روایت نو

www.shahrvand-newspaper.ir

سهشنبه  24بهمن  | 1396سال پنجم | شماره 1344

پل فیروزه

واره

روایت از روزگاران؛ همگام با خاورشناس
آلمانی در خیابانهای دارالخالفه

خاطرههای فریدون جنیدی ،شاهنامهپژوه
درباره یک باغ بزرگ وقفی

شیفته باغهای تهران

پایههای روشنایی در دوره قاجار /عکس :آرشیو دنیای زنان در عصر قاجار

هینریــش کارل بروگش ،خاورشــناس و
جهانگرد پرآوازه آلمانی ،در دسته میهمانان
اروپایی ایران در عصر قاجار بهشمار میآید.
او در ســفری پرماجرا به ایران ســفرنامهای
نگاشته اســت که نکتههای جذاب تاریخی
را درباره زندگــی مردم ایــران در آن زمانه
دربــردارد .کتــاب «در ســرزمین آفتاب»
نماهایی جــذاب از ایــران بهویــژه تهران
عصر قاجار در خود جای داده اســت .با این
جهانگرد خوشذوق بــه تهران روزگار قاجار
ســفر میکنیم .تصویرهایی جذاب از تهران
آن زمــان ،جایگرفتــه در قــاب دوربین
آنتوان سوروگین ،ما را در این سفر همراهی
میکند.
چنارها و ساکنان خوشبخت باغها
بروگــش دربــاره باغهای تهــران بهویژه
چنارهــای پرآوازه پایتخت ایــران توصیفی
دلنشــین دارد .او در اینبــاره مینویســد:
«درختی که بیش از همــه به باغهای تهران
زیبایی بخشــیده درخت چنار اســت .این
درخت بــا تنه قطــور و بلند و شــاخههای
پیچدرپیــچ و برگهای زمردینش ،ســایه
واقعــا مطبوعــی دارد .در باغهــای ایران
حوضهای بزرگی وجود دارد که درونشــان
پر از ماهیهــای قرمز و طالیی اســت و در
وسطشــان فوارهای نصب شــده است .در
این باغها آبشــارهای مصنوعی و جویهای
عریضی تعبیه میکنند و آنها را با کاشیهای
پرنقش و نــگار میپوشــانند .درختکاریها
و گلکاریهــای چشــمنواز و دلفریــب و
کوشــکهایی که به ســبک معماری اصیل
ایرانی ساخته میشود و به آنها «کالهفرنگی»
میگویند ،نشســتن در هــوای آزاد را واقعا
دلپذیر میســازد .از باالی دیــوار این باغها
قلل پوشــیده از برف البرز دیده میشود که
حتی تماشایشان در فصل تابســتان ،تأثیر
خنککنندهای بر ســاکنان خوشبخت این
باغها میگذارد».
شیوه دگرگونه
نامگذاری گذرها و خیابانها
خاورشناس آلمانی هنگام گذر از خیابانها
و دیگــر گذرگاههــای پایتخت قاجــار ،به
شــیوه نامگذاری آنها توجهی ویژه میکند.
او کوشیده اســت نکتهای را بیان کند که از
نظرش ویژگی نامگذاری خیابانها در میان
ایرانیان به شــمار میآید« :موضوع دیگری
که شایان ذکر اســت ،نامگذاری خیابانها و
کوچههاســت ،امروزه تابلوهای سفیدی که
رویشــان با خط خوش فارسی نام خیابانها
به رنگ ســیاه نوشــته شده اســت ،در هر
