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شهرستان گلپایگان) ع(سقاخانه حضرت ابوالفضل العباسکارکرد
به عنوان الگویی از یک موسسه فرهنگی، مذهبی و درمانی

2،سارا لک1اکرم شیري

:چکیده
گونه که در گذشته از موجبات اصلی فرهنگ یکجانشینی و ایجاد شهرها مراکز مذهبی و اماکن مقدس، همان

بوده است، هم اکنون هم می توانند نقش موثر و غیر قابل انکاري در فرهنگ سازي در میان سطوح مختلف جامعه، 
البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نگرشی جامع و اصولی به همراه مدیریتی صحیح و کارآمد . ایفا نمایند

.در کنار یکدیگر قرار گیرد
با تاسیس مراکز مختلف در کنار گلپایگان، چند سالی است کهشهرستان ) ع(سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس

ار فرهنگی را در شهرستان به بآن، جلوه خاصی یافته استو در امر فرهنگ سازي نقش ویژه اي ایفا می کند و رسالت 
.کشددوش می 

در شهرستان گلپایگان، انجام مصاحبه هاي گوناگون و بررسی پژوهش حاضر که حاصل کار میدانی انجام شده
اسناد و مدارك موجود بوده، تالش نموده است تا ضمن معرفی این واحد بزرگ مذهبی، فرهنگی و بهداشتی، میزان 

.تحقق اهداف ترسیم شده آن را بررسی نماید
ر ایجاد و گشایش فضاي جدید فرهنگی مطالعه حاضر نشان می دهد که این مرکز مذهبی، توانسته نقش موثري د

.در شهر کوچکی همچون گلپایگان داشته باشد

مذهبی-فرهنگیکارکرد ، )ع(گلپایگان، سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس:کلیدواژه ها

:مقدمه
که از شمال به شهرستان محالت و خمین، از جنوب به استشهرستانهاي استان اصفهان گلپایگان، یکی از

.استه شهرستان الیگودرز محدود از شرق به میمه و از غرب بشهرستان خوانسار،

دانشجوي کارشناسی ارشد  رشته تاریخ دانشگاه اصفهان.1
دانشجوي کارشناسی ارشد  رشته تاریخ دانشگاه اصفهان.2
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سال بعد از 5225گلپایگان «:مستوفی بر می آید... حمد ان تاریخی مانند نزهت القلوببر اساس آنچه که از متو
پور اسفندیار رویین تن، که به تخت ) بهمن دراز دست(همن کیانی هبوط آدم توسط هماي چهر آزاد، دختر ب

حمداهللا (»ساخته شد و از ابتدا این شهر را به نام خود چهرآزادگان و یا گلبادگان نامید،پادشاهی جلوس کرده بود
اریخی، بر اساس شواهد باستان شناسی و بررسی ها انجام گرفته بر روي سنگ نبشته هاي ت.)1366:75مستوفی ، 

ولی )1377:301فرهادي ،(سابقه سکونت انسان اولیه در دشت گلپایگان به بیش از ده هزار سال قبل می رسد
هم زمان با اواسط حکومت سلسله هخامنشی دانست که کاربري این شهر به عنوان یک پادگان بایدشروع مدنیت را 

،خلف تبریزي(م اولیه این شهر گردپاذگان بوده استناکه است آنافت و حتی گروهی را اعتقاد بر تغییر ی،بزرگ
. )ذیل گلپایگان: 1361

نام آنرا معرب گردانیده، ،آنان در اطراف این شهر ساکن شدهبه هرحال پس از حمله اعراب مسلمان گروهی از 
در دوران بعد از اسالم علی الخصوص در دوران عباسیان گلپایگان از مناطق معتبر و آباد کشور . جرفادقان نامیدند

ولی اوج شکوفایی و آبادانی آن در زمان حکومت سلجوقیان به خصوص محمد بن )103: 1383اشراقی،(بوده است
.بازار و مسجد جامع را از خود باقی گذاشته است،یه زیادي از جمله منارهکه آثار و ابنملکشاه سلجوقی بود

: 1383اشراقی،(هاي تیمورو فتنه مغول و یورش)348: 1366قزوینی،(از آن پس به دنبال آشوب هاي اسماعیلیه
بر سر راه این شهر از اعتبار و رونق ساقط گشت و تنها در زمان اوزون حسن بود که مجددا نامی از آن ، )134
آخرین دوران طالیی آن که آثار و ابنیه تاریخی )335: 1349امیري،(دمري همدان به اصفهان به میان می آتجا

ن سردار می باشد، مقارن با دوران حکومت شاه عباس اول و امارت امامقلی خازمانموجود، مبین رونق شهر در آن
.استصفوي در گلپایگان 

