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ُملِک َملِک
  شادی غفویان * 

در آسـتانۀ سی سـالگی در نیشـابور بـود کـه حسـیِن جـوان نسـخه ای از 

دیـوان "ابن یمیـن فریومـدی" شـاعر سـده ششـم هجـری را بـه دسـت آورد و 

حـظِّ حاصـل از دیـدن نفاسـت ایـن کتاب، بـذر اندیشـۀ ایجاد کتابخانـه ای پر 

از کتـب خطـی را در ذهنـش شـکوفا کـرد. او آن روز شـاید خـود تصـوری از 

فرجـام اندیشـه اش نداشـت امـا حال، ۷۸ سـال پـس از وقف کتابخانـه و موزه 

ملـی ملـک، کتـب، پایان نامه هـا و پروژه هـای تحقیقاتـی بسـیاری در سـایه 

همیـن موقوفـات بـه رسانجام می رسـند و میـراث نامیرای ملـک، میزبان اهل 

فرهنـگ و هـرن اسـت، جایـی که اکنـون چهار دهه پـس از درگذشـت واقفش 

بـه جایگاهـی مهـم در میان گنجینه هـای منابع مکتوب در پایتخت رسـیده و 

نهـال اندیشـۀ واقفـش اکنـون درختی تنومنـد و بالیده اسـت.

حـاج حسـین آقـا ملـک، در روز ۱۰ خردادمـاه ۱۲5۰ هجـری شمسـی برابر 

بـا ۱۱ ربیـع االول سـال ۱۲۸۸ هجـری قمـری در تهـران متولـد شـد. خانـواده اش 

آذری تبـار و مجتهـدزاده بودنـد. پـدرش مرحوم حاج محمدکاظـم ملک التجار از 

بازرگانـان بنـام و پدربزرگـش آقامحمدمهـدی تربیـزی، از دوسـتان نزدیک میرزا 

تقی خـان امیرکبیـر بـود. از آنجا که حـاج محمدکاظم، به مدارس جدیـد با دیده 

تردیـد می نگریسـت، حسـین را بـه مـدارس دارالشـفاء و صـدر تهران فرسـتاد تا 

بـه تحصیـل علـوم قدیمـه بپـردازد و از محرض اسـاتیدی چون سـید محمدعلی 

مازندرانی، میرشـهاب الدین نیریزی و میرزا ابوالحسـن جلوه، حکیم بزرگ عرص 

نـارصی بهـره گیـرد. حسـین جـوان چنـدی هـم دور از چشـم پـدر بـه مدرسـه 

فرانسـوی آلیانس رفت تا زبان فرانسـه را بیاموزد. در آنجا با کسانی چون محمد 

علـی فروغـی )ادیب و سیاسـت مدار سـالیان بعـد( هم دوره شـد.

محمـد کاظـم ملـک التجـار، از راه تجـارت و از جانـب خریـد امالکـی 

وسـیع در خراسـان، ثـروت انبوهـی را بـرای فرزندانـش بـه ارث گذاشـت و 

ایـن اسـاس ثـروت حـاج حسـین ملـک بـود. او کـه دسـتیاری پـدر را در اداره 

امـالک خراسـان برعهـده داشـت، علقه هـای فرهنگـی اش  بـا دیـدن پـاره ای از 

نفایـس حـرم رضـوی، وی را در پیمـودن مسـیرش مصمم تر منود. حاج حسـین 

ملک از سـال ۱۳۱۶خورشـیدی، وقِف آگاهانه و هوشـیارانۀ سـهم ارث پدری، 
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امالک و دارایی های شـصت و شـش سـالۀ خود را برای امور 

فرهنگـی، بهداشـتی و رفاهـی عامـه مـردم ایـران، خصوصـا 

اهالـی خراسـان آغـاز منود. 

کتابخانه ملک که از حدود سال ۱۲۷۸ شمسی خشت های 

نخسـت بنایـش گذاشـته شـد، ابتدا در مشـهد بود و سـپس 

بـه خانـه پـدری ملـک در تهـران منتقـل شـد. وی در روز ۶ 

آبـان ۱۳۱۶ ایـن کتابخانـه را وقـف منود. بر اسـاس وقف نامه 

شـامره ۷۹۷۶ - ۱۳۱۶/۸/۶ که در دفرت اسـناد رسـمی شـامره 

۷۷ حـوزه تهـران ثبـت شـد، حسـین آقا ملـک خانـه اجدادی 

خـود در بـازار بین الحرمیـن تهـران را بـه همراه متـام اثاثیه و 

کتاب هـای موجـود در آن، وقف آسـتان امام رضـا )ع( کرد تا 

"شـعبه ای از کتابخانه مقدسه رضویه باشـد" و "کافه و عامه 

افـراد سـکنه ایـران بدون رعایت ملیت حق اسـتفاده داشـته 

باشـند." آنچـه وقـف شـد افزون بـر هـزاران نسـخه خطـی 

نفیـس یـا چـاپ سـنگی، شـامل فرش هـا، لوسـرتها، مبلـامن 

و تابلوهـای نقاشـی بـود کـه حاج حسـین بـه عنوان لـوازم و 

تجمالت زندگی شـخصی از آن ها اسـتفاده می کرد. همچنین 

مجموعه هـای متـرب، سـکه، آثار الکـی و تابلوهای نقاشـی در 

میانشـان دیـده می شـد. ایـن آثـار ابتـدا کنـار کتابخانـه بـه 

منایـش درآمدنـد و سـپس هسـته اولیـه مـوزه ملک را شـکل 

دادنـد. طبـق وقف نامـه، کتابخانه ملـی ملک همـه روزه به 

جـز تعطیـالت بـرای اسـتفاده عمـوم بـاز اسـت، امـا "بیرون 

دادن و بـردن کتـاب" ممنوع اسـت و کتاب هـا باید در محل 

کتابخانـه و طبـق آداب مرتتـب بر آن مطالعه شـوند.

