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انتشار فراخوان دهمین همایش
بررسی اندیشه های امام موسی صدر

...

دهمین همایش «آنان که می اندیشند» ،بازخوانی و بررسی آرا و اندیشههای امام موسی صدر ،امسال برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،استادان،
پژوهشگران،دانشجویانوطالب،میتوانندمقاالتخودراازطریقپستالکترونیکبهدبیرخانههمایشبهنشانی«» canoon@iict.ac.irارسال
کنند.مهلتارسالمقاالتتا ۲۰دیماهامسالاست.

حجت االسالم والمسلمین نظافت ،استاد حوزه در گفت و گو با خراسان تبیین کرد

سخناندیشه
آثار دنیوی و اخروی «خوش اخالقی»

درکالمباقرالعلوم

(ع)

حجتاالسالمدکترجواهری
عضوهیئتعلمیدانشگاهفردوسی
امام محمد باقر علیهالسالم درباره جایگاه دینی و اثر روانی
الح َس ُن و َطال َق ُة
خوشرویی و ترشرویی فرمودهاند:
ْ
«البش ُر َ
الو ْجه و ُسوء
بوس
ع
و
ا...
حب ِة و ق ُْر َب ٌة ِمن
ُ ُ َ
َ
للم ّ
الو ْج ِه َم ْک َسب ٌة َ
ِ
ِ
للمقْ تو ُب ْع ٌدمنا...؛خوشروییوگشادهرویی،
ْ
البشر َم ْک َسب ٌة َ
موجب جلب محبت مردم و نزدیکی به خداست و ترشرویی
و چهره درهم کشیدن ،موجب نفرت و بیزاری مردم و مایه
دوری از خداست( ».بحاراالنوار ،ج  ،78ص  )176در این
حدیثشریف،یکاصلبنیادیندرارتباطاتومعاشرتهای
اجتماعی و یک قانون الهی ،از اصــول اخــاق اجتماعی
اسالمی،آموزشدادهشدهاست.اماممحمدباقرعلیهالسالم
در این حدیث اخالقی ،هم اثر مادی و دنیوی و هم اثر معنوی
و اخروی خوشرویی و چهره باز و برخورد همراه با لبخند و
تبسم را ذکر کردهاند« .بشر» ،شادی و خندهرویی است و
ّ
«البشر الحسن» شادی و خندهرویی به جا و درست است.
خــوشرویــی« ،مکسبة للمحبة»است .خوشرویی عامل
جذب انسانها و پیدایش محبت است .انسان با چهره شاد و
گشادگیرخساروخوشرویی،درخانوادهومحلهومحلکار
واجتماع،محبوبهمگانخواهدشد.مردم،افرادخوشروو
خوشبرخوردوخندهرورادوستدارندوجذبآنانمیشوند.
در واقع ،راه جذب انسانها ،داشتن اخالق نیکوست .اثر
معنوی و اخــروی برخورد زیبا و شاد نیز ،تقرب به هستی
بخشانسانهاست.امامباقرعلیهالسالم«،بشرالحسن»،و
«طالقةالوجه»راموجبنزدیکیبهخدایسبحاندانستهاند.
بیتردیداثراجتماعیخوشرویی،درنظاماسبابومسببات
و علت و معلول جریان دارد و بهطور قطع ،خوشرویی عامل
کسبمحبتاست.امروزه،همهآموزگاراناخالقاجتماعی
ومشاورانوروانشناسانودانشمندانعلوماجتماعیوعلوم
تربیتی،بهاینواقعیتمعترفهستند.

...

معرفیکتاب
تاملیدرتفاوتهایمفهومی«علم»و«فضیلت»

