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پوران شریعترضوی
فارغ از نام بزرگ همسر

هفتــه گذشــته پــوران
شــر یعت ر ضو ی
زنان ماندگار
درگذشــت .زنــی کــه
بــا عنــوان همســر
دکتــر علــی شــریعتی
شــناخته میشــد امــا
وقتــی زندگینامهاش را
میخوانیــم میبینیــم
بایــد بــه او بهعنــوان
یــک چهــره علمــی و
فرهنگی جدا از این عنوان پرداخته شود.
نــام اصلیاش بیبیفاطمه شــریعترضوی بود و
ســال ۱۳۱۳به دنیا آمــد .کودکی او با شــهادت علی
اصغــر یکــی از برادرانش هنــگام دفــاع از مرزهای
ایــران در جنــگ بــا شــوروی و جوانــیاش بــا یــک
واقعه مهم تاریخ معاصر گذشــت .یعنی شهادت
بــرادرش مهدی شــریعترضوی در  16آذر .1332
روزی کــه بهدلیــل شــهادت او و دو همکالســیاش
تــا بــه حــال هــم بهعنــوان روز دانشــجو شــناخته
میشــود .پوران شــریعت رضــوی ســال  ۱۳۳۴وارد
دانشسرای عالی تهران شــد و رشته ادبیات فرانسه
خواند و وقتی دانشــکده ادبیات مشــهد افتتاح شــد
بــا تصمیــم پــدرش به مشــهد رفــت و آنجــا درس
خواند .دانشگاهی که در آن علی شریعتی استادش
شــد .ســال  1336اســتادش بــه او پیشــنهاد ازدواج
داد اما او میخواســت درســش را به پایان برساند و
برای همین به این درخواســت پاســخ منفی داد اما
دکتر شــریعتی یک ســال تــاش کــرد و باالخره آن
دو در ســال  1337ازدواج کردند .ســال  1341یعنی
 4ســال پــس از ازدواج دکتــرای ادبیات فارســیاش
را از دانشــگاه ســوربن فرانســه بــا پایاننامــهای کــه
عنوانش توصیف طبیعت در شــعر تغزلی فارســی
در قــرن هفتم بود ،گرفــت .زندگــی او و فرزندانش
با مرگ دکتر شــریعتی شکل دیگری گرفت .هنگام
مرگ دکتر در ســال  1356آنها  4فرزند داشــتند که
بزرگترینشان تنها  18سال داشت.
در طــول زندگــی مشــترک و پــس از مــرگ دکتــر
شــریعتی بارهــا بهدلیل مخالفتهــا و طعنههایی
کــه به دکتر زده میشــد آزار دید و ســعی میکرد از
همسرش دفاع کند.
او زندگــیاش بــا دکتر شــریعتی را در کتاب طرحی
از یک زندگی شــرح داده اســت .کتابی که جلد اول
آن به زندگینامه و جلد دومش به نقدها و نظرهای
دکتر علی شریعتی اختصاص دارد .چند سال بعد
هم کتاب یادگاران مانا را هم به مناسبت بیستمین
ی منتشر کرد.
سالگرد شهادت دکتر علی شریعت 
پــوران شــریعت رضــوی  ۲۶بهمــن  ۱۳۹۷در ۸۴
سالگی و پس از یک دوره بیماری درگذشت.
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زندگانی فاطمه زهرا

(س)

موضــوع ایــن کتــاب گزارشــی از زندگانــی
دختر پیغمبر اســت .بزرگترین بانوی اسالم
برشی از کتاب
فاطمه یا فاطمه زهــرا .ولی خواننده خواهد
دیــد ،آنچــه در ایــن مجموعه فراهــم آمده
تنهــا سرگذشــت زندگــی شــخصی نیســت،
رویدادهایی است آموزنده و عبرت آمیز -هر
چند گزارش زندگی شــخصیتهای بزرگ و
برجســته تاریخ خود درســی آموزنده است.
آنچه در این صفحات میخوانید تحلیلی از
چند حادثه شــگفت است که قرنها پیش از
زمان ما رخ داده است ،اما اگر قهرمانان این
حادثههــا را از حادثهها جــدا کنیم ،خواهیم
دیــد آن حادثههــا در طــول تاریــخ حتــی در
زمــان ما نیــز در گوشــهای از جهــان رخ داده
اســت و میدهد .اگر زمــان و مکان رویدادهایی که درباره آن ســخن می گوییم،
با ما فاصله بسیار دارد ،آثاری که از آنها به جای مانده نه تنها دیرینگی نگرفته،
بلکه تازگی خود را همچنان نگاه داشته است.