گلپایگان که مقر فرماندهی علیمردان خان بختیاري و محل تجمع نیروهاي کمکی به با شروع فتنه افغان، 
به شدت از طرف محمود افغان مورد انتقام جویی واقع گشت و نه تنها اکثر اهالی آن از دم تیغ گذشتند ،اصفهان بود

ین شهر به اعتباري که در بلکه اغلب آثار و ابنیه و تاسیسات کشاورزي و قنوات آن هم تخریب گشت و دیگر هرگز ا
الی 200شهري که بنا به گفته ظل السلطان زمانی از حدود .)148: 1368الکهارت،(گذشته داشت، دست نیافت

هزار نفر جمعیت برخوردار بود، هرچند که به این اظهار نظر باید با دیده تردید نگریست، در زمان حکمرانی ظل 300
شبیه نماي شهر به ویرانه اي بزرگ جمعیت ساکن را در خود جاي داده بود وهزار نفر15السلطان به زحمت حدود 

.)به نقل از تاریخ مسعودي نوشته ظل السلطان157: 1383اشراقی،(بود
از جمله آیت . از علماي بزرگ جهان اسالم هستندبرخی از آن هاکهبودهاین شهرستان زادگاه علماي بسیاري 

مولف مصباح الفالح و مفتاح (ي گلپایگانی،آیت اهللا آخوند مال محمد جواد صافی اهللا حاج سید محمد رضا موسو
د آیت اهللا بروجردي و اولین شهیاز شاگردان برجسته(ق گلپایگانی ، آیت اهللا حاج آقا محمد صادق صدو)النجاح 

. )26/4/92رسانی گلسار،الع پایگاه اط()مولف منتخب االثر(لطف اهللا صافی آیت اهللا حاج آقا و )نهضت امام خمینی
اي گردشگري فراوانی گلپایگان از لحاظ شرایط اقلیمی و آب و هوایی داراي وضعیت مطلوبی است و جاذبه ه

از جمله اماکن مذهبی آن به امامزاده هفده . قدیمی و سد خاکی داردمنطقه کوچري، کاروانسرا، کبوتر خانه: مانند
. می توان اشاره کردسقا خانه حضرت ابوالفضل و جزآن تن، امامزاده ناصر بن علی،

یش از در این شهرستان ب. شهرستان گلپایگان قطب مهم کشاورزي و دامداري استان و کشور محسوب می شود
.... این داروها شامل آویشن، بارهنگ، کتیرا، نسترن وحشی، کاسنی و. دارویی و صنعتی وجود داردصد گونه گیاه 

فراهم ، زمینه اشتغال زایی در منطقهگونه گیاهان ضمن حفاظت آب و خاكره برداري اصولی از ایناست که با به
این شهرستان در تولید محصوالت پلیمري و پتروشیمی نیز در کشور از . )26/4/92خبرگزاري فارس، (می شود
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یلی گلپایگان، یگاه خبري تحلپا.( همچنین در تولید محصوالت لبنی بسیار فعال است. جایگاه خوبی برخوردار است
26/4/92( .

:اهداف پژوهش
، فرهنگی در شهرستان گلپایگان به عنوان قطب مهم مذهبی) ع(حضرت ابوالفضل العباس معرفی سقاخانه-1

.و درمانی این شهرستان
.آموزشی و تاثیر آن بر مردم شهرستان-معرفی فعالیت هاي فرهنگی-2
سالمت عمومیتاثیر آن بر و درماندر زمینه بهداشت و،هبیشرح روند آغاز به کار این مجموعه مذ-3

:سواالت پژوهش
آموزشی در گلپایگان نقش مهمی - آیا مرکز سقاخانه ي حضرت البوالفضل در زمینه ي فعالیت هاي فرهنگی-1
دارد؟
آیا تاسیس دارالشفاي سقاخانه در راستاي اهداف سالمت عمومی است یا انجام کاري موازي با شبکه -2

بهداشت و درمان شهرستان؟
:روش جمع آوري اطالعات

از نزدیک شاهد وپژوهشگر می بایستاست از آن جا که انجام این پژوهش مستلزم حضور فیزیکی در محل بوده 
باشد، لذا اساس کار برگزاري مراسم مختلف از سوي این مجموعه، روند کار و مراحل ساخت دارالشفاي سقاخانه 

، مصاحبه مستقیم با هیئت امنا سقاخانه، خادمین، مسئولین شبکه بهداشت و درمان گلپایگان روش مشاهده میدانی
عکاسی و منا براي ملموس بودن پژوهش ازض. ، قرار گرفتو همچنین افرادي که براي زیارت به این مکان می آمدند

