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وارهپل فیروزه

خاطره های فریدون جنیدی، شاهنامه  پژوه 
درباره یک باغ بزرگ وقفی

 باغ بزرگ وکیل آباد 
چگونه بر مردم وقف شد

 خراسانی ها که البته روشن است اما آنها که 
به مشهد رفته اند، نام وکیل آباد را باید شنیده 
باشــند؛ منطقه ای ییالقی با طبیعــت زیبا و 
هوای خوش که مسافران آن دیار و زائران امام 
رضا )ع( را به سوی خود می کشاند. آن منطقه 
زیبا با درختانی چشم نواز و طبیعتی روح انگیز 
اما نامــی از یک بزرگمــرد را با خــود همراه 
می آورد؛ نیک مردی 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. حاج حسین آقا ملک، در تداوم 
نیک اندیشی های فرهنگی و اقتصادی خود در 
خراسان و تهران، باغ بزرگ وکیل آباد را دهه ها 
پیش بر مردم مشــهد وقف کــرد تا تفریحگاه 
عمومی باشد. پیشتر از آن نیز هرگاه مسافران 
و زائران مشهد بدانجا می رفتند، بی مزاحمتی 
می توانســتند در بــاغ وکیل آباد ســاعت ها و 
روزها حتی هفته ها ســکونت کنند بی آن که 
کسی بخواهد آنها را از ِملک آقای َملک بیرون 
کند. ماجرا را تا این جا داشــته باشید تا آن را 
با خاطره هایــی از یک شــاهنامه پژوه نامدار 
پیوند دهیم. فریدون جنیدی، ایران شــناس، 
نویسنده و اسطوره شــناس، زاده  سال 1318 
در کوهســتان ریوند نیشــابور درباره این باغ 
بــزرگ و نیت واقــف آن خاطره هایــی دارد 
که می تواند مــا را با خود به گذشــته ببرد. او 
سخن را با نام و آوازه حاج حسین آقا ملک آغاز 
می کند. جنیدی نیز بر آن است که نمی توانی 
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 چهره ای درخشان و 
فرهیخته در خراســان بود و همه به نیک نامی 
او یــاد می کردند.« آشــنایی جنیدی با ملک 
اما تصویری جالب در یاد او نقش بســته است 
»خیلی برای شما شــگفت انگیز باید باشد که 
من چگونه با نام حاج حســین آقا ملک آشنا 
شدم. ســال های 1325 یا 1326 در هفت یا 
هشت ســالگی که به همراه خانواده به گردش 
در دامــان طبیعت اطراف مشــهد رفته بودم، 
از طرف روان شــاد مادرم مامور شــدم هیزم 
جمع کنــم چون آن موقــع نه گاز بــود و نه 
می شــد که چراغ نفتی برد؛ هر کس به دامان 
طبیعت می رفت، از هیزم و خــار و اینها برای 
گرما و آتش اســتفاده می کرد. من راه افتادم 
هیزم های ریز را جمع کردم«. خاطره ای بد در 
آغاز در ذهن او نقش بســت »خارها و هیزم ها 
در دســتانم فرورفته بود؛ این یک سو و سوی 
دیگر، یک باره گم شدم. گریه ام گرفته بود. با آه  
و ناله  و زاری می ترسیدم مادرم را دیگر نبینم. 
خیلی دردمند بودم، خیلی! ســپس همزمانی 
که بدون نقشــه اطراف را می گشتم، یک باره 
صدای مادرم را از دور شنیدم که داشت با زنان 
خدمتکار صحبت می کرد. به شــادمانی سوی 

