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سخن اندیشه

حدیثی اخالقی از پیشوای هفتم(ع)

خشم ،کلید هر بدی است

حجتاالسالم دکتر جواهری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

امــام موسیبنجعفر(ع) در حدیثی خطاب به
هشام میفرمایند«:یا هشام الغضب مفتاح کل
َش ّر» (بحاراالنوار ،ج  ،78ص )310؛ ای هشام!
خشم کلید هر بدی است .کلمه «کل» ،به معنای
همه و فراگیری است؛ پس غضب فقط کلید یک
شر نیست ،کلید همه شرها و زشتیهاست.
خشم ،عامل بدرفتاری ،بدگفتاری و آلودگی به
رذایل اخالقی فراوان دیگر است .با خشم ،انسان
بهجهالتوکوریوکریکشیدهمیشود.کنترل
خشم و آراستگی به حلم و بردباری و آرامــش و
کظم غیظ ،فضیلت اخالقی بزرگی محسوب
میشود ،چون معنای آن ،دورانداختن کلید
همه بدیهاست .با فروخوردن خشم و مهار آن
و دورافکندنش« ،مفتاح کل شر» نابود میشود.
پیامد و اثر غضب ،بسیار خطرناک و منفی است.
هرنوع بدی ،درحال غضب ،امکان وقوع دارد و
آدم خشمگین ،میتواند مرتکب جنایات بزرگ و
گناهان بسیار شود.

پیک اندیشه

امکان خرید مجازی

در «تابستانه کتاب »99
طرح تابستانه کتاب
 ،99هــمــزمــان با
عــیــد ســعــیــد غدیر
در ســراســر کشور
آغــــاز ش ــدهاس ــت و
تــا  30مـــردادمـــاه
ادامــــــه دارد .به
گــــــزارش ایــســنــا،
بــه نــقــل از روابـــط
عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایــران،
 ۷۶۱کتا بفروشی از  ۳۱اســتــان کشور در
طرح «تابستانه کتاب» مشارکت کردهاند که با
یارانه  ۲۰درصدی ،کتابهای عمومی ،کودک
و نــوجــوان و دانشگاهی را به مخاطبان ارائــه
میکنند .در این طرح ،استان تهران با ۱۱۵
کتا بفروشی ،اصفهان با  ۸۵کتا بفروشی و
خراسان رضوی با  ۸۱کتابفروشی ،بیشترین
مشارکت را داشــتـهانــد .اسامی و مشخصات
کــتــا بفــروش ـیهــای عــضــو طـــرح «تابستانه
کتاب  ،»۹۹به تفکیک هر استان روی سایت
« »tarh.ketab.irقابلمشاهده است .در این
طرح که با شعار «کتاب بخوانیم ،ایمن بمانیم»
آغــاز شــده ،سقف مجاز خرید بــرای هر خریدار
 ۱۵۰هــزار تومان اســت .در «تابستانه کتاب
 ،»۹۹به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی در
شرایط شیوع و گسترش ویروس کرونا و رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی ،امکان خریدهای
غیرحضوری نیز ،با ثبت اطالعات مربوط در پنل
از سوی کتابفروشیها فراهم شده است.

دیدگاه

طرحهای فصلی

و ایجاد رقابت در بازار نشر
یک مدیر کتابفروشی اظهار کــرد :برگزاری
طــرحهــای فصلی خرید کــتــاب ،موجب ایجاد
رقــابــت در میان کتابفروشیها شــده اســت؛
اما از سوی دیگر ،مشتریان انتظار دارنــد سقف
خرید آنهــا نسبت به دورهه ــای قبل ،بیشتر از
 ۱۵۰هــزار تومان باشد .به گــزارش ایبنا ،میثم
وارسته با اشــاره به اجــرای طرح تابستانه کتاب
 ۹۹گفت :طرح تابستانه کتاب ،تاثیرات مثبتی
خواهدداشت.درخواستمااینبودکهکتابهای
دانشگاهینیزشاملاینطرحشودوانتظارداشتیم
مسئوالن راهکاری بیندیشند که همه موضوعات
و دستهبندی کتابها ،مشمول طــرح شــود که
خوشبختانهامسالایناتفاقافتادهاست.

شیو هنامه آموزشی در دانشگاه امام موسیکاظم

(ع)

روش پدر بزرگوار امام رضا(ع) برای تربیت شاگردان و گسترش آموزههای اسالمی ،چه ویژگیهایی داشت؟