گوشهای یافت میشــود .اما ایرانیان ظاهرا
این نــوع نامگذاری را نمیپســندند و از آن
کمتر اســتفاده میکنند چرا که در نظر آنان
هر خیابانی از قسمتهای مختلفی تشکیل
میشــود و اهالی تهران ترجیــح میدهند
هر قســمت را به نام بنای مشــهوری که در
آنجاســت یا به اسم شــخص معروفی که در
آن نزدیکــی زندگی میکنــد ،بنامند .مثال
آن قســمت از خیابان «اللهزار» ،گردشگاه
اصلی تهران که طولوزان ،پزشــک شخصی
شــاه در آنجا زندگی میکند ،به «خیابان
دکتر طولوزان» شهرت دارد ،چند قدم باالتر
نزدیک ســفارت فرانسه ،صحبت از «خیابان
سفارت فرانســه» اســت و به همین دلیل
قســمتی از «خیابان دروازه شمیران» را که
تأسیســات چراغ گاز در آنجاست« ،خیابان
چراغ گاز» مینامند .هرچند این شیوه دارای
مزیتی اســت و آن این است که وقتی نشانی
مکانی را میدهند ،همــه به خوبی میدانند
که در کجا واقع شده است و به سادگی آن را
پیدا میکنند».
گرفتاریهای آب تهران
آب دارالخالفه ،مســألهای دیگر به شمار
میآید کــه توجه هینریــش کارل بروگش
آلمانــی را به خود میکشــاند .او دراینباره
روایتی جذاب دارد« :تهران چشــمه ندارد و
مردم شهر از آب قنات استفاده میکنند .آب
این قناتها در جویهای روباز شهر جریان
دارد و بــه آبانبارهــای محــات مختلف
میریزد .هر فــرد یا هر خانــواده آب مورد
نیاز خــود را بدون توجه بــه آلودگی ،از این
مخزنهای عمومی به دســت میآورد .البته
اخیــرا روی اکثر این جویهــا را با قطعات
سنگ پوشاندهاند ،با وجود این در بسیاری از
جاها ،مردم سنگها را از رویشان برداشتهاند
تا دسترسی به آب برایشــان سهلتر شود:
افراد عادی معموال با دســت آب میخورند
یا اینکه روی زمین دراز میکشــند و شبیه
به حیوانات مستقیما با دهان آب مینوشند.
روزی یکی از دوســتان ایرانیم که از این نوع
آبخوردن بدش میآمد ،به شخصی که در
یکی از کوچهها روی زمین دراز کشیده بود
و آب میخورد گفت« :آقاجان ،این چه طرز
آبخوردن اســت ،مگر عقل از سرت پریده
است ».شخصی که مشغول آبخوردن بود،
جــواب داد« :قربان مگر چــه عیبی دارد؟»
دوســت من بیدرنگ جواب داد« :هیچی،
همانطوری آب بخور ».چــه خوب بود اگر
دولت ایران به مســأله پاکیزه نگاهداشــتن
آب اهمیت بیشــتری مــیداد ،زیرا تجارب
اروپاییــان ثابت کرده اســت کــه نه فقط
ســامتی فرد بلکه ســامتی جامعه هم به
این امر بســتگی دارد .ظاهرا مقامات رسمی
در ایران طور دیگری میاندیشــند و به این
مســأله اعتقاد چندانی ندارنــد که آلودگی
آب ،برای سالمتی انسان زیانآور است».