مادرم رفتم. او را دوباره یافتم و دیدم.« 
 باغی وقف بر مردم

 نامی ثبت شده بر دل تاریخ نیکوکاری
جایی که جنیدی از آن ســخن می راند، تنها 
یک بیابان یا فضای سبز بی نام و نشان نبوده است 
»این جای بسیار بزرگی که من در آن جا گم شده 
بودم، وکیل آباد بود؛ َدِهش مرحوم حاج حسین 
آقا ملک به مردم مشــهد! خب آن سال ها باغ و 
روستای به این بزرگی را که یک کودک در آن گم 
می شود و یک ساعت می گردد تا مادرش را پیدا 
کند، بزرگ مردی بر مردم شهر مشهد و مسافران 
و زائران وقف کرده است. این کار کوچکی به شمار 
نمی آید. این وکیل آباد خوشــبختانه هنوز هم 
هست و مردم مشــهد از آن استفاده می کنند.« 
فریدون جنیدی بر آن است که ثروتمندان راهی 
را در پیش می گیرند که معموال ممکن اســت 
برایشان خوشنامی در پی نداشته باشد »جالب 
است کســانی که دارای پول و ثروت می شوند 
کم کم ثروت، اینها را جــذب می کند و عناصر 
خیلی ضدانسانی می شوند و به جز پول به هیچ 
چیز دیگر نمی اندیشند. ما کم داشتیم کسانی را 
که اینگونه باشند؛ کسی مثل حاج حسین آقای 
ملک که مثال در اوایل جوانی اش، باغ یا روستای 
بزرگ وکیل آبــاد را با قنات و درختــان فراوان 
بر مردم وقف کند. خب این نشــان می دهد این 
مرد واقعا وارسته بوده و به پایداری مال دنیا واقعا 

اعتقاد نداشته است.«
این پژوهشگر تاریخ ایران باستان، شاهدی بر 
این مسأله در فرهنگ کهن ایرانی می آورد »در 
نوشته های زبان پهلوی، بندی از گفتار آتورپاک 
مان اســپندان هســت که می گوید مال گیتی 
همانند مرغی اســت که گاه روی این درخت و 
گاه روی آن درخت می نشیند و بر هیچ درخت 
پایدار نمی ماند. خب حاج حســین آقای ملک، 
این شــخص بوده، این آدم بــوده دیگر که یک 
روســتای به آن خوبی به آن آبادی را بر همگان 
به ویژه مســافران و زیارت کنندگان وقف کرده 
است. نخستین برخورد من با حاج حسین آقای 
ملک، اینگونه بود؛ آن گریه های یک ساعته هم 
همراه اش شد! بعدها که بزرگ شدم البته شنیدم 
و دریافتم که این رخداد از ســوی آن بزرگ مرد 

روی داده است.«

روایت از روزگاران؛ همگام با خاورشناس 
آلمانی در خیابان های دارالخالفه

شیفته باغ های تهران
هینریــش کارل بروگش، خاورشــناس و 
جهانگرد پرآوازه آلمانی، در دسته میهمانان 
اروپایی ایران در عصر قاجار به شمار می آید. 
او در ســفری پرماجرا به ایران ســفرنامه ای 
نگاشته اســت که نکته های جذاب تاریخی 
را درباره زندگــی مردم ایــران در آن زمانه 
دربــردارد. کتــاب »در ســرزمین آفتاب« 
نماهایی جــذاب از ایــران به ویــژه تهران 
عصر قاجار در خود جای داده اســت. با این 
جهانگرد خوش ذوق بــه تهران روزگار قاجار 
ســفر می کنیم. تصویرهایی جذاب از تهران 
آن زمــان، جای گرفتــه در قــاب دوربین 
آنتوان سوروگین، ما را در این سفر همراهی 

