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تاریخ
به روایت مستوره

گفتــه ميشــود
زنان تاریخ
نخستین زن تاریخ
نگار جهان ،بانويي
ايراني به نــام ماه
شرف خانم مستوره
اردالن بــوده كــه
به مســتوره اردالن
شهرت داشته است.
او ســال ۱۱۸۴
در شــهر سنندج
بــه دنيا آمــد و از
شــاهزادگان دربار
اردالن و پــدرش
ابوالحســن بیگ از خوانین درگزین همدان
بود که به ســنندج مهاجرت كرده بودند .پدر
مســتوره اهل علم و دانش بود و به دخترش
زبانهاي کــردی ،فارســی و عربی آموخت
و بر خالف شــيوه رايجآن زمان ،دخترش را
به تحصيل علم تشــويق مي كرد و به همين
دليل ماه شــرف بزودي با ســرودن شعر در
زمره اديبان زمان خودش قرار گرفت .به گفته
میرزا علیاکبر منشی دیوان او 20هزار بیت
غزل داشته است .اما تاريخ نگاري مستوره را
در تاريــخ ماندگار كرد .او کتاب تاریخ اردالن
را نوشــت كه شرح حال حاکمان کردستان و
وقایع دوران آنهاســت و یکی از منابع تاریخ
کردستان محسوب میشود.
ماهشــرف در  17ســالگی به اجبار به عقد و
ازدواج خسرو خان فرزند اماناهلل خان بزرگ
درآمــد  .در واقع خســروخان پدر و جد او را
همراه چند تن از بســتگان به زندان انداخت
و ابوالحسن بیگ را مجبور به پرداخت جریمه
 30توماني كرد و شرط آزادي را عقد مستوره
گذاشــت و او هــم بــراي آزادي خانوادهاش
مجبور به اين ازدواج شــد .مستوره در خانه
همســرش بیشتر به مطالعه و سرودن شعر و
نوشتن تاریخ مشغول بود و چون خسرو خان
هم شــاعر بود او را به اين كار تشویق كرد و
همين همراهي باعث شد كم كم مستوره به
خسروخان عالقهمند شود .ماهشرف در میان
شاعران فارسیزبان با یغمای جندقی ارتباط
شعری داشت و با سید عبدالرحیم مولوی که
از بزرگان مکتب شعر گورانی است آشنا بود.
اشعار مستوره هم به علت پختگی و استحکام
و زیبایی در کردستان مشهور بود.
زندگي مســتوره با مرگ خسروخان به دليل
بیمــاری کبدی زير و رو شــد و او را به انزوا
و عزلــت و مطالعه کتب دینی و تألیف کتاب
عقاید کشــانید و مدتي بعد سنندج را ترک
کرد و به ســلیمانیه رفت و ســال  1263در
همان شهر درگذشــت اما جسدش به نجف
منتقل و آنجا دفن شــد .دیوان اشعار ،تاریخ
اردالن و عقاید مستوره كتاب هايي است كه
از وي به يادگار مانده است.
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تا شقايق هست زندگي بايد كرد /...رویش گل های شقایق در منطقه ییالقی شکر دشت شهرستان تالش در غرب گیالن  /عكس :مجتبی محمدی

زني كه مي رود...
برشی از کتاب

خانه آدم همه چیز آدم است .فقط آن رابطه
عاطفی یا صمیمانهاش نیست ،هر چند که
آن هم مؤثر است .فقط غذای خوشمزهاش
نیست ،هر چند که آن هم مؤثر است .خانه
فقــط یک تخت گــرم و نرم بــرای خواب
نیست ،هر چند که آن هم مؤثر است .خانه
فقط یک دوش آب گرم توی زمستان سرد
نیست ،هر چند که آن هم توی معنی خانه
نقش دارد.
...
وقتی زنی مردش را ترک میکند ،وقتی زنی
سرانجام تصمیم میگیرد برود ،آیا هنوز باید
گلها را آب بدهد؟
یعنــی هنــوز الزم اســت لباسهايــش،
جورابهايش و شــلوارش را بشوید و همه

