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در شرکت های بزرگ صنعتی با مردم نشست و 
برخاست نداشته اند

»هدف تکنوکرات ها رشــد اقتصادی کشور است 
و برای رســیدن به این هدف راهی جز پذیرش کامل 
علم و فن غربی و راه و رسم زندگی غربی نمی شناسند. 
به حفظ هویت فرهنگی توجه خاصی ندارند و هر نوع 
پایبندی به سنت را نوعی عقب نشینی در راه پیشرفت 
می دانند. وجدان تاریخی غالب آنها ماده گراســت و 
اعتقاد به جدایی سیاست از دین دارند. ایران را درست 
نمی شناسند و با مردم نشست و برخاست نداشته اند. 
در میان آنان حتی آنهایی هم که از قشــر های پایین 
جامعه آمده بودند، دوســت نداشتند گذشته ها را به 
یاد بیاورند«. این روایت جمشید بهنام از تکنوکرات ها 
و زیست و جهان بینی و معرفت شناسی آنان در روزگار 
پهلوی دوم در کتــاب »ایرانیان و اندیشــه تجدد«، 
دریچه ای بــه تاریخ اجتماعی و زیســت روزمره یک 
جامعه در زمانه ای می گشاید که میان دو اندیشه سنت 
و تجدد همواره معلق بوده اســت. سایه روشنی از این 
رویکرد، جدا از درستی و نادرستی یا اغراق و واقع گرایی 
نهفته در آن، در خاطره ای از منوچهر فرمانفرماییان 
خــود را می نمایانــد. او و برادرانــش را در دســته 
خاندان های بانفوذ تکنوکرات های در بدنه اقتصادی 
جامعه عصر پهلوی می توان برشــمرد که هریک به 
فراخور تخصص و دانش فراگرفته در دانشــگاه های 
فرنگ، جایگاه های مهم دولتی و اجرایی در ســاختار 
دولتی به دســت آوردند؛ در ســازمان ها و نهادهایی 
که نقش پررنگ اقتصادی در توســعه ایران معاصر را 
برعهده گرفته اند، بدین ترتیب جهان بینی و نگرشی 
داشــته اند که بهنام تا اندازه ای با اندکی بزرگ نمایی 
بی رحمانه  در کتابش بدان اشــاره کرده است. خاطره 
منوچهر فرمانفرماییان کــه در کتاب »خون و نفت« 
روایت کرده، درباره سال های آغازین پیروزی انقالب 
اسالمی و بایستگی رخت بر بســتن اعضای خاندان 
فرمانفرماییان از ایران آن روزگار است. او اشاره می کند 
از چشــمی آپارتمانش در برج های دوگانه سامان در 
بولوار الیزابت، دستگیری برادرش رشید در آپارتمان 
روبه رو بوده اســت »ناگهان به یاد پیکاسو افتادم که 
رشید، درست بیست وچهار ساعت قبل که در سالن 
آپارتمانش نشسته بودیم و چای می نوشیدیم، گفته 
بود »گرانبهاترین دارایی من است.« می دانستم که این 
کار نامعقول است، اما در آن لحظه احساس می کردم 
باید آن را انجام دهم. بــا عجله کلید اضافی آپارتمان 
رشید را برداشتم و ]...[ با دست لرزان کلید را در قفل 
چرخاندم و با شتاب قدم به داخل آپارتمان گذاشتم. 
روی دیوار مقابلم، پیکاسو در سکوت سرد خانه فروغ 
لطیفی داشت. تابلوی گواش زیبایی بود که رنگ های 

فیروزه ای و صورتی زنده اش معبد یونانی پراحساسی 
را نشان می داد که ستون های باشکوهش را حوریان 
حمل می کردند. ]...[ تابلو را از دیوار برداشتم. دست کم 
می توانستم این یکی را برایش نگه دارم. آن را به یکی از 
خواهرانمان رد می کردم. آنها در رد کردن گرامیترین 
دارایی های ما به خارج از کشــور استاد بودند«. عشق 
به تابلوی گواش پیکاسو را در این روایت شاید تمثیلی 
بتوان دانست از آنچه جمشید بهنام در کتاب »ایرانیان 
و اندیشه تجدد«، شیفتگی تکنوکرات ها به راه و رسم 
زندگی غربی می داند؛ کوشش برای رفتن از سرزمین 
مادری با تابلوی نقاشی پیکاسو را نیز شاید نمادی از 