می کند. 
چنارها و ساکنان خوشبخت باغ ها

بروگــش دربــاره باغ های تهــران به ویژه 
چنارهــای پرآوازه پایتخت ایــران توصیفی 
دلنشــین دارد. او در این بــاره می نویســد: 
»درختی که بیش از همــه به باغ های تهران 
زیبایی بخشــیده درخت چنار اســت. این 
درخت بــا تنه قطــور و بلند و شــاخه های 
پیچ درپیــچ و برگ های زمردینش، ســایه 
واقعــا مطبوعــی دارد. در باغ هــای ایران 
حوض های بزرگی وجود دارد که درونشــان 
پر از ماهی هــای قرمز و طالیی اســت و در 
وسط شــان فواره ای نصب شــده است. در 
این باغ ها آبشــارهای مصنوعی و جوی های 
عریضی تعبیه می کنند و آنها را با کاشی های 
پرنقش و نــگار می پوشــانند. درختکاری ها 
و گلکاری هــای چشــم نواز و دلفریــب و 
کوشــک هایی که به ســبک معماری اصیل 
ایرانی ساخته می شود و به آنها »کاله فرنگی« 
می گویند، نشســتن در هــوای آزاد را واقعا 
دلپذیر می ســازد. از باالی دیــوار این باغ ها 
قلل پوشــیده از برف البرز دیده می شود که 
حتی تماشایشان در فصل تابســتان، تأثیر 
خنک کننده ای بر ســاکنان خوشبخت این 

باغ ها می گذارد.«
 شیوه دگرگونه

 نامگذاری گذرها و خیابان ها
خاورشناس آلمانی هنگام گذر از خیابان ها 
و دیگــر گذرگاه هــای پایتخت قاجــار، به 
شــیوه نامگذاری آنها توجهی ویژه می کند. 
او کوشیده اســت نکته ای را بیان کند که از 
نظرش ویژگی نامگذاری خیابان ها در میان 
ایرانیان به شــمار می آید: »موضوع دیگری 
که شایان ذکر اســت، نام گذاری خیابان ها و 
کوچه هاســت، امروزه تابلوهای سفیدی که 
رویشــان با خط خوش فارسی نام خیابان ها 
به رنگ ســیاه نوشــته شده اســت، در هر 
گوشه ای یافت می شــود. اما ایرانیان ظاهرا 
این نــوع نامگذاری را نمی پســندند و از آن 
کمتر اســتفاده می کنند چرا که در نظر آنان 
هر خیابانی از قسمت های مختلفی تشکیل 
می شــود و اهالی تهران ترجیــح می دهند 
هر قســمت را به نام بنای مشــهوری که در 
آنجاســت یا به اسم شــخص معروفی که در 
آن نزدیکــی زندگی می کنــد، بنامند. مثال 
آن قســمت از خیابان »الله زار«، گردشگاه 
اصلی تهران که طولوزان، پزشــک شخصی 
شــاه در آن جا زندگی می کند، 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« می نامند. هرچند این شیوه دارای 
مزیتی اســت و آن این است که وقتی نشانی 
مکانی را می دهند، همــه به خوبی می دانند 
که در کجا واقع شده است و به سادگی آن را 

پیدا می کنند.«
گرفتاری های آب تهران

آب دارالخالفه، مســأله ای دیگر به شمار 
می آید کــه توجه هینریــش کارل بروگش 
آلمانــی را به خود می کشــاند. او دراین باره 
روایتی جذاب دارد: »تهران چشــمه ندارد و 
مردم شهر از آب قنات استفاده می کنند. آب 
این قنات ها در جوی های روباز شهر جریان 
دارد و بــه آب انبارهــای محــالت مختلف 
می ریزد. هر فــرد یا هر خانــواده آب مورد 
نیاز خــود را بدون توجه بــه آلودگی، از این 
مخزن های عمومی به دســت می آورد. البته 
اخیــرا روی اکثر این جوی هــا را با قطعات 
سنگ پوشانده اند، با وجود این در بسیاری از 
جاها، مردم سنگ ها را از رویشان برداشته اند 
تا دسترسی به آب برایشــان سهل تر شود: 
افراد عادی معموال با دســت آب می خورند 
یا این که روی زمین دراز می کشــند و شبیه 
به حیوانات مستقیما با دهان آب می نوشند. 
روزی یکی از دوســتان ایرانیم که از این نوع 
آب خوردن بدش می آمد، به شخصی که در 
یکی از کوچه ها روی زمین دراز کشیده بود 
و آب می خورد گفت: »آقاجان، این چه طرز 
آب خوردن اســت، مگر عقل از سرت پریده 
است.« شخصی که مشغول آب خوردن بود، 
جــواب داد: »قربان مگر چــه عیبی دارد؟« 
دوســت من بی درنگ جواب داد: »هیچی، 
همان طوری آب بخور.« چــه خوب بود اگر 
دولت ایران به مســأله پاکیزه نگاه داشــتن 
آب اهمیت بیشــتری مــی داد، زیرا تجارب 
اروپاییــان ثابت کرده اســت کــه نه فقط 
ســالمتی فرد بلکه ســالمتی جامعه هم به 
این امر بســتگی دارد. ظاهرا مقامات رسمی 
در ایران طور دیگری می اندیشــند و به این 
مســأله اعتقاد چندانی ندارنــد که آلودگی 

