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 13فوريه سال  1542كاترين هوارد پنجمين زن هنري هشتم پادشاه وقت انگلستان در برج لندن با شمشير گردن زده شد .كاترين  21ساله بود و تنها دو سال پيش از آن با هنري ازدواج كرده بود.
شهرت هنري هشتم كه عمدتا به خاطر طالقها و ازدواجهاي پيدرپي او و از اين رهگذر درگيري با واتيكان بود نخست به زنانش اتهام عدم وفاداري ميزد و سپس به دست جالد ميسپرد .مجازات
زنا اعدام نبود ،ولي چون متهم زن پادشاه بود ،نوعي خيانت به كشور به حساب آورده ميشد و مستوجب مردن قرار ميگرفت .اعدام كاترين در حالي بود كه پدرش يك لرد انگليسي و عمويش
دوك نورفوك بود كه جرات مخالفت نداشتند .كاترين را یك روز پيش از اعدام به برج لندن برده بودند تا تمرين كند كه چگونه سرش را روي تخته قرار دهد كه گردنش با يك ضربه شمشير قطع
شود و او اين تمرين را چند بار انجام داده بود كه امروزه اعدام ظالمانه خوانده ميشود.
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به مناسبت سالروز قتل «مرتضی قلیخان صنیعالدوله» بررسی شد

ساعت شنی

کینهای کهنه قاتل نویسنده نخستین نظامنامه دموکراتیک در ایران

مرگ «سلطان محمود غزنوي»
بزرگترين پادشاه سلسله غزنويان

.

سلطان محمود غزنوي ،سومين شاه سلسل ه غزنويان از سال  387قمری پس از شكست
دادن برادرش اسماعيل ،حكومت را به دست گرفت و با غلبه بر اميران صفاري ،ساماني،
ايران آن روز استيال يافت .سلطان
آل بويه ،آل زيار و خوارزمشاهيان بر شمال و شرق ِ
محمود غزنوي به تدريج سرزمينهاي بيشتري را ضميم ه قلمرو خود کرد .او دوازده بار
به سرزمين هندوستان لشكركشي كرد اما سرانجام قبل از رفتن به ري پس از  34سال
سلطنت ،به دليل ابتال به بيماري سل در غزنين درگذشت .سلطان محمود غزنوي ،اولين
پادشاه مستقل و بزرگترين فرد خاندان غزنوي است كه به دليري و بيباكي و كثرت
فتوحات و شكوه دربار در تاريخ اسالم ،بسيار مشهور شده است .نبردهای فراوان وي در
هند و غنائمي كه از آن جا آورده ،اجتماع علما و شعرا در دستگاه او و اشعار و كتبي
كه به نام او ترتيب يافته بود ،نام سلطان محمود غزنوي را در اطراف عالم ،معروف كرده
سجدي َمر َوزي ،كسايي مر َوزي
است .افرادي همانند ُعنصري بلخيَ ،ف ُّرخي سيستانيَ ،ع َ
و غضايري رازي و نيز فردوسي طوسي از شاعران دربار او بودند .همچنين از علماي
دستگاه محمودي ،هيچ كس جليل القدرتر از ابوريحان بيروني نيست.

