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سیرهباقرالعلوم(ع) دراشتغالزاییومبارزهبامفسداناقتصادی

اخبار کتاب

گزارش  9منبع حدیثی شیعه از راهبردهای فردی و اجتماعی امام محمدباقر(ع) برای فقرزدایی در جامعه اسالمی

جــواد نوائیان رودســری – تنگناهای
مالی یکی از بدترین گذرگاههای زندگی
هر انسان اســت؛ شیخ صــدوق در کتاب
ارجمند«خصال»،بهنقلازامامصادق(ع)
اد ا ْلفَ قْ ُر َأ ْن
مـیآورد« :قال َرســولاَ : ...ك َ
ون ُكفْ ر ًا»(ج ،2ص )307؛ فقر انسان
َي ُك َ
را در آستانه کفر قرار میدهد .به همین
دلــیــل ،بـــرای فــقــرزدایــی و جلوگیری
از درغلتیدن جامعه به پرتگاه آن ،ائمه
معصومین(ع) در سیره و سخن خود به
ارائــه راهکارهایی پرداختهاند که هم از
منظرفردیوهمازنظراجتماعی،شایسته
بررسی و توجه اســت .بررسی روایــات و
احــادیــث در کتابهای معتبر حدیثی
شیعه ،نشان میدهد که همه امامان(ع)
پیش روی
نسبت به چالش اقتصادی ِ
مردم ،دغدغهمند بودند و میکوشیدند
تا به هر شکل ممکن ،اثــرات این چالش
را کاهش دهــنــد .در ســالــروز شهادت
جانگداز امــام محمدباقر(ع) ،بنا داریم
که هرچند به صورت مختصر ،مروری بر
سیره عملی و کالمی آن حضرت در این
عرصهداشتهباشیم،امیدآنکهموردقبول
درگاه الهی و استفاده همه شما مؤمنان
قرارگیرد.
▪فرازنخست:فقرزداییازدرون

تــأکــیــد امـــام ب ــاق ــر(ع) در گ ــام نخست
فــقــرزدایــی ،اقــدامــاتــی اســت کــه افــراد،
ب ـهشــخــصــه و بـــــرای خـــودشـــان بــایــد

انجام دهند .آنحضرت اولین گــام در
ایــن مسیر را کــارکــردن مـیدانــســت.
مالمحسن فــیــض کــاشــانــی در کتاب
ارزشــمــنــد «مــحــجــةالــبــیــضــاء»(ج،3
ص )142روایتی را از امام باقر(ع) نقل
میکند که وی در پاسخ به «محمد بن
ُمنکدر» ،کسی را که برای رفع نیازهای
زندگی خــود و خــانــوادهاش مشغول به
کــار باشد ،همانند مؤمنی میداند که
طاعت خداوند را بهجا میآورد .در واقع،
تأکید امــام(ع) بر رفع نیازهای مردم ،به
معنای ترویج «گداپروری» نبود؛ کلینی
در جلد دوم کتاب «کافی»(ص ،)325
از امــام محمدباقر(ع) نقل کردهاست
که آن حضرت از قــول جد بــزرگــوارش،
«إن
رسولخدا(ص) روایت میفرمود که َّ
َ
السا ِئ َل ا ْل ُم ْل ِح َف»؛ پروردگار
اهلل ُی ْب ِغ ُ
ضَّ ...
سائلیراکهبرخواستهاشپافشاریکند،
دشمن مــیدارد .امــام(ع) بارها خطاب
به کسانی که تنبلی خود را با درخواست
کمک از دیــگــران جــبــران میکردند،
حق
میفرمود« :سوگند به خدایی که بر ّ
اســت ،مــردی نیست که راه درخواست
و گدایی را بر خــود بــاز کند ،مگر آنکه
خداوند د ِر فقر و تنگدستی را به روی او
بگشاید(».بحاراالنوار ،ج  ،96ص)158
امام باقر(ع) ،تنبلی ،تنپروری ،کسالت
و شکمپرستی را آفت پیشرفت اقتصادی
مسلمانانمیدانستوتأکیدمیکرد«:من
مردی را که در کارهای دنیای خود تنبل