.استفاده شدفیلم برداري هم
:تاریخچه سقاخانه

. از محلی عبور می کرده که اکنون بناي سقاخانه در آن وجود دارد،گلپایگانتا حدود یک قرن پیش، راه اصلی
، در زمان هاي طبق روایت هاي محلی.در مورد تاریخ دقیق احداث این سقاخانه، اطالع زیادي در دست نیست

و سنگیچاه اول شامل یک حوضچه. می شودبراي تامین آب کاروانیان،  دو حلقه چاه در گلپایگان حفرگذشته،
کاروانیانی که از این مسیر قصد عبور داشتند از آب این چاه استفاده می کردند و هر فرد . یک چرخ چاه بوده است

این . درون این حوض سنگی بیندازدبراي مصرف افراد بعدي چاه کشیده، از خود را موظف می دانست که دلوي آب 
حلقه چاه که در ورودي گلپایگان قرار داشت بعدها تخریب شد و مکان چاه آن کور گردید و زمین هاي اطراف آن 

. توسط مردم محلی ضبط شد
شهریور کنونی گلپایگان باقی ماند و به دلیل استفاده کاروانیان از آن، 17اما چاه دوم واقع در نزدیکی میدان 

اشتن نوري در باالي سر چاه براي مشخص بودن آن در شب قرار دادند و هر یک از آنان مردم فردي را مسئول برافر
رد این فطبق گفته هاي محلی، . اخت می کردنددر حد وسع خود براي روشن کردن این نور به او هزینه اي پرد

ماز کاروانیان، همچنین در موقع برگزاري نچاه نوري را مشاهده می کرده وکه هنگام نگریستن درونمدعی شد
به تدریج به علت اهمیت آب براي تامین نیاز کاروانیان و اعتقاد به سقایت . عطري خاص در فضا می پیچیده است

اعتقاد قلبی مردم به این مکان شکل گرفت و چاه به ،و به دلیل پیشامد رویدادهاي ذکر شده) ع(حضرت ابوالفضل 
.دنام سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس معروف ش

:توصیف ظاهري سقاخانه
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سقاخانه حضرت ابوالفضل در سایه کرامات ایشان و توجه ویژه مردم به آن، با گذشت زمان توسعه یافت و به 
و جلوي شد پنجره اي توسط هنرمند اصفهانی مرحوم حسین پرورش ساخته ،1371سفارش هیات امنا، در سال 

تصویر (.ن حاجات خود نذورات نقدي را درون پنجره می ریختندسقاخانه نصب گردید و مردم نیز براي برآورده شد
داخل این پنجره پرچمی به رنگ قرمز، باعبارت یا قمر بنی هاشم به چشم می خورد که مربوط به بارگاه )1شماره 

.حضرت ابوالفضل در کربالست

مایی از پنجره فوالدن-1تصویر شماره 

با اطالع از این که پرچم بارگاه 3یکی از اعضاي هیات امناي سقاخانهگونه است که ماجراي نصب این پرچم این
در کربال هر ساله تعویض می گردد از آیت اله صافی گلپایگانی درخواست می کند که ) ع(ملکوتی حضرت ابوالفضل 

متذکر می طی گفتگو آیت اهللا صافی با آیت اهللا سیستانی، ایشان .در صورت امکان پرچم به سقاخانه منتقل گردد
شوند که در صورت صحت کرامات نقل شده، این مکان لیاقت آن را دارد که پرچم بارگاه، به آن منتقل شود، به این 

با حضور آیت اهللا صافی و حضور پر شکوه مردم، پرچم در 1388ترتیب با هماهنگی هاي صورت گرفته در سال 
.مکان فعلی نصب گردید

در کنار این نام . رك حضرت ابوالفضل نقش بسته که قداست خاصی به بنا داده استبر باالي پنجره فوالد نام مبا
و در دو طرف بنا زیارت نامه است مبارك دو دست فلزي به نماد دستان بریده شده حضرت ابوالفضل نصب شده 

کاشی کاري هنرهاي تزئینی به کار برده شده از جمله مقرنس کاري هاي سقف و . حضرت ابوالفضل نوشته شده است
به دلیل ازدحام جمعیت و سهولت دسترسی ). 2تصویر شماره (جلوه اي خاص به این بنا داده است،هاي فیروزه اي

در سمت راست و چپ سقاخانه )1تصویر شماره .(به پنجره قسمت ورودي خواهران و برادران از هم جدا شده است
.جایگاهی سنگی براي روشن کردن شمع قرار دارد

حاج محمد باقر ذنوبی3
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نمایی از کاشی کاري سقاخانه-2شماره تصویر

چاه آب در قسمت مرکزي سقاخانه قرار گرفته است که مردم در گذشته به نیت شفا و برآورده شدن حاجات خود 
استفاده از آب چاه متوقف شد ،به دلیل گسترش شهرنشینی و آلوده شدن آب هاي زیرزمینی. ازآب آن می نوشیدند