ذهنیت علمی چگونه بر شکلگیری
شخصیتفردیاکسبفضایلاخالقی
او اثر میگذارد؟ این پرسشی است
کهکتاب«علموفضیلت»،برایپاسخ
گویی به آن ،به رشته تحریر درآمده
است.بهگزارشایبنا،نویسندهکتاب،
پروفسور لوییس کاروئانا ،مدرک
دکترایش را در رشته تاریخ و فلسفه
علمازدانشگاهکمبریجگرفتهاستواکنون،عالوهبرعنوان
رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه رم ،به تدریس فلسفه و
پژوهش در رصدخانه واتیکان اشتغال دارد .دکترمحمد
ابراهیم محجوب ،مدرس دانشگاه امیرکبیر نیز ،کتاب را به
فارسی ترجمه کرده است .نویسنده ،در مقدمه ،به شکافی
اشارهمیکندکهبیندانشمندانعلومطبیعیوفیلسوفان،
بر سر ارزشهای اخالقی حاکم بر فضای علمی ایجاد شده
و به قدرتمندان کمک کرده است تا از علم ،به عنوان ابزاری
برایبیدادگریخودبهرهگیرند.ویهدفخودراازنگارش
اینکتاب،توجهبهموضوعاتبنیادیتر،مباحثاخالقیمهم
نهفتهدرعصرعلمودرنهایتبررسیاینکهکدامجنبهازکار
دانشمندان میتواند روی خصوصیات اخالقی آن ها تاثیر
بگذارد ،بیان میکند .به لحاظ روششناسی نیز ،نویسنده
روش تحلیلی را در پیش گرفته است و خط استدالل خود را
در دو سطح ،پیش میبرد که یکی پیوند میان دانش و تجربه
درعلومودیگریانشعاببهوضعیتیفراتراست.بااینحال،
به نظر میرسد با وجود اینکه نویسنده تالش کرده است تا
با اتخاذ چنین روشی خود را از پیچیدگیهای این مباحث
برهاندامابرپیچیدگیهایدرونیکتابافزودهاست.
در انتهای فصل اول ،نویسنده راهبرد پژوهش خود را
معرفی میکند که مبنای شکلگیری فصول آتی کتاب
نیز هست و برای عملیاتی کردن مفهوم «ذهنیت علمی»،
با واکاوی شالودههای فلسفی علوم تجربی ،چهار بخش
اصلی مشاهده ،ساختار منطقی و روش علمی ،تبیین و
ارزیابی نظریههای علمی در مسیر تاریخ را تعریف میکند
و در هر بخش ،شرح می دهد که چگونه برخی جنبههای
اصلی یا ابعاد و وجوه آن بخش ،بر الیههای ژرفتر شخصیت
فرد اثر میگذارد و کدام شکل از شر یا فضیلت را ،در وجود
او تقویت میکند .به طور کلی ،این کتاب دارای ساختار
مناسب و چارچوب مدونی است و با توجه به پیچیدگی
مباحث،نویسندهدرهرمقطعتالشکردهاستتاازمباحث
آن بخش ،جمعبندی و خالصهای را ارائــه دهد تا بتواند
مخاطب را همراه خود نگه دارد .شیوههای استداللی
و اندیشهورزی در کتاب نیز ،محکم و قابل اعتناست و از
رویکردهایآموزشیخوبیبرایدانشجویانمنطقوفلسفه
و روششناسی برخوردار است .اما همین موضوع ،به نوعی
نقطه ضعف کتاب نیز تلقی میشود« .علم و فضیلت» اگرچه
به موضوع دقیق و مهمی اشاره کرده که دغدغه بسیاری از
اصحاب علم و اندیشه در عصر حاضر است اما با فروکاست
موضوع به مباحث روششناختی ،پاسخ چندان روشنی
به این دغدغه نداده است .نویسنده تالش زیادی دارد تا
ثابت کند کار علمی با شخصیت و اندیشه و زمینه ذهنی
پژوهشگر یا دانشمند ارتباط دارد .این تالش ،در سپهر
فکری اثباتگرایی ،مهم و با ارزش است.

اهداف «تولید ثروت» در منظومه فکری امام باقر

(ع)

