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 استاد وشاگردانش

 
 روزی از روز ها ،وقتی امام جعفر صادق کودک بود، از خانه بیرون رفت. 

 بچه های همسایه ها در کوچه جمع بودند. یکی از بچه ها با دیدن جعفر صادق
 «جعفر هم آمد. بیایید بازی استاد وشاگرد.:»گفت

شدند. جعفر نگاه مهربانش را به بچه ها بچه ها خوشحال دور جعفر صادق جمع 
انداخت. از این که بچه ها با دیدن او خوشحال شده بودند،شاد شد وخدا را شکر 

 گفت.

همه کنار دیوار در سایه نشستند . قرعه انداختند ویکی از بچه ها به عنوان استاد 
درست  انتخاب شد . حاال او باید می پرسید وبچه ها جواب می دادند. هرکس جواب



می داد، به جای استاد می نشست. پسری که به عنوان استاد شناخته شده 
بگویید ببینم، چه میوه ای است که هم زرد رنگش پیدا می شود وهم قرمز »بود،پرسید:

 «رنگش ، مزه اش هم شیرین است و هم ترش. دانه های زیادی هم دارد.

 «!سیب»ها گفت:  یکی از بچهبچه ها به فکر فرو رفتند وچند لحظه بعد 

 «نه، سیب که دانه های زیادی ندارد.»استاد لبخندی زد وگفت: 

باز هم بچه ها به فکر فرو رفتند. اما جوابی پیدا نکردند. نگاه همه به جعفر صادق 
 دوخته شده بود.

 «.آن میوه انار است»گفت: جعفرصادق

 
 

 بله درست بود. حاال باید جعفر صادق جای استاد می نشست.

ا ام ،ه وآسان بوداز بچه ها پرسید. سوال های او ساد دیوار ایستاد وچند سوال و کنارا
 در هر کدام نکته ای بود که بچه ها از آن درس می آموختند.

 



 
. این پسر که قد بلند و صورت سبزه ای بعد نوبت به یکی دیگر از بچه ها رسید

هم کوچک. هم چه میوه ای است که هم گرد است و»داشت،اولین سوالش را پرسید:
 «نه های ریزی دارد.و داسفیدش پیدا می شود وهم سیاه رنگش . شیرین است 

 «آن میوه انجیر است.»جواب داد: جعفر صادق

 
پسرک انتظار نداشت،این قدر زود به سوالش جواب درست داده شود واز استادی 

 «نه،انجیر نیست.»سرش را تکان داد وبه دروغ گفت:برکنار شود. برای همین 



 «همان انجیر پاسخ صحیح است.:»بچه ها به فکر فرو رفتند. جعفر صادق گفت 

هم فکر کردند و به نتیجه نرسیدند. یکی  زلبخند موذیانه ای زد. بچه ها با پسرک
 «خودت بگو که چه میوه ای است؟» گفت:

 «شما ها باید جواب بدهید» پسرک گفت:

 «اه است خودت پاسخ درست را بگوما که جواب دادیم. اگر اشتب» جعفر صادق گفت : 

پسرک ماند که چه بگوید. اگر می گفت انجیر است ، دروغش معلوم می شد. اگر هم 
میوه دیگری را نام می برد ،شکل وشمایل آن میوه با آن چه در سوالش گفته بود جور 

 در نمی آمد.

 .یحتی در بازجعفر صادق با ادب ومهربانی  گفت: دروغ  گفتن پسندیده نیست 

پسرک گفت اصال انگار جعفر نمی خواهد بازی کند . خوب برود. ما خودمان بازی می 
 کنیم. 

بازی بدون حضور جعفر صادق ادامه پیدا کرد. اما هر سوالی که پرسیده می شد، کسی 
 نبود که پاسخ درست دهد. 

 به همین خاطر بازی کم کم سرد شد واز شور ونشاط افتاد.

فر صادق نباشد، بازی مزه ندارد. این بود که بلند شدند و همه فهمیدند که اگر جع
 پیش جعفر رفتند. 

 «باشد ،قبول ما دیگر هیچ وقت دروغ نمی گوییم.:» گفتند 



 
 جعفر صادق لبخند زد و با خوشحالی همراهشان شد.

 بچه ها از خوشحالی به هوا پریدند . دوباره صدای خنده وشادی آن ها بلند شد وچند
 شد.  دقیقه بعد بازیشان گرم وبا نشاط

 


