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امام قلب  و قلمشماره 160
هشت روایت امروزی برای دانشمندترین

دانشمندتاریخ به مناسبت ایام شهادتش

محمد عکاف

   باهوش ترین مردم  

پیراهــن را پــرت کــرد روی پیشــخوان مغــازه و گفــت: »واقعــاً خجالت آور اســت. 
بعــد از چنــد هفتــه ایــن لباســی اســت کــه تحویلــم می دهیــد. حــاال خــوب 

شــد فهمیــدم وگرنــه امشــب در مهمانــی آبرویــم رفتــه بــود.«
مــرد خیــاط بــا آرامی پیراهــن را از روی پیشــخوان برداشــت و گفــت: »پدرجان 

چــرا این قــدر عصبانــی هســتی؟ کمــی آرام بــاش ببینــم چه شــده اســت.«
ــت  ــن را از دس ــود، پیراه ــده ب ــم نش ــش ک ــزی از عصبانیت ــه چی ــتری ک مش
خیــاط کشــید و گفــت: »ایــن را می گویــم. ایــن یقــه پیراهــن اســت کــه برایــم 
دوخته ایــد. همــه اش کــوک خــورده اســت. یقــه پیراهــن آویــزان اســت. شــما 

ــد؟« ــی می کنی ــوری خیاط این ط
ــن  ــود. پیراه ــتری ب ــا مش ــق ب ــرد. ح ــگاه ک ــن را ن ــه پیراه ــاط یق ــرد خی م
نیمــه کاره تحویــل مشــتری شــده بــود. نگاهــی همــراه بــا لبخنــد بــه مشــتری 
ــن  ــد. م ــتباه کرده ان ــا اش ــاالً بچه ه ــت. احتم ــا شماس ــق ب ــت: »ح ــرد و گف ک
هــم بایــد کار را قبــل از اینکــه بــه شــما تحویــل بدهنــد، می دیــدم. ســرمان 
ایــن روزهــا خیلــی شــلوغ اســت و متوجــه ناقــص بــودن کار نشــدیم. همیــن 

ــم.« ــم می کنی ــل و تقدی ــان را تکمی  االن پیراهن ت
ــکناس  ــته ای اس ــازه، دس ــخوان مغ ــوی پیش ــل کش ــرد داخ ــت ک ــد دس بع
برداشــت، آن را شــمرد و مقابــل مشــتری گذاشــت: »ایــن همــه مبلــغ 
اجــرت دوخــت پیراهــن شماســت. بــه خاطــر ایــن اشــتباه هزینــه دوخــت را 

ــید.« ــا را ببخش ــتباه م ــید و اش ــا باش ــان م ــم. مهم برمی گردانی
مشــتری کــه حــاال عصبانیتــش فروکــش کــرده و از برخــورد تنــدش بــا مــرد 
خیــاط شــرمنده شــده بــود، پــول را بــه مــرد خیــاط برگردانــد و گفــت: »ایــن 
چــه حرفــی اســت کــه می زنیــد. شــما ببخشــید کــه از کــوره در رفتــم. حــاال 
هنــوز کــه اتفاقــی نیفتــاده اســت. صبــر می کنــم تــا پیراهنــم آمــاده شــود« و 
به آرامــي روی صندلــی مغــازه نشســت. امــام جعفرصــادق)ع( بــه شیعیان شــان 

ــتند.« ــا هس ــن آنه ــردم، خوش اخالق تری ــن م ــد: »باهوش تری فرموده ان

   ابراهیم و آتش  

آتــش زبانــه می کشــید. مــردم مدینــه هراســان از خانه هایشــان بیــرون 
ــه  ــن محمــد اســت ک ــر ب ــه جعف ــن خان ــد: »ای ــاد می زدن ــد و فری ــده بودن آم
ــه  ــا خان ــود ت ــتور داده ب ــه دس ــم مدین ــه حاک ــه عباســی ب ــوزد«، خلیف می س
امــام صــادق)ع( را آتــش بزننــد تــا هــم شــاگردان و پیــروان امــام را بترســانند 
ــام می شــتافتند، کــم  ــه  ســوی ام و هــم از جمعیــت مشــتاقی کــه هــر روز ب
ــاد  کننــد. شــعله های آتــش هــر لحظــه بیشــتر و بیشــتر می شــد. مــردم فری
می زدنــد: »نــوه پیامبــر خــدا در خانــه اســت، بــرای نجاتــش کمــک کنیــد«، 
ــه شــود.  ــرای نجــات وارد خان ــش اجــازه نمــی داد کســی ب ــا شــعله های آت ام
ــا  ــد، ام ــت می ش ــش دست به دس ــردن آت ــوش ک ــرای خام ــای آب ب ظرف ه

