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حجتاالسالم حسن مالیی درگفتوگو با قدس مطرح کرد

معنویت و مهدویت شاخص تمدن نوین اسالمی
2

درسومیننشستعلمی
«کنگرهاقتصاد،اشتغالوتولید
درآیینه قرآن و عترت» بررسی شد

مزیتهای
راهبردی اقتصاد
فرهنگ بنیان

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال اول ویژه نامه214

دکترعادلپیغامی:

سومین نشست علمی کنگره اقتصاد ،اشتغال و
تولید در آیینه قرآن و عترت با موضوع اقتصاد،
اشتغال و تولید ،صنایع و بــازاریــابــی فرهنگی،
آسیبشناسی ،چشمانداز و راهکارها برگزار شد.
به گزارش آستاننیوز ،در این نشست که به همت
دانشگاه بینالمللی امــام رضــا(ع) ظهر دیــروز به
صورت وبیناری برگزار شد ،وحید ارشــدی؛ عضو
هــیــئــت عــلــمــی پــژوهــشــکــده
مــطــالــعــات اس ــام ــی دانــشــگــاه
فردوسی مشهد با بیان اینکه در
جوامع اسالمی شهرهای زیارتی
از قابلیتهای...

تأکید بر ارزشها
وجه تمایز

اقتصاد اسالمی است

4

زندگی سخت زنان در غرب حاصل
بیهویتیمردانغربیاست
3
رمانی درباره «فرقه واقفیه»

آیا تکرار زیارت
به معرفت منجر میشود؟

2

خبر

اعالم آمادگی بنیاد پژوهشهای
آستان قدس رضوی برای همکاری
با حوزه علمیه خراسان

شهــای
رئــی ــس ب ـن ـیــاد پــژوه ـ 
اسالمی آستان قــدس رضوی
در دیدار با معاونین پژوهشی و
آموزشی حوزه علمیه خراسان
شهــای
گــف ــت :ب ـن ـیــاد پــژوه ـ 
اســامــی ایــن آمــادگــی را دارد
در راستای بهرهمندی از توانمندیها و ظرفیتهای دوجانبه
علمی ،آموزشی و پژوهشی با حوزه علمیه خراسان همکاری
کند.به گزارش آستاننیوز ،دکتر احد فرامرز قراملکی در ادامه
تدوین متون درسی ،بازنویسی متون کهن ،انجام مشاورههای
پژوهشی ب ـرای پایاننامههای دکترا را از جمله محورهای
همکاری این دو مرکز برشمرد که باید با سیاستگذاریهای
درست دنبال شود.وی برگزاری دورههای تربیت مدرس ِ منطق
یا تربیت محقق منطق را یکی از موارد همکاریهای دوجانبه
بنیاد پژوهشهای اسالمی و حوزه علمیه خراسان پیشنهاد
کرد و افزود :منطق مهم است و گاهی دیده میشود طالب
در این زمینه آموزشهای الزم را نمیبینند ،از این رو ضروری
است که دورههــای آموزشی تربیت مدرس منطق یا تربیت
محقق اخالق برای طالب برگزار شود.
قراملکی با اشاره به فعالیت دفتر همکاریهای مشترک بنیاد
پژوهشهای اسالمی با حوزه علمیه ادامه داد :این مجموعه
باید بیش از پیش فعال باشد .امید است ،تشکیل اتاقهای
فکر عفاف و حجاب ،زیارت متعالی ،چالشهای عمومی شده
کالمی ،مطالعات وقف و ...در بنیاد پژوهشهای اسالمی
بستر همکاری بیشتر این دو مرکز را فراهم آورد.مدیرعامل
بنیاد پژوهشهای اسالمی نیز تشکیل اتاق مطالعاتی در حوزه
را پیشنهاد کرد و افزود :قطعا ً تعامل و همکاری این دو مرکز
سبب افزایش فعالیتهای پژوهشی ،انتشار مشترک آثار با
کیفیت مطلوب ،حضور در عرصه جهانی همچون نمایشگاه
بینالمللی کتاب و برگزاری گفتمانهای اسالمی خواهد شد.