حسـین آقا ملـک در پایان وقف نامه هایش کـه در اختیار 

آسـتان قـدس رضـوی قـرار داده بود و بـرای اطـالع عموم به 

چـاپ هـم رسـانده بـود، نوشـته اسـت کـه در "ایـن خدمت 

ناچیـز بـه شـهادت قادر متعـال و آن امام هامم علیه السـالم، 

جـز خدمـت بـه خلـق و ایفـای وظیفـه و سـعادت افـراد 

مملکـت نظـری نداشـته و نـدارم. و چـون طریـق خدمت را 

منحـرصاً در دو چیـز تشـخیص دادم، ترقی معـارف و رعایت 

حفظ الصحۀ مردم، بیشـرت امالک و مسـتغالت و اموال خود 

را بـه رشحـی که در این وقف نامه ها مندرج و مذکور اسـت، 

به آسـتان قدس تقدیم و عواید آن ها را قسـمتی به کتابخانۀ 

ملـی ملـک واقـع در تهـران، و قسـمتی هـم بـه بیامرسـتان 

و بهـداری رضـوی کـه واقـع در مزرعـۀ حاجـی نصیرکـه بین 

مشـهد و قوچان اسـت، تخصیـص دادم... به تاریـخ دوم مهر 

مـاه هـزار و سـیصد وسـی و شـش شمسـی، ذرۀ بی مقـدار 

دربـار والیتمدار، حسـین ملک."

عاقبت روز چهارشـنبه چهارم مرداد ماه ۱۳5۱ فرا رسـید 

و حاج حسـین ملـک در خانـۀ پدری کـه در آن بـه دنیا آمده 

بـود، پـس از صـد و یک سـال عمر پربـار، کنـار کتابخانه اش، 

واپسـین نفـس  حیـات را کشـید و درگذشـت. پیکـرش را بـه 

مشـهد منتقـل و در رواق دارالحفـاظ حرم حـرضت رضا )ع(، 

در کنـار پدرش دفـن کردند.

پژوهشـگر  و  گلچیـن معانـی، شـاعر  احمـد  مرحـوم 

ملـک  حسـین آقا  وفـات  تاریـخ  دربـاره  مشـهدی االصل 

اسـت: رسوده 

از پس صد سال برفت آنکه بود

در صِف نیکاِن جهـان، ُمنَسلِک

ساِل وفات و سـنۀ عمر اوست

بانی خیرات، حسـین ملک

کتابخانـه و مـوزه ملی ملک تا سـال ۱۳۷5 در خانه ملک 

برپا بود. اما وی از آغاز کار، گسرتش آن را از نظر دور نداشت 

و بنـای سـاختامنی بزرگ تـر را پیـش بینـی کـرد. بنابرایـن در 

۲۹ تیرمـاه ۱۳۲۳ قطعـه زمیـن بزرگـی را در بـاغ ملـی تهران 

)محـل کنونـی مؤسسـه( بـرای سـاختامن جدیـد کتابخانه و 

مـوزه وقـف کـرد. احـداث سـاختامن جدیـد در زمـان حیات 

حـاج حسـین ملـک ممکـن نشـد. تـا ایـن کـه آسـتان قدس 

رضـوی طراحـی و بنـای سـاختامن جدیـد را در سـال ۱۳۶۴ 

آغـاز کـرد و در ۱۳۷5 بـه پایان برد. اکنون موسسـه کتابخانه 

و مـوزه ملـی ملـک موسسـه ای غیردولتـی و غیرانتفاعـی به 

شـامررفته کـه همچـون سـایر موسسـات فرهنگـی آسـتان 

قـدس رضـوی بر اسـاس وقف نامه زیر نظر مسـتقیم تولیت 

آسـتان قـدس رضـوی اداره می شـود. کتابخانـه ملـی ملک با 

داشـن ۱۹ هـزار عنوان نسـخه خطـی نادر و نفیـس، یکی از 

شـش گنجینه بزرگ نسـخ خطی ایران اسـت. از قدیمی ترین 

کتـب خطـی ایـن کتابخانـه بایـد بـه کتـاب خطـی »مثـره 

بطلمیـوس« بـه تاریخ ۳۷۱ هجـری قمـری و »فوزاالصغر« از 

علی ابـن مسـکویه بـه تاریـخ ۴۱۰ هجـری قمری اشـاره کرد. 

قرآن هـای خطـی بی نظیـر بـا جلدهـای مطـال، شـاهنامه و 

خمسـه نظامی به خط محمد بن مطهر نیشـابوری که برای 

سـلطان بایسـنغر نوشته شده، با مینیاتوری که صحنۀ تقدیم 

شـاهنامه را نشـان می دهـد و سـال تحریـر آن ۸۳۷ قمـری 

اسـت، از دیگـر آثـار مانـدگار موجـود این گنجینه اسـت. 

آسـتان هرن در شـامره سیزدهم خود به معرفی و بررسی 

تعـدادی از آثـار هـرنی ایـن گنجینـه پرداخته اسـت. شـامره 

پیـش رو، برگـی اسـت از درخـت تنومنـد اندیشـۀ جـاودان 

ملـک. بزرگ مـردی کـه بـا جـود و خـرد در اعتـالی سـالمت 

جسـم و جـان مـردم کوشـید و بـا درایـت و هـوش، میـراث 

خـود را، ظـل نـام حـرضت رضـا علیه السـالم مانـدگار کـرد.
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از مجموعــه اهدایــی بانــو عزمتلــک ملــک )ســودآور(
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