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شمس الدوله
همسر محبوب و مغضوب

حتمــاً خواندهایــد و
میدانید که ناصرالدین
زنان ماندگار
شــاه همســران بســیاری
داشــت .از تعــداد زیادی
از ایــن زنــان اطالعــات
چندانــی در دســت
نداریــم امــا بعضــی از
آنها به واســطه نســب یا
فعالیتهای خودشــان
شناخته شدهاند .شمس
الدولــه یکی از ایــن زنان
اســت .او دومیــن فرزند گلیــن خانم (دختــر امیرخان
قاجار دولو ســردار) و ســلطاناحمد میرزا عضدالدوله
(فرزند چهل و هشــتم فتحعلی شــاه قاجار) بود .برادر
کوچکــش آقــا وجیــه در دربــار ناصــری در جرگه غالم
بچههــا درآمد و پدرش هم نزد ناصرالدین شــاه ارج و
قرب داشت .از زندگی او تا زمانی که همسر ناصرالدین
شــاه شد اطالعاتی در دست نیست البته او از همسران
غیرعقــدی ناصــر الدیــن شــاه بــود و هیــچ وقــت هم
صاحــب فرزند نشــد .زندگی شــمس الدوله یــک بار و
پــس از اختالفش با ناصرالدین شــاه در مورد ملیجک
عزیزالســلطان دســتخوش تغییرات شــد و حتی شــاه
قصــد داشــت او را از دربار و حرم اخــراج کند اما انیس
الدولــه پا درمیانی کرد و شــمس الدولــه در حرم ماند.
درباره این اختالف در روزنامه خاطرات محمدحســن
خــان اعتمادالســلطنه هــم نوشــته شــده اســت10« :
رمضــان  1304صبح در خانه رفتم شــاه متغیر بیرون
آمدنــد معلــوم شــد بــا شــمسالدوله درخصــوص
عزیزالســلطان دعوا کرده بودند .شــمسالدوله هم به
شاه بد گفته بود ان شاءاهلل عزیزت بمیرد ».با این حال
شمسالدوله از همسران محبوب شاه بود .او در هنگام
مراجعت شاه از سفر سوم خود از فرنگ خلعتیهایی
گرانبها برای همســر خود ارسال کرد .وقتی ناصرالدین
شاه درگذشت ،مظفرالدین شاه از تبریز وارد تهران شد.
برادر شــمسالدوله که عین الدوله نام داشــت پیشکار
مظفرالدین شــاه بــود و از مخالفان میــرزاعلی اصغر
خان امینالســلطان اتابک به شمار میآمد .به همین
ن السلطان شد.
دلیل هم شمسالدوله از مخالفان امی 
گفته میشــود او حرفهای کسانی را که اعتقاد داشتند
امینالســلطان به همراه خانم باشــی همسر محبوب
ناصرالدین شاه در ترور دست داشته است ،تأیید کرد.
مدتی بعد از آغاز پادشــاهی مظفرالدین شــاه ،شــمس
الدوله همراه دیگر اهالی حرم ناصری از دربار خارج شد
و تا ســال  ۱۳۱۸قمری در ایران زندگی میکرد ام ا پس از
آن بــه عراق رفت و در عتبات عالیات ســاکن شــد .قریه
شــمسآباد تهران در ابتــدای دماوند متعلق به او بود و
کتابی به نام منتخبالشــمس هم از او بــه جا مانده که
شــامل زیارات و ادعیه و اعمال ماههاســت .نسخهای از
این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
تاریخ مرگ شمس الدوله مشخص نیست اما میدانیم
که او در عتبات عالیات به خاک سپرده شده است.
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لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :دستت را به من بده ...حرفت را به من بگو ...قلبت را به من بده ...من ریشههای تو را دریافتهام...
عکس:امین رحمانی

