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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  چه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، هر
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  د جلوهتوان ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال از 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشدرا تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد آاظم حاتمى طبرى به فارسى برگردانده شده است آه 
 . و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريمتوفيقات روز افزون مؤلفين محترم

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        گىمعاونت فرهن

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; مِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشتگاه بر او مّنت گذارد ونع آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است مال، پرستش همراه بينشيابى به اوج قله آ دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .نمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گرددراه

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. ين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بودزم«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد يم دهندهتو فقط ب

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  ر مىاين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را ب

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .رسول خدا به يقين براى شما الگو و سرمشق نيكويى بود

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
ها و ارآان جوامع بشرى بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و  نسانا

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  طبقاِت مختلف جامعه و جريانالعاده مقاوم، آگاه به روحّياِت 
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،  ر راه تحقق اهدافى آه خداوند براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان د
ها افكندند و از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوند تالش پى. نياسودند هيچ آوششى
تكميل ساخت و امانت و مسئولّيت هدايت )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :رش دادهاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزا آه حاصل تالش

 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد، هرگز به  نهم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ ميان شما مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در آنار ) قرآن(افتيد، آن دو آتاب خدا  گمراهى نمى

 .حوض آوثر بر من وارد شوند

ستگانى بودند آه پيامبر به  همان برج)عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند ىطى م
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله (آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ارتقاى 

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
ن، مردم را به سوى بدين سان، پيشوايان دي. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  ت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزهشهاد

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  ز آنآوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف ا ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .ن مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداندـ پايا

 يعنى )عليهم السالم(بيت آتاب حاضر، به مطالعه زندگى پنجمين امام از امامان اهل
هاى  او هفتمين معصوم از پرچم; پردازد  مى)عليه السالم(حضرت امام محمد بن على الباقر
جسم همه آماالت نبوى در عرصه دانش، هدايت، تالش هدايت ربانى در دين اسالم و ت
به مدد تالش عظيم آن بزرگوار حوزه علميه مكتب . سازنده و تربيت جامعه بود

هاى اين مكتب اين درخت مبارك   توسعه يافته و با آشكار گشتن دانش)عليهم السالم(بيت اهل
 .ايم يدهسار آن آرم به برگ و بار نشست و حتى در اين زمان هم در سايه

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  محقق ارجمند حجة
رآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين سپاسگزارى آنيم و سر ب

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة
 

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم( مجمع جهانى اهل بيت
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 بخش نخست

  در يك نگاه)عليه السالم(امام باقر

 

صلى اهللا ( پنجمين امام از پيشوايان پاآى است آه پيامبر اآرم)عليه السالم(امام محّمد باقر

براى جانشينى خود در امر رهبرى اّمت اسالم و رساندن اّمت اسالم به ساحل )عليه وآله
چرا آه خداوند متعال امنّيت و . امن و آسايش، بر امامت يكايك آنان تصريح فرموده است

آسايش اّمت اسالم را در سايه رهبرى معصومانى آه هر گونه ناپاآى و پليدى را از آنان 
 گونه خطا و اشتباه منّزه و پاك ساخته مقّدر فرموده دور آرده و ساحتشان را از هر

 .است

 از خاندان پاك و مطّهرى ريشه گرفته آه در اوج عظمت و آمال  )عليه السالم(امام باقر
آنان . اند هاى سر به فلك آشيده دنياى فضيلت بوده و افراد آن خاندان هر آدام ستيغ

هاى فكر، عقيده،   را در عرصهجداى از همه عناصرى آه شخصّيت انسانى آاملشان
ها در برابر ذات مقّدس  داد و از اخالص آن عقل، عاطفه، اراده و رفتار تشكيل مى

هاى رسالت اسالمى نشأت گرفته بود،  ها در محّبت خدا و ارزش خداوند و ذوب شدن آن
همطراز  )صلى اهللا عليه وآله(مردانى الهى بودند و به همين جهت بود آه به نص پيامبر اآرم

 )صلى اهللا عليه وآله(اند، آنان باالترين الگوهاى جامعه بعد از پيامبر اآرم قرآن قلمداد گرديده
رهبران معصوم براى . اند و امين آن حضرت  در پياده آردن رسالت اسالمى بوده

ارشاد و تربيت اّمت و اداره امور جامعه اسالمى و جواب دادن به همه نيازهاى جامعه 
 .ن به تكامل و دست يافتن به سعادت دنيا و آخرت آماده و شايسته بودندبراى رسيد

.  از پدر و مادرى علوى و پاك و مهّذب پا به عرصه وجود نهاد)عليه السالم(امام باقر
عليهما (در وجود آن حضرت  صفات نيكوى دو جّد بزرگوارش امام حسن و امام حسين

عليه (خورد، امام باقر به چشم مى]جّد پدرى= نجّد مادرى و امام حسي= امام حسن[ )السالم

 )عليه السالم( چند سال از عمر شريفش را در سايه جّد بزرگوارش حضرت امام حسين)السالم
آن حضرت  در سايه پدر بزرگوار خود حضرت علّى بن الحسين امام . به سر برد

آن . جوانى و اوج آمال رسيدرشد و نمّو پيدا آرد تا اين آه به سّن  )عليه السالم(العابدين زين



 )عليه السالم(حضرت همواره و تا دم شهادت همدم و همگام پدر بزرگوار خود امام سّجاد

 . بود)صلى اهللا عليه وآله(بود آه اين برهه از زمان مقارن با نيمه اّول دهه هجرت پيامبر اآرم

عليه ( امام باقر، پدر بزرگوار)عليه السالم(گذشته از جّد بزرگوارش حضرت امام حسين

اى براى آن حضرت   نيز الگوى بسيار بلند مرتبه)عليه السالم( يعنى علّى بن الحسين)السالم
، »العابدين زين«چرا آه آن حضرت  از فرط زهد و تقوا و عبادت به . بوده است

آن . ، لقب گرفته بود»الّدين جمال«و » الّدنيا سراج«، »الّزاهدين قدوة«، »سّيدالساجدين«
ضرت  به شهادت تمام معاصران خود از بسيارِى شرافت، آقايى، دانش، درخشندگى و ح

 .آمال عقل صددرصد شايسته مقام امامت عظمى و رهبرى جامعه بوده است

 دانش و معرفت را از سرچشمه جوشان چنين پدر بزرگوارى )عليه السالم(امام باقر
هاى دانش صاحِب نظر و  تهنوشيد، تا اين آه سرآمد همگان گرديد و در تمام رش

مطابق اين )صلى اهللا عليه وآله(چنان آه جّد بزرگوارش حضرت پيامبر اآرم. نوآورى شد
هاست، وى را به لقب باقر يعنى  حديث شريف نبوى آه فرمودند او شكافنده دانش

شكافنده دانش ملّقب فرموده و مسلمانان را به والدت اين مولود و نقش مؤّثرش در زنده 
اى به  البّته اين والدت مبارك در عصر و زمانه. اند هاى دينى بشارت داده ن دانشآرد

ها و مبادالت  وقوع پيوست آه اّمت اسالم در اثر فتوحات پياپى و در هم آميختگى تمّدن
فرهنگى دستخوش گردبادهاى تغيير و تبّدل گرديد آه با توّجه به نوپايى حرآت فرهنگى 

 محرومّيت اّمت از سرچشمه فّياض رسالت الهى آه در اهل و علمى اسالم، و همچنين
هاى وارداتى و  آرد، اين فرهنگ تجّسم عينى پيدا مى)صلى اهللا عليه وآله(بيت پيامبر اآرم

گردبادهاى تغيير و تبّدل توانست اّمت اسالم را دور زده و آنان را از فرهنگ اصيل خود 
 .دور گرداند

 تمامى عمر بابرآت و شريف خود را در شهر مدينه منّوره )عليه السالم(امام محّمد باقر
باريده است،  به سر آوردند و باران دانش و معرفت آن حضرت بر اّمت اسالم مى

بنيانگذار )صلى اهللا عليه وآله(همچنين در رابطه با جماعت نخبگان صالح آه پيامبر اآرم
 و سپس امام حسن و )ه السالمعلي(طالب هسته مرآزى و اصلى آن بوده و امام على بن ابى

ها پدر بزرگوار   در ادامه، پرورش آنان را پى گرفته و پس از آن)عليهما السالم(امام حسين
نيز به تغذيه )عليه السالم(العابدين  يعنى حضرت علّى بن الحسين امام زين)عليه السالم(امام باقر

ر ساختارى و تكاملى روحى و معنوى و فكرى اين جمعّيت صالح پرداخته و همه عناص
 نيز ادامه )عليه السالم(رشد و نمّو اين طبقه را به آنان اعطا آرده بود، حضرت امام باقر

 .دهنده راه پدران پاآش بود



امويان  از آغاز والدت تا هنگام شهادت، بيداد و ستمگرى )عليه السالم(امام محّمد باقر
البّته اگر مّدت آوتاه خالفت عمر بن عبدالعزيز را آه . را با تمام وجود خود لمس فرمود

رسد و در طول آن، نسبتًا اوضاع بهتر شده بود از مّدت عمر  به حدود دو سال و نيم مى
 .شريف آن حضرت  آسر آنيم

ادگرى امويان هاى ستم و بيد  با شديدترين دوران)عليه السالم(بنابر اين امام باقر
البّته آن حضرت  به زمان افول آوآب بخت اين جريان جاهلى . عصر بوده است هم
اّما در عين حال به عنوان يك شخص بيدار، بزرگ و . نيز نزديك بوده است) امّيه بنى(

ها را  ها و اندوه ها برده و جام تلخ غّصه متكامل از ديدن حكومت بيدادگر اموى رنج
 . استجرعه جرعه نوشيده

 به دليل رو آوردن مسلمانان از نقاط مختلف عالم )عليه السالم(اّما در عين حال امام باقر
اسالم به سمت آن حضرت  توانستند تعداد بسيارى از فقيهان، دانشمندان و مفّسران را 

نظيرى در  چرا آه همه اّمت اسالم به صورت بى. در دانشگاه علمى خود تربيت نمايند
 )عليه السالم(آمال آن حضرت  سر تعظيم فرود آورده بودند، البّته امام باقربرابر فضل و 

گيرى  پيوست آناره هيچگاه از رويدادهايى آه در عرصه جامعه اسالمى به وقوع مى
ها، شخصّيت  ها، به حرآت درآوردن افكار آن نكرده و هميشه در بيدار آردن توده

هاى ماّدى و چه از نظر   داد و دهشبخشيدن و زنده آردن آرامت اّمت چه از نظر
افاضات معنوى همچون پدران بزرگوار و اجداد طاهرش  همواره نقشى مثبت و فّعال 

آن حضرت هيچگاه از پدران و اجداد طاهرين خود از نظر عبادت، تقوا، . داشته است
بنابر اين آن حضرت  الگوى بسيار مناسب و . تر نبوده است صبر و اخالص پايين

 .اند هاى بعدى بوده عصر خود و همچنين نسل  براى نسِل همبزرگى

سالم بر او باد روزى آه متوّلد شد و روزى آه با علم و عمل به مجاهده در راه خدا 
پرداخت و روزى آه به شهادت رسيد و به لقاء محبوب شتافت و روزى آه دوباره زنده 

 .و برانگيخته خواهد شد



 

 

 

 بخش دّوم

 )عليه السالم(شخصيت حضرت امام باقرهايى از  برداشت

 

تو به حّق، فرزند رسول خدا :  عرضه داشت)عليه السالم(ابرش آلبى به امام باقر. ١
امّيه دست از سر ما  اى بنى: سپس به سمت هشام بن عبد الملك رفت و به او گفت. هستى

باشد،  ست مىبرداريد آه اين مرد داناترين مردم روى زمين به آنچه در زمين و آسمان ا
 .)١٥(چرا آه فرزند رسول خدا است

 .)١٦(من هيچگاه مانند او را نديدم: ابو اسحاق گويد. ٢

من نديدم آه دانشمندان هيچگاه در نزد آسى به : عبدالّله بن عطاء مّكى گويد. ٣
خضوع و آرنش )عليهم السالم(ه در برابر ابوجعفر محّمد بن علّى بن الحسيناى آ اندازه
من حكم بن عتيبه را ـ با همه بزرگوارى آه در . آنند، خضوع و آرنش آرده باشند مى

آن چنان نشسته بود )عليه السالم(ميان قوم خود داشت ـ ديدم آه در پيش روى امام محّمد باقر
 .)١٧(است  معّلم خود نشستهاى در برابر آه گويا پسربّچه

ِإنَّ في ذِلَك آليات (: فرمايد حكم بن عتيبه در تفسير آيه شريف قرآن آه مى. ٤

به خدا سوگند آه محّمد : گويد ، مىها است  به يقين، در اين، براى هوشياران عبرت;)ِلْلُمَتَوسِّمين
 .)١٨(آيه شريف بوده استبن على يكى از آسانى بود آه مصداق اين 

محّمد بن على را دست و پا بسته و در : عبدالملك بن مروان به حاآم مدينه نوشت. ٥
 .غل و زنجير به نزد من بفرست

آه برايت اى  اى اميرمؤمنان اين نامه: حاآم مدينه در جواب نامه عبدالملك نوشت
بلكه خيرخواهى است آه . نويسم به منزله مخالفت با تو يا رّد آردن دستور تو نيست مى

تر، زاهدتر و  امروزه در روى زمين فردى باعّفت. دهم از روى دلسوزى انجام مى
او از داناترين . ايد وجود ندارد تر از مردى آه شما او را از من طلب آرده باورع

آوشترين  م و در عبادت خداوند و فرمانبردارى از او سختترين مرد مردم، ماليم
                                                           

 .٢٨٦ / ٢المناقب .  ١٥
 .٢٠ / ٢ ق ٤الّشيعه  ، به نقل از اعيان٣٩٦ / ١ائّمتنا .  ١٦
 .٨٢ / ١١بحاراالنوار .  ١٧
 .٢١٢الغّمه  آشف.  ١٨



دارم آه اميرالمؤمنين عبدالملك متعّرض چنين شخصى  مردمان است و من ناپسند مى
 در حقيقت، خدا حال قومى را ;)ِإنَّ الّلَه ال ُيَغيُِّر ما ِبَقْوم َحّتى ُيَغيُِّروا ما ِبَأْنُفِسِهم(گردد، چرا آه 

عبدالملك از ديدن نامه والى خوشحال شد و فهميد . آنان وضع خود را تغيير دهنددهد تا  تغيير نمى
 .)١٩(آه او از روى خيرخواهى و دلسوزى اين نامه را برايش نوشته است

وگند آه من هرگز به خدا س:  عرض آرد)عليه السالم(هشام بن عبدالملك به امام باقر. ٦
تا زمانى آه امثال تو : همچنين به آن حضرت  عرض آرد. )٢٠(ام دروغى از تو نشنيده

در ميان قريش وجود داشته باشند، همواره قريش سرور و صاحب اختيار عرب و عجم 
 .)٢١(باقى خواهد ماند

من در برابر فقيهان و :  عرض آرد)عليه السالم(م باقرقتادة بن دعامه بصرى به اما. ٧
من حّتى در برابر ابن عّباس آه از بزرگان اصحاب پيامبر . ام دانشمندان بسيارى نشسته

اّما در پيش هيچ آدام از اين . ام  بوده است نيز حضور پيدا آرده)صلى اهللا عليه وآله(اآرم
شوم دلم به تپش و اضطراب نيفتاده  اى آه در برابر تو مضطرب مى بزرگان به گونه

 .)٢٢(است

هاى شما  من سينه:  عرض آرده است)عليه السالم(عبدالّله بن معّمر ليثى به امام باقر. ٨
دانم، ميوه درخت دانش  از آن شما و شاخ و  خاندان را خاستگاه رويش درخت دانش مى

 .)٢٣(ان استبرگ آن براى ديگر مردم

العابدين ابن  ابوجعفر محّمد بن زين: الّدين محّمد بن طولون گفته است شمس. ٩
 ملّقب به باقر پدر جعفر )رضي اهللا عنه(طالب حسين بن علّى بن ابى

جهت باقر وى بدين . القدر بوده است دانشمند و سّيدى جليل) عنهما الّله رضى(صادق
در لغت » تبقير«چرا آه . لقب گرفته است آه علم و دانش را گسترش بسيار داده است

 .عرب به معناى توسعه دادن است

اى و  اى آه سفره دانش را براى پرهيزگاران گسترده: شاعر در مدح او گفته است
 .)٢٤(اى اى بهترين آسى آه بر اساس فطرت، لّبيك گفته

                                                           
 .٨٥ / ٢ ق ٤الّشيعه  ، به نقل از اعيان٣٩٦ / ١ائّمتنا .  ١٩
 .٢٧٨ / ٢مناقب .  ٢٠
 .٨٨ / ١١بحاراالنوار .  ٢١
 .١٠ / ٤البيت  فى رحاب ائّمة اهل.  ٢٢
 .٢٢١ /الغّمة آشف.  ٢٣
 .٨١ /االئّمة االثنا عشر.  ٢٤

 وخير َمن لّبى على األجُبل*** يا باقر العلم ألهل التقى 



آسى . هاست آورى آننده دانش او شكافنده و جمع: محّمد بن طلحه شافعى گويد. ١٠
آسى است آه . است آه دانش خود را آشكار آرده و در ميان مردم برافراشته است

ش پاآيزه، جانش پاك و قلب او صاف و دانش. درخت نيكى نشاند و شاخ و برگش داد
او همه اوقات زندگى خود را به فرمانبردارى از خدا آباد ساخته و . اخالقش شريف بود

هاى تقّرب به خداوند در چهره او و  نشانه. در مقام تقوا و پرهيزگارى ثابت قدم بود
رفتارش ظهور پيدا آرده، پاآِى برگزيدگى از جانب خداوند در همه شئون زندگى او 

 .)٢٥( بودآشكار

محّمد بن علّى بن الحسين، : نويسد البالغه مى الحديد در شرح نهج ابن ابى. ١١
سرور فقيهان منطقه حجاز بوده است، مردمان از او و پسرش جعفر فقه را 

 .)٢٦(اند آموخته

او آسى است آه همواره به :  گويد)عليه السالم(ابونعيم اصفهانى درباره امام باقر. ١٢
هاى  ياد خدا و داراى حضور قلب، در برابر خداوند متعال خاشع و در برابر سختى

ت او ابوجعفر محّمد بن علّى باقر از سالله دودمان نبّو. روزگار بسيار صابر بوده است
وى آسى است آه هم از جهت دينى داراى شرافت و هم از نظر حسب و . باشد مى

سخنانش همه در پند و اندرز و هشدار از عوارض و . نسب، واال و بلند مرتبه است
هاى زندگى بوده، اشك چشمش هميشه جارى و هميشه ديگران را از  خطرات راه

 .)٢٧(نموده است دشمنى و جدال نهى مى

چنين آورده  )عليه السالم(احمد بن يوسف دمشقى قرمانى درباره امام محّمد باقر. ١٣
 بدين جهت باقر ناميده )رضي اهللا عنه(منبع فضايل و افتخارات امام محّمد بن على باقر: است

 .شكافته شده است آه علم را مى

او به : ده است آهگونه هم گفته ش درباره اختصاص لقب باقر به آن حضرت اين
 نقل نموده به )صلى اهللا عليه وآله(خاطر روايتى آه جابر بن عبدالّله انصارى از پيغمبر اآرم

صلى اهللا عليه (پيامبر اآرم: جابر بن عبدالّله گويد. اين لقب اختصاص يافته است

ى آه نامش مانند نام اى جابر، نزديك است آه تو با فرزندى از فرزندان حسين مالقات آن: است فرموده)وآله

پس هنگامى آه او را ديدى . آند يعنى دانش و معرفت از سينه او فوران مى. شكافد او علم را مى. من است

 محّمد باقر در ميان برادران. سالم مرا به او برسان

                                                           
 . با اندآى اختالف٣٠٤، صواعق محرقه ٣٢٩ / ٢الغّمه  ، آشف٨٠الّسؤول  مطالب.  ٢٥
 .٢٠١العتبات المقّدسة المدخل إلى موسوعة .  ٢٦
 .٣/١٨٠اء االولي حلية.  ٢٧



العابدين بوده و  وى وصّى زين. العابدينگرديد خود جانشين پدر بزرگوارش حضرت زين
 .)٢٨(گيرد را پس از پدر بزرگوارش در دست م مىزمام امور امامت 

محّمد بن : گويد علّى بن محّمد بن احمد مالكى ـ معروف به ابن صّباغ ـ چنين مى. ١٤
فضيلت، رياست و  گذشته از آنچه را آه از دانش، آقايى، )عليهم السالم(على بن الحسين

امامت در او جمع آمده بوده، داراى ويژگى جود و آرم آشكار در ميان عوام و خواّص 
آرم آن حضرت در ميان تمام مردم زبانزد بوده و آن حضرت عليرغم . بوده است

 .)٢٩(بسيارِى عيال و وضع مالى متوّسط معروف به فضيلت و احسان بوده است

العابدين بن حسين بن علّى بن  ابوجعفر محّمد بن على زين: ابن خّلكان گويد. ١٥
آن ... گانه است ملّقب به باقر يكى از امامان دوازده) رضى الّله عنهم اجمعين(طالب  ابى

 .)٣٠(است حضرت دانشمندى بوده آه سيادت و بزرگى داشته

 از ميان فرزندانش )عليه السالم(العابدين وارث امام زين: احمد بن حجر گفته است. ١٦
لقبش . آه عبادت، دانش و پارسايى او را به ميراث برده باشد ابوجعفر محّمد باقر است

يعنى باقر از ريشه بقر االرض يعنى شكافتن زمين و شيار آردن آن گرفته شده است و 
شود آن حضرت نيز  ن از دل زمين با آندن و شكافتن خارج مىهاى پنها آه گنج همچنان

هاى پنهان معرفت را از زمين دانش استخراج نموده  ها را شكافته و گنج سينه دانش
هاى پنهان معارف و حقيقت  گنج)عليه السالم(بينيم امام محّمد باقر است، لذاست آه مى

اى آه  ه جامعه نمايانده است به گونهاحكام و ِحَكم و لطايف را آنچنان استخراج آرده و ب
شان نابينا است و نيز آسانى آه باطن و نهانخانه دلشان  بين تنها آنان آه چشم حقيقت

 .آآنده از امراض قلبى باشد از ديدن آن امتناع مىورزند

آننده دانش،  او شكافنده دانش، جمع: از اينجا است آه درباره او گفته شده است
 برافرازنده دانش بوده، قلبش پاك و علم و عملش مطّهر، جانش انتشاردهنده دانش،

اش با  مبّراى از هر پليدى و اخالقش آآنده از شرافت بوده، همه اوقات زندگى
فرمانبردارى خدا آبادان گشته و در مقامات عارفان داراى رسومى تا بدان پايه است آه 

در رابطه با سير و سلوك و وى . آنندگان از وصف آن عاجز گرديده است زبان توصيف
 .گنجد معارف و شناخت آلماتى دارد آه در اين مختصر نمى

                                                           
 .١١١ /اخبار الدول. ٢٨
 .٢٠١ /الفصول المهّمة.  ٢٩
 .٣١٤ / ٣وفيات االعيان .  ٣٠



در شرافت و جاللت قدر اين بزرگوار همين بس آه ابن مدينى روايت آرده آه جابر 
 به نزد آن حضرت رفته )عليه السالم(بن عبدالّله انصارى در زمان آودآى امام محّمد باقر 

. بر تو سالم رسانده است)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر خدا: ستو به آن حضرت عرض آرده ا
صلى (من در نزد پيامبر خدا: چگونه چنين چيزى ممكن است؟ جابر گفت: به جابر گفته شد

 نيز در دامن پيامبر نشسته و پيامبر با او )عليه السالم( نشسته بودم، امام حسين)اهللا عليه وآله
اى جابر، از اين حسين :  به من فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(رمآردند، آنگاه پيغمبر اآ بازى مى

پس هنگامى آه روز قيامت برپا گرديد، منادى از جانب حق ندا . فرزندى متوّلد خواهد شد آه نام او على است

سپس از آن . آند آه سّيد عابدان يا سرور عبادت آنندگان برخيزد و فرزند حسين، على برخواهد خواست مى

پس اى جابر، اگر آن فرزند را ديدى سالم مرا به او . ، فرزندى متوّلد خواهد شد آه نام او محّمد استفرزند

 .)٣١(برسان

يك از فرزندان حسين آسى مانند  از هيچ: محّمد امين بغدادى سويدى گويد. ١٧
تلف ادبى را به منصه ظهور هاى مخ  علم دين، سّنت، ِسَير و رشته)رضي اهللا عنه(ابوجعفر

 .)٣٢(نگذاشته است

 

                                                           
 .٣٠٥ /الصواعق المحرقه.  ٣١
 .٧٢ /سبائك الذهب.  ٣٢



 

 



 

 

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت حضرت امام باقر جلوه

 

اى آه براى امامت و رهبرِى اّمت الزم است، همگى در  هاى پسنديده تمام صفت
 . جمع گرديده بود)عليه السالم(شخصّيت امام ابوجعفر محّمد باقر

الّشأن به واسطه برخوردارى از استعدادهاى عظيم روحى و  اين پيشواى عظيم
عقلى، فضائل نفسانى و اخالقّيات واال توانسته بود در ميان همه بزرگان و مصلحان 

اين خصوصّيات در آنار حسب و نسب . نظيرى دست پيدا آند جامعه به برجستگى بى
شود تشكيل   ختم مى)ى اهللا عليه وآلهصل(شريف و روشن آن حضرت آه به پيامبر اآرم

 را در عاليترين درجه انسانّيت قرار )عليه السالم(ساختارى شخصّيتى دادند آه امام باقر
 .دهد مى

 نسبت به اّمت خود آه اّمت اسالم باشد بيشترين )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
گاه راضى   هيچ)اهللا عليه وآلهصلى (پيامبر اآرم. مشغولى و شديدترين احتياط را داشتند دل

بلكه آن . ها قرار بگيرد ها و مّلت نبودند آه اّمت اسالمى در طبقات پايين قافله اّمت
حضرت بسيار عالقمند بودند آه اّمت اسالمى داراى عّزت و آرامت و بزرگوارى بوده 

 براى و چنان آه قرآن شريف نيز تصريح فرموده است، اين اّمت بهترين اّمتى باشد آه
براى مسأله خالفت و امامت )صلى اهللا عليه وآله(بنابراين پيامبر اآرم. مردم پديدار گشته است

اهمّيت بسيار زيادى قائل شده، بيشتر از هر مسأله و قضيه ديگرى از مسائل دينى به 
مسأله خالفت و امامت پرداختند و مسلمانان را در رابطه با آن راهنمائى و ارشاد 

ا آه امامت و رهبرى مهمترين پايه و بنيان استوار براى پيشرفت هر اّمتى چر. فرمودند
 براى )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم. باشد هاى فكر، اجتماع و سياست مى در عرصه

بيت خود آن حضرت و معصوم بودند،  تصّدى اين امر مهّم ائّمه طاهرين را آه از اهل
همانان آه هيچگاه و در هيچ شرايطى با . تصاص دادانتخاب آرد و اين امر را به آنان اخ

هاى ماّدى عمل نكرده و همواره در همه رفتار و آردار خود اطاعت خداوند و  انگيزه
 .دادند مصالح اّمت اسالم را بر هر انگيزه و هدف ديگرى ترجيح مى



نسانى  در اخالق، منش و رفتار خود جامع تمام آماالت ا)عليه السالم(امام محّمد باقر
عليه (العابدين آن حضرت پس از پدر بزرگوارش حضرت امام سّجاد امام زين. بوده است

 . حقيقتًا شايستگى امامت آبراى اّمت اسالم را داشت)السالم

اند به  شمار آن حضرت ذآر آرده همه آنچه را آه آتابهاى تاريخ درباره فضايل بى
 و بزرگى آن امام همام است، اآنون آران فضيلت اى در برابر اقيانوس بى مثابه قطره

ما نيز به اندآى از آنچه را آه آتابهاى تاريخ در رابطه با خلق و خو و رفتار و منش 
 :آنيم اى گذرا مى اند اشاره حميده آن حضرت ذآر نموده

 

 صبر و بردبارى

عليه (صبر و بردبارى از بارزترين صفات حضرت امام ابوجعفر محّمد باقر

نويسان بر اين نكته اّتفاق نظر دارند آه آن حضرت هيچگاه در  مه تاريخه. است)السالم
برابر آسانى آه به آن حضرت ستم و تعّدى روا داشته بودند مقابله به مثل و برخورد 

آن . بلكه هميشه مقابله آن حضرت با احسان و نيكويى بوده است. دادند سوء انجام نمى
داشتند با گذشت و نيكى  حضرت ستم روا مىحضرت هميشه در مقابل آسانى آه به آن 

نويسان موارد بسيارى از صبر و بردبارى عظيم آن امام  تاريخ. اند آرده برخورد مى
 :از آن جمله است. اند همام ذآر آرده

 حمله آورده، آن )عليه السالم(به امام باقر) مسيحى يا يهودى(مردى از اهل آتاب . ١
 : با آالمى تلخ به آن حضرت گفتحضرت را مورد توهين قرار داده،

شبيه » باقر«آه از نظر لفظى به آلمه » َبَقر«آلمه (» !تو بقر هستى; ! أنت بقر«
 ).باشد است به معناى گاو مى

اى خندان با جوانمردى آامل رو به او آرده   با مالطفت و چهره)عليه السالم(امام
 :فرمود

 .»نه، من باقر هستم«

 :مرِد آتابى، حيا نكرده و باز به آن حضرت خطاب آرد و گفت

 »!تو فرزند زن آشپز هستى«

 : با تبّسمى مليح نه تنها از حرف او ناراحت نشده بلكه به او فرمودند)عليه السالم(امام

 .»اين شغل و حرفه او بوده است«

گونه  ايناّما مرد آتابى باز دست از گمراهى و لجاجت برنداشته و آن حضرت را 
 :مورد خطاب قرار داد آه



 »!اى تو فرزند زنى سياه و زنگى و هرزه بوده«

بلكه با مالطفت تمام به او پاسخ .  از سخن او در غضب نشدند)عليه السالم(امام باقر
 :دادند

 .گويى خدا تو را ببخشد گويى خدا آن زن را ببخشد، و اگر تو دروغ مى اگر تو راست مى

وى با ديدن چنين اخالقى آه .  مبهوت شد)عليه السالم(ق امام باقرمرد آتابى از اخال
 گرديد و در همان مجلس )عليه السالم(شبيه اخالق پيامبران است شيفته و فريفته امام باقر

 .)٣٣(اسالم خود را آشكار آرده و طريق حق را آه طريق اهل بيت باشد در پيش گرفت

عليه (انگيز صبر و بردبارى امام باقر از ديگر مظاهر باشكوه و شگفت. ٢

 :توان به داستان زير اشاره آرد مى)السالم

 آمد و به مى )عليه السالم(اند آه مردى شامى به مجلس درس امام محّمد باقر آورده
عليه (او بسيار شيفته مباحث علمى امام باقر. داد درس آن حضرت گوش فرا مى

 : آرده، به آن حضرت گفت)عليه السالم(اّما روزى با تندى رو به امام باقر. گرديده بود)السالم

، گمان نكنى آه من از روى دوستى و محّبت به تو به مجلس درست حاضر !محّمد
بت به آسى در روى زمين بيشتر از تو و اهل بيت تو بلكه من نس. چنين نيست. شوم مى

و به اين مطلب اعتقاد قلبى دارم آه اطاعت و پيروى از فرامين خداوند و . آينه ندارم
. فرامين اميرالمؤمنين آه خليفه مسلمانان است در بغض و ناپسند داشتن شما خاندان است

لمات تو از نظر ادبى زيباست به بينم مرد فصيحى هستى و الفاظ و آ اّما از آنجا آه مى
 !!.آيم سوى تو مى

از آن پس آن .  نگاهى از روى لطف و دلسوزى به او انداختند)عليه السالم(امام باقر
حضرت او را بيش از پيش غرق در احسان و نيكويى آردند تا حّدى آه آن مرد متنّبه 

و دشمنى به دوستى و او از حالت آينه . شده و راه حّق و حقيقت بر او آشكار گرديد
 منتقل گرديد، تا آنجا آه تا هنگام مرگ مالزم محضر امام )عليه السالم(واليت امام باقر

 بر او نماز )عليه السالم( بود و در هنگام مرگ وصّيت آرد تا امام باقر)عليه السالم(باقر
 .)٣٤(بگذارد

اش  هايى از خلق عظيم جّد گرامى  جلوه)يه السالمعل(اين سجاياى اخالقى بلند امام باقر
هاى   بود آه توانست با اخالق واالى خود ميان قلب)صلى اهللا عليه وآله(حضرت پيامبر اآرم

                                                           
 .٣٨٣ / ٢البحار  ، مستدرك١٤٢ /، االنوارالبهّيه٢٨٩ / ٤٦، بحاراالنوار ٣٣٧ / ٣طالب  مناقب آل أبى.  ٣٣
 .٦٦ / ١١بحاراالنوار .  ٣٤



مردم انس و الفت ايجاد نموده و به احساسات و عواطف مردم وحدت بخشيده و همگان 
 . آلمه توحيد جمع نمايدگرايى و تحّزب و تشّتت و جدايى بر ها فرقه را پس از سال

 

 )عليه السالم(صبر امام باقر

بوده )صلى اهللا عليه وآله(بيت پيامبر اآرم صبر يكى از صفات ذاتى ائّمه پاآيزه از اهل
آنان . هاى زمانه صبر آردند هاى روزگار و مرارت آنان بر تمام سختى. است

. ها ناتوان بوده است نها نيز از آشيدن بار آ هايى را به جان خريدند آه آوه مصيبت
هايى از محنت و   بر روى خاك آربال با موج)عليه السالم(حضرت سّيدالّشهداء امام حسين

آه  درحالى. ربايد اى مى رنج و مشّقت روبرو گرديد آه هوش از سر هر انسان زنده
آه آنم چرا  خداوندا بر قضاء تو صبر مى: فرمود آه اين آالم زيبا را در زير لب ترّنم مى

 .معبودى جز تو وجود ندارد

 نيز مانند پدران پاآش در راه تحّمل سختى و محنت و مصيبت )عليه السالم(امام باقر
 :آنيم هائى از اين صبر عظيم توّجه مى اآنون به نمونه. راه صبر را پيشه آرده است

هايى آه بر ائّمه اطهار خصوصًا امام  ترين مصائب و ناراحتى يكى از سخت. ١
عليهم (بيت  وارد شده بود ربودن مقام خالفت بوده آه حّق مسّلم و قطعى اهل)عليه السالم(باقر

صلى ( بوده و ديگر اعالم سّب و لعن پدران گرامى آن حضرت بر منبر پيامبر اآرم)السالم

. شنيدند ها را همواره مى اين اهانت)عليه السالم(امام باقر.  و گلدسته مساجد بود)اهللا عليه وآله
اى بر زبان جارى آنند  ها صبر پيشه آرده و امكان اين آه حّتى آلمه ّما در برابر آنا

خوردند و امر اين  آن حضرت راه صبر پيشه آرده و خشم خود را فرو مى. نداشتند
آردند آه در روز قيامت به حّق در ميان بندگان  ستمگران را به خداوندى واگذار مى

 .خود قضاوت خواهد آرد

 با آن روبرو بوده و بر آن صبر )عليه السالم(هايى آه امام باقر از ديگر مصيبت. ٢
مزدوران . گرديد  وارد مى)عليهم السالم(بيت آردند، فشار شديدى بود آه به شيعيان اهل مى

آرده و آنان را  سلطنت اموى شيعيان را حّتى در زير سنگ هم تعقيب و جست و جو مى
 )عليه السالم(در همين حال حضرت امام باقر. سپردند اموى مىبه دست جّالدان حكومت 

چرا آه حكومت اموى بر آن حضرت . گونه فّعاليت و حرآتى نداشت قدرت هيچ
اى آه آن حضرت در ارتباط با شيعيان  هاى شديدى روا داشته، هرگونه خواسته مراقبت

 .است نموده خود داشته است به آّلى رّد مى



عليه (اى از صبر و بردبارى عظيم امام باقر  عنوان نمونهنويسان به تاريخ. ٣

 :اند اين داستان را نقل آرده)السالم

ناگهان از خانه آن . آن حضرت روزى با اصحاب خود در جلسه درس نشسته بود
نزد آن حضرت )عليه السالم(يكى از غالمان امام باقر. حضرت صداى فرياد بلندى شنيده شد

در پاسخ او  )عليه السالم(امام باقر. به آن حضرت عرض آردآمد و مطلبى را خصوصى 
 :فرمودند

زنان را از . و هرآنچه از ما گرفت در حقيقت از آن خود او بود. شكر خداوند را بر آنچه به ما داد

به مادر طفل نيز . آنيداز خداوند براى خود طلب آرامش . گريه بازدار و او را تجهيز و آفن نماييد

بگوييد آه تو در اين ماجرا هيچ گناهى ندارى و به خاطر ترس و وحشت و درد و ناراحتى آه از اين 

 .واقعه بر تو وارد آمد تو را در راه خدا آزاد آردم

 . به دنباله سخنان خود پرداخت)عليه السالم(پس از اين موضوع امام باقر

سؤال آردن از چگونگى جريان را پيدا حاضران از هيبت آن حضرت  جرأت 
ما آار :  عرض آرد آه)عليه السالم(سپس بار ديگر آن غالم برگشت و به امام باقر. نكردند

 دستور فرمود تا به )عليه السالم(در اين هنگام امام باقر. ايم تكفين او را به پايان رسانده
ن او به پاخيزند و به همراه آن حضرت  براى نماز بر جنازه فرزند آن حضرت  و دف

اين آودك از آنيزى آه به او حامله بود سقط شد و از دنيا «: ها فرمود ياران خود خبر داد و به آن

 .)٣٥(»رفت

 پسرى داشت آه بسيار در نزد آن )عليه السالم(اند آه امام باقر همچنين روايت آرده. ٤
از قضا آن فرزند . داشت آن حضرت  وى را بسيار دوست مىحضرت  محبوب بود و 

دانستند آه آن حضرت  چه   چون مى)عليه السالم(به بيمارى مبتال گرديد و ياران امام باقر
. اش بيمناك گرديدند مند است، بر جان آن حضرت  و سالمتى اندازه به اين فرزند عالقه

م آرام گرفته و صبر پيشه آردند، ياران به اّما ديدند هنگامى آه آن طفل از دنيا رفت اما
 عالقه شما به اين طفل و )صلى اهللا عليه وآله(اى فرزند پيامبر خدا: آن حضرت عرضه داشتند

اّما اآنون آه . تابى شما در بيمارى او به حّدى بود آه ما بر سالمتى شما بيمناك شديم بى
عليه (ايد، امام باقر و صبر پيشه نمودهبينيم آه شما آرامش يافته  او از دنيا رفته است مى

 با دلى ماالمال از آرامش، طمأنينه و رضايت به قضاى الهى در پاسخ آنان )السالم
پسنديم واقع گرديد  خوانيم، اّما اگر آنچه ما نمى پسنديم خدا را مى ما براى دست يافتن به آنچه مى«: فرمودند

                                                           
 .٢١٨ /عيون االخبار و فنون اآلثار.  ٣٥



بوده، لذا با آارى آه مورد پسند و رضايت خداوند است مخالفتى آنيم آه اين امر مورد پسند خداوند  يقين مى

 .)٣٦(»داريم روا نمى

 در برابر گزش حوادث سوزناك دنيا خود را با سالح صبر و )عليه السالم(امام باقر
اى پوالدين   ارادههاى زمانه با آن حضرت  با فجايع و مصيبت. بردبارى مسّلح آرده بود
 بدون هيچ گونه ناراحتى و دل )عليه السالم(امام باقر. گرديد رو مى و ايمانى راسخ روبه

يابى به اجر و  دست  نموده و در اين راه جز هاى روزگار را تحّمل مى زدگى، مصيبت
 .پاداش در نزد خداوند متعال هدف و غرض ديگرى نداشتند

 

 )عليه السالم(آرم و سخاوت امام باقر

آرم و بخشندگى از آشكارترين فضايل و مكارمى بود آه همه ائّمه از اهل بيت 
آنان همواره دستانى گشاده داشته و .  بدان ممتاز بودند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

درباره فضل و آرامت و جود اهل . مانند بود شان به فقرا و نيازمندان بسيار بى سخاوت
 : شاعر چنين گفته است)السالمعليهم (بيت

رويه و سّنِت بزرگوارى و عّزتى يافت شود، ) اهل بيت پيامبر(اگر پيش از ايشان «
اگر به سوى آنان . ها فاصله خواهد داشت هر آينه آه با رتبه بزرگوارى آنان فرسنگ

هايشان بخشندگى و آرمى، خواهى ديد آه با وجود آن هرگز محتاج  بروى در ميان خانه
 .]آنند چون پيش از خواهش حاجتت را برآورده مى[رخواست و خواهش نخواهى بودد

 .)٣٧(آشد چرا آه پرتوهاى نور نبّوت و مكارم اخالق در ُخرد و آالنشان زبانه مى

 

 فطرتًا دوستدار خير، نيكوآارى، عطا و دهش به مردم و )عليه السالم(امام محّمد باقر
 .شاد آردن دل آنان بود

 

 الف ـ بزرگداشت نيازمندان

زمندان را از اخالق واالى آن حضرت  اين بوده است آه آن حضرت  فقرا و نيا
ها غلبه نكند و  برده تا ذّلت احتياج بر آن ها را باال مى نموده، شأن آن بسيار احترام مى

اند آه به خانواده و  نويسان اين گونه نگاشته ها ديده نگردد، تاريخ اثرى از آن در آن

                                                           
 .٥٧ /عيون االخبار; ٥٢ / ٥١تاريخ دمشق .  ٣٦
 .٢٢٧المهّمه  الفصول. ٣٧

 لوجدته منهم على أميال*** يوجد عرف مجدقبلهم  لو آان
 مواقف التسآلآرمًا يقيك *** إن جئتهم أبصرت بين بيوتهم 

 متوقد في الشيب واالطفال*** نور النبوة والمكارم فيهم 



ها آمد، هنگامى آه به  اهل بيت خود سفارش آرده بود، اگر سائل و نيازمندى به نزد آن
اى بنده خدا بگير آه : اى سائل اين را بگير، بلكه به او بگويند: دهند نگويند و چيزى مىا

 .)٣٩(ها را با بهترين نامهايشان صدا بزنيد آن :اند آن حضرت همچنين فرموده. )٣٨(مبارآت باشد

 

 ب ـ آزاد آردن بندگان

 بسيار به آزاد آردن بندگان و رهايى دادنشان از زنجير بندگى )عليه السالم(امام باقر
رسيد  آن حضرت  يك خانواده برده را آه تعدادشان به يازده نفر مى. عالقه وافرى داشت
بنده داشت آه در هنگام اند آه آن حضرت شصت  همچنين آورده. )٤٠(يكجا آزاد فرمود

 .)٤١(ها را آزاد فرمود وفات يك سّوم از آن

 

 ج ـ نيكى به اصحاب و ياران

 هيچ چيز را در دنيا بيشتر از نيكوآارى نسبت به برادران ايمانى )عليه السالم(امام باقر

 آن حضرت  هيچگاه از نيكوآارى به دوستان و اصحاب خود خسته. داشت دوست نمى

شد و همواره درصدد نيكى به آسانى بود آه به سمت آن حضرت آمده و به آرم آن  نمى

 اين گونه )عليه السالم( به فرزند خود امام صادق)عليه السالم(امام باقر. حضرت  اميدوار بودند

وصّيت آرد آه پس از وفات او به اصحاب و يارانش مستمّرى بدهد تا آنان براى انتشار 

 .)٤٢( در ميان مردم فراغت بال داشته و غم روزى نداشته باشنددانش و پخش آن

 

 د ـ صدقه دادن آن حضرت  به فقراى مدينه

هنگامى آه . آرد  به گدايان و فقيران يثرب بسيار نيكويى مى)عليه السالم(امام باقر

مدينه شماره آردند به هشت هزار دينار بالغ صدقات آن حضرت  را بر نيازمندان 

صدقه : فرمود داد و مى  هر روز جمعه يك دينار صدقه مى)عليه السالم(امام باقر. )٤٣(گرديد

 .)٤٤(دادن در روز جمعه چند برابر صدقه دادن در روزهاى ديگر ثواب دارد

                                                           
 .٢٠٨ / ٣االخبار  عيون.  ٣٨
 .١٥٨ /البيان و التبيين.  ٣٩
 .٢/١٧٦فراس  به نقل از شرح شافيه ابى.  ٤٠
 .همان منبع.  ٤١
 .١٢٤ / ١) عليه السالم(حياة االمام محّمد الباقر.  ٤٢
 .١٧٦ / ٢شرح شافيه ابوفراس .  ٤٣
 .١٢ / ٤) معليهم السال(البيت فى رحاب ائّمة اهل.  ٤٤



 در ميان اهل بيت از )عليه السالم(اند آه امام باقر نويسان ذآر آرده تاريخ

در عين حال آن حضرت آنچه آه در . )٤٥(ترين آنان بوده است درآمدترين و پرهزينه آم

راويان . بخشيده است ها مى  راحتى فقرا و محرومان به آندست داشته براى خوشى و

هايى از  اند آه در اينجا نمونه نظير ذآر آرده موارد بسيارى از اين جود و بخشش بى

 :بينيم آن را مى

 گاه پانصد درهم، ششصد درهم )عليه السالم(امام باقر: سليمان بن قرم روايت آند آه. ١
ود و هيچگاه از نيكوآارى نسبت به برادران و همچنين نم تا هزار درهم به ما بخشش مى

آمدند خسته و دلگير  آسانى آه به اميد آرم و بزرگوارى به نزد آن حضرت مى
 .)٤٦(گرديد نمى

 رفته و شكايت نيازمندى )عليه السالم(به نزد امام محّمد باقر: حسن بن آثير گويد. ٢
 )عليه السالم(ن و اصحاب را به آن حضرت گفتم، امام باقرخود و عدم رسيدگى و آمك يارا

نيازى و دارايى  بدترين برادران آسى است آه در حال بى: از شنيدن اين سخن متأّثر شده و فرمودند

سپس به .اّما چون فقير و نيازمند گرديدى با تو قطع رابطه آند. دائم به تو سر بزند و با تو رابطه داشته باشد
اى آه در آن هفتصد درهم بود بياورد و آن را به آن مرد داده  مر آردند آيسهغالم خود ا
 .)٤٧(ات برسان و چون تمام شد به من خبر بده ها را به مصرف خود و خانواده اين پول: فرمودند

 همواره به آسانى آه به مجلس درس ايشان رفت و آمد )عليه السالم(امام باقر. ٣
آن . دادند نمودند بذل و بخشش داشته و به آنان از صد تا هزار درهم پول مى مى

توان به  از جمله آنان مى. داشتند حضرت  مجالست و همنشينى با آنان را دوست مى
پول و لباس را به خانه )عليه السالم(امام باقر. عمرو بن دينار و عبدالّله بن عبيد اشاره آرد

 .)٤٨(ها را براى شما آماده آرده بوديم ما از اّوِل سال اين: ودفرم فرستاد و مى آنان مى

وقتى برادران دينى به : آند آه  روايت مى)عليه السالم(سلمى آنيز امام محّمد باقر. ٤
ا از غذاهاى گوارا ه آمدند، آن حضرت  پيش از آنكه به آن  مى)عليه السالم(نزد امام باقر

ها درهم و دينار عطا آند  ها بپوشاند و به آن هاى خوب به آن بخوراند، لباس
.  را از اين آار نهى آرد)عليه السالم(گذاشت تا از نزدش خارج شوند، سلمى امام باقر نمى

ينى جز اى سلمى، در دنيا بعد از شناخت خداوند و معرفت د:  به او فرمودند)عليه السالم(امام باقر

                                                           
 .١٢ / ٤) عليهم السالم(البيت فى رحاب ائّمة اهل.  ٤٥
 .٢٩٩ /االرشاد.  ٤٦
 .٦٣ / ٢الّصفوه  صفة.  ٤٧
 .٢٢٩ /، ارشاد٢١٧ /٣اآلثار  االخبار و فنون عيون.  ٤٨



دنيا را فقط : فرمودند  و آن حضرت  همواره مى)٤٩(توان اميد داشت؟ برادران دينى به چه چيزى مى

 .)٥٠(نيكويى به برادران، آسب معارف و شناخت خداوند زيبا آرده است

 

 )عليه السالم(عبادت امام باقر

.  از پيشوايان اهل تقوا در تاريخ اسالم بوده است)عليه السالم(امام ابوجعفر محّمد باقر
آن حضرت  چنان خدا را شناخته بود آه شناخت خداوند همه جوهره ذات آن حضرت  

عليه (امام باقر. شده است را پر نموده و با قلبى پر از انابه به درگاه خداوند حاضر مى

. آورده است  نهايت اخالص را به آار مى در عبادت و فرمانبردارى خداوند متعال)السالم
 :ها اشاره نمود توان به اين نكته هاى عبادت آن حضرت مى از جلوه

ايستاد  اند آه چون به نماز مى  درباره آن حضرت  گفته:الف ـ خشوع در هنگام نماز
 اين مطلب هيچ تعّجبى و. )٥١(گرديد از ترس خداوند رنگ رخسار مبارآش زرد مى

خداوندى آه جهان . چرا آه آن حضرت  عظمت خداوند متعال را درك آرده بود. ندارد
پس آن حضرت  نيز همچون . هستى را به وجود آورده و به آن حيات بخشيده بود

 .نمود پرهيزگاراِن انابه آننده خدا را عبادت مى

حّتى گفته شده است . پرداختند ه نماز مى بسيار ب)عليه السالم( امام باقر:ب ـ نماز بسيار
 و آارهاى )٥٢(خواندند روز يكصد و پنجاه رآعت نماز مى آه آن حضرت  در شبانه

شت، دا مربوط به مرجعّيت اّمت و مسائل علمى آن حضرت  را از بسيارى نماز باز نمى
چرا آه نماز به جهت ارتباط و رشته محكمى آه بين نمازگزار و خداوند متعال ايجاد 

 . بود)عليه السالم(نمايد محبوبترين و عزيزترين آار جهان در نزد امام باقر مى

 مسّلم است آه نزديكترين حالت يك بنده : در حال سجده)عليه السالم(ج ـ دعاى امام باقر
 )عليه السالم(بينيم امام باقر از همين جا است آه مى. سجده استبه خداوند متعال حالت 

همواره در حال سجود، قلب و احساسات خود را به سوى خداوند متعال منعطف آرده و 
خداوند را با دل بريدن آامل از همه چيز و در طبق اخالص نهادن دل و روح، به 

ر آتب ادعيه، دعاهاى بينيم د به همين جهت است آه مى. نشسته است مناجات مى
 :از آن جمله. نقل گرديده است )عليه السالم(بسيارى براى حالت سجده از امام باقر

                                                           
 .٦٣ / ٢صفة الّصفوه .  ٤٩
 .همان.  ٥٠
 .٤٤ / ٥١ك تاريخ ابن عساآر .ر.  ٥١
 .١٨٢ / ٣االولياء  ، حلية٤٤ / ٥١، تاريخ ابن عساآر ١٢٥ / ١تذآرة الحّفاظ .  ٥٢



 روايت آرده است آه آن حضرت )عليه السالم(اسحاق بن عّمار از امام صادق. ١
آردم و به انتظار آمدن آن حضرت   من هميشه رختخواب پدرم را آماده مى: فرمودند

رفتند من  آمدند و به خواب مى  آه آن حضرت  به رختخواب مىهنگامى. نشستم مى
در شبى از شبها آمدن آن حضرت  . خوابيدم رفتم و مى برخاسته و به رختخواب خود مى

در آن وقت . من به جستجوى آن حضرت  به مسجد رفتم. به رختخواب به طول انجاميد
آه آن حضرت  در مسجد و ديدم . شب مردم به خواب رفته بودند و آسى در مسجد نبود

من صداى ناله آن . در حال سجود است و آسى در مسجد غير از آن حضرت  نيست
 :فرمود حضرت را شنيدم آه در حال سجده مى

سبحانك اللهم، أنت ربي حقًا حقًا، سجدت لك يا رب تعّبدًا ورّقًا، اللهم إّن عملي «

دك، وتب علّي إنك أنت التواب الّلهم ِقني عذابك يوم تبعث عبا... ضعيف فضاعفه لي

 ;»الرحيم

خداوندا تو پاك و منّزهى، خداوندا تو به حقيقت و باز هم به حقيقت پروردگار منى، خداوندا سجده من 

تو . بر تو از روى تعّبد و بندگى است، خداى من، آارهايم در برابر ذات مقّدس تو ضعيف و آم است

داوندا مرا از عذاب روز قيامت همان روزى آه بندگانت خ... آارهاى مرا به لطف و آرمت زياد آن

 .)٥٣(پذيِر مهربانى خداوندا توبه مرا بپذير چرا آه تو توبه. دارى حفظ آن را در پيشگاه خود به پا مى

آه  در حال سجود شنيدم )عليه السالم(از امام باقر: آند آه ابوعبيده حذاء روايت مى. ٢
 :فرمود مى

 إّال بّدلت سّيآتي حسنات، وحاسبتني حسابًا )صلى اهللا عليه وآله(اسألك بحق حبيبك محمد«

 ;»يسيرًا

دهم آه گناهان مرا تبديل به حسنات   سوگند مى)صلى اهللا عليه وآله(خدايا تو را به حّق حبيبت محّمد

 .نمايى و در هنگام حساب بر من آسان گيرى

 :ت  در دّومين سجده خود فرمودندسپس شنيدم آه آن حضر

 إّال ما آفيتني مؤونة الدنيا، وآّل هول دون )صلى اهللا عليه وآله(اسألك بحق حبيبك محمد«

 ;»الجنة

دهم آه مرا از طلب زاد و توشه دنيايم   سوگند مى)صلى اهللا عليه وآله(خدايا تو را به حّق حبيبت محّمد

 . جز بهشت داشته باشدآفايت آنى و هر بال و اندوهى آه فرجامى

 :سپس آن حضرت  براى سّومين بار به سجده رفته و در سجود خود فرمودند

                                                           
 .٣٢٢ / ٣فروع آافى .  ٥٣



 لّما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، )صلى اهللا عليه وآله(أسألك بحق حبيبك محمد«

 ;»وقبلت مّني عملي اليسير

م آه گناهانم را آم يا زياد ده  سوگند مى)صلى اهللا عليه وآله(خداوندا تو را به حّق حبيبت محّمد

 .بيامرزى و عملم را اگر چه آم و ناچيز است از من بپذيرى

 براى چهارمين بار به سجده رفته و به محضر خداوند )عليه السالم(سپس امام باقر
 :متعال عرضه داشتند آه

،  لما أدخلتني الجنة، وجعلتني من سّكانها)صلى اهللا عليه وآله(أسألك بحق حبيبك محمد«

 ;»ولّما نجيتني من سفعات النار برحمتك، وصلى اهللا على محمد وآله

دهم آه مرا وارد بهشت گردانده و   سوگند مى)صلى اهللا عليه وآله(خداوندا تو را به حّق حبيبت محّمد

هاى داغ آتش جهّنم برهانى و خداوند  از ساآنان آن قرار دهى و به لطف و رحمت خود مرا از زبانه

 .)٥٤( آلش درود فرستدبر محّمد و

 و انابه آن حضرت  به درگاه حّى متعال )عليه السالم(اين دعاها شّدت رابطه امام باقر
 .دهد را نشان مى

 

 )عليه السالم(حّج امام باقر

از شدند   هنگامى آه به حجِّ خانه خدا مشّرف مى)عليه السالم(امام ابوجعفر محّمد باقر
همه عاليق دنيوى به طور آامل بريده، به سمت خدا گرايش پيدا آرده و آثار خضوع و 

غالم آن حضرت ،افلح . گرديد خشوع و بندگى خدا در چهره آن حضرت  ظاهر مى
 قدم )عليه السالم(هنگامى آه امام باقر.  به سفر حّج رفتم)عليه السالم(من با امام باقر: گويد مى

به آن حضرت  عرض . م نهادند، صداى آن حضرت به گريه بلند شدبه درون مسجدالحرا
اگر آمى صداى خود را . پدر و مادرم فداى شما باد، مردم همه منتظر شما هستند: آردم

 .در حال گريه پايين بياورى بهتر است

خود را واى بر تو اى افلح، من صداى :  به اين آالم من اعتنا نكرد و فرمودند)عليه السالم(امام

آنم، باشد تا خداوند نظر رحمتى به من بياندازد و من به وسيله اين نظر رحمت در روز قيامت  به گريه بلند مى

 .رستگار گردم

                                                           
 .٣٢٢ / ٣فروع آافى .  ٥٤



 خانه آعبه را طواف نمودند و به پشت مقام ابراهيم آمده و )عليه السالم(سپس امام باقر
گاه آن   به پايان بردند ديدم آه سجده نماز را)عليه السالم(هنگامى آه امام باقر. نماز خواندند

 .)٥٥(حضرت  از اشك چشمانش خيس شده است

آنان به دور امام . در يكى از سفرهاى حّج حاجيان دور آن حضرت  را گرفتند
ضرت   ازدحام آرده و درباره مناسك حج و ديگر مسائل دينى از آن ح)عليه السالم(باقر

مردم از . دادند ها آامال جواب مى  نيز به همه آن)عليه السالم(امام باقر. آردند سؤال مى
در اين ميانه آسى سؤال آرد اين .  در شگفت شدند)عليه السالم(وسعت دانش امام باقر

 به پا خواست و )عليه السالم(شخص آيست؟ در اين هنگام بود آه يكى از اصحاب امام باقر
 :ند گفتبا صداى بل

ها است، اين بهترين آسى  آگاه باشيد آه اين شكافنده دانش پيامبران و آشكارآننده راه
است آه از پشت سرنشينان آشتى نوح به جا مانده است، اين فرزند فاطمه عذراء و 

است، وى رازدار جهان آفرينش  زهراى ارجمند است، اين باقى مانده خدا در روى زمين
 .)٥٦(اين برافراشته چراِغ هدايِت دين خداست. است على و فاطمهپسر محّمد و خديجه، 

 

 

 

 

  با خداوند متعال)عليه السالم(مناجات امام باقر

آن . آرد  در دل تاريك و ظلمانى شب با خداى خود نجوا مى)عليه السالم(امام باقر
، مرا دستور دادى و من فرمان تو را اجابت خداى من: فرمود حضرت  در مناجات خود چنين مى

حال، اين بنده توست آه . نكردم، و مرا از انجام دادن بعضى آارها نهى آردى، اّما من آن آارها را انجام دادم

 .)٥٧(در برابرت ايستاده است

 

 ياد خداوند متعال

زبان آن . اند  هميشه در حال ذآر و ياد خداوند متعال بوده)عليه السالم(امام باقر
حضرت  در اآثر اوقات در حال ذآر و تسبيح و تقديس خداوند متعال بوده در هنگام راه 

                                                           
 .١٣٠ /، نور االبصار٦٣ / ٢الّصفوه  صفة.  ٥٥
 .١٨٣ / ٤مناقب ابن شهرآشوب .  ٥٦
 .٦٣ / ٢الّصفوه  ، صفة٢٣٥، شماره )عليه السالم(، ترجمة محّمد بن على الباقر١٨٦ / ٣االوليا  حلية.  ٥٧



گفت نيز از  گفت، آن حضرت  حّتى در هنگامى آه با مردم سخن مى رفتن نيز ذآر مى
آرد و آنان را   فرزندان خود را جمع مى)عليه السالم(امام باقر. گرديد ياد خدا غافل نمى

آن . داشت آه تا هنگام طلوع خورشيد به ذآر و ياد خداوند متعال مشغول شوند وامى
فرمود و آن  را به خواندن قرآن امر مىحضرت  همچنين فرزندان و اهل بيت خود 

 .)٥٨(داد ها را آه قدرت بر خواندن قرآن نداشتند به ذآر خداوند فرمان مى دسته از بّچه

 

 زهد و پارسايى در زندگى دنيا

اهرى زندگى دنيا  در برابر همه زرق و برق و شكوه و جالل ظ)عليه السالم(امام باقر
آن حضرت  . زهد و پارسايى پيشه آرده و از زر و زيور و زينت دنيا رويگردان بود

بلكه همواره فرش مجلس آن حضرت  . هرگز در خانه خود اثاثيه تجّمالتى قرار نداد
 .)٥٩(حصير بود

 نسبت به زندگى دنيا ديدگاهى عميق و از روى بصيرت )عليه السالم(ديدگاه امام باقر
آرد و از  بينى آامل نگاه مى هاى زندگى دنيوى با روشن آن حضرت  به تمام جنبه. بود

هاى دنيوى پارسايى پيشه آرده و دل خاشع خود را به  همين جهت بود آه از همه لّذت
 .سوى خداوند متعال متوّجه ساخته بود

روزى به )عليه السالم(امام محّمد باقر: ى روايت شده است آه گفتاز جابر بن يزيد جعف
 .»اى جابر، من بسيار اندوهگين و نگران هستم«: من فرمودند

نگرانى و اندوه شما از چه سبب ايجاد : جابر رو به آن حضرت  آرده عرضه داشت
 شده است ؟

 : در پاسخ جابر اين گونه فرمودند)عليه السالم(امام باقر

ر، هر آس آه دلش در چشمه زالل دين خداوند عّزوجّل وارد شده باشد، ورود در اين چشمه اى جاب

اى جابر، دنيا چيست و چه ارزشى دارد و نهايت . آند جوشان او را از آنچه غير اوست مشغول مى

آن به آجا خواهد رسيد؟ آيا جز اين است آه نهايت دنيا و رسيدن آن مرآبى است آه بر آن سوار 

 .)٦٠(!و يا لباسى آه بپوشى و يا زنى آه به دست آورى؟شوى 

درباره موضوع ترغيب مردم به زهد و پارسايى در دنيا و رو آوردن به خداوند 
رتكب شدن گناه در آن، آلمات متعال و بر حذر بودن از فريفتگى به زرق و برق دنيا و م

 . نقل گرديده است)عليه السالم(درربار فراوانى از امام باقر

                                                           
 .٦ / ٤) عليهم السالم(البيت فى رحاب ائّمة اهل.  ٥٨
 .١٥٨ / ٢االسالم  دعائم.  ٥٩
 . با اندآى تصّرف١٣٤ ـ ١١٥ / ١،حياة االمام محّمد الباقر ٩/٣١٠البدايه و الّنهايه .  ٦٠



 .دهيم خاتمه مى )عليه السالم(هاى شخصيتى درخشان امام باقر در اينجا به بحث ويژگى
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 بخش نخست

 )عليه السالم(پرورش حضرت امام باقر 

 

اش از دو سبط   آه عناصر شخصيتى)عليه السالم(هاى امام محّمد باقر به واسطه تالش
و اين دو ريشه بزرگ و دو  گرفته شده )عليهما السالم(پيامبر اآرم امام حسن و امام حسين
هاى پاك متفّرع گرديده است حيات فكرى  اش از رِحم نسب پاك در او جمع آمده و شاخه

 .و علمى در جهان اسالم شكوفا گرديد

ترين چهره در  العابدين و درخشان پدر بزرگوار آن حضرت  سّيدالّساجدين و زين
 .ميان پيشوايان مسلمانان است

بى فاطمه دختر امام حسن  ز سّيده زآّيه پاك، بىمادر شريف آن حضرت  ني
هاشم بوده است،   سرور جوانان اهل بهشت از زنان بزرگوار بنى)عليه السالم(مجتبى
ب آرده  وى را به لقب صّديقه ملّق)عليه السالم(العابدين  و امام زين)٦١(عبداهللا اش ام آنيه
 درباره اين بانوى محترمه اين چنين اظهار نظر )عليه السالم(امام صادق. )٦٢(بودند

اّما . )٦٣(»است او زنى بسيار راستگو بود و در آل حسن زنى به مانند او يافت نشده«: اند آه فرموده
ها در جاللت قدر اين بانوى محترمه همين بس آه پاره تن  گذشته از همه اين حرف

بوده و در خانه و خاندانى پرورش ] امام حسن مجتبى[ )صلى اهللا عليه وآله(ريحانه رسول خدا
نور خداوند متعال اجازه داده است يافته آه به تصريح آيه شريف قرآن در سوره مبارك 

در . آرى. تا آن خانه در قدر و مرتبه برافراشته شده و نام خداوند متعال در آن ياد شود
 .شود تربيت مى)عليه السالم(دامن پاك چنين مادرى است آه امام محّمد باقر

ليه ع( جهان آفرينش بواسطه والدت يافتن امام پاك ابوجعفر محّمد باقر:نوزاد مبارك

ها قبل از والدتش   سال)صلى اهللا عليه وآله(همان آسى آه پيامبر اآرم.  نورانى گرديد)السالم
. اند صبرانه منتظر والدتش بوده  بى)عليهم السالم(بشارت به دنيا آمدن او را داده و اهل بيت

امامت و بر )صلى اهللا عليه وآله(چرا آه او نيز از جمله همان پيشوايانى بود آه پيامبر اآرم