جواد نوائیان رودسری

...
گزارش
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طراحیشد
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امام(ع) الگوی کامل انسانیت است و میتوان با دقت در
سیره او ،ابعاد وجودی انسان کامل را مشاهده و اقتباس
کرد .با این حال ،برخی از ما ،تنها به برداشتی جزئی از این
الگویکامل،اکتفاکردهایم؛اشتباهیکهباعثشدهاست
در بسیاری از امور زندگی ،به دلیل بی توجهی به الگوی
کامل و برگزیدن بیراهه ،دچار خسران و شکست شویم و
برداشتماازبسیاریازموضوعات،برداشتیناقصباشد.
درگفتوگوییباحجتاالسالموالمسلمیننظافت،استاد
حوزه و مدیر مدارس علمیه حضرت مهدی(عج) ،به بهانه
سالروزشهادتجانگدازپنجمیناخترتابناکآسمانامامت
و والیت ،امام محمدباقر(ع) ،به بررسی سیره عملی آن امام
همام،درحوزهرفتا رفردیواجتماعیپرداختیم.
چرا در آموزههای دینی ،شناخت سیره اهل
بیت(ع) و تعظیم امامان معصوم(ع) از اهمیت فراوانی
برخورداراست؟
تعظیم ائمه هــدی(ع) ،تعظیم ارزشهــا و الگوهاست .هر
جامعهای به این مسئله محتاج است که ارزشها و نیز ،یاد و
نامالگوهاییراکهحاملاینارزشهاهستند،زندهنگهدارد
و در چشمها ،پررنگ و باعظمت نشان بدهد .در جامعه ما،
دو نوع نگاه به ائمه معصومین(ع) وجود دارد؛ نگاه نخست،
نگاهی احساسی است که با تعظیم ظاهری توام میشود؛
مراسم برگزار میکنیم ،جشن میگیریم ،عــزاداری برپا
میکنیمواشعاریدرمدحومنقبتیامصیبتائمهاطهار(ع)
می ُسراییم؛اینهاهمهبرخاستهازنگاهاحساسیبهائمه(ع)
استکهدرجایخودبسیارخوبونیکوستوارزشفراوانی
دارد.امابااینهمه،ایننگاه،نگاهناقصیاستونمیتواند
کام ً
ال سازنده باشد؛ البته ،نمیخواهم بگویم بیاثر است
بلکهبایدگفتتأثیرکاملیندارد.امانگاهدوم،کهبایدبهآن
عنوان نگاه ترکیبی داد ،در برگیرنده احساس و معرفت ،به
صورت توامان است؛ یعنی میخواهد به امام معصوم(ع)،
به عنوان یک الگوی تمام عیار بنگرد .چنین رویکردی،
رویکردزندگیسازواثرگذاراست.ایندونگاه،دقیق ًاهمان
نگاههاییاستکهمادربرخوردبامباحثتاریخیهمداریم.
برخی تنها تاریخ را مطالعه و در همان گذشته ،رهایش
میکنند؛ اما گروهی دیگر ،میخواهند از وقایع تاریخی،
چراغیبرایحالوآیندهبسازند.اسالم،دینزندگیاست؛
دینی است که دو ویژگی مهم و اساسی دارد؛ جامعیت و
اعتدال .یعنی اسالم توانستهاست آموزههای خودش را در
تمامعرصههایزندگیجاریکندومانندمسیحیت،تنهابه
ِ
عبادتفردیکه
کلیساخالصهنشدهاست.دراسالم،جلوه
نیایش میکند و مراتب بندگی خداوند را به جا میآورد؛ در
امور اجتماعی ،در میدانهای جهاد و رزم و به طور خالصه،
درتمامابعادزندگیفردیواجتماعیوی،بروزوظهورمی
یابد .به همین دلیل ،برای بازشناسی و شناخت آموزههای
ایندینانسانساز،بهشناختسیرهوتعظیمامامان(ع)در
جامعهنیازداریم.
درایامشهادتمظلومانهاماممحمدباقر(ع)
قرار داریم .لطف ًا بفرمایید الگویی که آن امام همام برای
بهتر شدن زندگی فردی و اجتماعی ما ارائه میکنند،
چگونهالگوییاست؟
الگویی که امام محمدباقر(ع) ارائه میکنند ،برخاسته از
آموزههای ناب اسالمی است؛ الگویی است که میتواند
هم جنبه فردی و هم جنبه اجتماعی فرد را پرورش بدهد.
آن حضرت اهل عبادت و مناجات بودند .در روایتی از امام
صادق(ع) آمده است که فرمودند :پدرم ،کثیرالذکر بود.
وقتیباایشانراهمیرفتم،میدیدمکهبهیادخداونداست،
وقتی با او بر سر سفره غذا مینشستم ،به یاد خداوند بود
و حتی زمانی که با دیگران سخن میگفت هم ،از یاد خدا
غافلنمیشد.امامصادق(ع)میفرمایدکهپدرم،اهلخانه
را جمع میکرد و امر به ذکر و عبادت میفرمود تا هنگامی
که خورشید طلوع میکرد .این برای همه افراد متدینی که
نماز و قرآن خواندنشان فقط در مساجد و حرم امام رضا(ع)
است ،یک الگوی درخور توجه محسوب میشود .واقعیت
آن است که در برخی از خانوادههای مذهبی ،اهل خانه و