جــواد نوائیان رودســری – امــروز،
روز والدت باسعادت امام کاظم(ع)
اســت .بیشتر مؤمنان ،آن حضرت
را بــا صفت کظمغیظ و بــردبــاری
میشناسند .روایتهایی که عموم ًا
در میان شیعیان ،درباره سیره موسی
بن جعفر(ع) دستبهدست و درباره
آن سخن گفته میشود ،بیشتر سیره
اخالقی آن امام همام را در برمیگیرد
یا رنجهایی را که آن حضرت در زندان
خلفایعباسیوبهویژههارونمتحمل
شدهاست ،شامل میشود؛ غافل از
اینکه امــام کــاظــم(ع) ،ممتازترین
تربیتیافته مکتب امام صــادق(ع) و
جانشین آن حضرت در حوزه علمی
جهان اسالم بود و اتفاق ًا این وجه از
سیره موسی بن جعفر(ع) ،تأثیری
عظیم بــر فرهنگ و دانـــش جهان
اســام در عصر حیات آن حضرت و
پس از آن گذاشته و م ـیگــذارد .در
پرتو دانشالهی امــام و در دانشگاه
موسی بن جعفر(ع) ،دانشمندان
توانمندی تربیت شدند که در زمره
نوادر جهان اسالم بودند و نقش آنها
درگسترشآموزههایاصیلاسالمی
و مقابله با انحرافات ،اعم از غالیگری
و ناصبیگرایی و حتی الحادی که
گاه دامــن برخی فریبخوردگان را
میگرفت ،بسیار مؤثر و انکارناپذیر
است.درکارنامهفعالیتهایآموزشی
امامکاظم(ع)،تربیتسیاستمدارانی
هم به چشم میخورد که با نفوذشان
در دستگاه خالفت عباسی ،زمینه
بهترشدن شرایط را برای دوستداران
مکتباهلبیت(ع)فراهممیکردند.
درایننوشتار،بهاجمال،راهبردهای
آموزشیامامهفتم(ع)راموردبررسی
قرارمیدهیم.
▪نقشه کالن آموزش و پرورش

از مجموع گــزارشهــایــی کــه شیخ

مفید در «االرشــاد» و عالمه مجلسی
در «جــاء العیون» و دیگر راویــان
و مــورخــان دربــــاره زنــدگــانــی امــام
کاظم(ع) آوردهانــد ،معلوم میشود
که آن حضرت حدود پنج سال از عمر
مبارک خود را در زندانهای مهدی و
هارونعباسیگذراند.حبسایشان،
به ویــژه از سال  179هـــ.ق و در پی
مناظرهامام(ع)باهاروندرمدینهآغاز
شد و تا زمان شهادت امام کاظم(ع)
ادامهپیداکرد؛اگرآغازامامتموسی
بن جعفر(ع) را سال  148و مصادف
بــا شــهــادت پــدر بـــزرگـــوارش ،امــام
صـــادق(ع) بدانیم و ســال شهادت
امام هفتم(ع) را طبق گزارش شیخ
مفید ،سال  183فرض کنیم ،مدت
امامت آن حضرت  35سال بــوده و
امام کاظم(ع) حدود  30سال برای
ایجاد یک نهضت بــزرگ تربیتی و
آمــوزش شاگردان مستعد ،فرصت
داشتهوازاینفرصت،نهایتاستفاده
را بردهاست .امــام(ع) بــرای تربیت
شاگردان ،از دو شیوه مهم استفاده
میکرد؛ نخست :آموزش حضوری
و دوم :آمـــوزش عملی .افـــزون بر
اینها ،پیشوای هفتم(ع) ،حتی پس
از رسیدن شاگردان به مرحله کمال

نیز،ازپشتیبانیعلمیآنهافروگذار
نمیکردوبسیاریازآنها،حتیپس
از اعزام به مأموریت از طرف موسی
بن جعفر(ع) ،بــاز هم خوشهچین
خرمن دانشالهی آن حضرت بودند
و از تدابیر امـــام(ع) در زمینههای
مختلف ،بهرهمند میشدند؛ به دیگر
سخن،برنامهآموزشیامامکاظم(ع)،
حتی پس از فارغالتحصیلی ظاهری
شاگردان،ادامهپیدامیکرد.
آمــوزش حضوری  :زندهیاد استاد
عزیزا ...عطاردی در کتاب ارجمند
«م ْس َن ُد االمام الکاظم(ع)» ،سه هزار
ُ
و  134روایــت را از آن حضرت نقل
کــردهاســت .ایــن روای ــات ،در ابــواب
مختلف فقه و نیز دیگر دانشهاست
و نشان میدهد که امــام کاظم(ع)
در مدینه ،جلسات علمی گسترده
و پــربــاری داشــت ـهاســت .افـــزون بر
شــاگــردان آن حضرت ،تــعــدادی از
پیروان سایر مذاهب اسالمی نیز ،در
جلسات درس امام(ع) که عموم ًا در
مسجدالنبی(ص) برگزار میشد،
شرکت میکردند .امــام کاظم(ع)
بــرای کسانی که فرصت حضور در
جلسات را نداشتند نیز ،آثاری تألیف
میفرمود؛ این کتابها را باید متون