آب، برای سالمتی انسان زیان آور است.«

المپ های برق و تیر و کمان کودکان
صنعت برق و روشــنایی اما شتابان نتوانست 
در ایران همه گیر شــود. خیابان هــای تهران تا 
سال ها پس از کوشش حاج حسن امین الضرب 
همچنــان بــا فانوس های ســنتی روشــنایی 
می یافتنــد. جعفر شــهری درباره روشــنایی 
خیابان هــای شــهر در واپســین ســال های 
حکومت قاجــار بر ایران می نویســد »تا قبل از 
کودتای 1299 و زمان صدارت سیدضیاء الدین 
طباطبایــی اگر شــب ها در کوچــه و خیابان 
روشــنایی و نوری بچشــم می آمد همان چند 
المپ ... تیرهای اطراف اندرون ]سلطنتی[ بود 
که کورســو می زد و بقیه شهر در ظلمت مطلق 
فرورفته بــود، اگرچه آن چند المــپ هم که از 
ســیمهای خود آویخته بود و تلو تلو می خورد 
یکی از ده آنها ســالمت نبود و توســط سنگ و 
تیرکمــان بچه ها هدف قرار گرفته نابود شــده 
بــود. ازجمله اقدامــات ســیدضیاء الدین 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 می گرفت خریداری و 
در هر پنجاه قدم یکی از آنها بــه دیوار کوبیده 
شــده، با جیــره هر فانــوس پنج ســیر نفت و 
اســتخدام عده ای چراغچی که هر صد و پنجاه 
چراغ بیکی از آنها واگذار شد صورت عمل یافته 
معابر را مختصر روشنایی بخشیدند«. دولت اما 
به تنهایی نمی توانســت برق مورد نیاز تهران را 
تأمین کند. این موضوع موجب شد نمایندگان 
مجلس شــورای ملی، پس از برآمــدن روزگار 
قاجارهــا، بخواهند راه انــدازی کارخانه برق به 
بخــش غیردولت هــم واگذارده شــود. عباس 
مسعودی، مدیر مســئول روزنامه اطالعات در 
کتاب اطالعــات »در یک ربع قــرن« ماجرا را 
این گونه شــرح می دهد »برق تهــران منحصر 
بکارخانه مرحوم حاج مرحوم حاج امین الضرب 
واقع در خیابان چراغ برق بود، الیحه ای بمجلس 
داده شــده بود راجع بامتیاز کارخانه برق مزبور 
آقای حاج ســیدرضا فیروزآبادی مخالف بوده 
و عقیده داشــته اند 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 چند سال امروز ]یعنی سال 
1325[ متوجه می شویم که عقیده و نظر آقای 
فیروزآبادی صحیح بــوده و باید آزادی کامل در 