استعمار مشرقزمين توسط انگليسيها آغاز شد

 13فوريه ( 1601شش سال پیش از استقرار انگليسيها در قاره آمريكا) جيمز
النكاستر ( 1618ـ  )1554به عنوان نماينده كل كمپاني هند شرقي با پنج کشتی و
 500مرد مسلح انگلستان را به سوي مشرق زمين ترك كرد كه روزي بد براي همه
شرق بشمار آمده است .فرمان تاسيس كمپاني هند شرقي انگلستان  31دسامبر 1600
ميالدي به امضاي اليزابت اول ملكه اين كشور رسيده بود .در ظاهر ،گردانندگان اين
كمپاني  216تن از اميران ،اشراف و بازرگانان انگلستان بودند و سرمايه اوليهاش 72
هزار پاوند طال بود .هدف اصلی لندن ،رقابت با پرتغال و هلند و استعمار شرق بود.
اليزابت اول مدت اعتبار اين كمپاني را  15سال تعيين كرده بود .در آن زمان شاه عباس
يكم در ايران سلطنت داشت .النکاستر افسر نیروی دریایی انگلستان در جریان جنگ
دریایی سال  1588با اسپانیا ،فرمانده ناو ادوارد بوناونچر بود .این جنگ به برتری اسپانیا
پایان داد و به تدریج انگلستان را بر جایگاه آن نشاند .النكاستر با مشرقزمین آشنا بود
و راههاي دريايي آن را ميدانست .وي قبال با همان ناو توپدار ادوارد بوناونچر يك سفر
دريايي تحقيقاتي به سریالنکا ،مالزیا و اندونزی كرده بود .وی در سفر دوم در چند نقطه
کشتیهای هلندی و پرتغالیها را تصاحب کرد و با استفاده از اشتباهات پرتغالیها که
برای استقرار در هند به زور متوسل شده بودند توصیه کرد که در آغاز کار بهتر است از
امپراتور تیموری هندوستان کسب اجازه شود .النکاستر که از دولت لندن لقب «سر»
گرفته است در سال  1607در ناحیه سورات در ساحل غربی هند مستقر شد و كمپاني
هند شرقي بعدا به تملك دولت انگلستان درآمد و استعمار هندوستان ،شبهجزیره
مالزیا ،سریالنکا ،هنگکنگ ،برمه ،استرالیا ،نیوزیلند ،جزایر اقیانوس هند ،ایجاد سنگاپور
مقر حكومتي خود در هندوستان در
و ...آغاز شد .بايد دانست كه انگليسيها عمدتا از ّ
امور ايران و منطقه خلیجفارس و بعدا همه آسیای جنوبی و غربی مداخله ميكردند.