به تو
از دور سالم

درباره فاضل قندهاری ،عالم افغانستانی مدفون در حرم رضوی چه میدانید؟

پرچمدار وحدت و مبارزه با استعمار

۲

افتتاح شعبه دارالقرآن
آستان قدس رضوی در کاشمر 4

نیمکت زندگی
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محمـدحسیـن نیکـبخت
ی ـکــی از ن ـکــاتــی ک ــه بــایــد ه ـمــواره
آن را در بــررســی تــاریــخ شیعیان
افغانستان در نظر بگیریم ،ارتباط
م ــداوم و همیشگی آ نه ــا بــا ای ـران
بــه وی ــژه حـضــور مستمر آ نه ــا در
مشهدالرضا(ع) اس ــت .پیش از ای ــن ،در صفحه
نخست رواق دربــاره سیدعبدالحمید سجادی ،از
علمای مبارز و معاصر افغانستانی سخن گفتیم و
امروز قصد داریم یکی دیگر از علمای این خطه را که
پیکرش در حرم مطهر امام رضا(ع) آرام گرفت ه است
به شما معرفی کنیم :مالعبدهللا ،مشهور به فاضل
قندهاری.

◾

◾نبرد جانانه با استعمار

مالعبدهللا در سال  1191خورشیدی ،یعنی حدود
 209سال پیش در قندهار به دنیا آمــد .پدرش،
مــانــج ـمالــدیــن از عــلــمــای بــرجــســتــه شــیــعــه در
افغانستان بود و فاضل ،مقدمات دروس دینی را
نزد وی فرا گرفت .این دوران ،از نظر سیاسی برای
مسلمانان منطقه خاورمیانه دوران خوبی نبود.
دولتهای حاکم بر منطقه به تدریج رو به ضعف
گذاشته بودند؛ سرزمین بزرگ هندوستان ،تحت
استعمار انگلیس قــرار گرفته بود و انگلیسیها
برای حفظ این مستعمره ،چشم طمع به خاک
افغانستان داشتند و از وحدت و انسجام مردم
ساکن این خطه جلوگیری میکردند .طولی نکشید
کــه فتنه آقــاخــان محالتی ،ســرکــرده اسماعیلیه
در ایران با تحریک و حمایت مستقیم انگلیس
آغاز شد و فرار او به کابل ،شرایط منطقه را بدتر
کرد .در سال  1218خورشیدی ،انگلیسیها رسما ً
وارد خــاک افغانستان شدند و درصــدد اشغال
آن برآمدند .فاضل قندهاری که در این زمان 27
سال داشــت ،با همراهی خاندان و دوستانش و
برای بیرون راندن اشغالگران بریتانیایی دست به
قیامی بــزرگ زد .در این زمــان قندهار به اشغال
انگلیسیها درآمـ ــد ه ب ــود .فــاضــل پــیــش از هر
اقــدامــی ،راه کابل را در پیش گرفت و با علمای
اهلسنت درباره وضعیت پیشآمده به گفتوگو
نشست و به آنها یادآور شد که امروز درمان این
درد جز در سایه وحدت ممکن نیست .برای علما
از جنگهای صلیبی مثال آورد و در نهایت آنها
را با خود همداستان کــرد .در نخستین روزهــای

یشــود به
رقیه توسلی چند روزی مـ 
طرز غریبی همکار پرحرفمان ،کمحرف و نزار
شده ...آن قدر که فکر کردیم کرونا گرفته...
دو نفری مأمور میشوند برای اکتشاف قضیه.
بــه محض اط ــاع از نگرانیمان خـنــدهاش
پچــپ نگاهمان میکند و
یگـیــرد و چـ 
مـ 
میگوید :واقعا ً دستخوش داریــد شماها...
دوس ـتــم ،دوس ـتــای قــدیــم ...بــه خـ ــدا ...زیر
زبانکشی نـ ــداره ...خیالتون تخت ،کرونا
نگرفتم ...به سمع فضول خانها برسونم
که فقط موندم تو حکمت اون باالسری...
آخــه خیر سرمون بعد مدتها قــول و قرار

ســال  1220خــورشــیــدی ،مــردم کــابــل ،جــالآبــاد،
قندهار و دیگر نقاط افغانستان به صورت متحد و
تحت فرماندهی محمد اکبرخان علیه انگلیسیها
قیام کردند و در مدت کمی آنها را با وارد آوردن
تلفات سنگین به فرار وادار کردند .این پیروزی در
تاریخ افغانستان نقطه درخشانی بود که با شعار
وحــدت و پایمردی فاضل قندهاری و همفکران
میسر شد .با این حال ،حدود  12سال بعد ،در
 1232خــورشــیــدی ،دوس ــت مــحــمــدخــان ،حاکم
وقــت افغانستان بــرای تثبیت حکومت خودش
با انگلیسیها سازش کرد و عمال ً نتایج آن قیام
تاریخی را بر باد داد .در پی این خیانت آشکار،
بسیاری از مخالفان انگلیس از افغانستان تبعید
شدند که یکی از آنها ،فاضل قندهاری بود.