پادشاه رویاها

صبح روز بعد از دســتگیری ،دختــر توی خانه دنبال
آخرین جایی که پدر نشســته بود میگشت .صندلی
برشی از کتاب
قرمــز بــود یا مبــل؟ لبه تختش نشســته بــود؟ دختر
صورتش را روی مالفه و روتختی انداخت و بو کشید.
مادرش گفت« :لبه تخت نشسته بود».
بعدازظهر همان روز ،مادر در حیاط آتش روشن کرد.
تمام نامههایی را که از کاگوشــیما فرستاده شده بود،
آتش زد .تمام عکسهای خانوادگی ،ســه کیمونوی
ابریشــمی که وقتی نوزده سال داشــت ،از ژاپن آورده
بود و تمام صفحههای اپرای ژاپنی را سوزاند .پرچم
خورشــید درخشان را پاره کرد .سرویس چای خوری،
بشقابهای نقش برجسته و قاب پسر عمویش را که
در ارتش امپراطور ژنرال بود.
روز بعــد ،برای نخســتین بار برای تغذیــه بچهها در
ظرف غذای شان ساندویچ مربا و کره بادام زمینی گذاشت .گفت« :دیگه از کوفته برنجی
خبری نیست ...اگر کسی پرسید اهل کجایید ،میگید چینی هستید».
پسر سرش را به عالمت تأیید تکان داد و آرام گفت« :چینی ،من چینیام».
و دختر گفت« :منم ملکه اسپانیا هستم».
پسر گفت« :آره تو رویا».
دختر گفت« :تو رویاهام که من پادشاهم».
نام کتاب :امپراطور هراس  /نویسنده :جولی اتسکا
مترجم :روشنک ضرابی /ناشر :کوله پشتی

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
درآمدزایــی میلیــاردی
زنانکارآفرین
بـــــیـــــش از  2000زن
کــارآفـریـــــن در تــــــهران
شـــنــاســـــایی شــــدهاند.
ایــن آمــار را ثریا شــارقی
مدیــرکل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری تهران
اعــام کرد و گفت« :برخی از ایــن زنان درآمدزایی
میلیاردی دارند و در زمینههایی مانند اداره گلخانه
تــوت فرنگــی و گل رز فعالیــت میکننــد .برخــی
زنان کارآفرین اســتان تهران هم صادرکننده و هم
تولیدکنندگان موفقی هستند و برای کشور ارزآوری
میکننــد .بانــک اطالعاتــی ایــن دســته از زنــان را
تشــکیل دادهایــم و با ســاخت کانالهــا و گروههای
تلگرامــی ،زنان کارآفرین اســتان تهــران ارتباطات
خوبی باهم برقرار کردهاند».

مادران کمتر میمیرند!
مــرگ و میــر مــادران
کمتــر شــده اســت .به
گفتــه رئیس ســازمان
ثبــت احــوال کشــور
ایران یکی از  9کشوری
است که موفق شد به هدف کاهش  75درصدی
مرگ مادری نســبت به ســال  1999دســت پیدا
کنــد .حمیــد درخشــان درباره ســن مــادری در
زنــان ایرانــی هــم گفــت« :براســاس دادههــای
سرشــماری ســال  1390حــدود 70درصــد زنان
کشــور حداقــل یک بــار تجربــه زایمان داشــته و
مــادری را تجربــه کردهانــد کــه میانگیــن ســنی
مادران کشــور در سال  43 ،1395سال است15 .
درصد حجم جمعیت مادران بین سنین  30تا
 34سال هستند».
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ارمغــان و کمــک بــه
آزادی زنان زندانی
کمپین ارمغــان با هدف
آزادی زنــان جرایــم
غیرعمــد بــا پیوســتن
چهرههای مشهور کشور،
بــه کارش ادامه میدهــد .این کمپین اواخر ســال
 95و همزمــان با میالد حضرت زهرا(س) توســط
معاونــت امور زنــان و خانــواده رئیــس جمهوری
و ســتاد دیــه راهانــدازی شــد تــا امــکان آزادی این
زنــان فراهم شــود .تاکنــون بازیگرانی چــون ترانه
علیدوستی ،سحر دولتشاهی و باران کوثری به این
کمپین پیوستهاند .عالقهمندان با شمارهگیری کد
دســتوری  *٧٨۰*١۰١#میتواننــد به صورت کامالً
داوطلبانه مبلغ دلخواه را برای آزادی زندانیان زن
جرایم غیرعمد واریز کنند.

کمک زنان به حفظ
جنگلهایزاگرس
زنــان در حفاظــت از
جنگلهــای زاگــرس
مشــارکت میکننــد.
بــه گفتــه مدیــر طــرح
حفاظــت از زاگــرس زنــان در ۴۵روســتا در این طرح
حضــور دارنــد .شــیرین ابوالقاســمی میگویــد« :در
این پــروژه در حوزه اســتحفاظی زاگــرس مرکزی که
شامل اســتانهای اصفهان ،کهگیلویه و بویراحمد،
چهارمحال و بختیاری و فارس اســت زنان بومی در
ط زیســت مشــارکت
مدیریــت منابع طبیعی و محی 
دارنــد .مشــارکت زنــان بســیار عالــی اســت و حفظ
ط زیســت برای زنــان بــه دغدغه تبدیل شــده
محیــ 
است .توانستیم117کارگاه در این 4استان برگزار کنیم
و عمده شرکتکنندگان در این کارگاهها زنان بودند».

