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بنفشه حجازی؛ نخستین
پژوهشگر زن پس از انقالب

بنفشــه حجــازی یکــی
از پژوهشــگران مطــرح
زنان ماندگار
ایران اســت کــه پژوهش
هایــش هــم بــه زنــان
مرتبــط اســت .او ســال
 1333در بروجــرد بــه
دنیا آمد .پــدر و مادرش
هــر دو معلــم بودنــد و
او بــرای اینکــه خواســته
پــدر و مــادرش را انجــام
دهد همیشــه شاگرد اول
و جایــزه پــدر و مادر بــرای این تالش ،کتــاب بود .وقتی
دیپلمش را گرفت چون درســش خوب بود ،همه فکر
میکردند او رشــته پزشکی را دنبال میکند اما حجازی
رشــته علوم اجتماعی دانشــگاه تهــران را انتخاب کرد
و قبول هم شــد؛ بــدون اینکه از این انتخاب پشــیمان
شــود .حاال دیگــر برای پــدر و مــادر درس نمیخواند و
دوست داشت تحقیق کند و مقاله بنویسد .البته با این
حال در دانشــگاه هم شــاگر د اول میشد .در کنار علوم
اجتماعــی ،حجــازی بــه ادبیــات هــم عالقه داشــت و
حضور در کالسهای غالمحسین صدیقی عامل عالقه
او به پژوهشهای ادبی شد .وقتی میخواست لیسانس
بگیرد انقالب اسالمی ایران پیروز شد .البته آن زمان در
کنار تحصیل به صورت ساعتی در کانون پرورش فکری
به کتابدارها درس میداد که درسهای آن کالسها را
بعدها در کتاب «ادبیات کودکان و نوجوانان» (ویژگیها
و جنبههــا) چــاپ کــرد که کتــاب درســی دانشــگاهها و
منبع کنکور شــده اســت .اولین کتابی که نوشت درباره
ایرادهای اندیشه کمونیســتی بود که منتشرش نکرد و
اآلن میگوید به دلیل تجربه کمی که آن زمان داشت از
این کار خوشحال است ،اما  ۳۰سال بعد اندیشههایش
را دربــاره همــان موضــوع در قالب یک رمــان در کتاب
«ایمپاالی سرخ» نوشت .اولین کتابی هم که از او منتشر
شد مجموعه شعر «رویای انار» بود.
اما اثری که باعث شد نام او به عنوان نخستین پژوهشگر
زن پس از انقالب مطرح شود مجموعه ۶جلدی بررسی
تاریخی زنان« ،زن به ظن تاریخ» بود که اولین جلد آن
را ســال  ۱۳۷۰منتشر کرد .او  ۵سال فیشبرداری کرد تا
به بررســی تاریخ حیات اجتماعی زن در ایران بپردازد.
مسیر او در زمینه پژوهش زنان با انتشار کتابهایی چون
 ۶جلد بررســی تاریخی زنان ادامه پیدا کرد .زنان ترانه؛
بررسی حضور زن در ترانهها و اشعار عامیانه ،چند کلمه
از مادرشوهر (بررسی جایگاه زن در امثال حکم و اشعار
عامیانه زبان فارســی) و رمانهایی چون اعترافات یک
عکاس ،بیســکویت نیم خورده ،نرگس ،ماه گریخته در
پیراهــن ،مجموعه شــعر اعتراف میکنــم ،نپرس چرا
ســکوت میکنم ،به انکار عشــق تو ناگزیرم و گزارشی از
ســتونزار و کتابهــای دیگری چــون ادبیات کــودکان و
نوجوانان؛ ویژگی ها و جنبهها ،دایره حیرت؛ زندگینامه
علمــی و ادبی حکیم عمر خیــام و تاج الّرجــال :رابعه
عدویه از نوشتههای او هستند.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

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

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :دومین دوره مسابقات کشوری آفرود در منطقه آزاد ماکو
عکس :علی تقوی