باغ بزرگ وکیلآباد
چگونه بر مردم وقف شد

روایتهایی از چگونگی ورود صنعت برق و روشنایی به ایران در دوره قاجار

سوغات بازرگان نکونام از سرزمین تزارها
المپهای برق و تیر و کمان کودکان
صنعت برق و روشــنایی اما شتابان نتوانست
در ایران همهگیر شــود .خیابانهــای تهران تا
سالها پس از کوشش حاج حسن امینالضرب
همچنــان بــا فانوسهای ســنتی روشــنایی
مییافتن��د .جعفر شــهری درباره روشــنایی
خیابانهــای شــهر در واپســین ســالهای
حکومت قاجــار بر ایران مینویســد «تا قبل از
کودتای  1299و زمان صدارت سیدضیاءالدین
طباطبایــی اگر شــبها در کوچــه و خیابان
روشــنایی و نوری بچشــم میآمد همان چند
المپ  ...تیرهای اطراف اندرون [سلطنتی] بود
که کورســو میزد و بقیه شهر در ظلمت مطلق
فرورفته بــود ،اگرچه آن چند المــپ هم که از
ســیمهای خود آویخته بود و تلو تلو میخورد
یکی از ده آنها ســامت نبود و توســط سنگ و
تیرکمــان بچهها هدف قرار گرفته نابود شــده
بــود .ازجمله اقدامــات ســیدضیاءالدین یکی
تأمین روشنایی بقیه شــهر بود و آن نیز به این
صورت انجام گرفت که توســط بلدیه تعدادی
فانوس دیواری حلبی برنگ ســبز با المپاهای
نمره هفت که سه طرف آن شیشه و واریختگی و
کالهک بادگیری در باالی آن تعبیه شده توسط
پایه آهنی به دیوار قــرار میگرفت خریداری و
در هر پنجاه قدم یکی از آنها بــه دیوار کوبیده
شــده ،با جیــره هر فانــوس پنج ســیر نفت و
اســتخدام عدهای چراغچی که هر صد و پنجاه
چراغ بیکی از آنها واگذار شد صورت عمل یافته
معابر را مختصر روشنایی بخشیدند» .دولت اما
به تنهایی نمیتوانســت برق مورد نیاز تهران را
تأمین کند .این موضوع موجب شد نمایندگان
مجلس شــورای ملی ،پس از برآمــدن روزگار
قاجارهــا ،بخواهند راهانــدازی کارخانه برق به
بخــش غیردولت هــم واگذارده شــود .عباس
مسعودی ،مدیر مســئول روزنامه اطالعات در
کتاب اطالعــات «در یکربع قــرن» ماجرا را
اینگونه شــرح میدهد «برق تهــران منحصر
بکارخانه مرحوم حاج مرحوم حاج امینالضرب
واقع در خیابان چراغ برق بود ،الیحهای بمجلس
داده شــده بود راجع بامتیاز کارخانه برق مزبور
آقای حاج ســیدرضا فیروزآبادی مخالف بوده
و عقیده داشــتهاند که چراغ بــرق را باید آزاد
گذاشــت که هر کس بتواند برود کارخانه وارد
کند و اگر آزاد بگذارند بیشــتر مردم اســتقبال
خواهند کرد و برق توسعه بیشتری پیدا خواهند
نمود .بعد از بیست و چندسال امروز [یعنیسال
 ]1325متوجه میشویم که عقیده و نظر آقای
فیروزآبادی صحیح بــوده و باید آزادی کامل در

روزبه رهنما -روزنامهنگار| صنعت برق از میانههای دوره قاجار ،هنگام ســلطنت ناصرالدینشاه به ایران
وارد شد .روشنایی خانهها تا پیش از پیدایش کارخانه برق ،به شیوه سنتی به وسیله چراغها و فانوسهای
دستی انجام میگرفت .کویها و خیابانها اما وضعیتی دگرگونه داشتند .عبداهلل مستوفی در کتاب شرح
زندگانی من دراینباره مینویسد «در اينوقت كوچهها چراغ عمومي نداشت ،فقط اعيان دم در خانههاي
خود چراغي بجرز وصل بدر خانه نصب ميكردند .بنابر اين فانوس و فراش فانوسكش يكي از لوازم زندگي
بود .عظمت اين فانوس كه گاهي قطر دايره سيلندري آن به نيم و بلندي آن بيك ذرع ميرسيد ،از حيثيت
اجتماعي صاحب آن حكايت ميكرد .بدون اينكه نظامنامه داشته و اندازهاي براي قطر و قواره آن با مقام
صاحبفانوسمعينباشد،مردمحقوحسابدانآندورههيچوقتازحدخودتجاوزنكردهوفانوسبزرگتر
از آنچه بايد و شــايد جلو خود نميانداختند» .ورود کارخانه برق به ایران با کوشش یک بازرگان خوشنام
اصفهانیممکنشد؛حاجحسنامینالضرب.اوکهباشاهقاجارنزدیکیداشت،درسفریبهروسیهبههمراه
موکبشاهانه،دررخدادیکهبیشتربهافسانهوداستانشبیهمیماند،کارخانهبرقراباخودبهکشورآورد؛
اقدامی که با شگفتی پایتختنشینان و واکنشهایی شگفت روبهرو شد .جعفر شهری در کتاب «تهران
قدیم» دراینباره چنین روایت کرده است «باری کارخانه امینالضرب از عجایبی بود که تا سالها موجب
حیرت و تماشای مردم شهر شده بود .هر غروب به تماشایش میرفتند و مدتها به شگفتیش لب به دندان
میگزیدند و الحول میگفتند .اما با این همه که هر نور المپش تا ساعتها وقت مردم را به تماشا میگرفت،
اندک عکسالعمل و رغبتی به استفاده از آن نشان نمیدادند و تنها فایدهای که از آن مترتب میشد همان
نور چند المپ دو سه خیابان اطراف اندرون شاهی بود و بس که اول غروب روشن و آخر شب از خود کارخانه
خاموشمیگردید.قیمتسوختهرالمپچهلشمعشبیچهارشاهیبودوهفتادوپنجواتهفتشاهیو
صد شمع دهشاهی که بعضی کسبه نادرست هنوز در آن دغلی کرده ،اول شب المپ کموات زده ،پس از دور
شدن تحصیلدار المپ پر وات میبستند یا در ابتدا یکی دو شعله نشان داده بعد از رفتن او سه چهار المپ
روشن میکردند و لئیمتر از اینها آنان که دکان یا بساط خود را نزدیک آمدن تحصیلدار تعطیل کرده پس از
گذشتناودوبارهدایروازآننیزشانهخالیمیکردند!»