باشد ،دشمن مـیدارم؛ زیرا کسی که در
کارهای دنیوی [و برآوردن نیازهای مالی
آن] کاهلی کند ،نسبت به کار آخرتش
کاهلتر خواهد بود(».کافی ،ج  ،5ص
)85درسیرهآنحضرت،کسانیکهترک
دنیامیکردندوبهبهانهدنیاگریزی،سربار
دیگران میشدند ،اهل سعادت نبودند؛
امــام صـــادق(ع) از پــدر بــزرگــوارش نقل
س ِم َنّا َم ْن ت ََر َك
کردهاست که فرمودَ « :ل ْي َ
ُدن َْي ُاه ِآل ِخ َر ِت ِه َو َال ِ
آخ َرت َُه ِل ُدن َْيا»(منالیحضره
الفقیه ،ج ،3ص ،)156هرکس دنیا را

نکته
حدیثیاخالقیازپیشوایپنجم(ع)

شرطتأثیرموعظه

اعظ ًا َفإ َِّن َم َو ِ
اَ ...ل ُه ِم ْن نَفْ ِس ِه َو ِ
اع َظ
حجت االسالم محمدرضا جواهری  -امام ّ
محمدباقر علیهالسالم فرمودهاندَ :
«م ْن َل ْم َي ْج َع ِل ُ
ّاس َل ْن تُغْ ِن َي َع ْن ُه َش ْيئ ًا»(امالی شیخ صدوق،ص)28؛ هرکه خداوند در درون او واعظی قرار ندادهاست ،موعظههای مردم در
ال َن ِ
ویبیاثرخواهدبود.امامپنجم(ع)دراینحدیث،شرطتأثیرموعظههاراداشتن«واعظنفسانی»یاواعظدرونیدانستهاند.البته
واعظ درونی ،موهبتی خدادادی است و این ظرفیت در همه انسانها وجود دارد ،ولی باید این واعظ بیدار و این ظرفیت در انسان
فعالشود.آمادگیانسانبرایپذیرشموعظه،عاملبهرهبردنانسانازنصیحتوپندواندرزهایدیگراناست.اگرواعظدرونی
درانسانخاموشوتعطیلشود،موعظههایواعظانالهیبرانساناثرنخواهدگذاشت.وجود«نفسل ّوامه»وسرزنشگردرهنگام
نافرمانیخداوارتکابگناهانوترکواجبات،موجببیداریواعظدرونیانسانوپذیرشموعظههامیشود.بهدیگرسخن،داشتن
«وجدان اخالقی» برای موعظهپذیری انسانها الزم است .شایسته است واعظ با مخاطبشناسی ،انسانهای دارای واعظ بیدار
درونیراازانسانهاییکهازواعظدرونیبیبهرهاندوواعظدرونیآنانتعطیلاست،تشخیصبدهد.برایکسانیکهواعظدرونی
آنانغیرفعالشدهاست،بیشتربایدوقتگذاشتوکارکرد.بایدواعظدرونیرادرآنهازندهکردتازمینهقبولاندرزفراهمشود.

برایآخرتوآخرترابرایدنیاترککند،
ازمانیست.بنابراین،اماممحمدباقر(ع)،
هم در ُبعد عملی و هم از زاویه کالمی در
سیرهخود،پیروانشرابهکاروتالش،برای
نجاتپیداکردنازفقرموظفمیکرد.
▪فراز دوم :فقرزدایی از بیرون

گام دومی که امــام(ع) برای رفع دغدغه
گسترش فقر در جامعه برمیداشت و
مؤمنانرابهآنتوصیهوسفارشمیفرمود،
کمک به دیگران از طریق حمایت مالی
و اقتصادی بود؛ به هر حال ،افــرادی در
جامعه بودند که با وجود کار و تالش ،از
پسمخارجزندگیبرنمیآمدندونیازمند
کمک بودند .امام باقر(ع) با وجود داشتن
خانوادهای پرجمعیت ،هرگز از رسیدگی
به امور این افراد غفلت نمیکرد .او ًال ،با
همانرویکردیکهدرفرازنخستگفتیم،
مؤمنان را به تولید ثروت دعوت میفرمود
و پس از آن ،سفارش میکرد که در خرج
شخصی ،قناعت پیشه کنند تا بتوانند
ظرفیتمالیخودرابرایکمکبهدیگران
افزایش دهند .کلینی در «کافی» (ج ،2
ص  )139از امــام باقر(ع) نقل میکند
که فرمود« :من َق ِن َع بما ر َز َق ُه ّ
فهو ِمن
اللُ ُ
َ
َ
الناس»؛ هرکس به روزی رسیده از
أغ َنى
ِ
پروردگار قناعت کند [و اهل حرص و آز
ثروتمندترین مردم است .آنگاه
نباشد]،
ِ