خانواده،سهمیازعبادتپدرندارندوآنوقت،فرزنداناین
خانواده،اهلذکروعبادتبارنمیآیند.امانکتهقابلتوجه
دیگرایناستکهامامباقر(ع)،درهمانحالکهاهلذکرو
عبادتبودند،امااینکار،آنحضرتراازابعاددیگرزندگی
فــردی ،خانوادگی و اجتماعی غافل نمیکرد .امــام(ع)
اهل کار و تالش روزانه بودند و این کار و تالش را ،عبادت
میدانستند.اینخیلیمهماستکهمافکرنکنیمدرجامعه،
عدهای موظفند فقط نماز بخوانند و اشک بریزند و عدهای
دیگرهم،فقطبایدپولدربیاورندوثروتتولیدکنندوسهم
آن ها از عبادت هیچ یا اندک باشد .امام باقر(ع) ،در وجود
مبارکشان ،این دو ویژگی را جمع کردهاند ،یعنی هم اهل
عبادت هستند و هم برای معاش حالل و کمک به دیگران،
ثروت تولید میکنند .روایت معروفی که امام صادق(ع)
دربــاره گفتوگوی پدرشان با «محمد بن منکدر» نقل
کردهاند ،به خوبی این جامعیت را نشان میدهد« .محمد
بنمنکدر»،یکفردبهاصطالحصوفیمسلکاستواصو ًال
تولید ثروت و فعالیت برای کسب روزی حالل را به مثابه
دوری از عبادت پروردگار میداند .در یکی از روزهای گرم
تابستان،اوباامامباقر(ع)درمدینهروبهروشد؛درحالیکه
امام(ع)ازمزرعهبرمیگشتندوگرمایتابستان،آنحضرت
رابهزحمتانداختهبود«،محمد»بهقصدنصیحتوموعظه
پیش رفت و عمل امام(ع) ،یعنی کار در آن هوای گرم برای
طلبروزیحاللرا،نکوهشکرداماامامباقر(ع)درمقابل،
کاروفعالیتبرایبینیازیازبندگانخدارا،عبادتمعرفی
کردند و تأکید فرمودند که اگر در این حالت ،رخت از این
جهانبربندند،درحالیبدرودحیاتگفتهاندکهبهعبادت
اشتغالداشتهاند.درواقع،امام(ع)میخواهندیکیازمهم
ترین آموزههای اسالمی را به طالبان حقیقت عرضه کنند
و آن ،ایستادن روی پای خود و بینیازی از غیر خداست.
اسالم،فقروگداییکردنرامذمتمیکند؛سرباردیگران
بودن ،چیز خوبی نیست و در تعالیم اسالم و روایاتی که از
رسول خدا(ص) نیز نقل شده ،مورد نکوهش قرار گرفته
است .اما این تولید ثروت و بینیازی ،برای انباشتن ثروت
و گرایش به زندگی اشرافی نیست .امام باقر(ع) ،زندگی
شخصی سادهای داشتند و بسیار صدقه میدادند و انفاق
میکردند .یک مسلمان واقعی ،برای تولید ثروت تالش
میکند ،اما زندگیخودشرامتعادلنگهمیدارد؛چراکه
خروج از حالت تعادل و آلودگی زندگی به اشرافیت ،دست
انسانرابرایانفاقمیبندد.امیرالمؤمنین(ع)میفرمایند:
«تعرضواللتجارات،انلکمفیهاغنیعمافیأیدیالناس»،
تجارتشماراازداراییهایدیگرانبینیازمیکند.درعین
حال ،فرد مسلمان ،باید تمام افراد جامعه اسالمی را عیال
خودشبداند؛اولیایخدااینگونهبودهاندوبهاینمسئله،
بادیدیبازمینگریستند.
وضعیت خانواده امــام(ع) در شرایطی که
ایشان ،با وجود تولید ثروت ،زندگی ساده و زاهدانهای
داشتند،چگونهبود؟