تأسیسات عام المنفعه داده می شد. اگر موضوع 
امتیاز و انحصــار نبود و دولت بــرق را محدود 
بشــهرداری نمیکرد و یا آن را بشرکت های 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 خیابان های تهران، سال ها 
پس از ورود صنعت برق به ایــران، به اندازه ای 
مشکل ساز بود که روزنامه اطالعات در مقاله ای 
به سال 1307، تهران را شــهر خاموشان نامید 
بپایتخت ایران که نیمه شب خاموش می شود 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 12 ببعد شهر در 
ظلمت می افتد 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.«

ورود کارخانــه برق به ایران با کوشــش یک 
بــازرگان خوش نام اصفهانی ممکن شــد؛ حاج 
حســن امین الضرب، بازرگانی نیکــوکار. او که 
بود؟ برگ های تاریخ ایــران درباره این بازرگان 
کوشــای دوره قاجار، نیک نوشــته اند. »حاج 
محمدحســن کمپاني کــه بعدها لقــب امین 
دارالضرب گرفت بازرگان خوشــفکر و برجسته 
قرن نوزدهم« سرآمد ســرمایه گذاران صنعتي 
در ایران به شــمار می آید. میرزا حسن هنگامی 
که در جوانی اصفهــان را ترک گفت و به تهران 
آمد سرمایه چندانی نداشــت. پسرش درباره او 
نوشــت »وقتي امین الضــرب در جواني حدود 
1853 میالدي بــه تهران رســید دارایي او در 
دنیا شــامل یک عبا، یک چرتکــه و 100 ریال 
پول بود«. پسرعمه اش هم بعدها درباره او گفت 
»دارایي ]نخستین[ وي شــامل 26 تومان پول 
نقد و یک االغ بود«. روزگار اما چهره خوب خود 
را زود به میرزا حسن نشان داد و به جایی رساند 
که ناصرالدین شاه را این گونه به سخن واداشت 
»حاج محمدحســن امین الضــرب در حقیقت 
تاجر مخصوص ماست ]و در ایجاد[ کارخانجات 

و خواستن بعضي امتعه و غیره از فرنگستان ]که 
به عهده او مقرر گشــته[ باید با کمال آسودگي 

مشغول امر تجارت باشد«. 
امین الضرب که »شــخصی  زیرک ، باهوش  
و پرکار بــود« به زودی پله هــای ترقی را باال 
رفت و در کنــار تجارت های شــخصی اش با 
نزدیکی بــه دربار رئیس ضرابخانه ســلطنتی 
شــد و لقب امین الضربی یافت که پس از او به 
پسرش میرزاحسین نیز رســید. امین الضرب 
در زمان جشــن ها یا ســوگواري هاي مذهبي 
خانه خویش را بر مســتمندان می گشــود و 
به بذل و بخشــش مشغول مي شــد؛ به ویژه 
در ماه محرم و در 10روزه عاشــورا مراســم 
روضه خواني و پذیرایــي از همگان در خانه او 
برقرار بود. به روایت پســرش در این زمان ها 
هر روز با طبخ دو تا ســه خروار برنج نزدیک 
به 3 هزار زن و مرد تغذیه مي شــدند »در ایام 
عادي نیز خانه امین الضــرب محل رفت وآمد 
علما و شــخصیت هاي مذهبي بــود«. میرزا 
حسن و پسرش میرزا حســین که هر دو لقب 
امین الضربی را پی نام خود یدک می کشیدند 
هیچ گاه تنها به صفت ســرمایه و تجارت شان 
نامدار نشدند »]میرزا حسن[ چون درستکار 
و مردمدار بود در اندک زماني اعتماد همگان 
را جلب کرد و کارش رونق یافت. امین الضرب 
از کمک مالي به ســیدجمال هنــگام اقامت 
او در روســیه حتي پس از آن که شــاه او را از 
ایران راند کوتاهي نکــرد. امین الضرب معتقد 
بود اســدآبادی مردي به راســتي روحاني و 
مرشدي مذهبي اســت که به پیشبرد اسالم 

