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فاطمهقاضیها
پژوهشگر دوران قاجار

یکــی از تاریخنویســان
مطــرح ایــران کــه
زنان ماندگار
کتابهای زیــادی درباره
عصــر قاجــار دارد و
مطالعــات زیــادی در
ایــن زمینــه انجــام داده
فاطمــه قاضیهــا اســت.
او اســناد دوران قاجــار
را جمــعآوری کــرده و
دربــاره آنهــا نوشــته و
بســیاری از چیزهایــی که
از دوران قاجــار میدانیــم بــه مطالعات او دربــاره این
دوره تاریخــی باز میگردد .او در ســال  1335در تهران
به دنیا آمد .تحصیالت ابتدایی را در دبســتان شجاعی
و دوره متوســطه را در رشــته طبیعی دبیرستان اسدی
گذراند .برای دانشــگاه رشته روانشناسی را انتخاب کرد
و لیســانس گرفت .سال  1356بهعنوان کارشناس امور
آموزشــی در مؤسســه آموزش عالی آمار و انفورماتیک
کارش را آغاز کرد و ســه ســال بعد برای کار به ســازمان
اســناد ملی ایران رفت .کار در این ســازمان باعث شــد
برای کارشناسی ارشد رشته کتابداری نسخ خطی و آثار
کمیاب دانشــگاه تهران را انتخاب کنــد .بهدلیل عالقه
بــه تاریــخ در دوران تحصیــل در ایــن زمینه مطالعات
فراوانــی انجــام داد و پــس از پایــان تحصیل26 ،ســال
در ســازمان اســناد ملی ایران در پســتهای کارشناس
اســناد ،رئیس گروه تنظیم و طبقهبندی اسناد ،معاون
مدیریــت پژوهــش و تحقیقــات ،معــاون پژوهشــکده
اســناد ،سرپرست پژوهشکده اسناد و مدیرکل خدمات
آرشــیوی (اطالعرســانی اســنادی) در ســازمان اســناد
و کتابخانــه ملــی ایــران کار کــرد و همزمــان تمرکزش
را روی تحقیــق بــرای دوران قاجــار گذاشــت .او در این
زمینه کتابها و مقاالت زیادی دارد که بســیاری از آنها
بهعنوان منبع تحقیقی مورد استناد قرار میگیرند.
کتابهایروزنامهخاطراتناصرالدینشاهدرسفرهای
اول ،دوم و ســوم فرنگســتان ،اســنادی از رونــد اجــرای
معاهــده ترکمانچــای ،اســناد روابــط ایران و روســیه در
دوره فتحعلی شــاه و محمدشــاه ،اســناد روابط ایران و
روســیه از ناصرالدین شــاه تا ســقوط قاجاریه ،سفرهای
ناصرالدین شــاه به قم و مراســم دربار ناصری «جشن
آشپزان» از کتابهــای قاضیها و دارالفنون ،نگاهی به
برخی اســناد روابط خارجی ایــران در دوره قاجار ،زن از
نگاهناصرالدینشاهدرسفرنامههایفرنگستان،نگاهی
بــه پیامــد جنگهــای ایــران و روس ،فخرالدوله دختر
شــاعر و ادیب ناصرالدین شاه ،نقش زنان ،فروغالدوله
«ملکه ایران» دختر شــاعر ناصرالدین شــاه ،شاه بیگم
ضیاءالســلطنه دختــر شــاعر و هنرمند فتحعلی شــاه و
تاراج کتابخانه سلطنتی از مقاالت او هستند .او که ازسال
 1384تــا  1387بهعنــوان سرپرســت کتابخانــه و مرکز
اســناد واطالعات بنیــاد ایرانشناســی فعالیت میکرد
اکنون بهعنوان پژوهشــگر آزاد تحقیقات تاریخیاش را
در ارتباط با اسناد دوره قاجار ادامه میدهد.
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در خوابهایم