بــه نکته خــوبــی اشــــاره ک ــردی ــد .وجــــود مــقــدس امــام
محمدباقر(ع) ،اهل تولید ثروت بودند و در همان حال،
زندگیسادهایداشتندامااجازهنمیدادندبهخانوادهشان
سخت بــگــذرد .در همه امــور همین طــور بــودنــد؛ مثال
نمیگفتند چون من زیاد روزه میگیرم ،شما هم باید مثل
من روزه بگیرید و عبادت کنید .همینطور ،سادهزیستی
خودشان را به خانواده و اهل و عیال ،تحمیل نمیکردند؛
البته منظور این نیست که برای آن ها ،زندگی اشرافی
میساختند،نه،ولیمث ً
الزندگیوامکاناتشخصیهمسر
امام(ع) ،با خود آن حضرت فرق میکرد .برخی از دوستان
مذهبیما،متأسفانهدراینزمینهافراط وتفریطمیکنند؛
گاهیگشادهدستیوگاهیسختگیریپیشمیگیرند؛
مستحبات را واجب و مکروهات را حرام میکنند؛ غافل از
اینکه چیزهایی را که خداوند بر بندگانش حالل فرموده
است،نبایدحرامکرد.هرانسان،درطبقهایازایمانوفهم
دینی قرار دارد و باید او را به تدریج رشد داد؛ همانطور که
اماممحمدباقر(ع)،برایآموزشوتربیتاطرافیان،بامدارا
وآرامشاقداممیفرمودند.
ولــی روایــاتــی وجــود دارد مبنی بر اینکه
اصحاب امام(ع) ،گاه آن حضرت را در لباس نیکو یا اتاقی
بازیوروزینتمالقاتمیکردند.
بلههمینطوراست.روایاتیدراینزمینهداریمکهاصحاب
امامباقر(ع)درحالیبرایشانواردمیشدندکهآنحضرت،
ملبس به لباسی نیکو بودند یا در اتاقی دارای زیور و زینت
حضورداشتند؛اماوقتیازآنحضرتدربارهلباسیامکان
حضورشان سوال میشد ،پاسخ میدادند که منزل ،محل
زندگیهمسرایشاناستوامام(ع)،بهاحترامهمسرشان،
این لباس را پوشیدهاند و محل زندگی و استراحت ایشان،
هماناتاقسادهوبیزیوریبودکهاحیان ًاکفآنراباحصیر
فرشکردهبودندولباسآنحضرتنیز،لباسیسادهوگاه
زبر بود .ببینید ،اینکه کسی جامه نیکو بپوشد ،اشکالی
ندارد؛ مهم این است که این لباس برای او ُبت نشود .مثل
اینکه من روحانی ،عمامهای تمیز و شکیل بر سر دارم و

وجود مقدس امام محمدباقر(ع) ،اهل
تولید ثروت بودند و در همان حال،
زندگی سادهای داشتند اما اجازه
نمیدادند به خانوادهشان سخت
بگذرد .در همه امور همین طور بودند؛
مثال نمیگفتند چون من زیاد روزه
میگیرم ،شما هم باید مثل من روزه
بگیرید و عبادت کنید .همینطور،
سادهزیستی خودشان را به خانواده
و اهل و عیال ،تحمیل نمیکردند؛
البته منظور این نیست که برای آن
ها ،زندگی اشرافی میساختند ،نه،
ولی مث ً
ال زندگی و امکانات شخصی
همسر امام(ع) ،با خود آن حضرت فرق
میکرد .برخی از دوستان مذهبی ما،
متأسفانه در این زمینه افراط و تفریط
میکنند؛ گاهی گشادهدستی و گاهی
یگیرند
تگیریپیشم 
سخ 
به فردی بر میخورم که زمین خــورده و سرش ،به شدت
خونریزی کرده است؛ اینجا دیگر منی که شش متر پارچه
باالی سرم دارم ،نباید برای بستن زخم این فرد و نجات او
از مرگ و آسیب ،به دنبال پارچه بگردم! اما اگر این خوش
تیپ شدن و لباس نیکو ،برای من ُبت شده باشد ،حاضر
نمیشومپارچهراازسرمبردارم.مسلمانبایدخودشرابه
ویژهبرایهمسرش،آراستهکند؛ولیبایدبتواندبهراحتی
این آراستگی را رها کند .اسالم ،مخالف افراطها و رعایت
نکردناولویتبندیهاست.
یکی دیگر از ویژگیهای سیره امام محمدباقر(ع) که باید
حتم ًابهآنتوجهشود،اهتمامآنحضرتبهجذبحداکثری
افراد است .البته این جذب ،خطوط قرمزی هم دارد؛ مث ً
ال
جایی که امام(ع) میدیدند فردی دشمن امیرمؤمنان(ع)
است و هیچ برهان و روشی برای تغییر دادن فکر وی ،مؤثر
نیست ،از او برائت میجستند .ایراد عمده برخی از ما این
استکهیااهلجذبحداکثرینیستیمودافعهمابیشتراز
جاذبهاستیااینکهوقتیقصدجذبداریم،خودمانرادر
دیدگاههایطرفمقابلمستحیلمیکنیموازآنطرفبام
میافتیم! اعتدال به این است که هم جاذبه داشته باشیم و
سختگیریبیجانکنیموهم،بهجایخودشدافعهداشته
باشیمواهلتساهلوتسامحبیموردنباشیم.

