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. زاده آشنا برخورد کرد که اســمش فاطمـه بـود در يکي از سفرھاي ناصرالدين شاه به روستاي امامه از قراي لواسان او با دختري دھقان
ھوش و درايت دختر مورد توجه ناصرالدين شاه قرار گرفت و او را بـا خـود بــه . وي با وجود صغر سن به سواالت شاه جوابھاي مناسب داد

طي سالیان بعـد پــس از مـرگ جـیران، کلیـه امـوال او بــه فاطمـه داده شـد و در سـفر . حرمسرا برد و به سوگلي محبوبش جیران سپرد
نه سـلطنتي افــزايش داد و طینـت . به عقد پادشاه درآمد) ق1276(سلطانیه  ھوش و درايــت ايــن تـازه وارد قـدرت و نفــوذش را در حرمخا

بنابه گفته اعتمادالسلطنه يکي از مورخان آن عصر وي زني پاکدل بود و در مواقع . الدوله رھنمون ساخت پاکش او را به کسب لقب انیس
در ھـر حـال مــورد توجـه و . دانســت کرد و خود را دور از مـردم نمــي نشاند و ھمواره از بیچارگان حمايت مي ضروري غضب شاه را فرو مي

الدولـه زن حرمســراي شـاھي بـود کـه مفتخـر بـه دريافـت نشـان  به طوري که انیس. عالقة شاه واقع شد و سوگلي مخصوصش گشت
گشت و چون او جشن تولد مفصلي براي شاه ترتیب داده بود که خــارج از  ھا اعطا مي اين نشان در فرنگ به ملکه. گشت 1حمايل آفتاب 

از آن به بعد اداره امور حرفخانه شاھي و برقراري حفظ و تعــادل زنـان انــدروني و ادارة آنــان . حد تصور بود، شاه اين نشان را به او بخشید
الدولـه  عالوه بر اين، مسئولیت پذيرايي از کلیه میھمانان خارجي زن در کلیــه مراســم جـزو وظـايف انیـس. الدوله قرار گرفت برعھده انیس

کتي مــورد مشــورت شــاه قـرار مـي او حتي در پاره. قرار گرفت رسـانید و  گرفــت و عـرايض مـردم را بــه عـرض شــاه مــي اي از مسائل ممل
 2. نمود وساطت آنان را مي

 
الدوله در اعیاد و میھمانیھا در حالیکه نیمتـاج بــر ســر و غـرق در نشــانھا و جواھراتـي بــود کـه شــاھان کشـورھاي خــارجي برايــش  انیس

 3. نمود فرستاده بودند از زنان اعیان و اشراف و شاھزادگان پذيرايي مي
 

اما ھمین زن قدرتمند ھنگامي که مردم ايران در برابر امتیاز رژي مخالفت کـرده و علمــا تنبـاکو را تحــريم نمودنــد در مبـارزه مردمـي علیــه 
در آن زمــان زنــان بـه . سیستم استبدادي شرکت کرد و با وجود دستورات اکید شاه با ايمان کامـل بــه مخالفــت بـا امتیــاز تنبـاکو پرداخـت

آنـان يــا . ھاي سفید، پیچه و چادر در جلوي صف تظاھرکنندگان قرار داشتند پیروي از علما در صف اول مبارزات قرار گرفته بودند و با روبنده
به بسـتن دکـاکین تنباکوفروشــي مــي سـاختند و بــا صـداي بلنــد  پرداختنـد و کلیـه آالت و ادوات آن را نــابود مـي علي و يا حسـین گويــان 

خواھند دين ما را ببرند، علماي ما را بــیرون  خواھیم، اي خدا مي اي شاه باجي، شاه باجي سبیلو، اي ال مذھب ما تو را نمي: گفتند مي
شدت اين تظاھرات به حدي بود کـه  4. کنند و عقدمان را فرنگیان ببندند، اموات ما را فرنگیان دفن کنند و بر جنازه ما فرنگیان نماز بخوانند

اي کشـته و جمعــي  در تھران دستور تیراندازي صادر شد و عــده. در بسیاري از شھرھا تعدادي از تظاھرکنندگان دستگیر و زنداني شدند
 . مجروح بر جاي ماند

 
ھاي خود را بسـتند  به دنبال اين جريانات مبارزه منفي شروع شد و مردم با وجود تعلق خاطري که به مصرف توتون و تنباکو داشتند مغازه

ھـا و ادارات  خانــه تمـام قھــوه. زد ھا را برچیدند و نه تنھا در شھر بلکه در اندرون شاھي نیز ھیچ کس لب به دخانیات نمـي و تمامي غلیان
 . دولتي استعمال توتون و تنباکو را کنار نھادند

 
ھنگـامي کــه شـاه مطلـع شـد و . الدوله سوگلي و ملکه قدرتمند حرمسراي شھي غلیانھــا را جمـع کــرد در حرمخانه سلطنتي نیز انیس

. شــاه متغـیر شــد و گفــت چــه کسـي حـرام کـرد؟. بــه دلیــل آنکــه حـرام شـده آن را جمـع کـرديم: الدوله گفت  علت آن را پرسید، انیس
یاز ! ھمان کسي که ما را بر تو حالل کرده است: الدوله گفت   انیس شاه متغیر شده و چیزي نگفـت و برگشــت و بــه فاصــله چنــد روز امت

الدوله ملکه و سوگلي ناصرالدين شاه با وجود قرار گـرفتن در محیــط بسـته حرمسـرا از ھمراھــي و  بدين ترتیب انیس. رژي را ملغي نمود
  .ھمکاري با مردم خودداري ننمود و به ايفاي نقش مھمي در پیروزي نھضت تنباکو پرداخت
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