اتومبیل داشتن از انحصار ثروتمندان بیرون آمد
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با گسترش روابط با غرب در عصر ناصری ،راه ورو د افکار
د و نتیجه این
و فناوریهای تازه به ایران گشوده ش 
برخور د و ورو د تالش روشنفکران غیرحکومتی در اصالح
ساختار سیاسی و ضرورت اصالحات بو د که این موضوع
در انقالب مشروطه نمو د یافت .در این میان مرتضی
قلیخان صنیعالدوله یکی از چهرههای مهم در این
دوره است که وجاهت فرهنگی -سیاسی خاندان هدایت
د غرب در عرصههای
و نیز آشنایی با ساختارهای جدی 
صنعتی و فکری چه در عصر ناصری (بازسازی صنایع و
اصالحات) چه پس از آن و در دوره مشروطیت (استقرار
نظام پارلمانی) از نمو د بیشتری برخوردار است .در اینجا
به معرفی این چهره برجسته پرداختهایم.
مرتضی قلیخان (صنیعالدوله) فرزند دوم علی قلیخان
مخبرالدوله از خاندان هدایت در شب یکشنبه نهم صفر 1327
در کوی«چالمیدان» تهران دیده به جهان گشود .وی در سن
هفت سالگی در جرگه غالم بچگان دستگاه سلطنتی در موکب
شاه به عتبات عالیات (۱۲۸۷ق) همراه برادرش مهدی قلیخان
(مخبرالسلطنه آینده) بود .صنیعالدوله پس از اتمام تحصیالت
مقدماتی ،صرف و نحو عربی را فرا گرفت و در  ۱۲۸۸وارد 
دارالفنون شد؛ به سبب عالقه به کارهای صنعتی از کودکی،
برای ادامه تحصیل (۱۲۹۳ق) راهی آلمان ش د و در مدارس
صنعتی برلین به تحصیل و فراگیری فنون صنایع مشغول شد.
در سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا در  ،۱۲۹۵و اقامت چند
روزه در گیوم (« )Gumeمرتضی قلیخان» به عنوان منشی و
مترجم شاه در برلین به ایفای نقش پرداخت .مرتضی قلیخان
پس از اخذ مدرک در رشته مع دنشناسی از مدرسه صنعتی
برلین چن د سالی را در کارخانههای بزرگ برلین و «بروکسل»
به صورت تجربی به آموزش علمی مشغول شد .او در کنار
تحصیل فنی و تخصصی در مع دنشناسی و مطالعات صنعتی،
در مقررات و قوانین و نظامات اجتماعی اروپا به ویژه آلمان نیز
اطالعات بسیاری کسب کر د و در ۱۳۰۸ق به تهران بازگشت.
با حضور در تهران ،ابتدا به شغل تحویلداری مشغول شد و
به دستور ناصرالدین شاه فعالیت خو د را در اداره معادن آغاز
کر د (اداره معادن تابع وزارت علوم و زیر نظر مخبرالدوله بود).
اعطای لقب صنیعالدوله به مرتضی قلیخان هدایت زمانی بود
که محمدحسنخان صنیعالدوله لقب «اعتمادالسلطنه» گرفت
و از این به بع د مرتضی قلیخان به «صنیعالدوله» ملقب شد.
شوق وافر او به راهاندازی صنعت صنیعالدوله را بر آن داشت
در  1311ق یک کارخانه بافندگی و ریسمان تاسیس کند
و با کمک مالی حاج محمدتقی شاهرودی به صنیعالدوله،
ماشینهای متعدد ریسمانریسی و پارچهبافی از کارخانه
«وینترتور» سوئیس خریداری شد .کارخانه ریسمانریسی
صنیعالدوله در 1312ق افتتاح ش د و ناصرالدینشاه به دعوت
صنیعالدوله از کارخانه بازدید و شاهرودی و صنیعالدوله را
تشویق کر د و گفت« :ما لقب صنیعالدوله را به طور شایستهای
به مرتضی قلیخان دا دهایم و تمجیدها کرد» .شروع این کارخانه
ریسمانریسی صنیعالدوله را بر آن داشت که کارگاه کوره
آهنتراشی نیز راهاندازی کن د و این اتفاق در روز سیزدهم نوروز
1312ق عملی ش د و بار دیگر ناصرالدین شاه از شروع آغاز به
کار این کارگاه نیز دیدن کرد .اما ازدواج صنیعالدوله با شاهزاده
زرینکاله خانم ملقب به «احترامالسلطنه» دختر مظفرالدین
میرزا (ولیعهد) در 1311ق با اجازه ناصرالدین شاه و به خواهش
مخبرالدوله (پدرش) ،بر وجاهت جایگاه و نفوذ او افزود.
در دوره سلطنت مظفرالدینشاه امینالسلطان طی فرمانی
توانست امتیاز ریسمانریسی ،امور صنعتی و احداث کارخانجات
را به مدت  ۵۰سال به صنیعالدوله واگذار کن د اما پس از
عزل اتابک از صدراعظمی ،وی به عنوان وزیر خزانه در کابینه
مخبرالدوله ،انتخاب شد .اما پس از چندی به سبب سعایت
محمودخان حکیمالملک ،از رجال درباری از وزارت خزانه
برکنار ش د اما سرپرستی پست پس از چندی به وی محول
ش د و با وجو د اصالحات در سیستم پستی کشور بار دیگر با
دسیسهچینی و فشارهای میرزا محمودخان حکیمالملک ،از
سرپرستی پستخانه عزل شد.