در دو حــوزه ،فرایند کمک به دیگران را
تبیین میفرمود؛ نخست کمک مستقیم
مالی که آشکارترین روش برای رسیدگی
به امــور محرومان اســت .شیخ مفید در
کتاب شریف «ارشاد» (ج  ،2ص  )164از
ْس
آن حضرت نقل میکند که فرمودِ « :بئ َ
نی ًا َو َیقْ َط ُع َ
ألخ أخٌ َی ْر َ
ک َفقیر ًا» ،بد
ْا ُ
عاک َغ ّ
برادری است آن فردی که به هنگام ثروت
وتوانمندی،احوالترابپرسدوتورادرنظر
داشته باشد ،ولــی زمانی که تهیدست
و نیازمند شــدی ،از تو ب ُِبرد و به سراغت
ُ
صول
نیاید .شیخ حر عاملی در کتاب «ألفُ
األئمة» (ص )197
همة فی ُأ
ِ
صــول ّ
الم ّ
ُ
نقل کردهاست که یکی از بستگان امام
باقر(ع)،ازآنحضرتخواستکهباوجود
کثرت اهل و عیال و وابستگان ،کمی در
امر کمکرسانی به نیازمندان محدودیت
قائل شوند تا وضــع زندگی امـــام(ع) از
حد متوسطی که داشت ،فراتر رود؛ امام
باقر(ع) در پاسخ به وی میفرماید« :ما
المعا ِر ِف»،
الدنيا إ ّال ِص َل َة
َح َس َن ُة ُّ
ِ
اإلخوان و َ
نیکی دنیا ،جز در کمک به بـــرادران و
آشنایاننیست.
▪تــرویــج اشــتــغــالزایــی و مــبــارزه با
مفسداناقتصادی