درســی شــاگــردان دانشگاه موسی
بن جعفر(ع) بدانیم .یکی از آنها،
«مسائلعلیبنجعفرومستدرکاتها»
است که مجموعه پرسشهای علی
بــن جعفر ،بـــرادر امــام کــاظــم(ع) و
پاسخهای آن حضرت به این سواالت
را در بر میگیرد .امــام(ع) رسالهای
نیز دربـــاره «عقل» بــرای هشام بن
حکم تحریر فــرمــود کــه متن آن در
جــلــد نخست اصـــول کــافــی حفظ
شدهاست.رسالهدیگرامامکاظم(ع)
که در اختیار ماست ،مکتوبی است
مفصل ،خطاب به فتح بن عبدا...
درباره مبحث «توحید» که متن آن در
جلد چهارم «مکاتیباالئمه» مرحوم
احمدی میانجی وجــود دارد .علی
بــن یقطین ،شــاگــرد برجسته امــام
کــاظــم(ع) نیز ،پرسشهای خــود و
پاسخهای آن حضرت را در قالب
رســالــهای بــا نــام «مسائل عــن ابی
الحسن موسی بن جعفر(ع)» گرد
آورد که شیخ توسی در «الفهرست»
به آن اشاره کردهاست .مجموعه این
اقدامات باعث میشد که شاگردان
در فرایند آموزشی خود ،به تکمیل
دانشموردنیازشانبپردازندوالبته،
در این روند ،زیر نظر امام(ع) و با تأثیر

پذیرفتن از اخالق الهی آن حضرت،
بهتهذیبنفسوتربیتاخالقیخود
نیز،مشغولشوند.
آمــوزش عملی :سیره عملی امــام
کــاظــم(ع) ب ــرای شــاگــردانــش ،یک
کارگاهآموزشیتمامعیاربود.هنگامی
که آنهــا ،کالم ام ــام(ع) را در سیره
عملی ایشان متجلی میدیدند ،هم
فهمبهتریازآموزههاپیدامیکردندو
هممهارتبیشتریدرزمینهاستفاده
از مطالب فراگرفتهشده ،مییافتند.
یکی از مهمترین عرصههای ارائــه
آمـــوزش عملی ،بــه ویـــژه در زمینه
مباحث اعتقادی ،مناظرات موسی
بــن جعفر(ع) بــود .ابنشهرآشوب
ساروی در «المناقب»(جلد چهارم)،
اشاراتمتعددیبهمناظراتامام(ع)
با خلفای عباسی در زمینه مسائل
سیاسی ،عبادی و اعتقادی و نیز،
گفتوگوهای مفصل ایشان با علمای
مسیحی دارد که موردتوجه شاگردان
امــــام(ع) قـــرار م ـیگــرفــت .عالمه
مجلسی در جلد  10بحاراالنوار،
روایــتــی مفصل را از مناظره امــام
کاظم(ع) با احبار یهود ارائه کرده و
کلینی ،در جلد سوم اصول کافی،
مــشــروح گــفـتوگــوهــا و مناظرات
امام(ع) با ابوحنیفه را آوردهاست .بر
اینها باید گزارش مفصل باقر شریف
قرشی را در جلد نخست کتاب «حیاة
االمام موسی بن جعفر(ع)» افزود؛
نویسنده در این اثر محققانه ،هشت
مناظره مهم امام کاظم(ع) را آورده
است .مجموع این اقدامات ،باعث
میشد که شاگردان امام هفتم(ع)
و فار غالتحصیالن دانشگاه او ،به
عالمانی زبده و توانمند تبدیل شوند؛
نخبگانی که بعدها در شبکه وکالت
امامان(ع) نقش فعالی داشتند و بر
گسترش آمــوز ههــای اهلبیت(ع)
همت گماشتند.

7
مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 7روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش:دختریپیشازازدواجمبتالبهبیماری
دیابت بوده و به همسر آیندهاش اطالع نداده
است .حال ،شوهر این خانم باید هزینه درمان
بیماری دیابت را که عموم ًا هزینهای دائمی
اســت ،بــپــردازد .آیــا شوهر میتواند به این
موضوعاعتراضیداشتهباشد؟
پاسخ :قانون مدنی در ماده 1106حکم میکند
که «در عقد دائم ،نفقه زن به عهده شوهر است».
نفقه عبارت اســت از همه نیازهای متعارف و
متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،پوشاک،
خــوراک ،وسایل منزل و هزینههای درمانی و
بهداشتی و مستخدم (در صورت عادت یا احتیاج
بهواسطهبیمارییامعلولیت)(ماده 1107قانون
مدنی)؛ بنابراین در عقد دائم تامین هزینههای
درمانزنبرعهدههمسرایشاناست.تازمانیکه
عقد ازدواج به اعتبار خود باقی و پابرجاست یعنی
به عللی مانند طالق یا فسخ نکاح بر هم نخورده
است ،شوهر نمیتواند به بهانه عدم اطالع قبلی
از بیماری همسرش از تامین هزینههای درمان
خـــودداری کند .خـــودداری از پــرداخــت نفقه،
جرم و برای آن مجازات حبس تعیین شده است.
ماده  ۵۳قانون حمایت خانواده بیان میکند:
«هرکس با داشتن استطاعت مالی ،نفقه زن
خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه
سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع کند ،به حبس
تعزیری درجه شش [یعنی از شش ماه تا دو سال
حبس] محکوم میشود .تعقیب کیفری منوط به
شکایتشاکیخصوصیاستودرصورتگذشت
وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای
مجازاتموقوفمیشود».ازسویدیگر،درچنین
وضعیتیممکناستمردبتواندبافسخعقدنکاح
آن را بر هم زند.