گونه ای گسستن از مردم بتوان برشمرد.
 از تکنوکرات های آزاده 
تا تکنوکرات های وابسته

بدبینی بهنام و هم اندیشان او را نسبت به تکنوکرات ها 
اما چگونه می توان واکاویــد؛ درحالی که آنها در تاریخ 
معاصر همواره همچون بازوان برنامه های پیشــرفت 
اقتصادی، نیز حتی ارتقای فرهنگی در ایران نام گرفته 
و آوازه یافته اند؟ پاسخ این پرسش را شاید در انگاره ای 
بتوان جســت که پیتر آوری در کتاب »تاریخ معاصر 
ایران« روایت کرده اســت. تحلیل او دربــاره جایگاه 
اجتماعی و سیاســی تکنوکرات ها در ایــران روزگار 
پهلوی دوم، برچسب وابســتگی و حکومتی بودن بر 
آنها می زند؛ این نگرش زمینه را برای باورهای بدبینانه 
نسبت به این دانش آموختگان فرنگ در پاره ای از تاریخ 
معاصر ایران فراهم و هموار می کند. او بر آن است پهلوی 
دوم در راستای اجرای سیاســت های مدرنیزاسیون 
تحمیلی و فراگیر حکومتی که جامعه ســنتی، همه 
گزینه هایش همچون حق رأی به زنــان و اصالحات 
ارضی را در نخستین سال های دهه 40 خورشیدی به 
چالش کشیده بود، رفته رفته سیاست مداران قدیمی 
را که بیشتر از زمین داران بزرگ بودند، از صحنه رانده 
و جای خالی آنها را با تکنوکرات ها و سیاســتمداران 
تربیت شده به روش مورد پســند پهلوی دوم پر کرده 
بود که به طبقه های سنتی جامعه وابستگی نداشتند. 
این نگرش البته از واقعیت برکنار و تهی نیســت، اما 
بسیاری از تکنوکرات ها به ویژه نسل قدیمی تر همچون 
حسین مکی، اللهیار صالح و هم اندیشان شان که پس از 
برافتادن پهلوی اول، در گستره های اقتصادی و سیاسی 
کنش مندانه حضور یافته بودند، بر آن شده اند در راه و 
کنش خود مستقل باشند. این نسل از تکنوکرات های 
ایرانــی باور داشــتند در فضای ویژه فکــری دهه20 
خورشــیدی که گروه های فعال سیاسی و اجتماعی، 
به غرب یا شرق گرایش می گرفتند، وابستگی بیرونی 
نداشته اند. اللهیار صالح در کتاب خاطرات خود بر این 
ویژگی تاکید می ورزد، اما تحلیلگران تاریخ معاصر ایران، 

بزنگاه هایی در زیست سیاسی این گونه تکنوکرات ها 
یافته اند که نشــان می دهد آنان به عمد یا ســهو در 
برهه هایی از زیست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود 
به سوی شوروی، سپس آمریکا گرایش داشته اند. این 
گروه که بنیان گذاران حزب ایران به شــمار می رفتند، 
پیش از هرگونه فعالیت سیاســی، با راه اندازی »کانون 
مهندسین ایران« در  سال 1321 خورشیدی، توسعه 
صنعتی ایران را در برنامه ها و شعارهای شــان، بر دیگر 
گرایش ها و اندیشه های توسعه مدار برتری می دادند. 
اما واقعیت آن است که این مسأله تنها همچون شعار 
برجا ماند و این تکنوکرات ها با آغاز اعتصاب ها در اندیشه 
کنش در گستره سیاسی افتاده، با حضور در انتخابات 
مجلس شــورای ملی، بیش از آن که بــه آرمان های 
توسعه صنعتی ایران و بهبود معیشت مردم بیندیشند، 
به کنشــگری سیاســی و حزبی روی آوردند. حضور 
تکنوکرات های دانش آموخته غرب در مجلس شورای 
ملی البته زمینه اجرای برنامه های اقتصادی و صنعتی 