                                                           
  .٣٨٤ / ٣، وفيات االعيان ٨٧ / ١تهذيب اللغات واالسماء .  ٦١
 .٢٨٧٩به نقل از الّدّر الّنظيم، چاپ مكتبة االمام اميرالمؤمنين، شماره رديف .  ٦٢
 .٤٦٩ / ١افى اصول آ.  ٦٣



ها را رهبران اّمت خود دانسته، جايگاه و مقام و مرتبه  ها تصريح آرده و آن رهبرى آن
والدت اين مولود پاك . دانست ها را با مقام و جايگاه و مرتبه قرآن شريف يكسان مى آن

 و به قول ديگرى در )٦٤(در شهر يثرب در روز سّوم ماه صفر سال پنجاه و شش هجرى
آن . )٦٥(سال پنجاه و هفت هجرى در روز جمعه اّول ماه رجب به وقوع پيوسته است

 و به قولى چهار سال آما اين آه خود حضرت نيز در روايتى به )٦٦(حضرت  سه سال
 قبل از شهادت )٦٨(و به ديگر قول دو سال و چند ماه)٦٧(اند  سال اشاره نمودههمين چهار

 .يا آمد در واقعه آربال، به دن)عليه السالم(جّد بزرگوارش امام حسين

بالفاصله پس از والدت اين مولود پاك مراسم والدت براى آن حضرت به اجرا 
اذان و اقامه در دو گوش مبارآش گفته شد و موهاى آن حضرت را تراشيده و به . درآمد

حضرت  عقيقه آرده و قوچى را نيز از آن . وزن آن موها نقره بر نيازمندان صدقه دادند
 .پس از قربانى گوشتش را به فقرا و نيازمندان صدقه دادند

در .  در زمان خالفت معاويه به وقوع پيوست)عليه السالم(والدت امام محّمد باقر
دورانى آه . اى آه شهرهاى اسالم از ظلم و ستم معاويه ناله و فرياد سر داده بودند زمانه

جور معاويه و واليان بيدادگرش آه شهرهاى اسالمى را از ها از ظلم و  فجايع و مصيبت
 .زد نمودند، موج مى ظلم و ستم و ترور و بيداد آآنده مى

اش رسول   جّد گرامى)عليه السالم(ها سال قبل از والدت امام محّمد باقر  ده:نامگذارى
هاى نبّوت  اين يكى از نشانه.  نام او را محّمد و لقبش را باقر قرار داد)صلى اهللا عليه وآله(خدا

آن حضرت  به مدد علم غيبى آه داشت از آينده درخشان .  بود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
سالله و نواده پاك خود خبر داد و اعالم آرد آه او علم و دانش را در ميان مردم منتشر 

هاى آينده داده، سالم و درود و تحّيات خود را به   را به نسلآند و بشارت آمدنش مى
 .القدر خود جابر بن عبدالّله انصارى براى او فرستاد دست صحابى جليل

 ابوجعفر بوده و غير از اين هيچ آنيه ديگرى )عليه السالم( آنيه امام باقر:آنيه
 .)٦٩(است نداشته

                                                           
 .١٢٤ / ١حّفاظ ال ، تذآرة٣١٤ / ٣االعيان  وفيات.  ٦٤
 .٩٤ /دالئل االمامه.  ٦٥
 .٣١٤ / ٣االعيان  ، وفيات١١١ /اخبار الدول.  ٦٦
 .٣٢٠ / ٢تاريخ يعقوبى .  ٦٧
 .٩٧٥به نقل از حسين بن عبدالوّهاب، عيون المعجزات، چاپ آتابهاى خّطى مكتبة االمام الحكيم، شماره رديف .  ٦٨
 .٩٤ /دالئل االمامه.  ٦٩



نشان )عليه السالم( هر آدام از القاب شريف امام باقر:)عليه السالم(قرهاى شريف امام با لقب
 :آن القاب عبارتند از. اى از شخصّيت عظيم آن حضرت  بوده است از جنبه

 امين. ١

چرا آه آن حضرت  از نظر شكل و شمايل ظاهرى شبيه جّدش رسول ; شبيه. ٢
 .)٧٠( بوده است)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 شاآر. ٣

 هادى. ٤

 صابر. ٥

 )٧١(شاهد. ٦

بوده )عليه السالم(ترين و مشهورترين القاب امام باقر ، و اين لقب از شايع)٧٢(باقر. ٧
» باقرين« را به همراه پدر بزرگوارش )عليه السالم(تا جايى آه حّتى امام صادق. است
اى در ادبّيات عرب است  البّته اين دو امام بزرگوار را از باب تغليب آه قاعده. نامند مى
 .)٧٣(نامند نيز مى» صادقين«

 را به رشته )عليه السالم(حال نويسان آه زندگى امام باقر نگاران و شرح همه تاريخ
 به اين )عليه السالم(اند بر اين نكته اتفاق نظر دارند آه ملّقب شدن امام باقر تحرير درآورده

هاى دانش را مورد موشكافى  لقب به خاطر اين بوده است آه آن حضرت  همه رشته
در زبان عربى به معناى شكافتن » َبقر«و » َبقر«آه باقر از ريشه چرا . قرار داده است

يابى آرده و مسائل پنهان و ناآشكار  ها را ريشه آن حضرت  تمام علوم و دانش. است
 .)٧٤(نموده است ها را آشف مى آن

ن آن حضرت  به لقب باقر را به خاطر قول ديگرى نيز آمده است آه ملّقب شد
چرا آه در اثر زيادى سجود پيشانى آن . زيادى سجود آن حضرت  ذآر نموده است

 .)٧٥(حضرت  حالت شكاف و باز شدن  پيدا آرده بوده است

نويسان بر اين نكته اّتفاق   تاريخ:)عليه السالم(به امام باقر ) عليه وآلهصلى اهللا(سالم و درود پيغمبر
 به صحابى بزرگوار خود جابر بن عبدالّله )صلى اهللا عليه وآله(نظر دارند آه پيامبر اآرم

                                                           
 .٤٦٤ / ٤ /١ ق الّشيعه اعيان.  ٧٠
 ).عليه السالم(الّتواريخ، حياة االمام الباقر ك جّنات الخلود، ناسخ.ر.  ٧١
 .٣٦ / ٢، نزهة الجليس ١٢٤ / ١الحّفاظ  تذآرة.  ٧٢
 .المقال نقل از شيخ طريحى، جامع.  ٧٣
 .١٨٣ /، عمدة الطالب٢١٣ /اآلثار االخبار و فنون عيون.  ٧٤
 . چاپ مكتبة االمام الحكيم٥/١٧٨االعيان  الّزمان فى تواريخ به نقل از مرآة.  ٧٥



عليه (انصارى مأمورّيت داد تا سالم و درود آن حضرت  را به نواده پاآش امام محّمد باقر

صبرانه منتظر والدت اين مولود پاك بود تا اين آه سفارش پيامبر   بىجابر. برساند)السالم
 به دنيا آمد )عليه السالم(هنگامى آه امام محّمد باقر.  را به انجام برساند )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

اى گرديد، جابر به مالقات او رفت و سالم و درود پيغمبر را به او  و نوجوان رسيده
هاى متعّددى درباره آيفّيت رساندن اين پيام از جابر به امام  ن داستاننويسا تاريخ. رساند

 :آنيم ها اشاره مى اند آه به تعدادى از آن  نقل آرده)عليه السالم(محّمد باقر

به )عليه السالم(العابدين به همراه امام محّمد باقر امام زين: آند ابن عساآر نقل مى. ١
اى : عرضه داشت )عليه السالم(جابر به امام سّجاد. دنزد جابر بن عبدالّله انصارى رفتن

فرزندم : پاسخ دادند)عليه السالم(فرزند رسول خدا، چه آسى به همراه شماست؟ امام سّجاد
 را گرفته به خود )عليه السالم(محّمد همراه من است، ناگاه جابر برخواست و امام باقر

!  مرگم نزديك شده است، اى محّمدحال دانستم آه گاه: چسبانيد و گريه آرد، سپس گفت
سؤال )عليه السالم(امام باقر.  بر تو سالم و درود فرستاده است)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر خدا

 چگونه؟: آرد

شنيدم آه درباره حضرت حسين بن  )صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم: جابر پاسخ داد
 : فرمودند مى)عليه السالم(على

 

او سرور عبادت . گويند شود آه به او علّى بن الحسين مى اين پسر من داراى فرزند پسرى مى

آند آه سرور عبادت آنندگان به پا  هنگامى آه روز قيامت برپا شد منادى ندا مى. آنندگان است

 شد علّى بن الحسين نيز داراى فرزند پسرى خواهد. آنگاه علّى بن الحسين به پا خواهد خواست. خيزد

اى جابر، هر گاه او را ديدى سالم مرا به او برسان، اى جابر بدان آه . نامند آه او را محّمد مى

مهدى اين اّمت از فرزندان همين پسر خواهد بود، و اى جابر بدان آه تو پس از ديدن اين پسر عمر 

 .)٧٦(آرد چندانى نخواهى

آند آه   نقل مى)عليه السالم(الّدين بن محّمد نقيب حلب با سند خود از امام باقر تاج. ٢
 :فرمود

آيستى؟ البّته جابر : جابر به من گفت. من بر جابر بن عبدالّله انصارى داخل شده و بر او سالم آردم

پدر و : من محّمد فرزند علّى بن الحسين هستم، جابر گفت: در آن زمان نابينا شده بود، به او گفتم

خواست پاى مرا نيز  من به او نزديك شدم، جابر دست مرا بوسيد و مى. مادرم به قربانت، نزديك بيا

                                                           
 .سى آتابخانه امام اميرالمؤمنينهاى عك ، از نسخه٤١ / ٥١به نقل از تاريخ ابن عساآر، .  ٧٦



بر خدا بر تو درود و سالم فرستاده بدان آه پيام: من پاى خود را آشيدم، آنگاه جابر گفت. ببوسد

اّما اى جابر جريان از . سالم و رحمت و برآات خداوند بر رسول خدا باد: است، من به جابر گفتم

پيامبر به من .  بودم)صلى اهللا عليه وآله(روزى در نزد پيامبر اآرم: چه قرار بوده است؟ جابر گفت

اهى آرد، تا هنگامى آه مردى از فرزندان مرا اى جابر، تو پس از من عمرى طوالنى خو: فرمودند

پس . خداوند به او نور و حكمت عطا خواهد آرد. گويند ببينى آه به او محّمد بن علّى بن الحسين مى

 .)٧٧(هر گاه او را ديدى سالم مرا به او برسان

زد و  نه قدم مىهاى شهر مدي جابر همواره در آوچه: الّدين صفدى گويد صالح. ٣
اى باقر، چه وقت تو را مالقات خواهم آرد؟ روزى از روزها در : گفت زير لب مى
اى  در اين هنگام به آنيزآى برخورد آه پسربچه. زد هاى مدينه قدم مى يكى از آوچه

اين محّمد : اين آودك آيست؟ آنيزك پاسخ داد: جابر به آنيزك گفت. در دامان او بود
ين است، ناگاه جابر آودك را گرفت و او را به سينه چسبانيد و سر و پسر علّى بن الحس

: سپس گفت. رساند فرزندم، جّدت پيامبر خدا بر تو سالم مى: دستش را بوسه داد و گفت
 .)٧٨(پس جابر در همان شب وفات آرد. اى باقر، خبر مرگ مرا به من دادى

هاى ظاهرى امام محّمد   ويژگى:)عليه السالم(محّمد باقرهاى ظاهرى امام  ويژگى
هاى ظاهرى و شكل و شمايل جّد بزرگوارش حضرت  همانند ويژگى)عليه السالم(باقر

 .)٧٩( بود )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

آن حضرت  همچنان آه از نظر شكل و شمايل ظاهرى شبيه جّد بزرگوار خود 
هاى اخالقى آه از امتيازات   بود در اخالق و ارزش)صلى اهللا عليه وآله(ت نبّى اآرمحضر

همان اخالق وااليى آه . آن حضرت  بود نيز با آن حضرت  شبيه و شريك بوده است
 .باعث برترى پيامبر اآرم بر ديگر پيامبران بوده است

 را اين گونه )معليه السال(يكى از معاصران آن حضرت  اندام ظاهرى امام باقر
گون  اش گندم  قامتى متوّسط داشت و چهره)عليه السالم(امام باقر: توصيف آرده است

همچنين  پوست صورتش لطيف و خالى بر چهره مبارك داشت، آن حضرت )٨٠(بود
 .)٨١(صدا و سر به زير بوده است آمرباريك، خوش
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انگيز  هاى شگفت  در زمان طفولّيت يكى از پديده)عليه السالم( امام باقر:هوش باال
تا جايى آه جابر بن عبدالّله انصارى با همه پيرى و مقام . هوش و ذآاوت بوده است

آمده و در پيشگاه آن حضرت  زانوى شاگردى بر  ن حضرت  مىعلمى بااليش به نزد آ
 و شناخت )عليه السالم(جابر از وسعت دانش امام باقر. آموخت زمين زده و از او درس مى

اى باقر، تو به مصداق آيه شريف : گفت آن حضرت  آن چنان مبهوت گرديده بود آه مى
يه الّسالم ـ آمده است، حكمت را در قرآن آه درباره حضرت يحيى ـ على نبّينا و آله و عل

 .)٨٢(اى هنگام طفولّيت از جانب خداوند دريافت نموده

 از خردسالى )عليه السالم(صحابه نيز به علم و فضل گسترده و سرشارى آه امام باقر
واب از همين رو در مسائل مشكلى آه در فهم و ج. بدان ممتاز گرديده بود آگاهى داشتند

بردند به محضر آن امام همام مشّرف شده و سؤال خود را از آن  آن راه به جايى نمى
اى  اند آه مردى از عبدالّله بن عمر مسأله نويسان آورده تاريخ. پرسيدند حضرت  مى

به سوى آن پسر برو ـ و به : آن گاه به آن مرد گفت. پرسيد آه وى از جواب آن درماند
ات را بپرس و هر گاه جواب تو را  اشاره آرد ـ و از او مسأله)سالمعليه ال(سمت امام باقر

رفت و مسأله خود را )عليه السالم(مرد به سمت امام باقر. داد مرا نيز از آن جواب آگاه آن
 در سّن خردسالى جواب آن مرد را  )عليه السالم(امام باقر. با آن حضرت در ميان گذاشت

. و جوابى آه امام به او داده بودند براى او بيان آردمرد به سمت ابن عمر رفت . دادند
عليه ( مبهوت شده بود امام)عليه السالم(ابن عمر آه از فهميدن جواب و بسيارى علم امام باقر

 :را اين گونه ستايش آرد آه)السالم

 .)٨٣(»آيد اينان خاندانى هستند آه فهم آنان از عالم غيب مى«

 را به دانش و فضيلت اختصاص داد و آنان را )عليهم السالم(ال ائّمه اهل بيتخداوند متع
به همان نيروى فهم و ادراك و حكمتى آه پيامبران و رسوالن خود را به آن مجّهز آرده 

 وارد )عليهم السالم(اى بر هيچ يك از ائّمه اهل بيت تا جايى آه هيچ مسأله. بود مجّهز ساخت
عليه (اند آه امام باقر نويسان آورده تاريخ. ز ايشان مخفى باشدگرديد آه جوابش ا نمى

 .دادند  سالگى به دقيقترين مسائل علمى پاسخ مى٩ در سّن )السالم

 هيبت و وقار )عليه السالم( در خطوط چهره امام باقر:)عليه السالم(هيبت و وقار امام باقر
شد، آن حضرت  با هيچ آس همنشين نگرديد مگر اين آه هيبت او در  پيامبران ديده مى

به نحوى آه آن شخص وادار به تعظيم و بزرگداشت آن حضرت  . دل آن همنشين افتاد
                                                           

 .٢٣٤ /علل الشرايع.  ٨٢
 .١٤٧ / ٤مناقب .  ٨٣



فقيه اهل بصره با آن حضرت  روبرو شد و از هيبت آن » قتاده«اند آه  آورده. گرديد مى
 : گفتحضرت  دلش به اضطراب افتاده و

صلى اهللا عليه (من محضر صحابِى پيامبر اآرم. ام من در نزد فقيهان بسيارى نشسته«

اّما از ديدن هيچ آدام از ايشان دلم اين چنين مضطرب . ام ابن عّباس را درك نموده)وآله
 .)٨٤(»نشد آه از ديدن شما و هيبت و وقارتان در دل من اين اضطراب ايجاد شده است

 اين جمله بوده )عليه السالم( نقش نگين انگشترى امام باقر:)عليه السالم(نقش نگين امام باقر
 همچنين انگشتر جّد بزگوارش حضرت )عليه السالم(امام باقر. )٨٥(»العّزة لّله جميعا«: است

اّن الّله بالغ «: ن آن اين جمله بودآرد آه نقش نگي  را به دست مى)عليه السالم(امام حسين
 و اين مسأله نيز از جمله مسائلى است آه بر انقطاع آامل آن حضرت  به )٨٦(»امره

سمت خدا و بريدن از ماّديات زندگى و ارتباط شديد آن حضرت با مبدأ عالم حكايت 
 .دارد
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 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى حضرت امام باقر

 

 به دو )عليهم السالم( همچون ساير ائّمه معصومين)عليه السالم(زندگى امام محّمد باقر
 :گردد مرحله مشّخص تقسيم مى

 مرحله قبل از به دست گرفتن رهبرى شرعى عاّم آه شامل رهبرى :مرحله اّول
والدت و پرورش يافتن تا زمان شهادت اين مرحله، مرحله . فكرى و سياسى باهم بود

 .باشد  مى)عليه السالم(پدر بزرگوارش حضرت امام سّجاد

 در اين مرحله از حيات شريفش با جّد بزرگوار خود )عليه السالم(امام محّمد باقر
عصر  هم )عليه السالم( و پدر بزرگوارش حضرت امام سّجاد)عليه السالم(حضرت امام حسين

همزمان )عليه السالم(  زمان اندآى را با جّد بزرگوارش امام حسينآن حضرت. بوده است
 .مّدتى آه حّداآثر پنج و حّداقل سه سال ذآر شده است. بوده است

حدود سى و )عليه السالم(العابدين اّما آن حضرت، با پدر بزرگوارش حضرت امام زين
دولت اموى در چرا آه . ساليانى بسيار سخت و دشوار. عصر بوده است چهار سال هم

 در طول اين )عليه السالم(امام باقر. ها در اوج قدرت و جبروت خود قرار داشت اين سال
 بوده )عليه السالم(العابدين مدت در تحت رهبرى و اوامر پدر بزرگوارش حضرت امام زين

ازه آن حضرت  انجام هاى آن حضرت  با نظر و اج ها و فّعاليت گيرى و همه موضع
 .گرفته است مى

 در اين مرحله از عمر شريفش معاصر با خالفت معاوية )عليه السالم(زندگى امام باقر
سفيان، يزيد بن معاويه، معاوية بن يزيد، مروان بن حكم، عبدالّله بن زبير،  بن ابى

 .عبدالملك بن مروان و قسمت زيادى از خالفت وليد بن عبدالملك بود

 از شهادت )عليه السالم( اين مرحله از حيات پربار حضرت امام محّمد باقر:دّوممرحله 
 ٩٥الحرام سال   در بيست و پنجم ماه محّرم)عليه السالم(پدر بزرگوارش حضرت امام سّجاد

اى است آه آن  مرحله)عليه السالم(اين مرحله از زندگى امام باقر. شود هجرى آغاز مى
 . و فكرى و سياسى عاّم اّمت اسالم را بر عهده گرفتندحضرت  مسئوليت رهبرى روحى



 مسئولّيت امامت شرعى تنها منحصر در )عليهم السالم(بر اساس مكتب فكرى اهل بيت
بلكه از نظر . رهبرى روحى يا فقط رهبرى سياسى و اداره حكومت و دولت اسالم نيست

 .شود  امامت، شامل هر دو جنبه مى)عليهم السالم(مكتب اهل بيت

 در اين مرحله از عمر شريفشان آه حدود نوزده سال به طول )عليه السالم(امام باقر
انجاميد، به ادامه راه امامان پيش از خود پرداخته و در اين راه با الهام گرفتن از اجداد 

ها و معارف و علومى آه خداوند متعال از خزانه غيب به آن   و دانش)عليهم السالم(طاهرش
صلى اهللا عليه (ده بود راه صحيح را براى تحّقق اهداف رسالت پيامبر اآرمحضرت  عطا آر

 . برگزيد)وآله

 )عليهم السالم(هاى مكتب اهل بيت ها توانست دانش اين امام بزرگوار در خالل اين سال
هايى از فقها و  هاى زندگى بر اّمت اسالم عرضه نموده و نسل را در همه عرصه

راى گروه نخبگان صالحى آه خّط رسالى صحيح اهل بيت را راويان را تربيت آرد آه ب
 .بپذيرند و در راه تحقيق اهداف واالى آن بكوشند و چون بنيان استوارى باشند

 در اين مرحله از عمر شريف خود با روزهاى آخر حكومت وليد )عليه السالم(امام باقر
بن عبدالعزيز، يزيد بن بن عبدالملك، همچنين اّيام خالفت سليمان بن عبدالملك، عمر 

عصر بوده و در زمان حكومت  عبدالملك و قسمتى از حكومت هشام بن عبدالملك هم
 .همين هشام و به دست يكى از آارگزاران ستمگر اين خليفه اموى به شهادت رسيدند

 در طول زندگى شريف خود همواره در مدينه منّوره ساآن بوده )عليه السالم(امام باقر
 در شهر مدينه نقش اّولين معّلم و )عليه السالم(گرى آوچ ننمودند، امام باقرو به شهر دي

آن حضرت مسجد جامع نبوى را . بزرگترين پيشواى حرآت علمى و فرهنگى را داشتند
 .دادند تبديل به دانشگاهى نموده بودند آه در آن به شاگردان خود درس مى

اى از دانشمندان بزرگ را به  از همين دانشگاه بود آه اين امام بزرگ مجموعه
دانشمندانى آه شرق و غرب زمين را درنورديده و دانش و . جهان بشرّيت عرضه آرد

دانشمندانى آه همه قشرهاى اّمت اسالم در برابر . معرفت را در آن پراآنده ساختند
 .اند هاى واالى آنان سر تعظيم فرود آورده شخصّيت

 



 



 

 

 

 بخش سوم

 سار جد و پدر  در سايه)ه السالمعلي(حضرت امام باقر

 

سار جّد گرامى و پدر بزرگوار خود را   دوران زندگى در سايه)عليه السالم(امام باقر
هاى اجتماعى و سياسى مختلف بود آه  اى گذراند آه آآنده از حوادث و پديده در زمانه

 :ها را خالصه نمود توان اين گونه آن مى

 از بدو والدت تا چهارمين سال از عمر شريف خود را در )عليه السالم(امام باقر. ١
اّما با توّجه به .  گذراند)عليه السالم(سايه جّد بزرگوارش حضرت سّيدالّشهداء امام حسين

هوش و ذآاوت ذاتى آه از طفولّيت به آن حضرت  از ناحيه خداوند اعطا شده بود، 
 .گذشت آگاه شود  اطرافش مىتوانست بر حوادث و وقايع اجتماعى و سياسى آه در مى

. اى تلخ و جانگداز روبرو گرديد  در اوان طفولّيت با حادثه)عليه السالم(امام باقر
اى آه در آن عموها و اآثر مردان اهل بيت مطهر آن حضرت در آن به شهادت  حادثه
ر  با دو چشم خود فاجعه عاشورا و آشته شدن جّد بزرگوا)عليه السالم(امام باقر. رسيدند

 را ديد و خود نيز به حال اسارت به سوى حاآمان طاغوت )عليه السالم(خود امام حسين
ها از  هاى دردناآى آه قلب ها و مصيبت صفت آوفه و شام برده شد و در تمام محنت

 .سهيم و شريك بوده است)عليهم السالم(آيد با آاروان اسيران اهل بيت شنيدن آن به درد مى

ود را شنيد آه خطاب به طاغوت متكّبر زمانه، يزيد در شهر وى سخنان پدر تبدار خ
 :شام چنين گفت آه

ومحمد هذا جدي أم جّدك ؟ فإن زعمت أنه جّدك فقد آذبت وآفرت، وإن ! يا يزيد«

 ;»!!زعمت أنه جّدي ِفلَم قتلت عترته؟

ت بدان آه دروغ اى آه او جّد تو اس اى يزيد، اين محّمد آيا جّد من است يا جّد تو؟ اگر گمان آرده

اى، و اگر گمان دارى آه او جّد من است، چرا عترت و خاندانش را  گفته و آافر شده

 .)٨٧(!!اى؟ آشته

                                                           
 .١٥٣ / ٥الفتوح .  ٨٧



حضرت آن .  هجرى شاهد واقعه حّره بود٦٣ همچنين در سال )عليه السالم(امام باقر. ٢
 سالگى شاهد بود آه چگونه اهل مدينه بر حكومت يزيد شوريده، انقالب ٦در سّن 

آردند، و همچنين شاهد بود آه چگونه بزرگان و فقيهان مدينه بيعت يزيد فاسق و فاجر 
آن حضرت  در همان سّن خردسالى مدينه جّدش را ديد آه در زير گام . )٨٨(را شكستند

ستوران سپاه يزيد بن معاويه افتاد و او سه روز اين شهر مقّدس را بر سپاهيان خود مباح 
آرد تا بر اساس رسوم جاهلى آن را غارت آرده، اهلش را به قتل رسانده و متعّرض 

 .)٨٩(ها شوند اعراض و نواميس آن

 در اين عصر و زمان با آن )عليه السالم(باقرهايى آه امام  از ديگر حوادث و پديده. ٣
روبرو بود انحرافات فكرى بود آه امويان براى پيشرفت سلطه و حكومت خود در 

چرا آه اين . مانند عقايد باطلى چون جبر، تفويض و ارجاء. دادند جامعه رواج مى
يچى آنان را مفاهيم اّمت را در برابر حاآمان ستمگر وادار به تسليم آرده و طغيان و سرپ

 .نمود از دستورات خدا و رسول، توجيه مى

 در سايه پدر )عليه السالم(هاى دوره زندگى امام محّمد باقر از ديگر پديده. ٤
ريزى  ، پديده انحراف سياسى بود آه در برنامه)عليه السالم(بزرگوارش حضرت امام سّجاد

آنان بر حسب . نمود پيدا آردالّله به پادشاهى موروثى  امويان براى تبديل خالفت رسول
اين انحراف شوم حكومت را نسل اندر نسل به ارث برده و مناصب دولتى را بر دوستان 

 .نمودند و فاميل خود تقسيم مى

 در اين دوران در برابر يك مصيبت ديگر نيز قرار داشت و آن )عليه السالم(امام باقر
توان در پديده سّب و لعن  شمنى را مىاين د. حّد و مرز امويان با علويان بود دشمنى بى

آه جّد اعالى امام محّمد  ()عليه السالم(طالب حضرت امام اميرالمؤمنين علّى بن ابى
 . سال به وضوح ديد٦٠بر باالى منابر در مّدت بيش از )  بود)عليه السالم(باقر

هاى  نهضت)عليه السالم(از ديگر رويدادهاى برجسته دوران حيات امام باقر. ٥
قيام مردم . مسّلحانه پى در پى بر ضّد حكومت اموى بعد از واقعه جاويدان آربال بود

 هجرى، قيام مختار بن ابى عبيده ثقفى ٦٥ هجرى، قيام تّوابين در سال ٦٣مدينه در سال 
 هجرى، قيام مطّرف بن مغيرة بن ٦٦و قيام زبيريان طرفداران عبدالّله بن زبير در سال 
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ى، تمّرد عبدالّرحمان بن محّمد بن اشعث در حكومت عبدالملك بن  هجر٧٧شعبه در سال 
 .)٩٠(تواند به وضوح اين مسأله را براى ما آشكار آند  هجرى مى٨١مروان در سال 

. توان به پديده دردناك جعل احاديث اشاره آرد هاى اين دوران مى از ديگر پديده. ٦
ن پديده شوم به شّدت انتشار يافته و امويان از اين وسيله براى حفظ و در اين برهه، اي

تا جايى آه ابن ُطرفه آه به نفطويه . اند آرده بقاء سلطنت خود استفاده شايانى مى
بيشتر احاديث جعلى آه در فضايل : معروف است، در آتاب تاريخ خود آورده است آه

ه و به خاطر تقّرب جستن به دربار آنان جعل امّي صحابه وارد شده است، همه در اّيام بنى
هاشم را به خاك  آردند با جعل چنين احاديثى بينى بنى چرا آه آنان گمان مى. شده است

 .)٩١(آنند هاشم آم مى ماليده و از محبوبّيت بنى

. خيمتر شده بوداوضاع اخالقى و اجتماعى اّمت اسالم نيز در اين دوران بسيار و. ٧
. دانست به فسق مشهور شده بود چرا آه يزيد بن معاويه آه خود را خليفه مسلمانان مى

آرد و وقت خود را در ميان مردان و  ها بازى مى او شراب نوشيده، با سگان و ميمون
مروان . زنان آوازخوان گذرانده و تمام طبقات اّمت اسالم از اين اوضاع اّطالع داشتند

اوالد و نسل او نيز همه بر . آبرو و فاسد بود دست آمى از او نداشته بسيار بىبن حكم 
 .)٩٢(شيوه و روش او بودند

آنان آسانى را آه . امويان در بين مسلمانان روح عصبّيت قومى را ترويج آردند
آنان روح نژادپرستى . راندند داشتند و غير عرب را مى داشته گرامى مىنسب عربى 

را ترويج آرده و با اين آار وحدت صفوف اسالمى را شكافتند و در دل فرزندان جامعه 
 .اسالمى بذر شّر و آينه آاشتند

 در اين مرحله از عمر شريف خود در سايه پدرى زندگى )عليه السالم(امام باقر. ٨
با تمام وجود فّعاليت خود را براى بازسازى جامعه اسالمى و محكم آردن آرد آه  مى
از طريق )عليه السالم(العابدين آنجا آه امام زين. برد هاى عقايد صحيح دينى به آار مى پايه

هاى عقيدتى و اخالقى از طريق دعاها و آارهايى چون امالء رساله حقوق  نشر ارزش
مند به وجود آورد آه آار ايجاد تغييرات  ت صالح نظامآوشيد تا يك جمعّي و نظاير آن مى

اى آه روز به روز به سمت سقوط  جامعه. بنيادين را در جامعه اسالمى بر عهده بگيرد
ها و   نيز به مّدت سى و سه سال در تمام گام)عليه السالم(امام باقر. رفت پيش مى
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 در راه رسيدن به )السالمعليه (هاى مختلفى آه پدر بزرگوارش حضرت امام سّجاد روش
هايى همچون دعا، انفاق، آزاد  فّعاليت. داشتند، همراه بودند اهداف متوالى خود برمى

هاى  ها جزء فعالّيت آردن بردگان، تربيت مستقيم بردگان و آزادگان، آه همه اين
 .آيد  در اين مرحله به شمار مى)عليه السالم(العابدين برجسته امام زين

 در اين دوران آه در سايه واليت پدر بزرگوار خود حضرت )عليه السالم(امام باقر. ٩
اى آه در آن زمان  هاى مسّلحانه ها و حرآت  بود در برابر انقالب)عليه السالم(امام سّجاد

داد آه پدر بزرگوارش در برابر  گيرى را انجام مى پيوست همان موضع به وقوع مى
هاى  در برابر نهضت )عليه السالم( امام سّجاد.گيرى را داشته است ها همان موضع آن

خواستند، به صورت غير  اى آه با هدف ساقط آردن نظام فاسد به پا مى مسّلحانه
اى به دست حاآمان  آن حضرت  هيچ گونه بهانه. مستقيم، موضع ارشاد و تقويت داشت

 .يان مّتهم سازند را به همكارى با انقالب)عليه السالم(داد تا به وسيله آن امام جور نمى

 در اين برهه و در سايه پدر بزرگوارش امام )عليه السالم(امام باقر. ١٠
اى در بناى آاخ رفيع دانش و معرفت اسالمى داشته  نقش برجسته)عليه السالم(العابدين زين
آنجا آه همواره در محافل عمومى حاضر شده و براى مردم سخنرانى آرده آنان . است

آن حضرت  به تفسير قرآن پرداخته و احاديث نبوى شريف را به . دفرمو را ارشاد مى
 در اين دوران مردم را با فرهنگ و سيره مبارك )عليه السالم(امام باقر. آموخت مردم مى

 .آرد نبوى آشنا مى

 بر امامت فرزندش امام محّمد )عليه السالم(از نظر تاريخى، تصريح امام سّجاد. ١١
 و ائّمه بعد از آن )صلى اهللا عليه وآله( خود، به رواياتى آه از پيامبر اآرمپس از)عليه السالم(باقر

 )صلى اهللا عليه وآله(حضرت صادر شده و تأآيد بر امامت دوازده امام بعد از پيامبر اآرم

هاشم هستند و صحابه و تابعين همه، آن روايات را  ها از قريش و بنى داشت آه همه آن
 .آند اند بازگشت مى  نيز به آن استناد آرده)هم السالمعلي(نقل نموده و اهل بيت

 به شكل آامال مشّخص در آن آمده )عليه السالم(از جمله اين روايات آه نام امام باقر
قسمتى از اين روايت . آند روايتى است آه جابر بن عبدالّله انصارى آن را روايت مى

 :چنين است

عليه (طالب اى پيامبر خدا، پيشوايانى آه از فرزندان علّى بن ابى: پس گفت... «

 :خواهند آمد چه آسانى هستند؟ پيامبر اآرم پاسخ دادند)السالم

الحسين، ثم   بن  الجنة،سيدالعابدين فى زمانه علّي أهل الحسن والحسين سيدا شباب«

 ;»فاقرأه مّني السالمالباقر محمد بن علّي وستدرآه يا جابر، فاذا أدرآته 



حسن و حسين، دو سرور جوانان اهل بهشت، سپس سرور عبادت آنندگان در زمان خود علّى بن 

الحسين، سپس باقر، محّمد بن على آه اى جابر تو او را خواهى ديد، و هنگامى آه او را ديدى سالم 

 .)٩٣(مرا به او برسان

 به جابر بن عبدالّله )صلى اهللا عليه وآله(در روايت ديگرى آمده است آه پيامبر اآرم
 :انصارى فرمودند

ويولد له محمد، اذا رأيته يا ... علي، وهو سيد العابدين: يولد البني هذا ابن يقال له«

 ;»... مّني السالم، واعلم أّن المهدي من ولده)عليه السالم(جابر فاقرأه

 ـ صاحب پسرى خواهد شد آه نام او على خواهد بود، او سرور )عليه السالم(ـ امام حسيناين پسر من 

او نيز صاحب فرزندى خواهد شد آه نام او محّمد خواهد بود، اى جابر، هر ... عبادت آنندگان است

واهد اى جابر، بدان آه مهدى اين اّمت از فرزندان اين پسر خ. گاه او را ديدى، سالم مرا به او برسان

 .)٩٤(بود

 هر آدام اين وصّيت را امامى بعد از امام به يكديگر )عليهم السالم(امامان اهل بيت
به فرزند  )عليه السالم(طالب حضرت امام اميرالمؤمنين علّى بن ابى. اند نموده منتقل مى

 :  اين چنين وصّيت آرده است)عليه السالم(ود امام حسن مجتبىخ

 به من فرمان داده آه تو را در امر امامت وصّى خود )صلى اهللا عليه وآله(پسرم، بدان آه پيامبر خدا

 خود نيز )صلى اهللا عليه وآله(ها و سالح خود را به تو تسليم آنم، چنان آه پيامبر اآرم گردانده و نامه

صلى اهللا عليه (همچنين پيامبر اآرم. ها و سالح خود را به من داد خويش قرار داد و نامهمرا وصّى 

ها و سالح   به من دستور داد، تو را فرمان دهم هنگامى آه مرگت فرا رسيد مقام امامت، نامه)وآله

هللا صلى ا(پيامبر اآرم: سپس رو به پسرش حسين آرد و فرمود. خود را به برادرت حسين واگذار آنى

ها و سالح را به اين فرزند خود واگذار   همچنين به تو امر آرده است آه امامت و نامه)عليه وآله

و پيامبر اآرم به تو دستور داده است آه امامت : نمايى، سپس دست علّى بن الحسين را گرفت و گفت

پس سالم . ر نمايىها و سالح مربوط به امام را در هنگام مرگ به پسرت محّمد بن على واگذا و نامه

 .)٩٥(رسول خدا و سالم مرا به پسرت محّمد بن على برسان

نيز نظرها را به سوى امامت فرزندش امام )عليه السالم(العابدين  خود امام زين.١٢
اده  جلب نموده و از هر فرصتى براى اعالم امامت آن حضرت استف)عليه السالم(محّمد باقر

گاه در برابر همه پسران، گاه در برابر بعضى از پسران، گاه در برابر خواّص . آرد مى
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ها به يك صورت نبوده و گاه به صورت  البّته اين اعالم. و افراد مورد اعتماد خود
 .تصريح و گاهى ديگر به صورت اشاره و آنايه بوده است

 به امام )عليه السالم(ان امام سّجادمثال وقتى آه فرزندش عمر از سّر اهمّيت دادن فراو
 :  در پاسخ او فرمود)عليه السالم( سؤال آرد، امام سّجاد)عليه السالم(باقر

اين بدان سبب است آه امامت در فرزندان او باقى خواهد ماند تا روزى آه قائم ما قيام آند و دنيا را 

 .)٩٦(نپس او، هم امام است و هم پدر اماما. پر از عدل و قسط نمايد

 به نام حسين نقل شده است آه )عليه السالم(العابدين از يكى از ديگر فرزندان امام زين
 : مردى از پدرم در رابطه با تعداد ائّمه سؤال آرد، پدرم به آن مرد پاسخ دادند: گفت

ها از پشت اين پسر خواهد بود و دست خود را بر روى شانه  باشند آه هفت نفر از آن امامان دوازده تن مى

 .)٩٧(برادرم محّمد نهاد

آرده و امامتش   تصريح مى)عليه السالم( به خود امام باقر)عليه السالم(گاه نيز امام سّجاد
پسرم، من تو را : فرمودند  مى)عليه السالم(رت  به امام باقرآن حض. شدند را به او يادآور مى

 .)٩٨(پس از خود جانشين خود قرار دادم

: پرسيدم)عليه السالم(از امام سّجاد علّى بن الحسين: از ابوخالد روايت شده است آه گفت
د آه علم و دانش را پسرم محّم«: امام بعد از شما چه آسى است؟ امام در پاسخ فرمودند

 .)٩٩(»شكافد مى

 مبتال به بيمارى گرديده و از همان بيمارى )عليه السالم(در آخرين بارى آه امام سّجاد
ما پس از :  آمد و از آن حضرت پرسيد)عليه السالم(از دنيا رفتند، ُزهرى به نزد امام سّجاد
اى :  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم( امام سّجادوفات شما به چه آسى مراجعه آنيم؟

او وصّى و وارث من و . اباعبدالّله به سوى اين پسر من ـ به سمت فرزندش محّمد اشاره آرد ـ رجوع آنيد

 .هاست گنجينه دانش و معدن علم و شكافنده دانش

اى پسر پيامبر خدا، چرا بزرگترين پسر خود را : ُزهرى به آن حضرت عرض آرد
اى اباعبدالّله، امامت به :  در جواب او فرمودند)عليه السالم(اى؟ امام سّجاد به وصايت برنگزيده

 در مسأله وصّيت به امامت و پيشوايى اين چنين )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم. بزرگى و آوچكى سّنى نيست

 .)١٠٠(به ما امر آرده است و اين چنين در لوح و صحيفه نوشته شده است
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 نيز آن حضرت همه )عليه السالم(العابدين در واپسين روزهاى زندگى شريف امام زين
محّمد، حسن، عبدالّله، عمر، زيد و حسين، همه در آنار آن . پسران خود را جمع آرد
خود  در برابر همه پسران به پسر )عليه السالم(آنگاه امام سّجاد. حضرت  حاضر شدند

 .)١٠١(محّمد وصّيت آرد و امور ساير برادران را به او واگذار نمود

 در آخرين ساعات زندگى مبارك خود به تك تك فرزندانش آه )عليه السالم(امام سّجاد
پسران خود آه در گرد سپس آن حضرت  رو به . آرد گرد او جمع آمده بودند نگاه مى

اى محّمد، : او جمع آمده بودند آرد، سپس نگاهى نيز به پسرش امام محّمد باقر نمود و گفت

ولى . آگاه باشيد آه در اين صندوق درهم و دينارى نيست: سپس فرمود. ات ببر آن صندوق را بردار و به خانه

 .)١٠٢(است آآنده از علم و دانش
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 بخش نخست

 )عليه السالم( و نقش امام باقر)عليهم السالم(جهاد اهل بيت

 

مرّبى، : ناگفته پيدا است آه هر فّعالّيت تربيتى بر سه عنصر اساسى استوار است
و اگر آار تربيتى فاقد مرّبى . گيرد نظام تربيتى و شخصى آه مورد تربيت قرار مى

اليق يا فاقد نظام تربيتى صحيح باشد به انحراف آشيده شده و نتيجه مورد نظر را 
 .نخواهد داد

 آمده است تا جامعه بشرى را با رهبرى هوشمندانه رسول خاتم حضرت محّمد اسالم
 نيز در راه پر مشّقت )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم.  تربيت آند )صلى اهللا عليه وآله(مصطفى

هاى بزرگى برداشت، آن حضرت  توانست در سايه شريعت اسالم و  تربيت بشر گام
 .هل و بدوى، اّمتى صالح و رشيد بسازدنظام تربيتى آن از آن قبايل جا

 و پر آشيدن روح پاآش به سوى خداوند )صلى اهللا عليه وآله(اّما با وفات پيامبر اآرم
اين مطلب باعث فقدان اّولين . متعال اّمت اسالمى مرّبى صالح خود را از دست داد

 .عنصر از سه عنصر اساسِى عمل تربيت گرديد

زيرا آسانى . از بين رفتن اين عنصر باعث از بين رفتن دو عنصر ديگر نيز گرديد
 را پس از او به دست گرفتند، از نظر دانش، )صلى اهللا عليه وآله(آه رهبرى قيام پيامبر اآرم

عصمت، پاآى، قدرت، شجاعت و آمال، به هيچ وجه از شايستگى آافى برخوردار 
 .نبودند

دار رهبرى قيام شدند آه نه از   عهده)صلى اهللا عليه وآله(بر اآرمآرى، آسانى پس از پيام
ذوب  )صلى اهللا عليه وآله(قدرت عصمت برخوردار بوده و نه در مفاهيم رسالت پيامبر اآرم

صلى اهللا عليه (شده و نه هرگز قادر بودند اّمت را از خطر انحراف از خّطى آه پيامبر اآرم

انحرافى آه هنوز عمق و ژرفا و ُبرد تأثير منفى آن بر . ند ترسيم آرده بود، حفظ آن )وآله
دولت و اّمت و شريعت ناشناخته بود و اصال شايد اّمت اين جانشينى را فقط تغييرى در 

 .آردند شخص رهبر ديده و در خّط رهبرى هيچ گونه تغيير ظاهرى را حّس نمى

 بودند نقش )صلى اهللا عليه وآله(بازارى، ائّمه آه از اهل بيت پيامبر اسالم در چنين آشفته
بسيار بزرگى در حفظ و حراست از اسالم و محافظت از قيام و انقالب اسالمى پيامبر 



 تا آنجا آه در توان داشتند، )عليهم السالم(ائّمه اطهار. اآرم و دولت آن حضرت ايفا آردند
دادگى و در جهت حفظ اّمت مسلمان از باقى ماندن در خّط انحراف و در نتيجه وا

آن بزرگواران به صورت آّلى دو خّط اساسى را . فروپاشى اعتقادى آنان آوشش نمودند
و اهل بيت  )صلى اهللا عليه وآله(براى مقاومت در برابر انحراف بزرگى آه تنها پيامبر اآرم

 .اطهار او قادر به درك عمق خطر آن براى دين و دولت و اّمت بودند در پيش گرفتند

ها  آرده و همه فّعاليت  طبق آن عمل مى)عليهم السالم(ى اساسى آه ائّمهآن دو خّط مش
 :دادند از اين قرار است را در تحت آن خطوط انجام مى

اقدام براى به دست گرفتن زمام . ٢مقاوم آردن اّمت در برابر فروپاشى فكرى . ١
 .حكومت و رهبرى انقالب

 از آن آه نظام اسالمى به دست  پس:مقاوم آردن اّمت در برابر فروپاشى فكرى. ١
آسانى آه صالحّيت رهبرى آن را نداشتند افتاد، ائّمه اطهار شروع به تقويت روحيه 

هاى  مقاومت در فكر و انديشه مردم نموده و عناصر الزم براى ادامه حرآت با گام
 .استوار و در مسير صحيح را به ميزان الزم در اختيار آنان قراردادند

عليهم ( ائّمه اطهار:ى به دست گرفتن زمام حكومت و رهبرى انقالباقدام برا. ٢

همواره مترّصد فرصت بودند تا بتوانند رهبرى روحى، فكرى و سياسى جامعه را )السالم
در دست گرفته، آثار انحراف را زدوده و رهبرى را به جايگاه اصلى و طبيعى آن 

اّمت، جامعه، دولت و رهبرى راستين گانه تربيتى فراهم آمده و  برگردانند تا عناصر سه
 .)١٠٣(باهم جمع آيد

چنان آه پيدا است، پيگيرى خّط دّوم آه همان خّط به دست گرفتن زمام امور دولت 
چرا آه بايد .  بود)عليهم السالم(ريزى درازمّدت ائّمه معصومين و مّلت باشد، محتاج برنامه

ها و احكاِم  ها، هدف شد آه با مجموعه ارزش ط مناسبى در جامعه ايجاد مىشراي
زيرا هدف . اصولى آه رسالت اسالمى از جانب خداوند آورده است همخوانى داشته باشد

از به دست گرفتن حكومت، رهبرى اّمت به نام اسالم پايا و به نام خداوندى است آه 
لذا است .  به آمالى آه در خور اوست برساندبراى انسان شريعتى نازل آرده آه او را

ها، اهداف و احكام محتاج صرف وقت  آه تشكيل اين حكومت و تحّقق اين ارزش
 .بيشترى است
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 در رابطه با به دست )عليهم السالم(آنيم ائّمه اطهار از همين رو است آه مشاهده مى
هاى يك  ه ستونگرفتن زمام حكومت، پيروزى مسّلحانه سريع و آنى را براى اقام

بلكه آن را متوّقف بر آماده آردن يك . دانستند حكومت اسالمى مستقّر و پابرجا آافى نمى
دانستند آه به امامت و عصمت امام ايمانى مطلق داشته و در جهت  ارتش عقيدتى مى

هاى آن حضرت  را در  ريزى تحّقق اهداف بزرگ آن امام به حرآت پرداخته و برنامه
شتيبانى آرده و از اهداف بلند امام در جهت مصالحى آه خداوند براى عرصه حكومت پ

 .زندگى اّمت مقّدر فرموده است نگاهبانى نمايد

بينيم آه خّط اّول آه خّط مقاوم سازى اّمت است، با هيچ شرايط زمانى حّتى  اّما مى
 )عليهم السالم(بينيم ائّمه اطهار از اين رو مى. شرايط سخت منافات نداشته و قابل جمع است

دانستند شرايط براى وارد شدن در معرآه به دست گرفتن زمام  حّتى در حالتى آه مى
 .نمودند حكومت مناسب نيست، خّط مشى اول را دنبال مى

بيشترين نمود اين خّط مشى در اين بود آه رسالت اسالم را از نظر فكرى، روحى و 
شد تا در فرض نابودى   آار باعث مىاين. سياسى در ژرفاى جان اّمت اسالم جاى دهند

، عقايد مردم حفظ شده و دين اسالم از فكر )دولت حاآم وقت(و سقوط حكومت اسالمى 
هاى بيدار در  اين مهّم را با ايجاد هسته)عليهم السالم(ائّمه اطهار. و جان مردم بيرون نرود

انه اّمت در ها و تحريك عواطف صادق ميان اّمت، همچنين دميدن روح رسالت در آن
 .)١٠٤(رساندند برابر رسالت اسالمى به انجام مى

گيرى اين دو خّط مشى مستلزم ايفاى نقش رسالى   در پى)عليهم السالم(آار ائّمه اطهار
مّر از همه اين مثبت و فّعال و مستمر براى حفظ رسالت، اّمت و دولت و حمايت مست

 .ارآان بود

عليهم (شد، ائّمه اطهار بينيم هر گاه انحراف شديدتر مى از اينجا است آه مى

يا هرگاه براى . نمودند تدابير الزم را براى خنثى آردن آن انحراف اّتخاذ مى)السالم
منحرف ـ به دليل آمد و رهبران  اعتقادات اسالمى يا نظام اسالمى مسأله مشكلى پيش مى
براى   )عليهم السالم(شدند ائّمه اطهار عدم شايستگى براى اين آار ـ از چاره آن عاجز مى
آرد، همواره پيشقدم  ها را تهديد مى ارائه راه حّل و نگه داشتن اّمت از خطرهايى آه آن

 .بودند
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دند تا آن بزرگواران همواره پاسداران معيارهاى عقيدتى در ميان جامعه اسالمى بو
 .)١٠٥(بدين وسيله از خطر نابودى اّمت اسالم جلوگيرى نمايند

هاى مختلف به   در عرصه)عليهم السالم(بينيم نوع عملكرد ائّمه از همين جا است آه مى
هبر بيدار ها و امورى آه براى آنان به عنوان يك ر دليل تعّدد روابط، جوانب، مسئولّيت

و رشيد آه قصد پياده آردن اسالم و به طور آّلى حفظ و حراست از انسانّيت را دارد به 
 .شود انواع مختلفى تقسيم مى

 مسئول پاسدارى از ميراث گرانبار رسول گرامى اسالم و )عليهم السالم(ائّمه اطهار
تجّسم عينى باشند آه در چهار نقطه ذيل  ماحصل زحمات طاقت فرساى آن حضرت مى

 :يافته بود

 از جانب خداوند تعالى آورده و )صلى اهللا عليه وآله(شريعت و رسالتى آه پيامبر اآرم. ١
 .در قالب قرآن آريم و سّنت شريف نبوى جلوه آرده بود

آن را به دست خود ساخته، پرداخته و تربيت )صلى اهللا عليه وآله(اّمتى آه پيامبر اآرم. ٢
 .آرده بود

 آن را به وجود آورد و دولتى )صلى اهللا عليه وآله(ياسى اسالمى آه پيامبر اآرمنظام س. ٣
 .آه به دست خود آن را بنيان نهاد و ارآان آن را مستحكم ساخت

اى آه خود آن حضرت  آن را تحّقق بخشيده و از ميان اهل بيت  رهبرى نمونه. ٤
ايستگى براى اين آار را داشتند پاآيزه خود ـ صلوات الّله عليهم اجمعين ـ آسانى را آه ش

 .تربيت نمود

صلى (حال اگر امكان نگهدارى اين مرآز رهبرى براى رهبران الهى آه پيامبر اآرم

ها را براى اين آار معّين آرده بود وجود نداشت،   به دستور خداوند تعالى آن)اهللا عليه وآله
 آه شرايط عمال اجازه شد آه آن رهبران شرعى تا آن جا اين مطلب مانع از اين نمى

بدهد به مسئولّيت خطير حفاظت از جامعه اسالمى و پاسدارى از دولت اسالمى در برابر 
 .خطر فروپاشى بپردازند

آرد مانع از هّمت گماردن  همچنان آه اگر روزى دولت اسالمى به آّلى سقوط مى
ز رسالت و رهبران واقعى امت اسالم بر جلوگيرى از نابودى اّمت اسالم و حفاظت ا

 .بود شريعت اسالمى در برابر خطر فروپاشى و اضمحالل آامل نمى
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 بر حسب اختالف اوضاع و )عليهم السالم(هاى فعاليت ائمه از اين رو است آه حيطه
 :باشند باشد اين اختالف اوضاع و شرايط بدين قرار مى شرايط از تنوع برخوردار مى

 . نوع حكومت وقت-

 و )عليهم السالم(، ايمان امت و ميزان شناخت آنان از ائمه ميزان فرهنگ، بيدارى-
 .اندازه متابعت آنان از حاآمان منحرف

 . نوع شرايط حاآم بر نظام و دولت اسالمى-

 . ميزان پايبندى حاآمان به اسالم-

 نوع ابزارى آه حاآمان براى تقويت حكومت و استحكام سيطره خود از آن استفاده -
 .آردند مى

هاى منحرف زمان  ها و رهبرى  در برابر حكومت)عليهم السالم(رايط، ائمهدر اين ش
گر  خود فعاليت مستمرى داشتند آه در بازداشتن حاآم جائر از فزونى انحراف جلوه

گرديد يا در شرايطى آه خطر  هاى زبانى متحقق مى شد، حال اين آار با موعظه مى
 در )عليه السالم( چون قيام امام حسين-انه نمود با قيام مسلح نابودى اسالمى را تهديد مى

 .آردند  و تا پاى جان در اين راه ايستادگى مى- برابر يزيد بن معاويه 

 به دولت اسالمى )عليهم السالم(هاى غير مستقيم ائمه زمانى نيز به رغم يارى رسانى
و تقويت  به صورت ايجاد )عليهم السالم(در هنگام تهديد خطر از سوى آفار، مبارزه ائمه

گر  هاى مخالف به جهت متزلزل آردن رهبرى منحرف نظام اسالمى جلوه دائمى جريان
 .گرديد مى

 همچنين در زمينه تربيت اعتقادى، اخالقى و سياسى امت نيز نقش )عليهم السالم(ائمه
فعال و مستمرى داشتند، اين رسالت با تربيت اصحاب دانشمند و به وجود آوردن آادر 

هايى آه براى جامعه نقش الگو داشته باشند عملى شد، آسانى آه به  علمى و شخصيت
انتشار بيدارى و فكر اسالمى، پاسخگويى به شبهاتى آه در طول زمان در زمينه فهم 

هاى فكرى منحرف وارداتى،  شد و روبرو شدن با جريان رسالت و شريعت پيدا مى
حرفى آه آلت دست و هاى به ظاهر علمى من هاى منحرف سياسى و شخصيت جريان

 .تأييد آننده حكومت حاآمان منحرف بودند، همت گماشتند

آنان براى رهبرى منحرفى آه قدرت را در دست داشت جايگزين مناسبى از جهت 
فكرى، اخالقى و سياسى ارائه آردند آه در رهبرى مشروع اهل بيت عصمت و 

آرد اين اشخاص ميزان شناخت مردم از اهل   ظهور و بروز پيدا مى)عليهم السالم(طهارت



 و ايمان امت نسبت به آنان را افزايش داده و آنان را به امامت و رهبرى )عليهم السالم(بيت
 .انگيختند  برمى)عليهم السالم(ائمه

 به عرصه زندگى عموم مردم و )عليهم السالم(عالوه بر اين امور، وارد شدن خود ائمه
رتباط مستقيم با آنان و ايجاد رابطه عاطفى با قشر وسيعى از مسلمانان خود عامل ا

 .مضاعفى در اين راه بود

مند بودند  ها از آن بهره  قرن)عليهم السالم(رهبرى مردمى فراگيرى آه اهل بيت
تصادفًا يا به واسطه انتساب به پيامبر به وجود نيامده بود، چرا آه بسيار بودند افراد 

 آه از چنين جايگاهى برخوردار نگرديدند، )صلى اهللا عليه وآله(رى از منسوبان پيامبرديگ
هاى  زيرا امت اسالم منزلت رهبرى خود را مجانى به آسى نداده و تا آسى در عرصه

ها و مسائل مورد توجه مردم از خود سخاوتمندانه مايه نگذارد به  مختلف مشكالت، غم
 .خواهد گشتها نايل ن رتبه حكومت بر دل

اين چنين بود آه اسالم عليرغم تغيير و مسخ شدگِى راهكارهاى پياده شدن عملى، از 
حيث نظرى سالم از انحراف باقى مانده و امت اسالمى به امتى بدل گرديد آه در برابر 
هجوم فكرى و سياسى بيگانگان ايستادگى آرده و توانست در دراز مدت قدرت خود را 

هاى سقوط و از هم گسيختگى، در قرن معاصر  آن را حتى پس از قرنباز يابد آه آثار 
 .آنيم مشاهده مى

ها را به واسطه همت گماردن به تربيت   تمام اين پيروزى)عليهم السالم(ائمه معصومين
مجموعه صالحى آه به امامت ايشان ايمان داشتند به دست آوردند، آن بزرگواران به 

روردگان خود از طريق برنامه ريزى براى سلوك آنان، رشِد بيدارى و ايمان در دست پ
هاى مؤثر در پايدارى جهت فائق آمدن  پشتيبانى دائم فكرى و تقويت آنان با همه روش

 رسالى بدل آردند آه با دل - ها پرداخته و پيروان خود را به سپاهى عقيدتى  بر سختى
 و نشر و پياده آردن آن هاى اين رسالت زيسته و شب و روز در راه نگاهدارى مشغولى
 .نمودند تالش مى

 

 

 

 )عليهم السالم(مراحل حرآت مبارزاتى ائمه طاهرين

آنيم و شرايطى آه در آن زمان   مراجعه مى)عليهم السالم(زمانى آه به تاريخ اهل بيت
هاى عمومى و  گيرى ها را احاطه آرده بود از يك طرف و نحوه برخورد و موضع آن



ها  بينيم آه آن دهيم مى  را از ديگر سوى مورد توجه قرار مى)لسالمعليهم ا(خصوصى ائمه
توان به سه مرحله و عصر تقسيم بندى آرد آه عليرغم اشتراك در بسيارى از  را مى

اى از حوادث آه تعيين آننده خط فاصل  ها با مالحظه مجموعه گيرى شرايط و موضع
 .باشند يك مىميان هر آدام از اين سه دوره است از هم قابل تفك

 آغاز شده و در زمان امامت )صلى اهللا عليه وآله(اولين مرحله از زمان وفات پيامبر اآرم
 جلوه گر بوده است، اين )عليهم السالم(حضرت على، امام حسن، امام حسين و امام سجاد

مرحله به تعبيرى مرحله جدا شدن از پيامدهاى انحراِف بعد از پيامبر بود، اين 
اگر چه امكان براندازى رهبرى منحرف را نداشتند، اما با هدف حفظ بزرگواران 

عناصر اصلى رسالت دست به عمليات مصون سازى زده موفق به آشكار آردن 
 .نادرستى آن رهبرى براى امت و صيانت از اصل رسالت اسالمى شدند

 عالوه بر آوشش فراوان در جهت ايجاد و تشكيل )عليهم السالم(به طور آلى ائمه
مجموعه مؤمن و صالحى به رهبرى خود، هيچگاه در امور مربوط به نظام اسالم و 

 .گذاشتند امت مسلمان، امت و دولت را از حمايت خود بى نصيب نمى

 آه از نيمه دوم زندگانى شريف امام )عليهم السالم(دومين مرحله مبارزاتى ائمه
 امتداد يافته است داراى دو ويژگى )عليه السالم(آغاز و تا زمان امام آاظم) السالمعليه(سجاد

 :عمده است

 در آشكار ساختن نادرستى خط خالفت و حساس )عليهم السالم(پس از توفيق ائمه. ١
صلى اهللا عليه (آردن مردم نسبت به عوامل تشديد آننده انحراِف پس از وفات رسول اهللا

رى عالم اسالم، آوشش آن بزرگواران در اين راه مصروف شد آه در مرآز رهب)وآله
دستگاه خالفت را از نظر قدرِت دفاع علمى و اعتقادى خلع سالح آنند چرا آه دستگاه 

وعاظ (براى نگهدارى خود به تقويت گروهى از عالم نمايان و محدثان آه مصداق بارز 
ا با تأييد ايشان و ترويج واليت آنان بودند پرداخته بودند ت) واعظان دربارى= السالطين 

 به حكومت خود رنگ و لعاب شرع دهند

 پرورش طبقه درستكارى  )عليهم السالم(دومين ويژگى اين مرحله از مبارزه ائمه. ٢
بود آه شالوده آن در مرحله اول مبارزه ريخته شده بود ايشان در اين مرحله به تهيه 

 امين بر اجراى آن بودند ]از جانب خدا[ طرح تفصيلى و تشريح خط رسالت آه خود
هاى نظرى اسالِم اماميه و تربيت  پرداختند آه آثار آن در تبيين و انتشار آموزه

هايى از دانشمندان بر اساس فرهنگ اسالم امامى در مقابل خط دانشمندان دست  نسل
 .جلوه آرده است) وعاظ السالطين(پرورده خلفا 



ويى به شبهات وارده و نمودار ساختن نادرستى عالوه بر اين مسئوليت پاسخگ
 .آشيدند شد را نيز بر دوش مى هاى مذهبى آه از سوى خلفا يا ديگران اختراع مى فرقه

هاى  ها و رهبرى  در اين مرحله براى متزلزل آردن حكومت)عليهم السالم(ائمه
 آردند، اين آار ضمن پشتيبانى از بعضى منحرف از هيچ آوششى فروگذار نمى

هاى مخالف با قدرت حاآم خصوصًا حرآت هايى آه جنبه انقالبى داشته و  حرآت
پس از قيام )صلى اهللا عليه وآله(ها با تكيه زدگان بر آرسى خالفت پيامبر اآرم بعضى از آن
 .گرديد شدند، انجام مى رو در رو مى )عليه السالم(امام حسين

ى امام آاظم شروع شده و در زمان سومين مرحله از اين مبارزه از نيمه پايانى زندگ
 . پايان يافته است)عليه السالم(امام مهدى

پس از ايمن سازى مجموعه صالح و ترسيم مفصل خط مشى عقيدتى، اخالقى و 
سياسى، در مرحله دوم مبارزاتى، طبيعتًا براى خلفا معلوم شده بود آه قدرت رهبرى 

يگر آماده به دست گرفتن حكومت و  به جايى رسيده است آه د)عليهم السالم(اهل بيت
باشد و اين مطلب موجب عكس العمل  بازگرداندن جامعه اسالمى به جايگاه حقيقى آن مى

 . شده بود)عليهم السالم(گيرى خلفا در برابر ائمه و موضع

گيرى خلفا در   نيز در قبال خلفا نيز به نوع موضع)عليهم السالم(موضع گيرى ائمه
 نيز در )عليهم السالم(گيرى خلفا مواضع ائمه شته و با تغيير موضعبرابر آنان بستگى دا

 .آرد ها تغيير مى قبال آن

دادند آه پس از آشكار شدن نادرستى و دروغ خلفا   احتمال مى)عليهم السالم(چون ائمه
مثابه  آه براى امت اسالم به )عليهم السالم(براى مردم و آگاهى خلفا از جايگاه مردمى ائمه

آمدند، به اضافه رويارويى دائم  تجسم عينى يك حكومت شرعى واقعى به شمار مى
 با آنان ديگر خلفا به آنان اجازه باقى ماندن در متن جامعه و فعاليت )عليهم السالم(ائمه

 در باره مجموعه صالحى بود آه )عليهم السالم(آزادانه را نخواهند داد، بيشترين اهتمام ائمه
را تربيت آرده و خط مشى مبارزه را به آنان آموخته بودند آن بزرگواران خود آنان 

بيشترين تأآيد را بر ايمنى بخشى و خودآفا آردن اين جماعت داشتند تا بتوانند به دور از 
 .رهبر نيز فعاليت خود را حفظ آنند

آند  ىها نمود پيدا م از اينجا است آه پديده تربيت فقيهان و ارجاع دادن مردم به آن
 وعده آن را داده و پايان آن را )صلى اهللا عليه وآله(تا فقها براى زمان غيبتى آه پيامبر اآرم

 .داند براى حل و فصل مشكالت و امور جامعه آزموده شوند جز خدا نمى



 توانستند ضمن يك برنامه ريزى دراز مدت از پيشرفت )عليهم السالم(بدين ترتيب ائمه
رفت تا به جدايى امت از اسالم  ومت و رهبرى اسالمى آه مىانحراف رو به تزايد حك

اصيل و در نتيجه محو و نابودى آامل شريعت و رسالت الهى منجر گردد جلوگيرى 
 .آنند

آنچه آه از دور شدن امت از اسالم اصيل جلوگيرى آرد اين بود آه نمونه ديگرى 
ها  يل و عارى از پيرايهها و اهداف اص از اسالم به آنان عرضه شد آه از نظر ارزش

 به )عليهم السالم(بيت بود اين نمونه اصيل اسالم را مسلمانان بيدار به رهبرى ائمه اهل
جامعه عرضه آردند اهل بيتى آه خداوند آلودگى را از خاندانشان زدوده و آنان را پاك و 

 .پاآيزه گردانده است

عيان آه معتقد به امامت آن   تنها براى شي)عليهم السالم(تأثير روّيه ائمه اطهار
عليهم (ائمه. بزرگواران بودند نبود بلكه بازتاب بزرگى در تمام جهان اسالم داشت

براى پياده آردن اسالم تز خاص خود را داشتند و مدعى رهبرى جهان اسالم بودند )السالم
از و اگرچه جز تعداد معدودى از ميان امت اسالم به اين دعوت پاسخ مثبت ندادند اما 