تأسیسات عامالمنفعه داده میشد .اگر موضوع
امتیاز و انحصــار نبود و دولت بــرق را محدود
بشــهرداری نمیکرد و یا آن را بشرکتهای ملی
واگذار میکــرد امروز صورت بــرق تهران باین
وضع تاثــرآور نبود که هنوز هم برق ســرقفلی
داشــته باشــد و هنوز هم برق در بازار ســیاه
خرید و فروش شــود و مــردم در زحمت و رنج
باشــند»« .تاریکی خیابانهای تهران ،سالها
پس از ورود صنعت برق به ایــران ،به اندازهای
مشکلساز بود که روزنامه اطالعات در مقالهای
بهسال  ،1307تهران را شــهر خاموشان نامید
بپایتخت ایران که نیمهشب خاموش میشود و
از برق و روشنائی دیگر خبری نیست باید شهر
خاموشان نام گذاشت ،غروب برق داده میشود و
نصف شب قطع میگردد یعنی تهران چهار پنج
ســاعت برق دارد و از ســاعت  12ببعد شهر در
ظلمت میافتد و احتمال هرگونه مخاطراتی از
لحاظ وسایط نقلیه و جنایات میرود .هنوز فوت
مرحوم درویش عالم شــهیر مویسیقی بواسطه
ظلمت شب فراموش نشده که این مرد هنرمند
قربانی تاریکی شب گردید».

مهدی یســاولی /روزنامهنگار| ســنت کهن وقف اکنون در
روزگار ما بــه بازتعریفی در هدفها و اصول نیــاز دارد .جامعه امروز
تفاوتهایی اساسی با گذشــته یافته ،نیازهای جامعه نیز بر همین
رویه دگرگون شده است .اگر در گذشته ساخت مدرسه ،کاروانسرا،
پل ،حمام ،تکیه ،جاده ،کتابخانه ،داراالیتام ،دارالشفا (بیمارستان)،
آبانبار و قنات در زمره مهمترین تأسیسات وقفی به شمار میآمدند
و واقفان میکوشیدند امالک و داراییهای خود را در این راهها وقف
کنند ،امروز اما بسیاری از زمینههای گذشــته ،دیگر وجود ندارند.
شــکلگیری نهاد دولت در روزگار مدرن درواقع ســاخت و ایجاد
بسیاری از تأسیسات یادشــده را برعهده آن نهاد گذارده است که از
بودجه رسمی کشــور برای چنان کارهایی بهره میگیرد .بهعنوان
نمونه ،ساخت تاسیســاتی همچون پل ،جاده و بیمارستان در زمره
وظایف مســلم دولت به شمار میآید که براســاس رویههای جاری
صورت میپذیرد .هرچند گاه ممکن است ضعفهایی در این زمینهها
وجود داشته باشد ،اما به هر روی ،این کارها براساس روالی مشخص