پس از این ماجراها صنیعالدوله بار دیگر راهی اروپا ش د
اما برای پاسخ دادن به یکسری اتهامات وارده از سوی وزیر
همایون به ایران بازگشت و در جهت رفع اتهام از خو د برآمد.
در  1320به دستور مظفرالدین شاه ،صنیعالدوله مامور خرید
کشتی جنگی ش د لذا ،به آلمان سفر کر د و بعدها نیز با سفر
به انگلستان کشتی جنگی جدی د و مجهز به توپهای سنگین
را خریداری و به ایران وار د کرد .این کشتی جنگی به کشتی
مظفری معروف بود .نتیجه بازدی د و جستوجوهای علمی
صنیعالدوله در اطراف تهران در  ۱۳۲۳ق کشف معدن سرب
در پس قلعه بود .آزمایش و تجزیه سنگهای این معدن در
آلمان بیانگر این بو د که سنگهای این معدن  ۳۰درصد نقره
و  ۱۰درصد سرب دارد .مشخص شدن نتیجه آزمایشها منجر
به راهاندازی کوره و کارگاه در تپههای داوودیه برای ذوب
سنگهای معدن شد .از دیگر اقدامات صنیعالدوله میتوان به
احداث کارخانه ماهوتبافی و ارائه طرح ضرورت احداث راه آهن
در رساله نجات اشاره کرد.
صنیعالدولهومشروطیت
با صدور فرمان مشروطیت در  ۱۲۸۵از سوی مظفرالدینشاه
مقدمات تدوین نظامنامه انتخابات فراهم آمد .مجلس موقت با
شرکت اعیان و اشراف ،بازرگانان ،اصناف ،شاهزادگان و با حضور
علمای اعالم برای تهیه و تدوین نظامنامه انتخابات تشکیل
شد .در این نشست میرزا نصراهلل ملکالمتکلمین (از رهبران
مشروطه) از سوی مشروطهخواهان و نصراهللخان مشیرالدوله
صدراعظم از سوی دولت ایرا د سخن کردند .این مجلس
کمیتهای را مامور تدوین نظامنامه انتخابات کرد .به همین جهت
صنیعالدوله ،محتشمالدوله و مخبرالسلطنه را میرزا نصراهللخان
مشیرالدوله نائینی (رئیسالوزراء) به رستمآباد شیروان دعوت
کر د و به اتفاق دو پسر مشیرالدوله (میرزا حسنخان و میرزا
حسینخان) کمیسیونی تشکیل داده و نظامنامه انتخابات را
نوشتند ،ریاست این کمیسیون با صنیعالدوله بود .در ۱۷شهریور
۱۲۸۵ه .ق مظفرالدینشاه در میان مخالفتهای مخالفان
مشروطه از یک سو و پافشاری مشروطهخواهان از سوی دیگر،
نظامنامه را توشیح کردند .این نظامنامه نخستین سن د پذیرش
دموکراسی و رای مردم از راه برگزاری انتخابات بود .انتخابات
نخستین دوره مجلس قانونگذاری ،بر پایه این نظامنامه که به
نظامنامه انتخابات صنفی معروف است ،برگزار شد.
در اهمیت تدوین نظامنامه انتخابات ،ملکزاده در کتاب
تاریخ انقالب مشروطیت ،به نقل از بحرالعلوم کرمانی اینگونه
مینویسد« :صنیعالدوله و ملکالمتکلمین و سیدجمال که برای

یادداشت

ولنتاین به روایت ایرانی

صیادخردمند
چند سالی است که  25بهمن ماه به عنوان «ولنتاین» یا «روز عشق» وارد ادبیات
فرهنگی ،هویتی و اجتماعی ایران شده است .چند روز پیش از این تاریخ در و دیوار
مغازهها با انواع اطالعیهها از هدایای ویژه ولنتاین و جعبهها و عروسکهای مخصوص
زینتداده می شود ،صفحات مجازی با متن ها و یادداشت های عاطفی و احساسی
مخاطبان خود را فرا می خواند .در این روز بسیاری جوانان و نوجوانان سعی دارند عشق
را به مخاطب خاص خود تقدیم کنند ،برخی دیگر سعی دارند عشق گمشده یا عشقی
که هیچگاه تجربه نکرده اند را جست و جو کنند اما دیگرانی هم هستند که از فراق
و غم یار بالها می کشند و از درد جدایی این روز را با تنهایی شان تقسیم می کنند،
البته صحبت از عشق در جامعه ایرانی در دل غزلیات و قصیده ها ریشه ای قدیمی
دارد اما در گذشته عشق و محبت ،فضیلت اش در پوشیدگی و پنهانی اش بود اما عشق
در جامعه امروز نه تنها آشکار و هویداست بلکه به تمثیل گذشته نه رسوایی به بار می
آورد و نه عرق شرم بر پیشانی می نشاند .عشق امروزه در عین عمومیت یافتگی و همه
جایی شدن به پدیده ای شخصی و فردی تبدیل شده است.عشق در جهان امروز به
تعبیر زیگموند باومن سطحی ،سیال و تکثر یافته است و امری روزمره تلقی می شود
می تواند بصورت مداوم تولید شود و از بین رود ،دیگر عشق به معنای ازلی و بی انتهایی
و ابدی نیست .عشق امروز مرز دارد ،ابتدا و انتها دارد و به جای یک انسان می تواند در
میان چندین فرد کثرت یابد.
حال باید پرسید:
به راستی ،ولنتاین چرا مهم است؟! کی و چگونه وارد ادبیات فرهنگی و اجتماعی
ایرانیان شده است؟! چرا این روز برای دختران وپسران مجرد بیش از بقیه مهم است؟! و...
ولنتاین ،یکی از نشانهها یا نمادهایی است که پیوندهای رمانتیک در
*