آنجا آه اين تز نمودار آننده نمونه صحيح و تعيين آننده خط مشى واضح و صريحى در 
بود توانست با همه جامعه ... هاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى، اخالقى، عبادى و زمينه

مسلمان آن روزگار ارتباط بر قرار نموده و آنان را به مرور زمان وادار به نگاهى نو 
م نمايد، نگاهى از ديدگاهى غير آن آه نظام حاآم بر زندگى آنان از ديدگاهى نو به اسال

بر ايشان تحميل آرده بود، جامعه اسالمى به برآت اين ديدگاه به مراقبت از اسالم 
 .)١٠٦(داشتند پرداخته و آن را به پا مى

 آن را )عليهم السالم(اى آه اهل بيت مهما در قسمت چهارم به صورت مفصل به برنا
 براى ساخت گروه صالحان در پيش گرفتند )عليه السالم(اى آه امام باقر پياده آرده و رويه
 .خواهيم پرداخت

 

 

 

 بخش دوم

  )عليه السالم(رويدادهاى مهم عصر امام باقر

                                                           
 .٨٠ -  ٧٩ /أهل البيت تنوع ادوار و وحدة هدف.  ١٠٦



 

 آه مرحله  )عليه السالم(هاى اين مرحله از زندگى امام باقر اگر بخواهيم به ويژگى
عليه (العابدين رهبرى اّمت اسالمى پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام زين

باشد دسترسى پيدا آنيم، الزم است نخست حوادث مهّمى آه در اين مرحله از  مى)السالم
 در جامعه اسالمى به وقوع پيوسته بررسى نماييم و )عليه السالم(زندگى شريف امام باقر

 به عنوان آسى آه در زمان زندگى )عليه السالم(حوادث را با امام باقرميزان ارتباط اين 
پدر بزرگوارش نامزد رهبرى اّمت بوده و پس از پدر بزرگوارش عمال رهبرى را نيز 

 .در دست گرفته است مورد تحقيق قرار دهيم

مروان در اّيام عبدالملك بن مروان محكم  هاى حكومت اموى از طايفه بنى پايه
گذار بسيارى  چرا آه او اّولين حاآم مقتدر مروانى بود آه اقدامات سياسِى او پايه. گرديد

 .هاى اين برهه از زمان بود آه ما قصد تحقيق آن را داريم از حوادث و پديده

عبدالملك بن مروان قبل از اين آه خالفت را به : اند نويسان آورده بعضى از تاريخ
نمود، وى در حالى بشارت رسيدن  هد و تقوى مىدست بگيرد، بسيار اظهار عبادت و ز

پس . خود را به خالفت دريافت آرد آه قرآنى در دست داشته و مشغول خواندن آن بود
از اين آه خبر رسيدن به خالفت و حكومت را شنيد، قرآن را بست، به آنارى نهاده و 

امروز روز : ه گفتاند آ يا گفته. اين آخرين بارى بود آه با تو بودم: خطاب به آن گفت
 .)١٠٧(فراق و جدايى ميان من و تواست

هاى نفسانى پست و منحّطى بود و  عبدالملك بن مروان داراى صفات و ويژگى
 :توان از ميان صفات منحّط او به اين صفات اشاره نمود مى

او هيچ اعتنايى به . عبدالملك بسيار ستمگر بود:  منصور گويد:طغيان و ستمگرى. ١
وى بسيار خونريز بوده، بويى از . )١٠٨(داد نداشت خوبى يا بدى آارى آه انجام مى

اى آه پس از آشته شدن ابن زبير ايراد  خودش در خطبه. رحمت و عدالت نبرده بود
آند مگر  ين پس هيچ آس مرا به پرهيزگارى و تقواى الهى امر نمىاز ا: آرد گفته است

اى بود آه همگان را از سخن   و عبدالملك اّولين خليفه)١٠٩(اين آه گردنش را خواهم زد
 .)١١٠(آرد گفتن در محضر خلفا و نصيحت آنان منع
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وى . شكن و خيانتكار بود  بن مروان بسيار پيمان عبدالملك:شكنى و خيانت  پيمان. ٢
به عمرو بن سعيد اشدق امان داد و به او وعده داد آه پس از خود خالفت را به او خواهد 

و . )١١١(اّما با وى مكر آرده و او را آشت و سرش را براى اصحابش فرستاد. سپرد
 .حّتى مراعات پيوند نسب و خانوادگى آه ميان او و عمرو بن سعيد بود را نيز نكرد

ترسيد، چرا آه اگر او زنده  عبدالملك بن مروان از عمرو بن سعيد اشدق مى
اّما عبدالملك . آرد ريزى مى مروان برنامه ماند براى از بين بردن حكومت بنى مى

چرا آه او . اّما خداوند نيز از عبدالملك انتقام آشيد. تل رساندپيشدستى آرده و او را به ق
در ميان مردم مسلمان ترس و وحشت را پراآنده آرد و ستمگرى بود آه در ريختن 

 .خون مسلمانان از حّد درگذشته بود

رأفت و رحمت از دل .  عبدالملك بن مروان بسيار سنگدل بود:سنگدلى و خشونت. ٣
تا جايى آه در ريختن خون مسلمانان به ناحق از حّد .  بودو جان او رخت بربسته

الّدرداء انجام داده بود به اين مطلب اعتراف  او در گفت وگويى آه با اّم. درگذشته بود
به من خبر رسيده آه تو پس از آن همه عبادت و زهد : الّدرداء به او گفت اّم. آرده است

ملك بدون هيچ احساس گناهى در پاسخ او عبدال. اى و پرهيزگارى اآنون شراب نوشيده
 .)١١٢(ام هاى بسيارى نيز نوشيده آرى به خدا، البّته خون: گفت

هاى بسيارى را در ميان مسلمانان  بار خود خانواده وى در زمان حكومت وحشت
اى   عبدالّله بن زبير را به قتل رساند، در شهر يثرب خطبهوى پس از آنكه. عزادار آرد

وى . حّدى آه در نهانگاه جان خود داشت پرده برداشت خواند آه در آن از سنگدلى بى
آنم تا اين  من دردهاى اين اّمت را جز با شمشير دوا نمى: خطاب به مردم اين چنين گفت

 .)١١٣(رمآه همه شما را به اطاعت و فرمانبردارى خود درآو

آه ) الحجاره رشح( عبدالملك بن مروان از شّدت خساست و ُبخل به لقب :بخل. ٤
اّمت اسالم در اّيام . )١١٤(دهد ملّقب گرديده بود آنايه از سنگى است آه نم پس نمى

 .حكومت او با گرسنگى، فقر و محرومّيت دست به گريبان بودند

 عبدالملك از رسيدن تبليغات ابن زبير به اهل شام بسيار بيمناك :هاى عبدالملك بدعت
ترسيد اهل شام را با اين تبليغات بر ضّد او بشوراند، و از آنجا آه مقّر  چرا آه مى. بود

شاميان به . شاميان را از سفر حّج منع آردحكومت ابن زبير در شهر مّكه بود، عبدالملك 
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اى است آه خداوند متعال بر ما واجب آرده  آيا ما را از سفر حّج آه فريضه: او گفتند
صلى (ابن شهاب زهرى از پيغمبر اآرم: دارى؟ عبدالملك در پاسخ آنان گفت است بازمى

وى يكى از اين سه جز به س: اند  روايت آرده است آه آن حضرت فرموده)اهللا عليه وآله
مسجدالحرام، مسجد من در مدينه و : شود بسته نمى) يعنى سفر حّج(مسجد بار سفر 

 .المقّدس مسجد بيت

وى با جعل اين حديث مردم را از حّج خانه خدا بازداشت و آنان را به حّج 
المقّدس را نيز ابزار مقاصد خود قرار داده  وى صخره مسجد بيت. المقّدس فرستاد بيت
هنگامى آه به معراج )صلى اهللا عليه وآله(درباره آن اين روايت را جعل آرد آه رسول خداو 
. رفت پا بر اين صخره نهاده است و اين صخره را براى مردم جايگزين آعبه نمود مى

دارانى  هاى ديباج بر آن آشيده، پرده او بر اين صخره گنبد و بارگاهى ساخت و پرده
آنند به  مردم فرمان داد تا همچنان آه به دور آعبه طواف مىبراى آن مقّرر آرد و به 

 .)١١٥(دور اين صخره طواف نمايند

امّيه را مورد انتقاد شديد  عبدالملك مروان در هنگام خالفت خود حاآمان سابق بنى
گند به خداوند سو: وى در سخنرانى آه در يثرب ايراد آرد، اين چنين گفت. داد قرار مى

اى مستضعف هستم آه مرادش از خليفه مستضعف عثمان بود، نه خليفه  آه من نه خليفه
سازشكار هستم و مرادش از خليفه سازشكار معاويه بود، و نه خليفه سست رأى هستم آه 

 .مراد او از خليفه سست رأى يزيد بود

اين «: ه استالحديد به اين آلمات عبدالملك بن مروان اين گونه اعتراض آرد ابن ابى
. آسانى آه عبدالملك از آنان اين گونه بدگويى آرده است، پيشينيان و پيشوايان او هستند

ها آسانى هستند آه به واسطه آنان عبدالملك به اين مقام رسيده است و به پيشگامى و  آن
 بنيانگذارى آنان به اين رياست دست يافته است، و اگر راه و روش پيشينيان و سپاهيان تا

پرورده آنان نبود، عبدالملك بن مروان  دندان مسّلح و حكومت ثابت و استوار و دست
حّتى اگر . دورترين خلق خدا از مقام خالفت و نزديكترين آنان به ورطه هالآت بود

 .)١١٦(پروراند روزى آرزوى چنين شرافتى را در سر مى

 بدترين آارى آه عبدالملك بن مروان در زمان خالفت :لكاى از جنايات عبدالم پاره
خود به انجام رسانيد، صدور فرمان فرماندهى و واليت براى خونريز معروف تاريخ، 

                                                           
 .٣١١ / ٢يعقوبى .  ١١٥
 .٢٥٧ / ١٥الحديد  شرح ابن ابى.  ١١٦



او امور مسلمانان را به دست اين انسان مسخ شده آه سنگدلى . حّجاج بن يوسف ثقفى بود
 .و شهوِت خونريزى او در بين مردم مشهور بود سپرد

. اى به حّجاج بن يوسف ثقفى اعطا نمود ملك بن مروان اختيارات بسيار گستردهعبدال
. آرد هاى خود دخل و تصّرف مى تا جايى آه حّجاج در همه امور دولتى بنا به خواسته

هايى آه هرگز پيرو منطق صحيح نبوده و جز منطق زور و استبداد را پذيرا  خواسته
ها را نسبت به مردم  فاده آرده و بدترين جنايتاين جنايتكار نيز از فرصت است. نبود

وى در شهرهاى تحت نفوذ خود جّوى از . او مردم را خوار و ذليل نمود. انجام داد
 .هاى سياسى آه تا آن زمان سابقه نداشت ايجاد آرد بحران

عمر بن عبدالعزيز . بسيارى از دانشمندان و نيكان مسلمانان بر حّجاج خرده گرفتند
حّتى نقل . ز آسانى بود آه بر آار حّجاج انتقاد داشته و از او خشمگين بودخود يكى ا

ترين فرد خود  اگر هر اّمتى خبيث: شده آه عمر بن عبدالعزيز درباره حّجاج گفته است
را به مسابقه بگذارد و ما حّجاج را در مقابل آنان بياوريم ما پيروز ميدان خواهيم 

 .)١١٧(بود

هيچ حرامى از خداوند متعال باقى نماند مگر اين آه حّجاج بن يوسف : عاصم گويد
 .)١١٨(مرتكب آن گرديد

 .)١١٩(آنم آه آسى نامش حّجاج باشد و مؤمن باشد من حّتى تعّجب مى: طاووس گويد

 هجرى خداوند متعال مردم ٩٥در سال : ابن عماد حنبلى در رابطه با حّجاج گويد
مسلمان و شهرهاى اسالمى را در شبى آه براى اّمت بسيار ميمون و مبارك بود با مرگ 

توانست  حّجاج بن يوسف هيچگاه از خونريزى نمى... حّجاج بن يوسف ثقفى آسوده نمود
به عالوه .  آشتن آنان بزرگترين لّذت حّجاج بودريختن خون مردمان و. خوددارى آند

 .)١٢٠(اين آه حّجاج جنايات بسيار بزرگى انجام داد

رفت، شخصى را به  زمانى آه حّجاج به قصد سفر حّج به سمت سرزمين حجاز مى
سخنرانى آرد و به آنان او در ميان مردم . نام محّمد جانشين خود در عراق قرار داد

من به او سفارشى آردم آه . من محّمد را در ميان شما به عنوان والى قرار دادم: گفت
صلى اهللا (پيغمبر اآرم.  درباره انصار بوده است)صلى اهللا عليه وآله(خالف سفارش رسول خدا

 سفارش آرد آه آار نيكو از نيكوآاران انصار پذيرفته شود و از گناه)عليه وآله
                                                           

 .٣٣٤ / ٢١اإلرب  نهاية.  ١١٧
 .١٣٢ / ٩تاريخ ابن آثير .  ١١٨
 .٣١١ / ٢تهذيب الّتهذيب .  ١١٩
 .١٠٧ - ١٠٦ / ١شذرات الّذهب .  ١٢٠



اّما من به او توصيه آردم آار نيك را از نيكوآاران شما . آارانشان گذشت شود معصيت
 .)١٢١(نپذيرد و از گناهكاران شما به هيچ وجه گذشت نكند

او خود از . حّجاج هيچگاه توان خوددارى از خون ريختن را نداشت: دميرى گويد
تى را در دنيا به مانند آشتن مردم و ريختن خون آنان نفس خود خبر داده است آه هيچ لّذ

 .)١٢٢(داند و ارتكاب آارهايى آه آسى را جز او ياراى انجام دادن آن است نمى

را آه حّجاج به  نويسان تعداد آسانى تاريخ. وى آشتار مردم را از حّد گذرانده بود
ها آشته بود ـ   بود ـ گذشته از آسانى آه در جنگبدترين وجه آنان را به قتل رسانيده

 .)١٢٤(اند  و به قولى صد و سى هزار نفر ذآر آرده)١٢٣(صد و بيست هزار نفر

آنجا . هاى ناحّق توّسط خود اعتراف آرده است  رسمًا به ريختن خونحّجاج خود نيز
شناسم آه  خورم آه امروزه در روى زمين آسى را نمى به خدا سوگند مى: آه گفت

 .)١٢٥(جرأتش در ريختن خون بيشتر از من باشد

ريزى ناراحت بود، حتى خود عبدالملك آه خليفه بود نيز از زياده روى او در خون
 .)١٢٦(نمود اما حجاج به اين مسئله اعتنايى نمى

حّجاج به بهانه اين آه بسيارى از قاريان و افراد عابد و زاهد جامعه قيام ابن اشعث 
از جمله آسانى آه حّجاج آنان را به . را تأييد آرده بودند شمشير در ميان آنان نهاد

 شهادت رساند، سعيد بن جبير يكى از مشهورترين عالمان و زاهدان بدترين نحوى به
به خدا : هنگامى آه خبر مرگ سعيد بن جبير به حسن بصرى رسيد، گفت. آوفه است

اى به قتل رسيد آه اهل زمين از مشرق تا مغرب به  سوگند آه سعيد بن جبير در زمانه
 .)١٢٧(دانش او محتاج بودند

گروهى از دانشمندان و افراد سرشناس مسلمان حكم به آفر و الحاد حّجاج صادر 
الّنجود، شعبى و  سعيد بن جبير نخعى، مجاهد، عاصم بن ابى: اند از آن جمله. اند آرده

 .)١٢٨(ديگران

                                                           
 .٨٦ / ٣الّذهب  مروج.  ١٢١
 .١٦٧ / ١حياة الحيوان .  ١٢٢
 .٣٤٩ / ٥البلدان  ، معجم٣١٨، التنبيه و االشراف ٣١ / ٤، تيسيرالوصول ٢١١ / ٢الّتهذيب  تهذيب.  ١٢٣
 .، تاريخ طبرى١٧٠ / ١الحيوان  حياة.  ١٢٤
 .٦٦ / ٦ابن سعد، طبقات .  ١٢٥
 .٧٤ / ٣مروج الّذهب .  ١٢٦
 .١٧١ / ١حيات الحيوان .  ١٢٧
 .٢١١ / ٢الّتهذيب  تهذيب.  ١٢٨



انجام ) عليه وآلهصلى اهللا(اين حكم به خاطر توهينى بود آه حّجاج نسبت به  پيامبر اسالم
 ترجيح داده )صلى اهللا عليه وآله(داده و عبدالملك بن مروان را از نظر فضيلت بر پيامبر اآرم

اين مطلب زمانى صورت پذيرفت آه او در برابر مردم به خطبه ايستاد و چنين . بود
تر است يا جانشينت آه مراد او از فرستاده  اى خدا، آيا فرستاده تو بافضيلت: گفت

 .)١٢٩( و جانشين خداوند عبدالملك مروان بود)صلى اهللا عليه وآله(خداوند پيامبر اآرم

رفتند انتقاد آرده   مى)صلى اهللا عليه وآله(حّجاج از آسانى آه به زيارت قبر پيامبر اآرم
ها را مرگ دهد آه گرداگرد چند  خدا آن: هگرفت آ و آنان را اين گونه به باد مسخره مى

چرا آنان گرداگرد قصر اميرالمؤمنين . آنند تّكه چوب و استخوان پوسيده طواف مى
دانند آه جانشين هر آس بهتر از رسول و  آنند؟ آيا آنان نمى عبدالملك طواف نمى

 .)١٣٠(!فرستاده اوست؟

وى . آآنده از انبوه جرايم و جنايات بود) حّجاج بن يوسف(زمان حكومت اين خبيث 
هايشان را عزادار  شيعيان اهل بيت را بسيار آزار داد و آمر به قتل آنان بسته، خانواده

مرا از ريختن : در همين وقت بود آه عبدالملك بن مروان به او نامه نوشت و گفت. آرد
خون آنان باعث عالج جنگ و مبارزه چرا آه ريختن . خون پسران عبدالمّطلب بازدار

حرب را ديدم آه چون حسين بن على را آشتند، حكومت از  چرا آه من آل. شود نمى
 .)١٣١(خاندانشان بيرون رفت

گرديد و دست او  اّما در عين حال حّجاج بسيار متعّرض علويان و پيروان آنان مى
او آار را به جايى رساند آه مردم دوست داشتند . ز بوددر آشتار و ريختن خون آنان با

 .)١٣٢(با القابى چون زنديق ناميده شوند، اّما به عنوان شيعه على ناميده نشوند

بود اين بود  بهترين چيزى آه باعث تقّرب در نزد حّجاج مى: اند نويسان گفته تاريخ
اند آه روزى  آورده.  بدگويى نمايد)عليه السالم(آه آسى در نزد او از امام اميرالمؤمنين

ادب جامعه بود در نزد حّجاج  خوارانش آه از طبقه پست و فرومايه و بى يكى از جيره
 : آهاش را بلند آرد نعره

در عين حال من فقير و . اند اى امير، خاندان من به من ستم آرده و مرا على ناميده
به : حّجاج از شنيدن اين سخن خوشحال شد و بدو گفت. مسكينم و به آمك امير محتاج

                                                           
 .٢٩٧ /، رسائل جاحظ٢٧ /مقريزى، الّنزاع و الّتخاصم.  ١٢٩
 .٢٤٢ / ١٥البالغه  شرح نهج.  ١٣٠
 .١٤٩ / ٣العقد الفريد .  ١٣١
 .٤٠ /، تاريخ الّشيعه٤٤ - ٤٣ / ١١البالغه ابن ابى الحديد  شرح نهج.  ١٣٢



نكته لطيفى اشاره آردى و به همين جهت من تو را به فرماندارى فالن منطقه منصوب 
 .)١٣٣(آردم

به هر حال در زمان فرمانروايى اين جّالد، اتباع اهل بيت همه طعمه شمشيرها و 
او شيعيان را . آشت داده، مى وى آنان را به شّدت مورد آزار قرار مى. ها بودند نيزه

. آنان را به زندان فرستادآرد و بسيارى از  ها جست و جو مى حّتى در زير سنگ
حّجاج جّوى از قتل و آشتار در ميان جامعه به وجود آورد آه حّتى در زمان زياد بن ابيه 

 .و فرزندش عبيدالّله بن زياد نيز مانندى براى آن ديده نشده است

او در شهر آوفه به مجّرد . ها را تحّمل آرد آوفه در اّيام اين فرد جّبار بدترين محنت
حّجاج در آوفه سخنرانى شديدالّلحنى نسبت . رساند همت به آسى او را به قتل مىظّن و ت

به مردم انجام داد آه در آن سخنرانى نه حمد خدا به جاى آورد و نه بر پيامبر درود 
 :در آن سخنرانى آمده است. فرستاد

 اى اهل عراق، اى اهل تفرقه و دورويى، اى از دين برگشتگان بداخالق، بدانيد آه
هاى تير ترآش خود را گرد  اميرالمؤمنين ـ عبدالملك بن مروان ـ هنگامى آه چوبه

پس شما را . ترين تير ترآش او هستم آورد مرا يافت و ديد آه من محكمترين و نشكن مى
اّما شّالق . او براى سرپرستى شما به من شّالق و شمشيرى داد. به وسيله من به تير زد

به خدا سوگند آه من : سپس حّجاج ادامه داد. )١٣٤( باقى ماندافتاد و شمشير در دست من
بينم آه وقت  هايى آشيده شده و سرهايى رسيده مى در ميان شما چشمانى خيره و گردن

من . ها بردارم بدانيد آه من همان آسى هستم آه اين سرها را از گردن. چيدن آن است
 .)١٣٥(بينم آلود را مى و محاسن خونها  از همين حاال عّمامه

 :حّجاج سپس اين شعر را خواند

من آن بلند آوازه آگاه و صاحب نظر هستم و چون در ميدان عمل آيم مرا خواهيد «
 .)١٣٦(»شناخت

شمارى را براى جنگ با ابن زبير  ن بود آه سپاه بىاز ديگر جنايات اين جنايتكار اي
وى دستور داد تا . به مّكه فرستاد و شش ماه و هفده روز مسجدالحرام را محاصره آرد

                                                           
 .٣٣٦ / ٢ن بن على حياة االمام حس.  ١٣٣
 .٦٨ / ٣تاريخ يعقوبى .  ١٣٤
 .٦٨ / ٣الّذهب  مروج.  ١٣٥
 متى أضع العمامة تعرفوني*** أنا ابن جال وطالع الثنايا .  ١٣٦



هاى  سپاهيان وى از باالى آوه ابوقبيس سنگ. آعبه مقّدس را با منجنيق سنگباران آنند
 .)١٣٧(گران به داخل مسجدالحرام و خانه آعبه پرتاب آردند

ها نه از  هايى داشت آه زندانيان در ميان آن زندان حّجاج بن يوسف ثقفى زندان
ها زندانيان را شكنجه  وى با انواع و اقسام شكنجه. سرما در امان بودند و نه از گرما

هاى حّجاج بن يوسف پنجاه هزار مرد و  در زندان: اند يسان نوشتهنو تاريخ. نمود مى
وى زنان و . ها برهنه بودند اند آه شانزده هزار نفر از آن هزار زن زندانى بوده سى

هاى حّجاج بن  در آمار زندانيان زندان. )١٣٨(داشت مردان را در يك زندان نگاه مى
زندانى بودند آه هيچ جرمى از قبيل بدهى يا آارهاى بزه و يوسف سى و سه هزار 

وى هنگام بازديد از زندان در ). يعنى زندانى سياسى بودند ()١٣٩(خالف معمول نداشتند
. گم شويد و با من سخن مگوييد: گفت جواب ناله و زارى زندانيان خطاب به آنان مى

 حّجاج با اين آالم خود، ] سوره مبارآه مؤمنون است از١٠٨اين جمله متن آيه [
زندانيانش را به اهل دوزخ، و خود را از سر تكّبر و غرور به خداوند متعال تشبيه نموده 

 .است

همه مسلمانان از خبر مرگ حّجاج با شادى و سرور بسيار زيادى استقبال آردند و 
 .ت لعن و نفرين همگان مدام بر اوباداز روز مرگ تا روز قيام

 

 

 

  و عبدالملك مروان)عليه السالم(امام باقر

 را دستگير آرده )عليه السالم(عبدالملك به فرماندار يثرب دستور داد تا امام محّمد باقر
الحفظ نزد او فرستد، حاآم يثرب در اجابت فرمان عبدالملك  و آن حضرت  را تحت

بنابراين .  در اين است آه به شكلى اين دستور را لغو آندترديد آرد و ديد آه حكمت
 :اى به عبدالملك نوشت و در آن آورد نامه

نويسم به معناى مخالفت با دستور تو و رّد فرمانت نيست،  اى آه به تو مى اين نامه
بينم آه از سر دلسوزى و خيرخواهى تو را نصيحتى آنم، مردى آه او  اّما اين گونه مى

تر، پارساتر و  اى آسى است آه امروزه در روى زمين پاآدامن  خواستهرا از من
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آند  چون او به محراب عبادت رفته و قرآن تالوت مى. پرهيزگارتر از او وجود ندارد
قرائت قرآنش شبيه . زنند پرندگان و حيوانات وحشى از زيبايى صدايش گرد او حلقه مى

وى از لحاظ . و مهربانترين مردمان استاين مرد از داناترين . داود است مزامير آل
آوشترين افراد است، من مصلحت  عبادت و بندگى خدا نيز در ميان همه مردم سخت

بينم آه اميرمؤمنان متعّرض چنين شخصى گردد، چرا آه خداوند متعال هرگز  نمى
 .دهد مگر اين آه خود سرنوشت خود را تغيير بدهند سرنوشت گروهى را تغيير نمى

عليه ( آه اين نامه به عبدالملك رسيد، از رأى خود مبنى بر دستگيرى امام باقرهنگامى

 .)١٤٠( صرف نظر آرده و سخنان حاآم مدينه را صحيح دانست)السالم

 

 

 

  و حّل مسأله ضرب مسكوآات)عليه السالم(امام باقر

 باالترين خدمت را به جهان اسالم انجام دادند، آن حضرت )عليه السالم(امام باقر
هاى رايج در مملكت اسالم را از سلطه امپراطورى روم آزاد آردند، چرا آه در آن  سّكه

. شد ها در روم ضرب شده و عالمت حكومت مسيحى روم بر آن حك مى روزگار سّكه
 استقالل بخشيده، عالمت حكومت اسالمى را بر آن حك ها  به اين سّكه)عليه السالم(امام

 .ها را با حكومت روم قطع آردند آرده و رابطه آن سّكه

 :جريان اين قضّيه به صورت مفّصل اين چنين است

روزى عبدالملك بن مروان آاغذى نگارگرى شده ديد آه نگارگرى آن در سرزمين 
. م داد تا به زبان عربى برگرداندوى نقش آن آاغذ را به مترج. مصر انجام شده بود

هنگامى آه نقش به زبان عربى برگردانده شد، عبدالملك متوّجه شد آه بر آن شعار 
 .القدس نگاشته گرديده است مسيحيان يعنى پدر، پسر و روح

او از اين آار بسيار ناراحت شد و به حاآم مصر عبدالعزيز بن مروان نامه نوشت تا 
 و نگارگران آه بر روى آاغذ، پارچه و چيزهاى ديگر ها را باطل آند آن نقش

شهد الّله انه ال اله (ها نگاشته و آيه  نمايند دستور دهد تا شعار توحيد بر آن نگارگرى مى

وى به تمام فرمانداران خود .  را بر روى همه چيزهاى قابل نگارگرى نقش آنند)اّال هو
از آاغذهاى داراى نقش رومى موجود در اقصى نقاط آشور اسالمى دستور داد تا آنچه 
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است محو نموده و هر آس پس از ورود اين دستورالعمل آن آاغذها را در نزد خود نگاه 
 .دارد تنبيه شود

ها و آاغذها مشغول شدند و اين آاغذها  نگارگران به نگاشتن نقش توحيد بر پارچه
ها و   قبيل پارچههنگامى آه از اين. ها در سرتاسر جهان پراآنده گرديد و پارچه

دار به روم رسيد و پادشاه روم از اين قضيه آگاه گرديد، از شّدت غضب  آاغذهاى نقش
از ديرباز : اى به عبدالملك نوشت و گفت هاى گردنش متوّرم شده نامه و غيظ رگ

گرديد عالمت و آرم رومى داشت و تو آن را باطل  آاغذهايى آه در مصر نگارگرى مى
اى، و  دادند و تو به راه صحيح رفته ى پيشين آار نادرست انجام مىپس يا خلفا. آردى

. اى اند تو به راه خطا و اشتباه رفته يا اگر خلفاى پيشين تو به راه صواب و درست رفته
اى  من براى تو به همراه اين نامه هديه. و تو بايد از اين دو حالت يكى را انتخاب آنى

ه تو اين نقش را در تمام چيزهاى گرانبها آه بر ام و دوست دارم آ در خور فرستاده
گزار تو شوم  شود به حالت سابق برگردانى تا بدين وسيله من سپاس ها نگارگرى مى آن

 .و هديه من را قبول آنى

نامه پادشاه : هنگامى آه عبدالملك اين نامه را خواند به فرستاده پادشاه روم گفت آه
فرستاده پادشاه روم به سوى آشور خود . آردروم جوابى ندارد و هديه او را رد 

بازگشت و به پادشاه روم جواب عبدالملك را ابالغ نمود، پادشاه روم هديه را دو برابر 
اى به عبدالملك نوشت و خواسته خود را تكرار نمود، هنگامى آه  آرده و دوباره نامه

اش رّد آرد و در آار خود  فرستاده به نزد عبدالملك رسيد، عبدالملك دوباره او را با هديه
اش را  مصّمم شد، فرستاده به نزد پادشاه روم بازگشت و به او گفت آه عبدالملك هديه

پادشاه روم نامه ديگرى به عبدالملك نوشت و اين دفعه او را تهديد آرده و . نپذيرفته است
 :در آن نامه آورد

من گمان .  نكردىتو نامه من و هداياى مرا خوار شمردى و حاجت مرا برآورده
. اّما تو همچنان به راه خود رفتى. داشتم آه هديه را آم دانستى و آن را دو برابر آردم

آنم آه اگر  اّما به مسيح قسم ياد مى. ها را دو برابر آردم من براى بار سّوم نيز هديه
در هايى آه  دهم تا نقش سّكه نقِش نگارگرى را به حالت اّوليه باز نگردانى دستور مى

دانى  تو مى. گيرد تغيير دهند شود و در آشور تو مورد استفاده قرار مى روم ضرب مى
ها نوشته  آه صنعت ضرب سّكه فقط در آشور من وجود دارد و آن چيزى بر روى سّكه

 البّته در آن تاريخ هنوز صنعت ضرب سّكه در جهان اسالم -. شود آه من بخواهم مى
داد تا بر روى سّكه نقشى بنگارند آه در آن پيامبر تو را  من دستور خواهم - نيامده بود 



پس چون آن سّكه را ببينى و نقش آن را بخوانى، عرق شرم بر پيشانيت . دشنام دهند
آنى آه اى آاش هديه مرا قبول آرده و نقش آاغذها را  خواهد نشست و آنگاه آرزو مى

اى است  ه مرا اجابت آنى، هديهاّما اگر خواست. به آن صورتى آه بود باز گردانده بودى
 ...اى، و روابط ما همچنان حسنه باقى خواهند ماند آه به من داده

هنگامى آه عبدالملك نامه پادشاه روم را خواند زمين بر او تنگ آمد و در آار خود 
گمان دارم آه من شومترين فرزند هستم آه در جهان اسالم به : گفت او مى. حيران ماند
ام و باعث شدم  آرده)صلى اهللا عليه وآله(چرا آه من جنايتى در حّق رسول خدا. شددنيا آمده با

اگر پادشاه روم اين آار را انجام بدهد، ننگ و . تا اين آافر آن حضرت  را دشنام دهد
چرا آه اين تهديد پادشاه روم بسيار جّدى است . عار آن تا روز قيامت بر من خواهد ماند

 . شود در تمام دنيا متداول و رايج خواهد شدها ضرب و اگر اين سّكه

هاى مهّم جهان اسالم را جمع آرده و آار را بر آنان عرضه  عبدالملك شخصّيت
ها نتوانستند نظرى قطعى به او بدهند و راه حّلى مناسب به او  هيچ آدام از آن. آرد

 خود راه فرار اى عبدالملك، تو: آنگاه شخصى به نام روح بن زنباع به او گفت. بنمايند
آنى، عبدالملك منكر اين قضّيه شد و  دانى اّما عمدًا آن را ترك مى از اين مشكل را مى

: روح بن زنباع به او پاسخ داد. دانم آه آن شخص آيست؟ واى بر تو، من چه مى: گفت
 .بروى)صلى اهللا عليه وآله(بر تو باد آه به سمت باقر علوم از اهل بيت پيامبر اآرم

اّما گفت آه اصال . ك به صّحت گفته او اعتراف آرد و نظر او را تأييد نمودعبدالمل
اى به فرماندار يثرب نوشت و دستور داد تا  او فورًا نامه. به ياد اين قضّيه نبوده است

 را با نهايت احترام به نزد او بفرستد و چهارصد هزار درهم نيز به )عليه السالم(امام باقر
. مى آه نامه به حاآم يثرب رسيد به انجام اين مأموريت پرداختهنگا. آن حضرت  بدهد

هنگامى آه آن حضرت به دمشق .  از يثرب به سوى دمشق راهى شد)عليه السالم(امام باقر
رسيد، عبدالملك بن مروان از آن حضرت استقبال آرد و آن حضرت  را گرامى داشت و 

 :به او فرمودند )لسالمعليه ا(امام باقر. مشكل را به آن حضرت  عرضه آرد

نخست به : به دو دليل. چرا آه اين مشكل چيز مهّمى نيست. خيلى خود را براى اين مشكل ناراحت نكن«

است و نخواهد گذاشت )صلى اهللا عليه وآله(خاطر اين آه خداوند متعال خود حافظ و نگهبان آبروى پيامبر اآرم

 .»اطر اين آه اين آار چاره داردآه پادشاه روم تهديدش را عملى آند و دّوم به خ

 چاره اين آار در چيست؟: عبدالملك بن مروان گفت

 : فرمودند )عليه السالم(امام باقر



نقش . هايى از درهم و دينار ضرب نمايند هم اآنون فرمان بده تا صنعتگرانى بيايند و همين جا سّكه

قرار )صلى اهللا عليه وآله(رسول خداها را ذآر توحيد و سمت ديگر را ذآر پيامبرى  يك طرف سّكه

بده، و در دايره دور درهم و دينار، نام شهرى را آه سّكه در آن ضرب شده و سالى را آه سّكه در 

و سى سكه به وزن سى درهم از سه نوع سكه يك درهمى، پنج . آن ضرب شده است  نقش آنيد

ها شش مثقالى  ا ده مثقالى، ده تاى آنه گيرى آه ده تاى آن درهمى و ده درهمى از هر آدام ده تا مى

شود و چون سى سكه را  ها بيست و يك درهم مى ها پنج مثقالى باشد آه مجموع وزن آن و ده تاى آن

آيد آه نشانه وزن هفت مثقالى درهم و وزن  آه سه نوع است بر آن تقسيم آنى عدد هفت به دست مى

ها بساز آه در اثر حرارت   براى ريختن اين سكههايى از جنس بلور ده مثقالى دينار است سپس قالب

پس درهم را بر وزن ده و دينار را بر وزن . و آار در ميزان طال و نقره آمى و آاستى ايجاد نكند 

 ...هفت مثقال ضرب نماييد

امام باقر به عبدالملك دستور داد به همين ترتيب سّكه ضرب آرده، و در تمام مناطق 
آن حضرت همچنين به عبدالملك دستور داد تا . ها را رايج نمايد مملكت اسالمى اين سّكه

ها  شدند را از اعتبار ساقط آرده و هر آس با آن هاى سابق آه در روم ضرب مى سّكه
 .گردد داد و ستد آند به شديدترين مجازات محكوم

 و ضرب سّكه بر حسب نظر آن حضرت از )عليه السالم(عبدالملك با امتثال فرمان امام
هنگامى آه پادشاه روم جريان را فهميد بيچاره شد، و دانست آه هيچ . بست درآمد بن

طرح ضرب آن را  )عليه السالم(اى آه امام سّكه. راهى براى پيروزى بر مسلمانان ندارد
دادند در تمام مملكت اسالمى آن چنان رايج گرديد آه حّتى در زمان عّباسيان نيز اين 

 .)١٤١(سّكه متداول بود

آن آس آه عمليات ضرب سّكه را طرح ريزى آرد امام : البّته ابن آثير گويد
 .)١٤٢( بوده است)عليه السالم(العابدين زين

العابدين باشد و اجراى آن توّسط  امام زينالبّته مانعى ندارد آه طرح اين مسأله از 
 . انجام شده باشد)عليه السالم(فرزند بزرگوارش حضرت امام محّمد باقر

در هر صورت عالم اسالم به خاطر اين فضيلت و نجات نقدينگى عالم اسالم از 
 .خواهد بود)عليه السالم(تبعّيت مملكت مسيحى روم همواره وامدار امام ابوجعفر باقر

وى عهد خالفت را . ر حال عبدالملك بن مروان بيمار شد و به بستر مرگ افتادبه ه
وى در وصّيتى آه به پسرش وليد آرد او را . بعد از خود براى پسرش وليد مستحكم آرد
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حّجاج را هميشه مّدنظر : عبدالملك به پسرش وليد گفت. درباره حّجاج سفارش نيكو آرد
 اوست آه اين تخت و تاج را براى شما آماده آرده چرا آه. داشته و او را بزرگ بدار

است، اى وليد، بدان آه حّجاج شمشير تو و دست قدرت تو بر هر آسى است آه با تو 
پس سخن و بدگويى هيچ آس را درباره حّجاج نپذير، و بدان آه تو به حّجاج . مقابله آند
. را به بيعت خود بخوانپسرم چون مرگ من فرا رسيد مردم . ترى تا حّجاج به تو محتاج

 .)١٤٣(پس هر آس با سر اين چنين آرد تو با شمشير اين چنين آن

اين وصّيت گرايش شديد عبدالملك بن مروان را نسبت به شّر و بدى حّتى در بستر 
 .دهد مرگ نشان مى

چه : گفتحسن در پاسخ . از حسن بصرى درباره عبدالملك مروان سؤال آردند
 .)١٤٤(بگويم درباره مردى آه يكى از گناهان او حّجاج بود

 

 

 وليد بن عبدالملك

 هجرى به خالفت ٨٦وليد بن عبدالملك پس از مرگ پدرش در نيمه شّوال سال 
سزاوار خالفت وى داراى هيچ گونه صفات شرافت و بزرگ منشى نبود آه او را . رسيد
وى حّتى از درست حرف زدن نيز . )١٤٥(بلكه وى صرفًا فردى ستمگر و جّبار بود. نمايد
وى در سخنرانى آه در مسجد نبوى در مدينه انجام داد، اين چنين . بهره بوده است بى
آند آه حرف  ضا مىدر حالى آه قاعده ادبّيات عرب اقت) با ضّم الم(المدينه  يا اهُل: گفت

 .شود زيرا بر حسب قواعد علم نحو مناداى مضاف منصوب مى. الم با فتحه خوانده شود

يا ليتها آانت القاضيُة، و تاء را با ضّمه : اى گفت او همچنين روزى در ميان خطبه
اى آاش آن  البّته اين آيه بيست و هفتم سوره حاّقه است و معناى آن اين است آه. خواند

و ما را از دست تو : عمر بن عبدالعزيز حاضر بود و گفت. آرد ار را تمام مىمرگ آ
عبدالملك بن مروان در هنگام حيات خود، پسرش وليد را براى اين . )١٤٦(نمود راحت مى

آسى آه نتواند به درستى به عربى سخن : هاى ادبى سرزنش آرد و به او گفت غلط
اى از  به همين منظور عبدالملك عّده. تواند والى و خليفه عرب شود بگويد، نمى

اى فرستاده دستور داد  ها را به همراه وليد در خانه دانشمندان علم نحو را جمع آرد و آن
                                                           

 .٢٢٠ /الخلفا سيوطى، تاريخ.  ١٤٣
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هنگامى آه پس از گذشت شش ماه وليد از آن خانه خارج . تا شش ماه او را تعليم دهند
 .)١٤٧(د نادانتر بودشد، از روزى آه داخل آن خانه شده بو

عمر بن عبدالعزيز در زمان حكومت خود درباره وليد اين گونه سخن گفته و از او 
همانا آه وليد از آسانى بود آه زمين از وجودش پر از ظلم و : به بدى ياد آرده است

آرد  وليد بن عبدالملك بسيار ازدواج مى: اند آه آوردهنويسان  تاريخ. )١٤٨(جور شده بود
او جداى از آنيزآانى آه داشت، شصت و سه : چرا آه گفته شده. داد و بسيار طالق مى

 .)١٤٩(زن را به عقد خود درآورد

وف، سعيد آشام معر در زمان وليد بن عبدالملك بود آه حّجاج بن يوسف ثقفى خون
بن جبير دانشمند بزرگ تابعى را ظالمانه به قتل رسانيد و قتل سعيد بن جبير از حوادث 

 .زده آرد بزرگى بود آه عالم اسالم را وحشت

وى در مكانى به نام دير . مّدت خالفت وليد بن عبدالملك نه سال و هفت ماه بود
 .)١٥٠(ى را وداع گفت هجرى و در سّن چهل و پنج سالگى دار فان٩٦مروان در سال 

پس از مرگ وليد بن عبدالملك، برادرش سليمان بن عبدالملك طبق سفارش پدرش 
.  هجرى حكومت را به دست گرفت٩٦عبدالملك بن مروان در ماه جمادى االخر سال 

 حّجاج از در آه سليمان بن عبدالملك حكومت را در دست گرفت، با آل پس از آن
وى به عبدالملك بن مهّلب دستور . ها را به شّدت مجازات آرد ناسازگارى درآمد و آن

سليمان بن عبدالملك تمام عامالن حّجاج را عزل آرد و . )١٥١(ها را شكنجه نمايد داد تا آن
دستور داد تا ها  در يك روز از زندان حّجاج هشتاد و يك هزار نفر را آزاد آرد و به آن

هزار زن يافت  گناه و سى هزار نفر بى در زندان سى. هاى خود برگردند به خانواده
البّته اين آار پسنديده از افتخارات و لطف سليمان بن عبدالملك بر مردم . )١٥٢(گرديد
 .است

نمود و از مردم ماليات بسيار  اّما همين شخص در گرفتن ماليات بسيار اجحاف مى
اى نوشته است آه در  وى به حاآم مصر اسامة بن زيد تنوخى نامه. گرفت سنگينى مى

اسامه باج و . آنقدر از آنان شير بدوش تا تمام شود و آنقدر خون بگير تا بند آيد: آن آمده
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با :  بود، براى سليمان بن عبدالملك آورد و گفتخراجى آه از مصر جمع آرده
پس اى آاش . آورى اين خراج و آوردنش نزد تو، رعّيت زار و ناتوان گرديده است جمع

با آنان قدرى نرمش به خرج داده و سخت نگيرى و خراج آنان را تخفيف بدهى تا بتوانى 
در اين هنگام . ن خواهد شدآن شهرها را آباد آنى، آه مقدار آمبود آن در سال آينده جبرا

پس . آنقدر بدوش تا تمام شود. مادرت به عزايت بنشيند: سليمان بر سر او فرياد آشيد آه
 .)١٥٣(وقتى تمام شد از آنان خون بگير

دهد آه او از رحمت و رأفت بر مردمان  همين عمل سليمان بن عبدالملك نشان مى
 حرآت اقتصادى جامعه اسالمى را از بين برده و فقر و وى با اين آار. عارى بوده است

 .فالآت را در شهرهاى اسالمى شايع نمود

هاى گرانبها و فاخر خود را  تا جايى آه يك روز آه لباس. وى بسيار خودپسند بود
در اين . من پادشاه جوان پرهيبت، آريم و بخشنده هستم: پوشيده بود، اين چنين گفت

: نش در برابر او آمد و سليمان خطاب به آن آنيزك گفتهنگام يكى از آنيزآا
 !بينى؟ اميرالمؤمنين را چگونه مى

 ...اگر شاعر نگفته بود. بينم او را جان و نور چشم خود مى: آنيزك جواب داد

 شاعر چه گفته است؟: سليمان پرسيد

 :شاعر گفته است: آنيزك پاسخ داد

اّما هيچ . تو از هر جهت خوب و شايسته خواهى بود اگر بتوانى در جهان باقى بمانى
ما در ترآيب و شمايل تو هيچ عيبى . تواند براى هميشه در جهان باقى بماند انسانى نمى

توانند هيچ عيبى و ايرادى بر تو بگيرند مگر يك ايراد و آن  بينيم و مردم نيز نمى نمى
 . بين رفتنى هستىاين آه تو فانى و از

ياد مرگ . اى بود آه بر سر سليمان بن عبدالملك فرود آمد اين ابيات مانند صاعقه

چنان شكست آه زمانى آوتاه نگذشت آه از غّصه دق  جبروت و خودپسندى او را آن

 .)١٥٤(آرد و مرد

وى در روز جمعه، . خالفت سليمان بن عبدالملك دو سال و پنج ماه و پنج روز بود

 .)١٥٥( هجرى دار فانى را وداع گفت٩٩بيستم صفر سال 
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 عمر بن عبدالعزيز

 به سفارش خود او به عمر بن عبدالعزيز پس از سليمان بن عبدالملك، حكومت اموى

 هجرى به خالفت ٩٩عمر بن عبدالعزيز در روز جمعه بيستم صفر سال . رسيد

مردم در دوران آوتاه خالفت او آمى روى امنّيت و رفاه را به صورت نسبى . )١٥٦(رسيد

مروان را از مردم   طغيان بنىعمر بن عبدالعزيز اندآى از ظلم و ستم و. مشاهده آردند

وى با . اى بود آه تجربه خلفاى پيشين او را ساخته بود وى مرد پخته و آارآزموده. زدود

 .مردم با سياستى رفتار آرد آه پيش از او سابقه نداشته است

هاى متعّددى بود آه وى را  شخصّيت و حكومت عمر بن عبدالعزيز داراى ويژگى

ها را در  اى از اين ويژگى آرد و ما اآنون خالصه تاز مىاز ساير حاآمان اموى مم

 :آوريم ذيل مى

 حكومت اموى از بدو تأسيس خود به :)عليه السالم(جلوگيرى از سّب و لعن امام على. ١
 و پايين آوردن مقام آن امام )عليه السالم(گويى به امام اميرالمؤمنين شكل جّدى بناى دشنام
امّيه  اين عمل را باعث بقاى دولت و سلطنت بنىمعاويه . بزرگوار را گذاشت

بر آن )عليه السالم(طالب هايى آه امام علّى بن ابى چرا آه اصول و ارزش. )١٥٧(دانست مى
ها  ارزشامّيه گشته و رواج اين اصول و  هاى بنى فشرد باعث طرد سياست پاى مى

امّيه آه بر اساس ظلم  هاى بنى هاى مردمى بر ضّد سياست باعث گشوده شدن باب قيام
پس بر آنان الزم بود تا شخصّيت و اعتبار امام . گرديد و جور و سرآشى بنا شده بود مى

 .را از بين ببرند )عليه السالم(اميرالمؤمنين

پدرانش بر ضّد امام دانست آه اين سياست و روشى آه  عمر بن عبدالعزيز مى
. اند، ابدًا سياست حكيمانه و درستى نبوده است  بر آن مشى نموده)عليه السالم(اميرالمؤمنين

ها و مشكالت دست و پنجه  اين سياست موجب گرديده بود تا امويان با بسيارى از سختى
نظور بود به همين م. اين آار باعث شده بود تا آنان در شّر بزرگى گرفتار آيند. نرم آنند

وى دستورات قاطعى به . آه عمر بن عبدالعزيز تصميم گرفت تا اين خطا را جبران آند
گويى به حضرت امام  تمام نقاط عالم اسالم صادر آرد و دستور داد تا همگان از دشنام

گويى به آن حضرت  اين آيه   دست نگه داشته و به جاى دشنام)عليه السالم(اميرالمؤمنين
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 در حقيقت، ;)ِإنَّ الّلَه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َو ْاِإلْحساِن َو إيتاِء ِذي اْلُقْربى(: ها بخوانند بهقرآن را در خط

 .دهد خدا به دادگرى و نيكوآارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى

خود عمر بن عبدالعزيز دليل اقدام خود در ترك سّنت پدرانش در بدگويى نسبت به 
هنگامى آه پدرم خطبه :  را اين گونه بيان آرده است آه) السالمعليه(امام اميرالمؤمنين

داد، زبانش به لكنت  رسيد آه بايد على را دشنام مى خواند وقتى آه به آنجا مى مى
. آنى تو هميشه خطبه خود را بسيار سليس و روان بيان مى: من به پدرم گفتم. افتاد مى

آيا : افتد، پدرم گفت ن تو به لكنت مىبينم زبا رسى مى اّما وقتى آه به ذآر على مى
اى پسر، اين آسانى آه در اطراف ما : پدرم گفت. بلى: اى؟ گفتم متوّجه اين مطلب شده

دانيم بدانند، از اطراف ما پراآنده شده و  طالب مى هستند اگر آنچه را ما از علّى بن ابى
 .روند به سوى اوالد على مى

 را به دست گرفت هيچ اشتياقى به مانند هنگامى آه عمر بن عبدالعزيز خالفت
 .)١٥٨( در دنيا نداشت)عليه السالم(گويى به امام اميرالمؤمنين جلوگيرى از دشنام

اين روش، اعجاب همگان را برانگيخت و مردم درباره عمر بن عبدالعزيز بسيار 
نظير او در مخالفت با پدران سرآش و ستمگر  اعت آمنيكو سخن گفته و همواره از شج

 .آنند خود ياد مى

 حكومت اموى از بدو تأسيس همواره بنا را بر محروم :نيكى آردن به علويان. ٢
هاى آنان   از حقوقشان و فقير نگهداشتن خاندان)صلى اهللا عليه وآله(نگهداشتن اهل بيت پيامبر

با فقر و )صلى اهللا عليه وآله(ان و خاندان پيامبر اآرمتا آنجا آه همواره علوي. گذاشته بود
محرومّيت دست به گريبان بودند، اّما چون عمر بن عبدالعزيز خالفت را به دست 

ده : وى به حاآم يثرب نوشت آه. گرفت، بذل و بخشش بسيارى نسبت به آنان انجام داد
: خ عمر بن عبدالعزيز نوشتحاآم مدينه در پاس. هزار دينار در ميان علويان تقسيم نمايد

در آدام يك از .  در بسيارى از قبايل قريش فرزندانى دارد )عليه السالم(حضرت على
هنگامى آه نامه من : فرزندان او اين مبلغ را تقسيم آنم؟ عمر بن عبدالعزيز به او نوشت

 باشند )عليها السالم(به دست تو رسيد، مبلغ را در فرزندان حضرت على آه از فاطمه زهرا
و اين اّولين . )١٥٩(ها بديشان نرسيده است تقسيم آن آه ديرزمانى است آه حقوق آن

 . رسيد)عليهم السالم(اى بود آه در اّيام حكومت اموى به اهل بيت صله
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 عمر بن عبدالعزيز پس از آنكه در اّيام پس از رحلت پيامبر :بازگرداندن فدك. ٣
در حالى آه .  فدك از علويان مصادره گرديد آن را به آنان بازگرداند)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

هاى بسيارى در آن انجام گرديده و افراد بسيارى منافع فدك را  اندازى در اين مّدت دست
 و خاندان آن )صلى اهللا عليه وآله(طوالنى آل پيامبر اآرمغارت نموده بودند و در اين مّدت 

هاى گوناگونى در  قضيه رد فدك را به صورت. بهره بودند حضرت  از منافع آن بى
 :از آن جمله. اند تاريخ آورده

 داشت به )صلى اهللا عليه وآله(الف ـ در بازديدى آه عمر بن عبدالعزيز از مدينه پيامبر
عدالتى و ستم  هر آس مورد بى: تا در ميان مردم ندا در دهد آهمنادى خود دستور داد 

 .قرار گرفته يا شكايتى دارد حاضر شود و شكايت خود را به نزد خليفه بازگويد

عمر بن عبدالعزيز براى .  به نزد عمر بن عبدالعزيز رفتند)عليه السالم(امام باقر
 و آن حضرت  را در آغوش  از جاى خود برخواست)عليه السالم(بزرگداشت امام باقر

 : به او فرمودند)عليه السالم(آنگاه امام باقر. گرفت و در آنار خود نشاند

همانا آه اين دنيا بازارى از ميان بازارها است آه مردم در آن به خريد و فروش چيزهايى آه به 

هاست، اّما  ان آنخرند به زي هايى آه آنچه مى اّما چه بسيار گروه. اند سود يا زيانشان است مشغول

ها در حالتى از دنيا خارج  آن. شوند تا وقتى مرگشان فرا رسد متوّجه ضرر و زيان خود نمى

اند سرزنش  شوند آه بر آنچه را آه با خويشتن برنداشته و براى آخرت خود فراهم نكرده مى

اّما آنچه را آه آنان . ندا ها باشد با خود برنداشته ها آنچه را آه بايد در آخرت به نفع آن آن. شوند مى

شود آه هيچگاه شكرگزار نعمت  اند همه در ميان آسانى تقسيم مى آورى آرده براى خود جمع

روند آه عذرشان را  اّما خودشان با دست خالى به پيشگاه آسى مى. گردآورنده آن اموال نخواهند بود

ها   افراد بنگريم و اعمالى آه آننخواهد پذيرفت، و به خدا سوگند بسيار سزاوار است آه ما به اين

پس پرهيزگارى پيشه آن، از خدا بترس و . انجام دادند و ما از آن بيم داريد خود مرتكب آن نگرديم

پسندى آه در  ببين آه چه چيزى را مى. در انديشه خود دو مسأله را همواره مّد نظر داشته باش

ش بفرست، و ببين آه در روزى آه با پيشگاه خداوند به همراه ببرى، همان را براى خود پي

دارى، آن را پشت سر خود  آنى همراهى چه چيزى را با خود ناپسند مى پروردگار خود مالقات مى

اى نرسانده بود  ها استفاده بيفكن و با خود نبر، و به آااليى آه روى دست پيشينيانت مانده و به آن

ها را آسان بگير، با  درها را بگشا و پرده. فى ببندىو اميد مبند آه تو از آن طر. اشتياق نداشته باش

مظلوم با انصاف رفتار آن و ظلم ظالم را به خودش بازگردان، سه چيز است آه در هر آسى باشد 



آسى آه خشنودى او وى را به ورطه باطل نيندازد و خشمش او را از . گردد ايمانش به خدا آامل مى

 .)١٦٠(اندازى ننمايد رت و زور پيدا آرد به مال ديگران دستجاّده حّق بدر نكند و هنگامى آه قد

 را شنيد دستور داد تا قلم و آاغذ بياورند و )عليه السالم(هنگامى آه عمر آالم امام باقر
مال غصب بدين وسيله عمر بن عبدالعزيز : بعد از ذآر خداوند متعال اين چنين نوشت
 .طالب را در رابطه با فدك به او برگرداند شده محّمد بن علّى بن حسين بن علّى بن ابى

ب ـ هنگامى آه عمر بن عبدالعزيز به خالفت رسيد، بزرگان قريش و 
وى در آن مجلس به . هاى برجسته قبايل ديگر را به نزد خود احضار آرد شخصّيت

 بود و آن حضرت هر )صلى اهللا عليه وآله(ول خدادانيد آه فدك در دست رس مى: ها گفت آن
نمود، سپس بعد از پيامبر  جا آه مصلحت الهى بود آن را قرار داده و مصرف مى

همچنين . داد ابوبكر آن را در دست گرفت و با نظر خود آن را مورد استفاده قرار مى
و هم . ان درآوردآنگاه عثمان آن را به مقاطعه مرو. داد عمر نيز اين آار را انجام مى

ها اختيار امر فدك به دست من افتاده است و اين مالى از اموال من  اآنون پس از سال
گيرم آه من آن را بر آنچه آه در  نيست آه به من برگشته است، و من شما را شاهد مى

 .)١٦١(بوده است برگرداندم )صلى اهللا عليه وآله(زمان رسول خدا

در اين روايت تصريح نشده است آه عمر بن عبدالعزيز فدك را به علويان 
بلكه تنها به اين نكته اشاره شده آه فدك را به حالتى بازگرداند آه پيامبر . بازگرداند

صلى اهللا عليه (اّما روشن است آه پيامبر اآرم. نمود  آن گونه عمل مى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 داده )عليها السالم(مقاطعه جگرگوشه خود سرور زنان جهان فاطمه زهرا اين باغ را به )وآله
. آرده است  در آن تصّرف مى)صلى اهللا عليه وآله(و آن حضرت  در زمان حيات رسول خدا

 .هاى سياسى آن را از آن حضرت  مصادره نمودند اّما حكومت وقت به خاطر مصلحت

امّيه   به علويان را اعالم نمود بنىج ـ عمر بن عبدالعزيز هنگامى آه پس دادن فدك
تو با اين آار بر آار شيخين يعنى ابوبكر و عمر ايراد : بر او خرده گرفتند و به او گفتند

اى، عمر بن عبدالعزيز در  ها مورد توهين قرار داده و به آنان نسبت ظلم داده آرده و آن
صلى اهللا عليه (ر رسول خدامن و شما هر دو به صّحت اين قضّيه آه فاطمه دخت: پاسخ گفت

دانم  و مى.  اّدعاى مالكّيت فدك را داشته و فدك در دست او بوده است اطمينان داريم)وآله
مضافًا به . دروغ ببندد)صلى اهللا عليه وآله(آه آن حضرت  آسى نبوده است آه به رسول خدا

من . اند سلمه بر اين مطلب شهادت نيز داده اّمايمن و   و اّم)عليه السالم(اين آه حضرت على
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حّتى اگر شاهدى هم براى . دانم  را در اّدعاى خود صادق مى)عليها السالم(حضرت فاطمه
پس من امروز به خاطر . چرا آه او سرور زنان اهل بهشت است. گفتار خود نياورد

عليها (ت فاطمه زهرا آن را به ورثه حضر)صلى اهللا عليه وآله(نزديكى جستن به رسول خدا

گردانم و اميد آن دارم آه فاطمه و حسن و حسين در روز قيامت مرا   بازمى)السالم
اّدعاى فدك را به نزد من )عليها السالم(شفاعت آنند، اگر من به جاى ابوبكر بودم و فاطمه

 عليه(سپس فدك را به امام محّمد باقر. نمودم آورد، من وى را در اّدعايش تصديق مى مى

 .)١٦٢( تسليم آرد)السالم

 

  و عمر بن عبدالعزيز)عليه السالم(امام محّمد باقر

.  چندين بار با عمر بن عبدالعزيز روبرو گرديد)عليه السالم(امام ابوجعفر محّمد باقر
 :ها توّجه آنيد اينك به مواردى از اين مالقات

امام : بن عبدالعزيز در رابطه با رسيدن وى به خالفت به عمر )عليه السالم(خبر دادن امام
 قبل از اين آه عمر بن عبدالعزيز به خالفت برسد خالفت وى را پيشگويى )عليه السالم(باقر

 .آرده و به خود او اعالم آردند

ناگاه .  در مسجد نشسته بودم)عليه السالم(با امام ابوجعفر محّمد باقر: ابوبصير گويد
يز در حالى آه دو لباس مصرى پوشيده و بر غالم خود تكيه آرده بود عمر بن عبدالعز
اين پسر حتمًا به : چون او را ديدند به من فرمودند)عليه السالم(امام باقر. وارد مسجد شد

اّما خالفت او مورد . آند رسد، و چون به خالفت رسيد عدل و داد پيشه مى خالفت مى
ز او به خالفت و حكومت بر جامعه باشد در آن زيرا آسى آه سزاوارتر ا. تأييد نيست

 .زمان در جامعه موجود است

 هنگامى آه : به عمر بن عبدالعزيز در ابتداى خالفت)عليه السالم(هاى امام باقر  توصيه
 را بزرگ داشت و او را )عليه السالم(عمربن عبدالعزيز به خالفت رسيد، بسيار امام باقر

ه بن عتبة بن مسعود آه از عابدان و زاهدان آوفه بود را وى فنون بن عبدالّل. تكريم آرد
 فرستاده و از آن حضرت  دعوت آرد تا براى ديدار وى به )عليه السالم(به دنبال امام باقر

 دعوت او را اجابت آرده و به دمشق مسافرت )عليه السالم(امام محّمد باقر. دمشق برود
استقبال شايانى از آن حضرت   )عليه السالم( باقرعمر بن عبدالعزيز هنگام ورود امام. نمودند

 )عليه السالم(امام باقر. ها رّد و بدل شد آرده، او را در آغوش گرفت و سخنانى در ميان آن
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هنگامى آه امام قصد بازگشتن به يثرب . چندين روز در ميهمانى عمر بن عبدالعزيز بود
بار اموى رفته و به حاجب عمر بن را نمود براى خداحافظى با عمر بن عبدالعزيز به در

حاجب . براى خداحافظى آمده است)عليه السالم(عبدالعزيز گفت به او خبر بدهد آه امام باقر
آنگاه فرستاده عمر بن عبدالعزيز به بيرونى دربار . اين خبر را به عمر بن عبدالعزيز داد

 خاطر اين آه شايد آس  به)عليه السالم(امام باقر. آمد و صدا زد آه ابوجعفر داخل شود
ديگرى هم به نام ابوجعفر باشد و آن شخص مورد خطاب و دعوت به ورود واقع شده 

 )عليه السالم(امام باقر: حاجب به سمت عمر بن عبدالعزيز بازگشت و گفت. باشد داخل نشد
تو چگونه او را صدا زدى؟ : عمر بن عبدالعزيز به حاجب گفت. در دربار حضور ندارد

برو و بگو : عمر بن عبدالعزيز گفت. گفتم ابوجعفر آجاست، داخل شود: تحاجب گف
از جاى )عليه السالم(محّمد بن علّى آجاست؟ حاجب اين آار را انجام داد، ناگاه امام باقر

عمر بن عبدالعزيز مّدتى با آن حضرت  . برخاست و داخل اطاق عمر بن عبدالعزيز شد
عمر بن . من قصد وداع دارم: ه او فرمودند ب)عليه السالم(سپس امام. صحبت آرد

 .عبدالعزيز به آن حضرت عرض آرد مرا نصيحت و سفارش آن

 : فرمودند)عليه السالم(امام باقر

تو را به ; »...ُاوصيك بتقوى اهللا، واتخذ الكبير أبًا، والصغير ولدًا والرجل أخًا«

 خود، آودآان را چون فرزندان پيران را چون پدران. آنم پرهيزگارى و ترس از خدا سفارش مى

 .خود و مردان را چون برادران خود بدان

به خدا : عمر بن عبدالعزيز از سفارش امام مات و مبهوت ماند و با اعجاب تمام گفت
آردى آه اگر ما به آن هايى را جمع  سوگند آه در اين چند جمله آوتاه براى ما حكمت

 .ايم عمل آنيم و در آن حالت مرگ ما فرا برسد سعادتمند مرده

عليه (هنگامى آه امام باقر.  از نزد او خارج شد و قصد رفتن آرد)عليه السالم(امام باقر

آماده حرآت شدند، فرستاده عمر بن عبدالعزيز به نزد آن حضرت آمد و به آن )السالم
عليه (امام باقر. ن عبدالعزيز قصد دارد به نزد شما بيايدعمر ب: حضرت  عرض آرد

قدرى منتظر ماندند تا اين آه عمر بن عبدالعزيز به نزد ايشان آمد و به جهت )السالم
 مقدارى در نزد آن حضرت نشست و سپس )عليه السالم(احترام و بزرگداشت امام باقر

 .)١٦٣(بازگشت
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 در ميان گزارش جاسوسان : از عمر بن عبدالعزيز)عليه السالم(امام باقرتعريف و تمجيد 
شد، اين عبارت آمده  دستگاه اّطالعاتى اموى آه به سوى عمر بن عبدالعزيز ارسال مى

 آخرين بازمانده اهل بيت بزرگ خويش است )عليه السالم(بود آه امام ابوجعفر محّمد باقر
اند، عمر بن عبدالعزيز خواست   زمين برافراشتهآه همواره پرچم حّق و عدالت را در

 نوشت و از آن )عليه السالم(اى به امام باقر بنابراين نامه. آه آن حضرت را امتحان آند
 نيز در جواب او )عليه السالم(امام باقر. حضرت  خواست تا جواب نامه او را بنويسند

 بن عبدالعزيز دستور داد تا اى آآنده از موعظه و نصيحت براى او فرستادند، عمر نامه
 به خليفه قبلى يعنى سليمان بن عبدالملك فرستاده بود )عليه السالم(اى را آه امام باقر نامه

هنگامى آه آن نامه را بيرون آورد ديد آه در آن نامه مدح و ثناى سليمان . بيرون بياورند
دينه فرستاد و به او گفت عمر بن عبدالعزيز آن نامه را به حاآم م. بن عبدالملك آمده است
اى آه آن حضرت  به من نوشته   نشان بده و بعد نامه)عليه السالم(اين نامه را به امام باقر