ورود کارخانــه برق به ایران با کوشــش یک
بــازرگان خوشنام اصفهانی ممکن شــد؛ حاج
حســن امینالضرب ،بازرگانی نیکــوکار .او که
بود؟ برگهای تاریخ ایــران درباره این بازرگان
کوشــای دوره قاجار ،نیک نوشــتهاند« .حاج
محمدحســن كمپاني کــه بعدها لقــب امين
دارالضرب گرفت بازرگان خوشــفکر و برجسته
قرن نوزدهم» سرآمد ســرمايهگذاران صنعتي
در ايران به شــمار میآید .میرزا حسن هنگامی
که در جوانی اصفهــان را ترک گفت و به تهران
آمد سرمایه چندانی نداشــت .پسرش درباره او
نوشــت «وقتي امينالضــرب در جواني حدود
 1853ميالدي بــه تهران رســيد دارايي او در
دنيا شــامل يك عبا ،يك چرتكــه و  100ريال
پول بود» .پسرعمهاش هم بعدها درباره او گفت
«دارايي [نخستین] وي شــامل  26تومان پول
نقد و يك االغ بود» .روزگار اما چهره خوب خود
را زود به میرزا حسن نشان داد و به جایی رساند
که ناصرالدینشاه را اینگونه به سخن واداشت
«حاج محمدحســن امينالضــرب در حقيقت
تاجر مخصوص ماست [و در ايجاد] کارخانجات

سنت دیرینه وقف؛ نیازمند بازتعریف

یک خیز بلند

انجام میشود .همچنین برخی تأسیســات وقفی در گذشته ،امروز
دیگر موضوعیت ندارند .قنات و آبانبار ،پدیدههایی متعلق به جامعه
سنتیاند .شبکه آبرســانی که دولت در دوران مدرن پدید آورده،
زمینه وجودی آن تأسیســات را از میان برده است .برخی مراکز نیز
که در گذشته بوده و امروز هم در جامعه حضور دارند و براساس سنت
وقف از گذشتهها تا روزگار کنونی ساخته و اداره میشدند ،همچون
مدرســهها و کتابخانهها ،اکنون به اندازهای در دسترساند که دیگر
به اقدام واقفان و نیکوکاران نیاز ندارند .ســاخت مدرسه و کتابخانه،
هرچند در روزگاران سلجوقی ،صفوی یا قاجار در زمره اولویتهای
نخست جامعه ایران به شمار میآمد ،اما امروزه دیگر اینچنین نیست؛
به اندازهای مدرسه و کتابخانه دولتی و وقفی در ایران ساخته شده که

و خواستن بعضي امتعه و غيره از فرنگستان [که
به عهده او مقرر گشــته] بايد با کمال آسودگي
مشغول امر تجارت باشد».
امینالضرب که «شــخصى زيرك ،باهوش
و پركار بــود» بهزودی پلههــای ترقی را باال
رفت و در کنــار تجارتهای شــخصیاش با
نزدیکی بــه دربار رئیس ضرابخانه ســلطنتی
شــد و لقب امینالضربی یافت که پس از او به
پسرش میرزاحسین نیز رســید .امينالضرب
در زمان جشــنها يا ســوگواريهاي مذهبي
خانه خويش را بر مســتمندان میگشــود و
به بذل و بخشــش مشغول ميشــد؛ بهویژه
در ماه محرم و در 10روزه عاشــورا مراســم
روضهخواني و پذيرايــي از همگان در خانه او
برقرار بود .به روايت پســرش در اين زمانها
هر روز با طبخ دو تا ســه خروار برنج نزديک
به 3هزار زن و مرد تغذيه ميشــدند «در ايام
عادي نيز خانه امينالضــرب محل رفتوآمد
علما و شــخصيتهاي مذهبي بــود» .میرزا
حسن و پسرش میرزا حســین که هر دو لقب
امینالضربی را پی نام خود یدک میکشیدند
هیچگاه تنها به صفت ســرمایه و تجارتشان
نامدار نشدند «[میرزا حسن] چون درستکار
و مردمدار بود در اندک زماني اعتماد همگان
را جلب کرد و کارش رونق يافت .امينالضرب
از کمک مالي به ســيدجمال هنــگام اقامت
او در روســيه حتي پس از آنکه شــاه او را از
ایران راند کوتاهي نکــرد .امینالضرب معتقد
بود اســدآبادی مردي به راســتي روحاني و
مرشدي مذهبي اســت که به پيشبرد اسالم
میاندیشد».
حــاج حســن امینالضــرب به پیــروی از
اندیشههای یاریگرانه و ترقیخواهانه به «ايجاد
خط راهآهن بيــن محمودآبــاد و آمل ،احداث
کارخانــه برق ،احــداث کارخانه بلورســازي،
تاسيس کارخانه چينيســازي در تهران ،ايجاد
کارخانــه ابريشــمتابي و ابريشــمبافي ،بناي
کاروانســراي حســنآباد ميان راه تهران -قم،
ســاخت راه افجه به تهران» پرداخت و تاسيس
بانــک در  ۱۲۹۶قمری را پیشــنهاد داد .اقدام
مهم ديگر او پيشنهاد ساخت نخستين کارخانه
ذوبآهن ايــران در  ۱۳۰۴قمری بود که امتياز
آن را از شــاه گرفت ،اما موفق به اجرايش نشد.
خدمت ديگر او کــه نيکنامي برايش به ارمغان
آورد ،خريــد مقادير بســيار گنــدم در قحطي
ســال ۱۲۸۸قمــری از مازنــدران و حمل آن
به تهران بــود که موجب نجات مــردم از مرگ
حتمي شد.