این . زائرین استفاده گردیدشرب آب نیاز نگی قرار گرفت و از آب لوله کشی براي تامین آبنماي س، و در مکان چاه
نما این آب. نصب گردیدشد و در این مکانتوسط هنرمندان اصفهانی ساخته1388آبنما به سفارش سقاخانه در سال 
مت خواهران و دو شیر دو شیر در قس(که اکنون چهار شیر آن مورد استفاده استشامل شش خروجی شیر آب است

با وجود اطالع مردم از لوله .در باالي آبنما، مشکی سنگی به نماد مشک حضرت عباس قراردارد). در قسمت برادران
)3تصویر شماره .(و متبرك بودن آن حفظ شده استب، اعتقاد آن ها به شفا بخش بودنکشی بودن این آ
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سقاخانهينمایی از آبنما-3تصویر شماره 

:کرامات سقاخانه
افراد زیادي را می دیدیم که براي زیارت به این مکان می آمدند و ،در مدت زمانی که ما نظاره گر سقاخانه بودیم

،بسیاري از افرادي که به صورت رهگذر از کوچه سقا عبور می کردند. را می نوشیدندخانهجرعه اي از آب سقا
تقدیم ) ع(ر سینه می گذاشتند و از راه دور سالمی را به حضرت ابوالفضل متوقف می شدند و به نشانه ادب دست را ب

زنان ساعات بسیاري را در این مکان به راز و نیاز مشغول می شدند و نذورات خود را به این مکان اهدا می . می کردند
طی یک ماه چندین هیات امنا سقاخانه در وجوهات نقدي خانم ها بنابر گفتهکردند به طوري که محل جمع آوري 

مردم اعتقاد بسیاري به این مکان دارند به طوري که بر روي پنجره فوالد قفل هایی به روي .نوبت جمع می شود
)4تصویر شماره .(یکدیگر از سوي حاجتمندان زده شده است

جوانی که در از جمله 4.طبق گفته زائرین، برخی از آن ها شفاي بیماران خود را از این مکان مقدس گرفته اند
حالت کما بوده و پزشکان از بازگشت هوشیاري او قطع امید کرده بودند، به خانواده او پیشنهاد اهداي اعضاي 

زیادي را با اي زیارت و دیدار سقاخانه فاصلهفرزندشان را دادند اما مادر این جوان که امید به بهبودي او داشت بر
ت ابوالفضل شفاي فرزندش را از ایشان خواستار شد که در عصر همان پاي پیاده طی کرد و با توسل جستن به حضر

نمونه دیگري از کرامت سقاخانه بنابر ذکر یکی از خادمین این گونه بوده . روز خبر سالمتی فرزندش را دریافت کرد
ان به دلیل حلیم نذري بین افراد پخش می شد که ناگه،است که بعد از برگزاري یکی از جلسات دعاي ندبه سقاخانه

شلوغی جمعیت یک ظرف حلیم داغ روي سر یکی ازآقایان شرکت کننده در دعا می ریزد و از ناحیه سر و صورت 
زمانی که خادمین براي عیادت او به منزلش می روند این فرد اظهار می کند که در فرداي . دچار سوختگی می شود

عالجش مراجعه کند، بعد از معاینه قلبش متوجه می شود که روز حادثه قرار بوده براي بیماري قلبی خود به پزشک م
سالمتی خود وي و شده است براي بهبودي قلبش نیاز به یک شوك داشته که با این حادثه این شوك به قلب او وارد 

.همچنین فردي را دیدیم که می گفت با توسل به این مکان صاحب فرزند شده است.را بازیافته است

.سقم آن ها بر عهده راویان استمطالبی که در این قسمت عنوان می گردد بر اساس گفتگوي پژوهشگران با زائران و خادمان عنوان شده و صحت و 4
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بستن دخیل به پنجره فوالد-4تصویر شماره 

البته افراد زیادي اعتقاد داشتند که با توسل به این مکان مشکلشان بر طرف شده ولی حاضر به ذکر آن نبودند و 
از جمله کرامتی که برخی براي این مکان ذکر می کنند .طه قلبی با حضرت ابوالفضل استمعتقدند که این یک راب

. ون کمک هیچ ارگان دولتی، تنها با نذورات مردمی بوده استساخت مکان عباسیه است که بد
معتقدند اگر رابطه معنوي در این مکان وجود نداشت این همه کمک هاي نقدي و غیر نقدي به این مکان آن ها

عالوه بر مردم محلی، افرادي هم از خارج از کشور هر ساله کمک هاي نقدي خود را به حساب . سرازیر نمی شد
تمام افراد فعال در این مجموعه از آشپز و خادم تا دیگران بدون هیچ چشم داشت مادي و . ه واریز می کنندسقاخان