تــاش امـــام(ع) بــرای کمکرسانی به
نیازمندان ،در همین عرصه محدود
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نمیماند .آن حضرت مشوق ایجاد شغل
بود و به ویــژه توانگران را به فعالیت در
عرصههای اقتصادیای تشویق میکرد
که با آنهــا تعداد بیشتری شغل ایجاد
میشد؛ کشاورزی یکی از این عرصهها
بــود .فیض کاشانی در کتاب «وافــی»
(ج  ،17ص  )130از امام باقر(ع) نقل
میکند که در پاسخ به یکی از یارانش
که از وی برای آغاز کسب و کار پرسید،
فرمودهبودَ :
َزر ُع ُه
ير
الح ُ
ِ
األعمال َ
رث ت َ
«خ ُ
َف َي ُ
بهترین کارها
الب ُّر َو الفاجِ ُر»،
ِ
أك ُل ِم ُ
نه َ
کــشــاورزی اســت [زی ــرا] که همه مردم
از حــاصــل آن بهرهمند مـیشــونــد .در
همان حال ،بهشدت از افرادی که مسیر
اقتصادی جامعه را ناهموار میکردند یا
تغییر میدادند و باعث تمرکز ثروت در
بخشی از آن میشدند و بهواقع ،جلوی
چرخش ثروت در جامعه را میگرفتند،
انتقاد میکرد و در برخورد با آنها ،اهل
مسامحه نبود .شیخ صــدوق در کتاب
«أمالی»(ص)528روایتیازامامباقر(ع)
أصاب ما ًال
«من
َ
نقل میکند که فرمودَ :
أصاب
ن
م
:
ع
أرب
قب ْل ِم ُ
ِمن َ
َ
نه في َ َ
أرب ٍع َلم ُي َ
َ
لول أو ِربا أو ِخيا َن ٍة أو ِسر َق ٍة ،لم
ما ًال ِمن غُ ٍ
نه في َزكا ٍة و ال في َص َدق ٍة و ال في
قب ْل ِم ُ
ُي َ
مر ٍة»؛ هرکه مال از چهار
ع
في
ال
و
ج
َح
ٍّ
ُ
َ
طریق به دست آورد ،چهار چیز از او قبول
نمیشود .هرکه مال را از راه اختالس
(نادرستی) یا ربا یا خیانت و یا دزدی به
حج و
دست آورد ،از وی زکــات ،صدقهّ ،
عمره پذیرفته نمیشود .امــام باقر(ع)
ين
ب هصراحتم 
یفرمودِ «:إ َّن َبقَ َاء َا ْل ُم ْسلِمِ َ
ال ِم َْ
اء َا ْ ِل ْس َ
ير َا ْ َل ْم َو ُ
ِ
ال ِع ْن َد َم ْن
َص
ت
ن
أ
َو َبقَ َ
َ
َ
َ
يها ا ْل َم ْع ُر َ
وف َو
يها ا ْل َح َّق َو َي ْص َن ُع ِف َ
َي ْع ِر ُف ِف َ
ين َو َف َنا ِء َا ْ ِل ْس َ
ال ِم َأ ْن
ِإ َّن ِم ْن َف َنا ِء َا ْل ُم ْسلِمِ َ
ير َا ْ َل ْم َو ُ
يها َا ْل َح َّق
ال ِع ْن َد َم ْن َال َي ْع ِر ُف ِف َ
ت َِص َ
يها َا ْل َم ْع ُر َ
ِ
وف»(مستدرک
ف
ع
ن
ص
ي
َ
َو َال َ ْ ُ َ
الوسایل ،ج  ،12ص )339بقای اسالم
و مسلمین در این است که گردش ثروت،
ـق ام ــوال و
در نــزد کسانی باشد کــه حـ ّ
وظیفه خود را نسبت به آن میشناسند و
به معروف ،عمل میکنند و متقاب ً
ال ،یکی
از عوامل نابودی اسالم و مسلمین این
است که سرمایه پولی ،در دست افرادی
حق ثروت و مسئولیت
به گردش درآید که ّ
خود را نسبت به آن نمیشناسند و با آن،
کار پسندیدهای انجام نمیدهند.
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دومین نمایشگاه مجازی کتاب
برگزار میشود
دومین دوره نمایشگاه مجازی کتاب در نیمه
دوم سال برگزار میشود .به گزارش ایبنا ،ایوب
دهقانکار،مدیرعاملموسسهخانهکتابوادبیات
ایرانگفت:درنیمهدومسال 1400اواخرپاییزیا
اوایل زمستان حتما شاهد دومین دوره نمایشگاه
م بود .عدم قطعیت در اعالم زمان
مجازی خواهی 
برگزاری دومین دوره نمایشگاه مجازی به دلیل
تجربهای است که در سیوسومین دوره نمایشگاه
کتاب با آن مواجه بودیم.

آسیبشناسی فروش فایل کتاب
در فضای مجازی

یک فعال حوزه نشر نوشت :کانالها و سایتهای
بینام و نشان با فروش فایل کتابهای بیشتر
ناشران بهخصوص کتابهای پرفروش ،هر روز
بر تعداد مخاطبانشان میافزایند و ناشران و
مولفان ذیحق را دچار خسارت فراوان میکنند.
به گــزارش ایبنا ،امین آصفی تصریح کرد :این
مسئله عــاوه بر تخلف و سرقت ادبــی ،ناشران
را دچار خسران مالی و اعتباری بسیار و آنان را
تهدید جدی میکند؛ ما بهشدت با فعالیت این
کانالها و سایتها مخالف هستیم و به آنها
تذکرات و اخطارهایی هم دادهای ــم که بعضی
از آنها با دریافت اخطار ،تخلف را رفع کردند.
همچنین ،بهتازگی نامهای به پلیس فتا و معاونت
حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال
کردهایم و ضمن اعــام این تخلف ،درخواست
مساعدت و همراهی آنها را در برخورد با این
گروه و افراد داشتهایم .با این حال روزانه این قبیل
تخلفات فضای مجازی در حال رشد فزایندهای
است و تالش جدی و پیگیری مجدانه برای رفع
آن الزم است؛ عالوه بر آن ،همت باال و همراهی
دستگاههای انتظامی و نظارتی را میطلبد که از
این عزیزان میخواهیم بهطور قاطع و با برنامه به
اینمعضلرسیدگیکنندتازحماتقشرفرهنگی
و خدوم نشر دچار خسران و تباهی نشود.