ــد. ــا آرام نمی ش ــن چیزه ــا ای ــش ب ــن آت ای
زبانه هــای آتــش هــر لحظــه بیشــتر و بیشــتر می شــد. هــر لحظــه امــکان فــرو 
ریختــن ســقف خانــه وجــود داشــت. خوشــحالی را می شــد در چشــم ســربازان 
ــد.  ــاور نمی کردن ــد ب ــه می دیدن ــت آنچــه را ک ــوه جمعی ــا انب ــد، ام ــه دی خلیف
ناگهــان صــدای هلهلــه و شــادی مــردم بلنــد شــد. ایــن امــام صــادق)ع( بــود 

کــه از میــان شــعله های آتــش ســالم بیــرون می آمــد.

   ما آیینه  ایم  

ــد و  ــتاده بودن ــادق)ع( ایس ــام ص ــود. ام ــلوغ ب ــه کالس درس ش ــل همیش مث
ــد. تفســیر ســوره قصــص  ــرای شــاگردان تفســیر می کردن آیه هــای قــرآن را ب
ــه  ــا ب ــد ت ــه را تفســیر می کردن ــن آی ــود و ایشــان آخری ــیده ب ــان رس ــه پای ب
ایــن آیــه رســیدند کــه: »کّل شــیء هالــک إال وجهــه« )ســوره قصــص آیــه88(، 
یعنــی »هــر چیــز فانــی اســت جــز وجــه خــدای متعــال«، امــام ســکوت کردند. 
ــی اهلل  ــذی یوت ــه ال ــد: »نحــن الوج ــد و فرمودن ــاگردانش کردن ــه ش ــی ب نگاه
منهــم« یعنــی »ماییــم آیینــه ای کــه خداونــد از آن آیینــه شــناخته می شــود.«

  امام قلب ها 

ــته  ــاگردانش نشس ــع ش ــنت در جم ــل س ــزرگان اه ــس« از ب ــن ان ــک ب »مال
بــود. یکــی از شــاگردانش پرســید: »اســتاد! شــما جعفــر صــادق)ع( را چگونــه 

ــد؟« دیدی
مالــک پاســخ داد: »بهتــر از جعفــر بــن محمــد، هیــچ چشــمی ندیــده، هیــچ 

گوشــی نشــنیده و در هیــچ قلبــی خطــور نکــرده اســت.«

   چه کسی می ترسد؟  

تنهــا بــود. تنهــای تنهــا. دســت آخر هیچ کــس حاضــر نشــد همراهــی اش کنــد. هرکســی 
ــال  ــی دارد. دنب ــه بروبیای ــوی محل ــهرام خان ت ــی! ش ــت: »می دان ــی گف ــه ای آورد. یک بهان
دردســر نبــاش. قیــد پولــت را بــزن و کوتــاه بیــا.« آن یکــی گفــت: »بابــا ایــن گردن کلفــت 

ــد.« ــاطوری مان می کن ــم س ــرف بزنی ــت، ح ــه اس محل
ــه  ــود ک ــرده ب ــوش نک ــت آن روزی را فرام ــد. هیچ وق ــاه بیای ــود کوت ــر نب ــرام حاض ــا به ام
شــهرام خان پریشــان و نگــران در خانه شــان آمــد و بــرای مشــکلی کــه برایــش پیــش  آمــده 
ــال پــس  ــا همیــن  کــه مشــکلش حــل شــد، بی خی ــود، ام ــول قــرض کــرده ب ــود از او پ ب
دادن قرضــش شــد و هربــار کــه بهــرام ســراغ پولــش را گرفــت دســت بــه ســرش کــرد و 

ــی.« ــم می بین ــت را ه ــده ای پول ــوش ات را دی ــت گ ــت: »پش ــت آخر گف دس
ــا تــوکل بــه خــدا می توانــد حقــش را بگیــرد. در  تنهــا بــود، امــا دلــش قــرص بــود کــه ب
خانــه شــهرام خان را زد. شــهرام خان دم در آمــد و بــا دیــدن بهــرام گفــت: »الجــون بــاز کــه 