13فوریه  24( 1903بهمن  115سال پیش) نخستين خودرو  750دالري فورد
ِ
ديترويت ميشيگان ساخته شد كه بعدا
در كارخانه اش در خيابان ماك واقع در شهر
به يك پزشك ـ  Dr. Ernst Pfenningـ فروخته شد .نام اين خودرو «مدل ــ ا ِ
 »1903Ford Model Aبود .موتور اين خودرو ِ بنزين سوز داراي دو سيلندر و توان
آن هشت اسب بخار بود و ميتوانست تا سرعت  45كيلومتر در ساعت حركت كند.
تا آن زمان ،اتومبيل يك كاالي لوكس بود .هِنري فورد با ساختن فورد «مدل ـ ا ِ» آن
را به صورت يك وسيله ضروري زندگاني درآورد تا هركس که استطاعت داشته باشد
و بخواهد در «وقت» صرفهجويي كند و زودتر به كارش برسد بتواند خریداری آن را
کند .به اين ترتيب داشتن اتومبيل از انحصار ثروتمندان خارج شد .به رغم  750دالر
بودن فورد مدل ـ ا ِ ،در آن سال تنها  1750دستگاه از آن مدل فروش رفت .اینک
(سال  )2015بهای میانگین یک اتومبیل ساخت کارخانه فورد آمریکا ـ در این کشور
 18هزار دالر است .خودرو فورد مدل ـ ا ِ با كمك مهندس ويليز طراحي شده بود و
مزد كارگران سازنده آن يك دالر و نيم در هر روز بود .با ورود همين اتومبيل كوچك و
ارزان به بازار ،آمريكا به صورت كشور اتومبيل درآمد كه زندگي كردن بدون آن در اين
كشور دشوار است .بسياري هستند كه ميگويند آمريكائيان عاشق اتومبيل هستند و
بدون آن ،احساس كمبود ميكنند.

