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(ع)

ام��ام جعف��ر ب��ن محمدب��ن عل��ی
ب��ن الحس��ین ب��ن علیبنابیطال��ب
(علیهمالس�لام) ،کنی��هاش اباعبدالل��ه
اس��ت و لق��ب آن حض��رت ،ص��ادق ب��ود.
او را ب��ه ای��ن لق��ب میخواندن��د زی��را ک��ه
«هرگ��ز ج��ز س��خن درس��ت نفرم��ود»
و رس��ول خ��دا درب��اره او خب��ر داد ک��ه:
«کلم��ه ح��ق و پی��ک ص��دق اس��ت» حت��ی
منص��ور عباس��ی همیش��ه او را ب��ا لق��ب
صادق میخواند.
ادامهدرهمینصفحه
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ادامه یاد

دوران امام��ت ام��ام ص��ادق(ع)
ک��ه قری��ب ب��ه  34س��ال اس��ت یک��ی از
ادوار پرآش��وب تاری��خ بهش��مار م��یرود،
ای��ن دوره ک��ه از س��ال  114هج��ری ت��ا
س��ال  148ط��ول کش��یده اس��ت ش��اهد
ظه��ور و قت��ل زی��د ب��ن عل��ی ب��ن الحس��ین
(.112ق) ،انتق��ال خالف��ت از بنیامی��ه
ب��ه بنیعب��اس (.132ق) کش��ته ش��دن
ابومس��لم خراس��انی (.137ق) ،کش��ته
ش��دن عبدالل��ه ب��ن حس��ن در زن��دان
منص��ور و کش��ته ش��دن فرزن��دان او،
محم��د ب��ن عبدالل��ه ،ملق��ب ب��ه نف��س زکیه
و ابراهی��م ب��ن عبدالل��ه ملق��ب ب��ه قتی��ل
باخم��ری (.145ق) و بن��ای ش��هر بغ��داد
(145و.146ق) اس��ت .آن حض��رت
در ای��ن ح��وادث مه��م سیاس��ی ،م��ورد
توج��ه و نظ��ر ع��ده کثی��ری از مس��لمانان
ب��ود و حت��ی بس��یاری از م��ردم ایش��ان را
ب��رای خالف��ت مناس��بتر و شایس��تهتر
از س��فاح و منص��ور میدانس��تند ،ام��ا
او بین��ش سیاس��ی و دورنگ��ری عمیق��ی
از خ��ود نش��ان داد و چ��ون میدانس��ت
جری��ان و ح��وادث در مس��یر دیگ��ری و
برخ�لاف مقاص��د واقع��ی اس�لام و اه��ل
س��نت در جری��ان اس��ت ،خ��ود را از فتن��ه
و آش��وبهای زمان��ه دور ن��گاه داش��ت و ب��ه
ای��ن وس��یله مش��عل ف��روزان امام��ت و عل��م
را ک��ه محتاجالی��ه اه��ل آن عص��ر ب��ود از
خاموش��ی در ام��ان داش��ت و ب��ه مس��ائل و
ضروریات دینی پرداخت.
فق��ه ش��یعه امامی��ه ک��ه ب��ه فق��ه جعفری

ایرانخودرو و سایپا مابهالتفاوت
فروش فوری را برمیگردانند
5

دیدار با نجف دریابندری ،در خانه خیابان ولیعصر

پیرمرد هرگزدریارا
گم نمیکند
11

مش��هور اس��ت ،منس��وب ب��ه ایش��ان اس��ت؛
زی��را قس��مت عم��ده اح��کام فق��ه اس�لامی
طب��ق مذه��ب امامی��ه ،از آن حض��رت
اس��ت و آن ان��دازه ک��ه از آن حض��رت نق��ل
ش��ده اس��ت از هیچی��ک از اهلبی��ت
(علیهمالسالم) نقل نشده است.
اب��ن خل��کان در وفی��ات االعی��ان آورده
اس��ت :مق��ام فض��ل جعف��ر ب��ن محم��د
مش��هورتر از آن اس��ت ک��ه حاج��ت ب��ه
ش��رح و بی��ان باش��د .اب��ن حج��ر عس��قالنی
نوش��ته اس��ت :جعف��ر ب��ن محم��د در سراس��ر
جه��ان اس�لام ب��ه عل��م و حکم��ت مش��هور
ب��ود و مس��لمانان عل��م را از وی آموخت��ه
و نق��ل کردهان��د .و نی��ز گفتهان��د ک��ه وی
هن��وز ج��وان ب��ود ک��ه علم��ا و محدثی��ن
و مفس��رین عص��ر از محض��رش کس��ب
فی��ض میکردن��د .حض��رت ص��ادق(ع)
در می��ان ائم��ه از عم��ر نس��بتا طوالن��یای
برخ��وردار ب��وده و او را ش��یخاالئمه
میدانن��د .در عص��ر خ��ود مرج��ع دین��ی
ش��یعیان و معتق��دان ب��ه اه��ل بی��ت ب��وده
اس��ت .خ��ود آن حض��رت در آش��فتهبازار
حدی��ث و مدعی��ان عل��م و دی��ن ،اب��واب علم
را روی دوس��تان و معتق��دان خ��ود گش��ود
و فق��ه اهلبی��ت را ب��ه جهانی��ان شناس��اند.
ذهب��ی میگوی��د :نکت��ه مه��م ای��ن اس��ت
ک��ه ه��رگاه ب��ه جعف��ر ب��ن محم��د ن��گاه
میک��ردی درمییافت��ی ک��ه او از نس��ل
پیامب��ران اس��ت .او را دی��دم ک��ه در جم��ره
ایس��تاده ب��ود و میگف��ت :از م��ن بپرس��ید،
از م��ن بپرس��ید ،پی��ش از آنک��ه م��را از دس��ت