می اندیشد.«
حــاج حســن امین الضــرب به پیــروی از 
اندیشه های یاریگرانه و ترقی خواهانه به »ایجاد 
خط راه آهن بیــن محمودآبــاد و آمل، احداث 
کارخانــه برق، احــداث کارخانه بلورســازي، 
تاسیس کارخانه چیني ســازي در تهران، ایجاد 
کارخانــه ابریشــم تابي و ابریشــم بافي، بناي 
کاروانســراي حســن آباد میان راه تهران- قم، 
ســاخت راه افجه به تهران« پرداخت و تاسیس 
بانــک در 1296 قمری را پیشــنهاد داد. اقدام 
مهم دیگر او پیشنهاد ساخت نخستین کارخانه 
ذوب آهن ایــران در 130۴ قمری بود که امتیاز 
آن را از شــاه گرفت، اما موفق به اجرایش نشد. 
خدمت دیگر او کــه نیک نامي برایش به ارمغان 
آورد، خریــد مقادیر بســیار گنــدم در قحطي 
 ســال1288 قمــری از مازنــدران و حمل آن 
به تهران بــود که موجب نجات مــردم از مرگ 

حتمي شد.

  روایت هایی از چگونگی ورود صنعت برق و روشنایی به ایران در دوره قاجار  
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مهدی یســاولی/ روزنامه نگار| ســنت کهن وقف اکنون در 
روزگار ما بــه بازتعریفی در هدف ها و اصول نیــاز دارد. جامعه امروز 
تفاوت هایی 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(، 
آب انبار و قنات در زمره مهمترین تأسیسات وقفی به شمار می آمدند 
و واقفان می کوشیدند امالک و دارایی های خود را در این راه ها وقف 
کنند، امروز اما بسیاری از زمینه های گذشــته، دیگر وجود ندارند. 
شــکل گیری 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 می گیرد. به عنوان 
نمونه، ساخت تاسیســاتی همچون پل، جاده و بیمارستان در زمره 
وظایف مســلم دولت به شمار می آید که براســاس رویه های جاری 
صورت می پذیرد. هرچند گاه ممکن است ضعف هایی در این زمینه ها 
وجود داشته باشد، اما به هر روی، این کارها براساس روالی مشخص 

انجام می شود. همچنین برخی تأسیســات وقفی در گذشته، امروز 
دیگر موضوعیت ندارند. قنات و آب انبار، پدیده هایی متعلق به جامعه 
سنتی اند. شبکه آب رســانی 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 گذشته ها تا روزگار کنونی ساخته و اداره می شدند، همچون 
مدرســه ها و کتابخانه ها، اکنون به اندازه ای در دسترس اند که دیگر 
به اقدام واقفان و نیکوکاران نیاز ندارند. ســاخت مدرسه و کتابخانه، 
هرچند در روزگاران سلجوقی، صفوی یا قاجار در زمره اولویت های 
نخست جامعه ایران به شمار می آمد، اما امروزه دیگر اینچنین نیست؛ 
به اندازه ای مدرسه و کتابخانه دولتی و وقفی در ایران ساخته شده که 

چنین نیازهایی را از اولویت بیرون برده است. نیازهای اساسی جامعه 
در روزگار کنونی نسبت به گذشته تفاوت های اساسی دارد. ازجمله 
اینها می توان به آسیب های اجتماعی اشاره کرد؛ کودکان کار، زنان 
بی سرپرست، معتادان و خانواده های نیازمند آنها، زندانیان، بیکاران، 
جوانان نیازمند در آستانه ازدواج و بسیاری دیگر از زمینه های تازه که 
در زمره مسائل و مشکالت جوامع مدرن به شمار می آیند. اما سنت 
وقف همزمان با این دگرگونی های اساسی در سده های اخیر، چندان 
تغییر نکرده است؛ به نظر می رسد نگاه به این آیین باشکوه که هزاران 
سال، پیش و پس از اســالم، در تاریخ ایران پیشینه دارد، همچنان 

سنتی و با رویکرد گذشته نگر است.
وقف، امروز به یک بازشناسی، بازتعریف و بازنگری نیاز دارد. مال داران 
و ثروتمندان نیک اندیش براساس شناخت و نگرش تازه در حوزه وقف 
می توانند به حوزه هایی تازه از نیکوکاری براساس سنت وقف راهنمایی 
شوند و وقف و موقوفات، مسیری تازه از زیست دیرینه خود را آغاز کنند؛ 

یک خیز بلند برای نوسازی در اندیشه نیکوکاری ایرانی ... 