یکردند و کوشش مینمودند
تنظیم نظامنامه مجاهدت بسیار م 
که این کار اساسی به نفع طبقه عامه خاتمه پیدا کند .مکرر
میگفتند :نظامنامه انتخابات در حقیقت مقدمه و طلیعه قانون
اساسی است و هرگاه در این مرحله ملیون شکست بخورن د و
نظامنامه انتخابات روی منویات مستبدین نوشته شده و به امضا
برسد ،محال است یک قانون اساسی که حاکی از مصالح عمومی
و متضمن منافع ملت باشد ،به دست آورد».
پس از گشایش مجلس اول و تدوین نظامنامه انتخابات،
که مردم را به شش گروه یا طبقه (شاهزادگان ،و قاجاریان،
نداران و
علما و طلبهها ،اعیان و اشراف ،بازرگانان ،اصناف ،زمی 
کشاورزان و پیشهوران) ،تقسیمکرد ،صنیعالدوله به نمایندگی
از طبقه اعیان به مجلس راه یافت.
با پایان گرفتن انتخابات مجلس در روز  14مهر 1285ش
در تهران ،نخستین جلسه مجلس با حضور نمایندگان تهران
به رسمیت شناخته و هیاترئیسه مجلس نیز تعیین شد .در
این جلسه مرتضی قلیخان صنیعالدوله به ریاست و میرزا
حسنخان وثوقالدوله و حاج محمدحسین امینالضرب به نیابت
انتخاب شدند .دوره اول مجلس در ایران ،در حقیقت مجلس
موسسان و خبرگان بود .این مجلس وظیفه اجرای مشروطیت
را بر عهده داشت بنابراین ،بای د کشور را از وضعیت بیقانونی
صرف خارج و به کشوری قانونمن د تبدیل کن د و این کار سهل
و آسانی نبود.
راجع به اوضاع و شرایطی که صنیعالدوله در آن برهه به
ریاست مجلس انتخاب ش د صفایی در کتاب رهبران مشروطه
خو د مینویسد« :وظیفه ریاست مجلس برای کشور و مردمی
یدانستن د کاری بس دشوار بود.
که مشروطه و مجلس را نم 
نهتنها مردم بلکه بیشتر نمایندگان نیز به وظیفه خو د و حدود
اختیارات مجلس آشنا نبودند و نمیدانستند چه باید بکنند؟
دولت و رجال مستبدش هم به آسانی حاضر نبودن د اقتدارات
خو د را بکاهند ،آنها میخواستن د مجلس فقط مرکز قانونگذاری
باش د و در امور سیاسی و اجرایی مداخله نکند ،چنانکه
مشیرالدوله در همان روزهای اول مجلس به سعدالدوله گفته
بود« :اینجا مشروطه نیست ،شاه یک مجلسی به شما داده که
بنشینی د و قانون وضع کنید».
ندوستی
ملکزاده نیز در بیان از آزادیخواهی و وط 
صنیعالدوله ،که شای د این ویژگیها همراه با امتیازات دیگری از
قبیل داما د شاه بودن ،در ساختار قدرت قرار داشتن و  ،...شرایط
رئیس مجلس شدن را برای او فراهم آورد ،مینویسد« :در میان
هزارها دیوانیان و رجال دولت که همگی مستبد ،بیسوا د و