بدهی��د زی��را کس��ی پ��س از م��ن ب��ه مانن��د
حدیث من شما را حدیث نخواهد کرد.
آری بای��د گف��ت عص��ر ام��ام ص��ادق(ع)
از متحولتری��ن اعص��ار تاری��خ در فق��ه و
حدی��ث و کالم و تص��وف اس�لامی اس��ت.
در ای��ن دوره اس��ت ک��ه نهض��ت علم��ی ب��ا
تجمی��ع و تدوی��ن حدی��ث ب��ه تش��ویق عم��ر
ب��ن عبدالعزی��ز ص��ورت میگی��رد .ذهب��ی
میگوی��د :از اوائ��ل ق��رن دوم ب��ود ک��ه
در مک��ه و مدین��ه علم��ا ش��روع ب��ه تدوی��ن
حدی��ث کردن��د ،بس��یاری از ک ّبارمحدث��ان
ک��ه اق��دام ب��ه جم��ع حدی��ث میکردن��د مثل
مال��ک ب��ن ان��س ،محم��د ب��ن اس��حاق ،اب��ن
جری��ح ،ی��ا مس��تقیما از ش��اگردان حض��رت
ص��ادق(ع) بودن��د ی��ا از آن حض��رت روای��ت
کرد هاند.
ب��زرگان فقه��ی در عال��م تس��نن نی��ز از
کب��ار ش��اگردان ام��ام ص��ادق(ع) بودن��د .اب��و
حنیف��ه نعم��ان ب��ن ثاب��ت میگوی��د :عالمت��ر
از جعف��ر ب��ن محم��د ندی��دم و اگ��ر دو س��ال
در زندگ��ی م��ن نب��ود ،از دس��ت رفت��ه ب��ودم؛
منظ��ورش از آن دو س��ال ایام��ی اس��ت ک��ه
مجالس��تهای مک��رری در مدین��ه و کوف��ه
با امام صادق(ع) داشته است.
مال��ک ب��ن ان��س ،بنیانگ��ذار مذه��ب
فقه��ی مالک��ی ،ب��ا ام��ام پیون��د نزدی��ک و ب��ه
ایش��ان ارادت بس��یار داش��ت .ای��ن گفت��ه او
در ح��ق حض��رت مش��هور اس��ت «م��ا رأت
عی��ن افض��ل م��ن جعف��ر ب��ن محم��د» ،هی��چ
چش��می فاضلت��ر از جعف��ر ب��ن محم��د
ندیده است.