عموم . دارنددر انجام هر چه بهتر شدن مراسمتنها با یک اعتقاد قلبی در این مکان حضور پیدا می کنند و سعی 
مراجع تقلید، این مکان به دلیل نام مبارك ته بنابر گف.شر تحصیل کرده هستندقافراد فعال در این مجموعه از

شلوغ بودن و با شکوه برگزار شدن مراسم و اعیاد در این 5.حضرت ابوالفضل العباس به طور قطع مورد تایید الهی است
)5تصویر شماره .(مکان نشان دیگري از کرامات این مکان است

گفتگو با آیت اهللا صافی گلپایگانی5
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حضور پرشکوه مردم هنگام مراسم-5تصویر شماره 

:ناي عباسیهتوصیف ب
نفر، به نام عباسیه وجود 4000متر مربع و گنجایش 2000در مجاورت سقاخانه بنایی چهار طبقه با مساحت 

). 6تصویر شماره .(هزینه خریداري زمین و ساخت بنا تماماً از نذورات اهدایی مردم به سقاخانه تامین شده است.دارد
و دیگري در کوچه سقا ) مخصوص ورود برادران(خیابان امام حسیناین ساختمان داراي دو در ورودي، یکی در 

در قسمت . هیات امنا ده سال طول کشیده استساخت این مکان بنابر گفته.می باشد) مخصوص ورود خواهران(
. شمسی ذکر کرده است1380ورودي برادران کتیبه اي به چشم می خورد که سال بهره برداري از عباسیه را سال 

:کتیبه این چنین استنص . بهره برداري از این مکان استیبه شامل تاییدیه اي از علما براياین کت
به ) ع(ساختمان سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس ) ع(با تاییدات خداوند متعال و نظر مبارك حضرت بقیه اهللا اعظم 

به ثمر نشست که تولیت آن به  ) ص(اندان پیامبربرکت این نام مقدس به بهره برداري رسید و اعتقاد پاك عالقه مندان به خ
این کتیبه به .با اعلم و اتقاي علماي دینی خطه گلپایگان و هیئت امناي منتخب او خواهد بود) ع(استمرار تا ظهور امام عصر 

)7تصویر شماره.(شمسی1380تاسیس . دستور آیت اهللا حاج آقا علی صافی حک و نصب گردیده
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ماي بیرونی عباسیهن-6تصویر شماره 

ادي از شکی برنزي به همراه سپر و شمشیري روي پایه اي برنزي نصب شده است که نمدر طبقه اول عباسیه م
این طبقه داراي کاشی کاري هایی است که مزین به آیات قرآنی و نام ) 8تصویر شماره .(مشک حضرت ابوالفضل است

مر و فرش کف بنا با سنگ هاي مر.نقشی از بین الحرمین وجود دارددر دو طرف این طبقه .علیهم السالم استائمه 
از گالب مرغوب کاشان خوش گالب استشمام می شود کههنگام ورود به این طبقه بوي. هاي یکدست مفروش است

.است که براي شست و شوي کاشی هاي مزین به آیات قرآن از آن استفاده می شود

اسیهکتیبه ورودي عب-7تصویر شماره 
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دراین طبقه منبر بزرگ چوبی و حایل هایی براي جدا کردن مردان و زنان در مواقع و مراسمی که جمعیت زیادي 
در غیر این صورت کل طبقه اول براي آقایان و طبقات دیگر به خانم ها اختصاص داده می . وجود ندارد، قرار دارد

.شود
در قسمتی از طبقات فوقانی مشک برنزي که در . ل می شوندطبقات دیگر با راه پله و آسانسور به یکدیگر متص

این طبقات کاشی کاري ها و گچ بري هاي ساده تري نسبت به طبقه . مرکز طبقه اول وجود دارد قابل مشاهده است
این موزه قرار . عباسیه اختصاص داده شودکتابخانه بخشی از این طبقات قرار است در آینده به موزه و .اول دارند

ی را به این موزه اختصاص یمردم هدایا، هیات امناطبق گفته. هدایاي مردمی به سقاخانه باشدست محل نگهداري ا
،با این وجود سماور مطالیی. داده اند که با توجه به کامل نبودن محل موزه از قبول این اشیاء خوداري می شود

. خانه از آن نگهداري می شوداهدایی از سوي پیرزنی وجود دارد که درون پنجره فوالد سقا

مشک برنزي درون عباسیه- 8تصویر شماره

به ) ساخت دارالشفا( قسمت مربوط به کتابخانه به علت اولویت کارهاي سقاخانه و پرداختن به امور دارالشفا 
همچنین با نصب ویدو . تمام طبقات به سیستم سرمایشی و گرمایشی مجهز است. آینده موکول شده است