را شتاب می بخشــید، اما با آرمان 
نخستین آنان همخوانی نداشت. 
این مســأله بارها در میان سندها 
و بیانیه های این تکنوکرات ها که 
مسعود کوهستانی نژاد در کتاب 
»حزب ایران مجموعه ای از اسناد 
و بیانیه ها« گرد آورده، آمده است؛ 
از آن جا که این تکنوکرات ها را در 
برابر اخالف شان در دهه های 40 و 
50خورشیدی، پدران تکنوکراسی 
ایران نام نهاده اند، روشن است که 
رویکرد و کارنامه شــان در برآیند 
کلی اندیشــه و زیست این طبقه 
اقتصادی در ایران معاصر بســیار 

مهم و تأثیرگذار می نماید.
دنیای خیال انگیز تکنوکرات معدن مس

این کاوش در اندیشه و زیست تکنوکرات های ایرانی 
در روزگار پهلــوی دوم، ما را به باغ کنتوییه در کرمان 
راه می برد؛ باغی با درختان بلند چنــار و برگ ریزان 

زیبای پاییزی شــان، همان جایی که باغ خیال انگیز 
تکنوکرات های ایرانی نیز می توان نامید. این باغ از تاریخ 
سخن می گوید، از آرزوها و پندارهای زیبای تکنوکرات 
شــرکت مس سرچشــمه که رویابافانه می خواست 
روستای کنتوییه، از دختران باسواد ماهر در خیاطی 
و پرســتاری و پســران کارآزموده لوله کش و آهنگر 
سرشار باشد؛ روستایی آباد که کشــاورزی پررونق، 
مردمانی در رفاه، حمام عمومی و آمبوالنس و پزشک 
رایگان دارد. این روستا نمونه ای کوچک از آرمان زیست 
سالم و پیش روانه دلخواه است که تکنوکرات ها در آن 
روزگار به پشتوانه حکومت در ذهن می پرورانده اند. این 
تکنوکرات که از شخصیت های اصلی در شکل گیری 
تکنوکراسی دهه 40 خورشــیدی به شمار می آید، 
دکتــر رضا نیازمند نــام دارد که خاطره هایــش را از 
سال های سرشار از امید و آرزویش را به کوشش رضا 
سعیدی در کتاب »تکنوکراســی و سیاست گذاری 
اقتصادی در ایران« گرد آورده است. درباره درستی یا 
نادرستی بسیاری از این خاطره ها 
البتــه تردیدهایی وجــود دارد، 
اما آنچه در این روایت ها چشــم 
می نوازد، دنیایی خیال انگیز است 
که کســانی چــون او در جایگاه 
در  تکنوکرات هــا  نماینــدگان 
دهه های بحرانی و ســخت 40 و 
50 خورشیدی در ذهن داشته اند؛ 
همان روزگاری که سیاست های 
مدرنیزاســیون حکومت پهلوی 
دوم با شتاب سبک زندگی مردم 
را دگرگون می کــرد و البته آتش 
زیر خاکستر جامعه آرام ایران آن 
روزها نشان می داد آن سیاست ها 
باوجود شــکوه ظاهــری اما در 
بلندمدت ناکام خواهند ماند. روایت رضا نیازمند درباره 
تعاملش با روســتایی کوچک، خفته بر معادن مس، 
نمونه ای روشن از تأثیرگذاری و نگرش تکنوکرات های 
دهه های یادشده در تاریخ معاصر شاید به شمار آید؛ 