جیبهایش را از قبل وارسی کند؟
هنوز الزم است هر روز بعد از ظهر ،قبل از این که او خانه بیاید ،برایش غذا بپزد؟
یــا این که باید بگذارد همه چیز همان جور خام توی یخچال بماند؟ مثل همان
موقعی که مرد تنها بوده؟
الزم است بهش بگوید که کدام روز دارم ترکت میکنم؟ کدام دقیقه ،کدام لحظه
است که دارم جدا میشوم؟
نام كتاب :فرهنگ فشرده لغات چینی به انگلیسی برای عشاق
نویسنده :گوئو شیائولو  /مترجم :ریحانه وادی دار
نشر :ققنوس

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشــند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شــریک لحظه های دوست داشــتنی تان
کنید و ماندگارترین و تأثیرگذارترین خاطرات خود از نقش های
زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق نشــاني ايميل
 iranbanoo@icpi.irبفرســتید يا به نشاني تهران ،خيابان
خرمشهر ،شماره ،208صندوق پســتي  ،15875-5388طبقه
پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات و پيشنهادهايتان
را از طریق شماره تلفن  02184711145با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
مشــارکت زنان در
توسعه کشــور  /معاون
رئیــس جمهــوری در
امور زنان و خانــواده ابراز
اميــدواري كــرد كه زنان
بيشتر در توســعه كشور
مشاركت كنند .شهيندخت
موالوردي گفت« :توانافزایی همه زنان و دختران در
جامعه دوســتدار خانواده راهبرد اساسی معاونت زنان
و خانواده ریاســت جمهوری در راستای اجرای برنامه
ششم توسعه در کشور است.شناسایی وضعیت زنان در
کشور و بررسی مشکالت بانوان و هماهنگی بینبخشی
برای استفاده از توانمندی زنان و ترغیب همکاریهای
شــبکهای در امور مربوط به بانوان برای اســتفاده از
پتانسیلهای آنان در زمینههای گوناگون از مأموریتها
و وظایف معاونت امور زنان و خانواده است».

نظر شورای نگهبان
درباره ســاعات کار
بانوان شاغل  /اليحه
کاهش ساعات کار بانوان
شــاغل دارای شــرایط
خاص در مجلس شوراي
اســامي تصويب شد و
حاال شــورای نگهبان هم نظر خــود را در مورد اين
الیحه اعالم کرده است .در متن نظر شوراي نگهبان
آمده است«:در ماده واحده عبارت «مراجع ذیربط»
ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شــد.
همچنین اطالق ماده واحده در خصوص کارفرمایان
بخشهای غیردولتی که قبل از الزماالجرا شدن این
قانون اشخاصی را به خدمت گرفتهاند که این شرایط
را نداشتهاند ،خالف موازین شرع شناخته شد .تبصره
 6بر اشکال اخیر واجد ایراد میباشد».

نخســتین مدیر زن
در کمیته امداد  /براي
نخســتین بار يك زن به
عنــوان يكــي از مديران
كميتــه منصــوب شــد.
فاطمه رهبر با حكم سید
پرویز فتاح به عنوان معاون
حمایت وسالمت خانواده کمیته امداد كارش را آغاز
كرد .او نخســتین بانویی اســت که مدیریت اجرایی
یکــی از معاونت هــای کمیته امــداد را پس از ۳۸
ســال از تأســیس این نهاد مردمی عهده دار شده تا
سیاســتهای جدید کمیته امداد برای بهره گیری از
ظرفیت بیشتر بانوان و ارائه خدمات مطلوب به زنان
سرپرست خانوار محقق شــود.فاطمه رهبر نماينده
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بود.

16

عادت زنان به قليان!
 /به نظر مي رسد مصرف
قليان نيز در كشــور زنانه
مي شــود .بررســی های
مصرف دخانیات در کشور
نشــان می دهــد که 25
درصد زنان به کشــیدن
قلیــان عادت کردهاند .مســجدی دبیر کل جمعیت
مبارزه با دخانیات ایران ميگويد« :مصرف قلیان رشد
ســریع و بسیار داشته و  25درصد خانمها به مصرف
قلیان عادت دارند که بسیار نگران کننده است و این
نگرانی زمانی تشدید میشود که میبینیم قلیان در
خانواده و در کنار کودکان مصرف میشــود.کمتر از
 3درصــد خانمها به مصرف ســیگار اعتیاد دارند در
حالیکه  21درصد آقایان سیگاری هستند».