ین بنا زیر زمین ا. ممکن می شودل اجرایی در طبقه اوت دیگر امکان دیدن همزمان مراسمپرژکتورهایی در طبقا
به هنگام برگزاري مراسم براي جاي دادن جمعیت شامل دو قسمت اصلی است که یک بخش از آن مفروش شده،

اراي اجاق هاي بزرگ مخصوص پخت عباسیه وجود دارد که ددر مجاورت این قسمت آشپزخانه. داستفاده می شو
کلیه کسانی که در این آشپزخانه مشغول .غذا و سردخانه هاي نگهداري مواد مصرفی و ظروف توزیع نذورات است

علی رغم اینکه . به صورت افتخاري و بدون دریافت هیچ هزینه اي و تنها با اعتقاد قلبی کار می کنند،خدمت هستند
این ساختمان ضل معرفی کرده اند،مکان را به عنوان عباسیه و دارالشفاي حضرت ابوالفدر کتیبه سر در عباسیه این 

سقاخانه، علت استفاده نشدن از آن به يبنابر گفته هیات امنا. تنها به عنوان عباسیه مورد استفاده قرار گرفته است
این مکان بوده است و احداث سر و صدا و ازدحام جمعیت به هنگام برگزاري مراسم و قداست ،عنوان دارالشفا

دارالشفا به زمینی که از سوي مرحوم آقاي حیدري و همسرشان خانم امامی به سقاخانه اهدا شده، منتقل گردیده 
.  است
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:چگونگی ساخت واهداف دارالشفاء
زمینی در نزدیکی محل ،الشفاء مورد استفاده قرار نگرفتبراي دار،به دالیل مذکوربعد از آنکه ساختمان عباسیه،

ماجراي اهداي این زمین به . سقاخانه از سوي ورثه آقاي حیدري، جهت ساخت دارالشفاء و درا القرآن اهدا گردید
این زمین را قبل از اهدا فروخته بودند ولی بعد از فروش زمین در خواب ،گونه بوده است که ورثهسقاخانه این

عمري را در این مکان صرف دعا و قرآن خواندن کردم از شما می خواهم این من: گویدپدرشان را می بینند که می
دیدن این خواب با. اهدا کنید) ع(به سقاخانه حضرت ابوالفضل العباس ،مکان را جهت ساخت دار الشفاء و دارالقرآن

ا پس بگیرند و به این ورثه براي باز پس گرفتن زمین حاضر می شوند که مبلغی بیشتر به خریدار بپردازند و زمین ر
ترتیب زمین را به اسم پدر و مادرشان، مرحوم حیدري و خانم امامی به سقاخانه اهدا کردند که سند آن به نام 

).9تصویر شماره (موجود است) ع(والفضل العباس حضرت اب
ه نامه اي در که در ضمن توصیدر چهار طبقه در حال ساخت استو حدود هزار متر زمین دار الشفاء به مساحت 

، از آیت اهللا صافی گلپایگانی، پرداخت هزینه هاي ساخت بناي دارالشفاء از مکان نذورات سقاخانه 2/6/77تاریخ 
قرار است در ).10تصویر شماره (به هیئت امناي سقاخانه داده اندبالمانع دانسته شده و اجازه توسعه این مکان را

زمین اهدایی به انضمام یک قطعه زمینی که مراحل خرید آن از سوي در قسمتی از کنار ساختمان دارالشفاء،
).11تصویر شماره (سقاخانه دردست اقدام است، دارالقرآن ساخته شود

ن وجود یک آزمایشگاه به تشخیص شبکه بهداشت و درمان شهرستان، یکی از نیاز هاي اصلی درمانی در گلپایگا
لذا . هاي مجاور و پرداخت هزینه هاي مضاعف درمانی گرددهاي شهرشگاهتا مانع از رفتن مردم به آزمایمجهز است

دو طبقه از این دارالشفاء بنابر تصمیمات اخذ شده از سوي هیئت امناي سقاخانه و شبکه بهداشت گلپایگان، به 
.ساخت یک آزمایشگاه مجهز اختصاص داده می شود

ابوالفضلسند اهداي زمین دارالشفاء به حضرت - 9تصویر شماره

از آن جا که نظر شبکه بهداشت و درمان و هیئت امنا این بوده است که زمانی که اعتبارات مردمی و خیرین 
جهت امور درمانی پرداخته می شود باید کاري کارشناسی شده و به نحو احسن انجام شود تا مانع از صرف این 

مسئولین شبکه بهداشت و اعضاي هیئت امنا برگزار شده لذا جلسات مشترکی بین ، اعتبارات در موارد بیهوده گردد
.است