همچنین نمایی از زیســت اندوه بار و روزمرگی های 
مــردم روســتایی در آن ســال ها پیــش روی آورد 
»نخســتین روزی که از این ناحیه بازدید کردم دیدم 
چند خانوار آن جا هستند که شیوه زندگی شان مانند 
شیوه زندگی مردمان عصر حجر است؛ درحالی که زیر 
پایشان ذخایر عظیم مس بود. این خانواده ها از هیچ 
تمدن و رفاهی برخوردار نبودند. هر خانواده چاله ای 
به عمق حدود دو متر کنده بــود و روی آن به صورت 
مخروطی چوب گذاشــته بودند و روی چوب ها برگ 
درخت ریخته بودند و از یک سوراخ خودشان و بزشان 
به داخــل این النه می رفتند و این خانــه آنها بود. هر 
خانواده یک یا چند درخت گردو داشتند و یک قطعه 
زمین مثال دویست متری که برخی در آن سبزیجات 
می کاشتند. آنها در عمرشان حمام و مدرسه و دکتر 
ندیده بودند. حال مــن باید اینها را از روی معدن بلند 
می کردم و در محل دیگری اســکان می دادم. طبق 
قانون کارشناسان سازمان برنامه انتخاب شدند که این 
زمین ها را ارزیابی کنند. من به آنها سفارش کردم هر 
قیمتی به نظرتان رسید، ضرب در دو یا سه بکنید که 
همه راضی باشند«. نیازمند گویی با روایت این وضع بر 
آن است نشان دهد تکنوکرات ها، آن گونه که جمشید 
بهنام و پیتر آوری باور داشته اند، از زندگی و رنج های 
مردم چندان هم دور نبوده، می کوشــیده اند نگرانی 
معیشت بهتر آنها را نیز در کنار کارهای بزرگ عمرانی 
در نظر بگیرند، هرچنــد او ادعا می کند مردم محلی 
از پذیرش پول سرباز زده، گفته اند چون نیاکان شان 
را در آن منطقه به خاک ســپرده اند، روستا را ترک 
نمی گویند. این نماینــده برنامه های حکومت حتی 
مدعی می شود گروهی از روستاییان پول را گرفته، 
در زیارت و ســفر هزینه کرده اند و ناگزیر شده اند در 
بازگشــت از ســفر برای ادامه زندگی در سیرجان و 
رفســنجان گدایی کنند. نیازمند باز روایت می کند 
مردم چون روســتا را ترک نمی گفته اند، او کوشیده 
است روستایی بهتر در نزدیکی معدن بسازد، از این رو 
به یک چاه آب اشــاره می کند که در 10 کیلومتری 
معدن مس یافته، به یاری یــک مقنی، آب آن را 10 

برابر کــرده، از یک دانش آموخته نخبه کشــاورزی 
در کرج که زاده ســیرجان بوده، خواســته است به 
روستای نوبنیاد تکنوکرات آرمان گرا بیاید و با حقوق 
مکفی و یک زندگی مناســب بــه ضمانت نیازمند، 
زمین های کشاورزی را برای مردم روستا بارور کند. 
او سپس یادآور شده، خانه هایی چسبیده به هم مانند 
واگن های قطار نیــز برای مردم می ســازد و حمام 
عمومی، قهوه خانه، درمانگاه، پزشــک و آمبوالنس 
رایگان نیز برای شــان درنظر می گیرد. او باز روایت 
می کند که پســران و دختران باالی 16سال روستا 
را نیز در معدن به کارگرفته، بدین ترتیب کوشــیده 
اســت با این کارآفرینی، زندگی اقتصــادی مردم 
روســتا را بهبود بخشــد؛ افزون بر آن بــرای زنان و 
مردان ازکارافتاده نیز مســتمری مشــخص کرده 
اســت تا رفاه تنها برای نیروهای کار نباشد. نیازمند 
همچنین یادآور می شود مردم روستا به یاری مهندس 
هم والیتی شان کشاورزی و مرغداری می آموزند و او نیز 
به معدن سرچشمه تاکید می کند همه نیازمندی های 
کشــاورزی خود را از آنان بگیرند تا بــه رونق زندگی 
نیاکان شــان از این راه نیز یاری رســانند. او سپس از 
مدرســه ای نام می برد کــه برای دختران و پســران 
زیر 16ســال روستا ســاخته و معلمانش با سرویس 
 رفت وآمد که با درایت او فراهم آمده است، از سیرجان و 
رفسنجان به روســتا می آمده، آن دختران و پسران 
را تا دوره متوســطه باســواد می کرده اند. اینها همه 
روایت های خیال انگیز تکنوکراتی کهنسال به شمار 
می آید که پیدا نیســت چه میــزان از آنها پندارهای 
آرمان گرایانه او و چه اندازه واقعی بوده است. اما آنچه 
امروز به چشــم می آید، روایت مهندس ســیرجانی 
اســت که تکنوکــرات آرمان گــرا به کارگرفته بود؛ 
مهندس حســین داعی پاریزی که باغ بزرگ نمونه 
کشاورزی در آن روستا ســاخت که پس از 40 سال با 
درختانی سر به فلک کشیده، از تاریخ و رویابافی های 
تکنوکرات هایــی ســخن می گویــد که بســیاری 
می پنداشتند تنها به تابلو های پیکاسوی روی دیوار 

خانه های خود می اندیشیده اند.