دو نف��ر دیگ��ر از موسس��ان مذاه��ب
ب��زرگ فق��ه اس�لامی یعن��ی محم��د ب��ن
ادری��س ش��افعی و احم��د ب��ن حنب��ل ،ب��ا
آنک��ه صحب��ت و محض��ر ام��ام ص��ادق(ع) را
درک نک��رده بودن��د ،ب��رای ایش��ان احت��رام
ش��ایان قائ��ل بودن��د و از ایش��ان نق��ل روای��ت
کردهان��د .در همی��ن عص��ر ،مانوی��ان ک��ه
غالب��ا زنادق��ه نامی��ده میش��دند نی��ز ب��ا
مناظرهه��ای س��نجیده و مس��تدل ام��ام ب��ا
ارب��اب مل��ل و نح��ل و ف��رق و مذاه��ب مواجه
ش��ده مخصوص��ا دهری��ان و زندیق��ان و
آزاداندیش��ان ب��رای س��والهای خ��ود پاس��خ
مییافتن��د .مباحثهه��ا و مناظرهه��ای
حض��رت ب��ا اب��ن اب��ی العوج��ا و هش��ام ب��ن
حک��م ک��ه اه��ل کالم و فلس��فه ب��ود و عرفایی
مث��ل ابراهی��م اده��م ،مال��ک ب��ن دین��ار،
س��فیان ث��وری و فغضی��ل ب��ن عی��اض ه��م
موج��ب اذع��ان ای��ن ب��زرگان ب��ه فض��ل و
دانش و عظمت امام صادق(ع) بود.
درب��اره کم��االت معن��وی و س��جایای
اخالق��ی ام��ام ص��ادق(ع) در هم��ه کت��ب
رجال و سیره سخنها رفته است.
درود بیش��مار خداون��د ب��ر آن ام��ام
هم��ام ک��ه در تاریکتری��ن دورهه��ای تاری��خ
پ��ا ب��ه عرص��ه وج��ود گذاش��ت و ب��ه وس��یله
تعلیمات��ش خورش��ید حقای��ق دی��ن و دان��ش
را از پ��س پردهه��ای ظلمان��ی خراف��ات و
عقای��د متض��اد ب��ر قل��وب پ��اک جوین��دگان
حقیق��ت پرت��و افش��انی ک��رد .ش��هادت
حضرت��ش ب��ر هم��ه ش��یعیان و جوین��دگان
علم و معرفت تسلیت باد.

ادامه یادداشت
مجل��س ش��ورای اس�لامی اس��ت .ام��ا
زم��ان اس��تیضاح ،ش��یوه آن و اینک��ه آی��ا
اس��تیضاح اولی��ن اق��دام ق��وه مقنن��ه ب��رای
نظ��ارت ب��ر عملک��رد مدی��ران میتوان��د باش��د
ی��ا بن��ا ب��ر آنچ��ه انتظ��ار م��یرود بای��د آخرین
گزین��ه م��ورد اس��تفاده ق��رار بگی��رد؛ مس��الهای
اس��ت ک��ه ای��ن روزه��ا حت��ی در بحثه��ای
می��ان صاحبنظ��ران نی��ز مط��رح میش��ود
و اخت�لاف نظ��ر ب��ر س��ر آن بس��یار اس��ت.
در روزه��ای اخی��ر چنانچ��ه ش��اهد هس��تید
گفتوگوه��ای بس��یاری در ای��ن زمین��ه ب��ه
می��ان آم��ده اس��ت .هرچن��د دول��ت اولی��ن
س��ال مدیری��ت خ��ود را س��پری میک��رد
و درص��دد ب��ود ب��ا رایزن��ی ب��ا نماین��دگان
فرص��ت کاف��ی و الزم را ب��رای ادام��ه خدم��ت
وزی��ر عل��وم کس��ب کن��د و ب��ه م��رور زم��ان
ب��ا ماموریته��ای درس��تی ک��ه از س��وی
وزی��ر انج��ام میگرف��ت ،ای��ن امی��د را ایج��اد
کنن��د ک��ه مجل��س نی��ز ب��ه دنب��ال هم��کاری
و همراه��ی ب��ا دول��ت اس��ت ام��ا گذش��ته،

مجل��س ب��ا رای��ی ک��ه ب��رای اس��تیضاح آق��ای
فرجیدان��ا داد عم�لا پیام��ی ب��ه دول��ت داد
مبنیب��ر اینک��ه مجل��س ش��ورای اس�لامی،
ب��ه دنب��ال آن اس��ت ک��ه ب��ا نظ��ارت ج��دی با
آنچ��ه ک��ه نمیپس��ندد مقابل��ه کن��د .البت��ه
در فض��ای جامع��ه م��ا اینگون��ه اتفاق��ات
نگرانیهای��ی ب��ه هم��راه دارد ،بهوی��ژه در
پ��س س��الهای گذش��ته و اختالفات��ی ک��ه
می��ان دول��ت و مجل��س وج��ود داش��ت .تنه��ا
امی��دوار هس��تیم ک��ه ای��ن اتف��اق موج��ب
س��ردی رواب��ط می��ان ق��وه مجریه و ق��وه مقننه
نش��ود .چنانچ��ه امیدواری��م ب��ا انتص��اب آق��ای
محمدعل��ی نجف��ی بهعن��وان سرپرس��ت
و پ��س از آن وزی��ر عل��وم بع��دی ،ش��اهد
گرم��ی رواب��ط می��ان ای��ن دو ق��وه باش��یم و
ب��ا رواب��ط صمیمان��ه انس��جام مدیریت��ی و
حاکمیت��ی را می��ان دس��تگاههای مختل��ف
ب��ه دس��ت آوریم .ب��ا توجه ب��ه وظیف��ه قانونی
دول��ت و مجل��س بای��د ب��ه ای��ن اس��تیضاح
ه��م ب��ه چش��م س��ایر اس��تیضاحهایی ک��ه