◾

◾اقامت دائمی در مشهدالرضا(ع)
فاضل پس از خروج از افغانستان ،ابتدا تصمیم به
اقامت دائمی در مشهد گرفت؛ اما مدتی بعد ،برای
تکمیل درس راهی نجف اشرف شد و در محضر
بزرگانی مانند شیخ مرتضی انصاری به فراگیری
دانــش پرداخت و به دلیل استعداد فـراوانــی که
داشت ،خیلی زود به عنوان عالمی توانا و فقیهی
نامآور شناخته شد و عالقهمندان زیادی پیدا کرد.
فاضل قندهاری پس از تکمیل درس ،دوباره راهی
مشهد شد و در حوزه علمیه این شهر به تدریس
و تحقیق پرداخت .آقابزرگ تهرانی درباره فاضل
قندهاری مینویسد« :وی عالمی جامع و ذوفنون
بــود کــه در هــر علمی ،یــد طــوال و معرفت عظما
داشت» .فاضل به سرعت در زمره علمای نامدار و

گذاشتیم و چمدون بستیم به قصد مشهد.
بریم شهر گنبد طال ،زیارت .خانوادگی .باور
کنید تدارکات قبل سفر با سرعت نور جور
شد؛ هتل ،بلیت ،مرخصیها.
و بغضدار میخندد که؛ نمیدونید چه کیفی
کردیم بعدش .بعد اینکه احساس کردیم زائر
آقا شدیم ،طلبیده شدیم .به نظرم یکی از
قشنگترینهای زندگی ،حال و هوای قبل ِ
مسافرته .قبل اینکه بزنی توی جــاده .این
طور که بری زندگی ُ
ت پکیج کنی تو یکی دو
تا چمدون .مفاتیح بــرداری ،دوربینُ ،لباس
گرم و جعبه ماسکُ .تازه اون وقت خوشحال

شناخته شده مشهد قرار گرفت و به دلیل تسلط
بر علوم مختلف ،تدریس دانـشهــای گوناگونی
مانند فقه ،اصول ،تفسیر ،کالم ،حکمت ،تاریخ و
ادبیات را برعهده داشت .افزون بر اینها ،فاضل
قندهاری ،شاعری توانمند هم بود و در اشعارش،
«وص ــال» تخلص میکرد و هم به فارسی و هم
به عربی ،اشعاری زیبا و قوی میسرود« :دادیــم
ز دست دامن عقل  /کردیم به باد خرمن عقل
 /صد شور ز عشق در سر افتاد  /گردید خراب
مسکن عقل  /تیری زدهاست عشق بر جان  /کز
هم بدرید جوشن عقل  /از جذبه او وصال سر را
 /بنمود برون ز روزن عقل» .فاضل با وجود زندگی
دائمی در مشهد ،لحظهای از اوضاع افغانستان و
فعالیتهای استعمار در آن غافل نبود .انگلیسیها

دائما ً از حکومت افغانستان درخواست میکردند
مانع فعالیت طرفداران فاضل قندهاری در میان
شیعیان و اهلسنت شود .این عالم مبارز و آگاه
که در پایان عمر به دلیل بیماری قادر به حرکت
نبود ،تا آخرین لحظات عمر ،مبارزه با استعمار،
تدریس و تحقیق را رها نکرد و سرانجام در سال
 1273خورشیدی در  82سالگی دار فانی را وداع
گفت و در دارالضیافه حرم مطهر امام رضا(ع) به
خاک سپرده شد .از آثار معروف به جا مانده از
فاضل قندهاری میتوان به «البرهان فی قطع شبه
الشیطان (برهانیه)»« ،تجویدالقرآن»« ،تحریر
االصــول»« ،تذکره العلما»« ،دالله السالکین فی
قواعد العارفین» و «کحل الطرف فی علم الصرف»
اشاره کرد.