مدیر بازاریابی اپلیکیشن «کتاپ»  ،قیمت کتابخوانهای
الکترونیکی را باال ارزیابی کرد و «کتاپ» یا نخستین سامانه
آنالین امانت کتاب را یکی از راههای صرفهجویی در هزینه
کاربران دانست .به گزارش ایبنا ،امیر جباری گفت :بازار
کتابهای الکترونیکی در ایــران ،طی چند سال گذشته،
رونق قابل توجهی پیدا کرده و اپلیکیشنهای کتابخوان
متنوعی ،با هدف افزایش سطح مطالعه ،تولید و عرضه شده
استکهفیدیبو،طاقچهوکتابراهازجملهاینبرنامههاهستند.
دسترسی به کتابخانه شخصی در هر مکان و هر لحظه،
ازجملهمزیتهایاصلیاینبرنامههاست.
▪مشکلگرانبودناپلیکیشنها

وی قیمت باالی خرید اپلیکیشنهای کتابخوان را یکی از
مشکالت بازار این برنامهها ارزیابی کرد و افزود :کاربران با
پرداخت و خرید این کتابها ،به حق پدیدآورندگان برنامه
احترام میگذارند و با توجه به اینکه در تولید کتابهای
الکترونیکی هزینه چاپ ،کاغذ و نیروی انسانی حذف شده،
قیمت تمام شده این محصول بسیار پایینتر از کتابهای
کاغذی است .جباری با تاکید بر قیمت باالی نرمافزارهای
کتابخوانگفت:باتوجهبهحذفبسیاریازهزینهها،بهنظر
میرسدکههمچنانقیمتاینمحصولباالست.

...

پیکاندیشه
دوسومچینیهاکتابنمیخوانند!
نتایجیکمطالعهجدیددرچیننشانمیدهددوسوممردم
چین ،در سال گذشته میالدی ،اص ً
ال هیچ کتابی را مطالعه
نکردهاند .به گزارش ایبنا ،به نقل از «ساپچاینا» ،نتایج یک
مطالعه جدید در دانشگاه «رنمین» چین آشکار کرد که دو
سوم چینیهای باالی  18سال ،در سال  2017میالدی،
در اوقات فراغت خود ،هیچ کتابی را مطالعه نکردهاند .این
مطالعه که بخشی از تحقیقات عمومی جامعهشناسی چین
را در سال  2017شامل میشود ،توسط مرکز تحقیقات
مطالعات ملی در دانشگاه «رنمین» این کشور انجام شد
و نشان داد که حدود  63درصد شرکتکنندگان در این
نظرسنجی ،هیچ کتابی را در وقت آزاد خود نخواندهاند .این
مطالعه،نوجوانانچینیراهمکهدرسال 2000بهدنیاآمده
بودند ،در مرکز توجه قرار داده است .به این ترتیب که از سال
 ،2013عادتهای مطالعه بیش از  10هزار دانشآموز ،از
 112مدرسهدرکشور،تاسال 2017بررسیشد.
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