که با توجه به اینکه شهرستان از نظر داشتن پزشک عمومی با مشکلی مواجه است حاصل این جلسات این بوده 
و همچنین دو مجموعه خیریه به نامهاي شهرستان مشغول به فعالیت استنیست و هشت مرکز عمومی در سطح
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مجموعه بیمارستانی آیت اهللا گلپایگانی در شهر گوگد مشغول به ارائه خدمات عمومی به بیماران می خاتم االنبیا و 
.داده شدن داشتن یک آزمایشگاه مجهز تشخیصباشد، لذا نیاز درمانی گلپایگا

از آن جا که اعتبارات دولتی جوابگوي نیازهاي درمانی مردم نیست، لذا براي تامین این نیازها بخش خصوصی
، تاسیس یک آزمایشگاه مجهز در دارالشفاء، پیشنهاد سقاخانهباید وارد عمل شود به همین منظور به هیئت امناي

هزینه هاي آزمایشگاه بر اساس تعرفه هاي که همچنین تصمیم گرفته شد.داده شد که مورد موافقت قرار گرفت
. د تا هزینه هاي درمانی مردم کاهش یابددولتی باشد که یک دهم تعرفه هاي خصوصی است و این باعث می شو

تایید ساخت دارالشفاء و دارالقرآن از سوي آیت اهللا صافی گلپایگانی-10تصویر شماره 
مراحل ساخت و تکیل دارالشفاء- 11تصویر شماره

:اقدامات فرهنگی
از جمله . فرهنگی و مذهبی استفعالیت جدي در اموردر گلپایگان) ع(یکی از اهداف سقاخانه حضرت ابوالفضل 

:کردمی توان به برنامه هاي زیر اشاره،فعالیتهاي فرهنگی و مذهبی که از سوي سقاخانه برگزار می شود
مردم اقامه نماز جماعت در دو وقت ظهر و عصر ومغرب وعشاء در عباسیه سقاخانه که با حضور گسترده-1

نیز که در نزدیکی سقاخانه هستند ) س(راهنمایی حضرت خدیجه دانش آموزان مدارس ابتدایی فجر و. همراه است
.در نماز جماعت ظهر سقاخانه حضور پیدا می کنند

سقاخانه در این فعالین فرهنگی سعی . برگزاري مراسم مربوط به مناسبت هاي والدت و شهادت ائمه اطهار-2
شهرستان، استان و کشور، موجبات استفاده بیشتر گونه مراسم بر این است تا با دعوت از سخنرانان معروف و بنام 

.مردم را از این مراسم فراهم نمایند
برپایی جلسات تالوت نور هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء که عالوه بر تالوت به تفسیر یکی از آیات - 3

.ت بیان می گرددکلیدي هر صفحه پرداخته می شود و احادیثی از ائمه که مربوط به آن آیه آماده شده اس
برپایی جلسات معرفت دینی پیرامون امام شناسی به مدت نه ماه با حضور حاج آقا موسویان که با استقبال -3

.استگسترده اي همراه بوده
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اجراي برنامه هاي مختلف به مناسبت تحویل سال-12تصویر شماره 
.برپایی جلسات احکام خواهران با حضور خانم توسلی-4
مدرسه 10با همکاري آموزش و پرورش در 91ذهبی کلید بهشت که از مهر ماه سال طرح فرهنگی م-5

اجراي این طرح در گلپایگان توسط حاج .ابتدایی و راهنمایی دخترانه و پسرانه با محوریت نماز جماعت اجرا شد
ر در نماز جماعت آقاي قنبري و حضور ایشان در مدارس از هفته دوم مهر ماه و دعوت از دانش آموزان براي حضو

دانش آموزان دفترچه کلید بهشت داده شدکه با آمدن به نماز عباسیه انجام گرفت به صورتی که به هر یک از
،همراه با نماز. نفر از دانش آموزان جذب شدند180،دفترچه مهر می خورد در طی هفته اول از اجراي این طرح

با حضور رئیس 91بهمن ماه سال 14که در روز برنامه ریزي درسی بر گزار می شد کالس حفظ قرآن  احکام  و
دانش آموز فعال در این طرح 90فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان در سقاخانه از ،امام جمعه،آموزش و پرورش

.اجرا می باشدهمراه با برنامه هاي فرهنگی و قرآنی نیز در حال92این طرح در تیر ماه سال . تقدیر شد
تلوزیونی سمت خدا با محوریت امور فرهنگی و خانم نیلچی زاده کارشناس برنامهبرپایی جلساتی با حضور - 6

.موضوع عفاف و حجاب که با شرکت گسترده دانش آموزان دختر و اولیاء و دبیران آنها همراه بود
شن تکلیف انجام شد، برگزاري جاز دیگر برنامه هاي فرهنگی سقاخانه که با همکاري آموزش و پرورش-7

