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حسی که تجربه میکنیم

اردک کوچولوی من! داستانِ تو ،مورد توجه همه دختران
و زنــان قــرار خواهــد گرفــت .تمــام زنانــی کــه در ژرفنــای
برشی از کتاب
وجودشــان ،همــواره با رنــج و درد غم انگیز «اردک ســیاه
و زشــت و کوچولــو» بــودنِ خود آشــنا بودهانــد ...آنها ،در
داســتانِ زندگــیِ تــو ،بخشــی از ماجراهــای شــخصیِ
خــود را باز خواهند یافت؛ و هیــچ زنی ،در کل این عالم
خاکــی وجود ندارد که دســت کــم برای یک بــار هم که
شــده ،با چنیــن احساســاتی مواجه نشــده بوده باشــد!
حتــی زیباتریــن زن عالم نیز دســت کــم در یک نوبت،
احساساتی به مانند تو داشته است...
مــی دانــی ،ایــن بــه آن خاطر اســت که «کمــال» در
چیــزی به مانند زیبایی صورت یــا ترکیبِ هماهنگ
خطــوط صورت یا حتی اندامــی موزون جای نگرفته
اســت ...زیــرا «کمــال» مطلقاً بــه این جهــانِ خاکی
تعلق ندارد ...راســتش را بخواهی ،این میتواند کتاب خوب و ارزشمندی نیز برای مردان
عادت بدی
باشــد .با مطالعه
داســتان زندگیِ تو ،آنها متوجه خواهند شد که براستی ،چه ِ
ِ
را در وجو ِد خود پرورش داده اند؛ و اینکه اغلب ،به اشتباه ،بنا به اصولی که معلوم نیست
از کجا نشــات گرفته اســت ،صرفاً به زنانی دل میبندند که به عنوان «زیبا» در نظر گرفته
میشوند...
نام کتاب :من دختری زشت رو بودم
نویسنده:آنماری سلینکو
مترجم :فریده مهدوی دامغانی
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مسجد نصیرالملک شیراز

زهــره صفاتــی یکــی از
زنــان مجتهــد ایــران
زنان ماندگار
اســت که در قید حیات
اســت و از تألیفــات و
مشاورههای او استفاده
میشــود .او سال 1328
در آبــادان به دنیا آمد و
در سال  1345همزمان
بــا اینکــه در دبیرســتان
تحصیــل میکــرد ،بــه
حوزه علمیه آبادان هم
میرفت .او در حوزه علمیه آبادان دروس سیوطی،
مغنی االدیب و بخشی از «معانی بیان» و لمعتین
را خواند و پس از آن برای ادامه تحصیل به قم رفت
و در محضــر اســتادانی چون جعفر ســبحانی ،علی
مشــکینی ،محمدعلی حقی ســرابی ،محمدحسن
احمدی فقیه یزدی و محمد فاضل لنکرانی دروسی
چون رسائل و مکاسب را خواند.
زهره صفاتی با محمدحســن احمدی فقیه یزدی از
ل و تدریس
فقهای مشــهور ازدواج کرد .دور ه تحصی 
او با مبارزه مردم علیه رژیم ستمشاهی همراه بود و
زهره صفاتی هم در این مبارزهها شــرکت داشــت و
ت برادر ،ممنوع
در این راه ســختیهایی چون شهاد 
ق همسر و فرزند
ن ب ه اتفا 
المنبر شدن ،زندانی شــد 
خردســالش را هم تحمل کرد .با همه این سختیها
زهره صفاتی توانســت تحصیلــش را در علوم دینی
ادامــه دهد و تا مرحله اجتهاد پیش رفت واکنون از
استادان سطوح عالی حوزه علمیه (خواهران) قم و
ج) فق ه و اصول است.
ی (خار 
س عال 
درو 
او اجازه اجتهاد از آیتاهلل صافی گلپایگانی ،آیتاهلل
محمدحســن احمــدی فقیــه و آیــتاهلل موســوی
زنجانی و از آیتاهلل علیاری غروی و آیتاهلل محمد
فاضل لنکرانی و هم اجازه روایت دارد.
زهــره صفاتــی بواســطه دیدگاههــای فقهــیاش در
ن شــناخته میشود و تاکنون
ل مربوط به بانوا 
مســائ 
آثار تحقیقی زیادی هم در این زمینه نوشــته اســت
که پژوهشــی فقهی پیرامون سن تکلیف ،پیشگیری
از بارداری (کنترل جمعیت) و مسائل فقهی مرتبط
بــه آن ،زیــارت در پرتــو والیــت :شــرحی بــر زیــارت
عاشــورا ،طهارهالنســاء فی احکام الدماء ،شرح علی
عروهالوثقی ،معاد از دیدگاه قرآن ،نوآوریهای فقۀ
در احکام بانوان؛ یائسگی از جمله آنهاست.
زهــره صفاتــی در آذر  ۱۳۹۳بــه عنــوان مشــاور امور
فقهــی شــهیندخت مــوالوردی ،معــاون رئیــس
جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده منصوب شــد و
در حالــی کــه پیش از این ســفرهای تبلیغــی زیادی
از ســوی ســفارتهای ایــران به ســوئد ،هند ،ســوریه
و لبنــان و امــارات داشــت ،پــس از حکــم مشــاورت
فقهــی معــاون رئیــس جمهــوری در امــور زنــان و
خانواده ،ســفری به واتیکان کرد و در آنجا مالقات و
توگوهایی با پاپ داشت.
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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
وزیــران زن در دولــت
دوازدهــم /ممکن اســت
دولــت دوازدهــم ســه
وزیــر زن داشــته باشــد.
شــهیندخت مــوالوردی
معــاون امــور زنــان و
خانــواده رئیــس جمهوری در این باره گفته اســت:
«ایــن بســتگی به تصمیــم رئیس جمهــوری دارد.
ضمــن آنکه تصمیــم نهایی نیز با مجلس اســت.
مــا پیشبینــی مــان معرفــی دو ســه خانم اســت
و بــرای آن تــاش میکنیــم .بــا تجربــه ای کــه از
دولــت یازدهــم داریم و تفاوتی که شــرایط شــروع
کار دولــت دوازدهم با دولت یازدهــم دارد ،زمینه
بــرای اســتفاده از خانمها به عنوان وزیــر در کابینه
دوازدهم خیلی مساعدتر است».