 .گويد براى من بفرست نشان بده و آنچه را آه امام مى

: فرمودند )عليه السالم(امام باقر.  نشان داد)عليه السالم(حاآم مدينه هر دو نامه را به امام
اى آه به او نوشتم   عبدالملك پادشاه جّبارى بود آه من بر حسب مصلحت نامهسليمان بن

اى آه اآنون  اّما خليفه. نويسند با چنان انشائى بود آه به سمت جّباران و ستمگران مى
اى آه من براى او  لذا نامه. آند هست و صاحب اختيار توست اظهار عدل و داد مى

 .نوشتم مناسب با خود اوست

هنگامى آه . ينه اين آلمات را نوشته و به سوى عمر بن عبدالعزيز فرستادحاآم مد
اين )عليه السالم(عمر بن عبدالعزيز اين جمله را خواند اعجاب خود را نسبت به امام باقر

 .)١٦٤(گذارد خداوند هيچگاه اهل اين خاندان را از فضيلت خالى نمى: گونه بيان داشت آه

هايى آه عمر بن عبدالعزيز داشت بعضى از اشكاالت نيز بر  ا عليرغم همه خوبىاّم
 :اى از آن اشكاالت توّجه نماييد حال به جمله. آار او وارد است

امّيه در ميان افراد اين  المال توّسط خلفاى سابق بنى هايى آه از بيت وى مقاطعه
 داشت و شّكى نيست آه اين آار خاندان واگذار شده بود تثبيت آرد و بر جاى خود نگاه

 .هيچ گونه وجه شرعى نداشته است

ديگر اين آه عّمال و واليان عمر بن عبدالعزيز آه به اقطار مختلف آشور اسالم 
 .گرفتند اند به مردم ستم آرده و اموال مردم را از آنان به زور مى شده فرستاده مى
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حّتى هنگامى آه عمر بن عبدالعزيز باالى منبر مشغول خطبه بود مردى برخواست 
آسانى آه در جاى جاى «: و سخن او را قطع آرد و اين اشعار را خطاب به او خواند

. دانند ها را حالل مى اى دستورات تو را آنار گذاشته و حرام سرزمين اسالمى فرستاده
ها به  اّما هر آدام از آن. اند هاى اطلس پوشانده ها بر منبرهاى سرزمين ما پارچه آن

ها به فغان  اند و همه مّلت از ستم آن ها ظالم اند و همگى آن نحوى ظلم و ستم روا داشته
ها توّقع امانتدارى و عدل و داد دارى، اّما هيهات آه فرد امانتدار  تو از آن. اند آمده

 .)١٦٥(مسلمانى پيداشود

است آه وى شود اين  از ديگر ايرادهايى آه به حكومت عمر بن عبدالعزيز وارد مى
المال مسلمانان به اشراف پرداخت  مبلغى را آه از سابق طبق رسم خلفاى اموى از بيت

گرديد همچنان به قّوت خود باقى گذاشت و آن را به آنان پرداخت و در هنگام خالفت  مى
. در حالى آه اين آار با اصول اسالمى منافات داشت. خود اين سّنت را تغيير نداد

 مساوات بين مسلمانان آرده و هر گونه تمايزى را در ميان طبقات اصولى آه حكم به
 .نمود مسلمانان نفى مى

رود اين  از ديگر آارهايى آه جزو انتقادات حكومت عمر بن عبدالعزيز به شمار مى
اّما اين آار را درباره . است آه وى ده دينار در عطا و پرداختى اهل شام اضافه آرد

اّما اين تبعيض ناروا هيچ دليلى نداشت، بلكه با روح اسالم . )١٦٦(مردم عراق انجام نداد
 .نيز منافات داشت

اند آه وى از  گفته. داد عمر بن عبدالعزيز بيمار شد و بيمارى او را سخت آزار مى
در پاسخ . آردى اى آاش خود را مداوا مى: به او گفتند. نمود معالجه خود خوددارى مى

چرا، به . آشيدم اگر مداواى من در اين بود آه دستى به گوش خود بكشم دست نمى: فتگ
 .)١٦٧(به سمت پروردگار خود. روم خاطر اين آه من به سمت خوب آسى مى

اند آه عمر بن عبدالعزيز را  بعضى از مصادر تاريخى بر اين مطلب تصريح آرده
دانستند اگر خالفت او به طول انجامد  چرا آه آنان مى. دندخود امويان مسموم آر

چرا آه . امّيه خواهد گرديد باالخره منجر به خارج شدن خالفت از دست خاندان بنى

                                                           
 .٣٥٠ / ١عفر حياة االمام موسى بن ج.  ١٦٥

 نبذوا آتابك واستحل المحرم*** إن الذين بعثت في أقطارها 
 آل يجور وآلهم يتظلم*** طلس الثياب على منابر أرضنا 

 عدل وهيهات األمين المسلم*** وأردت أن يلي األمانة منهم 
 .٤٨ / ٢تاريخ يعقوبى .  ١٦٦
 .١٦١ / ٤تاريخ ابن اثير .  ١٦٧



لياقت و ناصالح  عمر بن عبدالعزيز هرگز پيمان خالفت پس از خود را بر اشخاص بى
گى آن را داشته باشد نخواهد بست، بلكه خالفت را پس از خود به شخصى آه شايست

. )١٦٨(به همين سبب پيش از وقت او را مسموم آرده و از بين بردند. خواهد سپرد
 باالخره عمر بن عبدالعزيز

 .)١٦٩(گفت  هجرى در مكانى به نام دير سمعان دار فانى را وداع١٠١در ماه رجب سال 

 

 

 يزيد بن عبدالملك

پس از مرگ عمر بن عبدالعزيز، يزيد بن عبدالملك بنا بر عهد برادر خود سليمان بن 

وى چهل روز ابتداى حكومت خود را بر اساس سياست عمر . عبدالملك به خالفت رسيد

آنان چهل پيرمرد نزد يزيد . امّيه سخت آمد اين مطلب بر بنى. بن عبدالعزيز سپرى نمود

ها براى او شهادت داده و قسم خوردند آه خلفا در نزد خداوند  ملك آورده و آنبن عبدال

اينجا بود آه يزيد بن . )١٧٠(حساب و عقاب ندارند و در هر آارى آه بكنند آزادند

عبدالملك از سياست عمر بن عبدالعزيز دست برداشت و در ميان مردم با سياست زور و 

وى همه واليانى آه عمر بن عبدالعزيز بر شهرها گماشته بود عزل . كم نمودجبروت ح

 :آرده و دستورالعملى به تمام عّمال خود صادر نمود آه در آن آمده بود

اّما از امروز آنچه را آه از . اّما بعد، همانا عمر بن عبدالعزيز فريب خورده بود

ها در  چه آن. ن حالت سابق درآوريدمردم را به هما. دانيد فراموش آنيد دوران او مى

خوششان بيايد يا بدشان . حالت رفاه و پرمحصولى باشند چه در حالت خشكسالى و قحطى

 .)١٧١(زنده باشند يا بميرند. بيايد

و بدين گونه ستم بر مردم به فجيعترين شكل و صورت دوباره به ميان جامعه 

 . جامعه منتشر شده و سرآشى همه شهرها را فراگرفتبازگشت و ظلم و ستم در

يزيد بن عبدالملك انسان جاهل و عارى از علمى بود آه به اهل علم حسادت 

وى حسن بصرى را با . نمود، و همين مسأله باعث شده بود آه او علما را تحقير آند مى

                                                           
 .١٤٢ / ١االنافه فى مآثر الخالفه .  ١٦٨
 .١٦١ / ٤تاريخ ابن اثير .  ١٦٩
 .٢٣٢ / ٩تاريخ ابن اثير .  ١٧٠
 .١٨٠ / ٣العقد الفريد .  ١٧١



درايى  وى همچنين در لهو و لعب و هرزه. )١٧٢(ناميد عنوان پيرمرد جاهل مى

تا جايى آه شيفته و فريفته آنيزآى به نام حبابه گرديد و . آرد روى بسيارى مى زياده

. مرا رها آنيد تا پرواز آنم: گفت وى روزى در حال مستى مى. عقل از سر او پريد

وى هنگامى آه . سپارم به تو مى: سپارى؟ پاسخ داد اّمت را به آه مى: حبابه به او گفت

در آن هنگام از سر شوخى حّبه . براى تفريح به اردن رفته بود، حبابه را نيز با خود برد

انارى را به دهان حبابه پرتاب آرد و آن حّبه انار در حلق او داخل شده باعث بيمارى و 

داد و دائم او را بو  يزيد بن عبدالملك سه روز اجازه دفن او را نمى. مرگ وى گرديد

 آشيد و مى

سران قوم به نزد . گريست، تا اين آه جسد گنديده شد بوسيد و به او نگاه آرده و مى مى

او آمده و از او خواستند تا اجازه دفن او را صادر آند و پس از خواهش بسيار وى اجازه 

 .)١٧٣(دفن او را صادر آرد و به حالت حزن و اندوه به آاخ خود برگشت

آورى ذآر شده است آه ما در  از هرزگى و خوشگذرانى او در تاريخ اخبار شرم

 . هجرى از دنيارفت١٠٥وى در سال . آنيم ها خوددارى مى اينجا از ذآر آن

 

 

 

 

 هشام بن عبدالملك

خالفت روزى آه يزيد بن عبدالملك از دنيا رفت، برادرش هشام بن عبدالملك به 
هشام بن عبدالملك به احول . و اين واقعه در روز بيست و پنجم شّوال واقع گرديد. رسيد
وى به تمام . و احول به معناى آسى است آه چشم او لوچ باشد. امّيه معروف بود بنى

آسانى آه داراى حسب و نسب شريف و بلند بودند حسادت آرده و با هر انسان شريفى 
 .دشمنى مىورزيد

                                                           
 .٩٥ / ٥طبقات آبرى .  ١٧٢
 .١٢١ / ٥الكامل فى الّتاريخ .  ١٧٣



درهم را بر : گفت هاى بخل و خساست او اين است آه وى همواره مى وهاز جل
اى قبل  اى مال جمع آرد آه هيچ خليفه وى به اندازه. )١٧٤(درهم نه تا مال بسيارى شود

 .)١٧٥(از او اين مقدار مال جمع نكرده بود

من هيچگاه بر :  اعتراف آرده است آهوى خود اين گونه بر بخل و خساست خويش
بخشم مبتالى به  ام به مانند حسرتى آه چون چيزى به آسى مى چيزى حسرت نخورده

 .)١٧٦(خالفت همچون مريضى آه نيازمند داروست نيازمند پول است. شوم آن مى

اصحاب و ياران . عبدالملك روزى وارد باغ ميوه خود گرديداند آه هشام بن  آورده
وى از آن پس به غالم خود دستور داد تا همه آن درختان را . او از ميوه درختان خوردند

 .)١٧٧(ها زيتون بكارد تا آسى از آن نخورد برآند و به جاى آن

وى فردى بخيل، خشن، : يدنما يعقوبى، هشام بن عبدالملك را اين چنين توصيف مى
القلب بود، وى همان آسى است آه زيد بن على را به قتل رساند و  ظالم و بسيار قسّى
. ها گرديد ها و ناگوارى  در زمان او مبتال به انواع مصيبت)عليه السالم(امام ابوجعفر باقر

 :هايى از اين برخوردهاى نامناسب را در پيش رو داريد نمونه

 

 ، بردن آن حضرت  به دمشق و زندانى آردن ايشان)عليه السالم(باقردستگيرى امام 

منش به حاآم خود در مدينه دستور داد  هشام بن عبدالملك اين فرمانرواى طاغوت
نويسان درباره اين ماجرا دو  تاريخ.  را به سوى دمشق روانه آند)عليه السالم(امام باقر

 :اند روايت ذآر آرده

 هنگامى آه به دمشق رسيد و هشام خبر آمدن آن )عليه السالم( امام باقر:روايت اّول
حضرت را شنيد به درباريان خود دستور داد تا پس از پايان سخن او با امام برخوردى 

بر هشام داخل شد و بر  )عليه السالم(امام باقر.  داشته باشند)عليه السالم(آميز با امام باقر توهين
اّما به عنوان خالفت به هشام سالم . بودند سالم آردافرادى آه در مجلس هشام نشسته 

 : آرد و گفت)عليه السالم(هشام بسيار خشمگين شد، رو به امام باقر. نكرد

اى محّمد بن على هميشه يك نفر از شما بايد باشد تا وحدت صفوف مسلمين را بشكند 
 .داندو مردم را به سوى خود خوانده، خود را از روى سفاهت و نادانى امام ب

                                                           
 .١٥٠ /البخالء.  ١٧٤
 .٢٠٠ / ٢اخبار الدول .  ١٧٥
 . هجرى١٤١٩، چاپ دارالفكر، تحرير شده ٣٩٩ / ٨انساب االشراف .  ١٧٦
 .١٥٠ /البخالء.  ١٧٧



خواران و مزدورانش شروع به مسخره آردن و به  سپس هشام ساآت شد و جيره
عليه (اينجا بود آه امام باقر.  نمودند)عليه السالم(زبان آوردن آلمات ناپسند نسبت به امام باقر

 :به سخن آمده فرمودند)السالم

 

يختم آخرآم، فان أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى اهللا أولكم وبنا : أيها الناس«
يكن لكم ملك معّجل، فان لنا ملكًا مؤجًال، وليس بعد ملكنا ملك، ألنا أهل العاقبة، 

 ;»...والعاقبة للمتقين

برند؟ پيشينيان شما به واسطه خاندان ما هدايت شدند و  رويد؟ شما را آجا مى آجا مى: اى مردم

اگر شما دولتى زود هنگام به دست .  شدپسينيانتان نيز هدايتشان به وسيله خاندان ما ختم خواهد

چرا آه ما از اهل . ايد، ما نيز حكومتى دير هنگام داريم آه بعد از ما حكومتى نخواهد بود آورده

 .)١٧٨(است عاقبت هستيم و خداوند فرموده است آه عاقبت از آن پرهيزآاران

هاى آنان را پر از حزن و اندوه آرد و آنان   پس از آنكه دل)عليه السالم(امام باقر
 .نتوانستند پاسخى به منطق قوى آن حضرت  بدهند از نزد هشام خارج شد

اين : گفتند در حالى آه مى.  هجوم آوردند)عليه السالم(آنگاه مردم نادان شامى بر امام
اى تحقير امام اميرالمؤمنين پسر ابوتراب است ـ از زمان معاويه مردم شام اين لقب را بر

ديدند آه بهتر است )عليه السالم(بردند ـ امام باقر  به آار مى)عليه السالم(طالب علّى بن ابى
روى . آنان را به راه راست هدايت آنند و حقيقت اهل بيت را به اين مردم بشناسانند

 پس از )عليه السالم(همين جهت بود آه در ميان مردم شام به سخنرانى ايستادند، امام باقر
 :فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(حمد و ثناى الهى و درود بر رسول خدا

اى اهل شقاق و تفرقه و دورويى، اى نوادگان نفاق و دورويى، اى آسانى آه پر آننده دوزخ و هيزم 

ا همچنان ها را به قهقرا بازگردانيم، ي هايى را محو آنيم و در نتيجه آن جهّنميد، پيش از آنكه چهره

لعنت آنيم آه فرمان خدا همواره تحقق يافته است ) نيز(را لعنت آرديم، آنان را » اصحاب سبت«آه 

از بدگويى نسبت به ماه تابان و درياى جوشنده، شهاب ثاقب، ستاره هدايت مؤمنان و صراط مستقيم 

 ...دست نگاه داريد

 

 :سپس آمى با مردم صحبت آرده و بعد فرمودند

 )عليه السالم(طالب  ـ يعنى امام اميرالمؤمنين علّى بن ابى)صلى اهللا عليه وآله(خدا زاد رسولآيا شما هم

ايد؟ پس بعد از تحقير چنين  آنيد؟ آيا زبان به بدگويى سرسلسله دين خدا گشوده ـ را مسخره مى

 و آدام اندوه را پس از او از خود خواهيد راند؟! شخصّيتى به آدام راه خواهيد رفت؟
                                                           

 .٧٥ / ١١بحاراالنوار .  ١٧٨



هاى  ات، به خدا سوگند آه او به واسطه سبقت در ايمان برجستگى پيدا آرد و به واسطه خصلتهيه

ها به سوى  ها پيروز شد، چشم وى بر حيله. نيكويش سعادتمند گشته و بر نهايت سعادت دست يافت

او خيره گشت و گردن هاى گردنكشان در برابر او خاضع گرديد و در پيمودن پّلكان آمال، گوى 

ت را از ديگران ربود، پس خيال آنان را آه تصور رسيدن به مقامش را داشتند باطل آرد و آنان سبق

يافتن براى آنان ميّسر  را از دست يافتن به آن مرتبه ناتوان ساخت و چگونه از جايى چنين دور دست

 !خواهد بود؟

 : ادامه دادند)عليه السالم(سپس امام باقر

 را ترميم نمود آه چون مسلمانان به عقد اخّوت به يكديگر شود رخنه فقدان آسى چگونه مى

 شد، و هنگامى آه مردم هر آدام نسب خود را به )صلى اهللا عليه وآله(پيوستند او برادر رسول خدا مى

آردند او نسبت برادرى خونى با پيغمبر داشت و هنگامى آه به جنگ  يكديگر مّتصل مى

يافتند همچون  آسى آه چون مسلمانان فتح و گشايشى مى. دخاستند همدست و همداستان او بو برمى

هاى آنان بود، وى آسى بود آه چون فرمان تغيير قبله صادر شد به هر دو قبله  ذوالقرنين محافظ گنج

به ايمان او )صلى اهللا عليه وآله(آسى آه هنگامى آه همه آافر بودند پيامبر اآرم. نماز خوانده بود

مى آه همه از پذيرش مسئوليت لغو پيمان با مشرآان عهد شكن شانه خالى شهادت داده بود و هنگا

قرار شده  آردند اين بار اين مسئوليت را به دوش آشيد، آسى آه در شب محاصره چون همه بى مى

بودند در بستر و فراش پيامبر اآرم به جاى او خوابيد ، و همان آسى آه در هنگام وداع با پيامبر 

 .)١٧٩(در نزد او به وديعت نهاده شداآرم اسرار الهى 

 را در ميان )عليه السالم( فضيلت امام أميرالمؤمنين)عليه السالم(هنگامى آه امام باقر
شاميان منتشر نمود، هشام بن عبدالملك دستور داد تا آن حضرت  را دستگير آرده و به 

 .زندان انداختند

آنجا آه زندانيان به .  مورد استقبال قرار گرفت)عليه السالم(اّما در زندان نيز امام باقر
تا آنجا آه . بردند ها مى دور آن حضرت  حلقه زده و از دانش و آداب آن حضرت  بهره

لذا به نزد هشام رفت و به او از اين . اى به پا شود مدير زندان ترسيد در زندان فتنه
اى جز آزادى امام  اينجا بود آه هشام بن عبدالملك بيچاره شد و چاره. مطلب خبر داد

 .)١٨٠( از زندان و بازگرداندن آن حضرت  به شهرش يعنى مدينه نديد)عليه السالم(باقر

 اين روايتى است آه لوط بن يحيى اسدى از امارة بن زيد واقدى نقل :روايت دّوم
، در آن سال )١٨١(ها به سفر حّج رفت م بن عبدالملك در يكى از سالهشا: گويد. آند مى

                                                           
 .٢٠٤ - ٢٠٣ / ٤طالب  مناقب آل ابى.  ١٧٩
 .٧٥ / ١١بحاراالنوار .  ١٨٠
 . هجرى نقل آرده است١٠٦يعقوبى، تاريخ سفر حّج هشام را سال .  ١٨١



عليه ( به همراه فرزند برومند خود حضرت امام جعفر صادق)عليه السالم(امام محّمد باقر

در برابر  )عليه السالم( صادقدر اين سفر امام جعفر.  نيز به سفر حّج آمده بودند)السالم
ها مسلمة بن عبدالملك برادر هشام نيز حضور داشت  گروهى از مردم آه در ميان آن

 :اين چنين فرمودند

 را به حّق به پيامبرى مبعوث آرد و ما را به واسطه )صلى اهللا عليه وآله(سپاس خداوندى را آه محّمد

. داوند در ميان بندگان و بهترين بندگان خدا هستيمپس ما انتخاب شده خ. انتساب به او گرامى داشت

هر آس از ما تبعّيت آند سعادتمند شده و هر آس با ما دشمنى ورزيده مخالفت نمايد بدبخت گرديده 

 ... .است

عليه (مسلمة بن عبدالملك به نزد برادرش هشام رفته و آنچه را آه از امام صادق

ام اين مطلب را در دل خود نگاه داشت و تا زمانى هش. شنيده بود براى او نقل نمود)السالم
اّما هنگامى آه به . آه در سرزمين حجاز بود متعّرض اين دو امام بزرگوار نگرديد

اى نوشت و در آن نامه دستور داد تا امام باقر و  دمشق مراجعت آرد به حاآم يثرب نامه
 اين دو امام بزرگوار به دمشق هنگامى آه.  را به نزد او بفرستد)عليهما السالم(امام صادق

ها را  ها خوددارى نمود و آن رسيدند، هشام سه روز تمام از پذيرفتن و بار دادن به آن
وى با اين آار قصد داشت تا به اين دو امام بزرگوار توهين . بيرون قصر نگاه داشت

 امام وى عاقبت در روز چهارم به امام صادق و. ها را پايين بياورد آرده و مقام آن
در آن روز مجلس او آآنده از . ها ديدار آرد اجازه ورود داده و با آن )عليهما السالم(باقر

در آن مجلس نديمان هشام هدفى نصب آرده و پيران . امويان و ساير درباريان بود
 .انداختند امّيه با آمان، به سمت آن هدف تير مى بنى

آه ما وارد قصر منصور شديم، پدرم از هنگامى «: فرمايد  مى)عليه السالم(امام صادق
 :هشام گفت. رفتم پيش و من به دنبال او مى

 .اى محّمد، به همراه پيران قوم و عشيره خود تير بينداز

 .»داشتى آاش مرا از اين آار معاف مى. ام من ديگر براى تيراندازى پير شده«: پدرم گفت

به حق آنكه ما را به دين خود عّزت بخشيد و به حّق پيامبرش محّمد : هشام فرياد زد
 .دارم تو را از اين آار معاف نمى

شود و   در تيراندازى دچار اشكال مى)عليه السالم(اين طاغوت گمان آرده بود آه امام
هل شام اى براى پايين آوردن شأن و مقام آن حضرت  در مقابل غوغائيان ا اين وسيله

عليه (امّيه اشاره آرد تا آمان خود را به امام باقر لذا بود آه به يكى از پيران بنى. شود مى

آن حضرت تير .  داد)عليه السالم(وى آمان خود را به همراه تيرى به امام باقر.  بدهد)السالم



تير آن حضرت  . دادندرا به چله آمان گذاشته و هدف را به وسيله آن مورد اصابت قرار 
 تير دّومى برداشته و باز به طرف )عليه السالم(سپس امام باقر. مستقيم به وسط هدف خورد

اينجا بود آه تير دّوم پشت تير اّول را شكافت و آن را از وسط . هدف تيراندازى آردند
راندازى  تي)عليه السالم(امام. به دو نيم آرد و در جاى تير اّول در وسط هدف قرار گرفت

. را ادامه دادند تا اين آه ُنه  تير يكى در پشت ديگرى زدند و همه در يك مكان وارد شد
هشام از شّدت خشم . اين آارى بود آه از بزرگترين تيراندازان دنيا نيز ساخته نبود

اى اباجعفر، تو : تاب شد و نتوانست جلوى خود را بگيرد و با صداى بلند گفت بى
!! اى؟ آنى آه براى اين آار پير شده  عرب و عجم هستى، و خيال مىتيراندازترين فرد

تعريف و تمجيد آرده است )عليه السالم(سپس از اين آه در ميان اين جمع از امام باقر
. روبروى او ايستاده بود)عليه السالم(مّدتى سر به زير انداخت و امام باقر. پشيمان شد

 به طول انجاميد، آن حضرت خشمگين شدند و )المعليه الس(هنگامى آه ايستادن امام باقر
شدند  آن حضرت هر گاه خشمگين مى. غضب از خطوط چهره آن حضرت نمايان گشت

 .آردند به سمت آسمان نگاه مى

هنگامى آه هشام خشم امام را ديد برخواست و امام را در آغوش گرفته، وى را در 
اى محّمد، همواره :  آرده و گفت)ه السالمعلي(آنگاه رو به امام باقر. سمت راست خود نشاند

. قريش سرور و آقاى عرب و عجم خواهد بود تا زمانى آه امثال تو در ميان قريش باشد
چه آسى اين تيراندازى را به تو آموخته است؟ در چه سّنى تيراندازى را !! آفرين
 تواند تيراندازى آند؟ اى؟ آيا جعفر نيز مانند تو مى آموخته

ما خاندانى هستيم آه صفات آمال «:  در پاسخ هشام بن عبدالملك فرمودند)عليه السالم(امام باقر

 .»بريم را از يكديگر به ارث مى

مّدتى . صورتش قرمز شد و از شّدت خشم به جوش و خروش افتاد. طاغوت برآشفت
 آيا ما همه پسران عبدمناف نيستيم؟ آيا نسب: سپس سر برداشت و گفت. سر به زير افكند

 ما و شما يكى نيست؟

آرى، ما اين چنينيم و از يك نسب، اّما «:  گمان باطل او را رّد آرده و فرمودند)عليه السالم(امام

هاى خالص خود به ما چيزهايى اختصاص داده آه به غير ما اختصاص  خداوند متعال از اسرار پنهان و دانش

 .»نداده است

 را از شجره نسب عبدمناف به )هللا عليه وآلهصلى ا(آيا خداوند متعال محّمد: هشام گفت
سوى همه مردم، از سفيد و سياه و سرخ مبعوث نكرده است؟ پس در عين حال آه پيامبر 

به سمت همه مردم، يكسان مبعوث شده است شما اين چيزى را آه )صلى اهللا عليه وآله(خدا



باشد آه گفته   مىايد؟ و اين قول خداوند عّزوجّل هيچ آس ندارد از آجا به ارث برده
پس شما اين علم ;  ميراث آسمانها و زمين از آِن خداست;)َو ِلّلِه ميراُث السَّماواِت َو ْاَألْرض(: است

ايد در حالى آه بعد از محّمد پيامبرى نيامده و شما پيامبر  را از آجا به ارث برده
 !نيستيد؟

دليل من «:  آن حضرت  فرمودند. آالم او را با دليلى رسا رّد آردند)عليه السالم(امام

; )ال ُتَحرِّْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبه(:  است آه)صلى اهللا عليه وآله(قول خداوند متعال به پيامبر اآرم

 به همين خاطر بود آه در ميان اصحاب خود . حرآت مده]قرآن[زبانت را به خاطر عجله براى خواندن آن 

تا آنجا آه در . داد آرد و با سايران اين آار را انجام نمى  خلوت و نجوا مى)عليه السالم(تنها با برادرش علّى

هاى شنوا آن را نگاه دارد و   و گوش;)َو َتِعَيها ُأُذٌن واِعَية(:اى از قرآن نازل شد آه فرمود اين باره آيه

ر دهد اى على، پس من از خدا خواستم آه آن گوش را گوش تو قرا:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

به من هزار باب از دانش آموخت آه )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر خدا:  گفت)عليه السالم(براى همين بود آه على

 از سرِّ )صلى اهللا عليه وآله(ها را پيامبر اآرم شود آه اين دانش ها هزار باب ديگر گشوده مى از هر بابى از آن

همچنان آه خداوند متعال نيز اين اسرار را فقط به پيامبر .  آموخت)ه السالمعلي(پنهان خود فقط به أميرالمؤمنين

هايى آموخت آه به هيچ يك از   دانش)عليه السالم(طالب  به علّى بن ابى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر. خود آموخت

ده و به ساير افراد رسي) اهل بيت(ها و آماالت به ميراث به ما ها را نداده است و اين دانش قوم خود آن دانش

 .فاميل و بستگان ما از قريش نرسيده است

عليه (هشام آه جانش از اين جواب آتش گرفته بود نگاهى خشمگينانه به امام باقر

على همواره اّدعا داشت آه به علم : انداخت و خطاب به آن حضرت اين چنين گفت)السالم
پس چگونه و . د مّطلع نكرده استاّما خداوند آسى را بر علم غيب خو. غيب آگاهى دارد

 از آجا على چنين اّدعايى داشته است؟

خداوند متعال بر پيامبر خود آتابى نازل آرده «:  در پاسخ هشام فرمودند)عليه السالم(امام باقر

در قرآن مجيد . است آه در ميان دو جلد آن آنچه واقع شده و تا روز قيامت واقع خواهد شد آمده است

و اين آتاب را آه روشنگر هر چيزى است بر تو ; )َو َنزَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب ِتْبياًنا ِلُكلِّ َشيء(: خوانيم مى

اى روشن  و هر چيزى را در آارنامه ; )َو ُآلَّ َشْيء َأْحَصْيناُه في ِإمام ُمبين( و نازل آرديم

 فروگذار ]لوح محفوظ[ى را در آتاب ما هيچ چيز; )ما َفرَّْطنا ِفي اْلِكتاِب ِمْن َشيء( و ايم برشمرده

 و هيچ پنهانى در آسمان و ;)َو ما ِمْن غاِئَبة ِفي السَّماِء َو ْاَألْرِض ِإّال في ِآتاب ُمبين( و ايم نكرده

و خداوند به پيامبر خود وحى آرده است آه در ظرف  است] درج[زمين نيست، مگر اين آه در آتابى روشن 

صلى (پس پيامبر. يزى را باقى نگذارد مگر اين آه آن را در گوش على نجوا آنداسرار و دانش پنهانش هيچ چ

آورى آند و تنها او ـ و نه آس  طالب را دستور داد تا پس از مرگش قرآن را جمع علّى بن ابى)اهللا عليه وآله



صلى اهللا عليه (اآرم ـ متوّلى غسل و آفن و دفن پيامبر )صلى اهللا عليه وآله(ديگرى از قوم و قبيله پيامبر اآرم

 حرام )عليه السالم(بر اصحاب و قوم من غير از برادرم علّى:  گردد، آن حضرت به اصحاب خود فرمودند)وآله

براى اوست آنچه براى .  از من است و من از او هستم)عليه السالم(اّما على. است آه به عورت من نگاه آنند

هاى مرا به ثمر  آند و وعده ت آه دين مرا ادا مىاو آسى اس. است من است و بر اوست آنچه بر من

طالب بر تأويل قرآن جنگ خواهد آرد همچنان آه من بر  علّى بن ابى: نشاند، سپس به اصحاب خود فرمود مى

طالب، به همين  داند مگر علّى بن ابى تنزيل قرآن جنگ نمودم، هيچ آس تأويل قرآن را به تمام و آمال نمى

 داناترين شما به دانش قضاوت على ;»أقضاآم علّي «:فرمود)صلى اهللا عليه وآله(داخاطر بود آه رسول خ

اگر على نبود هر ; »لوال علّي لهلك عمر«: يعنى او در ميان شما قاضى است و عمر بن خّطاب گفت. است

 فضيلت طالب اعتراف آرده است، اّما ديگران عجبا آه عمر به فضيلت علّى بن ابى. آينه عمر هالك شده بود

 .آنند او را انكار مى

ناچار . نديد )عليه السالم(هيچ راهى براى رّد آلمات امام باقر. هشام سر به زير انداخت
 .از من حاجتى بخواه:  آرد و به آن حضرت  عرض آرد)عليه السالم(رو به امام باقر

خود خارج شدم آه من در حالى از شهر و ديار «:  خطاب به هشام فرمودند)عليه السالم(امام باقر

 .»اهل و عيالم از خروج من به وحشت افتاده و نگران بودند

ها را با بازگشت تو به سوى آنان به آرامش مبّدل  خداوند وحشت آن: هشام گفت
 .)١٨٢(ديگر در شام نمان و همين امروز به سمت شهر و ديار خود بازگرد. خواهد آرد

در  )عليه السالم(اى به ماجراى دستگيرى و زندانى شدن امام باقر اين روايت اشاره
 از مدينه در )عليه السالم(اّما به اين مطلب اشاره دارد آه خارج شدن امام. شهر دمشق ندارد

حالتى غير طبيعى بوده است تا آنجا آه اهل و عيال آن حضرت  از خروج ايشان به 
 .وحشت افتاده بودند

 

  و عالم مسيحى)عليه السالم(مام باقرا

 در سفرى آه به شام داشت با دانشمندى از بزرگان نصارى ديدار )عليه السالم(امام باقر
اى درگرفت آه در   و آن دانشمند مناظره)عليه السالم(در اين ديدار ميان امام باقر. آرد

 و عدم )عليه السالم(اقرنتيجه آن دانشمند مسيحى به عجز و ناتوانى خود در برابر امام ب
آند  ابوبصير چنين روايت مى. توانايى بر مناظره و محاّجه با آن حضرت  اعتراف نمود

ناگهان . امّيه به شام رفته بودم به قصد ديدار با يكى از خلفاى بنى«:  فرمودند)عليه السالم(امام باقر: آه

                                                           
 .١٠٦ - ١٠٤ /دالئل االمامه.  ١٨٢



به سوى دانشمندى : رويد؟ گفتند آجا مىجماعت : روند، گفتم گروهى از مردم را ديدم آه به سويى مى

عليه (امام. دهد او آسى است آه از درون ما خبر مى. ايم رويم آه هرگز آسى را به مانند او را نديده مى

من به دنبال آنان رفتم تا اين آه آنان به تاالر بزرگى داخل شدند آه در آن مردمان بسيارى :  فرمودند)السالم

او به . آرد وارد شد كشيد آه پيرمرد فرتوتى آه با تكّيه بر دو مرد حرآت مىگرد آمده بودند، طولى ن

هنگامى آه . اى پير بود آه ابروهايش روى چشمانش را گرفته بود و او ابروان را با پارچه بسته بود اندازه

 آيا تو از مايى يا از اّمت مرحومه؟: مجلس آرام گرفت عالم مسيحى نگاهى به من انداخت و گفت

 ها هستى؟ از دانشمندان يا نادانان آن: آن مرد گفت. از اّمت مرحومه: فتمگ

خوريد و  رويد، در آنجا مى پنداريد آه به بهشت مى آيا شما مى: مرد مسيحى گفت. از نادانان نيستم: گفتم

 !!آشاميد اّما هيچ گونه فضوالتى نخواهيد داشت؟ مى

 .طلب دليلى بياوربر اين م: عالم نصرانى گفت. آرى: به او گفتم

. نوشد نوشد، مى خورد و از آنچه مادر مى اى آه جنين در شكم مادر از غذاى مادر مى هيچ دانسته: گفتم

 !تو آه گفتى از دانشمندان نيستى؟: عالم مسيحى گفت. اّما هيچ گونه فضوالتى ندارد

بده آه نه از ساعات روز است مرا از ساعتى خبر : عالم مسيحى گفت. گفتم آه من از نادانان نيستم: گفتم

 .و نه از ساعات شب

آنيم و نه از روز و در آن  اين ساعت طلوع خورشيد است، آه ما آن را نه از شب حساب مى: گفتم

 .شود ساعت حال بيماران بهتر مى

مگر تو نگفتى آه از :  عرض آرد)عليه السالم(عالم مسيحى مات و حيران گرديد، و دوباره به امام باقر

 !نشمندان اّمت نيستى؟دا

پرسم آه از  اى از تو مى به خدا قسم آه مسأله: عالم مسيحى گفت. ها نيستم من فقط گفتم آه از نادان: گفتم

 .جواب آن درمانى

مرا از دو مرد خبر ده آه در يك ساعت به دنيا آمدند و در يك ساعت : مرد گفت. آنچه دارى رو آن: گفتم

 .د و پنجاه سال عمر آرد و ديگرى پنجاه سالها ص اّما يكى از آن. مردند

اّما چون به سّن مردى . ها در يك روز به دنيا آمدند بودند، آن» عزرة«و » عزير«اين دو مرد : گفتم

: با خود گفت» عزير«رسيدند روزى عزير سوار بر درازگوش به روستايى وارد شد آه ويران شده بود، 

خداوند چگونه اين روستا و ساآنان آن را پس از اين ويرانى و مرگ دوباره زنده خواهد آرد، عزير از آسانى 

به همين خاطر بود آه چون اين فكر از مغز . بود آه خداوند وى را به نبّوت برگزيده و او را هدايت آرده بود

سپس به . اش آرد  سال ميرانيد و پس از صد سال زندهاو گذشت خداوند متعال بر وى خشم گرفت و او را صد

اّما برادر ديگر صد و پنجاه سال . يك روز يا آمتر از يك روز: چه مّدت خوابيده بودى؟ او گفت: او گفته شد

 .عمر آرد و خداوند او و برادرش را در يك روز از دنيا برد



ه خداوند سوگند ديگر ب: دانشمند مسيحى بر سر اصحاب و ياران خود فرياد آشيد آه
، عالم مسيحى گمان )١٨٣(آنم و تا دوازده ماه روى مرا نخواهيد ديد با شما صحبت نمى

اند تا وى را   را در مجلس او آورده)عليه السالم(آرده بود آه يارانش عمدًا امام محّمد باقر
اّما تمام . از جاى برخاست)عليه السالم(ر محّمد باقرمفتضح و رسوا آنند، امام ابوجعف

 )عليه السالم(هاى شام شروع به صحبت از بسيارى فضيلت و قدرت علمى امام باقر محّله
 .نمودند

 

 

 )عليه السالم(اقدام براى ترور امام باقر

به هر صورت حاآم طاغوت صفت زمانه هشام بن عبدالملك دستور داد تا امام 
ترسيد مردم  چرا آه مى.  شهر دمشق را ترك آرده و به مدينه بازگردد)عليه السالم(باقر

 شيفته و شيداى او شوند و افكار عمومى بر ضّد )عليه السالم(دمشق با ديدن امام باقر
وى به تمام بازارهاى شهرها . اّما نقشه پليدى در سر پروراند. گيرى نمايد امّيه جهت بنى

 تجارى آه در راه دمشق به مدينه واقع شده بود دستور داد تا درها ها و اماآن و مغازه
 ببندند و هيچ گونه چيزى به آن حضرت نفروشند، )عليه السالم(را بر روى آاروان امام باقر

 در اثر تشنگى و )عليه السالم(مراد هشام بن عبدالملك از اين دستور شوم اين بود آه امام
 .ود و خونش نيز لوث شده به گردن هشام نيفتدگرسنگى در ميان راه از بين بر

آنان در حالى آه از گرسنگى و تشنگى ناتوان شده بودند به . قافله امام حرآت آرد
گويند [. هاى خود را به روى امام بستند اّما اهل آن شهر مغازه. يكى از شهرها رسيدند

 ] بوده است)سالمعليه ال(خاستگاه حضرت شعيب پيغمبر» مدين«اين شهر، شهر تاريخى 
 اوضاع را اين چنين ديدند از آوهى آه در آنار آن شهر )عليه السالم(هنگامى آه امام باقر

 :بود باال رفتند و صدا را اين گونه بلند آردند آه

َبِقيَُّت الّلِه َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآْنُتْم (: يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقية اهللا، يقول اهللا تعالى«

من بقيت اهللا . اى اهالى شهرى آه اهل آن همه ستمگر و بيدادگر هستند ; )ْؤِمنيَن َو ما َأَنا َعَلْيُكْم ِبَحفيظُم

 .اگر مؤمن باشيد، باقيمانده خدا براى شما بهتر است، و من بر شما نگاهبان نيستم :فرمايد هستم، خداوند مى

 شهر از خانه خارج شد و در هنوز آلمات امام تمام نشده بود آه مردى از پيران آن
 :ميان اهل آن قريه ندا در داد آه

                                                           
 .١٠٦ /، دالئل االمامه١٩٠ /الدّرالّنظيم.  ١٨٣



اى قوم، به خدا قسم آه اين آلمات، همان آلماتى است آه شعيب پيامبر با آن مردم را 
دعوت آرد، به خدا سوگند اگر به سوى اين مرد نرويد و بازارهاى خود را باز نكنيد 

اين بار مرا . ن بر شما نازل خواهد شد از باال و پايي]همچون زمان شعيب[عذاب خداوند 
تصديق آرده و از من اطاعت آنيد و اگر خواستيد بعدًا ديگر از من اطاعت نكنيد و در 

 .اّما بدانيد آه من خيرخواه شما هستم. هر آارى مرا تكذيب نماييد

. اهل آن شهر وحشت آرده و دعوت پيرمردى آه آنان را نصيحت آرده بود پذيرفتند
، و )١٨٤(خواستند خريدند آنچه را آه مى)عليه السالم(هايشان را باز آردند و امام در مغازه

بدين گونه بود آه نقشه شيطانى طاغوت زمان هشام بن عبدالملك و آنچه را آه براى 
. برنامه ريزى آرده بود همه فاسد شده و در هم شكست)عليه السالم(نابود آردن امام باقر

اّما هشام بن عبدالملك به اين . خبر اين مسأله و ناآام ماندن اين توطئه به گوش او رسيد
هايى براى  وى مدام به دنبال به راه انداختن غائله. مقدار از پستى و دشمنى بسنده نكرد

اين آه سّمى آشنده براى به شهادت رساندن آن حضرت فرستاد بود تا  )عليه السالم(امام باقر
 .هاى آينده ذآر خواهيم نمود آه جريان آامل شهادت آن حضرت را در بخش

 

 )عليه السالم(هاى عصر امام باقر  ترين ويژگى مهم

 هجرى آه ابتداى امامت امام محّمد ٩٧ تا ٩٥هاى  در فاصله زمانى بين سال. ١
هايى رادر پيش  وى شيوه. ست، حاآم اموى وقت، وليد بن عبدالملك بود ا)عليه السالم(باقر

گرفت تابتواند نارضايتى مردمى را آه در اثر سياست مخوف حّجاج بن يوسف ثقفى و 
 .)١٨٥(بعضى از ديگر واليان حكومت اموى به وجود آمده بود را آنترل آند

در اين دوران جبهه داخلى خاندان اموِى مروانى شكاف برداشت، و ميان وليد بن . ٢
عبدالملك و برادرش سليمان بن عبدالملك آه پدرشان عبدالملك بن مروان وى را براى 

چرا آه وليد بن عبدالملك قصد داشت . جانشينى وليد انتخاب آرده بود اختالف ايجاد شد
رده و پسر خود عبدالعزيز براى خالفِت پس از خود انتخاب سليمان را از جانشينى خلع آ

اّما برادرش سليمان با او . وى قصد داشت براى پسر خود از مردم بيعت بگيرد. نمايد
تنها حّجاج بن يوسف . مخالفت آرد و همه واليان آشور اسالمى به او جواب مثبت ندادند

. با پسر وليد، عبدالعزيز بيعت آردندثقفى و قتيبة بن مسلم و بعضى از خاّصان دربار او 

                                                           
 .٦٦ - ٤٠ / ٢ك حياة االمام المحّمد الباقر .، و ر٧٥ / ١١، بحاراالنوار ٦٩٠ / ٤مناقب .  ١٨٤
 .٣ / ٧المنتظم فى تاريخ االمم و الملوك .  ١٨٥



خواست به سمت برادرش سليمان برود و او را با توّسل به زور از مقام واليت  وليد مى
 .)١٨٦(اّما قبل از اين آه به اين آار موّفق شود از دنيا رفت. عهدى خلع نمايد

لملك به خالفت رسيد، در اوايل خالفت خود تصميم هنگامى آه سليمان بن عبدا. ٣
لذا بود آه بعضى . گرفت قدرى به خود وجهه مردمى داده و خود را به مردم نزديك نمايد

 و )١٨٧(هايشان عزل نمود از واليانى آه برادرش وليد بر سر آار گذاشته بود را از پست
وى زندانيان را آزاد و . اع نابسامان جامعه را اصالح نمايدآوشش آرد تا قدرى از اوض

 .)١٨٨(هاى خود بازگرداند اسيران را به خاندان

در اين برهه از زمان، حكومت با خطراتى از داخل و خارج احاطه . ٤
 از ترس پايگاه مردمى وسيع و رو به رشد در اين دوران حاآمان و واليان. )١٨٩(بود شده

 از يكسو و مشغول بودن به ديگر مخاطرات داخلى و خارجى از )عليه السالم(امام باقر
به همين سبب بود آه امام . پرداختند سوى ديگر به تعقيب يا محاصره آن حضرت نمى

 از روبرو شدن  با فراغتى نسبى به تصّدى امر امامت پرداخت و به دور)عليه السالم(باقر
آشكار سياسى با نظام حاآم به ايفاء نقش اصالحى و تغييرى خود در ميان اقشار اّمت 

 .اسالم پرداخت

 

 )عليه السالم(هاى انحراف در عصر امام باقر جلوه

بروز  از منصب رهبرى و امامت مسلمانان به )عليهم السالم(ضايعه بازداشتن اهل بيت
هاى زندگى جامعه منجر شده و تأثيرى منفى بر همه  انحراف در همه عرصه

هاى شخصّيتى جامعه چه از نظر انديشه، چه از نظر عواطف و چه از نظر  زيرساخت
بينيم اين انحراف دولت و اّمت را باهم شامل گرديد و تمام  لذا است آه مى. رفتار داشت

ها، روابط و اقدامات عملى را   مقّررات، سّنتها، ها، اصول، موازين، ارزش انديشه
 .تحت سيطره خود درآورد

اين گونه بود آه انحراف در زمينه روان و جان مردم از يك سو و در زمينه ; آرى
در چنين وضعيتى اسالم به آيينى مرده . زندگى اجتماعى آنان از سوى ديگر رسوخ آرد
اشت، درست بر خالف اهداف حقيقِى تبديل شد آه هيچ ارتباطى با واقعيت زندگى ند

شريعِت اسالم آه براى تثبيت راه و روش الهى زندگى در عرصه زندگى واقعى جامعه 

                                                           
 .١٢ / ٧المنتظم فى تاريخ االمم و الملوك .  ١٨٦
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 . به بعد١٣ / ٥الكامل فى التاريخ .  ١٨٩



هاى زندگى مردم حذف شد و تنها تبديل  اين گونه بود آه اسالم از اآثر عرصه. آمده بود
 .به يك رابطه فردى بين انسان و خالق گرديد

 

 

 انحراف فكر و عقيده

كومت پادشاهانى آه يكى پس از ديگرى در جهان اسالم به حكومت در زمان ح
رسيدند انحراف رو به افزايش گذاشت، و در اين ميان عرصه فكر و عقيده بيشترين  مى

حاآمان جامعه نيز نه تنها اهمّيتى به اين انحراف . نصيب را از اين انحراف دارا بود
را آه اين گونه افكار منحرف در چ. آوشيدند دادند بلكه در جهت تقويت آن مى نمى

شان به  هاى اساسى خدمت مصالح حكومت آنان بوده و مسلمانان را از دل مشغولى
خصوص تفّكر در عرصه تغيير اوضاع جامعه و بازگرداندن اوضاع به آنچه آه در 

 بود )عليه السالم(طالب  و حضرت علّى بن ابى)صلى اهللا عليه وآله(زمان پيامبر اآرم
 .اشتد بازمى

چه از نظر آّمى . در زمان حكومت امويان انحرافات فكرى و عقيدتى بسيار زياد شد
در زمان امويان هرآدام از اين عقايد منحرف داراى اتباع و . و چه از نظر آيفى

ها با اصول روشن عقايد  هايى شد آه بيشتر آن پيروانى شده و تبديل به جريانات و نظام
هاى بى شمارى گذاشتند آه همه مخالف با  جريانات بدعتاين . اسالمى منافات داشت

:  بود، در اين دوران افكارى از قبيل)صلى اهللا عليه وآله(متن قرآن آريم و سّنت پيامبر اآرم
همچنان آه افكار تجسيم و تشبيه . جبر، تفويض و ارجاء در ميان جامعه نشر يافت
 باب شّك و شبهه درباره عقايد ثابت خداوند متعال به خلق در ميان جامعه زياد گرديد و

در اين دوره در رابطه با ماهّيت خداوند متعال و ذات اقدس الهى گفت . اسالمى باز شد
تا آنجا آه آسانى . همچنين جريانات غلّو تنّوع بسيارى يافت. وگوى بسيارى در گرفت

يا . رده استگمان آردند آه ذات مقّدس خداوند متعال در گروهى از افراد صالح حلول آ
گروهى به تناسخ قائل شدند و گروهى نيز راه آفر و الحاد و زندقه در پيش گرفته، زنده 

عالوه . شدن پس از مرگ و روز قيامت را انكار آرده، ثواب و عقاب را ناديده انگاشتند
ها در اين دوران احاديث و روايات بسيارى جعل شد و احاديث جعلى زيادى  بر همه اين
در اين دوران ساختن . ى و آمك حكومت اموى در ميان مردم رايج گشتبا هميار

 آه از طريق راست )صلى اهللا عليه وآله(فضايل و مناقب دروغين براى صحابه پيامبر
 يا عدالت )صلى اهللا عليه وآله(تئورى عدالت همه اصحاب پيامبر. منحرف شده بودند رايج شد



اند در اين زمان   زمان آن حضرت  متوّلد شدهاند يا در همه آسانى آه پيغمبر را ديده
در حالى آه از ديگر سوى در همين زمان همگان از نشر فضايل اهل بيت . مطرح شد
 .شدند بازداشته مى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

حاآمان جامعه نقش بسيار بزرگى در پيشرفت اين انحراف آه مصداق بارز آن جعل 
اين مطلب را )عليه السالم(حضرت امام علّى بن موسى الّرضا. اند روايات بوده است داشته

 :اند اين گونه بيان آرده

: اند اند و آن را بر سه دسته تقسيم آرده مخالفان ما اخبار و روايات زيادى در فضايل ما جعل نموده

روايات در بيان مطالبى است آه از دسته ديگر از اين . اى از اين روايات مشتمل بر غلّو است دسته

آاهد و دسته سّوم رواياتى است آه نسبت به دشمنان ما بدگويى آرده و عيب  قدر و منزلت ما مى

 .)١٩٠(آنند ها را روشن و آشكار بيان مى آن

ر خود در اين دوران پديده فتوا دادن دانشمندان در مسائل دينى بر حسب رأى و نظ
رايج گشته، قياس در احكام و تفسير به رأى در تفسير آيات قرآن مجيد در ميان 

همچنان آه افكار تصّوف و دورى گزيدن از زندگى دنيوى و . دانشمندان شيوع پيدا آرد
 .گيرى داشته است جدايى دين از سياست همه و همه در اين دوران رشد و نمّو چشم

را وادار به بحث و جدل درباره مسائل عقلِى دستگاه حكومت بسيارى از مردم 
آنان همگان را به برپا آردن . آردند اى براى اّمت نداشت مى صرفى آه هيچ گونه فايده

مجالس مناظره و جدل در رابطه با بحث درباره ذات خداوند متعال يا بحث درباره 
اى نداشت   فايدهمالئكه و يا بحث درباره اين آه آيا قرآن قديم است يا حادث، آه هيچ

 .نمودند تشويق و ترغيب مى

اين چنين بود آه دستگاه حكومت اموى نقش بزرگى در به وجود آوردن مذاهب 
خصوصًا بعضى از مذاهب ـ چون آيسانيه ـ . انحرافى و تشويق مردم به آن سمت داشت

ق بتوانند در تا از اين طري.  را نيز داشتند)عليهم السالم(آه رنگ و لعاب انتساب به اهل بيت
دانستند پيروان اهل  چرا آه مى. تفرقه ايجاد آنند)عليهم السالم(ميان صفوف پيروان اهل بيت

 .آنند بيت تنها آسانى هستند آه واقعًا با سياست منحرف آنان مبارزه مى

 

 انحراف سياسى

                                                           
 .٣٠٤ / ١عيون اخبار الّرضا .  ١٩٠



حّكام اموى نيز سياست حاآمان پيش از خود را در پيش گرفتند آه همان سياست 
حكومتى آه پسران، آن را از پدران به ; الفت پيغمبر به پادشاهى موروثى بودتبديل خ
بردند بدون اين آه در تصّدى پست حكومت جامعه اسالمى به معيارهايى  ارث مى

آنان همچنين پس از به دست گرفتن حكومت . همچون دانش و يا تقوا اهمّيت داده شود
دان و خويشاوندان و آسانى آه بيشترين هاى مهّم و حّساس دولتى را به فرزن همه پست

چنين حكومتى آامال مستبّد . اند آرده تمّلق و چاپلوسى را در نزد آنان داشتند واگذار مى
آردند  اگر هم گاه با آسانى مشورت مى; بوده، هيچ گونه شورايى در آن وجود نداشت

آنان چون . بودندآنان نيز از افراد منحرف و فاسقى بودند آه از دار و دسته خودشان 
دانستند آه براى خالفت شايستگى ندارند همچون پيشينيان خود راه و روش ايجاد جوِّ  مى

هاى سلطنت خود قرار داده  ترس و وحشت و دستگيرى و شكنجه را وسيله تثبيت پايه
بودند، به عنوان مثال هنگامى آه وليد بن عبدالملك متوّجه شد آه حكومت والى مّكه و 

براى آنان آه از ظلم ساير واليان به تنگ آمده بودند به » مر بن عبدالعزيزع«مدينه 
برند او را از  ها به حكومت عمر بن عبدالعزيز پناه مى صورت پناهگاهى در آمده و آن

دارند زهر چشمى  حكومت عزل آرد تا بدين وسيله از آنان آه با وى سر مخالفت برمى
 .نان ببنددهاى سالمت را بر آ بگيرد و همه راه

سليمان بن عبدالملك نيز توّسط گروهى از مردانى آه فسق، انحراف و 
بينيم مردى اعرابى  آنجا آه مى. شان شهره خاص و عام بود محاصره شده بود بدرفتارى

پس از اين آه از سليمان بن عبدالملك امان خواست در رابطه با اطرافيان وى به او چنين 
اند آه بدترين انتخاب را براى خود  و را مردانى گرفتهاى اميرمؤمنان، دور ت: گفت

آسانى آه دينشان را به دنيا فروخته و رضايت تو را به قيمت خشم . اند انجام داده
ترسند، اّما در  آنان در اجراى اوامر الهى از تو مى. اند پروردگارشان به دست آورده
نگ دارند اّما با دنيا از در آنان با آخرت سر ج. ترسند اجراى اوامر تو از خدا نمى

پس در آنچه خداوند تو را امين بر آن داشته بر آنان اعتماد . اند سازش و دوستى درآمده
چرا آه آنان جز ضايع آردن حقوق و خوار آردن اّمت و بدرفتارى با آنان چيز . نكن

اره ولى آنان درب. ديگرى براى تو ندارند و تو مسئول جرم و جنايت آنان خواهى بود
پس دنياى آنان را با خراب آردن آخرت . آنچه تو انجام بدهى هيچ گونه مسئوليتى ندارند

 .)١٩١(خود آباد نكن

                                                           
 .١٧٨ / ٣الكامل فى التاريخ .  ١٩١



پسران عبدالملك بن مروان، وليد و سليمان، هر دو راه و روش پدر خود را در پيش 
در . عت سرباز زنند عمل آردندآنان به وصّيت او درباره قتل آسانى آه از بي. گرفتند

پس هر آس با سر خود اين چنين . مردم را به بيعت بخوان: وصّيت عبدالملك آمده است
 .)١٩٢(آرد تو با شمشيرت اين چنين آن

بسيارى از فقيهان و دانشمندان از روى ترس يا طمع يا تن در دادن به آار انجام شده 
هايى را آه آنان در  آنان با اين آار همه بدعت. ّكام اموى صّحه گذاشتندبر حكومت ح

رسيدن به حكومت و امر انتقال حكومت گذاشتند همچون انتخاب دو وليعهد يا بيشتر را 
بينيم سليمان بن عبدالملك براى حكومت پس از خود عمر بن عبدالعزيز  مى. تأييد آردند

راى اين آار انتخاب آرد و بسيارى از فقيهان اين آار و پس از او يزيد بن عبدالملك را ب
هاى به دست گرفتن  تا جايى آه اين بدعت به صورت يكى از تئورى. را تأييد آردند

 .)١٩٣(حكومت مطرح گرديد

فراغتى در البّته چنان آه گذشت با به حكومت رسيدن عمر بن عبدالعزيز نسبتًا 
وى به بعضى اصالحات دست زده و به مخالفان نسبتًا . سياست اموى حاصل گرديد

عليه (طالب او بدعت ناپسنِد سّب و لعن حضرت اميرالمؤمنين علّى بن ابى. آزادى داد

 را به آنان برگرداند و به )عليهم السالم(وى حقوق غصب شده اهل بيت.  را لغو آرد)السالم
او را براى خاطر اين )عليه السالم(خود اعتراف آرد تا جايى آه امام باقرخطاهاى پيشينيان 

 .)١٩٤(اند آارها ستوده

اّما حكومت عمر بن عبدالعزيز دوام چندانى نداشت و با مرگ او وضعّيت به همان 
 .حالت سابق بازگشت

. است بدالعزيز تغيير سريع حاآمانمشّخصه برهه زمانى پس از مرگ عمر بن ع
سليمان بن عبدالملك سه . اند چرا آه خلفاى پس از او هيچ آدام حكومت طوالنى نداشته

سال، عمر بن عبدالعزيز سه سال يا آمتر و يزيد بن عبدالملك چهار سال حكومت آردند 
اليان رسيد خلع و جابجايى و و بيشترين درگيرى و مشغله هر حاآمى آه به حكومت مى

بدين ترتيب اختالفات بسيارى در جبهه داخلى خاندان اموى بر سر به . حاآم قبلى بود
هاى داخلى در  همچنان آه در جامعه اسالمى نيز فتنه. دست گرفتن قدرت در گرفت

                                                           
 .١٦١ / ٩البدايه و النهايه .  ١٩٢
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تا آنجا آه قتيبة بن مسلم اقدام به . امّيه بسيار شد زمان خالفت اين گروه از خلفاى بنى
 .)١٩٥(لملك آرده و در خراسان اعالم استقالل نمودخلع سليمان بن عبدا

 هجرى يزيد بن مهّلب، يزيد بن عبدالملك را از خالفت خلع ١٠١همچنين در سال 
آرد و سر به شورش برداشت و در مقابل، يزيد بن عبدالملك آسانى را براى آشتن او و 

 .يارانش فرستاد

ز به توّسط متمّلقان و چاپلوسانى آه همه انحرافات او را توجيه يزيد بن عبدالملك ني
آنان اين چنين براى او فتوا دادند آه خلفا در پيشگاه خداوند . آردند محاصره شده بود مى

 .)١٩٦(دهند ندارند هيچ گونه حساب و آتابى بر آارهايى آه انجام مى

حّتى در سال .  از همه سو با خطرهاى جّدى مواجه شده بودبدين ترتيب اّمت اسالم
 هجرى طايفه خزر آه همسايه مسلمانان بودند در جنگ با مسلمانان پيروز شده و ١٠٤

در زمان هشام بن عبدالملك اذّيت و آزار اهل . در بعضى از مرزها پيشروى آردند
تا . كومت رو به فزونى نهاد و پيروان آنان، همچنين ديگر مخالفان ح )عليهم السالم(بيت

 را زندانى آند و يا )عليه السالم(جايى آه هشام بن عبدالملك به خود جرأت داد تا امام باقر
عليه (وى دستور قتل بعضى از پيروان امام باقر. )١٩٧(براى ترور آن حضرت  اقدام نمايد

توانست آنان را از آشته شدن نجات )عليه السالم(باقراّما امام .  را نيز صادر آرد)السالم
 .)١٩٨(بدهد

اى، بسيارى از مخالفان براى نابودى حكومت اموى دست به عمليات  در چنين زمانه
آورى افراد براى مبارزه با امويان  عّباسيان در همين دوره در صدد جمع. سّرى زدند

هايى آه از مرآز حكومت دور بودند ـ به  د را به سرزمينآنان مبّلغان خو. بودند
فرزند حضرت امام » زيد«در همين وقت، . فرستادند خصوص در منطقه خراسان ـ مى

آورى نيرو   نيز براى قيام بر ضّد امويان در وقت مناسب دست به جمع)عليه السالم(سّجاد
نسبت به جامعه اعمال اين در حالى بود آه حكومت اموى مراقبت شديدى . زده بود

آردند مبادا آسى در برابر  آرد تا جايى آه تعداد نفس مردمان را شمارش مى مى
 .انحرافات سياسى آنان سر بردارد يا مخالفت خود را با حكومتشان اعالم آند

 

 انحراف اخالقى
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ها  ها و آشور گشايى ها، لشكرآشى امويان همواره ديدگان مردم را به سوى جنگ
آنان همه نيروهاى خود را اعّم از نيروى انسانى و مالى به سمت اين . آردند منحرف مى

دادند تا اين آه مسلمانان را از گفت و گو درباره اوضاع و احوال  ها سوق مى جنگ
منحرف جامعه و فكر آردن به آارهاى سياسى يا انقالبى براى تغيير نظام حكومتى 

اند ـ انتشار مفاهيم و  ان آه بعضى تصّور آردهها ـ چن هدف آنان از اين جنگ. بازدارند
چرا آه آنان در عرصه عمل و سياست داخلى و خارجى با اين . هاى اسالمى نبود ارزش
آنان بسيارى از مقّدسات اسالمى را زير پا . اند آرده ها و مفاهيم مخالفت مى ارزش

 .گذاشته به ترويج انحرافات فكرى پرداخته بودند

اين . ها نتايج شومى براى جامعه اسالمى در بر داشت جنگتوسعه فتوحات و 
ها را بواسطه نبودن يا از دست  خانواده. ها در جامعه اسالمى ايجاد آشفتگى آرد جنگ

ها غالمان و آنيزان در مملكت  بواسطه وقوع اين جنگ. دادن سرپرست از هم پاشيد
رافى بزرگ بياورند آه اسالمى به وفور يافت شد آه باعث شد ثروتمندان رو به انح

بدين ترتيب . باشد!آورى آنيزآان آوازخوان و خريدارى غالمان منحرف همان جمع
چرا آه مردم همواره . انحراف از داخل دربار خلفاى اموى به ميان اّمت سرايت آرد

باشند و در صورت فسق و انحراف آنان مردم نيز به انحراف و  تابع و پيرو حاآمان مى
شيده خواهند شد، به همين سبب بود آه مردم در اين دوران دائمًا مشغول فسق و فجور آ

هاى  لهو و لعب و رفتن بى حّد و مرز و بى قيد و شرط به دنبال شهوات و خواهش
بينيم در تاريخ آمده آه خصوصًا در زمان وليد بن عبدالملك  تا جايى آه مى. نفسانى شدند

 .)١٩٩(رديده بودغزل سرايى در توصيف زنان بسيار رايج گ

اند آه همه هّم و غّم  آورده. مروان نيز از اين قاعده مستثنى نبودند ساير خلفاى بنى
. سليمان بن عبدالملك در رابطه با زنان بود، و اين عمل در جامعه انعكاس وسيعى داشت

سؤالش اين بود آه با چند زن ازدواج رسيد اّولين  تا آنجا آه هر آس به دوست خود مى
 .)٢٠٠(!آرده و چند آنيز دارد؟

: اند آه ابوحازم اعرج در پاسخ سؤال سليمان بن عبدالملك آه از وى پرسيد آورده
داريم؟، اين گونه وضعّيت اجتماعى و اخالقى جامعه آن  چرا ما مرگ را ناپسند مى

شما بدين جهت از مرگ واهمه داريد آه دنياى خود را آباد : موده استروزگار را بيان ن
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 .١٦٥ / ٩البدايه و النهايه .  ٢٠٠



به همين دليل است آه انتقال از جاى آباد به . ايد نموده و آخرت خود را ويرانه ساخته
 .)٢٠١(داريد مكانى ويران و خراب را ناخوش مى

گذاشت و به برندگان  ه مىخوان مسابق سليمان بن عبدالملك بين آنيزآان آوازه
 .)٢٠٢(نمود هاى گرانبها اعطا مى جايزه

نيز رو به افزايش !! همچنين در دوران او تعداد مرداِن داراى انحراف جنسى
يزيد بن عبدالملك نيز بسيار به نوشيدن شراب و لهو و لعب رو آورده . )٢٠٣(نهاد
، وى در اّيام خالفت خود به مّدت يك هفته از خوردن شراب توبه آرد، اّما )٢٠٤(بود

وى را بدين آار وادار » حّبابه«چرا آه آنيزى به نام . دوباره به اين عمل زشت برگشت
 .)٢٠٥(نمود

اصال مايه اين خالفت آه به من رسيده است : گفت يزيد بن عبدالملك همواره مى
پس . را بخرم) نام دو آنيز(» حّبابه«و » سالمه«دلخوشى من نيست تا روزى آه بتوانم 

 .)٢٠٦(آسانى را فرستاد تا اين دو آنيز را براى او خريدند

درآيى از مهمترين مسائل و باالترين هّم و غّم  سان وقتى آه لهو و لعب و هرزه بدين
 . انحراف جامعه به اوج رسيدحاآمان دولت گرديد،

البّته اين مسأله آه اّمت بواسطه انحراف حاآمان و واليان به انحراف آشيده شود 
هاى  روند آه حاآمان و واليان و دستگاه چرا آه مردم به همان راهى مى. عجيب نيست