.دخترانه و پسرانه در عباسیه بوده استدانش آموزان پنج مدرسه
دخترانه نیز از جمله برنامه هاي فرهنگی مذهبی طرح شکوفه هاي قرآنی مخصوص دانش آموزان ابتدایی-8

.بوده که با همکاري آموزش و پرورش اجرا شد
.توسط بسیجیان خواهر) س(د حضرت زهرامیالو جشن برگزاري طرح صالحین خواهران-9

) س(حضرت زهرا از جمله درست کردن درب سقاخانهاجراي برنامه هاي مختلف به مناسبت تحویل سال-10
).12تصویر شماره (همزمانی با ایام فاطمیهبه مناسبت1392در تحویل سال 

.ه استبرگزاري دعاي عرفه که از پرشکوه ترین مراسم مذهبی در سطح شهرستان بود-11
.توسل و زیارت عاشورا،برگزاري مستمر دعاي کمیل-12
عدد به صورت بروشور شامل قسمتهاي متنوعی از جمله سخنان امام 500جرعه با تیراژ چاپ نشریه -13
و پخش آن در نماز لطیفه و جزآنمسابقه،طرح مسئله،،مقام معظم رهبري و مراجع تقلید شهرستان،خمینی

.دانش آموزانجماعت سقاخانه در میان 
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1390مرداد ماه 30قمري مصادف با 1432رمضان سال ماه مبارك21کتابت جزء سی قرآن که در شب -14
هجري توسط بانوان هنرمند خوشنویس و تذهیب کار انجمن خوشنویسان گلپایگان با حمایت هیئت امناي سقاخانه 

خوشنویسان بود که هیئت امنا از این پیشنهاد پیشنهاد کتابت جزء سی ام قرآن از طرف انجمن . صورت پذیرفت
یکی از خادمین سقاخانه، هدف این است که این کار ادامه پیدا کند و با امید الهی بنابر بر گفته. استقبال کردند

این کتابت بدون پرداخت هزینه به خوشنویسان بوده ولی از طرف سقاخانه هدایایی . کتابت کل قرآن صورت پذیرد
.)13تصویر شماره (انوان در نظرگرفته و به آنان اهدا شدبراي این ب
عمومی که از سوي سقاخانه بر گزار می شود از طریق بلند گو ودر چندین نوبت و فرهنگیِمراسم مذهبیکلیه 

.در سطح شهر اعالم می شود

کتابت جزء سی ام قرآن کریم-13تصویر شماره 

:نتیجه
یست تصدي گري دولت اسند چشم انداز بیست ساله ترسیم شده است، می ببر اساس اهداف دراز مدتی که در 

در همین راستا امور . از امور گردندبسیاريدر بخش هاي مختلف کمتر شده و بخش خصوصی و مردم خود متولی 
. مانی هم از این امر مستثنی نیستفرهنگی و بهداشتی و در

شهرستان ) ع(درمانی سقاخانه حضرت ابوالفضل العباسبه نظر می رسد که مجموعه فرهنگی، مذهبی و 
ضمن برداشتن گام هاي موثر، از انجام کارهاي ،گلپایگان، یکی از نمونه هاي موفقی است که توانسته در این زمینه

. نقش موثري در توسعه شهرستان گلپایگان داشته باشدهدر رفتن منابع، جلوگیري کرده،موازي و بی حاصل و
که الگو برداري از چنین مراکزي می تواند براي شهرهاي کوچک دیگري هم که مشابهات فرهنگی و بدیهی است

.معضالت درمانی چون گلپایگان دارند، موثر باشد

:پیشنهادات
:نه پیشنهادهاي زیر مد نظر استبراي بهبود فعالیت هاي سقاخا

اما در صورتی ،اگر چه در زمینه فرهنگی این مجموعه فعالیت هاي گسترده و پیگیرانه اي را انجام می دهد-1
.این فعالیت ها می تواند در دراز مدت موثر باشد که به صورت دائمی و با توجه به نیازهاي روز مردم باشد
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دهاي خود را صرف برگزاري کالس در زمینه فعالیت هاي درمانی سقاخانه، اگر این مرکز بخشی از درآم-2
دیابت، افزایش ( هاي آموزشی و غربالگري به منظور باال بردن سطح آگاهی مردم درباره ي اطالع از بعضی بیماري ها

کند می تواند در این زمینه موفق باشد تا با تشخیص به موقع این بیماري ها از صرف هزینه هاي ...) فشار خون و
همچنین براي هدف دار شدن و موثر بودن فعالیت هاي دارالشفاء تعدادي از پزشکان .شودسنگین درمانی جلوگیري 

متخصص در میان اعضاي هیئت امنا حضور داشته باشند تا با مشورت این متخصصان از هدر رفت سرمایه و موازي 
.کاري هاي فعالیت هاي درمانی جلوگیري شود
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