در جمه��وری اس�لامی ای��ران اتف��اق افت��اده
اس��ت ن��گاه کنی��م .قطع��ا ای��ن اس��تیضاح
آخری��ن اس��تیضاح ه��م نخواه��د ب��ود .ح��ال
ک��ه ع��زم دول��ت در پیگی��ری خواس��تههای
دانش��گاهیان و دس��تیابی ب��ه اه��داف عال��ی
ای��ن وزارتخان��ه ب��ا انتص��اب آق��ای نجف��ی پس
از آق��ای فرجیدان��ا ،ج��زم ب��ه نظ��ر میرس��د
امیدواری��م ک��ه ب��ا جدی��ت کار خدمترس��انی
ب��ه مل��ت را پیگی��ری کنن��د و نس��بت ب��ه
عملک��رد نماین��دگان نی��ز امیدواری��م ک��ه ب��ه
اص��ل موض��وع خدمترس��انی مدی��ران
اجرای��ی توج��ه کنن��د و زم��ان و ش��رایط م��ورد
نی��از ب��رای ادام��ه فعالی��ت آنه��ا ب��رای اهداف
م��ورد نظ��ر را مهی��ا کنن��د .ب��ا ای��ن اوص��اف
در ش��رایط فعل��ی ک��ه آق��ای دکت��ر نجف��ی
بهعن��وان سرپرس��ت منص��وب ش��ده اس��ت
ب��ه دلی��ل پیش��ینه مدیریت��ی ک��ه در ده��ه
 60بهعن��وان وزی��ر عل��وم و فرهن��گ و پ��س
از آن بهعن��وان وزی��ر آم��وزش و پ��رورش
داش��ته قطع��ا ب��ا توج��ه ب��ه تجرب��ه کاف��ی

او در ح��وزه مدیریت��ی و آموزش��ی چنی��ن
انتصاب��ی انج��ام گرفت��ه اس��ت .بس��یاری
از مدی��ران دانش��گاهی در دورهه��ای
مختل��ف از مدی��ران و معاونی��ن او بودهان��د
ک��ه در س��الهای بع��د در عرص��ه آم��وزش
عال��ی درخش��یدند .تص��ور ب��ر ای��ن اس��ت ک��ه
ب��ا وج��ود وضعی��ت جس��میاش میتوان��د
خدم��ات بس��زایی را در آم��وزش عال��ی
انج��ام ده��د .آق��ای نجف��ی چه��ره مناس��بی
اس��ت و در فرص��ت س��هماهه سرپرس��تی در
وزارتخان��ه ای��ن ش��رایط فراه��م میش��ود ک��ه
دولت و مجلس از ایشان بهره ببرد.
حت��ی ام��کان آن بس��یار اس��ت ک��ه او ب��ه
عن��وان گزین��ه م��ورد نظ��ر ب��رای وزارت عل��وم
معرف��ی ش��ود و مجل��س نی��ز ب��ه آن رای
اعتم��اد ده��د .البت��ه در ای��ن  3م��اه هی��چ
بعی��د نیس��ت ک��ه روی ش��خص دیگ��ری تام��ل
ش��ود و ش��خص جدی��دی را ب��رای ای��ن س��مت
معرف��ی کنن��د .ش��رایط ب��رای پیشبین��ی
بسیار زود است.

عکس:رضاعزیزی

من ماهی
آبهای شورم

مجلس،دولت
وسرپرستجدید
اس��تیضاح وزی��ر عل��وم ،تحقیق��ات و
فن��اوری ب��ا هم��ه حاش��یههایی ک��ه پیش و
پ��س از آن ب��ه وج��ود آم��د ،اتفاق��ی ب��ود که
روز گذش��ته 29 ،م��رداد م��اه در صح��ن
علن��ی مجل��س ش��ورای اس�لامی افت��اد.
در ای��ن زمین��ه دیدگاهه��ای مختلف��ی
درخص��وص چگونگ��ی ای��ن اس��تیضاح
می��ان صاحبنظ��ران مط��رح اس��ت ام��ا
ب��ا توج��ه ب��ه مجموع��ه مق��ررات و نظ��ام
قانون��ی حاک��م ب��ر رواب��ط ق��وای س��هگانه
در جمه��وری اس�لامی ای��ران ،ای��ن را
بای��د پذیرف��ت ک��ه اص��ل اس��تیضاح ح��ق
نمایندگان...
ادامهدرهمینصفحه