چنین نیازهایی را از اولویت بیرون برده است .نیازهای اساسی جامعه
در روزگار کنونی نسبت به گذشته تفاوتهای اساسی دارد .ازجمله
اینها میتوان به آسیبهای اجتماعی اشاره کرد؛ کودکان کار ،زنان
بیسرپرست ،معتادان و خانوادههای نیازمند آنها ،زندانیان ،بیکاران،
جوانان نیازمند در آستانه ازدواج و بسیاری دیگر از زمینههای تازه که
در زمره مسائل و مشکالت جوامع مدرن به شمار میآیند .اما سنت
وقف همزمان با این دگرگونیهای اساسی در سدههای اخیر ،چندان
تغییر نکرده است؛ به نظر میرسد نگاه به این آیین باشکوه که هزاران
سال ،پیش و پس از اســام ،در تاریخ ایران پیشینه دارد ،همچنان
سنتی و با رویکرد گذشتهنگر است.
وقف ،امروز به یک بازشناسی ،بازتعریف و بازنگری نیاز دارد .مالداران
و ثروتمندان نیکاندیش براساس شناخت و نگرش تازه در حوزه وقف
میتوانند به حوزههایی تازه از نیکوکاری براساس سنت وقف راهنمایی
شوند و وقف و موقوفات ،مسیری تازه از زیست دیرینه خود را آغاز کنند؛
یکخیزبلندبراینوسازیدراندیشهنیکوکاریایرانی...