ستمگر بودن د چن د نفری از جمله صنیعالدوله و مشیرالدوله و...
که در اروپا تحصیل کرده بودن د و کم و بیش از اوضاع جهان
اطالع داشتن د و از دستگاه شرمآور دولت ناراضی بودند ،مایل
بودن د که ایران هم گامی در راه اصالحات بردارد .در میان
این رجال صنیعالدوله یگانه کسی بو د که صمیمانه همکاری
با آزادیخواهان مینمو د و بدون پروا در مجالس خصوصی آنها
حضور پیدا میکر د و از اوضاع دولت انتقا د مینمو د و آنان را به
راهی که صالح بو د هدایت میکرد».
عدم آشنایی نمایندگان به وظایف خطیر خود ،غرور و خامی
و نیز اطاعت از قانون را مخالف شئون و مقامات خویش دانستن،
کار صنیعالدوله را که بر مسن د ریاست مجلس بود ،دشوارتر
میکر د اما وی با لیاقت و قدرت مجلس را اداره و متمم قانون
اساسی را به امضای محمدعلیشاه رسان د (۲۹شعبان.)۱۳۲۵
گذشته از این ،مهمترین کارکردهای صنیعالدوله را میتوان در
هدایت مباحث مجلسیها از مسائلی نظیر گرانی ارزاق و خواربار
به امور مالی ،مسئولیت وزرا به ویژه تدوین قانون اساسی خالصه
کرد .در جلسه روز شنبه ۲۹شوال ۱۳۲۴مجلس شورای ملی به
سیدحسین بروجردی پیشنها د کر د که برای وکیالن مجلس
حقوقی معین شو د تا نمایندگانی که در مضیقه مالی هستند
و بضاعتشان اندک است ،بدون هیچ نگرانی به انجام وظایف
بپردازند .این پیشنها د با استقبال بیشتر نمایندگان مواجه ش د اما
صنیعالدوله با مخالفت با این پیشنها د گفت« :ما اکنون مسائل
مهمتر و دشوارتری در پیش داریم که بای د با دقت و دوراندیشی
تمام درباره آن بحث کنیم و اگر موقعیت و استحقاق یافتیم
نوبت حقوق هم میرسد».
مجلس اول ،چنانکه آرزوی مردم بو د به رهبری صنیعالدوله
و یاری چن د تن از روشنفکران بیغرض و آزموده ،کارهای بزرگی
انجام داد .نمایندگان این مجلس شخصیت واقعی خو د را با رد
پیشنها د استقراض از دولتهای روس و انگلیس ،که یک ماه و
پنج روز پس از گشایش دوره اول مجلس شورای ملی ،از طرف
دولت تقدیم مجلس شد ،نشان داد ،صنیعالدوله در مدتی که
رئیس مجلس شورای ملی بو د به سبب مشکالتی که داشت
چن د بار استعفا داد ،و مور د پذیرش قرار نگرفت اما به احترام
رای و نظر نمایندگان از سر ناچاری دگر بار ریاست مجلس را
پذیرفت و تا وقتی که هرج و مرج تا مرحله آ دمکشی در تهران
پیش نرفته بود ،خردمن د و با قدرت و درایت و بیطرفی مجلس
را اداره میکرد ،اما همین که میرزا اصغرخان هدایت کشته شد
از ادامه خدمت در چنان شرایطی هراسان شد ،از خانه بیرون
نیام د و تا احتشامالسلطنه به جانشینی او انتخاب نشد ،آسوده
ننشست .استعفای صنیعالدوله با تاسف عمیق نمایندگان و از
روی اضطرار قبول شد .خبر استعفای صنیعالدوله در شماره
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منتشر شد .از دالیل استعفای صنیعالدوله را مورخان قتل
اتابک ذکر کر دهاند .ابراهیم صفایی استعفای صنیعالدوله را یک
اشتباه سیاسی ذکر میکن د چرا که با کنارهگیری وی مجلس
دچار ضعف و بینظمی شد ،اگر چه او از کشته شدن خود
میترسید ،ولی در راه خدمت به وطن ترس از دست دادن جان
شرط فداکاری نیست .صنیعالدوله با همه فداکاری و صداقتی
که در وطنخواهی داشت مرتکب این اشتباه شد .با بررسی
نظرات ارائهشده راجع به استعفای صنیعالدوله ،دیدگاه ترس
از کشته شدن خو د و تهدی د به قتل کردن وی را میتوان قابل
قبولتر و صحیحتر دانست و اذعان داشت که صنیعالدوله با همه
کارنامه درخشان خو د دچار این اشتباه شد .پس از فتح تهران
صنیعالدوله در کابینه سپهدار تنکابنی وزیر فوای د عامه ش د و بعد
از آنکه مجلس باز ش د به سمت وزیر معارف معرفی شد .زمانی
که مستوفیالممالک رئیسالوزرا شد صنیعالدوله در دولت
او سمت نداشت .ولی پس از چن د ماه که کابینه ترمیم شد،
صنیعالدوله به جای حکیمالملک به سمت وزیر مالیه منصوب
شد .وی فکر و طرح خو د را درباره احداث راه آهن دنبال کر د و
با بانک آلمان برای دادن امتیاز وار د مذاکره شد ،اما قبل از آنکه
افکار او به ثمر برس د روز چهارم صفر مور د سوءقص د قرار گرفت.
مخبرالسلطنه در کتاب خاطرات و خطرات ،قتل صنیعالدوله را
یداند .صنیعالدوله
به تحریک سپهدار تنکابنی و سردار محیی م 
را در  4صفر  1329ق .هدف گلوله قرار دادن د و در  6صفر کشته
شد .قاتالن وی دو نفر ارمنی بودن د که برای او کار میکردند.
بع د از مرگش اجازه برگزاری مراسم ختم دولتی حتی در والیات
نیز داده نشد .وی را در مقبره هدایت در خیابان استانبول تهران
دفن کردند.