تویــی، مگــه نگفتــم دیگــه این طرف هــا آفتابــی نشــو...«
بهــرام نگذاشــت کــه حــرف شــهرام خان تمــام شــود. بُــراق تــوی چشــمانش نــگاه کــرد و 
گفــت: »یــادت می آیــد آن روز آمــدی و گفتــی گرفتــارم و مشــکل دارم و معرفــت کــن و 
بهــم پــول قــرض بــده؟ حــاال کــه مشــکلت حــل شــد، زیــر همه چیــز زدی. باشــد اگــر قــرار 
بــه قلدربــازی و گردن کلفتــی تــو محلــه اســت، مــن هــم بلــدم. فقــط خواســتم اتمام حجــت 
کنــم. فــردا همیــن ســاعت بــا پلیــس خدمــت می رســیم...« بهــرام ایــن را گفــت و بــدون 
توجــه بــه دادوقــال شــهرام خان بــه خانــه برگشــت. هنــوز عصــر نشــده بــود کــه شــاگرد 
شــهرام خان زنــگ خانــه بهــرام را زد و پــول را تمام و کمــال پــس داد. امــام ششــم ما شــیعیان 
ــز  ــد همه چی ــه از خــدا بترســد، خــدا کاری می کن ــد: »کســی ک ــه پیروان شــان فرموده ان ب

از او بترســد. کســی کــه از خــدا نترســد، خــدا کاری می کنــد کــه از همه چیــز بترســد.«

    خستگی های روزهای درس خواندن  

ــی و  ــان کن ــد تمام ش ــه بای ــی ک ــا و کتاب های ــم جزوه ه ــرزد از حج ــه بل ــت ودلت ک دس
همه شــان را بخوانــی و نگاهــت کــه خیــره بمانــد بــه راه دور و درازی کــه تــا تمــام شــدن 
ــت  ــد. آن وق ــر می کن ــد براب ــتگی هایت را چن ــگار خس ــش  رو داری، ان ــل پی دوران تحصی
ــم  ــت را محک ــه دل ــی ک ــد و کالم ــه می خواهن ــوازش مهربانان ــانه هایت ن ــه ش ــت ک اس
کنــد. آقــای مهربــان! آقــای خوبی هــای بی پایــان! آقایــی کــه چــراغ کالس هــای درس مــا 
بــه حرمــت شــما روشــن اســت و تشــنگان علــم به حرمــت شــما عزتمنــد و ســرفرازند، در 

ایــن روزهــا دل مــان را بــه نــور دانشــی کــه میــراث شماســت روشــن کــن...!

   من شاگرد جعفرصادق)ع( هستم  

ــا روی  ــود. خیلی ه ــن نب ــود. جــای ســوزن انداخت ــوش نشســته ب ــا گ ــوش ت ــت گ جمعی
پــا ایســتاده بودنــد. کالس درس و بحــث آقــا هــر روز همین طــور بــود. خیلی هــا کــه بــه 
مدینــه می آمدنــد ســراغ کالس هــای درس »ابوعبــداهلل، جعفــر بــن محمــد الصــادق)ع(« را 
می گرفتنــد. خیلی هایشــان دانشــمندان بزرگــی بودنــد کــه تــوی شــهر و دیــار خودشــان 
ــام صــادق)ع(  ــای درس ام ــا کجــا و کالس ه ــای درس آنه ــا کالس ه شــاگرد داشــتند، ام
کجــا؟ آقــا هــم بــه قــرآن و علــوم دینــی تســلط داشــتند و هــم بــه علومــی دیگــری ماننــد 
ــه  ــود ک ــن ب ــرای همی ــک. ب ــری، نجــوم، اخترشناســی، فلســفه و فیزی پزشــکی، کیمیاگ
ــام جعفرصــادق)ع( را شــنیده  ــش ام ــی کــه آوازه دان ــان«، دانشــمند ایران ــن حی ــر ب »جاب
بــود خــودش را بــه جلســات علمــی ایشــان رســاند. جابــر دربــاره موفقیت هــای علمــی اش 

همیشــه می گفــت: »مــن شــاگرد جعفرصــادق)ع( هســتم...«

   بهترین و بدترین چیزها  

ــاگردان و  ــی از ش ــود و جمع ــده ب ــام  ش ــادق)ع( تم ــام ص ــه درس ام جلس
عالقه منــدان امــام صــادق)ع( دور ایشــان حلقــه  زده بودنــد. هرکســی نکتــه ای 
می پرســید و امــام بــا آرامــش و لبخنــد همیشــگی پاســخ می دادنــد. یکــی از 

شــاگردان پرســید: »ای پســر پیامبــر خــدا بهتریــن خصلــت چیســت؟«
امام فرمود: »هیچ چیز بهتر از سکوت نیست.«

و بدترین دشمن چه کسی است؟
امام فرمود: »هیچ دشمنی بدتر از جهل نیست.«

و خطرناک ترین بیماری چیست؟
و امام پاسخ داد: »هیچ بیماری ای خطرناک تر از دروغگویی نیست.«
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