خراسانیها که البته روشن است اما آنها که
به مشهد رفتهاند ،نام وکیلآباد را باید شنیده
باشــند؛ منطقهای ییالقی با طبیعــت زیبا و
هوای خوش که مسافران آن دیار و زائران امام
رضا (ع) را به سوی خود میکشاند .آن منطقه
زیبا با درختانی چشمنواز و طبیعتی روحانگیز
اما نامــی از یک بزرگمــرد را با خــود همراه
میآورد؛ نیکمردی که روزگاری دور مالک و
ساکن منطقه و باغ چند صد هکتاری بود؛ حاج
حســین آقا ملک ،واقف بــزرگ تاریخ معاصر
ایران .بیشتر مسافران و زائران اما ممکن است
او را نشناسند .حاجحسین آقا ملک ،در تداوم
نیکاندیشیهای فرهنگی و اقتصادی خود در
خراسان و تهران ،باغ بزرگ وکیلآباد را دههها
پیش بر مردم مشــهد وقف کــرد تا تفریحگاه
عمومی باشد .پیشتر از آن نیز هرگاه مسافران
و زائران مشهد بدانجا میرفتند ،بیمزاحمتی
میتوانســتند در بــاغ وکیلآباد ســاعتها و
روزها حتی هفتهها ســکونت کنند بیآن که
کسی بخواهد آنها را از مِلک آقای َملک بیرون
کند .ماجرا را تا اینجا داشــته باشید تا آن را
با خاطرههایــی از یک شــاهنامهپژوه نامدار
پیوند دهیم .فریدون جنیدی ،ایرانشــناس،
نویسنده و اسطورهشــناس ،زاده سال 1318
در کوهســتان ریوند نیشــابور درباره این باغ
بــزرگ و نیت واقــف آن خاطرههایــی دارد
که میتواند مــا را با خود به گذشــته ببرد .او
سخن را با نام و آوازه حاجحسین آقا ملک آغاز
میکند .جنیدی نیز بر آن است که نمیتوانی
خراسانی باشــی اما نام حاج حسین آقا ملک
را نشنیده باشــی «هر کس که اهل قلم و اهل
نویســندگی و حتی زندگی معمولی همراه با
مطالعه داشته باشد حتما با حاج حسین آقای
ملک آشنا بوده اســت .او چهرهای درخشان و
فرهیخته در خراســان بود و همه به نیکنامی
او یــاد میکردند ».آشــنایی جنیدی با ملک
اما تصویری جالب در یاد او نقش بســته است
«خیلی برای شما شــگفتانگیز باید باشد که
من چگونه با نام حاج حســین آقا ملک آشنا
شدم .ســالهای  1325یا  1326در هفت یا
هشتســالگی که به همراه خانواده به گردش
در دامــان طبیعت اطراف مشــهد رفته بودم،
از طرف روانشــاد مادرم مامور شــدم هیزم
جمع کنــم چون آن موقــع نه گاز بــود و نه
میشــد که چراغ نفتی برد؛ هر کس به دامان
طبیعت میرفت ،از هیزم و خــار و اینها برای
گرما و آتش اســتفاده میکرد .من راه افتادم
هیزمهای ریز را جمع کردم» .خاطرهای بد در
آغاز در ذهن او نقش بســت «خارها و هیزمها
در دســتانم فرورفته بود؛ این یکسو و سوی
دیگر ،یکباره گم شدم .گریهام گرفته بود .با آه
و نالهو زاری میترسیدم مادرم را دیگر نبینم.
خیلی دردمند بودم ،خیلی! ســپس همزمانی
که بدون نقشــه اطراف را میگشتم ،یکباره
صدای مادرم را از دور شنیدم که داشت با زنان
خدمتکار صحبت میکرد .به شــادمانی سوی
مادرم رفتم .او را دوباره یافتم و دیدم».
باغیوقفبرمردم
نامیثبتشدهبردلتاریخنیکوکاری
جایی که جنیدی از آن ســخن میراند ،تنها
یک بیابان یا فضای سبز بینام و نشان نبوده است
«این جای بسیار بزرگی که من در آنجا گم شده
بودم ،وکیلآباد بود؛ َدهِش مرحوم حاج حسین
آقا ملک به مردم مشــهد! خب آن سالها باغ و
روستای به این بزرگی را که یک کودک در آن گم
میشود و یک ساعت میگردد تا مادرش را پیدا
کند ،بزرگمردی بر مردم شهر مشهد و مسافران
و زائران وقفکرده است .این کارکوچکی به شمار
نمیآید .این وکیلآباد خوشــبختانه هنوز هم
هست و مردم مشــهد از آن استفاده میکنند».
فریدون جنیدی بر آن است که ثروتمندان راهی
را در پیش میگیرند که معموال ممکن اســت
برایشان خوشنامی در پی نداشته باشد «جالب
است کســانی که دارای پول و ثروت میشوند
کمکم ثروت ،اینها را جــذب میکند و عناصر
خیلی ضدانسانی میشوند و به جز پول به هیچ
چیز دیگر نمیاندیشند .ما کم داشتیم کسانی را
که اینگونه باشند؛ کسی مثل حاج حسین آقای
ملک که مثال در اوایل جوانیاش ،باغ یا روستای
بزرگ وکیلآبــاد را با قنات و درختــان فراوان
بر مردم وقف کند .خب این نشــان میدهد این
مرد واقعا وارسته بوده و به پایداری مال دنیا واقعا
اعتقادنداشتهاست».
این پژوهشگر تاریخ ایران باستان ،شاهدی بر
این مسأله در فرهنگ کهن ایرانی میآورد «در
نوشتههای زبان پهلوی ،بندی از گفتار آتورپاک
مان اســپندان هســت که میگوید مال گیتی
همانند مرغی اســت که گاه روی این درخت و
گاه روی آن درخت مینشیند و بر هیچ درخت
پایدار نمیماند .خب حاج حســین آقای ملک،
این شــخص بوده ،این آدم بــوده دیگر که یک
روســتای به آن خوبی به آن آبادی را بر همگان
بهویژه مســافران و زیارتکنندگان وقف کرده
است .نخستین برخورد من با حاج حسین آقای
ملک ،اینگونه بود؛ آن گریههای یک ساعته هم
همراهاش شد! بعدها که بزرگ شدم البته شنیدم
و دریافتم که این رخداد از ســوی آن بزرگمرد
روی داده است».
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