امنیت زنان در سفر/
بــه امنیــت بانــوان در
شــهر و ســفر بیشــتر
توجــه میشــود.به
گفتــه مشــاور وزیــر راه
و شهرســازی برخــی
مشــکالت بانوان در ســفرها اســکان نامناسب در
برخی محلهها و نیاز به تأمین راحتی بیشتر برای
تــردد بین شــهری اســت .مونــا عرفانیــان گفت:
«وزارت راه و شهرســازی بــرای حــل مشــکالت
زنان در این زمینه کارهایی چون تأمین روشــنایی
متناســب بر پایه ضوابط بینالمللی ،بهر ه گیری
از راننــدگان زن در سیســتم تاکســیرانی و آگاهــی
بخشــی به زنان درباره جنسیت مســافران همراه
هنگام تهیه بلیت با هدف افزایش امنیت زنان در
فرودگاهها و ایستگاههای قطار انجام داده است».
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تکذیب تعطیلی مراکز
ترک اعتیاد زنــان /مراکز
ترک اعتیاد زنان تعطیل
نشــده اســت .پرویــز
افشــار ســخنگو و معاون
کاهــش تقاضا و توســعه
مشــارکتهای مردمی ســتاد مبارزه با مواد مخدر
خبــر تعطیلــی کمپهــای تــرک اعتیــاد زنــان در
تهــران را تکذیب کرد و گفت« :توســعه و حمایت
از مراکز درمان اعتیاد زنان از مســائل جدی اســت
کــه امســال بیش ازســالهای گذشــته مــورد توجه
ســتاد مبارزه با موادمخــدر قرار دارد.از تأســیس و
راهاندازی مراکز ترک اعتیاد زنان به صورت خاص
حمایــت خواهیــم کــرد .همچنین قرار اســت این
مراکز دراستانهای فاقد مرکز ترک اعتیاد در حوزه
زنان ،تأسیس شود».

افزایــش ایــدز بیــن
زنان/سرعت نرخ ابتال
به ایدز در زنان بیشــتر
شــده اســت .این خبر
را شــیرین احمدنیــا
مدیرکل پیشــگیری از
آســیبهای اجتماعی ســازمان بهزیستی اعالم
کرد و گفــت«:در ابتدا مردان بیشــترین قربانیان
این بیمــاری بودند اما اکنون نــرخ ابتال به ایدز با
سرعت بیشــتری نزد زنان در حال افزایش است
و ایــن درحالــی اســت کــه زنان جــوان بیشــتر در
معرض خطر ابتال قرار دارند .متأسفانه در میان
زنان مبتال به بیماری ایدز ،نسبت قابل توجهی را
افرادی تشکیل میدهند که از طریق همسرشان
و در چارچوب محیط خانواده و در نقش همسر و
مادر بیمار شدهاند».