نتيجه اين انحراف اين شد آه اآثرّيت مردم بواسطه . دولتى مبّلغ و مرّوج آن هستند
نحرف شدن و فرو رفتن در اين انحرافات از اهداف بزرگى آه شريعت اسالم براى م
آميزى آه  آنان ديگر اهمّيتى به رويدادهاى مخاطره. ها معّين آرده بود دور شوند آن

 .دادند آرد نمى جامعه اسالمى و شريعت اسالم را تهديد مى

 

 انحراف در عرصه اقتصاد

هاى  در اين دوران حاآمان جامعه هر گونه دخل و تصّرفى در اموال و دارايى
آنان مطابق ميل و . ها است گويا اين اموال ملك شخصى آن. دادند عمومى انجام مى
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رساندند و در اين ميان  هاى دل خود آن اموال را به مصرف مى رغبت و خواهش
زآان و آوازخوانان بود آه مطابق المال مسلمانان مخصوص آني بيشترين نصيب از بيت
آنان همچنين بوسيله . آردند هاى حاآمان آار مى ها و شهوت هواهاى نفسانى، لّذت

المال مسلمانان فكر و انديشه افراد را خريده و آنان را وامدار مّنت خويش  هاى بيت پول
 ثنا گفته و يا المال را در پاى افرادى آه آنان را مدح آرده، ها اموال بيت آن. آردند مى

اند آه نابغه شيبانى  آورده. نمودند داشتند مصرف مى در تثبيت سلطنت آنان قدمى برمى
يزيد بن عبدالملك دستور داد تا او . شعرى سرود و در آن يزيد بن عبدالملك را مدح آرد

 .)٢٠٧(را صله داده، لباس فاخر پوشانده و صد شتر به او بدهند

يابى به اموال بيشتر در مدح و ثناى خلفاى اموى  ود آه شاعران براى دستاينجا ب
يابى به همين اموال و  چنان آه آوازخوانان نيز براى دست هم. آردند باهم رقابت مى

 .پرداختند ها با يكديگر به رقابت مى جايزه

حاآمان اموى در باالترين رتبه از رفاه، آسايش، ناز و نعمت و تجّمل زندگى 
يابى به لهو و لعب و شهوات خود  هاى مسلمانان را در راه دست آنان دارايى. آردند ىم

اى آه بسيارى از مردم در حالت فقر، گرسنگى و  آنان در زمانه. دادند به هدر مى
 .نمودند آردند، اموال مسلمانان را در ميان نزديكان خود تقسيم مى محرومّيت زندگى مى

ذاشته شدن اصل مسئوليت متقابل در اجتماع و اهمّيت در اين دوران با زير پا گ
ها و مسائل مردم و  عدم تشويق توانگران به انفاق بر ناتوانان اختالف  ندادن به ناراحتى

 .طبقاتى در جامعه رو به افزايش نهاد

عالوه بر همه اين مطالب مشكل ديگرى آه در زمينه اقتصاد گريبانگير مردم 
. گرفت هايى بود آه دولت از مردم مى بر شدن مالياتمستضعف شده بود چند برا

المال  حاآمان اموى ـ مخصوصًا در زمان هشام بن عبدالملك همان آسى آه آنچه در بيت
ريخت ـ  آردند مى شد به پاى شاعرانى آه وى را مدح و ستايش مى مسلمانان جمع مى

 .)٢٠٨(ها وضع نمودند ها و حرفه هاى جديدى بر انواع صنعت ماليات

خود سليمان بن عبدالملك در اعترافى آه آرده است حالت رفاهزدگى و ميل به 
امّيه بدان پايه رسيده بودند را اين گونه توصيف نموده  هرزگى و عّياشى آه حاآمان بنى

هاى بسيار نرم و فاخر پوشيديم، بر  ما غذاهاى بسيار نيكو و لذيذ خورديم، لباس: است
را به دست  هيچ لّذتى براى من نماند مگر اين آه آن; اى راهوار سوار شديمه مرآب

                                                           
 .١٠٩ / ٧اغانى .  ٢٠٧
 .٣٣٩ / ١اغانى .  ٢٠٨



آوردم به جز يك لّذت، و آن داشتن دوستى است آه در خلوت خود آنچه در دل دارم به او 
 .)٢٠٩(بگويم و در امان باشم آه او سخن مرا حفظ خواهد آرد

ها و  پيروان امويان به دنبال شهوتبدين ترتيب بود آه مردم مخصوصًا 
برايشان   هاى نفسانى خود به راه افتادند و بسيارى از مردم به هر طريقى آه خواسته

 .آورى مال مشغول شدند امكان داشت به جمع

                                                           
 .٧٦ / ٣الّذهب  مروج.  ٢٠٩



 



 

 

 

 بخش سوم

 ها  در اصالح ناهنجارى)عليه السالم(نقش حضرت امام باقر

 

ى آنان از اصول ثابتى آه بر پايه قرآن هاى ادارى و سياس اگر چه حاآمان و دستگاه
 استوار است دور شده بودند، اّما از نظر ظاهر )صلى اهللا عليه وآله(آريم و سّنت پيامبر اآرم

و در مقابل عموم مردم تظاهر به باور داشتن به مبانى فكرى و تشريعى اسالم 
ر جامعه نقشى براى د)عليه السالم(بينيم امام باقر به همين جهت بود آه مى. نمودند مى

هاى دولتى وى، همچنين برگرداندن  اصالح دولت و مّلت و برگرداندن حاآم و دستگاه
هاى آن بر  اّمت به استقامت در دين و عقيده و حاآم آردن اسالم و مفاهيم و ارزش

 .نمود هاى آنان ايفا مى گيرى ها، عواطف و موضع انديشه

جامعه با تغيير شرايطى آه بر آن حضرت  در اصالح )عليه السالم(روش امام باقر
هاى زمان،  آن حضرت  نسبت به تغيير موضع حكومت. آرد احاطه داشت تغيير مى

 .نمود هاى خود را عوض مى همچنين تغيير وضعّيت اّمت اسالم روش

زندگى  مورد توّجه دانشمندان اسالم آه در شهرهاى دنياى اسالم )عليه السالم(امام باقر
عليه (آرد مگر اين آه به خانه امام باقر هيچ آس از شهر مدينه ديدن نمى. آردند بود مى

هاى آن حضرت آسب فيض   رفته، به محضرش شرفياب شده و از فضايل و دانش)السالم
بزرگان فقه اسالمى مانند سفيان ثورى، سفيان بن عيينه و ابوحنيفه همواره . نمود مى

 .اند آرده قصد محضر آن حضرت مى

 :شود گيرى هم زمان متمرآز مى اّما نقش اصالحى آن حضرت  در دو جهت

 فعالّيت در ميان اقشار مختلف مردم و عموم مردم بدون در نظر :گيرى اّول جهت
هاى ديگر نيز وجود  گرفتن خصوصّيت دينى، چون در ميان اّمت اسالم افرادى با دين

هاى حكومتى  آن حضرت  نسبت به حاآمان و دستگاهالبّته اين جداى از فعالّيت . داشتند
براى بازگرداندن آنان به راه مستقيم و جلوگيرى از انحرافات آنان و محدود آردن دايره 

 .آن بود

 ايجاد يك جمعّيت صالح و آارآمد تا اين آه در جامعه بر اساس :گيرى دّوم جهت
 آه آن )عليهم السالم(بخش اهل بيت اى آه ريشه در تعاليم روشنى هاى ثابته اسلوب و قاعده



نيز برگرفته از قرآن آريم و سّنت شريف نبوى است، در اصالح اوضاع عاّمه مردم 
 .همچنين اصالح وضعّيت دولت نقشى مؤّثر ايفا نمايد

 

 )عليه السالم(محورهاى حرآت عمومى اصالحاتى امام باقر

 اصالح در عرصه فكر و عقيده :اّول

هاى سختى آه ماحصل روش حاآمان سابق بود بحران درهم آميختگى  از بحران
مفاهيم، تقليد آورآورانه و سطحى نگرى در عرصه فكر و انديشه بود تا آن جا آه در 

ها در رابطه با تحريف مفاهيم ناب اسالمى  هاى مخّرب و فعالّيت آن اثر فراوانى جريان
انديشه و مبانى نظرى اسالم در نزد بسيارى از و ديگرگونه جلوه دادن حقايق، حقيقت 

وظيفه وادار آردن مسلمانان به )عليه السالم(اينجا بود آه امام باقر. مسلمانان آشكار نبود
هاى خود براى تشخيص عقايد اصيل و درست از عقايد دروغين و  اصالح انديشه

دار ساختن  آن حضرت افكار عمومى را در جهت ريشه. ساختگى را به عهده گرفتند
ها و مفاهيم اصيل اسالمى در جهان انديشه و جهان عمل به صورت مساوى و  انديشه

 .پوييدن صراط مستقيمى آه خداوند متعال از انسان خواسته است سوق داد

هاى مختلفى انجام داد   براى اصالح انديشه و عقايد مردم فعالّيت)عليه السالم(امام باقر
 :نماييم ها اشاره مى عالّيتآه ما اآنون به اهّم آن ف

 

 رّد افكار و عقايد مخّرب و مذاهب منحرف. ١

آنندگان عقايد انحرافى براى افكار و عقايد مخّرب خود در ميان اقشار جامعه  ترويج
حال اين . آردند پيروانى پيدا آردند، آسانى آه هم آن عقايد را پذيرفته و هم ترويج مى

اى براى نابودى آيين  يا از روى طمع و يا در اثر توطئهها يا از روى جهل بوده  آار آن
آسانى [ حرآت غالت )عليه السالم(بينيم در زمان امام باقر اينجا بود آه مى. جاودان اسالم

به رهبرى مغيرة بن سعيد ] آردند  زياده روى مى)عليهم السالم(آه در باره مقامات ائمه
 .گيرى پيدا آرد عجلى رونق چشم

آند آه روزى مغيرة بن سعيد به نزد امام ابوجعفر  د نوفلى روايت مىعلّى بن محّم
به مردم بگو آه من علم :  شرفياب شد و به آن حضرت عرض آرد)عليه السالم(محّمد باقر
وى را به شّدت )عليه السالم(امام. ام داده) مغيره(دانم و سرزمين عراق را به تو  غيب مى

تا آنجا آه وى از آن حضرت . اى به او زدند ندهاز خود راندند و سخنان ناراحت آن
سپس ابوهاشم عبدالّله بن محّمد حنفّيه به نزد آن حضرت  آمد و . رويگردان شد و رفت



گريبان وى )عليه السالم(اينجا بود آه امام باقر. گفت )عليه السالم(ها را به امام باقر همان حرف
ديك بود او به دست آن حضرت  آشته شود، تا جايى آه نز. را گرفته و او را شديدًا زدند

باز هم بود مردم  وى آه شعبده. هنگامى آه ابوهاشم سالمت خود را بازيافت به آوفه آمد
 .)٢١٠(را به سوى آراى خود خواند و آنان را گمراه آرد و مردم بسيارى پيرو او گرديدند

هاى مختلف مغيرة بن سعيد را در محاصره خود  رتچنان به صو  هم)عليه السالم(امام
پرداختند و  آن حضرت  مدام به لعن او مى. داشتند داشته و مردم را از او بر حذر مى

خداوند مغيرة بن ; »لعن اهللا المغيرة بن سعيد آان يكذب علينا«: فرمودند در برابر مردم مى

 .)٢١١(بست لعنت آند سعيد را آه بر ما دروغ مى

آردند آه از آن ميان  آن حضرت  همچنين بقيه سران غالت را نيز لعنت مى
لعن اهللا بنان «: فرمودند آن حضرت  در لعن او مى. اشاره نمود» بنان تّبان«توان به  مى

لعنت خدا بر او بنان آه .  خداوند بنان تّبان را لعنت آند;»التّبان، وان بنانًا لعنه اهللا آان يكذب على أبي

 .)٢١٢(بست باد بر پدرم دروغ مى

 را از افكار )عليهم السالم( همه مسلمانان، بخصوص ياوران اهل بيت)عليه السالم(امام باقر
داشت و آنان را همواره به سمت اعتقادات پاك و درست  آميخته با غلّو بر حذر مى

ال تضعوا علّيًا دون ما وضعه اهللا، «: فرمود  آنان مىآن حضرت  به. نمود راهنمايى مى

تر از آنچه خدا برايش قرار داده بياوريد و نه   را پايين)عليه السالم(نه على; »وال ترفعوه فوق ما رفعه اهللا

 .)٢١٣(او را باالتر از مقامى آه خداوند برايش قرار داده ببريد

 :آرد آه  انصار و ياوران خود را اين گونه خطاب مى)المعليه الس(امام باقر

يرجع اليكم الغالي، ويلحق : يا معشر الشيعة شيعة آل محمد آونوا النمرقة الوسطى«

 ;»بكم التالي

اى گروه شيعه پيروان آل محّمد، همواره از گروه ميانه باشيد آه تندروان به سمت شما برگردند و 

 .)٢١٤(آندروان به شما برسند

ها را  آن حضرت  همچنين همگان را از پيروى گروه مرجئه برحذر داشته و آن
ها در  خداوندا جماعت مرجئه را لعنت آن آه آن: اند آن حضرت  فرموده. اند فرموده لعنت مى

 .)٢١٥(دنيا و آخرت دشمنان ما هستند

                                                           
 .١٢١ / ٨البالغه  شرح نهج.  ٢١٠
 .٢٩٧ / ٢٥نوار بحاراال.  ٢١١
 .٢٩٧ / ٢٥بحاراالنوار .  ٢١٢
 .٢٨٣ / ٢٥بحاراالنوار .  ٢١٣
 .١٠١ / ٦٧بحاراالنوار .  ٢١٤



هاى مفّوضه و   همچنين همواره مردم را از پيروى افكار گروه)عليه السالم(امام باقر
از فرمايشات آن حضرت  در . داشت مجّبره آه قائل به جبر و تفويض بودند بر حذر مى

 : اين رابطه است

چرا آه خداوند عّزوجّل هرگز امر خود را به خلق خود واگذار . مبادا آه هرگز قائل به تفويض شويد

چرا آه برگشت اين امر به سستى و ضعف در خداوند متعال است آه اين هر دو بر آن . ه استننمود

همچنين خداوند متعال بندگانش را بر گناه و معصيت وادار و مجبور ننموده . ذات مقّدس محال است

 .)٢١٦(است آه برگشت اين مطلب نيز به ظلم است و خداوند متعال از هر گونه ظلم و ستم مبّرا است

 در آنار رّد قاطع و صريح افكار انحرافى، افكار سالم را درباره )عليه السالم(امام باقر
 .آه اّمت عقايد صحيح و سالم را دريابند نماياند تا آن توحيد به مردم مى

بيان  در اين عرصه بر آن تأآيد بسيارى داشتند )عليه السالم(از آن دسته مطالب آه امام
 .هاى توحيد و نفى تشبيه و جسم قائل شدن براى خداوند متعال است اساس و پايه

 :اند  در دعايى فرموده)عليه السالم(امام باقر

يا ذا الذي آان قبل آل شيء، ثم خلق آل شيء، ثم يبقى ويفنى آّل شيء، ويا ذا الذي «

ال بينهّن وال تحتهّن ليس في السموات العلى وال في االرضين السفلى، وال فوقهّن، و

 ;»إله يعبد غيره

شود و  اى، سپس همه چيز را آفريدى، سپس همه چيز نابود مى اى آن آسى آه قبل از هر چيز بوده

ها و  هاى پايين، نه باالتر از آسمان هاى باال و نه در زمين اى آن آسى آه نه در آسمان. مانى تو مى

ايى غير از تو نيست آه آسى بخواهد او را عبادت نه بين زمين و آسمان و نه در زير زمين خد

 .)٢١٧(»آند

آن حضرت  در جواب آسانى آه از جواز اين اعتقاد آه خداوند متعال موجود است 
يكى ابطال و .  آرى، اّما خداوند متعال را از دو مطلب مبّرا آن: پرسيدند، اين گونه پاسخ دادند آه مى

 .)٢١٨(هديگرى تشبي

 :اند  همچنين فرموده)عليه السالم(امام باقر

يا [ داشته و حيات او مقّيد به چگونگى همانا خداوند من تبارك و تعالى از ازل بوده و همواره حيات

چرا آه آيفيات خود حادث و مخلوق هستند و خداوند آه موجود بسيط (نبوده و نيست ]مقوله آيف

                                                                                                                                                                      
 .٢٩١ / ٤٦بحاراالنوار .  ٢١٥
 .٢٩٨ / ٥ بحاراالنوار . ٢١٦
 .٢٨٥ / ٣بحاراالنوار .  ٢١٧
، مراد از ابطال اين است آه خداوند را بدون هيچ صفتى فرض آنيم و مراد از تشبيه اين ٢٦٥ / ٣بحاراالنوار .  ٢١٨

 .است آه براى او صفاتى مشابه صفات مخلوقات فرض آنيم



آوِن «، پروردگار من در حالتى بوده آه بودنش از مقوله )است ترآيبى ندارد تا چگونگى داشته باشد

گنجد، در  نيز در نمى» َاْين«انى ندارد و در مقوله يا بودِن مقيد به چگونگى نبوده است، او مك» آيف

 و ]چرا آه محتاج چيزى نيست[و بر چيزى قرار ندارد ] چرا آه حلول باطل است[چيزى نيست 

 .)٢١٩(»براى بودن خود مكانى پديد نياورده است

 همچنين بر عبودّيت خالص براى خدا و بازداشتن مردم از )عليه السالم(امام باقر
 .هايى آه در آن شرك به خداوند متعال وجود داشت تأآيد فراوانى داشتند فعالّيت

 :اند آن حضرت  فرموده

يت خداوند را از آن عمل طلب آند، اّما در اى آارى را انجام بدهد آه در دنيا و آخرت فقط رضا اگر بنده

 .)٢٢٠(»است اين ميان رضايت احدى از مردم را در آن آار داخل نمايد، هر آينه مشرك شده

بريدن  همچنين مردم را به انقطاع آامل به سوى خداوند متعال و )عليه السالم(امام باقر
بنده خدا هيچگاه : اند آن حضرت  فرموده. نمودند از همه مظاهر دنيا و غير خدا دعوت مى

آند، مگر اين آه از تمام خلق خدا بريده و به سمت  چنان آه حّق اوست عبادت و پرستش نمى خداوند را آن

 .)٢٢١(خداوند متعال انقطاع و گرايش آامل پيدا نمايد

 همگان را از سخن گفتن در رابطه با ذات خداوند متعال باز )عليه السالم(امام باقر
اند، و اين مطلب بدين سبب بوده آه انسان ذاتًا محدود بوده و توانايى احاطه  داشته مى

پس بحث آردن از ذات نامحدود . پيدا آردن و فهم چيزى آه نامحدود است را ندارد
 را به جايى نخواهد رساند، بلكه او را از هدف دورتر خواهد براى او منفعتى ندارد و او

گيرى اين مطلب آه ذات خداوند متعال  از همين جا است آه بحث و تفّكر و پى. آرد
 همگان را از اين )عليه السالم(پس بنابراين امام باقر. فايده است چيست بحثى بيهوده و بى

 :اند آن حضرت فرموده. اند داشته آار برحذر مى

مردم همواره در بحث پيرامون چيزها و مسائل مختلف آزادند تا اين آه به بحث درباره ذات خداوند 

پس اگر شنيديد آسى در رابطه با ذات خداوند متعال به بحث و سخن پرداخته است به . متعال برسند

 .)٢٢٢(او بگوييد خدايى جز الّله نيست، همان الّله آه واحد است و هيچ چيز مانند او نيست

 بر آن تأآيد زيادى داشتند جلوگيرى از تبعّيت )عليه السالم(از ديگر مسائلى آه امام باقر
آن حضرت با بيان عاقبت . آردن مردم از مذاهب منحرف و افكار مخّرب بوده است
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. ندندرسا شوم اهل شبهات و اهل هوا و هوس و صاحبان بدعت اين مهّم را به انجام مى
 براى دور آردن مسلمانان از تأثيرپذيرى از منحرفان فكرى و عقيدتى )عليه السالم(امام باقر

آن . ساختند بر عاقبت شوم آنان تأآيد آرده و آن را پيش چشم مردم مسلمان آشكار مى
حضرت از انس گرفتن و الفت پيدا آردن مردم مسلمان با افكار و عقايد منحرف به شّدت 

 .گذاشتند مردم با چنين افكارى خو بگيرند ده و نمىجلوگيرى آر

 -ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِبْاَألْخَسريَن َأْعماًال (:  در تفسير قول خداوند تعالى)عليه السالم(امام باقر

آيا شما را از «:  بگو;)الَّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َو ُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا

 آسانى هستند آه آوشش ايشان در زندگى دنيا به هدر رفته و خود ]آنان[» زيانكارترين مردم آگاه گردانيم؟

مراد اين آيه نصارى، آشيشان، راهبان، : اند  اين گونه فرمودهدهند پندارند آه آار خوب انجام مى مى

 .)٢٢٣(ورّيه و صاحبان بدعت هستنداهل شبهه و اهل هواهاى نفسانى از اهل قبله و حر

 

 هاى انحراف بحث و مناظره با صاحبان مذاهب منحرف وسمبل. ٢

اى براى اصالح مردم باشد،  تواند وسيله گفت و گو يكى از مسائلى است آه مى
تواند افكار و مفاهيم انحرافى را  مند و گفت و گوى صحيح مى چراآه مناظره هدف

 .آن آند شهري

 به مناظره با بعضى از سران مخالفان )عليه السالم(از همين جا بود آه امام باقر
ها به راه  برخاستند، چرا آه اين سران تأثير زيادى بر پيروان خود داشتند و اگر آن

ها نيز  آناز پيروان  داشتند تعداد زيادى راست هدايت شده و دست از انحراف برمى
اينجا بود آه آن حضرت  بيشتر به مناظره با چنين اشخاصى اهمّيت . شدند اصالح مى

 :آنيم اآنون بعضى از مناظرات آن حضرت  را در ذيل باهم مرور مى. دادند مى

 

 هنگامى آه هشام بن عبدالملك امام : با عالمان مسيحى)عليه السالم(مناظره امام باقر
ز مدينه به شهر شام احضار نموده بود آن حضرت  در هنگام اقامت را ا)عليه السالم(باقر

در يكى از روزها هنگامى آه حضرت . شد در شهر شام در مجالس اهل شام حاضر مى
پرسيدند، ديد آه  ها از آن حضرت مسأله مى در ميان گروهى از مردم نشسته بود و آن

از حال اين مسيحيان )ليه السالمع(امام. روند مسيحيان به سوى آوهى آه در آنجا بود مى
روند آه هر سال در  ها به نزد يكى از عالمان خود مى مردم گفتند آه اين. سؤال آرد
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ها بخواهند و آنچه در سال آينده برايشان اّتفاق  آيد و او آنچه آن چنين روزى به اينجا مى
 ياراِن حوارّيون اين دانشمند مسيحى تعدادى از. آند ها بازگو مى افتد را براى  آن مى

برخيزيد : فرمودند)عليه السالم(را ديده است، امام باقر) )عليه السالم(اصحاب حضرت عيسى(
به همان جايى آه مردم گفته بودند و )عليه السالم(تا ما نيز به نزد او برويم، امام باقر

: گفت)لسالمعليه ا(دانشمند مسيحى به امام باقر. فرما شدند رفتند تشريف نصارى به آنجا مى
تو از من سؤال : فرمودند)عليه السالم(آنى؟ امام باقر از تو سؤال آنم يا تو از من سؤال مى

هاى بسيارى در رابطه با روز قيامت، اهل جهّنم و درباره  آن، دانشمند مسيحى سؤال
هاى دانشمند  به تمام سؤال)عليه السالم(عزره و عزير از آن حضرت پرسيدند و امام باقر

 .ى پاسخ دادندمسيح

اى مسيحيان، من در عمر خود هيچ آس را دانشمندتر از اين مرد : مرد مسيحى گفت
تا آن زمان آه اين مرد در شام وجود دارد شما هرگز از من چيزى نپرسيد و مرا . نديدم

مردم نيز او را به غارش بازگرداندند، و آن مسيحيان همه با امام . به جايگاهم بازگردانيد
 .دبازگشتن

در روايت ديگرى آمده است آه آن دانشمند مسيحى و همه يارانش به دست امام 
 .)٢٢٤( مسلمان شدند)عليه السالم(باقر

 

 هشام بن عبدالملك در رابطه با : با هشام بن عبدالملك)عليه السالم(مناظره امام باقر
شد با آن حضرت به   مربوط مى)عليهم السالم(بيتمسائل متنّوعى آه به مقام و منزلت اهل 

صلى اهللا عليه (وى درباره ميراث دارى اهل بيت از دانش پيامبر اآرم. مناظره پرداخت

سؤال  )عليه السالم( به دانستن علم غيب از امام باقر)عليه السالم(و اّدعاى حضرت على)وآله
ا پاسخ داده و با او درباره اثبات مقام و  همه مسائل متنّوع او ر)عليه السالم(امام باقر. آرد

 با استشهاد به آيات قرآنى و احاديث شريف استدالل و مناظره )عليهم السالم(منزلت اهل بيت
. اى آه هشام نتوانست هيچ يك از آالم و دليل آن حضرت  را رّد آند فرمودند به گونه

هشام در . اظره پرداخته است به من)عليه السالم(هشام در جاهاى ديگر نيز با امام باقر
در نزد خداوند با من عهد و :  عرض آرد)عليه السالم(بعضى از مناظرات به امام باقر

ام براى آسى بازگو  پيمان ببند آه جريان اين مناظره و شكست خوردن مرا تا زنده
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ان بست تا هشام راضى  با او عهد و پيم)عليه السالم(پدرم امام باقر: فرمايد)عليه السالم(نكنى، امام صادق

 .)٢٢٥(شد

 

را در ] مناظره مرد مسيحى و مناظره هشام بن عبدالملك[ما هر دو مناظره را 
 .)٢٢٦(شود ايم، خوب است به آنجا مراجعه هاى گذشته به تفصيل ذآر آرده بحث

 

عرض  )عليه السالم( حسن بصرى به امام باقر: با حسن بصرى)عليه السالم(مناظره امام باقر
 .آمدم تا چند مسأله در رابطه با آتاب خدا از تو بپرسم: آرد

 درباره تو به : به حسن بصرى فرمودند)عليه السالم(پس از گفت و گوى آوتاهى امام باقر

حسن بصرى اند؟  دانم آه آيا واقعًا تو اين چنين هستى يا بر تو دروغ بسته  نمىمن خبرى رسيده و من
 آن چيست؟: عرض آرد

اى خداوند  آرد آه تو گفته  آسى آه براى من خبر آورده گمان مى: فرمودند)عليه السالم(امام باقر

 .ه استمتعال بندگان را خلق آرده و همه آار و اختيار آنان را به خود آنان تفويض نمود

 بطالن عقيده به تفويض را براى )عليه السالم(سپس امام باقر. حسن بصرى سكوت آرد
:  به او فرمودند)عليه السالم(امام باقر. او روشن آرده و او را از اين عقيده بر حذر داشتند

و واننهاده چرا آه خداوند متعال امر بندگان را به خودشان واگذار نكرده . از عقيده به تفويض بر حذر باش

گردد آه اين هر دو نسبت به ذات اقدس  چرا آه اين مسأله به سستى و ضعف در خداوند متعال برمى. است

خداوند محال است و در او راه ندارد، همچنين خداوند متعال بندگان را بر گناه و معصيت هم مجبور نكرده 

گردد آه ظلم نيز نسبت به خداوند متعال محال  ىچرا آه اين مسأله به ظلم و ستم در رابطه با خداوند برم. است

 .)٢٢٧(است

 همچنين مناظراتى با محّمد بن منكدر ـ از پارسايان مشهور آن )عليه السالم(امام باقر
عصر ـ همچنين مناظراتى با نافع بن ازرق ـ يكى از سران خوارج ـ ، عبدالّله بن معّمر 

همچنين احتجاجات و مناظرات ديگرى هم . اند  داشته)٢٢٨(رىليثى و قتادة بن دعامه بص
 .گنجد ها در اين مختصر نمى بوده آه شرح آن

 محكوم آردن فقيهان دربارى. ٣
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 آمد و چهل مسأله آماده آرده بود تا )عليه السالم(قتادة بن دعامه بصرى به نزد امام باقر
 آيا تو : به او فرمودند)عليه السالم( را با آن مسائل امتحان آند، امام باقر)عليه السالم(امام باقر

 .آرى:  قتاده عرض آردفقيه اهل بصره هستى؟

واى بر تو اى قتاده، خداوند تبارك و تعالى گروهى از خلق :  به او فرمودند)عليه السالم(امام باقر

ها اوتاد روى زمين هستند آه به امر خدا قيام  آن. ها را بر ساير خاليق حّجت قرار داد خود را آفريد و آن

 . آنان به دانش خداوند ممتاز بوده و خداوند قبل از خلقت خاليق آنان را برگزيده است. آنند مى

خدا تو را خير دهد، به خدا قسم آه من در : سپس گفت. قتاده سكوتى طوالنى آرد
عّباس صحابى بزرگ پيامبر نيز من حّتى در نزد ابن . ام نزد فقيهان بسيارى نشسته

اّما در نزد هيچ آس قلبم آن چنان آه در نزد تو آشفته و پريشان شده . ام حضور داشته
 .)٢٢٩(آشفته و مضطرب نگرديده است

اند،   همچنين ابوحنيفه را در رابطه با عقيده به قياس محكوم آرده)عليه السالم(امام باقر
از اين نحوه : د ابوزهره در باره اين بحث و محكومّيت ابوحنيفه گفته استاستاد محّم

آن . شود  پيشوايى او بر همه دانشمندان معلوم و واضح مى)عليه السالم(مناظره امام باقر
ها به بحث  نهاد و چنان با آن حضرت  آراء دانشمندان زمان خود را به بوته نقد مى

ها را به  آند و آن ت آه زيردستان خود را محاآمه مىپرداخت آه گويا او رئيسى اس مى
ها نيز از اين مقام رياست پيروى و اطاعت  نمايد و آن راه مستقيم هدايت مى

 .)٢٣٠(نمايند مى

 هاى زالل دعوت مردم به گرفتن انديشه از سرچشمه. ٤

هاى  ها و نظرّيات و عقيده در دام انديشه مردم را از افتادن )عليه السالم(امام باقر
آن حضرت  همچنين آنان را از بدعت گذارى و تبعّيت از . داشتند منحرف بازمى

در اين  )عليه السالم(امام باقر. اند ها بازداشته و آن را يكى از مصاديق شرك دانسته بدعت
 :اند رابطه فرموده

گذارد و بر اساس بدعتى آه گذاشته حّب و بغض روا ترين حّد شرك آن است آه مردى بدعتى را ب پايين

 .)٢٣١(دارد

 همچنين از فتوا دادن بر طبق رأى و عقيده شخصى بر حذر )عليه السالم(امام باقر
مردم فتوا دهد هر آس آه بدون دانش خداداد و در نظر گرفتن رضايت خداوند براى : اند داشته و فرموده
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مالئكه رحمت و مالئكه عذاب وى را لعنت آرده و گناه هر آس آه عمل بر آن فتوا آند بر گردن او خواهد 

 .)٢٣٢(بود

از اينجا بود آه آن حضرت  همواره مردم را به گرفتن دانش و انديشه از 
 گونه انحراف و هاى زالل آن آه همان اهل بيت معصوم و پيغمبر آه از هر سرچشمه

 در سخنى خطاب به سلمة بن )عليه السالم(امام باقر. آرد آجى پيراسته بودند دعوت مى
 :اند آهيل و حكم بن عتيبه فرموده

 ;»شّرقا وغرِّبا فال تجدان علمًا صحيحًا إّال شيئًا خرج من عندنا«

از نزد ما خارج توانيد دانش صحيحى بيابيد مگر آنچه  اگر در شرق و غرب عالم بگرديد نمى

 .)٢٣٣(شود مى

با اهل جدل : فرمود داشته و مى  از همنشينى با اهل جدل برحذر مى)عليه السالم(امام باقر

 .)٢٣٤(آشانند همنشينى نكنيد، چرا آه آنان  به قصد تخطئه حيطه بحث و جدل را به محدوده آيات خداوند مى

 و فضايل )عليهم السالم( همچنين همگان را به ذآر مقامات اهل بيت)عليه السالم(امام باقر
هاى انتشار حّق و  چرا آه اين آار يكى از راه. آرد آن بزرگواران تشويق و ترغيب مى

عرض )عليه السالم(به امام باقر: از سعد اسكاف روايت شده است آه گفت. فضيلت بود
پردازم و در  ها به سخنرانى براى مردم مى و در آنآنم  من مجالسى برگزار مى: آردم

امام . آنم ميان قّصه و سخن گفتن براى مردم حّق و فضيلت شما را براى آنان ذآر مى
آنم آه آاش در هر سى ذراعى يك سخنران مانند تو موجود  آرزو مى:  به او فرمودند)عليه السالم(باقر

 .)٢٣٥(بود مى

 

 )عليهم السالم(هاى اهل بيت  دانشانتشار. ٥

 درهاى حوزه علميه خود را براى همه فرزندان اّمت اسالم باز )عليه السالم(امام باقر
گذاشته بود تا آنجا آه دانشجويان زيادى از شهرها و نقاط مختلف آشور اسالم به اين 

اميال مختلف از ها و  گيرى حوزه علميه رو آورده و تعداد زيادى از مسلمانان با موضع
: توان به از آن ميان مى. مند شده بودند  بهره)عليه السالم(درياى بيكران دانش امام باقر

                                                           
 .٢٠٥ /محاسن.  ٢٣٢
 .٣٩٩ / ١آافى .  ٢٣٣
 .١٢٠ / ٢الغّمه  آشف.  ٢٣٤
 .٢١٥ /رجال آشى.  ٢٣٥



رباح، عمرو بن دينار، زهرى، ربيعة الّرأى، ابن جريج، اوزاعى، بّسام  عطاء بن ابى
 .)٢٣٧(، ابوحنيفه و ديگران اشاره آرد)٢٣٦(صيرفى

من دانشمندان را در نزد هيچ آس چون امام : عبدالّله بن عطاء در همين رابطه گويد
را در نزد او همچون شاگردى در نزد » َحَكم«من .  آم دانش نيافتم)عليه السالم(محّمد باقر
 .)٢٣٨(استاد ديدم

عليهم ( همواره با سند مّتصل از پدران بزرگوارش)عليه السالم(د باقراحاديث امام محّم

البته آن حضرت  گاه نيز احاديث مرسل بيان .  بود )صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا)السالم
هنگامى آه از دليل اين مطلب از آن حضرت  سؤال . آردند فرموده و سند ذآر نمى مى

را ذآر آرده و براى آن سند نياوردم، بدانيد آه سند من در آن حديث پدرم هر گاه ديديد حديثى : شد فرمودند

از جبرئيل از  )صلى اهللا عليه وآله(طالب از رسول خدا العابدين از پدرش حسين شهيد از پدرش علّى بن ابى زين

 .)٢٣٩(باشد خداوند عّزوجّل مى

 

 )٢٤٠(تأسيس دانشگاه نمونه فقه: دّوم

تالش  )عليهما السالم(حضرت امام باقر و فرزند بزرگوارشان حضرت امام صادق
اى آه جامعه اسالمى در رويدادها  در زمانه. بسيارى در راه نشر فقه اسالمى انجام دادند

ها نيز هيچ اهمّيتى به مسائل دينى نداده  ده و حكومتهاى سياسى غرق ش و اضطراب
وخامت اوضاع تا بدان پايه رسيد آه اّمت اسالم از مسائل دين خود حتى اندآى هم 

دانستند، اين دو بزرگوار به فعاليتى مثبت در جهت انتشار فقه اسالم در ميان جامعه  نمى
هاى  سى متون تاريخى به مثالما پس از تتّبع و برّر: گويد دآتر على حسن مى. داشتند

اهمّيتى به مسائل دينى ـ آه پديده غالب قرن  ايم آه بر اين پديده ـ بى بسيارى دست يافته
اّول اسالمى بود چه در نزد حاآمان، چه در نزد دانشمندان و چه در نزد اّمت، داللت 

 از امور دينى اهمّيتى به مسائل دينى اين است آه آنان شناخت آافى مقصود از بى. دارد
آنان در هيچ يك از مسائل دينى داراى جزم و يقين نبودند و حّتى در عبادات نيز . نداشتند

است آه در آن آمده  هاى اين پديده روايتى از نمونه. داراى اعتقاداتى متزلزل بودند
صدقه : ابن عّباس در آخر ماه رمضان بر منبر شهر بصره خطبه خواند و گفت: است

                                                           
 .٤٠١ / ٤سير اعالم الّنبالء .  ٢٣٦
 .٣٦١ /تاريخ المذاهب االسالميه.  ٢٣٧
 .٧٩ / ٢٣مختصر تاريخ دمشق .  ٢٣٨
 .٢٩٤ /الورى اعالم.  ٢٣٩
 .٢٢٦ - ٢١٥ / ١) عليه السالم(باقر شريف القرشى، حياة االمام محّمد الباقر: ك.ر.  ٢٤٠



ابن عّباس . مردم نفهميدند آه منظور او چيست. را از مال خود آنار بگذاريدروزه خود 
آيا در اينجا آسى از مردم مدينه هست؟ برخيزيد و اين مسأله را به برادران خود : گفت

 بر آنان واجب آرده است )صلى اهللا عليه وآله(ها آنچه را آه پيامبر اآرم بياموزيد آه آن
 .)٢٤١(دانند نمى

مردم شهرهاى اسالمى به امور دين خود شناخت آافى نداشتند، در شهرهاى منطقه 
دانستند و به نزد بعضى از  شدند آه تعداد نمازهاى واجب را نمى شام آسانى پيدا مى

 .)٢٤٢(اند صحابه رفته و از تعداد نمازهاى واجب سؤال آرده

 در نشر فقه و بيان احكام )عليهما السالم(نقش درخشانى آه امام باقر و امام صادق
توان از بزرگترين خدماتى دانست آه  شريعت الهى در جامعه آن روز ايفا آردند را مى

 .اند اين دو امام بزرگوار به جهان اسالم نموده

يفه و مالك و فرزندان صحابه و تابعان و رؤساى مذاهب اسالمى همچون ابوحن
اند،  ديگران تالش زيادى براى بهره بردارى از دانش اين دو امام بزرگوار داشته

همچنين تعداد زيادى از فقها همچون زرارة بن اعين، محّمد بن مسلم و ابان بن تغلب زير 
الّتحصيل شده و به دنياى اسالم ارائه  فارغ )عليه السالم(دست امام ابوجعفر محّمد باقر

 )عليه السالم(آورى احاديث امام باقر اينان آسانى هستند آه فضيلت تدوين و جمع. دگرديدن
بدين ترتيب . ها از مراجع فتوى در ميان مسلمانان شدند را دارا بوده و هر آدام از آن

شادابى دين اسالم را به آن برگردانيد و از نابودى و فراموش )عليه السالم(امام محّمد باقر
 .ينى اين شريعت الهى جلوگيرى آردهاى د شدن ثروت

اّولين )عليهم السالم(بيت در اينجا سزاوار است اين نكته را متذّآر شويم آه شيعيان اهل
مصطفى . آورى ابواب و مسائل فقه روى آوردند آسانى بودند آه به تدوين و جمع

گران آورى فقه را شيعيان زودتر از دي اين مطلب آه تدوين و جمع: عبدالرّزاق گويد
زيرا آنان درباره ائّمه خود به عصمت يا چيزى شبيه . انجام دادند مطلبى معقول است

آورى  عصمت معتقد بودند و سزاوار است آه احكام و فتاواى ائّمه خود را تدوين و جمع
 .)٢٤٣(نمايند

 نقش مؤّثرى در ساخت آاخ رفيع )عليهم السالم(اين گونه بود آه شيعيان اهل بيت
در اينجا ناچاريم نگاهى . هاى مهمِّ معنوى آن داشتند معرفت اسالمى و حفاظت از ثروت

                                                           
 .١٣١ / ٢اإلحكام فى اصول األحكام ابن حزم، .  ٢٤١
 .٤٢ / ١سنن نسائى .  ٢٤٢
 .٢٠٢ /تمهيد لتاريخ الفلسفة االسالمّية.  ٢٤٣



 گرفته شده است )صلى اهللا عليه وآله( آه آن هم از پيامبر اآرم)عليهم السالم(آوتاه به فقه اهل بيت
 .بيندازيم

 

 )عليهم السالم(خصوصّيات مكتب فقهى اهل بيت

 از مهمترين خصوصّيات فقه :)صلى اهللا عليه وآله(رابطه مستقيم با پيامبر اآرم. ١
صلى اهللا عليه (اين بود آه مبانى اين فقه به صورت مستقيم به پيامبر اآرم)عليهم السالم(بيت اهل

 خود ائّمه )صلى اهللا عليه وآله(چرا آه راه اتصال اين مبانى به پيغمبر اآرم. مّتصل بود)وآله
بودند آه خداوند متعال هر گونه پليدى را از آنان دور آرده و آنان را )عليهم السالم(ل بيتاه

بنابر آنچه )صلى اهللا عليه وآله(همانان آه پيامبر اآرم. آامال پاآيزه و مطّهر دانسته بود
روايات متواتر به ما رسانده است آنان را آشتى نجات و مايه امنّيت بندگان خدا و هم 

 .ن آريم خوانده استسنگ قرآ

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام باقر

لو إننا حدثنا برأينا ضللنا آما ضل َمن قبلنا، ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها «

 ;» فبينها لنا)صلى اهللا عليه وآله(لنبيه

ر روى ايم، به مانند پيشينيان آه بدين آا اگر ما حديث را مطابق رأى و عقل خود ببينيم گمراه شده

صلى اهللا عليه (اّما ما حديث را با بّينه آشكارى آه پروردگارمان براى پيامبر خود. آورده و گمراه شدند

 نيز آن را براى ما بيان داشته است نقل )صلى اهللا عليه وآله( بيان آرده و پيامبر اآرم)وآله

 .)٢٤٤(نمائيم مى

 

 همواره با زندگى روزمّره مردم همراه )عليهم السالم( فقه اهل بيت:پذيرى انعطاف. ٢
اين فقه هيچگاه قواعدى بر خالف . آرده است ها تطبيق مى بوده و با همه پيشرفت

. هاى زندگى روز بشر همراه بوده است فطرت بشرى نداشته و همواره با همه نيازمندى
ر و يا ضرر رساندن به اى آه موجب سختى، تنگنا، ضر بحمدالّله در اين فقه هيچ مسئله

ديگران باشد نبوده، بلكه اين فقه همواره متضّمن مصلحت عاّمه مردم و تعادل در همه 
دانان  اين گونه بود آه اين فقه اعجاب همه قانون. احكام تشريعى خداوند متعال بوده است

 ترين عالم را برانگيخت و همه آنان به اين مطلب اعتراف آردند آه اين فقه از غنى
 .قوانينى است آه از نظر عمق و اصالت و نوآورى در عالم قانون گذارى پيدا شده است

                                                           
 .٢٧٠ /الورى اعالم.  ٢٤٤



 

عليهم (ترين خصوصّياتى آه فقه اهل بيت  از مهم:باز گذاشتن باب اجتهاد. ٣

عليهم (بيت داشت باز گذاشتن باب اجتهاد بود، اين مطلب داللت بر زنده بودن فقه اهل)السالم

ندگى و رابطه مستمّر آن براى قانون گذارى در همه شئون زندگى  و تعامل آن با ز)السالم
شوند  اين فقه هيچگاه در برابر رويدادهاى جديدى آه مردم به آن مبتال مى. انسان بود

در . آنيم دست و پا بسته نبوده است حّتى در عصر حاضر آه ما در آن زندگى مى
ود آمده و بسيارى از موضوعات اى آه اآنون بسيارى از رويدادهاى جديد به وج زمانه

هم اآنون . جديد به عرصه وجود پا گذاشته است اين فقه جوابگوى همه مسائل است
اند آه چقدر به باز  دانشمندان بزرگ مسلمانان در دانشگاه االزهر به اين مطلب پى برده
 .بودن باب اجتهاد و تبعّيت از شيعه امامّيه در اين مسأله نيازمند هستند

شناسيم، بلكه ضررهاى آن  ما هيچ منفعتى در ترك اجتهاد نمى: گويد ضا مىرشيد ر
بسيار زياد است و همه اين ضررها به آنار گذاشتن عقل و قطع آردن راه علم و 

مسلمانان با بستن باب اجتهاد . آند محرومّيت از به آار گيرى انديشه در فقه بازگشت مى
 .)٢٤٥(اند بينيم درآمده  و به حالتى آه امروز مىهمه علوم را ناآارآمد آرده آنار گذاشته

 

 در ميان فقهاى مذاهب اسالمى تنها فقهاى امامّيه هستند آه :بازگشت به حكم عقل. ٤
آنان عقل را با برترين . دانند عقل را يكى از منابع چهارگانه استنباط احكام شرعى مى

آنان حسب . دانند  آن را رسول باطنى خداوند مىهاى تقديس توصيف آرده و شكل
ها عبادت  دانند آه خداوند بواسطه آن رواياتى آه دارند عقل را از جمله چيزهايى مى

البّته روشن است آه رجوع به حكم عقل در . آيد شده و بهشت به واسطه آن به دست مى
خاص يا عاّمى وجود نداشته باشد آه ] آيه يا روايت[زمانى جايز است آه در مسأله، نّص

عقل همچنين نقش . در صورت وجود، آن نّص خاّص يا عام بر عقل حاآم خواهد بود
 .بزرگى در علم اصول نيز دارد آه اجتهاد آامال وابسته به آن است

 

 اصالحات سياسى: سّوم

 آه گاه به  بيشترين استفاده را از شرايط فضاى باز سياسى نسبى)عليه السالم(امام باقر
هاى  آمد براى ايجاد و توسعه بنيان مردمى قابل اعتماد و تجهيز آنان با انديشه وجود مى

                                                           
 .٩٩ /الوحدة االسالمّيه.  ٢٤٥



همخوانى داشته باشد، همچنين بسيج  )عليهم السالم(هاى اهل بيت سياسى سالم آه با ديدگاه
به همين دليل بود . بردند هاى مناسب مى نيروها براى گرفتن مواضع مناسب در زمان

چرا آه در آن .  هيچ انقالب نظامى علوى به وجود نيامد)عليه السالم(زمان امام باقرآه در 
دوره شرايط آامل براى انقالب نظامى از نظر تعداد نيروها و هم از نظر امكانات وجود 

 .نداشت

هاى سياسى   در نهايت احتياط و هوشيارى مفاهيم و انديشه)عليه السالم(امام باقر
آن حضرت  گاه نيز در برابر بعضى از حّكام . نمود ت اسالم عرضه مىبنيادين را به اّم

 .گرفتند تا آنان را به راه راست و درست برگردانند هاى سياسى صريحى مى موضع

 :نمايد هاى ذيل تجّلى مى  در فعالّيت)عليه السالم(نقش اسالمى امام باقر

 

 دعوت به امر به معروف و نهى از منكر. ١

 نهى از منكر فرد و جامعه را از انواع انحرافات فكرى، عاطفى و امر به معروف و
هاى اسالمى ثابت را تبديل به  اين دو واجب الهى مفاهيم و ارزش. آند رفتارى آزاد مى

 نمايد آه  هاى رفتارى واضح و آشكارى مى فعالّيت

ط ها مفاهيم نظرى و آالمى تبديل به احساس، عاطفه، آارها، حرآات و رواب در آن
اى در پيش  شود تا اّمت و دولت به آن درجه برسند آه زندگى مسئوالنه خارجى مى

 .مراد از مسئوليت همان حمل امانت الهى و جانشينى خداوند متعال در زمين است. گيرند

 بر اين فريضه الهى تأآيد فراوانى )عليه السالم(بينيم امام باقر از همين جا است آه مى
آن . ارنده همه لوازم آسايش و رفاه زندگى انسانى دانسته استآرده و آن را در بر د

 : اند حضرت  در اين رابطه فرموده

امر به معروف و نهى از منكر راه انبيا و روش صالحان است، اين فريضه بزرگى است آه همه 

ن، ها ام به وسيله اين دو واجب بزرگ است آه راه. شود واجبات ديگر به وسيله آن برپا داشته مى

زمين آباد شده از دشمنان انتقام گرفته شده و آارها ; شود درآمدها حالل و ظلم و ستم برطرف مى

پس اگر منكرى را ديديد در دل آن را انكار آرده و انكار خود را با زبان بيان داريد و . آيد راست مى

 .)٢٤٦(اى نهراسيد آننده با دستان خود به پيشانى آنان بزنيد و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنش

                                                           
 .١٨٠ / ٦االحكام  تهذيب.  ٢٤٦



آن حضرت  همچنين همگان را از فرجام شوم شانه خالى آردن از مسئوليت و 
سازش با منحرفان چه از طايفه حّكام بوده يا از ساير افراد باشند برحذر داشته و 

 :اند فرموده

زار نفر از قوم تو را هالك خواهم  وحى آرد آه من صد ه)عليه السالم(خداوند متعال به شعيب پيامبر

باشند، حضرت  ها از بدان و شصت هزار نفر از خوبان قوم تو مى آرد آه چهل هزار نفر از آن

خداوندا، تكليف بدان روشن است، اّما چرا خوبان را : به خداوند عرض آرد )عليه السالم(شعيب

 آنى؟ عذاب مى

ا اهل معصيت از در سازش درآمده و از غضب من خداوند متعال به او وحى فرستاد آه چون آنان ب

 .)٢٤٧(»خشمگين نشدند

 با بيان آثار شوم شانه خالى آردن از واجب امر به معروف و )عليه السالم(امام باقر
 :اند آه نهى از منكر اين گونه همگان را به انجام اين واجب الهى ترغيب فرموده

پس هر آس اين دو آفريده خدا . باشند امر به معروف و نهى از منكر دو آفريده خداوند عّز و جّل مى

را يارى آند، خداوند او را عّزت دهد، و هر آس اين دو آفريده خدا را خوار بدارد، خداوند نيز او را 

 .)٢٤٨(خوار و ذليل خواهد نمود

 

 انتشار مفاهيم صحيح سياسى. ٢

 در رهبرى اّمت )عليهم السالم(هاى مردم را به نقش اهل بيت  ديدگاه)عليه السالم(امام باقر
 :اندآه و توجيه نمودن آنان به سوى استقامت و راه راست اين گونه معطوف داشته

اعتنا نحن والة أمر اهللا وخزائن علم اهللا، وورثة وحي اهللا، وحملة آتاب اهللا، ط«

 ;»فريضة، وحّبنا إيمان، وبغضنا آفر، محّبنا في الجنة، ومبغضنا في النار

هاى دانش خدا، وارثان وحى خدا و حامالن آتاب خدا  مجريان دستورات خدا، گنجينه] اهل بيت[ما 

داشتن ما ايمان، دشمنى با ما آفر بوده، دوستداران ما در بهشت  پيروى از ما واجب، دوست. هستيم

 .)٢٤٩(باشند نان ما در دوزخ مىو دشم

بر حذر داشته )عليهم السالم(آن حضرت  همچنين اّمت را از دور شدن از راه اهل بيت
 :اند و فرموده

 ;»برئ اهللا ممن يبرأ مّنا، لعن اهللا َمن لعننا، أهلك اهللا َمن عادانا«

                                                           
 .١٨١ / ٦االحكام  تهذيب.  ٢٤٧
 .٤٢ / ١خصال .  ٢٤٨
 .٢٢٣ / ٤طالب  مناقب آل ابى.  ٢٤٩



هر آس ما را لعن آند، خداوند او را .  بجويد، بيزار است بيزارى]اهل بيت[خداوند، از هر آه از ما 

 .)٢٥٠(لعن خواهد آرد و هر آس با ما دشمنى بورزد خداوند او را هالك خواهد ساخت

عليهم ( همچنين در تشويق و ترغيب مردم به يارى اهل بيت)عليه السالم(امام باقر

 :اند آه اين گونه فرموده)السالم

مان يارى رساند، خداوند متعال هنگامى آه در روز قيامت و  هر آس ما را با زبان خود بر دشمنان

 .)٢٥١(در برابر خداوند پاى ميزان اعمال ايستاد زبان او را با حّجت و دليل گويا خواهدآرد

 و معيار )عليهم السالم(بيت همچنين حّد و مرز مواالت و دوستى اهل )عليه السالم(امام باقر

 را در زمانى آه مفاهيم بر )عليهم السالم(شناخت دوستى واقعى و دوستان واقعى اهل بيت

 :اند مردم مشتبه شده و معيارها آشفته گردد اين چنين بيان فرموده

آنند در آن هيچ  مىاّما محّبت ما بايد چنان خالص باشد آه به مانند طال آه چون آن را به آتش ذوب 

خواهد بداند آه  پس هر آس مى. هيچ گونه ناخالصى در آن نباشد; شود گونه آدورتى ديده نمى

اى از  اگر در آنار دوستى ما ذّره. دوستدار ما هست يا نه بايد قلب خود را به بوته آزمايش بگذارد

 .)٢٥٢(ا از او نيستيمدوستى دشمنان ما نيز در دل او وجود داشته باشد او از ما نبوده و م

هاى   همچنين در راستاى نشر مفاهيم سياسى صحيح به راه)عليه السالم(امام باقر
 اين منصب منحصرًا به: اند آه رسيدن يك امام به منصب امامت اين چنين اشاره آرده

فا به واسطه آيد، و آنچه در جامعه شايع شده آه خل واسطه نّص و وصّيت به دست مى
رسند، هيچ آدام  بيعت مردم يا عهد پادشاه قبلى و يا به وسيله قهر و غلبه به خالفت مى

در آن به اين مطلب )عليه السالم(از رواياتى آه امام باقر. معتبر نبوده و مشروعيت ندارد
 :توان به روايت ذيل اشاره نمود اند مى اشاره فرموده

د را در اين راه خسته آند اّما معتقد به پيشوايى امامى آه از هر آس خداوند را عبادت آند و خو

جانب خدا به اين مقام رسيده است، نباشد سعيش مقبول درگاه الهى نشده، خودش گمراه و متحّير بوده 

 .)٢٥٣(و خداوند از عبادت او بيزار است

آن حضرت  همچنين مشخّصات امام و پيشواى بر حّق را براى مردم بيان فرمودند 
گر  تا اّمت در گرداب حوادثى آه در آن، مفاهيم، تحريف شده و حقايق، واژگونه جلوه

 :اند آن حضرت فرموده. شده است، امام و پيشواى خود را بشناسند

                                                           
 .٢٢٢ / ٢٧بحاراالنوار .  ٢٥٠
 .١٣٥ / ٢بحاراالنوار .  ٢٥١
 .٥١ / ٢٧بحاراالنوار .  ٢٥٢
 .١٨٤ / ١آافى .  ٢٥٣



ورعى آه او را از محارم . ١يست امامت جز براى مردى آه در او سه خصلت باشد سزاوار ن

رفتار نيكو با آنان . ٣حلم و بردبارى آه بتواند با آن غضب خود را آنترل آند و . ٢خداوند باز دارد، 

 .)٢٥٤(اى آه براى آنان همچون پدرى مهربان باشد شوند به گونه آه زيردست او واقع مى

اى آّلى   و واجبات امام در برابر اّمت قاعده در مبانى حقوق)عليه السالم(امام باقر
وضع نمود تا اين آه اّمت ميزان نزديكى و دورى حاآمان خود را با حدِّ مطلوب در اداى 

 :آن حضرت  فرموده است. مسؤوليت حكومت بدانند

و حّق مردم بر والى اين ... حّق حاآم بر مردم اين است آه سخنش را بشنوند و از وى اطاعت آنند

المال را در ميان آنان به مساوات تقسيم نموده و در ميان رعّيت خود به عدل و  والى بيت: ت آهاس

 .)٢٥٥(داد رفتار آند

 در گرداب رويدادهاى آوبنده و خردآننده )عليه السالم(در همين راستا بود آه امام باقر
فهوم حقيقى تشّيع را آشكار نمودند تا اين و آشفته بازار ديگر گونه جلوه دادن حقايق، م

آه حاآمان اموى دستاويزى براى زشت جلوه دادن آوازه ياران اهل بيت در محافل 
اى براى ضربه زدن به مفاهيم واالى  مختلف نيابند و نتوانند از بعضى آثار منفى وسيله

 :دان آه از ارآان تشّيع است بيابند، آن حضرت فرموده» توّلى«و » والء«

فواهللا ما شيعتنا اّال َمن اتقى اهللا وأطاعه، وما آانوا يعرفون اّال بالتواضع، والتخشع، «

واالمانة، وآثرة ذآر اهللا، والصوم، والصالة، والبر بالوالدين، والتعاهد للجيران من 

الفقراء وأهل المسكنة، والغارمين، واأليتام، وصدق الحديث وتالوة القرآن، وآّف 

 ;»ناس اّال من خير، وآانوا ُامناء عشائرهم في األشياءاأللسن عن ال

به خدا سوگند آه از شيعيان ما نيست مگر آسى آه پرهيزگارى پيشه آرده و خداوند متعال را 

دارى، بسيارِى ياد خدا و نماز و روزه، نيكويى به  آنان جز به تواضع، خشوع، امانت. اطاعت نمايد

 همسايگان فقير و ساير فقيران، بدهكاران و يتيمان، راستگويى، پدر و مادر، احساس وظيفه نسبت به

آنان در ميان قبايل و . شوند تالوت قرآن و باز داشتن زبان از مردم جز به سخن نيكو، شناخته نمى

 .)٢٥٦(آيند عشاير خود امين مردم به شمار مى

و اين آه تشّيع صرف يك اّدعا نبوده، بلكه عبارت از فعاليت عملى و محسوس در 
جهان خارج است و انسان شيعى نمودار ديندارى، اخالص و فرمانبردارى از خداوند 

 .متعال است

                                                           
 .١١٦ / ١خصال .  ٢٥٤
  .٢٤٤ / ٢٧بحاراالنوار .  ٢٥٥
 .٢ / ٧٤آافى .  ٢٥٦



عليهم (هاى بيرونى منتسبان به مكتب اهل بيت  به بيان ويژگى)عليه السالم(امام باقر

اى از تعاليم منحصر  بلكه پا را از اين حّد فراتر گذاشته و مجموعه. اند اآتفا نكرده)السالم
 :فرموده است  )عليه السالم(امام باقر. اند به فرد را براى شيعيان خود به جا گذاشته

 الشاحبون الناحلون الذابلون، ذابلة شفاههم، خميصة )عليه السالم(اّنما شيعة علي «

جوههم، إذا جّنهم الليل اّتخذوا األرض فراشًا، بطونهم، متغّيرة ألوانهم، مصفّرة و

واستقبلوا األرض بجباههم، آثير سجودهم، آثيرة دموعهم، آثير دعاؤهم، آثير 

 ;»بكاؤهم، يفرح الناس وهم محزونون

زرد و تكيده، الغر،  آنان روى:  داراى چنين خصوصّياتى هستند)عليه السالم(همانا آه شيعيان على

هايشان زرد  هايشان متغّير و چهره هايشان خالى، رنگ لبهايشان خشك و شكم. اند ضعيف و پژمرده

ها  دهند و پيشانى گيرد زمين را رختخواب خود قرار مى هنگامى آه شب آنان را فرا مى. باشد مى

ها بسيار،  ها بسيار، دعاهاى آن هاى آن ها بسيار، اشك سجود آن. گذارند را بر روى خاك مى

 .)٢٥٧(اند يار بوده، مردم شاد و آنان محزونها بس هاى آن گريه

 

 رسوا آردن عملكرد دستگاه اموى. ٣

 حقيقت حكومت اموى و چگونگى رسيدن آنان به اين حكومت را )عليه السالم(امام باقر
آن حضرت  اعمالى را آه دستگاه اموى براى دوام استيال و سيطره خود . اند بيان نموده

صلى اهللا ( مسلمانان انجام داده و جناياتى را آه پيشينيان آنان در حّق اهل بيت پيامبر اآرمبر

آن . نمودند اند براى مردم به وضوح روشن مى  و ياوران آنان انجام داده)عليه وآله
امّيه بر خالفت و  حضرت  در رابطه با مالزمات خالفت و چگونگى چنگ اندازى بنى

 :اند  از مقام و منصب الهى خود اين گونه فرموده)يهم السالمعل(دور آردن اهل بيت

در اين زمان بود .  شروع شد)عليه السالم(اوج اين قضّيه از زمان معاويه پس از شهادت امام حسن...