رز برفی

دو داســتان موازی از گذشــته و حال ،تکرار تاریخ
در شــکل و قالبــی نــو .داســتان جهــل و نادانــی
برشی از کتاب
بشــر ،جهالتــی کــه همــواره گریبانگیــر بشــریت
بــوده و هســت ،جهلــی کــه فقــط شــکل عــوض
میکنــد ،خــود را بــه روز میکنــد و با چهــرهای نو
درصــدد فریــب آدمیــان برمیآید .سوءاســتفاده
از حماقــت و جهــل و باورهــای افــراد در جهــت
تأمین منافع خود .داســتان خام شدن انسانها،
داستان شســتومغزی انســانها .و داستان زنی
کــه نمیخواهــد بپذیــرد ،نمیخواهــد بــاور کند،
نمیخواهد با واقعیت روبرو شــود .داســتان زنی
کــه تنهــا راه رویارویی بــا واقعیات را فراموشــی و
فــرار میدانــد .گمشــدن و گموگــور کــردن خود.
پس میگریزد ،از خودش ،از واقعیت ،از گذشته،
و میخواهــد دنیایــی ذهنی بســازد بــر پایه واقعیــات مطلوب خــودش« .رز برفی»
داستانی چالشبرانگیز و پرسشگر.
اسم کتاب:رز برفی
نویسنده :لولو تیلور
مترجم :مریم مفتاحی
ناشر :نشر ثالث
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دوستت خواهم داشت
باشد که هر پنجره
خاطرهای باشد
نیکی فیروزکوهی

عکس :الناز قندفروش

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
واکنش مــوالوردی به
فشارهای وارده بر پروانه
سلحشــوری  /دســتیار
ویژه رئیس جمهوری در
امور حقوق شــهروندی
در صفحــه اینســتاگرام
خود نوشت:
پروانــه سلحشــوری در مقــام ایفــای وظایــف
نمایندگــی ،تــاوان پایبنــدی بــه ســوگند خــود و
پشتپا زدن به عافیت طلبی را می پردازد.امثال
ا و بــا به جان خریــدن انواع تهدیدهــا ،توهینها
و تحقیرهــا به صندلی های ســبز مجلس اعتبار
میبخشــند؛ بــه جــای قــدر دیــدن و بــر صــدر
نشستن ،انگشت های اتهام به سمت آنان نشانه
نرود.

حذف مهریه؛ خوب
یــا بد؟ /نایــب رئیس
کمیســیون فرهنگــی
مجلس گفت :حذف
کلــی مهریــه آن هم
بــا وضــع قانــون،
پایمال کردن حقوق زنان است .با ورود قانون
و حــذف کلــی مهریــه ،در طــاق زنــان دچار
مشکالت عدیده خواهند شــد .سیده فاطمه
ذوالقــدر با بیــان ایــن مطلب اظهار داشــت:
تالشهایــی که برای تحقــق مطالبات فعلی
زنــان در چارچــوب شــریعت و قانــون انجام
شــده چقدر نتیجه بخش و قابل اجرا بوده که
حاال قرار باشــد مهریه حذف و جامعه زنان را
از حق مسلمشان محروم کنیم؟
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آمارهــای جهانــی از
آســیبهای زنــان در
دنیــا /متخصص ســازمان
پزشــکی قانونــی تهــران
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه
خشــونت علیه زنان منجر
بــه ایجــاد عــوارض روانــی ،جســمانی و بیمــاری زنانه
در خانمها میشــود نیاز اســت تــا هر زن آســیب دیده
مراجعهکننــده قبــل از هــر چیــز از نظــر آســیبهای
روانــی مــورد ارزیابی قرار گیــرد .فریده خدابنــده افزود:
 30درصد از خشونتها از طرف غیر همسر ۷۰ ،درصد
از طرف همسر و زنانی هم که تجربه خشونت از طرف
همسر را داشتهاند افسردگی در آنها دو برابر بیشتر دیده
شده است .همچنین در دنیا حدود  ۷۵۰میلیون دختر
و زن در ســن زیــر  ۱۸ســال ازدواج کردهاند ۱۲۰ ،میلیون
زن و دختر نیز تجربه ارتباط جنسی اجباری را داشتهاند.

آمارهاازشانسکمتر
زنان برای ازدواج دوم
خبر میدهد/آمارهای
ســازمان ثبــت احوال
نشــان میدهــد کــه
نســبت جنســی افراد
بیهمسر در اثر طالق این گونه است که  ۱۷۹زن
در برابر  ۱۰۰مرد به ثبت رســیده واین آمار نشان
میدهد شــانس مردان برای ازدواج مجدد پس
از طالق بیشــتر از زنان است .آخرین سرشماری
انجام شــده توسط مرکز آمار نشــان میدهد که
 ۳میلیــون و  ۸۳۹هزار و  ۸۸۴فرد بدون همســر
هســتند که ســهم زنــان از این تعــداد  ۸۱درصد
است که  ۶۲درصد آنها در اثر فوت همسر در این
آمار قرار گرفتهاند.