نام کتاب :زندگانی فاطمه زهرا(س)
نویسنده :سید جعفر شهیدی
ناشر :دفتر نشر فرهنگ اسالمی
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زن زیباست
و زیباتر از او
جای پای اوست
بر صفحات کاغذ.
نزار قبانی

عکس :اوژن شيراوژن

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
درخواســت از
استانداران برای حمایت
از مشــاغل خانگــی و
صنایــع دســتی تولیــدی
زنان /مشــاور وزیر کشــور
در امور زنــان و خانواده از
استانداران سراسر کشور خواست از مشاغل خانگی
و صنایع دســتی تولیدشده توسط زنان در استانها
حمایــت کننــد .فریبا نظری از اســتانداران سراســر
کشــور درخواست کرد به منظور حمایت از مشاغل
خانگی و صنایع دســتی هر اســتان بویــژه تولیدات
زنــان ،بــا ابــاغ بــه تمامــی دســتگاههای اجرایــی
اســتان؛ مقرر کنند برای اهــدای هدایای غیرنقدی
در مناســبت هــا و قدردانــی از گروههــای مختلــف
از محصــوالت تولیــدی زنان بویژه زنان سرپرســت
خانوار استان خود ،خریداری و استفاده شود.

تعییــن ســهمیه
ویــژه بــرای زنــان در
فهرستهای انتخاباتی/
ســخنگوی وزارت کشــور
در تشــریح الیحــه جامع
انتخابــات بــا اشــاره بــه
مــاده  ۲۶ایــن الیحــه گفت :احــزاب بــرای اســتفاده از
امــکان موضــوع این مــاده بایــد حداقل یک ششــم از
فهرست نامزدهای معرفی شده خود در سراسر کشور
را بــه زنــان اختصــاص دهنــد .سیدســلمان ســامانی
همچنین از اختصاص شــعب ویژه برای رســیدگی به
تخلفــات انتخاباتــی خبــر داد و گفت :قــوه قضائیه به
منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم و شکایتهای
انتخاباتی حسب درخواســت هیأت اجرایی در سطح
کشور با اختصاص شعبه موجود یا تشکیل شعب ویژه
به جرایم و شکایت انتخاباتی رسیدگی میکند.
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آیــتاهلل عندلیــب
همدانــی ازدواج بــا
کــودکان را حــرام اعــام
کــرد /آیــتاهلل عندلیب
همدانــی ،اســتاد درس
خــارج حــوزه علمیــه
قــم گفــت :ازدواج با کــودک به غیر از مــواردی که
صرفاً قصد محرمیت باشــد ،حرام اســت .بنده با
جرأت تمام میگویم کــه فتاوایی که بعضیها در
مــورد ازدواج با هدف اســتمتاع از کودک گفتهاند،
قطعاً باطل اســت .وی افزود :کودک یعنی کســی
که بلوغ جنســی الزم را ندارد و مهمتر اینکه رشــد
عقالنی مناســب بــرای تشــکیل خانواده نــدارد و
تعیین سن ،به لحاظ مناطق جغرافیایی و زمانها
متغیراســت و در ایــن زمینه فقیه بایــد به نظرات
جامعه شناسان و روان شناسان توجه کند.

برگزاریچهاردهمین
نمایشــگاه زنــان و
تولید ملی /سرپرســت
اداره کل امــور بانــوان
شــهرداری تهــران از
برگزاری چهاردهمین
نمایشــگاه زنان و تولید ملی از  ۱۵تا  ۲۴اسفندماه
در محل دائمی نمایشــگاههای شــهرداری تهران
توگــو خبــر داد .فاطمــه راکعــی
در بوســتان گف 
بــا بیــان اینکــه ثبتنــام متقاضیــان شــرکت در
نمایشــگاه از ابتدای بهمن ماه آغاز شد ،گفت :در
دورههای گذشــته حدود  ۳۰درصــد از غرفهها به
مراکز کوثر اختصاص مییافت ،این بار اما تالش
میکنیــم ســهم کوثرهــا را افزایــش دهیــم .ایــن
نمایشــگاه از  ۱۵تا  ۲۴اسفند از ســاعت  ۱۰تا  ۲۱در
بوستان گفتوگو برگزار میشود.