آه شيعيان ما در هر شهرى به قتل رسيدند، در اين زمان بود آه به صرف تهمِت تشّيع و دوستى ما 

گرديد زندانى شده،  هر آس به دوستى و دل سپردن به ما معروف مى. شد ها و پاها قطع مى دست

پس از اين دوره روز به روز باليا بيشتر و . گرديد اش ويران مى اموالش غارت گرديده، خانه

سپس پس از او حّجاج .  رسيد)عليه السالم(شديدتر گرديد تا به زمان عبيدالّله بن زياد قاتل امام حسين

او نيز مردم را به شديدترين وجه آشت و شيعيان ما را با آوچكترين ظّن و گمان و . بر سر آار آمد

آرد او را با صفت زنديق و آافر  تهمتى زندانى نمود، آار به جايى رسيد آه هر آس آرزو مى

                                                           
 .١٤٩ / ٦٥بحاراالنوار .  ٢٥٧



 نخوانند، و آار به آنجا آشيد آه مردان نيك و آسانى آه )عليه السالم(بخوانند اّما باصفت شيعه على

شدند ـ و شايد راستگو و پرهيزگار نيز بودند ـ شروع به گفتن احاديث بلند  جامعه به خوبى ياد مىدر 

و عجيب در رابطه با برترى بعضى از حاآمان پيشين نمودند، در حالى آه هيچ آدام از آن احاديث و 

اّما او در . ودها به وقوع نپيوسته ب روايات را خداوند نيافريده و هيچگاه در جهان خارج مضمون آن

چرا آه پيش از وى و همزمان . پنداشت ها را بر حّق و ثواب مى هنگام روايت آردن اين احاديث آن

با وى راويان بسيارى آه به دروغ و عدم پرهيزگارى در جامعه معروف نبودند همين روايات را نقل 

 .)٢٥٨(نموده بودند

 

 

 

  به دورى از حكومت وقتدعوت مردم. ٤

 اّمت را به دورى گزيدن و قطع رابطه با حكومت ستمگر دعوت )عليه السالم(امام باقر
حّتى اگر اين آمك و . اند ها را از هر گونه آمك و يارى به آنان نهى نموده آرده و آن

در جواب )عليه السالم(يارى ربطى به مسائل سياسى و حكومتى آنان نداشته باشد، امام باقر
اين آار جايز [نه : آسى آه در رابطه با همكارى با حاآمان از ايشان پرسيده بود پاسخ دادند

اى  نصيب و بهره] ستمگران[آگاه باشيد آسى از دنياى آنان . ، حّتى به قدر آشش يك قلم بر روى آاغذ]نيست

 .)٢٥٩(ها برده باشند ها و بهره نخواهد برد مگر آنكه آنان از دين او نصيب

 مبانى همكارى با ستمگران و فاسقان را اين گونه آشكار ساخته )عليه السالم(امام باقر
آند اطاعت و فرمانبردارى آند در حقيقت دين  هر آس از گناهكار و آسى آه خدا را نافرمانى مى: است آه

 .)٢٦٠(ندارد

اى آه ميان اّمت و حاآم  ين نكته تأآيد داشتند آه تنها رابطه بر ا)عليه السالم(امام باقر
جائر ممكن است وجود داشته باشد، رابطه توجيه و ارشاد و قيام به مسئوليت خطير 

هر آس به سمت سلطان ستمگرى : اند  فرموده)عليه السالم(امام باقر. نصيحت و موعظه آنان است

ال امر نموده و از عذاب خداوند ترسانده و موعظه آند اجرى برابر برود و او را به پرهيزگارى از خداوند متع

 .)٢٦١(و عملى مطابق با عمل آنان خواهد داشت) جّن و انس(با اجر َثَقلين 

                                                           
 .٤٤ - ٤٢ / ١١البالغه  شرح نهج.  ٢٥٨
 .١٠٧ / ٥آافى .  ٢٥٩
 .١٢٢ / ٢بحاراالنوار .  ٢٦٠
 .٣٧٥ / ٧٢بحاراالنوار .  ٢٦١



البّته آن حضرت مواضعى را آه گاه به خاطر مصلحت دين اسالم نسبت به حاآمان 
آن حضرت  يارى رساندن به خلفا . اند  استثنا نمودهشود از اين قاعده ستمگر گرفته مى

. اند ها را در صورت بروز جنگ با دشمنان اسالم، جايز دانسته و فروش سالح به آن
آن حضرت به . اند آرده ها دشمن مشترك را دفع مى چرا آه آنان به واسطه اين سالح

ها را براى آنان  ن سالحاي: بردند فرمود آسى آه بار اسلحه براى حاآمان ستمگر اموى مى

ها را  آند ـ مراد آشور روم است ـ اين سالح ها دشمنان ما و شما را دفع مى ببر، چرا آه خداوند به وسيله آن

ها يارى نكن و سالح   درگرفت به آن]حاآمان اموى[ها به آنان بفروش، اّما اگر روزى جنگ بين ما و آن

 .)٢٦٢(نفروش

پيشوايان ستمگر و پيروان آنان : اند  در رابطه با حاآمان ستمگر فرموده)عليه السالم(امام باقر

شوند به راه گمراهى  ها با آارهايى آه انجام داده و مرتكب آن مى آن. اند از دين خدا و راه حّق دور مانده

 .)٢٦٣(اند رفته

 

  در برابر حاآمان منحرف)عليه السالم(يم امام باقرمواضع مستق. ٥

ترين  نقش حقيقى امام در جامعه نقش يك رهبر و الگوى بزرگ بود و از مهم
هايى آه بر دوش او نهاده شده بود اصالح اّمت و همچنين اصالح حاآم اّمت  مسئوليت
انحرافاتى آه در جامعه به وجود آن ساختن  همچنين از بين بردن و ريشه. بوده است

اين نقش با تغيير عوامل و شرايط . آمد و جلوگيرى از ادامه يافتن اين انحرافات مى
هاى مختلفى را طلب  ريزى ها و برنامه سياسى زمانه آن حضرت اسلوب و روش

 :دادند گيرى خود را تغيير مى  با تغيير عناصر ذيل موضع)عليه السالم(امام. نمود مى

 . ـ مصلحت آّلى اسالمالف

 و تقويت آن با عناصر )عليهم السالم(ب ـ مصلحت خاّص اسالم آه با حفظ راه اهل بيت
 .داشت پاك با هدف تضمين استمرار حرآت آن در ميان اّمت، ارتباط تنگاتنگ

ت ـ شرايط آّلى و يا شرايط خاّص آه از ناحيه قدرت حاآم از يك سو و قدرت پايگاه 
 .آمد  از ديگر سو به وجود مى)عليهم السالم(مردمى اهل بيت

هاى خود در برابر حاآمان  گيرى  در موضع)عليه السالم(تقّيه روشى بود آه امام باقر
شد آه رودررويى  البّته اين روش در وقتى به آار گرفته مى. گرفتند ستمگر به آار مى

ّد و مرز تقّيه را اين گونه  ح)عليه السالم(امام باقر. بخش نبوده است آشكار، مفيد و نتيجه

                                                           
 .باب بيع الّسالح منهمالمعيشه،  ، آتاب١١٢ / ٥آافى .  ٢٦٢
 .٩٣ /محاسن.  ٢٦٣



: اند آن حضرت همچنين فرموده. )٢٦٤(است  تقّيه در هر ضرورتى واجب:اند آه بيان فرموده
قاعده تقّيه به خاطر اين وضع شده آه ; »إنما جعلت التقّية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فال تقّية«

اى  پس هنگامى آه انجام آن به خون و خون ريزى منجر شد ديگر تقّيه. ى شودها به واسطه آن نگاهدار خون

 .)٢٦٥(»وجود ندارد

 از روبرو شدن با )عليه السالم(در زمان خلفاى قبل از عمر بن عبدالعزيز امام باقر
حفظ نموده و ها   را از شّر آن)عليهم السالم(فرمود تا آيان اهل بيت حاآمان تقّيه مى

آن حضرت  در هيچ يك از . خود را از دشمنى دستگاه حكومتى در امان دارد ياران
شد و دخالت آن حضرت در امور مملكت بسيار محدوده  شئون حكومتى داخل نمى

اّما هنگامى آه امر خالفت به عمر بن عبدالعزيز رسيد اوضاع و شرايط . آوچكى داشت
 عزيز بهعمر بن عبدال. جامعه تغيير آرد

 ها را بر  نزديكى بيشترى از خود نشان داده آن)عليهم السالم(بيت خاندان اهل

 ام دهم، چرا آه شنيده من آنان را ترجيح مى: امّيه تفضيل داد و گفت آه بنى

 آنچه او . اى از من است همانا آه فاطمه شاخه: فرمود مى)صلى اهللا عليه وآله(آه پيغمبر اآرم

  پس من.آزارد آند و آنچه او را بيازارد مرا مى خوشحال مىرا خوشحال آند مرا 

  بوده و از ناراحتى)صلى اهللا عليه وآله(به دنبال خوشحال آردن پيغمبر خدا

 .)٢٦٦(نمايم و رنجش او خوددارى مى

 از اين آزادى نسبى آه در زمان عمر بن عبدالعزيز ايجاد شد )عليه السالم(امام باقر
آن حضرت  شروع به ايفاى نقش اصالحى خود نسبت به . نهايت استفاده را بردند
هاى حكومتى نموده، آنان را به راه راست ارشاد آرده و بر  حكومت زمان و دستگاه

 .پايدارى در خوش رفتارى با مردم تشويق نمودند

 پيغام فرستاده و آن حضرت )عليه السالم(ر بن عبدالعزيز براى امام باقرهنگامى آه عم
 دعوت وى را پذيرفته، به نزد او رفته و )عليه السالم(را به نزد خود دعوت آرد، امام باقر

آن حضرت شروع به نصيحت عمر بن عبدالعزيز آرده و از او . با او جلساتى داشتند
ها و موازين   در زمينه برخورد با مردم با ارزشهاى خود را خواستند تا فعالّيت مى

اند  به عمر بن عبدالعزيز فرموده)عليه السالم(از چيزهايى آه امام باقر. اسالمى منطبق نمايد
 :اين عبارت نقل شده است آه

                                                           
 .٣٩٩ / ٧٢بحاراالنوار .  ٢٦٤
 .٣٩٩ / ٧٢بحاراالنوار .  ٢٦٥
 .٣٢٠ / ٤٦بحاراالنوار .  ٢٦٦



اّول آنكه ببين . پس از خداوند متعال بترس و دو چيز را همواره با دل و جان مدِّ نظر داشته باش...

پس همان چيز . روى چه چيزى به همراه تو باشد دوست دارى هنگامى آه به نزد پروردگار خود مى

ايستى چه  آنگاه ببين آه در چنان روزى آه در برابر پروردگار مى. را پيشاپيش براى خود بفرست

آن چيز باش و هرگز پس در پى تبديل . دارى آه در آن روز به همراه تو باشد چيزى را ناپسند مى

اند براى تو  ها از آن سودى نبرده اميد نداشته باش آااليى آه روى دست پيشينيان تو مانده و آن

اى عمر درها را . منفعتى ايجاد آند و تو از آن سودى ببرى، پرهيزگارى پيشه آن و از خدا بترس

ستمديدگان و دشمنان همواره ياور . ها را از ميان خود و مردمان بردار باز بگذار، حجاب

 .)٢٦٧(باش ظالمان

 

عليه (در همين سفر عمر بن عبدالعزيز درباره بعضى از امور نيز با امام باقر

 قصد بازگشت به مدينه را داشت  )عليه السالم(مشورت نمود، و هنگامى آه امام باقر)السالم
امام . ابوجعفر مرا سفارشى آناى : عمر بن عبدالعزيز به آن حضرت  عرض آرد

مردمان پير و سالخورده را پدر خود، . آنم تو را به تقواى الهى دعوت مى: فرمودند)عليه السالم(باقر

 .)٢٦٨(مردمان آم سّن و سال را فرزند خود، و مردمان ميان سال را همچون برادر خود حساب آن

 تحّرآاتى مطابق با )عليه السالم(عبدالملك امام باقردر زمان خالفت هشام بن 
هنگامى آه موضع حكومت نسبت به آن حضرت آمى . هاى هشام داشتند گيرى موضع

شد حرآات ايشان بيشتر و هنگامى آه از سوى حكومت شّدت عمل بيشترى  آرامتر مى
الملك وارد گرديد، زمانى آه هشام بن عبد شد فعالّيت امام آمتر مى به خرج داده مى

ديد مردم گرداگرد آن حضرت  .  نگاهى انداخت)عليه السالم(مسجدالحرام شد به امام باقر
محّمد بن علّى : اين شخص آيست؟ به او گفتند: اند، هشام به اطرافيان خود گفت حلقه زده

آيا اين همان آسى است آه اهل عراق شيفته و فريفته او : بن الحسين است، هشام گفت
پس آسى را به نزد آن حضرت  فرستاده و ايشان را به نزد خود طلب آرد و ! اند؟ شده

عليه (اما امام باقر. از آن حضرت  سؤاالتى نمود و به بحث با آن حضرت  پرداخت

هاى او را داده و وى را در اين بحث محكوم نموده و در مقابل  پاسخ همه سؤال)السالم
 .)٢٦٩(يارانش بر او غالب آمدند

                                                           
 .١٨٢ / ٧٥بحاراالنوار .  ٢٦٧
 .٧٧ / ٢٣مختصر تاريخ دمشق .  ٢٦٨
 .٧٩ / ٢٣ريخ دمشق مختصر تا.  ٢٦٩



 دستگير و به شام برده شد هشام قصد پايين آوردن )عليه السالم(و هنگامى آه امام باقر
 :  بر پا خواست و فرمود)عليه السالم(اينجا بود آه امام باقر. مقام آن حضرت  را داشت

سطه خاندان ما برند؟ خداوند پيشينيان شما را به وا رويد و شما را به آجا مى آى مردم، آجا مى

. هدايت آرد و امر هدايت و سعادت پسينيان شما را نيز به واسطه خاندان ما به پايان خواهد رساند

 .)٢٧٠(پس اگر حكومت زودگذرى به دست شما آمد بدانيد آه ما داراى حكومتى پايدار هستيم

 

 ا جنگ مسّلحانه در رابطه ب)عليه السالم(موضع امام باقر. ٦

ها را ترتيب  اى آه خوارج آن هاى مسّلحانه  در برابر نهضت)عليه السالم(امام باقر
طرف داشته و هيچ گونه تأييد يا رّدى از آن حضرت نسبت به  داده بودند موضعى بى

خواستند رهبران اين  چرا آه آن حضرت  از يك سو نمى. ها صادر نشد اين انقالب
و خلفاى اموى از موضع آن حضرت  براى منافع خود بهره ها يا حاآمان  نهضت

خواستند روح قيام و نهضت در ميان  بردارى نمايند، و از ديگر سوى آن حضرت مى
 .جامعه باقى بماند

 هيچ گونه قيام و نهضتى از سوى علويان يا به رهبرى )عليه السالم(در زمان امام باقر
ز ياران اهل بيت به وقوع نپيوست، چرا آه امام  يا يكى ا)عليهم السالم(يكى از اهل بيت

مشغول ساختن و گسترش دادن زيربناى مردمى براى حوادثى بودند آه )عليه السالم(باقر
پيوست، آن حضرت نظر مردم را به قيامى آه برادرشان زيد در  بعدها به وقوع مى

 .نمودند آرد متوّجه مى اى نزديك آن را رهبرى مى آينده

گيرى آينده زيد و  ّجه آنان را به ارتباطى آه ميان موضعآن حضرت  تو
 :فرمودند گيرى فعلى آن حضرت  وجود داشت معطوف نموده و مى موضع

بينم و اّما زيد زبان من  آنم، عمر چشم من است آه با او مى عبدالّله دست من است آه با آن آار مى

 .)٢٧٢()٢٧١(گويم است آه به وسيله وى سخن مى

                                                           
 .٢٠٦ / ٤طالب  مناقب آل ابى.  ٢٧٠
ترين و  باشد آه از بارزترين، بافضيلت عبدالّله باهر مى) عليه السالم( برادر امام باقر منظور از عبدالّله٢٧١

هاى بسيارى را  دانش) عليه السالم(القدرترين علماى مسلمانان بوده و از پدر بزرگوارش حضرت امام سّجاد جليل
 .»١٠٦االختصار  غاية«. اند روايت نموده و مردم آن روايات را از زبان او نوشته و ثبت و ضبط نموده

. باشد مى) عليه السالم(از عمر، برادر ديگر آن حضرت  عمر بن علّى بن حسين) عليه السالم(و اّما منظور امام باقر 
همچنين متوّلى موقوفات امام ) صلى اهللا عليه وآله(وى سّيدى فاضل و جليل بوده، متوّلى موقوفات پيامبر اآرم

از او روايت شده است . وى مردى پرهيزگار و باسخاوت بوده است. وده استب )عليه السالم(اميرالمؤمنين
شود شرط است آه هنگام  به او واگذار مى)  عليه السالم(بر آسى آه باغى از موقوفات حضرت على  گفت آه

آسى را از هاى آن بخورند و  رسيدن خرماها در ديوار باغ شكافى ايجاد آند تا همه بتوانند داخل باغ شده و از ميوه
 .اين آار منع نكند



ز تنها گذاشتن زيد يا جنگيدن با او بر حذر  همواره مردمان را ا)عليه السالم(امام باقر
 : فرمودند ايشان مى. داشته است مى

واى بر آسى . برادر من زيد بن علّى قيام خواهد آرد و در راه حّق و حقيقت به شهادت خواهد رسيد

واى بر آسى آه با او به جنگ . واى بر آسى آه با او مبارزه آند. آه از يارى او سر باز زند

 .)٢٧٣(بپردازد

زيد شهيد نيز .  توجيه آننده حرآت برادرش زيد شهيد بوده است)عليه السالم(امام باقر
نموده و   حرآت مى)عليه السالم(يكى از آسانى بود آه در زير لواى امامت امام باقر

براى اهل ها به عنوان بازويى  اثر شدن ساير روش حرآت نظامى زيد شهيد پس از بى
 .است بيت عصمت و طهارت در مقاومت در برابر انحراف حّكام بوده

نمايد اشعارى   را تأآيد مى)عليه السالم(از شواهدى آه تبعّيت زيد شهيد از امام باقر
 : گفته است)عليه السالم(است آه خود زيد شهيد در سوگ برادرش امام محّمد باقر

ان آس آه پيشواى مخلوقات و داراى شكافنده دانش در دل خاك نهان شد، هم«
پس از او چه آسى براى من جز جعفر مانده است آه پيشواى مردمان . طهارت مولد بود
 )٢٧٤(». همتا باشد و پرافتخار و بى

 قيام مسّلحانه خود را به تأخير انداخته و )عليه السالم(زيد شهيد پس از شهادت امام باقر
گشت و پس از آمتر از ده سال از شهادت امام  به دنبال وقت مناسب براى آن مى

 . اين نهضت را به انجام رسانيد)عليه السالم(باقر

 

 اصالح اخالقى و اجتماعى: چهارم

 عنايت زيادى به اصالح اخالق و تغيير اوضاع اجتماعى جامعه )عليه السالم(امام باقر
هدف آن . هاى واالى شريعت اسالم داشتند از طريق ايجاد قوانين، معيارها و ارزش

حضرت  جمع آردن همه قوا براى اصالح همه آنچه در عالم موجود است بوده، اّما اين 

                                                                                                                                                                      
است آه از دانشمندان بسيار باجاللت مسلمان بوده و در ) عليه السالم(و همچنين زيد شهيد سّومين برادر امام باقر 

وى معتقد به احقاق حقوق ... . هاى بسيارى تخّصص داشته است مانند علم فقه، حديث، تفسير، آالم و دانش
 رهبرى سيره جهادى آنان را در قيام گرانسنگى آه از خود به يادگار گذاشت و بدان ستمديدگان و بيچارگان بود وى

وسيله موجب انتشار بيدارى اسالمى در جامعه گرديد بر عهده گرفت و نقش بسزايى در سرنگونى حكومت سلسله 
 .اموى داشت

 .٢٧٢ / ٢البحار  سفينة.  ٢٧٢
 .١١٣ / ٢مقتل خوارزمى .  ٢٧٣
 .٢١٣ / ٤طالب  مناقب آل ابى.  ٢٧٤

 إمام الورى طّيب المولد*** ثوى باقر العلم في ملحد 
 وحد األمجدإمام الورى األ*** فمن لي سوى جعفر بعده 



س به اقشار مختلف جامعه آن را سرايت داده، اصالح را از نزديكان خود آغاز نموده سپ
 .پس از آن رو به اصالح مؤسسات حكومتى و پيروان حكومت پرداخته است

هايى آه براى اصالح و تغيير و ساختن واقعيت   از همه فرصت)عليه السالم(امام باقر
 از همين روست. اند برده داده است نهايت استفاده را مى جديدى براى جامعه دست مى

هاى اخالقى و  هاى اصالحى و تغييرى آن حضرت  در عرصه بينيم روش آه مى
هاى آن حضرت  در  اآنون به بعضى از فعالّيت. اجتماعى متعّدد و مختلفى بوده است

 .پردازيم اين عرصه مى

 

 دعوت به پياده آردن سّنت شريف نبوى. ١

هاى اخالقى و   جنبه به انتشار احاديث شريف نبوى آه با)عليه السالم(امام باقر
اجتماعى ارتباط داشتند هّمت گماشت و در اين راه آمر هّمت بست تا اين آه چنين 

هاى رفتارى و روابط اجتماعى جامعه حاآم شود و در  هايى بر فعالّيت موازين و ارزش
مسير انسانّيت مشعلى فراراه افراد جامعه در همه طبقات آن باشد آه آنان را به سمت 

اى آه اوليا و صالحان به آن  امل و پيشرفت براى رسيدن به مقامات عاليهرشد و تك
 .اند يارى نمايد رسيده

 به عوامل )صلى اهللا عليه وآله( در خالل نشر احاديث پيامبر اآرم)عليه السالم(امام باقر
اساسى در اصالح اخالق و اوضاع اجتماع آه همان اصالح فقيهان و حاآمان است 

 : روايت فرموده است آه)صلى اهللا عليه وآله(ن حضرت  از پيامبر اآرمآ. اشاره داشته

دو دسته از اّمت من هستند آه اگر اصالح شوند اّمت من اصالح خواهد شد و اگر اين دو فاسد گردند 

 .)٢٧٥(فقيهان و حاآمان... گردند اّمت من فاسد مى

صلى اهللا عليه (اش پيامبر اآرم  در پرتو نقل اين روايت از جّد گرامى)عليه السالم(امام باقر

: همگان را به عمل از سر دلسوزى و ايثار در راه اصالح جامعه فرا خوانده است آه)وآله

 .)٢٧٦(باشد دلسوزى هر آدام از شما براى برادرش بايد مانند دلسوزى او براى خودش

صلى اهللا عليه (هاى شريف از پيامبر اآرم  با نقل و انتشار اين روايت)معليه السال(امام باقر

 خداوند متعال انسان باحيا، :اند آه بر حفظ عّفت و شتاب در آارهاى نيك تأآيد نموده )وآله

                                                           
 .٢٦ / ١خصال .  ٢٧٥
 .٢٠٨ / ٢آافى .  ٢٧٦



اب شود خداوند متعال هر آار خيرى آه در آن شت: و. )٢٧٧(دارد بردبار، عفيف و خويشتن دار را دوست مى

 .)٢٧٨(دارد را دوست مى

آن حضرت  همچنين بر نقل احاديث شريف نبوى آه مردم را به اخالق نيكو و 
از جمله اين . نمايد تأآيد فراوان داشتند خوددارى از ريختن آبروى مؤمنان دعوت مى

 :حديث شريف نبوى آه

گردد  مند نمى به خداوندى آه هيچ خدايى جز او نيست سوگند، هيچ مؤمنى از خير دنيا و آخرت بهره

مگر به واسطه حسن ظّن به خداوند و اميدوارى به ذات اقدس او، اخالق نيكو و خوددارى از غيبت 

 .)٢٧٩(مؤمنان

 :اند آه و همچنين فرموده

 از گفت و گوهاى بيهوده و جدل آميز، فساد در اموال و بسيارى )آلهصلى اهللا عليه و(پيغمبر اآرم

 .)٢٨٠(اند سؤال نهى فرموده

 با نقل اين روايت اين گونه مردم را به شاد آردن دل مؤمنان )عليه السالم(امام باقر
هر آس مؤمنى را شاد آند مرا شاد آرده است و هر آس مرا شاد آند همانا آه خداى بزرگ : اند آه خوانده

 .)٢٨١(است را مسرور نموده

 مردم را )صلى اهللا عليه وآله( با نقل اين روايت شريف از پيغمبر اآرم)عليه السالم(امام باقر
ارهايى است آه ثواب آن از همه آارهاى صله رحم از آ: به صله رحم تحريك و تشويق نمودند آه

 .)٢٨٢(رسد خير زودتر به صاحبش مى

ها حديث شريف نبوى را آه همه در زمينه مكارم اخالق   ده)عليه السالم(امام باقر
باشد از قبيل صدق و ايثار و تعاون، وفاى به عهد و حسن رفتار با مسلمانان و غير  مى

جويى و   احاديثى آه از آارهاى منفى همچون دروغ و بهتان، عيبمسلمانان، به همراه
هاى مردم نهى نموده است  نقض عهد، خيانت در امانت و دست درازى به آبرو و جان

 . نقل فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم

                                                           
 .١١٢ / ٢آافى .  ٢٧٧
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وده است  نقل فرم)صلى اهللا عليه وآله(ها حديثى آه آن حضرت  از پيامبر اآرم از ميان ده
بدگويى نسبت به مؤمن موجب فسق، جنگيدن با او آفر و خوردن : توان به اين احاديث اشاره نمود مى

 .)٢٨٣(گوشت او آه عبارت از غيبت باشد معصيت است

 : فرموده است)عليه السالم(همچنين امام باقر

 )صلى اهللا عليه وآله( خدا آيست؟ پيامبر اآرمبهترين بندگان:  پرسيدند)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم

شوند و چون ناشايستى از آنان سر  دهند خوشحال مى آسانى آه چون آار خير انجام مى: پاسخ دادند

گذارند و چون به باليى گرفتار  رسند شكر مى آنان چون به نعمتى مى. آنند زند استغفار مى مى

ه در هنگام خشم و غضب از ديگران گذشت آرده و آنان آنان آسانى هستند آ. آنند آيند صبر مى مى

 .)٢٨٤(بخشند را مى

اآتفا  )صلى اهللا عليه وآله( فقط به نشر چنين احاديثى از پيامبر اآرم)عليه السالم(اّما امام باقر
بلكه محتوا و مضمون اين احاديث را نيز در عمل خود در جهان واقعيت به . اند نكرده

آن حضرت  در جامعه نقش الگو را در همه اين مسائل بازى . اند نمايش گذاشته
اند، امام  ها بوده آن حضرت  خود به تنهايى ستيغ و اوج قله مكارم و نيكى. اند آرده
هاى اخالق بلند اسالمى را  در خالل رفتار خود يكى از باالترين نمونه)عليه السالم(باقر

 اوج بلند راستگويى، وفاى به )عليه السالم(اند، امام باقر اشتهبراى مسلمانان به نمايش گذ
عهد، اداى امانت، تواضع و احترام گذاشتن به ديگران، اهمّيت دادن به امور مسلمانان و 

هاى جامعه را به صورتى  آن حضرت  ناهنجارى. برطرف آردن حاجت محتاجان بودند
 مختلف جامعه ـ چه آنان آه از عملى و در خالل رفتار نمونه خود نسبت به اقشار

 .آردند دوستداران آن حضرت بوده يا آنان آه از مخالفان آن حضرت  بودند ـ درمان مى

 

 دعوت به مكارم اخالق. ٢

 دعوت خود را در جنبه اصالح مكارم اخالقى مردم گسترش و )عليه السالم(امام باقر
ه رفتار مسلمانان در جامعه قرار افزايش دادند تا بتوانند مكارم اخالق را عالمت مشّخص

دهند، آن حضرت  همواره به مسأله افشاى سالم يعنى با صداى بلند به يكديگر سالم 
آردن آه يكى از مظاهر روح محّبت، موّدت، برادرى و صفا در روابط اجتماعى است 

 .)٢٨٥(دارد  همانا خداوند افشاى سالم را دوست مى:تأآيد داشتند تا جايى آه فرمودند

                                                           
 .١٠٢ /محاسن.  ٢٨٣
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 .٢٢٠ / تحف العقول. ٢٨٥



اند، آن  ها دانسته آن حضرت  همگان را به عّفت فرا خوانده و آن را برترين عبادت
 .)٢٨٦(ها عّفت شكم و فرج است برترين عبادت: اند حضرت  فرموده

آن حضرت  همگان را به پاك نگهداشتن زبان و مقّيد آردن آن به قيدهاى شريعت 
عليه (امام باقر. خواندند تا اين آه روابط بين مردم از بين نرفته و دوام يابد اسالمى مى

 :اند  در اين رابطه فرموده)السالم

داريد مردم با همان بيان با شما صحبت آنند، چرا آه  با مردم با بيانى صحبت آنيد آه دوست مى

نان باشد يا مرد بدزبان و خداوند متعال آسانى را آه بسيار اهل سّب و لعن و طعنه زدن بر مؤم

دارد، و در مقابل انسان باحيا، بردبار و پاآدامن را دوست  گو و گداى سمج را دوست نمى بيهوده

 .)٢٨٧(دارد مى

 همچنين آيفّيت برخورد با طبقات مختلف جامعه را اين گونه )عليه السالم(امام باقر
 :اند آه براى همگان روشن ساخته

هر گاه با منافق روبرو شدى بوسيله زبان خوش با او بساز، اّما موّدت قلبى خود را براى مؤمن نگاه 

 .)٢٨٨(.اّما اگر با يك يهودى هم همنشين شدى با او به نيكويى همنشينى آن. دار

 :اند هاى مختلف مردم را اين گونه بيان فرموده آن حضرت اصول رفتار با گروه

آند، آسى آه يتيمى  اى بنا مى چهار چيز است آه در هر آس باشد خداوند براى او در بهشت خانه

را پناه دهد، آسى آه بر ضعيفى ترّحم آورد، آسى آه به پدر و مادر خود دلسوز و مهربان باشد، 

 .)٢٨٩(آسى آه با مملوك و بنده خود مدارا آند

آن حضرت  همچنين مردم را به برقرارى ارتباط با اهل تقوا و تحكيم روابط با آنان 
ها مصاحبت  چرا آه اين دسته از مردم خصوصّياتى دارند آه هر آس با آن. فرا خواندند

پذيرد و بدين وسيله الگوها و  نشينى آند از آن خصوصّيات تأثير مثبت مى و هم
آن حضرت  در اين باره . شود آنان پياده مىهاى اسالمى در واقع زندگى  ارزش
 :اند فرموده

اهل تقوا از ميان مردم دنيا همنشينانى هستند آه براى همنشينان خود آمترين سنگينى و مشّقت را 

اگر آنان را فراموش آنى به ياد تو . دارند اّما بيشترين آمك و همكارى را براى آنان روا مى. دارند
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آنان همواره سخنان حّق و مورد رضاى خداوند . آنند نمايى تو را يارى مىافتند و اگر يادشان  مى

 .)٢٩٠(خيزند هاى خداوند متعال به پا مى گويند و به انجام فرمان مى

 : حقوق مؤمن بر مؤمن را اين گونه توضيح دادند آه)عليه السالم(امام باقر

آند و به او سوء ظّن روا  دهد، محروم نمى ا دشنام نمىپس هرگز او ر. مؤمن برادر مؤمن است

 .)٢٩١(»دارد نمى

 :اند آن حضرت  همچنين فرموده

هر آس آه در نزد او از برادر مؤمنش غيبت آرده شود و او به يارى آن مؤمن برخواسته و از او 

اّما آسى آه برادر مؤمنش را در . آرددفاع نمايد خداوند متعال او را در دنيا و آخرت يارى خواهد 

چنين شرايطى يارى نكند و در حالى آه قدرت بر دفاع و يارى او را داشته به دفاع از او برنخيزد ، 

 .)٢٩٢(دارد خداوند متعال او را در دنيا و آخرت خوار مى

دن به ستمگران اين  همگان را از ستم آردن به يكديگر يا آمك آر)عليه السالم(امام باقر
 :گونه بر حذر داشته است

اش  هر آس در راه ستم بر مسلمانى با جزئى از يك آلمه همكارى آند در روز قيامت بر پيشانى

 .)٢٩٣(اين شخص از رحمت خدا نااميد است: شود نوشته مى

بدى و : اند آه  همچنين همگان را به اين مكرمت اخالقى خوانده)عليه السالم(امام باقر
 : اند آن حضرت  فرموده. جدايى را با نيكى و پيوند پاسخ دهند

اين آه از آنكه به تو ستم روا داشته درگذرى، آنكه از : سه چيز است آه از مكارم دنيا و آخرت است

 .)٢٩٤(تو بريده با او پيوند آنى، و هنگامى آه از سر نادانى با تو برخورد شود بردبار باشى

 

 اصالحات اقتصادى: پنجم

 هيچگاه در رأس حكومت واقع نشد تا اين آه بتواند )عليه السالم(از آنجا آه امام باقر
اى اصالح نمايد، به نشر مفاهيم  اوضاع اقتصادى جامعه را به صورت عملى و ريشه

اقتصادى اسالم نمود پيدا اسالمى آه با زندگانى اقتصادى سالم از نظر اسالم آه در نظام 
قواعد و قوانينى آه مراعات آن انسان و جامعه را از انحرافات . آند اآتفا نمود مى

روى در اشباع شهوات انسانى آه در  انحرافاتى آه به سبب زياده. دارد اقتصادى باز مى
 بينيم امام از اينجا است آه مى. آيد آند به وجود مى توازن اقتصادى خلل ايجاد مى
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چرا آه .  هدف از آسب مال و خرج آردن آن را محدود نموده است)عليه السالم(باقر
اى براى نيل به هدفى قرار داده آه انسان براى آن خلق شده  خداوند متعال مال را وسيله

است و آن هدف چيزى جز رسيدن به بندگى خداوند متعال و پياده شدن راه و روش الهى 
 دنيايى است آه در ]در آخرت[ بهترين آمك :اند فرموده)عليه السالم(باقردر زندگى بشر نيست، امام 

 .)٢٩٥(خدمت طلب آخرت باشد

ها خوب است را توضيح   اهداف مشروعى آه طلب مال براى آن)عليه السالم(امام باقر
 :اند آن حضرت  فرموده. اند داده

زندگى براى خانواده و دستگيرى از همسايگان نياز شدن از مردم، توسعه  هر آس آه با هدف بى

آند آه  اى خداوند متعال را مالقات مى رزق و روزى را در دنيا طلب نمايد، در روز قيامت به گونه

 .)٢٩٦(درخشد صورتش مانند ماه تمام مى

 

 هاى اقتصادى بايد مشروع باشد به آن حضرت  براى بيان اين نكته آه همه فعالّيت
امام . اند  رسيده است استناد نموده)صلى اهللا عليه وآله(احاديث شريفى آه از پيامبر اآرم

: اند آه آن حضرت فرمود  روايت آرده)صلى اهللا عليه وآله( از پيامبر اآرم)عليه السالم(باقر

 .)٢٩٧(ها طلب روزى حالل است ترين آن عبادت هفتاد قسمت دارد آه بافضيلت

هاى اقتصادى و مالى مانند   همچنين بر حرمت قسمتى از فعالّيت)عليه السالم(ام باقرام
 : اند اند، آنجا آه فرموده فروشى و مانند آن تأآيد نموده آم

 را نازل فرموده است، )واى بر آم فروشان; َوْيٌل ِلْلُمَطفِّفين (ها، آيه  خداوند متعال در رابطه با پيمانه

 .)٢٩٨(رود ى آّفار به آار مىو لفظ ويل فقط برا

 همگان را به آسب درآمد و افزايش سرمايه از راه )عليه السالم(در عين حال امام باقر
به آار انداختن سرمايه براى آسب درآمد، : اند آن حضرت  فرموده. اند صحيح تشويق نموده

 .)٢٩٩(قسمتى از مرّوت و جوانمردى است

اى به برآوردن حاجات مسلمانان و پر آردن خألهاى زندگى  آن حضرت  به اندازه
آنان اهتمام مىورزيد آه اين آار را بر مهمترين عبادت مستحّب آه همان حّج مستحّب 

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام باقر. داد باشد ترجيح مى

                                                           
 .٧٣ / ٥آافى .  ٢٩٥
 .٧٨ / ٥آافى .  ٢٩٦
 .٧٨ / ٥آافى .  ٢٩٧
 .٥٢٧ / ٥تفسير نورالّثقلين .  ٢٩٨
 .١٠ / ١خصال .  ٢٩٩



اّما .  نزد من محبوبتر است از اين آه هفتاد بنده را آزاد آنماگر من يك سفر به حّج مستحّب بروم در

ها را به سيرى مبّدل سازم،  اى از مسلمانان را از تنگدستى نجات بدهم، گرسنگى آن اگر خانواده

محبوبتر است از اين آه  آنان را پوشانيده و آبروى آنان را در نزد مردم حفظ آنم، اين آار براى من

 .)٣٠٠(حّب به جاى آورمهفتاد بار حّج مست

 با روايت آردن اين حديث شريف از جّد بزرگوارش حضرت )عليه السالم(امام باقر
 همگان را به دست آشيدن از حرص و طمع فرا )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

 :اندآه خوانده مى

پس . رف برساند نخواهد مردهيچ آس قبل از اين آه تمامى رزق و روزى مقّدر خود را به مص... 

پرهيزگارى پيشه آنيد و در طلب روزى از خدا به شايستگى عمل نماييد و اگر مقدارى از رزق و 

چرا آه آنچه در نزد . تان رسيد، مبادا آه آن را از راه غير حالل طلب نمائيد روزى شما دير به دست

 .)٣٠١(آيد خداست جز با اطاعت او به دست نمى

 نظر همگان را به آثار منفى حرص و طمع جلب نموده و )عليه السالم(امام باقر
 :فرمودند مى

اش را  آس آه بر دنيا حرص ورزد، آرم ابريشم را ماند آه هر چه بيشتر بر خود بتند و پيله آن

پيله به ناراحتى جان شود تا اين آه در همان  تر مى تر آند، خارج شدنش از پيله سخت ضخيم

 .)٣٠٢(دهد مى

و از آنجا آه انسان براى آخرت خلق شده و همواره در معرض فنا و نابودى و 
 با اين حديث شريف بر زايل شدن و عدم دوام مال دنيا )عليه السالم(نيستى است، امام باقر

 :اند آه تأآيد نموده

ى فرزند آدم، براى مرگ و نيستى زاد و ولد آن، براى فنا و ا: آند آه اى در هر روز ندا مى فرشته

 .)٣٠٣(آورى نما و براى ويران شدن، بناهاى آباد بساز نابودى مال جمع

چرا آه . نمود  همچنين همگان را به قناعت در دنيا تشويق مى)عليه السالم(امام باقر
قناعت يكى از مقّدمات سعادت و بهروزى روحانى است آه اين خصيصه و ويژگى در 

هر آس به : اند آن حضرت فرموده.  نيز تجّلى داشته است)عليه السالم(زندگى خود امام باقر

 .)٣٠٤(روشنى او خواهد بود آنچه به او داده شده است قانع باشد، همان باعث چشم

                                                           
 .٢ / ٤آافى .  ٣٠٠
 .٧٤ / ٢آافى .  ٣٠١
 .١٣٤ / ٢آافى .  ٣٠٢
 .١٣١ / ٢آافى .  ٣٠٣
 .٤٥٢ / ٢البحار  سفينة.  ٣٠٤



روى و پرهيز از افراط  ضرت  همچنين همگان را به مراعات اقتصاد و ميانهآن ح
و تفريط در پيشكش آردن يا انفاق نمودن در شرايط مختلف دعوت نموده و اين امر را 

اّما : اند در اين رابطه فرموده)عليه السالم(امام باقر. دانسته است از اسباب نجات آدميان مى

روى در حالت غنا و فقر  د، ترس از خدا در آشكار و نهان و رعايت ميانهباش آنچه موجب نجات بشر مى

 .)٣٠٥(است

ها را مشّخص آرده و آنان را از   همچنين حّد و مرز حقوق انسان)عليه السالم(امام
چرا آه اين آار در امر اقتصاد . درازى به اموال ديگران بر حذر داشته است دست

گذشته از تأثيرات منفى آه بر آينده آخرتى فرد و جامعه . نمايد مىجامعه خلل ايجاد 
 : توّجه فرمائيد)عليه السالم(به اين روايت شريف از امام باقر. دارد

هر آس آه مالى را از چهار راه به دست آورد چهار عمل او در رابطه با اين مال پذيرفته نخواهد 

، ربا، خيانت و دزدى به دست ) از بيت المال باشدآه دزدى(شد، پس هر آس مالى را از راه غلول 

 .)٣٠٦(آورد اين مال از او در زآات، صدقه، حج و عمره پذيرفته نخواهد گرديد

 براى ايجاد توازن اقتصادى و باال آوردن سطح زندگى عموم )عليه السالم(امام باقر
 :اند آه اندهمردم همگان را به پرداخت حقوق واجب مالى فرا خو

پس آسى آه نماز بخواند اما زآات مال خود را ... خداوند متعال زآات را با نماز همراه آرده است

 )٣٠٧(.نپردازد گويا نماز را به پا نداشته است

:  اين روايت را نقل فرمودند آه)صلى اهللا عليه وآله(آن حضرت  همچنين از پيامبر خدا

 .)٣٠٨(است  آن پرداخت نشود به لعنت خدا گرفتار آمدههر مالى آه زآات

: اند آه  همچنين آثار منفى ندادن زآات را اين گونه بيان فرموده)عليه السالم(امام باقر

هنگامى آه مردم :  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(ايم آه پيامبر اآرم  اين گونه يافته)عليه السالم(در آتاب على

از دادن زآات جلوگيرى آرده و زآات مال خود را نپردازند، زمين نيز برآات خود را از آنان دريغ 

 .)٣٠٩(دارد مى

 حّد و مرز بخشش و انفاق به فقرا را نيز بيان فرموده و آن را )عليه السالم(امام باقر
 و برطرف آردن نياز آنان و زدودن آثار منفى فقر از نيازى ها به حّد بى رساندن آن

                                                           
 .٨٤ / ١خصال .  ٣٠٥
 .٣٥٩امالى صدوق .  ٣٠٦
 .٥٠٦ / ٣آافى .  ٣٠٧
 .٢٩ / ٩الّشيعه  وسائل.  ٣٠٨
 .٥٠٥ / ٣آافى .  ٣٠٩



دهى به   هنگامى آه به سائل چيزى مى: اند آن حضرت فرموده. زندگى آنان دانسته است

 .)٣١٠(نياز آنى اى بده آه او را بى اندازه

داشتن همه البّته توازن اقتصادى جامعه و مسئوليت متقابل اجتماعى جز با شرآت 
هايى با حجم باال براى باال آوردن سطح اقتصادى همه فقرا و تهيدستان  مردم در فعالّيت

به تحّقق نخواهد رسيد، و اين مهّم نيز عالوه بر دادن حقوق واجب شرعى، از طريق 
به همين . هاى مستحّب به مرحله ظهور خواهد رسيد انجام اعمال ايثارگرانه و انفاق

همگان را به نيكوآارى، انجام آارهاى خير و )عليه السالم(بينيم امام باقر خاطر است آه مى
 آمده )عليه السالم(در روايتى از امام باقر. اند دادن صدقه مستحب تشويق و ترغيب فرموده

اين اعمال هفتاد نوع مرگ بد را . آارهاى خير و دادن صدقه از بين برنده فقر و زيادآننده عمر هستند: است

 .)٣١١(آنند سان دور مىاز ان

 همچنين ترغيب بسيارى بر يارى رساندن به برادران دينى و )عليه السالم(امام باقر
 :اند آن حضرت فرموده. برآوردن حوائج آنان داشتند

هر آس آه از يارى رساندن به برادر مسلمان خود و قيام در راه رفع نياز او خوددارى آرده و بخل 

خداوند وى را به يارى آردن و آمك رسانى به آسانى آه مستحّق اين آمك نبوده، او را بورزد، 

مورد آزار قرار داده و شكر نعمت او را به جانياورند مبتال خواهد آرد و هيچ اجر و ثوابى هم بر 

 .)٣١٢(آارش مترتب نخواهدشد

 :اند آه فرمود  روايت آرده)صلى اهللا عليه وآله(آن حضرت همچنين از پيامبر اآرم

و اموال خود را با دادن زآات از گزند حوادث مصون نگاه ... مريضان خود را با صدقه مداوا آنيد

 .)٣١٣(داريد

امان خود با انحرافات، مواردى   همچنين در راستاى مبارزه بى)عليه السالم(امام باقر
از انفاق را آه با شريعت اسالم سازگارى دارد بيان فرموده و روش غلط حاآمان را در 

هاى نفسانى و ميل و رغبت خود بين افراد  بذل و بخشش آه اموال را بر حسب خواهش
تقسيم آرده و مقّيد به قيد و بندهايى آه شريعت مقّدس اسالم براى انفاق اموال قرار داده 

 .بيان فرموده استاست نبودند، به وضوح 

 اين چنين )صلى اهللا عليه وآله( از جّد بزرگوارش حضرت پيامبر اآرم)عليه السالم(امام باقر
 : روايت فرموده است آه

                                                           
 .٥٤٨ / ٣آافى .  ٣١٠
 .٤٨ / ١خصال .  ٣١١
 .٩٩ /محاسن.  ٣١٢
 .٢٩ / ٩الّشيعه  وسائل.  ٣١٣



پنج آس هستند آه من و هر پيامبر ديگرى آه دعايش در نزد خداوند مستجاب باشد آن پنج طايفه را 

المال مسلمانان را ملك خود بداند و از آن استفاده  يتآسى است آه ب: و يكى از آنان... ايم لعنت آرده

 .)٣١٤(»شمارد شخصى آرده، اين عمل را براى خود حالل

 :آن حضرت موارد صدقه دادن را نيز محدود نموده و فرموده است

 و صدقه دادن به آسى آه داراى شغل و حرفه و صنعتى هست يا آسى آه داراى بدن سالم، عقل سالم

 .)٣١٥(باشد قّوت جسمانى است جايز نمى

 آه الگو و مقتداى اّمت اسالم بود، خود نيز آنچه به دست )عليه السالم(امام باقر
نمود تا اين آه اّمت نيز از آن حضرت در  آورد در ميان فقرا و تهيدستان انفاق مى مى

دادند و با  اى مالى آه حاآمان جامعه انجام مىه اين آار پيروى آرده و انحراف فّعاليت
اصول اسالمى و قواعدى آه از جانب شريعت اسالم براى انفاق ثابت شده است منافات 

 .و مخالفت داشت بشناسند

 

                                                           
 .٢٩٣ / ٢آافى .  ٣١٤
 .٢٣١ / ٩الّشيعه  وسائل.  ٣١٥
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 بخش نخست

  و بنيانگذارى گروه نخبگان صالح)عليه السالم(امام باقر 

 

 بخش دّوم

 )عليه السالم(ترور و شهادت امام باقر

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(از ميراث علمى امام باقر

 



 



 

 

 

 بخش نخست

  و بنيانگذارى گروه نخبگان صالح)عليه السالم(امام باقر

 

اصالح اوضاع اجتماعى همواره نيازمند وجود گروه درستكارى است آه به انجام 
منكر به پا خواسته، همگان را به سوى اسالم و فريضه مهّم امر به معروف و نهى از 

 ـ با استناد به دستور خداوند مبنى بر تشكيل )عليهم السالم(راه صحيح و سالمى آه اهل بيت
اّمتى آه امر به معروف و نهى از منكر را سرلوحه آار خود قرار دهد ـ آن را به عنوان 

 .اند، دعوت آند اى آرمانى پذيرفته جامعه

 همواره سعى در ساختن )عليهم السالم(بينيم ائّمه معصومين ست آه مىرو از همين
ها، دستورات و  چنين گروهى آه متشكل از افراد صالح باشند داشته و خّط مشى

عنوان اند تا اين آه اين گروه به  نموده ها ترسيم مى هاى الزم را براى آن راهنمايى
داران بيدارى، پذيراى مسئولّيت اصالح و تغيير جامعه و منطبق آردن آن با راه  طاليه

 . گردند)عليهم السالم(و روش اهل بيت

صلى ( به وجود آوردن چنين گروهى را از زمان خود پيامبر اآرم)عليهم السالم(اهل بيت

 نيز در آنار تبليغ دين )عليه وآلهصلى اهللا (خود پيامبر اآرم. شروع نموده بودند)اهللا عليه وآله
سازى گروهى از افراد صالح هّمت گماشت تا آنان با بينش صحيح و  مبين اسالم به آماده

آن حضرت همچنين عنايت . بيدارى آامل همگان را به سوى خداوند متعال دعوت آنند
و به گذاشته  ها وقت مى تا آنجا آه براى تربيت آن. بسيارى به چنين گروهى داشتند

را نيز مكّلف به )عليه السالم(همچنين حضرت على. فرمودند ها رسيدگى مى امور آن
 .سازى چنين افرادى نمودند آماده

 حضرت امام اميرالمؤمنين على بن  )صلى اهللا عليه وآله(پس از رحلت رسول خدا
ود را بر هاى خ انجام اين مسئوليت مهّم را به عهده گرفت و فّعاليت)عليه السالم(طالب ابى

داران فكر دينى و آادر تبليغ رسالت متمرآز نمود، و ثمرات و نتايج  اساس تهيه طاليه
اين آار در زمانى آه حكومت به دست آن حضرت بازگشت ظاهر شد و اين افراد صالح 

هاى داخلى و پياده آردن راه و روش  در آن دوره نقش بزرگى در خاموش آردن فتنه
 .در ميان جامعه ايفا نمودند )عليهم السالم(اهل بيت



 نيز راه جّد و پدر )عليه السالم( حضرت امام حسن مجتبى)عليه السالم(پس از امام على
نامه صلحى آه با معاويه به  بينيم  يكى از بندهاى توافق خود را در پيش گرفته و مى

امضا رسانده است، صدور دستور منع پيگرد اصحاب خود همچنين اصحاب پدرش امام 
بدين ترتيب آن .  از سوى معاويه بوده است)عليه السالم(طالب ميرالمؤمنين علّى بن ابىا

حضرت توانستند پس از اين آرامش نسبى بنيادهاى اين جماعت صالح را گسترش داده 
و البّته در مرحله . تا آنان بتوانند نقش خود را در وقت و شرايط مناسب به انجام برسانند

 همين گروه بودند آه در زمان يزيد در برابر انحراف حكومت عمل نيز همچنين شد و
اى آه براى از  در قيام مسّلحانه)عليه السالم(اموى ايستاده و به همراه حضرت امام حسين

 .بين بردن حكومت ستمگر ايجاد نمود همكارى و مشارآت داشتند

هاى  نهضتپس از آن نيز در طول تاريخ نقش افراد اين گروه صالح در رهبرى 
مسّلحانه بر ضّد حكومت اموى همچون انقالب مردم مدينه، قيام مختار و قيام تّوابين آه 

و البّته پر .  به وقوع پيوست آامال مشهود است)عليه السالم(پس از قيام اصالحى امام حسين
هاى راه و  ها نقش بسيار بزرگى در تحكيم پايه ها و انقالب واضح است آه همه اين قيام

دار آردن آن در عقل و دل و   و عمق بخشيدن و ريشه)عليهم السالم(ش اهل بيترو
هاى رفتارى مردم داشته و نقش آن در تسريع فروپاشى حكومت ستمگر امرى  فّعاليت

 .انكارناپذير است

هايى آه براى تكميل اين   نيز در بهره بردارى از فرصت)عليه السالم(العابدين امام زين
ائّمه قبل از آن حضرت آن را بنا نموده بودند نهايت آوشش را به خرج بناى استوار آه 

آن حضرت مخصوصًا از آزادى نسبى آه در زمان خالفت عبدالملك بن مروان . داد
داشتند استفاده شايانى برده و در راه تقويت اين گروه صالح گام برداشت تا آنان در زمان 

 . باشند)عليهم السالم( رسالى اهل بيتآن حضرت به صورت بازويى اجرايى براى حرآت

 نيز حرآت ائّمه پيش از خود را در تكميل اين بنياِن استوار ادامه )عليه السالم(امام باقر
 و )عليهم السالم(آن حضرت با هدف استمرار حرآت اصالحى مطابق با شيوه اهل بيت. داد

ه افزود، آن حضرت پياده آردن آن در واقعّيت زندگى، عناصر جديدى را به اين گرو
اى از فقها را تربيت آرد آه همگى دغدغه اصالح جامعه را داشتند و در رأس  مجموعه

زرارة بن اعين، معروف بن خّربوذ، ابوبصير اسدى، : توان به عنوان مثال به ها مى آن
 .فضيل بن يسار، محّمد بن مسلم طائفى، و بريد بن معاوضه عجلى اشاره نمود

 اين دسته از فقيهان بسنده نكرده، طبقه دّومى را نيز پس از آن حضرت به تربيت
حمران بن : توان به عنوان مثال به  آنان تربيت نمود آه از بزرگان اين طبقه نيز مى



اعين، برادران او، عبدالّله بن ميمون قّداح، محّمد بن مروان آوفى، اسماعيل بن فضل 
 .)٣١٦(هاشمى، ابوهارون مكفوف و ديگران اشاره نمود

. آرد ها بر حسب تخّصص افراد فرق مى البّته در ميان اين جماعت صالح مسئولّيت
ها و مصلحانى آه به منظور عمق بخشيدن به  ها فقيهان، رهبران انقالب در ميان آن

يافت آردند   در دل و جان مردم به شهرهاى مختلف سفر مى)عليهم السالم(شيوه اهل بيت
 .شدند مى

 در تكميل و )عليه السالم(هاى حرآت امام باقر آيد بيان بعضى از جلوه آنچه در پى مى
يك آمادگى فراگير آه به فراگيرى اسالم و راه و روش . سازى چنين گروهى است آماده

 . براى همه مراحل حيات بشر است)عليهم السالم(اهل بيت

عليه (العابدين لّيت مستمّر امام زينقبال توضيح داديم آه پس از سه دهه فعا

هاى تفصيلى براى   در اين راه، تعيين خّط مشى )عليه السالم(دغدغه اساسى امام باقر)السالم
اين گروه و بيان مسائلى بود آه براى تكوين جامعه اسالمى نمونه در ميان امواج 

رورى جريانات منحرفى آه ساحت و تفّكر عمومى اسالمى را پر ساخته بود، ض
در آنار اين مطلب، خود اين گروه نيز به صورت نمونه آوچكى از آن جامعه . نمود مى

در جهت  )عليهم السالم(آرمانى و پيشگام بود آه در حقيقت همچون بازويى براى ائّمه اطهار
اى آه رفته رفته  آمد، جامعه اسالمى به حساب مىمستقّر آردن اسالم فراگير در جامعه 

توانست در خالل اين عمل  مى)عليه السالم(امام باقر. رفت به سمت انحراف و فروپاشى مى
ها  در آن مرحله خاّص به فعالّيت اساسى خود هم بپردازد آه همان ترسيم اين خّط مشى

و اين همان هدفى بود آه پدر . ها بر اساس آن بود و مستقّر آردن آن و تربيت آردن نسل
 همچنين فرزند برومندش حضرت امام )عليه السالم(العابدين بزرگوارش حضرت امام زين

همگى در آن راه گام )عليه السالم( و نوه آن حضرت حضرت امام آاظم)عليه السالم(صادق
 .برداشته و در آن مشارآت داشتند

ايم آه به اين گروه صالح و  ما اين بحث اساسى را ده نقطه اصلى خالصه نموده
 .آند هاى اساسى آنان ارتباط پيدا مى توضيح و تبيين خط و مشى

 

 دهنده گروه صالحان   و عناصر تشكيل)عليه السالم(امام باقر: اّول

 عقيده سالم. ١
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هاى متباين و متناقضى آه در اثر تعّدد جريانات  گيرى در گرداب حوادث و موضع
مده و انديشه بسيارى از مسلمانان را دچار اضطراب آرده، فكرى و عقيدتى به وجود آ

نقش بزرگى در بيان )عليه السالم(آنان را از درك اصول عقايد سالم دور نموده بود امام باقر
تا آنان هم به . گذار آن بود ايفا نمود اعتقادات سالم براى افراد گروه صالحى آه خود پايه

عليهم (الح مفاهيم و افكار و انتشار عقيده اهل بيتنوبه خود بتوانند نقش خود را در اص

 . در ميان اقشار مختلف جامعه با سطوح فكرى مختلف ايفا نمايند )السالم

از حريز بن . هاى فكرى توحيد را براى همگان بيان نموده است  پايه)عليه السالم(امام
 :فرموده است)عليه السالم(امام باقر: عبدالّله و عبدالّله بن مسكان روايت شده است آه گفتند

بمشّية ، وارادة ، : ال يكون شيء في االرض وال في السماء إّال بهذه الخصال السبعة «

وقضاء ، وإذن ، وآتاب ، وأجل ، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة منهنَّ فقد 

 ;»آفر

: باشد مى]يا قانون[هيچ چيزى در زمين و آسمان نيست مگر اين آه تحت سيطره هفت خصلت 

تواند يكى از اين هفت  پس هر آس گمان داشته باشد آه مى. مشّيت، اراده، قضاء، اذن، آتاب، اجل

 .)٣١٧(خصلت را نقض نمايد، آافر شده است

 از عقايد ديگر، )عليهم السالم( به عنوان وجه افتراق عقيده اهل بيت)عليه السالم(امام باقر
 : ن آشكار آرده و فرموده استحقيقت توحيد را براى همگا

لم تره األبصار بمشاهدة العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق اإليمان ، ال يدرك «

بالحواس وال يقاس بالناس ، معروف باآليات ، منعوت بالعالمات ، ال يجور في قضيته 

 ;، بان من االشياء وبانت األشياء منه 

هاى مردم با حقيقت و  ها و انديشه اّما دل. بيند  نمىخداوند را هيچ چشمى به صورت مشاهده آشكار

شود و با معيارهاى عقلى به قياس  خداوند با حواّس بشرى ادراك نمى. بينند نور ايمان خدا را مى

هايى آه خود قرار داده است  هايش شناخته شده و با عالمت بلكه خداوند با آيات و نشانه. آيد درنمى

او از همه چيزها مجّزا و همه . سى است آه در حكمش بيداد راه نداداو همان آ. گردد موصوف مى

 )٣١٨(.باشند چيزها نيز از وى مجّزا مى

 همچنين در ضمن نهى از تفّكر و بحث درباره ذات خداوندى و )عليه السالم(امام باقر
توصيف خداوند را مشّخص شود، حدود  نظريات و مفاهيمى آه در اين زمينه ارائه مى

 :اند آن حضرت فرموده. نموده است
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تكلموا فيما فوق العرش ، فاّن قومًا تكلموا في اهللا  تكلموا فيما دون العرش ، وال«

 ;»فتاهوا

يعنى امور مربوط به ذات خداوند (درباره هر چيزى بحث و گفت و گو آنيد، اّما وقتى به عرش 

. درباره آنچه باالتر از عرش است، تكّلم و بحث نكنيد. گفت و گو برداريد  رسيديد، دست از) متعال

 .)٣١٩(اند اند متحّير و سرگردان شده زيرا آنان آه درباره ذات خداوند به بحث پرداخته

: اند آه  همچنين دو معيار ايمان و اسالم را اين گونه توضيح داده)عليه السالم(امام باقر
اّما .  ايمان، عبارت از اقرار به همراه عمل است;»االيمان إقرار وعمل ، واإلسالم إقرار بال عمل«

 .)٣٢٠(اسالم اقرارى است آه به همراه آن عملى نيست

 :اند آن حضرت همچنين فرموده

الدماء ، اإليمان ما آان في القلب ، واإلسالم ما عليه التناآح والتوارث وحقنت به «

 ;»وااليمان يشرك اإلسالم ، واإلسالم ال يشرك االيمان

اّما اسالم آن است آه احكام ظاهرى . ايمان آن اعتقادى است آه در قلب انسان جايگزين شده است

ايمان با اسالم اشتراك . شود هاى مردم به وسيله آن انجام مى همچون ازدواج و ميراث و حفظ خون

 .)٣٢١(مان اشتراك ندارددارد اّما اسالم با اي

آن حضرت پس از بيان اصل اساسى توحيد، اصل اساسى ديگرى از اصول عقايد 
رود براى اّمت بيان  اسالمى را آه بعد از اصل توحيد از مهمترين اصول به شمار مى

ده شده اند آه همان اصل واليت و امامتى آه از جانب خداوند براى اّمت قرار دا داشته
چرا آه ولى و امام به نيابت از خداوند نقش حّجت بر مردمان را بازى . است باشد

 در روايتى عاقبت آسانى را آه زير بار واليت ولّى امر )عليه السالم(امام باقر. نمايد مى
 : اند اند را بيان نموده و فرموده منصوب از جانب خدا نرفته

بردارى نمايد، اّما  ها بندگى و فرمان ترين عبادت  با سختاگر آسى با اعتقاد به دين خداوند را

واليِت امام عادلى را آه از جانب خداوند منصوب شده قبول نداشته باشد، سعى او در نظر خداوند 

َمَثل او، مثل گوسفندى است آه چوپانى ندارد و از گّله و . مقبول نبوده و او گمراه و متحّير است

رساند، اّما  رود و روز خود را به شب مى او به اين سو و آن سو مى. تچوپان خود جدا مانده اس

اين گوسفند . افتد آه به همراه چوپان در راه حرآت است اى مى هنگامى آه شب شد چشمش به گّله

رساند و به دنبال گّله و  ها در حالت تحّير به صبح مى رود و شب را در ميان آن ها مى به سوى آن
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باز ممكن است فردا به گروه ديگرى از گّله گوسفندان برخورد آند و به ميان . ددگر چوپان خود مى

چرا آه تو گم شده و متحّيرى و . آورد آه به گّله خود بپيوند اّما چوپان بانگ برمى. ها برود آن

پس او متوّحش و متحّير بدون هيچ چوپانى آه او را به چراگاهش . اى چوپان و گّله خود را گم آرده

در چنين حالتى است آه گرگ شكار او را . ماند اش برگرداند باقى مى هنمايى آرده و به خانهرا

اى محّمد بن مسلم، هر آس از افراد اين اّمت امامى را آه از . خورد غنيمت شمرده و او را مى

ر جانب خداوند به عدالت منصوب شده نشناسد، همچون آن گوسفند متحّير و گمراه خواهد شد و اگر د

اى محّمد بن مسلم، بدان آه تنها ائّمه حّق و پيروان . اين حالت بميرد، به مرگ آفر و نفاق مرده است

 .)٣٢٢(ها، بر دين خداوند ثابت و استوارند آن

و حدود )عليهم السالم( همچنين در روايتى حدود واليت اهل بيت)عليه السالم(امام باقر
 :اند موده فرمودهشفاعت آنان را بيان ن

اى جابر، به خدا سوگند آسى جز با عبادت و فرمانبردارى به خداوند تبارك و تعالى نزديك 

آنيم و آسى نيز بر خداوند  شود، و ما براى هيچ آس برائت از آتش دوزخ را تضمين نمى نمى

ند را معصيت هر آس مطيع و فرمانبردار خداوند باشد، او ولّى ماست و هر آس خداو. حّجتى ندارد

 .)٣٢٣(آند او دشمن ما هم هست، و جز با عمل و پرهيزگارى، آسى به واليت ما نخواهد رسيد

آن حضرت اتباع و پيروان خود را از تأثير گرفتن از افكار و اعتقادات غاليان 
حذر بسيار بر ) آنند  غلو و زياده روى مى)عليهم السالم(آسانى آه در باره اهل بيت(

چرا آه اين افكار و اعتقادات با روح اعتقاد توحيدى و روش عقيدتى . داشته است مى
 . مخالف بوده است)عليهم السالم(اهل بيت

 

 )عليهم السالم(مرجعّيت اهل بيت. ٢

ها، اخالق،  راه و روش واقعى زندگى انسان با همه تشكيالت، مؤّسسات، ارزش
شود، و اين شيوه  گى اسالمى خالصه مىآداب، عبادات و شعائر آن در شيوه زند

همچون هر مبناى نظرى، براى تحّقق در جهان واقع نياز به الگويى دارد آه آن را در 
جهان واقع به وجود آورد و مردم نيز به آن الگو اقتدا نموده و در راه پياده آردن اين 

بر ضرورت وجود )المعليه الس(به همين جهت بود آه امام باقر. نظام گامى به جلو بردارند
 )عليهم السالم(آنان اهل بيت. گفتند پيشوايانى تأآيد مىورزيد آه سخن از آتاب و سّنت مى

بودند و اين ويژگى آنان را از ديگرانى آه از راه مستقيم دور افتاده و به دنبال هواهاى 
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 و نفسانى، مصالح شخصى و خدمت به حّكام و سالطين بوده و آنان را از قيود عقيده
 .آرد نمودند متمايزمى شريعت آزاد مى

 را بر واليت به عنوان يكى از مهمترين ارآان اسالم )عليه السالم(تأآيد امام باقر
 :توان در اين روايت شريف به وضوح ديد مى

على الصالة والزآاة والصوم والحج والوالية ، ولم يناد : بني اإلسالم على خمس «

 ;»بشيء آما نودي بالوالية

نماز، زآات، روزه، حّج و واليت، و آنچنان آه در رابطه با : الم بر پنج پايه استوار گرديده استاس

 )٣٢٤(.واليت تأآيد شده است، درباره چهار رآن ديگر تأآيد نشده است

آه اين روايت را در روايت ديگر اين گونه توضيح داده آه مراد از واليت، همان 
 .)٣٢٥(است)ليهم السالمع(واليت اهل بيت

 همچنين احاديث شريف بسيارى از جّد بزرگوار خود رسول اآرم )عليه السالم(امام باقر
 و مرجعّيت آنان در ميان اّمت تأآيد )عليهم السالم(نقل نموده است آه بر واليت اهل بيت

لين امام از پيشوايان اى از اين روايات نظر مردمان را به واليت اّو دسته. آرده است
نمايد و اين واليت  جلب مى )عليه السالم(طالب گانه، يعنى حضرت امام علّى بن ابى دوازده

آنجا . رساند را در دوستى و محّبت و علقه عاطفى ميان آنان و آن حضرت به ظهور مى
 :اند فرموده)صلى اهللا عليه وآله(آه پيامبر اآرم

 الى قلبه ، وما خلص وّدي الى قلب أحد إّال وقد ما من مؤمن إّال وقد خلص ودِّي«

 ;»خلص وّد علّي الى قلبه ، آذب يا علي من زعم أنه يحّبني ويبغضك

باشد، و محّبت من در قلب  هيچ مؤمنى نيست مگر اين آه محّبت خالصى از من در دل او موجود مى

ى على، هر آس گمان آند شود، ا شود مگر اين آه محّبت على در قلب او داخل مى آسى داخل نمى

 .)٣٢٦(است دارد اّما تو را دشمن بدارد دروغ گفته مرا دوست مى

 نازل شده )عليهم السالم( آياتى را آه در قرآن شريف در حّق اهل بيت)عليه السالم(امام باقر
اند آه همان مرجعّيت  دقيقًا تفسير نموده و مراد از آن آيات را به شكل دقيقى بيان فرموده

 .باشد  در همه شئون زندگى فكرى، عاطفى، و رفتارى مردم مى)عليهم السالم(اهل بيت

                                                           
 .١٨ / ٢آافى .  ٣٢٤
 .٢٧٨ / ١خصال .  ٣٢٥
 .١٥١ /محاسن.  ٣٢٦



 َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْآِر ِإْن ُآْنُتْم(: آن حضرت در قول خداوند متعال

  اين گونه تفسير)٣٢٧(دانيد، از اهل ذآر  جويا شويد نمىپس اگر ; )ال َتْعَلُمون

 .»مراد از اهل ذآر ما هستيم«: فرموده است آه

، )٣٢٨( تا بر مردم گواه باشيد;)ِلَتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلى الّناس(: و همچنين در تفسير اين آيه 

 . آن افراد ما هستيم:فرموده است

 و بدين گونه شما را ;)َو َآذِلَك َجَعْلناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا(: ير آالم خداوند متعالهمچنين در تفس

 .باشيم  مراد از اّمت وسط در اين آيه ما اهل بيت مى: فرموده است،)٣٢٩(امتى ميانه قرار داديم

َو ُآوُنوا َمَع (:  در تفسير قول خداوند متعال در قرآن شريف)عليه السالم(امام باقر
 مراد خداوند متعال در اين آيه اين است آه به همراه آل :فرموده است، )٣٣٠( و با راستان باشيد;)الّصاِدقين

 .)٣٣١(محّمد باشيد

رت  از جّد بزرگوار خود حض)عليه السالم(حال به نقل بعضى از احاديثى آه امام باقر
 و مرجعّيت آنان براى )عليهم السالم( در رابطه با واليت اهل بيت)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

 :از آن جمله است روايت شريف نبوى آه. پردازيم اند مى اّمت نقل فرموده

اّما خداوند بعد از من از ميان اهل بيت من براى مردم . من فرستاده خدا به سوى همه مردم هستم

خيزند، اّما مردم آنان را تكذيب نموده و  ى قرار خواهد داد آه آنان در ميان مردم به پا مىپيشوايان

دارند، بدانيد هر آس آنان را دوست  پيشوايان آفر و گمراهى و پيروانشان بر آنان ستم روا مى

با من خواهد بدارد، به واليت آنان درآيد، از آنان تبعّيت نموده و آنان را تصديق نمايد، از من است و 