تابلوی پیکاسو 
بر دیوار  روستا

  روایتی از پیدایش و تأثیر نسل تکنوکرات های 
دانش آموخته غرب در دهه های 40 و 50 خورشیدی

 بر دگوگونی های جامعه ایران
|  نسیم خلیلی|

مژگان جعفری| کمتر کسی را در منطقه دروازه 
شــمیران تهران می بینی که نام و آوازه این مسجد 
تاریخی را نشنیده باشــد. ورودی محله فخرآباد با 
همین مســجد زینت یافته و مفتخر شــده است؛ 
مسجدی که روزگاری امین الدوله نام داشته و اکنون 

به فخرآباد یا فخر آوازه ای بزرگ دارد. 
مسجدی که نام هایی بزرگ به یاد می آورد

میرزا علی خان امین الدوله آغازگر بنای این مسجد 
باشکوه در تهران به شــمار می آید. او از  سال 1324 
خورشیدی به بنای این مسجد کوشــید و این کار 
نیکو چهار  سال بعد با همت واالی یک بانوی پرآوازه 
قاجاری به پایان رسید؛ اشرف الملوک فخرالدوله، یکی 
از دختران مظفرالدین شاه قاجار، همسر محسن خان 
امین الملک )امین الدوله( پسر علی خان امین الدوله 
و البته نمادی از یک زن مقتدر اما خوشنام در تاریخ 
ایران! مسجدی که اکنون این جا آرام گرفته است، نام 
آن بانوی را به یادگار نیک اندیشــی اش بر خود دارد؛ 
مسجد فخرالدوله یا مسجد فخر. این بنای تاریخی 
اما نامی دیگر را نیز با خود از گذشته به همراه آورده 
اســت؛ نیکالی مارکف، معمار سرشناس روس که 
در دوره پهلوی آثار برجســته معماری در تهران بر 
جای گذارد. مســجد فخر از این رو یادگاری ویژه از 
تاریخ نیک اندیشی ایرانی در روزگار معاصر به شمار 
می آید. کاشی کاری این مسجد زیبا و باشکوه، جلوه ای 
درخشان به ساختمان آن داده است. کاشی هایی به 
رنگ های کرم، فیروزه ای و الجوردی، نمادی از هنر 
ایرانی در کنار ســاختمان مکعب آجری مسجد به 
شمار می آید. مســجد فخر، اکنون نمادی از هویت 
معماری و کارهای خیریه در تاریخ ایران و تهران به 
شمار می آید. این بنای مذهبی، یکی از مسجدهای 

اصلی منطقه به شمار می آید. 
اشرف الملوک، نام بُردار به فخرالدوله  سال 1261 
خورشیدی از یکی از همسران مظفرالدین شاه به نام 
سرورالسلطنه زاده شــد. او در جوانی به عقد ازدواج 

محسن خان امین الملک )بعدها ملقب به امین الدوله( 
پسر علی خان امین الدوله درآمد. این بانوی نیکوکار 
تاریخ معاصر ایران، نامی نیک از خود به یادگار گذارده 
است. منابع تاریخی از کفایت، قدرت و خیرخواهی او 
بسیار سخن رانده اند. او به روایتی، سرپرستی چندین 
کودک یتیم را برعهده داشت و شرایطی فراهم آورده 
بود تا آنان بتوانند آموزش دیده، برای زندگی آینده 
مهیا شوند. وی امالکی بسیار در تهران داشت که باغ 
بزرگ الهیه از نامدارترین آنها به شمار می آمد. او در 
 سال 1334 خورشیدی در 73سالگی درگذشت و از 
خود یادگارها و البته نام و آوازه ای بزرگ برجای نهاد. 
فخرالدوله از آن دسته زنان تاریخ ایران به شمار می آید 
که می کوشــیدند با بهره گیری از جایگاه درباری و 
خانوادگی خویش، در بهبود شرایط جامعه و مردمان 
آن تأثیر بگذارند. عمارتی بزرگ از او در همین محله 
فخرآباد، اندکی پس از ساختمان مسجد برجای مانده 