مدتی اســت هفتــهای یکــی دو بــار خواب
عجیبــی میبینــم ،خوابــی که مــدام تکرار
برشی از کتاب
میشــود و کمکــم دارد نگرانــم میکنــد.
گاهــی فقــط دو چشــم در خوابم اســت به
وســعت تمــام زمیــن .گاهــی هــم خــواب
دختــری جــوان را میبینــم کــه صاحــب
همــان چشــمها اســت ،باریــک و قدبلند،
کمــک میخواهد از مــن ،میســوزد انگار.
اولیــن بــاری که شــنیدم دختــری در آتش
ســوخته است دو سال پیش بود ،سال هزار
و ســیصد و نود و چهــار ،از زبان آقاجان که
ماجــرای زندگــی او را عمــداً ناقــص برایم
تعریف کرد .گفــت« :تا همینجاش برات
بســه ،باقیــش رازه ،بیــن مــا و اون کســی
که برامون تعریف کرده ».پرســیدم« :شــما یعنی کی؟» داشــت دکمههای سر
آســتینش را میبســت ،گفــت« :مــن و آقــا ســید ».ســرش را کمی گرفــت باال و
نگاهم کرد« :بیشــتر از این هم نپرس گلنبات ».دیشــب هــم باز خواب همان
دختر را دیدم.
نام کتاب :در خوابهایم
اسم نویسنده:مریم راهی
ناشر :نیستان
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و او پیامبری است كه زندگیاش
به پاكدامنی زنی يگانه و تنها
پیوند خورده است
عکس :علی محمدی /ایران

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
برگــزاری جشــنواره
«خالقیتهــای هنــری
زنــان تهــران» /اداره کل
امــور بانــوان شــهرداری
تهران بهمنظور شناســایی
زنــان هنرمنــد «جشــنواره
خالقیتهای هنــری زنان » را برگــزار میکند.فاطمه
راکعــی ،مشــاور شــهردار و سرپرســت اداره کل امــور
بانوان شهرداری تهران با اعالم این خبر گفت :یکی از
مهمترین ظرفیتهایی که باید از آن بهعنوان گنجینه
عظیمی برای زندگی بهتر و دارا بودن محیط شادتر و
ســالمتر استفاده کرد ،هنر بانوان اســت .این جشنواره
در 4بخش شــامل کارگاههای آموزشی ،نمایشگاه آثار
بازآفرینی خالقانه از منظر هنر ،نمایشگاه مد و پوشش
اســامی -ایرانی و نمایشگاه دستاوردهای هنری زنان
معلول پیشبینی شده است.

انتقــال جنســی ایدز
بین زنان  10برابر شــده
اســت /رئیــس مرکــز
تحقیقــات ایــدز ایران
گفت :از دو سال پیش
اصلیترین راه انتقال
ایدز در کشور تماس جنسی است؛ زمانی انتقال
این بیماری بیشــتر از طریق اعتیاد با نسبت 97
درصد مرد و سه درصد زن بود ،اما طی دو سال
اخیر تعداد زنان مبتال از طریق روابط جنسی 10
برابر شده است.
مینو محرز افــزود :اکثر مبتالیان به ویروس ایدز
در کشور  25تا  40ساله هستند و به علت ضعف
اطالعرسانی و نبود آموزش در مورد انتقال ایدز
از طریــق رفتارهــای پرخطر جنســی ،جوانان در
معرض ابتال به این بیماری هستند.
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فــوت یکــی از زنــان
آتشســوزی
حادثــه
کمــپ قرچــک /مدیرکل
بهزیســتی استان تهران از
فــوت یکی از زنــان معتاد
متجاهــری کــه بهدنبــال
آتشســوزی در کمــپ نگهــداری از زنــان معتــاد
متجاهــر در قرچک ورامین دچار مصدومیت شــده
بــود ،خبــر داد .داریــوش بیاتنژاد با اشــاره به اینکه
مرکــز نگهــداری از زنان معتــاد متجاهــر در قرچک
ورامین درپی آتشسوزی عمدی روز جمعه بهدلیل
خسارات واردشده تعطیل شده است ،گفت :بعد از
وقــوع این حادثه از بیــن  ۵۰زن حاضر در این مرکز،
 ۹زن معتــاد متجاهــر دچــار مصدومیت شــدند که
بعــد از انتقال آنها به بیمارســتان و انجــام اقدامات
الزم ،پنج نفر مرخص شدند.

اگــر  ۱۳ســال بــرای
«ازدواج» خوب است،
پس برای رأی دادن هم
خــوب اســت /معاون
رئیــس جمهــوری در
امور زنــان و خانواده در
خصــوص رد الیحه مربوط به کودک همســری در
کمیســیون قضایی مجلس گفت :اگر سن ۱۳سال
بــرای ازدواج خوب اســت پس همــه قوانین دیگر
هم روی همین سن آورده شود تا کودکان  ۱۳ساله
بتوانند رأی دهند ،گواهینامه بگیرند و درخواســت
طالق دهند .معصومه ابتکار افزود :اگر  ۱۳سال را
سن بلوغ و تشخیص میدانیم پس همه قوانین را
روی این سن بیاوریم .واقعیت این است که قوانین
با هم ســنخیت ندارد و بعد برای مردم مشکالت
زیادی به وجود میآورد.