بود و در روز قيامت مرا مالقات خواهد نمود، و بدانيد آه هر آس بر آنان ستم روا دارد يا به ستم 

ها آمك و يارى نمايد و ايشان را تكذيب نمايد، چنين آسى از من نبوده و به همراه من  آنندگان به آن

 .)٣٣٢(نيز نخواهد بود، بلكه من از او بيزار هستم

 همگان را به بازگشت به قرآن و سّنت ترغيب و تشويق نموده و )عليه السالم(امام باقر
شان در امتداد سّنت شريف   به عنوان آسانى آه سّنت)عليهم السالم(تأآيد داشتند آه اهل بيت

صلى اهللا (نبوى است و به اين اعتبار آه داناترين مردم به قرآن آريم و سيره پيامبر اآرم

چرا آه آنان خاندان وحى و . باشند در جامعه داراى مقام مرجعّيت هستند  مى)هعليه وآل
 .رسالت بوده و به مسائل درون اين بيت آگاهى و شناخت بيشترى از ديگران دارند

                                                           
 .٤٣ /نحل. ٣٢٧
 .١٤٣ /بقره.  ٣٢٨
 .١٤٣ /بقره. ٣٢٩
 .١١٩ /توبه.  ٣٣٠
 .١٩٥، ١٩٤ / ٤طالب  مناقب آل ابى.  ٣٣١
 .١٥٥ /محاسن.  ٣٣٢



 

 )عليهم السالم(هاى پيروى از اهل بيت ويژگى. ٣

اند آه يك  ادههاى انسان شيعى را چنين توضيح د  همچنين ويژگى)عليه السالم(امام باقر
باشد و بدين وسيله آنان را از   مى)عليهم السالم(فرد شيعه پيرو واليت و تابع اهل بيت

دادند، جدا و  آسانى آه به دروغ شعار دوستى، واليت و پيروى از اهل بيت سر مى
به خدا سوگند جز آسانى آه پرهيزگارى : اند آن حضرت در اين رابطه فرموده.متمايز نمودند

 .)٣٣٣(رده از خدا بترسند و او را اطاعت و بندگى نمايند، آسى شايستگى شيعه ما بودن را نداردپيشه آ

به خدا . ها شما را متحّير نسازد بسيارى مذاهب و راه و روش: اند آن حضرت همچنين فرموده

 .)٣٣٤(شيعه ما نيستسوگند آه جز آسانى آه از خداوند متعال پيروى و تبعّيت نمايند، آس ديگر 

هاى رفتارى گروه صالح را درباره ارتباط با همديگر و   ويژگى)عليه السالم(امام باقر
 :اند يا روابط آنان با ديگران به صورتى آشكار بيان داشته

إلحياء المتزاورون . المتحاّبون في موّدتنا  .المتباذلون في واليتنا : انما شيعة علّي «
. برآة على من جاوروا  .وإذا رضوا لم يسرفوا . الذين إذا اغضبوا لم يظلموا . أمرنا 

 ;»سلم لمن خالطوا

آنان در راه موّدت ما . آنند همانا شيعيان على آسانى هستند آه در راه واليت ما از خود گذشتگى مى

 .نمايند مالقات مىآنان براى زنده آردن امر ما با يكديگر . به يكديگر عشق مىورزند

روى  دارند و اگر خشنود شدند دست به زياده اند آه اگر خشمگين شدند ستم روا نمى آنان چنان

زنند، با هر آس همنشين و مجاور شوند براى او باعث خير و برآت هستند و با هر آس آميزش  نمى

 .)٣٣٥(آورند و اختالط نمايند با خود سالمت و امنّيت به همراه مى

 :اند  همچنين در اين رابطه فرموده)عليه السالم(امام باقر

هيچگاه . اش از محدوده بدنش فراتر نرود تنها آسى شيعه على است آه صدايش از گوشش و آينه

دشمن ما را مدح نكند و با آسانى آه آينه ما را به دل دارند ارتباط برقرار نسازد و با آسانى آه از 

 .)٣٣٦(نكند نمايند نشست و برخاست ى مىما عيب جوي

 :اند آن حضرت همچنين فرموده

آنان آسانى هستند آه لبانى . تنها آسانى شيعه على هستند آه از زمره بردباران و دانشمندان باشند

 .)٣٣٧(اعتنائى به دنيا نمودار است خشك داشته و از صورت و چهره آنان زهد و بى

                                                           
 .٧٤ / ٢آافى .  ٣٣٣
 .٧٣ / ٢آافى .  ٣٣٤
 .٢٢٠ /عقولتحف ال.  ٣٣٥
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 .١٨٩ / ٦٥االنوار بحار.  ٣٣٧



 : اند آن حضرت همچنين فرموده

مؤمن آسى است آه اگر خشنود شد خشنوديش او را در گناه و باطل داخل نكند و اگر غضبناك 

مؤمن آسى است آه اگر قدرت پيدا آرد، قدرتش او را . گرديد، غضبش او را از گفتن حّق باز ندارد

 .)٣٣٨(نكشاندبه سمت تجاوز به آنچه در آن حّقى ندارد 

خواستند صّحت وابستگى خود را به   همچنين براى آسانى آه مى)عليه السالم(امام باقر
اند آه يكى از اين  گروه صالحان و ياران آن حضرت به اثبات برسانند بيان معيار نموده

 :اند رابطه فرمودهآن حضرت در اين . باشد معيارها عرضه انسان بر آتاب خدا مى

آيى مگر اين آه به اين حالت نفسانى رسيده باشى  اى جابر، بدان آه تو هرگز ولّى ما به حساب نمى

آه اگر تمام اهل شهر و ديارت بر تو گرد آيند و بگويند تو آدم بدى هستى، گفته آنان تو را غمگين 

حى هستى، اين مسأله باعث خوشحالى و نسازد و اگر همه آنان بر تو گرد آيند و بگويند تو انسان صال

اگر تو در راهى آه خداوند در آتاب خود بيان . اّما خود را بر آتاب خدا عرضه آن. غرور تو نشود

پيمايى و خود را در مواردى آه خداوند متعال در آتاب خود بندگان را از پيروى آن  فرموده راه مى

وند امر در رغبت آرده راغب و از آنچه خداوند دارى، و در آنچه را آه خدا نهى فرموده باز مى

و چون به اين . بندگانش را از آن ترسانيده ترسان و خوفناك هستى، استوار باش آه تو را بشارت باد

اّما اگر عمل و . رساند درجه رسيدى، بدان آه هر چه مردم درباره تو بگويند آسيبى به تو نمى

 .)٣٣٩(!ات آرده است؟ س ديگر چه چيِز تو فريفتهزندگى تو با قرآن آريم مغايرت داشت، پ

گردد  از ديگر مشّخصاتى آه باعث تميز افراد گروه درستكاران از ديگران مى
هاى مختلف زندگى اسالمى  ها به اصول و ارزشهاى قرآن آريم در عرصه التزام آن

چنان آه )عليه السالم(امام باقر. باشد و ارتباطات اجتماعى مىمانند عبادت، ارتباط با خدا 
 :اند آن حضرت فرموده. اند گذشت به صورت واضحى به بيان اين مطلب پرداخته

اى جابر، به خدا سوگند از شيعيان ما نيست مگر آسى آه پرهيزگارى پيشه نموده و از خداوند متعال 

دارى، بسيارى ذآر خدا و  جز به تواضع، خشوع، امانتاى جابر، شيعيان ما هيچگاه . اطاعت نمايد

بسيارى نماز و روزه، نيكويى به پدر و مادر، احساس مسئوليت در برابر همسايگان فقير و 

تهيدستان، نامداران، يتيمان، همچنين راستگوئى، تالوت قرآن، و باز داشتن زبان خود از مردم جز 

اند آه در ميان قوم و عشيره خود همواره امين  آنانشيعيان ما . اند در راه خير شناخته نشده

 .)٣٤٠(هستند همگان

                                                           
 .٢٣٤ / ٢آافى .  ٣٣٨
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  و تزآيه نفوس)عليه السالم(امام باقر: دّوم

 )عليه السالم(ارآان اساسى تزآيه در نزد امام باقر. ١

گرفته و با شود آه از قلب و فكر او سرچشمه  تزآيه هنگامى در انسان محّقق مى
به همراه خوف و خشيت دائم از خداوند متعال و بر حذر . شعور او تعامل داشته باشد

هاى زندگى به اضافه خوددارى از شهوات  بودن از اسباب هالآت در همه عرصه
پس انسان ابتدا بايد در ضمير و فكر خود تزآيه را . نفسانى و مطامع و لّذات دنيوى

ها آماده گرفتن  اين مطلب به اثبات برسد، تا اين آه جاناحساس آند و در وجدان او 
عليه (اينجا است آه امام باقر. مبانى تزآيه و پياده آردن آن در عمل و جهان خارج شود

دهد  به لحاظ نظرى مهمترين ارآانى آه نفس انسان را در معرض تزآيه قرار مى)السالم
 :اين ارآان عبارتند از. اند بيان نموده

 .آم آردن عقلالف ـ حا

 .ب ـ پيروى اراده انسان از اراده خدا

 .ج ـ احساس آنترل الهى از انسان

 .د ـ توّجه داشتن به روز قيامت

 

 الف ـ حاآم آردن عقل

خداوند متعال انسان را با دو عنصر عقل و شهوت آفريده است، و روش شناختن 
م وجود به او اعطا هاى ثابِت عال هاى هدايت را در خالل آيات روشن و حقيقت راه

خداوند انسان را مكّلف ساخته تا قلب و جان خود را براى دريافت نداى حّق . نموده است
هاى بلند و  و جواب دادن به اين ندا آماده آند و خود را براى پر آشيدن به افق

به . هاى حّسى است مهّيا سازد ها و شهوت هايى آه به مراتب باالتر از رغبت هّمت
در روايات خود تأآيد بسيارى بر حاآم )عليه السالم(بينيم امام باقر  است آه مىهمين خاطر

تا بدين وسيله جنبه عقالنّيت، . هاى انسانى دارد ها و شهوت آردن عقل بر همه رغبت
آن . خود واعظى درونى براى انسان باشد تا وى را در جهت تزآيه نفس يارى رساند

 :اند حضرت فرموده

 ;» له من نفسه واعظًا ، فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئًاَمن لم يجعل اهللا«



اى درونى قرار نداده باشد، پند و  آننده آس آه خداوند براى او از داخل نفس و جانش موعظه آن

 .)٣٤١(نياز نخواهد آرد هاى مردم او را هيچگاه بى موعظه

 :اند همچنين آن حضرت فرموده

 

 ;»اهره أرجح من باطنه خّف ميزانهَمن آان ظ«

 .)٣٤٢(هر آس ظاهرش از باطن او زيباتر باشد در روز قيامت آّفه ترازوى او سبك خواهدبود

 

 تبعّيت اراده انسان از اراده خدا. ب

شود  نمىآامل شدن نفس انسان جز با تطبيق ميان اراده انسان و اراده الهى حاصل 
و اين مهم نيز جز با تبعّيت آردن از راه و روشى آه خداوند براى زندگى انسان تعيين 

البّته اين تطابق نيازمند به مبارزه با هواى نفس، تسّلط بر . آيد نموده است به دست نمى
چرا آه مبارزه با نفس . شهوات نفسانى و مقّيد آردن نفس به قيد و بندهاى شرعى است

براى تكميل نفس و تزآيه آن بر اساس راه و روشى آه خداوند متعال در انسان را 
 .نمايد زندگى براى انسان مقّرر فرموده است آماده دريافت فيض الهى مى

 :اند  در اين رابطه فرموده)عليه السالم(امام باقر

مرا بر هواى اى از بندگان من خواست  به عّزت و جاللم سوگند، هيچ بنده: فرمايد خداوند متعال مى

نياز آرده و هّمتش را در امر آخرتش قرار  دارد مگر اين آه قلبش را بى نفس خود مقّدم نمى

 .)٣٤٣(داد خواهم

 

 درك انسان از مراقبت دائمى خداوند از او. ج 

انسان شود اين است آه  از عوامل ديگرى آه تزآيه جز با وجود آن آامل نمى
اى آه به تمام شئون وى دارد، همواره مراقب عقل  احساس آند، خداوند به جهت احاطه

به . شمارد و ضمير و وجدان و احساس آدمى است و همه حرآات و سكنات او را مى
تأآيد زيادى بر احساس اين مراقبت الهى از ناحيه )عليه السالم(همين دليل حضرت امام باقر

اى براى اصالح نفس و تزآيه آن  آه همين احساس خود انگيزهانسان داشتند تا اين 
 :اند آه آن حضرت در موعظه گروهى از ياران خود اين گونه فرموده. گردد

                                                           
 .٢١٤ /تحف العقول.  ٣٤١
 .٢١٤ /تحف العقول.  ٣٤٢
 .٢٧٠ /االخبار جامع.  ٣٤٣



واى بر تو اى انسان، هر گاه براى تو شهوتى پيش بيايد يا زمينه ارتكاب گناهى برايت فراهم شود از 

در انجام آن گناه . آنى به انجام آن اقدام مىروى و  روى جهل و نادانى با سرعت به سوى آن مى

بيند يا اين آه گويا خداوند متعال در آمين تو ننشسته  اى آه گويا خداوند متعال تو را نمى بدان گونه

 .)٣٤٤(است

 

 توّجه دائم به روز قيامت. د

 براى رها اى ياد هميشگى روز قيامت انسان را از انحراف باز داشته و انگيزه
هاى هواى نفس  هاى دنيوى و پليدى آردن نفس از قيد و بند شهوات و ظلمت طمع

 گروه ياران صالح خود را همواره متوّجه آن روز )عليه السالم(امام باقر. باشد مى
اى  العين خود ساخته و اين امر انگيزه آردند تا اين آه آنان دائمًا ياد قيامت را نصب مى

از رواياتى آه در زمينه موعظه و پند دادن به . يه نفس آنان گرددبراى اصالح و تزآ
 : صادر شده است اين روايت شريف است)عليه السالم(گروه ياران از امام باقر

پس چه دور . اى جوينده بهشت، چه خواب طوالنى و چه مرآب آند رو و چه هّمت سستى دارى... 

 !خواهى برسى است آن روز آه تو به آنچه مى

تازى و چه  از آتش دوزخ گريزانى، چه تند مرآب راهوار را به سوى آن مى]در ظاهر[اى آن آه و 

 !آنى بسيار موجبات داخل شدن در آن را براى خود فراهم مى

روزى آه در آن متوّلد شدى، روزى آه در آن به خانه قبر فرود : گانه اى فرزند روزهاى سه

وه آه آن روز، چه روز . خيزى د از خانه قبر برمىآيى، و روزى آه به سوى پروردگار خو مى

هاى  ، چگونه است آه بدن!هاى زيبا و مغزهاى گنديده اى دارندگان صورت! بزرگى خواهد بود 

 .)٣٤٥(!بينم؟ شما را آباد، اّما دل و جان شما را ويرانه مى

اند آه دنيا دار بال و امتحان مردم بوده و   اين نكته را بيان فرموده)عليه السالم(امام باقر
آن حضرت در . اند ميزان اين ابتال و آزمايش را به تناسب درجه ايمان هر انسان دانسته

 )٣٤٦(.آيد مؤمن در دنيا به اندازه دينش به بال گرفتار مى: اند اين رابطه فرموده

 

 )عليه السالم(ش تزآيه در نزد امام باقرراه و رو. ٢

                                                           
 .٢١٢ /تحف العقول.  ٣٤٤
 .٢١٢، ٢١٣ /تحف العقول.  ٣٤٥
 .٣١٣ /االخبار جامع.  ٣٤٦



 براى تزآيه و تربيت نفس در گروه ياران صالح خود روشى )عليه السالم(امام باقر
واقعى، آامل و فراگير ترسيم نمودند آه اين روش در صورت مراعات دقيق، به 

 .صورتى عملى متكّفل تحّقق اين امر مهّم خواهد بود

 :ش را در ضمن چند نكته بيان فرمودندآن حضرت حدود و عاليم اين رو

 

 ارتباط دائم با خداوند متعال. الف 

ارتباط با خداوند متعال و تسليم بودن در برابر او و تصميم داشتن بر اطاعت از آن 
. هاست ها، و تطهيرآننده جان وجود مقّدس به خودى خود پاك آننده و خالص آننده دل

 از مرحله تفّكر در عظمت خداوند تعالى و تدّبر در چرا آه اين عمل انسان را رفته رفته
. رساند سيطره و آنترل او و البته در سايه همين تدّبر، به مرحله انجام عمل صالح مى

پس عزم و اراده انسان براى پيروى و اطاعت از خداوند متعال آمك خداوند را در پى 
 .اى انسان حاصل خواهد شدخواهد داشت و به دنبال آن ثبات قدم در راه تزآيه نفس بر

ارتباط با خداوند متعال سرآغاز چنان معرفت و شناختى است آه مانع از مخالفت 
: اند فرموده)عليه السالم(امام باقر. گردد انسان با اوامر و دستورات خداوندگار و خالقش مى

 .)٣٤٧(هر آس خدا را معصيت آند در حقيقت، او را نشناخته است

بدين گونه است آه شناخت خداوند متعال موجب محّبت خدا شده و محّبت صادقانه به 
 .آند خداوند متعال از مخالفت آردن با دستورات محبوب جلوگيرى مى

: توان به ها مى ارتباط با خداوند متعال داراى چندين مرحله است آه از جمله آن
 از جّد )عليه السالم(امام باقر. ره نمودحسن ظّن به خدا و اميد به رحمت آن ذات اقدس اشا

 : اند آه آن حضرت فرمود  روايت نموده)صلى اهللا عليه وآله(بزرگوار خود رسول خدا

سوگند به خداوندى آه جز او خداوندى نيست، خير دنيا و آخرت به هيچ مؤمنى داده نخواهد شد مگر 

 خوش و خوددارى آردن از غيبت به واسطه حسن ظّن به خدا و اميد به آن ذات مقّدس، اخالق

 .)٣٤٨(مردمان

آيد  همچنين ارتباط با خداوند تعالى از راه مداومت بر انجام عبادات نيز به دست مى
عبادت خدا تشويق  گروه ياران صالح خود را همواره بر بسيارى )عليه السالم(آه امام باقر
نمود تا آنجا آه يكى از خصوصّيات ياران خود را چنان آه گذشت بسيارى  و ترغيب مى

 .نماز و روزه و عبادت دانسته است

                                                           
 .٢١٥ /تحف العقول.  ٣٤٧
 .٧٢ / ٢آافى .  ٣٤٨



 همچنين همگان را به خواندن قرآن آريم و رفتار بر اساس راه و )عليه السالم(امام باقر
 .فرمودند روش مستقيم آن تشويق مى

مگان را بر اين مطلب آه روابط و ارتباطات اجتماعى همچنان آه آن حضرت ه
ريزى نمايند تشويق  خود را بر اساس دورى و نزديكى افراد از خداوند متعال برنامه

صلى اهللا (آن حضرت احاديث شريف جّد بزرگوار خود حضرت رسول اآرم. فرمودند مى

نجمله است آالم پيامبر از آ. نمودند  را آه بر اين مسأله تأآيد دارد نقل مى)عليه وآله
 : آه)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

هاى ايمان  دوستى و محّبت يك مؤمن به مؤمن ديگر ـ فقط به خاطر رضاى خدا ـ از بزرگترين شاخه

ها را دشمن  است، هر آس ديگران را فقط به خاطر خدا دوست بدارد و دشمنى آنان آه خداوند آن

جهت جلب رضايت خدا از مال خود بذل و بخشش آند و آنجا آه دارد در دل داشته باشد، فقط در  مى

يا » اصفيا«خداوند راضى نيست از خرج آردن خود دارى آند، از آسانى است آه به رتبه 

 .)٣٤٩(است برگزيدگان و خالصان درگاه خداوند نايل آمده

 

 اقرار به گناه و توبه از آن. ب

هاى روحى بشر و استحكام  ، درمان بيمارى)عليهم السالم(همواره هدف و راه اهل بيت
آنان همواره به بيرون راندن عوامل شّر و ضعف . عناصر خير و نيكى در آن بوده است

 .اند نموده ها مبادرت مى و غفلت از جان انسان

بشر داراى طبيعتى است آه گاه به راه مستقيم رفته و گاه راه انحراف در پيش 
مين دليل است آه الزمه بازگشت به راه راست محاسبه دائم نفس و اقرار به ه. گيرد مى

و اعتراف به خطايا و اشتباهات و سپس توبه و بازگشت و تصميم بر عدم باز گشتن به 
بر انجام همه اين )عليه السالم(از همين رو است آه امام باقر. باشد حالت گناه و معصيت مى

شود زيرا اين آار به  آيدات از اقرار به گناه آغاز مىاين تأ. اند مقّدمات تأآيد نموده
در همين رابطه )عليه السالم(امام باقر. رود عنوان مقّدمه نجات يافتن از گناهان به شمار مى

 .)٣٥٠(يابد مگر اين آه به گناه خود اقرار و اعتراف نمايد به خدا سوگند آسى از گناه نجات نمى: اند فرموده

 .)٣٥١(آند در تحقق توبه پشيمانى از گناه آفايت مى: فرموده استو 

                                                           
 .٢٦٣ /محاسن.  ٣٤٩
 .٣١١ / ٢آافى .  ٣٥٠

  .٥٩ / ١٦وسائل الشيعة  )  ٣٥١(



البته اقرارى آه پس از آن از خداوند متعال طلب آمرزش شود حتمًا آمرزش الهى را 
 :اند  فرموده)عليه السالم(امام باقر. به دنبال خواهد داشت

آن دو . ه دو جمله آه با آن خدا را خوانده بود بخشيدخداوند گناهان مردى صحرانشين را به واسط

اّما اگر مرا بيامرزى به . خداوندا اگر مرا عذاب آنى من شايسته و سزاوار عذابم: جمله اين است

 .)٣٥٢(پس خداوند متعال گناهان او را بخشيد. درستى آه تو سزاوار و شايسته اين آار هستى

تواند دوباره به راه  نمايد و انسان به اين وسيله مى هان انسان را محو مىتوبه، گنا
 : اند  فرموده)عليه السالم(امام باقر. راست باز گردد

چنان بر گناه  اّما آسى آه هم. آسى آه از گناه توبه نمايد، همانند آسى است آه اصال گناه نكرده است

آند همانند آسى است آه مسخرگى پيشه نموده   مىخود پابرجاست اّما به زبان از گناه استغفار

 .)٣٥٣(است

 

 

 برحذر بودن از غرق شدن در گناهان. ج 

يكى از امور بسيار واجب و ضرورى در تزآيه نفس، برحذر بودن و دورى آردن 
اين آارى است آه مستلزم دّقت آامل در همه خلجانات فكرى و همه . از گناهان است

هاى انسان است و انسان براى رسيدن به اين مرحله محتاج  گيرى ا و موضعه حرآت
هاى  ها و عوامل سقوط و تعالى نفس در عرصه تحليل فراگير انسان از همه پديده

همگان را به احتياط آامل در )عليه السالم(به همين جهت است آه امام باقر. باشد معنوى مى
 : ها فرا خوانده است فعاليت

رضايت خود را در اطاعت آردن از او، پس هيچ : خداوند سه چيز را در سه چيز پنهان نموده است

عملى را آه اطاعت خدا محسوب شود، آوچك و حقير نشماريد، چرا آه شايد رضايت خداوند در آن 

باشد، و خشم و غضب خود را در معصيت و نافرمانى پنهان آرده است، پس هيچ يك از گناهان را 

ك و حقير نشماريد، شايد آه سخط خداوند در همان گناه باشد، و خداوند اوليا و دوستان خود را آوچ

در ميان خاليق و مردمان پنهان ساخته است، پس هيچ يك از مردم و مخلوق خدا را آوچك و حقير 

 .)٣٥٤(نشماريد، شايد آه او يكى از اولياء خداوند باشد

                                                           
 .٦٠ / ١٦الّشيعه  وسائل.  ٣٥٢
 .٣١٦ / ٢آافى .  ٣٥٣
 .١٤٨ / ٢آشف الغّمه .  ٣٥٤



 همچنين همگان را بر احتياط در گفتار و قضاوت درباره )عليه السالم(امام باقر
آن حضرت در اين رابطه . اند فرموده ها دعوت مى اشخاص، آارها و فعالّيت

 .)٣٥٥(ماند مگر اين آه زبان خود را در آام آشد هيچ آس از گناه سالم و در امان نمى: اند فرموده

 :اند به يكى از اصحاب خود فرمودهآن حضرت همچنين 

 

) امام باقر(من : اى فضيل، هر آس از دوستان ما را ديدى، سالم ما را به او برسان و به آنان بگو

من ضامن هيچ يك از اعمال شما در نزد خداوند نيستم مگر آنچه را آه خود به واسطه : گويم مى

تان خود را از دست درازى به آنچه ورع آسب آرده باشيد، پس زبان خود را حفظ آنيد و دس

 .)٣٥٦(ناشايست است باز داريد، بر شما باد به نماز و روزه آه خداوند با صابران است

 

 عمق بخشيدن به حياى درونى. د

ها تأثير بپذيرد،  پيش از اين آه نفس انسان با عوامل خارجى درگير شده و از آن
تزآيه تنها يك تئورى نظرى مبتنى بر .  نفس پنهان و موجود استموجبات تزآيه در خود

اى فعالّيت و رفتار در عرصه عمل است آه بايد از داخل نفس  بلكه گونه. آلمات نيست
انسان بجوشد و انسان براى رسيدن به اين مقام ناچار از داشتن نصيحتگرى ذاتى و 

بينيم امام  اينجا است آه مى. درونى است آه او را از انجام آارهاى زشت باز دارد
 بر حيا و شرم به عنوان يك دژ مستحكم در برابر هواهاى نفسانى و )عليه السالم(باقر

امام . حّد و مرز آن جلوگيرى نمايد تأآيد دارند شهوات انسان آه از تاخت و تاز بى
ها رفت،  پس اگر يكى از آن. اند و ايمان همواره باهمحيا : اند  در اين زمينه فرموده)عليه السالم(باقر

 .)٣٥٧(»ديگرى هم به همراه او خواهد رفت

 

 شكستن انس و الفت ميان انسان و رفتار جاهلى. ح 

هنگامى آه انسان به راه و روش جاهلى عادت آرده به آن انس گرفت، اين مسئله 
به همين . آند بول مىجزئى از آيان وجودى او شده، نفسش بدان راضى و قلبش آن را ق
هاى بلند آمال صعود  دليل انسان اگر بخواهد نفس خود را تزآيه نموده و آن را به قّله

به همين دليل است . دهد نيازمند به شكستن انس و الفت ميان خود و رفتار جاهلى است

                                                           
 .٢١٨ /تحف العقول.  ٣٥٥
 .٦٨ / ١تفسير عّياشى .  ٣٥٦
 .٢١٧ /تحف العقول.  ٣٥٧



يد فراوان  بر گام برداشتن افراد در راهى آه اين الفت را بشكند تأآ)عليه السالم(آه امام باقر
 .)٣٥٨(گو را دوست ندارد خداوند متعال هرزه زباِن بيهوده: اند فرموده )عليه السالم(امام باقر. اند نموده

 همچنين در نفس اصحاب خود بذر ناخوش داشتن طمع و )عليه السالم(امام باقر
آن حضرت . آاشتند شود مى هاى نفسانى را آه موجب ذّلت و خوارى انسان مى خواهش
 : اند فرموده

اى است آه در راه  اى است آه رهبرش طمع باشد و بدترين بندگان خدا بنده بدترين بندگان خدا بنده

 .)٣٥٩(هاى نفس خود تن به ذّلت و خوارى دهد رسيدن به خواسته

آن   براى اين آه شّر و بدى را در جان اصحاب و يارانش ريشه)عليه السالم(قرامام با
نموده، زشتى آن را در دل و جان آنان بنشاند، اين روايت شريف را از جّد بزرگوارش 

 : نقل فرموده است آه)صلى اهللا عليه وآله(حضرت رسول اآرم

بدانيد، هر . گذارند ها احترام مى ّرشان به آنبدانيد آه بدترين افراد اّمت من آنانند آه مردم از ترس ش

 .)٣٦٠(آه را مردم از ترس شّرش احترام آردند از من نيست

 :اند آن حضرت همچنين فرموده

و ستم است، شود ظلم  در ميان آارهاى شّر، آن آارى آه عقوبتش سريعتر دامنگير صاحبش مى... 

و در عيب انسان همين بس آه در ميان مردم عيبى ببيند آه خود آن عيب را داراست اّما همان عيب 

دهد آه قادر به انجام دادنش نيست و آسى آه  بيند، و مردم را به چيزى دستور مى را در خود نمى

 .)٣٦١(جهت آزارنمايد همنشين خود را بى

 

اش از بين رفت، رفتار جاهلى از او جدا شده  امى آه الفت انسان و رفتار جاهلىهنگ
 .و اين انسان اآنون مهّياى قبول رفتار اسالمى شده است

 

 از ميان بردن موانع نفسانى رفتار صحيح. و

شود آه در مسير سير و سلوك به واسطه فشار هواها و شهوات يا تخّيل و  گاه مى
آجى فكر يا رسوبات افكار جاهلى و ضعف بشرى مانعى نفسانى و هاى نفسانى،  وسوسه

بنابراين انسانى آه در راه سير و . شود درونى ميان انسان و قبول رفتار صحيح پيدا مى
سلوك و تزآيه نفس قرار گرفته، ناچار از زايل آردن و از بين بردن اين موانع و سپس 

 .ستتمرين عمل بر حسب روش و رفتار صحيح و سالم ا
                                                           

 .٢١٧ /تحف العقول.  ٣٥٨
 .٢٤٥ / ٢آافى .  ٣٥٩
 .٢٤ / ١٦الّشيعه  وسائل.  ٣٦٠
 .٨٦ / ٢٣مختصر تاريخ دمشق .  ٣٦١



 در ميان آلمات خود با اشاره به نكاتى، عشق به رفتار شايسته و )عليه السالم(امام باقر
نيكو را در دل ياران خود زياد نموده و رفتن به اين راه را آامال مرتبط به عبادت و 

آن حضرت در اين رابطه . اند دانسته بندگى خدا و يارى خواستن از ذات مقّدس او مى
 :اند فرموده

تر از عّفت شكم و فرج نيست، و هيچ چيز در نزد خداوند متعال محبوبتر از  دتى برتر و بافضيلتعبا

گرداند و  قضاى الهى را چيزى جز دعا برنمى. اين نيست آه او را بخوانند و از وى چيزى بخواهند

 .)٣٦٢(رسد ثواب نيكوآارى سريعتر از همه آارهاى خير به انسان مى

 :اند همچنين آن حضرت در رابطه با رفتار نيكو و مدارا و نرمخوئى فرموده

 

مند گرديده، همه خير و خوبى را دريافت آرده و به  هر آس از اخالق نيكو و نرمخوئى با مردم بهره

اّما آسى آه از نرمخوئى و مدارا و اخالق . راحتى دست يافته و حال او در دنيا و آخرتش نيكوست

گشايد مگر آسى آه از مقام  يكو محروم گرديده است، اين مطلب، راه هر شّر و بال را براى او مىن

 .)٣٦٣(مند باشد عصمت الهى بهره

آن حضرت همچنين در جان و نفس اصحاب خود محّبت و عشق به ادب و رفتار 
 :اند نيكو را پرورش داده، فرموده

ها در نزد  هيچگاه دو مرد در حسب و دين در نزد خدا مساوى نخواهند بود اّال اين آه باادبترين آن

 .)٣٦٤(خداوند برترين آن دو است

 همچنين از جّد بزرگوار خود حضرت امام أميرالمؤمنين علّى بن )عليه السالم(امام باقر
اخالقى آه بسيار انسان را در راه ديندارى آمك و : اند آه حديث فرموده نقِل )عليه السالم(طالب أبى

 .)٣٦٥(آند، زهد و پارسايى در دنيا است يارى مى

هاى مستحب   همچنين اصحاب خود را بر به جاى آوردن عبادت)عليه السالم(امام باقر
و بندگى خدا در نفس و اراده فرمودند تا اين آه روح عبادت  تشويق و ترغيب مى

اى آمك شايانى بر اصالح و تزآيه نفس  ها ريشه بدواند، چرا آه چنين روحّيه انسان
آن حضرت براى تشويق و ترغيب اصحاب خود ثواب اين اعمال مستحب . انسان دارد

فرموده و خود نيز در همه شرايط و حاالت مقّيد به انجام اين عبادات  را آشكارا بيان مى
 .ودندب

                                                           
 .٨٦ / ٢٣مختصر تاريخ دمشق .  ٣٦٢
 .١٨٧ / ٣االولياء  حلية.  ٣٦٣
 .٨٥ / ٢٣مختصر تاريخ دمشق .  ٣٦٤
 .١٢ / ١٦الّشيعه  وسائل.  ٣٦٥



آن حضرت همگان را به تمرين و ممارست در آسب اخالق فاضيلت و 
در اين رابطه حديث شريف از آن . نمودند هاى قابل ستايش تشويق مى خصوصّيت

 : حضرت وارد است آه

به آسى آه ، راستگويى، اداى امانت )آوشش در راه عقيده(بر شما باد به پارسايى، ورع، اجتهاد 

شما را بر آن امين دانسته است، حال آن شخص نيكوآار باشد يا فاجر، پس اگر روزى قاتل علّى بن 

 .)٣٦٦( به من امانتى بسپارد، امانتش را به او باز خواهم گرداند)عليه السالم(طالب أبى

 

 )عليه السالم(روّيه فرهنگ سازى امام باقر: سّوم

گر شدن حقيقت انديشه اسالمى و راه الهى در زندگى  ن وسيله براى جلوهدانش بهتري
علم بهترين وسيله براى رسيدن گروه شيعه به درجه رفيع امانتدارى خداوند . انسان است

عليهم (از همين رو است آه اهل بيت. در زمين است آه خداوند بشر را براى آن آفريده

ها از  ط با عقيده و شريعت، و دريافت اين دانشهاى مرتب در راه فراگيرى دانش)السالم
 .گرفتند مصادر اصلى آه قرآن و سّنت باشد بر اصحاب خود سخت مى

 را مورد مالحظه قرار دهيم، )عليه السالم(اگر روّيه فرهنگى و تعليماتى امام باقر
بينيم آه آن حضرت در راه تعليم و فرهنگ سازى براى گروه شيعيان صالح خود بر  مى
 :اند اى داشته مور ذيل تأآيد ويژها

 

 تشويق به طلب علم. ١

.  همواره بر طلب علم، مخصوصًا علم فقه تشويق فراوان داشتند)عليه السالم(امام باقر
 :اند آن حضرت فرموده

 

 ;»التفقه في الدين ، والصبر على النائبة وتقدير المعيشة: الكمال آل الكمال «

، صبر بر مصائب و )فهم دينى(هاست، تفّقه در دين  همه آمالبرترين آمال آه در بر دارنده 

 .)٣٦٧(ريزى براى معيشت و زندگى است برنامه

 پرسيدن را آليد دروازه دانش دانسته و ياران خود را به پرسش )عليه السالم(امام باقر
آن حضرت در اين رابطه روايتى از جّد بزرگوار خود . نمودند آردن تشويق مى

 :اند آه فرمود  نقل فرموده)صلى اهللا عليه وآله(حضرت رسول اآرم

                                                           
 .٢١٩ /تحف العقول.  ٣٦٦
 .٣٢ / ١آافى .  ٣٦٧



السائل : العلم خزائن ومفتاحها السؤال ، فاسئلوا يرحمكم اهللا ، فانه يؤجر فيه أربعة «

 ;»، والمعلم ، والمستمع ، والمجيب لهم

پس اى بندگان خداـ خداوند شما را رحمت . ها سؤال است ها و آليد اين گنجينه ون گنجينهدانش همچ

سؤال آننده، پاسخ دهنده، شنونده : گيرند آه در اين آار چهار نفر اجر و پاداش مى. آند ـ، سؤال آنيد

 .)٣٦٨(و آن آس آه آنان را اجابت آند

 

 مندان و فضيلت آنانجايگاه ممتاز دانش. ٢

 در آلمات گهربار خود فضيلت دانشمندان را بيان داشته و آنان را )عليه السالم(امام باقر
چرا آه علم حقيقى انسان را به بيدارى آامل و پيدا آردن . اند از عابدان برتر دانسته

پس چنين . رساند ها مى گيرى بصيرت نسبت به حقايق، تصّورات، رويدادها و موضع
اى مخلوط  گيرى اى را با موضع گيرى سانى هيچگاه آارى را با آارى و موضعان

هاى زندگى  و در اين هنگام است آه در همه عرصه. شود نكرده و امر بر او مشتبه نمى
 )عليه السالم(امام باقر. باشد خود قادر به جدا آردن حّق از باطل و رسيدن به واقعّيت مى

تر و  نشمندى آه از دانش خود بهره جويد، از هزار عابد بافضيلتدا: اند در اين رابطه فرموده

 .)٣٦٩(برتراست

به خدا سوگند آه مرگ يك عالم در نظر ابليس از مرگ هفتاد عابد : همچنين فرموده است

 .)٣٧٠(تراست داشتنى دوست

هاى يك دانشمند خوب را برشمرده،  ايتى ويژگى همچنين در رو)عليه السالم(امام باقر
 :اند فرموده

 ;»الزاهد في الدنيا ، الراغب في اآلخرة ، المتمسك بسنة النبي: إّن الفقيه حق الفقيه «

آرده و رغبتش در همانا آن فقيه آه حّق فقاهت را به جاى آورد، آسى است آه در دنيا پارسايى پيشه 

 .)٣٧١(بزند)صلى اهللا عليه وآله(دانشمندى آه همواره دست تمّسك به سّنت نبّى اآرم. امر آخرت باشد

 

 اخالص در ياد گرفتن دانش. ٣

اين به .  هميشه بر خلوص نّيت در راه طلب دانش تأآيد داشتند)عليه السالم(امام باقر
معنا آه هدف نهايى از رفتن به دنبال علم و دانش، رسيدن به حّق و مستقّر آردن اعتقاد 

                                                           
 .١٩٢ / ٣االولياء  حلية.  ٣٦٨
 .١٨٣ / ٣االولياء  حلية.  ٣٦٩
 .٣٠٤ /الخواص تذآرة.  ٣٧٠
 .٧٠ / ١آافى .  ٣٧١



به حّق در انديشه و دل مردم، نزديك آردن آنان به خداوند متعال و پياده آردن راه و 
 .روش الهى در زندگى جامعه باشد

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام باقر

علماء ، أو يماري به السفهاء ، أو يصرف به وجوه الناس َمن طلب العلم ليباهي به ال«

 ;»اليه ، فليتبوء مقعده من النار ، إّن الرئاسة ال تصلح إّال ألهلها

هر آس دانش بجويد تا با آن بر دانشمندان فخر فروشى آرده يا به مجادله با نادانان بپردازد، يا اين 

 نمايد، پس بايد آه نشيمنگاهى از آتش براى خود آه به واسطه آن دانش توّجه مردم را به خود جلب

 .)٣٧٢(آيد برگزيند، چرا آه رياست و سرورى جز براى اهل آن راست نمى

 

 ضرورت نشر دانش و فرهنگ سازى براى مردم. ٤

 همچنين بر انتشار دانش و ياد دادن آن به مردم و اشاعه آن در )عليه السالم(امام باقر
آن حضرت در اين . اند ف جامعه تأآيد داشته و از آتمان آن نهى نمودهسطوح مختل
 :اند رابطه فرموده

هر آس يك باب از دانش و هدايت را به مردم بياموزد، خداوند به ميزان اجر هر آس آه به آن دانش 

 .)٣٧٣(شود دهد در حالى آه از اجر آنان چيزى آم نمى عمل نمايد به او نيز مى

 : اند آن حضرت همچنين فرموده

و به مذاآره دانش با اهل دين و اهل ... دارد اى را رحمت آند آه دانش را زنده نگاه مى خداوند بنده

 .)٣٧٤(پردازد ورع مى

 :اند آن حضرت همچنين براى علم و دانش زآات قرار داده و فرموده

 ;»زآاة العلم أن تعّلمه عباد اهللا«

 .)٣٧٥( دانش آن است آه آن را به بندگان خدا بياموزىزآات

:  مذاآره و تعليم و تعّلم دانش را به مانند نماز محسوب داشته است)عليه السالم(امام

 .)٣٧٦(مذاآره دانش به منزله تعليم و تعّلم، و تعليم و تعّلم به منزله نماز قبول شده است

 

 هاى دانشجويان ها و آفت  لغزشگاه. ٥

                                                           
 .٤٧ / ١آافى .  ٣٧٢
 .٣٥ / ١آافى .  ٣٧٣
 .٤١ / ١آافى .  ٣٧٤
 .٤١ / ١آافى .  ٣٧٥
 .٤١ / ١آافى .  ٣٧٦



انسان هر مقدار از دانش آه بياموزد باز به دانش بيشترى محتاج است و در بسيارى 
عليه (به همين جهت است آه امام باقر. ماند از موارد بعضى از حقايق بر وى پوشيده مى

به سؤاالت، جانب اند تا در پاسخ دادن   به دانشجويان و دانشمندان توصيه فرموده)السالم
. احتياط را رعايت آنند تا اين آه مبادا آسى را در وادى انحراف انداخته يا گمراه سازند

 :فرمايند آن حضرت در روايتى در اين رابطه مى

الوقوف عند الشبهة خير من االقتحام في الهلكة ، وترآك حديثًا لم تروه خير من «

 ;»روايتك حديثًا لم تحصه

ناك از غرق شدن در درياى هالآت بسيار بهتر است  ت نگهداشتن در موارد شبههتوّقف آردن و دس

و اگر روايِت حديثى را آه با سند صحيح به تو نرسيده ترك آنى بهتر از آن است آه حديثى را 

 .)٣٧٧(»بگويى آه به حساب آن نرسيده و درستى آن بر تو آشكار نشده باشد

 : اند دهآن حضرت همچنين فرمو

خداوند به آن داناتر است، : دانيد در رابطه با آن بگوييد دانيد بگوييد و آنچه را آه نمى آنچه را آه مى

اى معنا و تفسير  اى از قرآن را به صورت انتزاعى و از روى نادانى به گونه چرا آه گاه شخص آيه

ن زمين و آسمان سقوط اى بيش از فاصله بي آند آه به واسطه اين تفسير غلط به فاصله مى

 .)٣٧٨(آند مى

 

 اين گونه احتياط را از حقوق خداوند بر بندگان دانسته )عليه السالم(امام باقر
دانند  دانند بگويند و در تكلم به آنچه نمى آنچه را مى: حّق خداوند بر بندگان اين است آه:فرمايد مى

 .)٣٧٩(نگهدارند دست

 

 مرجعّيت علمى. ٦

از حقايقى آه در ميان مسلمانان شهرت به سزائى يافته است، اين است آه حضرت 
ها به  داناترين آن )صلى اهللا عليه وآله( در ميان صحابه پيغمبر)عليه السالم(أميرالمؤمنين على

 بوده و اوست آه دروازه شهر علم پيامبر )صلى اهللا عليه وآله(آتاب خدا و سّنت رسول خدا
آموخته ياد داده و  )صلى اهللا عليه وآله(وده و به فرزندان خود نيز آنچه را آه از پيامبر اآرمب

فرزندان او نيز اين علم و دانش را در ميان خود به ارث باقى گذاشته و . تعليم آرده است

                                                           
 .٥٠ / ١آافى .  ٣٧٧
 .٤٢ / ١آافى .  ٣٧٨
 .٤٣ / ١آافى .  ٣٧٩



داناترين  )عليهم السالم(از همين جاست آه اهل بيت پيامبر. اند از يكديگر به ميراث برده
اى بر مرجعّيت  تأآيد ويژه )عليه السالم(باشند، از اين رو امام باقر دم به قرآن و سّنت مىمر

 از زمان )عليهم السالم(است آه دانش اهل بيت  داشته و بيان داشته)عليهم السالم(علمى اهل بيت
آن . تا به آن روز نسل بعد از نسل به آنان به ارث رسيده است)عليه السالم(حضرت آدم

 : فرمايند حضرت در روايتى مى

 نازل شد پس از آدم برداشته نشد، بلكه اين دانش به ارث )عليه السالم(دانشى آه به همراه حضرت آدم

آند   عالم اين اّمت بود و در ميان ما اهل بيت هيچ عالمى دنيا را ترك نمى)عليه السالم(على. رسيد

 اگر خداوند بخواهد بيشتر از آن را به يادگار مگر اين آه براى پسينيان خود همان دانش، يا

 .)٣٨٠(گذارد مى

 اين مطلب را آه علم ظاهر و باطن قرآن فقط و فقط مخصوص )عليه السالم(امام باقر
 به جز جانشينان يا اوصياء پيامبر : اند باشد اين گونه بيان فرموده  مى)عليهم السالم(اهل بيت

تواند اّدعا آند آه تمام دانش قرآن از ظاهر و باطن در نزد او موجود   هيچ آس نمى)ه وآلهصلى اهللا علي(اآرم

 .)٣٨١(است

دانشى است آه )عليهم السالم(همچنان آه آن حضرت به اين مطلب آه دانش اهل بيت
 :اند آه هيچ گونه خطا و اشتباهى در آن راه ندارد، اين گونه تأآيد فرموده

باشد و هيچ يك از مردم در مقام  آس در ميان مردم داراى مقام تشخيص راه حق و درست نمىهيچ 

شود مگر اين آه آن دانش و قضاوت را از ما اهل بيت فرا گرفته  قضاوت به قضاوت حّق موّفق نمى

 .)٣٨٢(باشد

رسانده و شايستگى  اين اّدعا را در جهان واقع نيز به اثبات )عليهم السالم(اهل بيت
آنجا آه به . اند خويش را براى مرجعّيت علمى عموم مسلمانان به منصه ظهور رسانده

بينيم دانشمندان از همه شهرهاى عالم اسالمى قصد زيارت اين  صراحت تاريخ مى
 .اند شان را داشته بزرگواران و آسب علم و دانش از محضر پرفيض

ّيت بخشيدن به اين مرجعّيت علمى و همچنين به  به جهت عين)عليه السالم(امام باقر
جهت ايمن سازى گروه شيعيان صالح خود از آژى و انحراف، همواره آنان را به 

 .)٣٨٣(فرمود  ترغيب مى)عليهم السالم(رجوع در مسائل علمى به اهل بيت
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 علم آن حضرت همچنين اصحاب خود را به گرفتن علم و دانش از دانشمندانى آه
 گرفته و فنون و اصول و قواعد دانش را از آن )عليهم السالم(خود را از اهل بيت
 .)٣٨٤(فرمودند اند توصيه مى بزرگواران ياد گرفته

 

 

 مؤّسسات فرهنگى. ٧

حضرت آن .  نقش بزرگى در توسعه مؤّسسات فرهنگى داشتند)عليه السالم(امام باقر
 :مدارس علمّيه بسيارى در مهمترين شهرهاى اسالمى بنيان نهادند

 بر اين مدرسه اشراف داشته و از ميان آنان )عليه السالم(خود امام باقر: مدرسه مدينه*
فقيهانى را براى حمل و نشر دانش از اين دانشگاه به ساير شهرهاى آشور اسالم انتخاب 

 .فرمود مى

آه )عليه السالم(الّتحصيالن مدرسه امام باقر  شاگردان و فارغچند تن از: مدرسه آوفه*
به دست آن حضرت تربيت شده بودند بر اين مدرسه اشراف داشته و اين مدرسه در 

هايى دست   و ارجاع دادن مردم به سوى آنان به موفقّيت)عليهم السالم(انتشار علوم اهل بيت
او .  نيز به اين حقيقت اعتراف آرده استتا آنجا آه حاآم اموى هشام بن عبدالملك. يافت

اين گونه اشاره آرده آه اين آسى است آه اهل )عليه السالم(در ضمن آالمى به امام باقر
 .)٣٨٥(اند عراق شيفته او شده

 منع نموده )عليه السالم(به همين خاطر امويان اهل عراق را از ديدار با امام باقر
 .)٣٨٦(بودند

اى از مدرسه آوفه بوده آه يكى ديگر از  اين مدرسه علمّيه شاخه: مدرسه قم* 
 .داشت  بر اين مدرسه اشراف)عليه السالم(شاگردان و دست پروردگان امام محّمد باقر

در همين زمان تحت تأثير مدرسه آوفه و قم، مدارس ديگرى نيز در مشرق جهان 
 .)٣٨٧(م، همچون مدرسه رى و خراسان به وجود آمداسال

آموختگان  بدين ترتيب آه دانش; در اين زمان مدارس سّيار ديگرى نيز وجود داشت
آمدند، به دور خود   در هر آجا و در هر شهرى آه فرود مى)عليه السالم(مكتب امام باقر

هاى علمى به  البّته اين چنين حوزه. نمودند اى تأسيس مى ا جمع آرده و مدرسهافرادى ر
                                                           

 .٣٢٨ / ٤٦بحاراالنوار .  ٣٨٤
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نسبت تعداد افرادى آه به اين آار اقدام آرده، همچنين به نسبت تعداد مردمى آه به اين 
 .آوردند محدود بوده است هاى علمى روى مى نوع حوزه

 شهرهاى مختلف اين مؤّسسات فرهنگى نقش بزرگى در تربيت فقها و مبّلغان از
 .جهان اسالم داشتند

ها   نيز متنّوع بود، بعضى از اين روش)عليه السالم(هاى فرهنگى امام باقر روش
. هاى اجتماعى بوده است هاى فردى، و بعضى ديگر داراى ويژگى داراى ويژگى

همچنان آه گاه اين فرهنگ سازى را از راه تدريس، گاه از راه فرستادن نامه و گاه از 
 .اند رسانده ق توصيه و سفارش به انجام مىطري

 تنها منحصر به فقه و اصول يا علوم )عليه السالم(فرهنگ سازى و تعليمات امام باقر
دينى به شكل خاّص نبود، بلكه علوم آن حضرت در بر دارنده همه علومى بود آه در آن 

 .)٣٨٨(.روزگار شناخته شده بود

 

  و زنده آردن روح جهاد و حماسه در اّمت)عليه السالم(امام باقر: چهارم

 نقش بزرگى در زنده آردن روح حماسه و جهاد در جان )عليه السالم(قيام امام حسين
عليه (از همين رو بود آه امام باقر. مؤمنان به خدا و پيغمبر بر ضّد حّكام ستمگر داشت

آرد تا اين آه به مردم  اد فّعاليت مى در زمينه زنده نگه داشتن اين روح قيام و جه)السالم
نيرويى انقالبى ببخشد تا بتوانند در وقت و شرايط مناسب با آن نيرو به رويارويى 

 .دشمنان بروند

به دو )عليه السالم(عمليات زنده نگه داشتن روح جهاد و انقالب در مردم توّسط امام باقر
 :يافت گونه عينّيت مى

 

 اقامه شعائر حسينى: اّول

آن . نمودند  خود به زنده نگهداشتن شعائر حسينى اقدام مى)عليه السالم(ام باقرام
 در منزل خود مجالس عزا برپا )عليه السالم(حضرت براى جّد بزرگوارش سّيدالّشهداء

توانستند جلوى آن حضرت را بگيرند، چرا آه آنان قادر  نموده و حّكام اموى نيز نمى مى
زيرا آنان يعنى طايفه مروانِى .  براى جّدش نبودند)ليه السالمع(به منع عزادارى امام باقر

و اهل بيت و يارانش را از )عليه السالم(اميه درصدد اين بودند آه ننگ قتل امام حسين بنى
 .دامن خود پاك آرده و آن را به گردن آل ابوسفيان بياندازند
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 :پيوست هاى ذيل به وقوع مى تجّسم اين شعائر حسينى با فّعاليت

 همگان را بر گريستن براى مصائب )عليه السالم( امام باقر:اقامه مجالس عزا و ماتم. ١
اش تشويق   و اهل بيت پاك و ياران برجسته)عليه السالم(جّد بزرگوار خود امام حسين

آنان نمود، تا اين آه رابطه عاطفى اّمت با آن بزرگوار در دل و جان و احساسات  مى
 :بينيم آن حضرت در روايتى فرموده است به همين منظور است آه مى. ريشه بدواند

 ;»َمن ذرفت عيناه على مصاب الحسين ولو مثل البعوضة غفر اهللا له ذنوبه«

اى اشك بيايد، خداوند گناهان او را   از چشمش به اندازه پشه)عليه السالم(هر آس در مصيبت حسين

 .)٣٨٩(خواهد بخشيد

 

 همچنين همگان را به زيارت قبر )عليه السالم( امام باقر:)عليه السالم(زيارت امام حسين. ٢
خواند، تا اين آه اين مسأله باعث عمق   فرا مى)عليه السالم(جّد بزرگوارش امام حسين

، راه و روش او، الهام گرفتن )عليه السالم(بخشيدن ارتباط اّمت با وجود مقدس امام حسين
آنندگان بر  روح قيام و انقالب از آن حضرت، و همچنين باعث پيمان بستن زيارت

 .پيمودن راه آن حضرت باشد

آن حضرت براى انجام اين آار به دوستان و مؤمنان به واليت و رهبرى خود تأآيد 
 :فرمود فراوانى داشته و مى

چرا آه زيارت او بر هر آس آه .  فرمان دهيد)عليه السالم(ىشيعيان ما را به زيارت حسين بن عل

 .)٣٩٠(حسين را امام بداند واجب است

با زيارت قبر امام )عليهم السالم(آن حضرت بر اين نكته تأآيد داشتند آه محّبت اهل بيت
از آن حضرت نقل  آميخته و جدا نشدنى است، همچنان آه در روايتى )عليه السالم(حسين

 :شده آه فرمود

 از خود رغبت )عليه السالم(هر آس محّب و دوستدار ما اهل بيت است، بايد در زيارت قبر حسين

 .)٣٩١(شناسيم پس هر آس زائر قبر حسين بود، ما وى را به دوستى خود مى. نشان دهد

 هر آس آه درباره )عليه السالم(امام باقر :)عليه السالم(سرودن شعر درباره امام حسين. ٣
سرود تشويق نموده و مقدار زيادى از اموال خود را  شعرى مى)عليه السالم(امام حسين
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آردند خرج  سرايى برقرار مى سرايانى آه در اّيام حّج در منى مراسم نوحه براى نوحه
 .)٣٩٢(آرد مى

بينيم  قيام و نهضت زنده شد، تا جايى آه مىدر اثر اين تشويقات بود آه روح 
آمد روز عاشورا را   به وجود مى)عليه السالم(هائى آه حّتى پس از عصر امام باقر قيام

دادند، چرا آه اين انقالبّيون مبدأ قيام خود را قبر  نقطه آغاز حرآت خود قرار مى
ز زيارت آن حضرت اقدام به قيام  در آربال قرار داده و غالبًا پس ا)عليه السالم(سّيدالّشهداء

 .اند و حرآت مسّلحانه نموده

 

 )عليه السالم(زنده آردن ايمان به مسأله امام مهدى: دّوم

تا آن زمان آه نامى از اسالم و جاهلّيت باشد و تا آن زمان آه حّق و باطلى وجود 
اين دو همواره داشته و هر آدام نظام و رهبر و پيرو داشته باشند، نزاع و جدال در ميان 

آند آه در آخر آار حّق بر باطل پيروز  باقى خواهد بود و اين نزاع تا آنجا ادامه پيدا مى
 و قيام ضّد ستم جهانى و فراگيرى آه آن حضرت به )عليه السالم(ظهور امام مهدى. شود

هاى مختلف اين جنگ و جدال مستمّر است آه  رساند، آخرين حلقه از قسمت انجام مى
 .آن، باطل به آّلى محو شده و ديگر آيان مستقّلى براى آن باقى نخواهد مانددر پى 

 آه يك انقالبى بزرگ است خود حرآتى مثبت و نشان از )عليه السالم(انتظار امام مهدى
آمادگى و بسيج زنده بودن روح قيام و مبارزه در منتظران دارد آه البّته اين نيز نيازمند 

بخش و آزادى بخش فراگير و نهائى  ها و نيروها براى شرآت در عملّيات نجات انديشه
 .خواهد بود

نيز به  )عليه السالم(امام باقر. اند  بر اين حقيقت تأآيد آرده)عليهم السالم(همه ائّمه اهل بيت
 تا اين تأآيد داشتند،)عليه السالم(خصوص تأآيد فراوانى بر مسأله انتظار حضرت مهدى

 .باعث عميق شدن ايمان به اين قضّيه بزرگ در انديشه و جان اّمت باشد

 :اند  در روايتى فرموده)عليه السالم(امام باقر

 

اى  گاه ستارهاند آه هر  همچون ستارگان آسمان) امامان(اند  بدانيد افرادى آه در ميان شما ستاره

نمايد اما چون با اشاره انگشت و ابرو او را به يكديگر نشان  آند ستاره ديگرى طلوع مى غروب مى

او را از شما خواهد ] به آيفر اين ناسپاسى [خداوند ] و با ترك تقيه او را به مخالفان نمايانديد[داديد 
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مساوى خواهند شد ] راى امامتعدم شايستگى ب[گرفت و فرزندان عبدالمطلب در آن زمان همه در

طلوع آرد شكر خدا را به ) قائم(آه نتوانيد يكى را از ديگرى باز شناسيد، پس هرگاه ستاره  شما 

 .)٣٩٣(جاى آوريد

 را امرى الهى و حتمى دانسته و )عليه السالم( قيام حضرت مهدى)عليه السالم(امام باقر
 .)٣٩٤(حتمى آه خداوند متعال حتمّيت آن را تأييد نموده است، قيام قائم ماستاز امور : اند فرموده

 : اند آن حضرت همچنين فرموده

اّما . گوييد اين همان است آه قائم اّمت است آشيد و مى شما همواره به سوى مردانى از ما گردن مى

دانيد آيا متوّلد   اين امر آسى را برانگيزد آه شما نمىبرد تا اين آه خداوند براى خداوند او را مى

 .)٣٩٥(شده يا نشده، خلق گرديده يا خلق نگرديده است

 :آردند آه ها را براى آمادگى در آن روز اين گونه آماده مى آن حضرت ذهن

ير و برش آنان از نيزه بيشتر هنگامى آه قائم ما قيام نمود و مهدى ما ظاهر شد، جرأت مردان از ش

 .)٣٩٦(خواهدبود

 

  و هوّيت بخشيدن به گروه صالحان)عليه السالم(امام باقر: پنجم

 به هوّيت بخشيدن به گروه صالح ياران خود و متمايز آردن )عليه السالم(امام باقر
ها و جرياناتى آه در آن روزگار موجود بود  ها، نظام هويت آنان از هوّيت ساير گروه

 .هّمت گذاشت

 از حيث نام و ويژگى، واليت و پيروى، )عليه السالم(گروه صالح ياران امام محّمد باقر
چرا . ها بود ارزشگذارى و درجه و رتبه اجتماعى داراى حقيقتى متمايز از ساير گروه

عليهم (وه در درجه اّول وابسته به اسالم و در درجه دّوم پوينده راه اهل بيتآه اين گر

 . بود)السالم

دار آردن اين وابستگى و استمرار آن داشته و  اين هويت بخشى آثار مثبتى در ريشه
چرا . ها داشت هاى رفتارى آن از طرف ديگر آثار عملى بر افكار، احساسات و فّعاليت

بع همان وابستگى بوده و در پرتو اهدافى آه براى يك هوّيت آه اين گونه امور تا
 :توان به اين موارد اشاره نمود از اين آثار مى. آرد شود حرآت مى مشّخص تعريف مى
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را   آه خود امرى فطرى است و شيعيان)عليهم السالم(احساس وابستگى به اهل بيت. ١
آرد  چنين شخصى احساس مىچرا آه . داشت تا به اين وابستگى افتخار آنند وا مى

و )صلى اهللا عليه وآله(داراى شخصّيت و وجودى برخاسته از وابستگى به اهل بيت پيامبر
 .شخصّيت و هوّيت آنان است

ها  ها و مصلحت ها، راه اين هويت بخشى نقش بزرگى در وحدت اهداف، برنامه. ٢
 عقيده براى عمل داشت و خود اين وحدت نيز نقشى اساسى در تحريك وابستگان به يك

جّدى و حرآت فّعال در جهت تحّقق اهدافى آه براى آن عقيده در نظر گرفته شده و 
 .قربانى دادن در راه آن دارد

مشّخص شدن اين هوّيت نقش بزرگى نيز در تعميق روابط برادرانه داخلى در . ٣
 تعاون چنين هوّيتى آنان را به برادرى، همدوشى، يارى و. ميان گروه صالحان داشت

همچنان آه به . داشت براى باال بردن سطح فكرى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى وا مى
 .نمود آنان قدرت و عّزت نفس عطا مى

اين هوّيت و احساس وابستگى به يك منبع قدرت، آنان را وادار به حرآت در . ٤
قعيت هاى همان هوّيت در وا جهت توسعه پايگاه مردمِى مبتنى بر اساس تقويت جلوه
هايى آه در جامعه موجود بودند  موجود، همچنين وادار به رقابت مشروع با ساير گروه

ها در جهاِن واقع  هاى پسنديده و پياده آردن آن براى پيوند افراد اّمت با مفاهيم و ارزش
 .نمود مى

 

 محورهاى وابستگى در گروه صالحان

اّولين نيروى محّرك براى ترين محور وابستگى در نزد اين گروه، و  اسالم اساسى
هاى واالى اسالمى در نزد آنان بر همه  عمل، حرآت، رفتار، روابط بوده و مصلحت

 .ها حاآم بود مصلحت

وابستگى به اسالم بود آه افراد وابسته را وادار به حرآت به سمت رهايى از قيود 
سمت هدف ها را به  گيرى هاى آم اهميت نموده و نظرها و موضع تنگ و پيمان

شود سوق  ها در زير چتر آن جمع مى اى آه همه وابستگى مشترك و افق گسترده
داد تا در سايه اين وابستگى همه روابط بر اساس هميارى، رحم، خير خواهى،  مى

و پيدايش چنين . امانت، دادگرى، بزرگوارى، دوستى و احسان متقابل شكل بگيرد
 اه روابطى ابتدا آزاد شدن از فشار ارزش

 .طلبد هايى آه زاييده آن قوانين است را مى و قوانين محدود سابق و مطامع و مصلحت



اى است آه در بر گيرنده همه آسانى است آه زبان  وابستگى به اسالم دايره گسترده
اسالم آن چيزى ... : اين گونه است آه)عليه السالم(اسالم در نظر امام باقر. به شهادتين بگشايند

 .)٣٩٧(شود ها به واسطه آن حفظ مى ج و ميراث به وسيله آن تحّقق پيدا آرده و خوناست آه ازدوا

ها و  جزئى از جامعه بزرگ اسالمى با همه جريان) شيعه(بنابراين اين گروه صالح 
ها  مذاهب فكرى و سياسى آن است و مسئولّيت دارد تا خود را در برابر همه اين جريان

 .ذاهب از شكست و اضمحالل نگهداردو م

هايى آه در آن زمان وجود  وجه مشترك يا عقيده مشترك بين اين گروه و ساير گروه
هاى آسمانى، ايمان به رسالت  ايمان به خدا، پيامبران و آتاب: داشتند عبارت بود از

 .، و ايمان به روز قيامت)صلى اهللا عليه وآله(االنبياء خاتم

هاى ديگر بودند  هاى ديگر آه وابسته به راه اين جماعت را از گروهتنها هوّيتى آه 
 .بود )عليهم السالم(ساخت وابستگى به مذهب اهل بيت متمايز و جدا مى

 يعنى برخوردارى از واليت آن بزرگواران با همه )عليهم السالم(وابستگى به اهل بيت
 تسليم بودن در برابر اوامر مراتب و مصاديق آن آه در دوست داشتن آنان، آمك به آنان،

صلى (آند آه به حّق همان اوامر و نواهى خداوند و پيامبر اآرم و نواهى آنان نمود پيدا مى

آن . هاى آن نسبت به يك انسان مسلمان است  در طول زندگى و همه عرصه)اهللا عليه وآله
 )م السالمعليه(چنان آه عقل، دل و همه رفتارهايش با روش عقيدتى و سياسى اهل بيت

امتداد واقعى رسالت اسالمى و برپا  )عليهم السالم(چرا آه اهل بيت. منطبق و منسجم شود
 در )صلى اهللا عليه وآله(هاى آن را رسول خدا دارندگان صراط مستقيم الهى هستند آه پايه

بينيم  از همين جاست آه مى. آرده استحديث ثقلين و ديگر احاديث شريف نبوى محكم 
 :فرمايد  مى)عليه السالم(امام باقر

نحن أهل بيت الرحمة وشجرة النبوة ومعدن الحكمة ، ومختلف المالئكة ومهبط «
 ;»الوحي

ما اهل بيت رحمت و درخت نبّوت، معدن حكمت، محّل رفت و آمد مالئكه و محّل نزول وحى 

 .)٣٩٨(باشيم مى

 

تر آه همان اسالم باشد، همه افراد  اين وابستگِى خاص، در برابر وابستگى گسترده
يعنى آنان به دليل داشتن . نمود گروه صالح را مكّلف به ايفاى نقش رهبر و پيشوا مى