است. 
 وصیت نامه فخرالدوله؛ 

سندی بر تارک نیک خواهی
یک سند مهم تاریخی از این بانوی نیکوکار برجای 
مانده است که می تواند ما را با اندیشه نیک خواهانه وی 
آشنا سازد. وصیت نامه اشرف الملوک امینی شاهزاده 
پرآوازه قاجار یک سند مهم تاریخی به ویژه در حوزه 
نیکوکاری به شمار می آید. او در این متن که تصویری 
از آن در »آرشیو دیجیتال دنیای زنان در عصر قاجار« 
وجود دارد، به تفصیل درباره چگونگی وضع نوکران 
و مستخدمانش سفارش و برای آنها حقوقی، حتی 
مادام العمــر، از دارایی هایــش تعیین کرده اســت 
»عبداهلل شــکوفی که از نوکرهای خوب و صمیمی 
است برای خودشــان همه وقت نگهداری نموده و 
مبلغ ده هزار تومان انعــام بپردازند و ثلث حقوق او را 
تا در قید حیات است بدهند ... به سیدعبدالحسین 
و سیدمرتضی زنجانی ثلث حقوق مادام الحیوه داده 
شود و مختارند هرکجا مایل باشند کار نمایند ... سهم 

میرزا علی اکبر مرتضایی تا زمانی که حیات دارد ثلث 
حقوقش داده شود... به علویه یک هزار تومان بدهند و 
حقوقی را که من به او می دادم مادام الحیوه داده شود 
... به بی بی جان پنج هزار ریال داده شود و حقوق او را 
مادام الحیوه بپردازند ... دایه مرحوم حســین ]فرزند 
فخرالدوله[ را پانصد تومــان بدهند و حقوق او را هم 
کما فی السابق بپردازند ... حقوق ماهیانه عالم بهار را 
تا زنده است بدهند ... به قمر سلطان یک صد تومان به 

رسم انعام و ثلث حقوق وی پرداخت شود«. این سند 
تاریخی که به  سال 1372 قمری )1331خورشیدی( 
بازمی گردد، آگاهی هایی سودمند درباره نیک اندیشی 
این بانوی بادرایت خاندان قاجار را دربردارد. خواندن 
بخش هایی از این وصیت نامه می تواند ما را با دنیای 
ذهنی این بانوی نیکوکار آشنا کند، به ویژه آن که او در 
جایی از وصیت نامه به هزینه های مسجد فخرالدوله 
یا همان گونه که خود تاکید کرده، مسجد امین الدوله 

اشاره داشته است »این جانب اشرف الملوک امینی 
مجدی )فخرالدولــه( فرزند مرحــوم اعلیحضرت 
مظفرالدین شــاه قاجار به تنظیم این وصیت خود 
مبادرت نموده نظر به این که اغلب دارایی خود را در 
حیات خودم تقسیم و در اختیار فرزندان خود گذارده 
و به تصرف آنهــا داده ام به حمــداهلل اوالد کوچک 
نداشــته و فرزندان من همه مردی هستند آزموده و 
هیچ گونه زحمتی به آنها نداشته فقط از فرزندان خود 
انجام این چند جمله را خواهشمندم که برای آسایش 

روح من بدان عمل و رفتار نمایند: 
1- خداشناســی و پیــروی از مذاهــب اســالم 
2- وطنخواهی و خیانت ننمودن به وطن 3- اتحاد 
و اتفاق بین خودشــان 4- بــرادران و خواهر حاضر 
شــوند و نگذارند اشــخاص غیر و خارجی دخالت 
در امور آنها نموده و داخل در زندگانی آنها بشــوند و 
از هرگونه اختالف بین خود جلوگیری کنند. هرگاه 
در تقسیمات امالک آنها کم و زیادی شده و تفاوتی 
داشته باشد چون این تقســیمات از طرف من شده 
از من دلتنگ باشــند و برای مال دنیا خودشان را به 
زحمت نیانداخته و بدبخت نکنند. آنچه پس از فوت 
از من باقی بماند پس از وضع یک ثلث آن که شرعا و 
قانونا متعلق به من است هشت نفر فرزندان من کما 
فرض اهلل بین خودشان تقسیم نمایند. فرزندان من 
موظفند یک ثلث از کلیه متروکات من را اعم از منقول 
و غیرمنقــول و وجوه نقد و غیره خــارج و به تصرف 
دخترم معصومه امینی نفیســی بدهند که او طبق 
دستوری که در این وصیت نامه داده ام رفتار و فرزندان 
من حق هیچ گونه ســؤال و پرسشــی از او نخواهند 
داشت. معصومه امینی از محل ثلث متروکات من به 