روابط بین دو جنس را آشکار میسازد .نمادهایی که از طریق آن عشاق و
دوستان به کمک آن ،پیوند رمانتیک خود را عیان و بی پرده عنوان می کنند.
در این باب در سال های اخیر بحث های مختلف و متعددی در گرفته است و مخالفان
و موافقانی دارند که این مساله را از نظرگاه های مختلفی نگریسته اند.
دسته اول گروهی هستند که برای ولنتاین ارزش و اهمیتی قایل نیستند این گروه
بر این باورند که ولنتاین پدیده ای وارداتی است که بصورت مقطعی در بین جوانان و
نوجوانان گسترش یافته و دارای اصالت نیست .این گروه تبیین می کنند که ولنتاین
برساخته جهان سرمایه داری است زیرا که در این روز میلیون ها دالر گردش مالی در
دنیا بواسطه خرید و فروش کاالهای هدیهای ،شامل انواع کارتپستالها ،عروسکها،
لباس و دیگر کاالهای نمادین یا مصرفی به عنوان هدیه ،موجب شکلگیری نوعی
مبادله اقتصادی درجامعه میشود .و ب ه گونهای موجب رونق یافتن معادالت و مبادالت
اقتصادی میشوند .در دنیایی که مبادله پول و ارزشهای اقتصادی اهمیت دارند و بهویژه
با گسترش ارزشهای سرمایهساالرانه و اقتصا ِد بازار ،طبیعی است که هر نوع آئینی که
بتواند به اقتصاد بازار و ارزشهای سرمایهداری کمک کند از حمایت نظام اقتصادی
برخوردار میشود .این گروه قضاوتی اخالقی،عرفی و محافظه کارانه دارند و بر این باورند
این مناسک وارداتی با بافت هویتی و اجتماعی همخوان نیست وسبب تعارض و جدال
ارزشی در جامعه می شود.
اما دسته دوم معتقدند ولنتاین یا روز عشق نشان از اهمیت یافتن دوستی در جهان
امروز دارد .امروزه ما مواجه با کاهش اهمیت و کارکردهای خانواده هستیم که این امر
در افزایش سن ازدواج ،افزایش طالق یا کاهش بعد خانواده و کاهش اهمیت کارکردهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خانواده تبلور یافته است ،بنابراین دوستی اهمیت بیشتری
پیدا کرده است .پیوندهای دوستی بهویژه در بین زنان بسیار پراهمیت شده است .جوانان

و گروههای همکاران دارای پیوندهای دوستی بااهمیت در دنیای امروز شدهاند .ولنتاین
نمادی برای عینیتبخشی به اهمیت پیوندهای دوستی در دنیای امروز است.
این گروه بر این باورند که روز عشق توانسته است خود را به مثابه یک
امرفرهنگی گسترشیافته تثبیت کند وگویی پاره اجتنابناپذیری از فرهنگ روزمره
شده یا در حال شدن است .روز عشق بنیانهای تحول فرهنگی است که رابطههای
بین دو جنس دستخوش آن شدهاند؛ رابطههای مبتنی بر مصلحت ،سنت و عرف
به رابطههای رمانتیکتر و فردگرایانهتر ،تبدیل شده اند در نتیجه اهمیت یافتن
روز عشق بیش از آنکه صرفاً به مثابه یک تفنن یا فراغت تلقی شود ،بیشتر زایده
و نتیجه تحول در تجرب ه پیوندهای عاطفی ورمانتیک بین زیست روزمره جامعه
امروزی است.
این گروه استدالل می کنند ولنتاین دارای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
متعددی است که صرفاً با تأکید به قضاوتهای اخالقی و ایدئولوژیک نمیتوان به تعریف
واقعیت این روز دست یافت.
بنظر میرسد روایت امروزی ولنتاین واکنشی است به نبود شادی ،محبت و مهم
تلقی شدن در بین افراد جامعه و انسان ایرانی بیش از دیگر جوامع نیازمند محبت و
عشق ورزیدن است ،نمود این سخن را میتوان به خوبی به حجم و تکثر ،عکس نوشته،
دلنوشته ،جمالت رمانتیک در فضاهای مجازی مشاهده کرد.بنظرمی رسد افراد میل
دارند همه پدیده های روزمره را به مقوله ای رمانتیک تبدیل کنند ،از قدم زدن معمولی
در خیابان گرفته تا آمدن برف در زمستان ،غروب ،وبرگ های زرد پاییزی و...در پایان
ولنتاین نشان از این دارد جامعه ما بیش از پیش نیاز به دوست داشتن و دوست داشته
شدن دارد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