سنت دیرینه وقف؛ نیازمند بازتعریف
یک خیز بلند

روزبه رهنما- روزنامه نگار| صنعت برق از میانه های دوره قاجار، هنگام ســلطنت ناصرالدین شاه به ایران 
وارد شد. روشنایی خانه ها تا پیش از پیدایش کارخانه برق، به شیوه سنتی به وسیله چراغ ها و فانوس های 
دستی انجام می گرفت. کوی ها و خیابان ها اما وضعیتی دگرگونه داشتند. عبداهلل مستوفی در کتاب شرح 
زندگانی من دراین باره می نویسد »در اینوقت کوچه ها چراغ عمومي نداشت، فقط اعیان دم در خانه هاي 
خود چراغي بجرز وصل بدر خانه نصب مي کردند. بنابر این فانوس و فراش فانوس کش یکي از لوازم زندگي 
بود. عظمت این فانوس که گاهي قطر دایره سیلندري آن به نیم و بلندي آن بیک ذرع مي رسید، از حیثیت 
اجتماعي صاحب آن حکایت مي کرد. بدون اینکه نظامنامه داشته و اندازه اي براي قطر و قواره آن با مقام 
صاحب فانوس معین باشد، مردم حق و حسابدان آن دوره هیچوقت از حد خود تجاوز نکرده و فانوس بزرگتر 
از آنچه باید و شــاید جلو خود نمیانداختند«. ورود کارخانه برق به ایران با کوشش یک بازرگان خوش نام 
اصفهانی ممکن شد؛ حاج حسن امین الضرب. او که با شاه قاجار نزدیکی داشت، در سفری به روسیه به همراه 
موکب شاهانه، در رخدادی که بیشتر به افسانه و داستان شبیه می ماند، کارخانه برق را با خود به کشور آورد؛ 
اقدامی که با شگفتی پایتخت نشینان و واکنش هایی شگفت روبه رو شد. جعفر شهری در کتاب »تهران 
قدیم« دراین باره چنین روایت کرده است »باری کارخانه امین الضرب از عجایبی بود که تا سال ها موجب 
حیرت و تماشای مردم شهر شده بود. هر غروب به تماشایش می رفتند و مدت ها به شگفتیش لب به دندان 
می گزیدند و الحول می گفتند. اما با این همه که هر نور المپش تا ساعتها وقت مردم را به تماشا می گرفت، 
اندک عکس العمل و رغبتی به استفاده از آن نشان نمی دادند و تنها فایده ای که از آن مترتب می شد همان 
نور چند المپ دو سه خیابان اطراف اندرون شاهی بود و بس که اول غروب روشن و آخر شب از خود کارخانه 
خاموش می گردید. قیمت سوخت هر المپ چهل شمع شبی چهار شاهی بود و هفتادوپنج وات هفت شاهی و 
صد شمع ده شاهی که بعضی کسبه نادرست هنوز در آن دغلی کرده، اول شب المپ کم وات زده، پس از دور 
شدن تحصیلدار المپ پر وات می بستند یا در ابتدا یکی دو شعله نشان داده بعد از رفتن او سه چهار المپ 
روشن می کردند و لئیم تر از اینها آنان که دکان یا بساط خود را نزدیک آمدن تحصیلدار تعطیل کرده پس از 

گذشتن او دوباره دایر و از آن نیز شانه خالی می کردند!« 