ترتیب زیر عمل کند: 
1- به شــاهزاده بصیر خاقان معــزی مادامی که 
حیات دارد ماهانه دو هزار ریال و به حاج میرزا حسین 
خان حق شنو ماهانه سه هزار ریال، 2- عبداهلل شکوفی 
که از نوکرهای خوب و صمیمی است برای خودشان 

همه وقت نگهداری نموده و مبلغ ده هزار تومان انعام 
بپردازند و ثلــث حقوق او را تا در قید حیات اســت 
بدهند، 3-به سیدعبدالحسین و سیدمرتضی زنجانی 
ثلث حقوق مادام الحیوه داده شود و مختارند هرکجا 
مایل باشــند کار نمایند، 4- ســهم میرزا علی اکبر 
مرتضایی تا زمانی که حیات دارد ثلث حقوقش داده 
شــود، 5- به علویه یک هزار تومان بدهند و حقوقی 
را که من به او می دادم مادام الحیوه داده شــود، 6- به 
بی بی جان پنج هزار ریال داده شــود و حقــوق او را 
مادام الحیوه بپردازند، 7- دایه مرحوم حسین ]فرزند 
فخرالدوله[ را پانصد تومان بدهند و حقوق او را هم کما 
فی السابق بپردازند، ۸- حقوق ماهیانه عالم بهار را تا 
زنده است بدهند، ۹- به قمر سلطان یک صد تومان 
به رسم انعام و ثلث حقوق وی پرداخت شود. نسبت 
به سایرین هم معصومه به قدر قوه خودش که از عهده 
برآید کمک خواهی خواهند نمود. برای مخارج موقوفه 
برای مقبره حاجیه محترم الدوله و خودم، از محل ثلث 
من داده شود. برای روسازی گنبد مسجد امین الدوله 
از محل ثلث من داده شود. معصومه مازاد ثلث من را 
به مصرف بیمارستان کهریزک یا شاه آباد یا مصارف 

خیریه دیگر برساند«.
 مسجد فخرالدوله

 و یک نشانه بر پیشانی این سرزمین
مســجد فخرالدوله نه تنهــا نام و یــاد این بانوی 
نیکوکار را از تاریخ به امروز رسانده است که به همراه 
دیگر بناهای وقفی و عام المنفعه این شــهر بزرگ از 
نشانه های استوار در پیوستگی تاریخی اندیشه دیرینه 
نیکوکاری در ایران به شــمار می آیــد. این نهادها و 
تأسیسات در حوزه های گوناگون زندگی در سرزمین 
ایران همواره در جنبه هــای مادی و معنوی به یاری 
مردمان می آمده، زمینه هایی بهتر برای زیست فردی 
و اجتماعی آنان فراهم می آوردند. این نشانه ها که از 
گذشته های دور برجای مانده اند اما پایانی ندارند ... 

این قافله همچنان در گذر است ... 

  بر فراز گنبد مسجد فخرالدوله )امین الدوله(

 یادگار یک بانوی نیکوکار
 فخر دروازه شمیران

عشق منوچهر فرمانفرماییان 
به تابلوی گواش پیکاسو را در 
خاطرات اش شاید تمثیلی 

بتوان دانست از آنچه جمشید 
بهنام در کتاب »ایرانیان و 
اندیشه تجدد«، شیفتگی 
تکنوکرات ها به راه و رسم 

زندگی غربی می داند؛ کوشش 
برای رفتن از سرزمین مادری 
با تابلوی نقاشی پیکاسو را نیز 

شاید نمادی از گونه ای گسستن 
از مردم بتوان برشمرد 
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