و سرخوش به چند نفر زنگ بزنی و تمام و
کمال ماجرا را تعریف کنی .از روز و ساعتی
که راهی میشی بگی و از حال نابت و مابقی
جزئیات.
آخه مای بنده خدا از کجا میدونستیم تو
آستین تقدیر چه خبراییه!
خب ...البته آن طور نشد که فکر میکردیم.
تو روز مقرر ،چمدونها صندوق عقب جا
نگرفتن و همگی جای جاده رفتیم بیمارستان.
گاهی دنیا همینه .غافلگیرکُن و نامرد .پدر
عزیزم ناخوش احوال شد و بستریش کردیم.
دکترش میگه باید حداقل یک هفته تحت

مراقبت باشن.
خودم که خیلی گیجم ،نمیدونم اما بچهها
میگن انگار صاحبخونه نطلبیدمون .انگار
هنوز مستجاب الدعوه نشدیم...

سنجاق

مادربزرگ خدابیامرزم همیشه میگفت :هر
وقت دیدی دنیا زیاد سر به سرت میذاره
و افسوسخور شدی ،سر بچرخون سمت
مــشــهــد ...میگفت آقــا را صــدا بـــزن ...او
شا ه قفل باز میکنه ...میگفت دلی ،دِله که
عشق سرش میشه و دور و نزدیک نمیکنه.

منبرمجازی

چطور در امتحانات
رفوزه نشویم؟

حجتاالسالم محسن قرائتی یکی از
سنتهای خداوند آزمایش است .حدود
 20آیه درباره آزمایش در قرآن آمده است
چنان که میفرماید :ابراهیم ،اسماعیل
و همه م ــردم بــایــد امــتــحــان شــونــد .خدا
استعداد ما را میداند اما برای این از ما
امتحان میگیرد تا به ازای آن به ما مزد
دهد؛ چنان که ما میدانیم فالن فرد خیاط
اســت امــا تــا لــبــاس ب ــرای مــا ن ــدوزد پولی
بــه او نمیدهیم .امیرالمؤمنین علی(ع)
در نهجالبالغه میفرماید :خــدا میداند
چــه کــســی چــه کـ ــاره اس ـ ــت ...او در پی
عکسالعمل ماست.
هــمــه خ ــیــرات و شـ ــرور اس ــب ــاب امــتــحــان
هستند ،لذا قرآن از ما میخواهد که وقتی
نقمتی داد ناشکری نکنیم و وقتی نعمتی
ى ما
داد ،سکته نکنیم« :لِكَيْال تـَـأْسَ ــوْا عَل 
فاتَكُم ْ و َ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ؛ (این تقدیر حق
را بدانید) تا هرگز بر آنچه از دست شما رود
دلتنگ نشوید و به آنچه به شما میدهد
مغرور و دلشاد نگردید »،یعنی شد ،شد،
نشد هم نشد!
یکی با پول امتحان میشود یکی با پست
و مــقــام .م ــردم در مقابل امــتــحــان چند
دستهاند :گروه اول جیغ و فریاد میکنند
قــرآن دربــاره آنهــا میفرماید« :إِذَا م َّ
َسهُ
َّ
الشر ُّ جَزُوعًا» اینها بیتحمل هستند .اما
عدهای صبر میکنند که قرآن درباره آنها
ِّ
َشر َّ
الصابِرینَ» و گروهی
میفرماید« :و َ ب ِ
هــم هستند کــه خ ــود سـ ــراغ سختیها
میروند .مَثَل پیاز و فلفل در این باره خوب
است ،بچه که میخورد جیغ میزند ،بزرگ
میشود میخورد و جیغ نمیزند ،بزرگتر
کــه مـیشــود پــول مـیدهــد و پیاز و فلفل
میخرد.
در روایت است که پیامبر(ص) هر کاری را که
سختتر بود ،میپذیرفتند .اینکه حضرت
زینب(س) در تفسیر وقایع کربال فرمودند:
«ما رأيت اال جميالً» برای آن است که چون
به خــوان گسترده الهی مینگرند ،ترش و
شیرین را یکسان میدانند.
چه کنیم که در امتحانات رفــوزه نشویم؟
یک راهش این است که از خدا طلب صبر
کنیم« :رَبَّنَا أَفْرِغ ْ عَلَيْنَا َصبْرًا»؛ راه دیگر آن
است که بدانیم دیگران هم صبر کردند،
نــبــایــد کـمحــوصــلــه بــاشــیــد هــمــه مشکل
دارن ــد؛ شخصی از مــن پرسید :چــه کنم
در نماز حضور قلب داشته باشم؟ گفتم:
دکتری پیدا کن با هم برویم!

