایم
و بر این اســاس قرار شده اســت زنان خانهدار از
 ۱۸تا  ۵۰سالگی در صورت تمایل به نزدیکترین
شعبه محل سکونت خود مراجعه و درخواست
بیمــه کننــد .البتــه زنــان مجــرد هــم میتوانند
درخواســت بدهنــد و از ایــن فرصــت بهرهمنــد
شوند.