نوعى وابستگى عالى آه ديگران از آن محروم بودند شايسته اين بودند آه براى ديگران 

                                                           
 .٢١٨ - ٢١٧ /تحف العقول.  ٣٩٧
 .٢٦٦ /ارشاد.  ٣٩٨



 در احاديثى آه قبال ذآر آن رفت اوصاف افراد )عليه السالم(باقرامام . سرمشق و الگو باشند
ها پيروى و فرمان بردارى از خداوند، تقوا،  اين گروه را بيان آرده است آه از جمله آن

اند  باشد و تأآيد نموده اداى واجبات، اجتناب از محّرمات، حسن خلق و حسن رفتار مى
 با رعايت پرهيزگارى، ورع و عمل صالح جز)عليهم السالم(آه وابستگى به اهل بيت

 .شود حاصل نمى

 

 هاى هوّيت شيعى ويژگى

 نامگذارى: اّول

ها  تعدادى از نام)عليهم السالم( به تبعّيت از پدران و اجداد مطّهر خود)عليه السالم(امام باقر
ها در آشفته  و عناوين را براى تشخيص هوّيت اين گروه و جدا آردن آنان از ديگر گروه
از آن جمله . بازاِر مخلوط شدن عناوين و اشتباه در مفاهيم براى آنان برگزيده است

 :)٣٩٩(است

 . شيعه على.١

 . شيعه فاطمه.٢

 . شيعه آل محمد.٣

 . شيعه فرزندان فاطمه.٤

عليهم (نام شيعه همواره باعث افتخار گروه صالحان و پيروان اهل بيت

چرا آه نشانه همراهى و پيروى آنان از اهل بيت پاك و مطّهرى است . است بوده)المالس

 .باشند آه به شهادت قرآن مجيد از هر پليدى و زشتى مبّرا و پيراسته مى

ابوبصير .  افراد گروه صالح را بر اين نامگذارى تبريك گفته است)عليه السالم(امام باقر

مراد نام شيعه [ مبارك باد بر شما اين اسم: آند آه فرمود  روايت مى)عليه السالم(از امام باقر

: چه اسمى قربانت شوم؟ آن حضرت فرمودند: به خدمت آن حضرت عرض آردم. ]است

و  ; )٤٠١()َفاْسَتغاَثُه الَّذي ِمْن شيَعِتِه َعَلى الَّذي ِمْن َعُدوِّه( و )٤٠٠()َوإّن ِمن شيَعِتِه الَِبراهيم(«

، آن آس آه از پيروانش بود، بر ضد آسى آه دشمن وى بود، از او يارى خواست و ابراهيم از پيروان او بود

 .)٤٠٢(پس اين نام بر شما مبارك باد

                                                           
 .٥٦، ٦٠، ٤٨، ١٤ / ٦٥بحاراالنوار .  ٣٩٩
 .٨٣ /صافات. ٤٠٠
 .١٥ /قصص. ٤٠١
 .١٣ - ١٢ / ٦٥بحاراالنوار .  ٤٠٢



پس اين نام، نام شريفى است آه خداوند متعال پيروان انبياء گذشته را بدان ناميده 

 .است

ضرت همچنين عنوان رافضه را آه پيروان حكومت به شيعه داده بودند براى آن ح

گروه ياران خود پذيرفته و هنگامى آه يكى از اصحاب به نزد آن حضرت شكايت برد 

 .)٤٠٣(»من نيز از رافضه هستم«: خوانند، آن حضرت سه بار فرمود آه ما را به اين نام مى

: عرض آردم )عليه السالم(به امام باقر: همچنين از ابوبصير روايت شده است آه گفت

ها و اموال ما را  خوانند آه به واسطه آن نام خون فدايت شوم، واليان، ما را به نامى مى

ابوبصير  »است؟ اين چه نامى«: آن حضرت فرمود. آنند حالل دانسته و ما را شكنجه مى

 :  فرمود)عليه السالم(ررافضه، امام باق: گفت

هفتاد فرد از لشكر فرعون دستور فرعون را زير پا گذاشته و به موسى گرويدند، و در ميان قوم 

قوم .  آسى فّعالتر از آنان نبود و محّبت آنان به هارون از همه آن قوم بيشتر بود)عليه السالم(موسى

 پس خداوند متعال به موسى وحى آرد ناميدند،) سرپيچى آنندگان از حكومت(موسى آنان را رافضه 

آه اين نام را براى اين گروه در تورات ثبت آن، چرا آه من اين نام را به آنان بخشيدم، پس بدانيد آه 

 .)٤٠٤(اين اسمى است آه خداوند متعال آن را به شما اعطا نموده است

ى نيز براى گروه شيعه هاى ديگرى مانند مؤمن و موال توان به نام در اينجا مى

 .)٤٠٥(اند ها اشاره آرده  به بعضى از آن)عليه السالم(اشاره نمود آه امام باقر

 

 صفات: دّوم

 افراد گروه صالح را با توصيفات خاّص وصف آرده آه به )عليه السالم(امام باقر

 : از آن جمله است)٤٠٦(واسطه آن از ديگران شناخته بشوند

 .اليمين اصحاب. ١

 .خيرالبرّيه. ٢

 .اولياءالّله. ٣

 .ُشَرط الّله. ٤

 .الّله اعوان. ٥
                                                           

 .١٥٧ /محاسن.  ٤٠٣
 .١٥٧ /محاسن.  ٤٠٤
 .١٦ / ٦٥بحاراالنوار .  ٤٠٥
 .٤٤، ٥٨، ٣٠، ٦٥/٢٩بحاراالنوار .  ٤٠٦



 

 جايگاه گروه صالحان: سّوم

جايگاه آشيد   براى گروه صالحى آه نام شيعه را با خود يدك مى)عليه السالم(امام باقر

 .اى در زندگى دنيا و آخرت ذآر نموده است و مرتبه

عليه (شيعيان امام باقر( افراد گروه صالح :جايگاه گروه صالحان در زندگى دنيا. ١

، در دو عرصه نفسانِى داخلى، و عرصه خارجى و عملى مراحل )و اهل بيت)السالم

ه و در شرايطى آه دشوارى را پشت سر گذاشته و از امتحانات، سربلند بيرون آمد

رهبرانشان از جهات مختلف مورد تعقيب و محاصره قرار گرفته بودند، راه اهل 

به همين جهت بود آه در دنيا .  را وا ننهاده و از طريقه حّق منحرف نشدند)عليهم السالم(بيت

عليه (امام باقر. ـ آه محّل امتحان و آزمايش است ـ داراى منزلت و مقامى رفيع گشتند

 :فرمايد در اين روايت از اين مقام پرده برداشته مى)مالسال

العّز في الدنيا والدين ، والُفلج في : اّن اهللا عّزوجّل أعطى المؤمن ثالث خصال «

 ;»اآلخرة ، والمهابة في صدور العالمين

رستگارى در آخرت و عّزت در دنيا و دين، : خداوند متعال به مؤمن سه خصلت عطا فرموده است

 .)٤٠٧(هيبت و عظمت در دل جهانيان

 وارد مسجدالحرام شده و گروهى از يارانش را در آن )عليه السالم(روزى امام باقر

 :سپس فرمودند. امام به آنان نزديك شده و به آنان سالم آردند. مسجد ديدند

انتم ُشرط اهللا ، وأنتم أعوان اهللا ، وأنتم أنصار . . . واهللا اّني ألحبُّ ريحكم وأرواحكم «

 )عليه السالم(قال أمير المؤمنين. . . اهللا ، وأنتم السابقون األولّون والسابقون اآلخرون 

أال وإّن لكل شيء شرفًا ، وشرف الدين الشيعة ، أال وإنَّ لكل شيء عمادًا وعماد الدين 

 ;»...المجالس مجلس شيعتناالشيعة ، اال وإّن لكل شيء سيدًا وسّيد 

شما مأموران خدا، ياران خدا ... دارم به خدا سوگند آه من حّتى بوى شما و ارواح شما را دوست مى

بدانيد :  فرموده است)عليه السالم(اميرالمؤمنين على... و در ميان اّولين و آخرين از پيشتازان هستيد

گاهى دارد و  بدانيد آه هر چيز تكيه. ن هستندآه هر چيزى داراى شرافتى است، و شرافت دين شيعيا

                                                           
 .١٦ / ٦٥بحاراالنوار .  ٤٠٧



بدانيد آه هر چيز سرورى دارد و سرور مجالس، مجلس شيعيان . گاه دين شيعه هستند تكيه

 .)٤٠٨(ماست

بودند آه امام  )عليهم السالم(و اين گروه نيز خود سمبل و معيار عينى در واليت اهل بيت

 :موده است فر)عليه السالم(باقر

 ;»آونوا النمرقة الوسطى يرجع اليكم الغالي ويلحق بكم التالي«

 .)٤٠٩(همواره از گروه ميانه باشيد آه تندرو به سوى شما باز گردد و آند رو خود را به شمابرساند

  اين گروه به دليل سربلند بيرون آمدن از:جايگاه گروه صالح در زندگى آخرت. ٢

امتحان الهى و پايدارى و ثبات قدم بر صراط مستقيم الهى در همه ابعاد زندگى از جهت 

هاى  فكر و احساسات، رفتار، و از جهت ايثار و بذل جان و مال در راه دفاع از ارزش

عليهم (و اهل بيت)صلى اهللا عليه وآله(هاى آن را قرآن آريم و رسول اآرم اسالمى ـ آه پايه

 .اى در زندگى آخرت هستند اند ـ، داراى جايگاه ويژه نا نهاده اطهار ب)السالم

ها و مراتب آن است آه خداوند متعال آنان را در نزد خود  از جمله اين جايگاه

 :اند  فرموده)عليه السالم(امام باقر. دارد گرامى مى

 

آه صورت ... انگيزد خداوند متعال در روز قيامت شيعيان ما را در حالى از قبرهايشان برمى

هايشان بدل به آرامش شده،  درخشد، ترس هايشان مانند ماه در شب چهاردهم يعنى بدر آامل مى

اند، همه مردم در حال ترس  هايشان پوشيده و امن و امان را از خداوند متعال دريافت نموده عورت

. ، اّما آنان را اندوهى نيستاند همه مردم در حال حزن و اندوه. ترسند ها نمى اند، اّما آن و وحشت

آنان نه با پاى پياده، بلكه سوار بر شترانى بال دار آه از جنس طال و داراى درخشش است محشور 

تر از حرير  هاى آن شتران از ياقوت سرخ و نرم شوند آه بدون زحمت رام آنان شده گردن مى

 .)٤١٠(دارند د متعالها به خاطر ارزشى است آه اين گروه در نزد خداون همه اين. است

 :اند آن حضرت همچنين فرموده

ُقْل يا ِعباِدَي الَّذيَن َأْسَرُفوا َعلى (وفي شيعة ولد فاطمة أنزل اهللا هذه اآلية خاصة «
  ;) ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحيمَأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة الّلِه ِإنَّ الّلَه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجميًعا ِإنَُّه

                                                           
 .١٦ /المصطفى بشارة.  ٤٠٨
 .١٧٨ / ٦٥بحاراالنوار .  ٤٠٩
 .٥٦ / ٥٥المصطفى  بشارة.  ٤١٠



 -ايد روى روا داشته آه بر خويشتن زياده-اى بندگان من «: بگو :آيه پنجاه و سوم سوره مبارآه زمر

آمرزد، آه او خود آمرزنده مهربان  در حقيقت، خدا همه گناهان را مى. از رحمت خدا نوميد مشويد

 .)٤١١(نازل شده است)معليها السال(است تنها درباره شيعياِن فرزندان فاطمه

 روايت نموده است آه )صلى اهللا عليه وآله( همچنين از پيامبر خدا)عليه السالم(امام باقر
 :فرمود

 ;»انَّ عليًا وشيعته هم الفائزون«

 .)٤١٢(اند آه در روز قيامت داراى رتبه فائزان يا رستگاران خواهندبود على و شيعيان او همانان

اين منزلت و مرتبتى است آه افراد گروه صالحى آه تبعّيت از راه امامان خود آرده 
هاى الهى در زندگى  و فرمانبرداران خداوند متعال هستند به خاطر پياده آردن ارزش

 .دنيا در آخرت به آن دست خواهند يافت

 

 روابط گروه صالحان و سازماندهى )عليه السالم(امام باقر: ششم

گروه صالحان از سه قسمت اصلى رهبرى، پيشگامان و بدنه تشكيل شده بود آه 
زد آه بر همه افراد و در  هايى دور مى ها در محدوده مفاهيم و ارزش روابط ميان آن

 .همه سطوح حاآم بود

هاى ديگر روابطى داشتند آه اهداف و مصالح  و هر آدام از اين سه قسمت با گروه
 .گرفت تر و راهى بزرگتر در بر مى شترك آن روابط را در ضمِن افقى گستردهم

گروه صالحان روابط ديگرى، همچون رابطه با اديان ديگر از اهل آتاب و اهل ذّمه 
 .و معاهدان نيز داشتند

 

 روابط داخلى گروه صالحان. ١

عليه (م رهبرى هميشه در وجود امام معصو:رابطه ميان رهبرى و پيشگامان. الف

آه بر ساختار و توجيه و ارشاد گروه صالحان اشراف آامل داشت نمود پيدا )السالم
اين رهبرى مسئوليت تنظيم شئون مختلف اين گروه را به عهده داشته و تنها . آرد مى

 .ها بوده است ها و وضع قوانين براى آن مرجع در صدور فرامين، اّتخاذ خّط مشى

هاى اين گروه در همه شهرها و بالد عالم اسالم امتداد يافته بود، لذا  و چون شاخه
 به عنوان رهبر از طريق همين پيشگامان بيدار )عليه السالم(روابط ميان افراد جامعه و امام

                                                           
 .٢٩ /قرب االسناد.  ٤١١
 .٣١ / ٦٥بحاراالنوار .  ٤١٢



 در ميان جامعه بوده و از سويى به امام )عليه السالم(و مخلص آه به صورت وآيالن امام
آنان با ايفاى چنين نقشى . گرديد آمدند انجام مى ز خواّص او به شمار مىنزديك بوده و ا

 .بر ساير افراد جامعه اشراف آامل داشتند

ها   وقت بسيارى براى توجيه نمودن اين گروه پيشگام و ارشاد آن)عليه السالم(امام
 اى و همچنين نمود و اين مهم از راه جلسات مستقيم روزانه و جلسات دوره صرف مى

 .گرفت از طريق مكاتبه صورت مى

 

 در شهر مدينه همچنين در )عليه السالم( امام:روابط بين رهبرى و بدنه گروه صالحان. ب 
اهل . شهرهاى ديگر عالم اسالم روابط مستقيم و يا غير مستقيمى با اين دسته افراد داشت

رت رفته و با مدينه و يا اهالى ساير شهرهاى اسالمى گاه و بيگاه به مالقات آن حض
ها رفته و با آنان مالقات  آن حضرت نيز گاه به ديدار آن. آردند ايشان ديدار مى

بخشى از مردم نيز آه در شهرهاى ديگر ساآن بوده و امكان آمدن به مدينه . فرمود مى
گذشته از اين . آردند را نداشتند، در موسم حّج و يا ساير سفرها با آن حضرت ديدار مى

ها را  نوشتند تا اين آه روابط ميان خود و آن ها نامه هم مى بعضى از آنآن حضرت به 
ريزى   براى برقرارى اين روابط برنامه)عليه السالم(امام باقر. حفظ آرده و دوام بخشند

آن حضرت . آرده و بر آنان الزم آرده بود آه هميشه به ديدار آن حضرت بيايند
 :اند فرموده

بيايند و در دور آن ] آعبه[ها  ن جهت دستور داده تا به سوى اين سنگخداوند متعال مردم را بدي

طواف آنند تا اين آه پس از آن به سمت ما بيايند و ما را از واليتمندى خود نسبت به ما آگاه آنند و 

 .)٤١٣(يارى خود را به ما عرضه دارند

 آامل شدن عمل حّج به ديدار امام ;»امتمام الحج لقاء اإلم«: اند آن حضرت همچنين فرموده

 .)٤١٤(باشد مى

بنابر اين روابط بين امام و بدنه شيعه از طريق وآيالن آن حضرت آه پيشگامان 
 .شده است گروه شيعه بودند همچنين از طريق نامه نگارى انجام مى

 

 تأآيد بسيارى بر ادامه و استمرار روابط )عليه السالم( امام باقر:روابط ميان افراد. ج 
 :اند بين افراد گروه صالحان داشته و در اين رابطه فرموده

                                                           
 .٥٤٩ / ٤آافى .  ٤١٣
 .٥٤٩ / ٤آافى .  ٤١٤



شود، و  چرا آه اين آار باعث زنده شدن امر ما مى. هاى خود با هم ديد و بازديد آنيد در خانه

 .)٤١٥(آند اى را رحمت آند آه امر ما را زنده خداوند بنده

 همچنين از جدائى و بريدن از يكديگر به شّدت نهى آرده و )عليه السالم(باقرامام 
آنند مگر اين آه در روز سّوم  هيچگاه دو مؤمن بيش از سه روز با يكديگر قهر و جدايى نمى:اند فرموده

 .)٤١٦(آنم من از هر دوى آنان ابراز بيزارى مى

اى فرزند رسول خدا، فرمايش شما در رابطه با ظالم، : به آن حضرت عرض شد
آنيد؟ امام  شود آه شما از وى ابراز بيزارى مى اّما مظلوم را چه مى. صادق است

: رود تا به او اظهار آند شود آه به سوى ظالم نمى مظلوم را چه مى:  در پاسخ فرمودند)عليه السالم(باقر

 .)٤١٧(ام و گناه را به گردن خود بيندازد تا در ميان دو مؤمن صلح و سازش ايجادآند من بر تو ستم آرده

 

 

 

 

 اصول روابط داخلى

 امام معصوم رهبر رّبانى گروه صالحان است :)عليه السالم(پيروى مطلق از امام. الف 
ها و  مه ريزىهيچ يك از برنا. ها اشراف آامل دارد وى آسى است آه بر همه شئون آن

ها بدون رجوع به امام و پيروى از دستورات آن حضرت و خير خواهى از  خّط مشى
 )عليه السالم(بينيم امام باقر اينجاست آه مى. دل و جان براى امام شرعًا تحّقق نخواهد يافت

 نقل فرموده آه آن )صلى اهللا عليه وآله(روايتى از جّد بزرگوار خود حضرت رسول اآرم
 : مودحضرت فر

خداوند عّز و جّل هيچ يك از اولياء خود را در حال اطاعت از امام و پيشوايش و دلدادگى در گرو 

 .)٤١٨(بيند مگر اين آه جايگاه آن بنده و ولّى خدا با ما در درجه رفيق اعلى خواهد بود فرمانش نمى

 

 از جّد بزرگوار خود )عليه السالم(قر امام با:قاعده آّلي حّب في الّله و بغض فى الّله. ب 
 : روايت آرده آه آن حضرت فرمود)صلى اهللا عليه وآله(حضرت رسول خدا

                                                           
 .٢٢ / ١خصال .  ٤١٥
 .١٨٣ / ١خصال .  ٤١٦
 .١٨٣ / ١خصال .  ٤١٧
 .٤٠٤ / ١آافى .  ٤١٨



وّد المؤمن للمؤمن في اهللا من أعظم شعب اإليمان ، وَمن أحّب في اهللا ، وأبغض في «
 ;»اهللا ، وأعطى في اهللا، ومنع في اهللا فهو من أصفياء اهللا

هاى ايمان  منى ديگر فقط براى جلب رضايت خدا، از بزرگترين شاخهعالقه و محّبت مؤمن به مؤ

است و هر آس فقط براى رضايت خدا ابراز محّبت آرده و فقط براى رضاى خدا ابراز دشمنى 

نمايد، براى رضاى خدا بذل و بخشش نمايد و براى رضاى خدا از داد و دهش دست بردارد، پس 

 .)٤١٩(است هىچنين آدمى از اصفيا يا برگزيدگان ال

 

 محّبت و دوستى دو رآن اساسى روابط داخلى گروه صالحان :محّبت خالصانه. ج 
 .)٤٢٠(بورز در دوستى به مؤمن اخالص: اند  فرموده)عليه السالم(لذا است آه امام باقر. است

 

 :اند فرموده )عليه السالم( امام باقر:از خودگذشتگى براى احقاق حّق برادران دينى. د 

ترين اخالق پيشوايان و شيعيان بافضيلت ما، عمل آردن به تقّيه و از خود گذشتگى در احقاق  شريف

 .)٤٢١(حقوق برادران است

 هميارى اجتماعى. ح 

 همكارى و پشتيبانى. و 

 

 : اند  فرموده)عليه السالم( امام باقر:استمرار روابط. ز 

گذشت از آنكه به تو ظلم آرده و برقرارى روابط با : سه چيز است آه از مكارم دنيا و آخرت است

 .)٤٢٢(آنكه با تو قطع رابطه آرده، و بردبارى هنگامى آه از روى نادانى مورد اهانت قرار گرفتى

را دشنام نداده، محروم ننموده و به او بدگمان هرگز او ; مؤمن برادر مؤمن است: و نيز فرموده است

 .)٤٢٣(شود نمى

 

 هاى اسالمى  روابط با ساير گروه. ٢

 همواره مبتنى بر همزيستى و برخورد باز با عاّمه )عليه السالم(سيره امام باقر. ١
نبودند، اّما از  )معليهم السال(مسلمانان بود آه اگرچه معتقد به حّق واليت و امامت اهل بيت

                                                           
 .٢٦٣ /محاسن.  ٤١٩
 .٢١٣ /تحف العقول.  ٤٢٠
 .٢٥٢/االخبار  جامع.  ٤٢١
 .٢١٤ /تحف العقول.  ٤٢٢
 .٢١٦ /تحف العقول.  ٤٢٣



آمدند به همين جهت گروه ياران امام نيز با  زمره دشمنان آنان نيز به حساب نمى
 .اند اى داشته هاى بسيارى از مسلمانان روابط گسترده گروه

هايى آه دشمن   در برخورد با گروه)عليهم السالم(روابط منفى با دشمنان اهل بيت. ٢
همچنين . ه غالب روابط گروه صالحان بوده است بودند، وج)عليهم السالم(اهل بيت

هايى آه صاحبان بدعت، غاليان و ياوران نظام ستمگر وقت بودند آه همه آنان  گروه
 .شدند  محسوب مى)عليهم السالم(جزو دشمنان اهل بيت

اّما در هر آدام از موارد، ميزان قطع ارتباط و دشمنى با آنان، بسته به شرايط زمان 
است، در هنگامى آه شرايط براى روابط منفى مناسب نبوده است، و مكان بوده 

شده، همان تقّيه و   براى گروه صالح برگزيده مى)عليه السالم(اى آه از نظر امام رابطه
در برخورد با منافق، با : اند  در روايتى فرموده)عليه السالم(امام باقر. سازش با آنان بوده است

 .)٤٢٤(زبان از در سازش درآ

هاى عاّمه آه براى اسالم و همچنين گروه ياران صالح امام  مشارآت در فّعاليت. ٣
داراى مصلحت بوده است، آه خود امرى مطلوب بوده و به وابستگى آنان به اهل 

 .رسانده است  ضررى نمى)عليهم السالم(بيت

 

 روابط با اهل ذّمه. ٣

اى براى روابط گروه ياران صالح خود با اهل ذّمه ترسيم   روّيه)عليه السالم(امام باقر
. آميز باهم داشته و با يكديگر دشمنى نكنند اند، بر اين اساس آه همزيستى مسالمت نموده

 : اند آن حضرت فرموده

 

شود، همچنين اموال  ها بر ما حرام مى هنگامى آه آنان جزيه را بر خود پذيرفتند، اسير آردن آن... 

 .)٤٢٥(گردد ها بر ما حالل مى ها بر ما حرام شده و ازدواج با آن نآ

 : اند  همچنين فرموده)عليه السالم(امام باقر

 مرد ديگر را در ذّمه خود پناه دهد سپس او را بكشد، در روز قيامت در حالى ]مسلمانى[اگر مرد

 .)٤٢٦(نمايد شود آه پرچم غدر و پيمان شكنى را بر دوش خود حمل مى محشور مى

                                                           
 .٢١٣ /تحف العقول.  ٤٢٤
اين گونه مشهور شده آه ازدواجى آه با ) عليهم السالم(، البّته در نزد دانشمندان مكتب اهل بيت٢١٠ /تحف العقول.  ٤٢٥

 .باشد اهل ذّمه جائز است فقط ازدواج موّقت و متعه مى
 .٣١ / ٥آافى .  ٤٢٦



آن حضرت همچنين دست درازى ظالمانه و غاصبانه بر اموال و مايملك اهل ذّمه يا 
 .)٤٢٧(اند يدن از آنان، همچنين غّش در معامله با آنان را حرام دانستهدزد

آن حضرت همچنين محترم شمردن احكام فقهى و مدنى همچنين احكام قضائى و 
 .)٤٢٨(اند تقسيم ارث را حّتى اگر با شريعت اسالمى مخالف باشد مورد توصيه قرار داده

 

 رابطه با آّفار. ٤

بوده ) بيزارى(درباره رابطه با آّفار همواره اصل اساسى مبتنى بر قاعده برائت 
. نمايد اى است آه مرز ميان اسالم و آفر را مشّخص مى است، چرا آه اين همان قاعده

باشد و هر نوع پشتيبانى  پس هيچ گونه آمك و هميارى با آّفار براى مسلمانان جايز نمى
 . بر مسلمانان حرام استاز آنان

و از لوازمى آه برائت و بيزارى نيازمند آن است مقاومت در برابر آّفار و بلكه در 
عليه (به همين خاطر است آه امام باقر. باشد هنگام ضرورت روبرو شدن با آنان مى

شيعيان خود را به فروختن اسلحه به مسلمانان ديگر به جهت جنگ با آّفار تشويق )السالم
بوده )عليهم السالم(اند، حّتى اگر خريداران سالح از دشمنان اهل بيت آرده ترغيب مىو 

 به منزله دفع دشمن مشترك و دور آردن )عليه السالم(باشند، چرا آه اين آار در نظر امام
 .آرد خطرى بود آه آيان نظام اسالمى را تهديد مى

 

  صالحان و سيستم امنّيتى گروه)عليه السالم(امام باقر: هفتم

 اهتمام خاّصى به سازمان امنّيتى گروه ياران صالح خود داشتند تا )عليه السالم(امام باقر
هاى  بدين وسيله سالمت افراد اين گروه و آيان آن را از متالشى شدن و تصفيه حساب

تا افراد گروه در حرآت اصالحى خود آزاد بوده و بتوانند انجام وظيفه . خونين حفظ آنند
 اين احتياط و رعايت مسائل امنّيتى آثار مثبتى در سالمتى عقيده و سالم ماندن .نمايند

هاى اسالمى در جامعه داشت، چرا آه آوچكترين  شريعت، همچنين سالم ماندن ارزش
شد، منجّر به زندان، آشتن و يا تبعيِد  خللى آه در وضع امنّيتى گروه صالح پيدا مى

ثير مثبت بودند، و در نتيجه، نبودن اين افراد شد آه در جامعه داراى تأ آسانى مى
نمود تا افكار و عقايد خود را در ميان جامعه  بهترين فرصت را براى منحرفان آماده مى

چرا . پخش نموده، فكر جامعه را متشّنج آرده و در جان و دل مردم اضطراب ايجاد آنند
                                                           

 .٥٦٨ / ٥آافى .  ٤٢٧
 .٣١٩ / ٢٦الّشيعه  وسائل.  ٤٢٨



عليهم ( صالح پيروان اهل بيتديدند آه وابسته به گروه آه ميدان را خالى از مصلحانى مى

 .بودند )السالم

شد آه در  اهمّيت دادن به نظام امنّيتى باعث تضمين بقاى رهبرى گروه هم مى
ها بماند و  آرد، تا اين رهبرى در ميان آن  تجّلى پيدا مى)عليه السالم(شخص امام معصوم

ها انجام   به آنهاى شريعت در جهت ارشاد و توجيه و تربيت و تعليم احكام دين و راه
 .وظيفه نمايد

توان آن را  هاى خاّص خود بوده آه مى ها و ويژگى اين نظام امنّيتى داراى نشانه
 :در چند نقطه ذيل برّرسى نمود

 تقّيه. ١

ها را به  تقّيه به جهت آثار مثبتى آه در خّط سير گروه صالحان داشته و حرآت آن
آاست  جلوگيرى حكومت نسبت به آنان مىسوى اصالح جامعه آسان نموده و از فشار و 

 .مورد تأييد شريعت اسالم قرار گرفته است

تقّيه موارد بسيارى دارد آه بسته به شرايطى آه فرد و يا گروه صالح را احاطه 
هاى حكومتى  گيرى حاآم و يا دستگاه آرده از نظر قّوت و ضعف، يا از نظر موضع

 .باشد  پيروان متغير مى يا گروه)عليه السالم(نسبت به شخص امام

التقّية في آل «:  است آه فرمود)عليه السالم(در عمل به تقّيه قاعده اساسى قول امام باقر

 .)٤٢٩(شود تقّيه در هر ضرورتى واجب مى; »ضرورة

استحباب و پس آنچه آه حدود بهره جوئى از تقّيه و عمل به آن را از نظر وجوب يا 
 .نمايد، ضرورت است از حيث تعداد دفعات عمل به آن روشن مى

و از آنجا آه هدف از تقّيه نگهدارى از ريختن خون است و از آن در حفظ جان در 
مواردى آه از دست دادن جان ضرورى نبوده و تأثيرى بر سير حرآت اصالح و تغيير 

 از آن برآورده نشود و باعث حفظ رود، در جايى آه اين چنين هدفى ندارد به آار مى
 .خون نگردد تقّيه واجب نيست

إنما جعلت التقّية ليحقن بها الدماء ، فإذا «: اند  در اين رابطه فرموده)عليه السالم(امام باقر

هنگامى آه به پس . ها را از ريخته شدن نگاه دارد  تقّيه به خاطر اين وضع شده آه خون;»بلغ الّدم فال تقّية

 .)٤٣٠(حّد ريخته شدن خون رسيد ديگر تقّيه واجب نيست

 :توان به اين موارد ذيل اشاره نمود از موارد تقّيه مى

                                                           
 .٣٩٩ / ٧٢بحاراالنوار .  ٤٢٩
 .٣٩٩ / ٧٢بحاراالنوار .  ٤٣٠



آند آه با  اى غير اسالمى زندگى مى الف ـ اگر معتقد به دين اسالم در جامعه
همچنين اگر . خود را آتمان نمايدمسلمانان سر جنگ و ناسازگارى دارند بايد اعتقاد 

آند آه مخالف يا دشمن اهل  اى زندگى مى  در جامعه)عليهم السالم(معتقد به مذهب اهل بيت
عليهم ( بوده و آشتن يا شكنجه و آزار هر آس آه منسوب به اهل بيت)عليهم السالم(بيت

دانند، بايد عقيده خود  و وابسته به آنان باشد يا عقيده آنان را ترويج نمايد حالل مى)السالم
 .را در برابر آنان آتمان نمايد

يا در مواردى آه ابراز عقيده اين معتقد منجّر به طرد اين فرد از جامعه و عدم 
تأثيرپذيرى جامعه از قول و فعل آن شخص شود و در هر صورت موجب سّد راه و 

 .رددگ مزاحمت در مسأله مهم اصالح و تغيير جامعه شود، تقّيه واجب مى

 .ب ـ آتمان احكام فقهى اگر منجّر به ضرر بزرگى شود

 .ت ـ آتمان آراء سياسى

 .ث ـ آتمان اسرار سياسى

هايى آه براى اصالح جامعه و تغيير آن مهّيا شده  ها و خّط مشى ج ـ آتمان برنامه
 .است

ه شود آ شود آه تحقق تقّيه به آتمان اين موارد، و گاه مى در همه اين موارد گاه مى
 .باشد ها مى تقّيه به تظاهر به عملى بر عكس آن

به عبارت ديگر تقّيه سازش با مخالفين يا دشمناِن گروه صالح است تا بدين وسيله از 
 .شود ها در رونِد اصالح جامعه جلوگيرى دشمنى و اذّيت و اخالل آن

رود يكى مط.بنابراين تقّيه جايگاهى متوازن و حّد وسط بين دو حالت ناپسند است
شدن از جامعه و دور شدن از ميدان اصالحگرى، و دّوم حالت رودررويى درگيرى 

بندى به اصل تقّيه منجّر به يكى از اين دو  چرا آه در بسيارى از موارد عدم پاى. مستقيم
حالت خواهد شد و در هر دو صورت، انسان مؤمن به اهدافى آه در زندگى اجتماعى 

بندى به اين اصل منجّر به متوّقف  شود آه عدم پاى  مىخود دارد نخواهد رسيد، و گاه
نشينى و در نهايت دست برداشتن از طى راه مستقيم يا  شدن عملّيات اصالحى يا عقب

 .گردد انحراف از آن مى

هاى غلّو و  مطرود شدن و ترك جامعه در بعضى از موارد منجّر به افتادن در دام
اى روى  ه براى حرآت اسماعيلّيه چنين مسألهشود همچنان آ گرايش به فرقه باطنى مى

 .داد



هاى  و اّما رودررويى مستقيم با دستگاه حاآم منجّر به ضعيف شدن در برابر شيوه
در صورتى آه گروه صالح . بار يا مكارانه و گمراه آننده حكومت خواهد گرديد خشونت

 .ده بودبراى فرو رفتن در گرداب جنگ و مواجهه مستقيم با حكومت آماده نش

 توانست با تأآيد بر اصل تقّيه، امنّيت گروه ياران صالح خود را )عليه السالم(امام باقر
را با  آنجا آه توانست پايگاه مردمى اين گروه را گسترش داده و گروه. فراهم نمايد

را در )عليهم السالم(بيت همچنين دانش اهل. اضافه آردن افراد و آادرهاى جديد تقويت نمايد
ه انتشار داده و باعث شيوع فضيلت و مكارم اخالق در جامعه شود، بدون اين آه به جامع

هاى عمومى خود در عرصه  حّكام براى ترور، دستگيرى و يا جلوگيرى از فّعاليت
 .بدهد تدريس و ديدار با مردم و شيعيان فرصتى

 مجبور شود، تا آنجا آه شخص حّد و مرز تقّيه گاه به مسائلى خاّص نيز آشيده مى
به تظاهر به ديوانگى شده تا بتواند جان خود را حفظ نموده و جماعتى را آه به آن 

البّته اين حالت بسيار نادر است و به . وابسته است از خطر نفوذ و آزار دشمن حفظ نمايد
 به جابر بن يزيد جعفى )عليه السالم(توان به دستور امام باقر اى از آن مى عنوان نمونه
اى نوشت و در آن اين دستور را به جابر   به جابر نامه)عليه السالم(امام باقر. داشاره نمو

پس از رسيدن نامه امام، هنگامى آه جابر بن يزيد جعفى به شهر آوفه داخل شد، . داد
پس از چند روز . هيچگاه در حال خوشحالى و خنده ديده نشد و به ديوانگى تظاهر نمود

اى از هشام بن عبدالملك   به جابر بن يزيد جعفى، نامه)يه السالمعل(از رسيدن نامه امام باقر
اّما هنگامى آه . به حاآم آوفه رسيد آه در آن دستور قتل جابر بن يزيد جعفى آمده بود

بنابراين قتل او را . والى قصد جان او را آرد، وى را در حالت جنون و ديوانگى ديد
 .)٤٣١(ترك نمود و از وى درگذشت

 

 آتمان اسرار. ٢

 و گروه ياران آن حضرت را احاطه آرده بود، آنان )عليه السالم(شرايطى آه امام باقر
اسرار : فرموده است )عليه السالم(را وادار به آتمان اسرار ساخته بود، تا جايى آه امام باقر

 .)٤٣٢(]ما را به آشتن ندهيد[هاى ما سوار نكنيد  ما را مخفى داريد و مردم را بر گردن

ها و  ها، جريان اين نكته با توّجه به اين آه گروه صالحان به وسيله گروه
هاى آنان  هاى امنّيتى احاطه شده بود آه دائمًا پيگير سخنان و آارها و فّعاليت دستگاه

                                                           
 .٢٨٣ / ٤٦ار بحاراالنو.  ٤٣١
 .٢٢٥ / ٧١بحاراالنوار .  ٤٣٢



 تا بدين وسيله، آوازه نيكوى ها بودند ها و فرصت بوده و به دنبال سوء استفاده از رخنه
ها  اين گروه را از نظر عقيده، احكام و رفتار در چشم مردم زشت جلوه داده و نقش آن

به همين دليل بود آه اين گروه محتاج به . را در زندگِى جامعه محدود و آمرنگ نمايند
فضائل و حال چه آن اسرار از زمره . اى نسبت به مسأله آتمان اسرار بودند عنايت ويژه

 آه عقل مخالفين گنجايش و آشش تحّمل آن را نداشت بوده، يا )عليهم السالم(مكارم اهل بيت
در رابطه با اسرار سازمانى گروه مانند تعداد نفرات و ميزان ذخاير مالى، همچنين 

پيشگامانى آه بر روند اوضاع اثر مثبت داشتند ، يا از اسرار روابط و   اسامى وآال، يا
هاى طرح شده براى  مشى ريزى و خّط همچنين اسرار سياسى آه با برنامهديدارها، 

هائى آه  اصالح و تغيير وضع سياسى و اجتماعى موجود، يا اسرار مربوط به زمان
 .ها باشد شد و مانند اين براى انجام عملّيات در نظر گرفته مى

يت اختفا و پوشيدگى هاى مهّم خود را با نها گيرى  موضع)عليه السالم(بنا بر اين امام
ها را حرام  مثال زمانى آه رفتن به نزد سالطين و آمك به آن. دادند انجام مى

دادند آه جز آنان آه به آن  خواندند، اين تحريم را به صورتى محدود انتشار مى مى
 .گرديد حضرت نزديك بودند، آس ديگرى از آن مّطلع و خبردار نمى

اى بود آه حكومت وقت اصال از  زيد به گونهريزى آن حضرت براى قيام  برنامه
آن مّطلع نشد، بلكه بسيارى از افراد وابسته به گروه صالحان نيز از اين مسأله مّطلع 

آردند، تا بدين وسيله به  آن حضرت فقط به ستايش از شخصّيت زيد اآتفا مى. نشدند
هاى  گيرى صورت غير مستقيم نظرها را به سوى او جلب آرده و او را براى موضع

 .آينده آماده نمايند

اى محدود و در نزد بعضى از اصحاب خود از مختار   در دايره)عليه السالم(امام باقر
دانسته و قيامش را تأييد )عليهم السالم(نيز ستايش و تمجيد آرده و او را از مواليان اهل بيت

 .نمودند

ها اعتماد   محدود و در نزد آسانى آه به آناى  جز در دايره)عليه السالم(امام باقر
دانست آه اسرار را جز در وقت مناسب  داشته و مورد وثوق آن حضرت بوده و مى

 را )عليه السالم(سازند به هيچ عنوان به صورت علنى مسأله امامت امام صادق آشكار نمى
 .پس از خود آشكار ننمودند

 

 ايجاد توازن در رابطه با حاآمان. ٣



قطع ارتباط با )عليهم السالم(هاى بارز ائّمه اهل بيت ز خصوصّيات و ويژگىيكى ا
به افراد  )عليه السالم(هاى امام باقر باشد، دستورات و راهنمايى حاآمان جائر و ستمگر مى

هاى آن  گروه صالح نيز تأآيد بر قطع ارتباط با حاآمان ستمگر به همه اشكال و صورت
ها عبارتند  ا ستمگر منجّر به چندين امر خواهد شد آه آنداشته است، چرا آه همكارى ب

 :از

 .الف ـ تقويت ستمگر و آمك رسانى به ارآان منحرف دولت او

ب ـ ادامه يافتن آارهاى انحرافى آه جامعه به دليل واقعّيت منحرف خود به آن ميل 
 .داشت

ا آه در آنند چر ت ـ تأثيرپذيرى آسانى آه با حاآم ستمگر ارتباط بر قرار مى
بعضى از اوقات حاآمان ستمگر به وسيله طمع در مال، پست و مقام و منزلت و شأن 

نمودند آه اين  هاى متنّوعى براى اطرافيان خود فراهم مى ها و فريب اجتماعى حيله
مسأله در رابطه با افراد گروه شيعه ممكن بود در دراز مدت به شانه خالى آردن از 

 .شد منجّر مىوابستگى به گروه صالحان 

ث ـ حتى گاه شخصى آه عضو گروه صالح بوده و با حاآم ستمگر روابط برقرار 
 .شد آرد، رفته رفته به يكى از دشمنان اين گروه تبديل مى مى

 دستور به قطع ارتباط همه افراد گروه با )عليه السالم(به همين دليل بود آه امام باقر
، و براى تأآيد بيشتر بر داخل نشدن افراد گروه صالح در )٤٣٣(هيئت حاآم ستمگر دادند
هاى آن همكارى با آنان را نشانه بر ناپسند داشتن بهشت توّسط  دستگاه ستمگر و فعاليت
 .اند آن همكارى آننده دانسته

 شدم و  داخل)عليه السالم(بر امام باقر: از عقبة بن بشير اسدى روايت شده است آه گفت
من در ميان قوم خود از جايگاه اجتماعى بااليى برخوردار : به آن حضرت عرضه داشتم

ام  حال قبيله. اى در نزد حكومت داشتند و او از دنيا رفته است قبيله من نماينده. هستم
نظر شما در اين باره . قصد دارند تا مرا به عنوان نماينده به نزد دستگاه حكومت بفرستند

 چيست؟

 :  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(ام باقرام

                                                           
 .٢٥١ /آفاية االثر.  ٤٣٣



دارى و از آن متنّفر هستى، خود را به قوم خود معّرفى آن  اگر رفتن به بهشت خداوند را ناپسند مى

تا تو را به نزد حكومت بفرستند، آنگاه حاآمى ستمگر مردى مسلمان را بگيرد و خون او را بريزد و 

 .)٤٣٤(ها هم چيزى به تو نرسد ازه، ممكن است آه از دنياى آنت. تو در خون او با آنان شريك باشى

 در قطع همكارى با حاآمان ستمگر )عليه السالم(به رغم دستوراتى آه امام باقر
اند، در بعضى از موارد نيز براى مراعات مصلحت واالى اسالم، اين همكارى را  داده

لحه و يا بردن اسلحه براى پيروان حكومت آن حضرت فروختن اس. اند جايز شمرده
، )٤٣٥(اند جايز دانسته) آفار(جائر را با هدف همكارى در مقابله با دشمنان نظام اسالمى 

آن حضرت از اين آار هدف ديگرى هم داشتند و آن اين بود آه اين همكارى موجب 
د گروه صالح اعتماد و حسن ظّن شود آه حاآم ستمگر با ديدن اين مسأله نسبت به افرا

 .پيدا نمايد

طلبيدند آن حضرت از   را براى مالقات مى)عليه السالم(اگر حّكام ستمگر امام باقر
همچنين ياران خود را در چنين مواردى از اين آار باز . آرد ها امتناع نمى ديدار با آن

را آه تمّرد از دستور چ. داشت تا اين آه بدين وسيله امنّيت آنان را محفوظ دارد نمى
ديدار سلطان منجّر به آشف نّيت اين افراد در رابطه با مبارزه و عدم رضايت آنان 

 .گرديد نسبت به حكومت او مى

هايى آه  همچنين آن حضرت اصحاب و ياران خود را از شرآت در جنگ
ار هاى مختلف بين مسلمانان و آّف ها با حاآمان ستمگر بود و در زمان فرماندهى آن

 .داشتند داد باز نمى روى مى

 

 مراعات سطوح مختلف. ٤

 در دستورات و تعليمات خود همچنين در مشارآت دادن افراد )عليه السالم(امام باقر
ها و آارهاى مختلف، همواره اختالف سطح افراد مختلف را از  گروه صالح در فّعاليت

ان تحّمل و قدرت آنان بر نظر نيرو و امكانات، همچنين از نظر بيدارى، ادراك، ميز
نمودند،  اداى وظيفه يا پايدارى در عمل رعايت نموده و براى هر آسى سطحى معّين مى

 .تا اين آه به اندازه سطح توانايى او به وى تكليف محّول نمايند

 : به من فرمودند)عليه السالم(امام باقر: از سدير روايت شده است آه گفت

                                                           
 .٢٠٤ /رجال آّشى.  ٤٣٤
 .١١٢ / ٥آافى .  ٤٣٥



بعضى از آنان در درجه اّول، بعضى در درجه دّوم، بعضى در . ندباش مؤمنان داراى مراتبى مى

درجه سّوم، بعضى در درجه چهارم، بعضى در درجه پنجم، بعضى در درجه ششم و بعضى در 

پس اگر بخواهى بر آسى آه در درجه اّول باشد تكليف درجه دّوم بار آنى، . باشند درجه هفتم مى

 دّوم، تكليف درجه سّوم و آنكه در درجه سّوم است تكليف صاحب درجه. تحّمل آن را نخواهد داشت

 .)٤٣٦(...درجه چهارم را تحّمل نخواهد نمود

عليهم (بيت حاِل افراد در مّطلع آردن آنان از اسرارى آه به فضايل و آرامات اهل

منوال بوده، و شود، يا در اختيار قرار دادن اسرار سياسى نيز به همين  مربوط مى)السالم
آن حضرت به هر فردى بر حسب نيروى عقلى، عاطفى و جسمانى او چنين اسرارى را 

 .اند نموده اعطا مى

 

  و نظام اقتصادى گروه صالح)عليه السالم(امام باقر: هشتم

اقتصاد از نظر رشد، ثبات، تكامل و دادن قدرت رويارويى با مشكالت به جوامع، 
هايى دارد آه در راه رشد و تكامل گام  ها و جمعّيت ّمتنقش بسيار بزرگى در حرآت ا

ها و تربيت جوامع بر  دارند، اقتصاد يكى از عوامل زيربنائى در ساختن تمّدن بر مى
اسالم نيز در همه مراحل اهداف دور يا نزديك . باشد اساس اصول بقا و ماندگارى مى

يان اصلى اقتصاد مطرح خود را جز به مدد نيروى اقتصادى و پول آه به عنوان شر
 .است پيش نبرده است

هايى آه براى گروه صالح انجام   در دستورات و راهنمايى)عليه السالم(امام باقر
اند، بر اهّميت مال و سرمايه در پيروزِى آارها و به ثمر رسيدن اهداف و قّوت  داده

 : اند رمودهآن حضرت در اين رابطه ف. اند بخشيدن به نظام آن تأآيد فراوان داشته

ها را براى مصلحت خلق خود  اند آه خداوند آن ها مهرهاى خدا در روى زمين دينارها و درهم... 

 .)٤٣٧(شود ها برآورده مى ايجاد نموده است، و امورات زندگى آنان به واسطه اين دينارها و درهم

 

 تأآيد بر اهّمّيت عامل اقتصادى

نياز آردن خود از مردم   همواره بر آار و آسب روزى و بى)السالمعليه (امام باقر
آن حضرت همواره همگان را . اند تشويق و ترغيب فراوانى نسبت به افراد جامعه داشته

ها تشويق و  ها و صنعت بر اعمالى چون تجارت، زراعت، صنعتگرى و آموختن حرفه
                                                           

 .٤٥ / ٢آافى .  ٤٣٦
 .١٢٣ / ٢امالى طوسى .  ٤٣٧



ار مشغول بوده و آار آردن و خود آن حضرت نيز همواره به آ. اند فرموده ترغيب مى
روايت شده )عليه السالم(اند، از امام صادق دانسته آسب درآمد را طاعت و بندگى خدا مى

من همواره بر اين عقيده بودم آه : گفت محّمد بن منكدر هميشه مى«: است آه فرمود
امعه به هيچگاه جانشينى برتر از خود در ج)عليه السالم(حضرت علّى بن الحسين امام سّجاد

 امام باقر )عليه السالم(جا نگذاشته است تا اين آه چشمانم به جمال فرزندش محّمد بن على
 پيش رفتم و خواستم آن ]به جهت عدم معرفت نسبت به آن حضرت[من . روشن گرديد

اّما آن حضرت مرا مورد موعظه قرار دادند، ياران محّمد بن . حضرت را موعظه آنم
ّمد بن على تو را چگونه موعظه آرد؟ محّمد بن منكدر در پاسخ منكدر به او گفتند مح

در اين . هاى گرم روز به يكى از مناطق اطراف مدينه رفتم در ساعتى از ساعت: گفت
مند و چاق نيز بود بر دو غالم سياه تكيه  هنگام ابوجعفر محّمد بن على آه مردى هيكل

لّله، بزرگى از بزرگان قريش را در ا سبحان: با خود گفتم. آرده بود را مالقات آردم
روم و او را  بينم، به خدا سوگند آه مى چنين ساعتى از روز با اين حال در طلب دنيا مى

او نيز در حالى آه عرق از . به او نزديك شدم و سالم آردم. آنم موعظه و نصيحت مى
ير به خدمتش عرض آردم خدا تو را خ. ريخت جواب سالم مرا داد سر و رويش مى

دهد، بزرگى از بزرگان قريش در اين ساعت گرم روز با اين حال در طلب دنيا آمده 
 آنى؟ است؟ اگر مرگ تو در اين حالت برسد چه مى

 : در پاسخ فرمودند)عليه السالم(امام باقر

اگر مرگ من در اين حالت برسد، در حالتى رسيده آه من در حال بندگى و فرمانبردارى خداى عّز 

. نمايم نياز مى چون من با اين عمل خود و خانواده خود را از مردم و از امثال تو بى; باشم و جّل مى

اّما اگر مرگ من در حالتى بيايد آه من در حالت گناهى از گناهان خدا باشم، آن گاه از رسيدن مرگ 

 .در آن حالت خواهم ترسيد

استم تو را خو راست گفتى آه خداى رحمتت آند، من مى: به خدمتش عرض آردم
 .)٤٣٨(»نصيحت آنم اّما تو مرا نصيحت آردى

 براى تشويق و ترغيب همگان بر آار و آوشش، فّعالّيت و طلب )عليه السالم(امام باقر
فرمود، آن حضرت  رزق و روزى به سيره پرورش پدران و اجداد گرام خود استناد مى

 :اند آه روايت نموده

                                                           
 .٧٤ ـ ٧٣ / ٥آافى .  ٤٣٨



را مالقات نمود آه بر يك گونى از هسته )عليه السالم(طالب المؤمنين علّى بن أبىمردى حضرت امير

اى ابوالحسن، درون اين گونى چيست؟ حضرت : خرما نشسته بود، او به آن حضرت عرض آرد

آن حضرت هر صد هسته خرما را . انشاءالّله صد درخت خرما:  فرمودند)عليه السالم(اميرالمؤمنين

 .)٤٣٩(هيچ آدام از آنان ضايع نگرديددر زمين آاشتند و 

 همواره ياران خود را از آسالت و تنبلى آردن از فّعاليت مثبت )عليه السالم(امام باقر
اند، آن  بر حذر داشته و آسالت از طلب آخرت را مالزم با آسالت از طلب دنيا نموده

 :اند حضرت در اين رابطه فرموده

آند منفور  من بسيار از آسى آه در امر طلب دنيا و رزق و روزى خود آسالت و تنبلى مى

دارم، چرا آه هر آس در امر دنياى خود آسالت بورزد و تنبلى آند، در امر آخرت خود آسلتر و  مى

 .)٤٤٠(تنبلتر خواهد بود

روزى از جانب خداوند داشتند آه رزق و  آن حضرت همواره اين مطلب را بيان مى
متعال نازل شده و خداوند متعال براى هر يك از افراد انسان رزق و روزى معّينى قرار 

اّما بر انسان واجب است تا براى به دست آوردن آن رزق و روزى تالش و . داده است
 :اند آن حضرت در اين رابطه فرموده. فّعاليت نمايد

ل رزق حاللى براى او مقّدر فرموده آه در حالت عافيت و هيچ آس نيست مگر اين آه خداوند متعا

سالمت به او برسد، و همان رزق و روزى را از جهت ديگر به صورت حرام نيز بر آن انسان 

پس اگر انسان به آن رزق و روزى از راه حرام دست بيااليد، از رزق و روزى . نمايد عرضه مى

يز خداوند از در فضل و آرم روزى بسيارى براى شود و غير از اين دو مورد ن حالل او آم مى

  و از )٤٤١()َو ْسَئُلوا الّلَه ِمْن َفْضِلِه( :بندگان دارد آه اين آالم خداوند عّز و جّل است آه فرمود

 .)٤٤٢(...آنيد فضل خدا درخواست

ها  ز جمله آنهاى حرام آه ا آورى مال از طريق آسب آن حضرت همچنين از جمع
عّمار بن مروان در رابطه با آسب درآمد از . فرمودند باشد نهى مى  مى)٤٤٣(»غلول«

 در )عليه السالم(امام باقر. طريق خيانت در بيت المال از آن حضرت سؤال نموده است
 :اند آه پاسخ عّمار اين گونه فرموده

                                                           
 .٧٥ / ٥آافى .  ٤٣٩
 .٨٥ / ٥آافى .  ٤٤٠
 .٣٢ /نساء. ٤٤١
 .٨٠ / ٥آافى .  ٤٤٢
 .توان آن را به اختالس تشبيه آرد غلول در لغت به معنى دزدى از غنائم قبل از تقسيم است آه در زمانه فعلى مى.  ٤٤٣



دزديده شود و خوردن مال يتيم و امثال آن حرام است و ) حاآم بر حق(هر چيزى آه از امام 

اجرت زنان بدآار، قيمت فروش شراب، نبيذ و : از آن جمله است. درآمدهاى حرام انواع زيادى دارد

ورد آن، و اّما رشوه گرفتن در آاِر ُحكم و داورى به منزله ساير مسكرات، ربا پس از آشكار شدن م

 .)٤٤٤(باشد آفر به خداوند بزرگ و پيامبر او مى

 همچنين از خوردن ربا منع نموده چرا آه در رباخوارى غصب )عليه السالم(امام باقر
حقوق ديگران نهفته شده و همچنين روح برادرى و دوستى را ضعيف نموده و روحيه 

از همين جهت است آه . ميراند پارسايى در دنيا و نيكى به ديگران را در دل انسان مى
أخبث «: اند ترين درآمدها ذآر نموده و فرموده  ربا را از خبيث)عليه السالم(امام باقر

 .)٤٤٥(ترين درآمدها، درآمدى است آه از راه ربا به دست بيايد ك ناپا;»المكاسب آسب الّربا

 همچنين براى اصحاب و ياران خود آارهاى حاللى آه در شأن )عليه السالم(امام باقر
 .)٤٤٦(پسنديد ها نبود مانند اشتغال به عمل حجامت و امثال آن را نيز نمى آن

 

 ان طلب رزق و روزى و طلب مكارم اخالقىايجاد موازنه مي

 تشويق و ترغيب همگان بر آار و آوشش و فّعاليت و طلب )عليه السالم(امام باقر
نيازى از مردم و سير آردن  اى براى رسيدن به هدف واالى بى روزى حالل را مقّدمه

ام دادن اند، تا اين آه به اين وسيله چنين شخصى براى انج خود و خانواده خود دانسته
وظيفه اصلى و رسيدن به آن هدف نهايى آه انسان براى آن آفريده شده و عبارت از 
حمل امانت الهى، رساندن آن به همه مردم و استوار ساختن اصول و بنيادهاى آن در 

هاى دوردست  آن حضرت از پيروان خود انتظار داشت تا به افق. باشد برسند جامعه مى
ها حاآم شده، و  هاى معنوى در همه امور مالى آن د تا ارزشهاى باال سر بكشن و هّمت

هاى نفسانى  ديگر به دنبال شهوات نفسانى راه نيفتاده و مشغول به سير آردن جنبه
 :اند آن حضرت در اين رابطه فرموده. نشوند

دنيا اندآى از زندگى دنيا آنان را از طلب . نيازند همانا اهل تقوا آسانى هستند آه از ديگران بى

آنان آسانى هستند آه ... آنان آسانى هستند آه مخارج زندگى آنان آسان و آم است. نمايد نياز مى بى

 .)٤٤٧(اند هاى خود را براى جهان آخرت به تأخير انداخته شهوات و لّذت

                                                           
 .١٢٦ / ٥آافى .  ٤٤٤
 .١٤٧ / ٥آافى .  ٤٤٥
 .١١٦ / ٥آافى .  ٤٤٦
 .٢٠٩ /تحف العقول.  ٤٤٧



آن حضرت در يكى از دعاهاى خود اهدافى را آه هر انسانى بايد از طلب رزق و 
 داشته و حّد و حدود طلب رزق و روزى را بيان نموده و بر اين مطلب آه بايد روزى

 :اند آه هاى معنوى توازن برقرار باشد اين گونه تأآيد نموده ميان طلب روزى و ارزش

اسألك اللهمَّ الّرفاهية في معيشتي ما أبقيتني ، معيشة اقوى بها على طاعتك ، . . . «

ها بمّنك الى دار الحيوان ، وال ترزقني رزقًا يطغيني ، وأبلغ بها رضوانك ، وأصير ب

وال تبتلني بفقر أشقى به ، مضّيقًا علّي ، أعطني حظًا وافرًا في آخرتي ، ومعاشًا 

خداوندا، از تو رفاه در معيشتم را تا روزى آه زنده هستم ; ». ..واسعًا هنيئًا مريئًا في دنياي 

اى باشد آه مرا در راه اطاعت و بندگى تو تقويت   گونهخواهم، تا معيشت و زندگانى من به مى

نمايد، و من به وسيله آن بتوانم به مقام جلب رضايت تو دست يابم، و به لطف و آرمت به واسطه اين 

خداوندا، چنان روزى به من نده آه به . معيشت به خانه زندگى ابدى و حيات جاودان وارد شوم

ه چنان فقر و ندارى مبتال نكن آه به واسطه آن بدبخت گشته و در واسطه آن به طغيان افتم و مرا ب

اى شايان در امر آخرتم بده و معاشى واسع، گوارا و آسان در  خداوندا، به من بهره. تنگنا قرار گيرم

 .)٤٤٨(...دنيا عطايم نما

 همچنين ميزان فّعاليت اقتصادى و مالى گروه صالحان را بيان )عليه السالم(امام باقر
داشته تا آنان بتوانند به واسطه اين معيار، اندازه نزديكى و دورى آار خود را از 

 :بنابراين فرموده است. آارهاى آخرتى بسنجند

و دنيا به هيچ يك داريم، اّما دنيا به ما داده نشده است و اين براى ما بهتر است،  ما دنيا را دوست مى

گردد، و از شيعيان  مندِى اخروى او مى شود مگر اين آه باعث نقصاِن بهره از بندگان خدا داده نمى

گويم حّتى  هزار و اگر بخواهى بگويم، مى هزار و يا چهل ما نيست آسى آه صدهزار، پنجاه

تواند از راه  ر را نمىهزار دينا هزار دينار جمع نموده باشد، در حالى آه هيچ مردى هرگز ده سى

 .)٤٤٩(آورى نمايد حالل جمع

روى در اشباع اميال و   همچنين همگان را به رعايت ميانه)عليه السالم(امام باقر
. شهوات فرا خوانده است، تا اين آه اين عمل به خودى خود هدف به حساب نيايد

 .)٤٥٠(دارد  هنگامى آه شكم سير شد، سر به طغيان برمى:اند دهبنابراين آن حضرت فرمو

 .)٤٥١(نيست تر از شكِم پر  هيچ چيزى در نزد خداوند متعال نكوهيده: اند و همچنين فرموده

 
                                                           

 .٣٧٩ / ٩٧، چاپ دّوم ٣٧٩ / ٩٤بحاراالنوار .  ٤٤٨
 .٦٦ / ٧٢، چاپ دّوم ٦٦ / ٦٩بحاراالنوار .  ٤٤٩
 .٢٧٠ / ٦آافى .  ٤٥٠
 .٢٧٠ / ٦آافى .  ٤٥١



 منابع مالى گروه صالح

ادتى اقتصادى باشد آه عب  زآات يكى از موارد مالى گروه صالحان مى:زآات: اّول
است و خداوند متعال مؤمنان را به آن دستور داده تا بدين وسيله گرسنگان سير شده، 
برهنگان پوشيده گرديده، و سطح زندگى فقرا و نيازمندان باال آمده، و در ميان طبقات 
جامعه از نظر اقتصادى توازن حاصل شود تا بدين وسيله از ايجاد تفاوت فاحش در بين 

ها در نزد طبقه خاّصى جمع و  دى مردم جلوگيرى شده، و اموال و دارايىسطوح اقتصا
 .انباشته نشود

از . اند  نيز ترويج و تشويق بسيارى بر پرداخت زآات داشته)عليه السالم(امام باقر
جمله رواياتى آه در اين باب از آن حضرت وارد شده، اين است آه آن حضرت 

و از نظر وجوب باهم تفاوتى [خداوند متعال زآات را به همراه نماز واجب نموده است : فرمودند

 .)٤٥٢(]ندارند

ها  شود آه از جمله آن آن حضرت همچنين آثارى آه بر ندادن زآات مترّتب مى
ين گونه ا)عليه السالم(در آتاب على: اند آه قطع برآت از بندگان است را اين گونه بيان فرموده

هنگامى آه بندگان از دادن زآات خوددارى نمايند، زمين :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(ايم آه پيامبر اآرم يافته

 .)٤٥٣(نمايد نيز از دادن برآات خود به مردم خوددارى مى

و عقوبت از آثار خوددارى از پرداخت زآات در جهان آخرت، مبتال شدن به عذاب 
 :اند  در اين رابطه فرموده)عليه السالم(خداوندى است، امام باقر

نمايد در حالى آه  خداوند تبارك و تعالى در روز قيامت مردمانى را از قبرهايشان محشور مى

توانند با دستان خود به ميزان سر انگشتى چيزى  هايشان بسته شده و نمى ها به گردن هاى آن دست

نمايند و  ها را شديدًا سرزنش مى اى هستند آه آن اين حال به همراه آنان مالئكهدر . را بردارند

اند،  اينان آسانى هستند آه از پرداختن خيرى آم در ميان خيرى بسيار خوددارى نموده: گويند مى

ن بود شا ها داد، اّما آنان از پرداختن حّق خدا آه در ميان اموال اند آه خداوند متعال به آن اينان آنان

 .)٤٥٤(نمودند خوددارى مى

اند، چرا   همچنين بر دادن خمس تأآيد فراوان نموده)عليه السالم( امام باقر:خمس: دّوم
آه خمس نيز از جمله واجباتى است آه وجوب آن در شريعت اسالم ثابت شده و آن حّق 

وب شده و هر آس در آن ثابتى است آه هر آس آن را ندهد از جمله خورندگان حّق محس
در اين رابطه )عليه السالم(امام باقر. تصّرف آند در مالى تصّرف آرده آه مال او نيست

                                                           
 .٤٩٨ / ٣آافى .  ٤٥٢
 .٥٠٥ / ٣آافى .  ٤٥٣
 .٥٠٦ / ٣آافى .  ٤٥٤



هر آس از پولى آه خمس در آن است چيزى بخرد خداوند هيچ عذرى را در باره اين آار از او : اند فرموده

براى هيچ : اند و همچنين فرموده. )٤٥٥(نپذيرفته و استفاده از آنچه خريدارى آرده براى او حالل نيست

 .)٤٥٦(آس حالل نيست آه با پولى آه خمس آن داده نشده چيزى بخرد، مگر اين آه حّق ما را به ما برساند

اند آه اين حّق و ساير حقوِق مانند آن از جمله  آن حضرت همچنين بيان داشته
آن حضرت اين مسأله را .  غصب شده است)عليهم السالم(ائّمه معصومينحقوقى است آه از 

 هر آنچه در دست پادشاهان است در حقيقت :اند آه اى آّلى اين گونه بيان فرموده در قالب قاعده

 .)٤٥٧(باشد از آن امام معصوم مى

اينجا موارد ديگرى در . توان به آّفارات اشاره نمود از ديگر موارد مالى واجبه مى
 .نيز وجود دارد آه حالت واجب ندارند، مانند هدايا، صدقات و انفاق در راه خير

 

 

 

 هميارى داخلى در گروه صالح

گروه صالح داراى نظامى مستقّل و منابع مالى مستقّلى است آه قبال ذآر نموديم، و 
ده است باعث اين آه مصرف اموال در مواردى آه خداوند متعال براى آن وضع نمو

 .گردد هميارى در گروه صالح مى

آورى و  بنابراين زآات بايد به فقرا، نيازمندان و آسانى آه دست اندر آار جمع
تقسيم آن هستند داده شده و در راه آزاد آردن بندگان مؤمن، رفع گرفتارى بدهكارانى آه 

هاى  يك آردن دلهاى سنگين دارند، رفع گرفتارى از در راه ماندگان، و نزد بدهكارى
يا براى جلوگيرى از شّر آنان به مصرف )عليهم السالم(مردم به اسالم و مذهب اهل بيت

الّله  البّته زآات موارد مصرف ديگرى نيز دارد آه تحت عنوان آّلى فى سبيل. برسد
 .گيرد قرار مى

زآات مستقيمًا به موارد مصرف آن پرداخت شده و آنچنان آه از احاديث شريفى آه 
شود، براى پرداخت آن به موارد   وارد شده است فهميده مى)عليه السالم(از امام باقر

 .)٤٥٨( نيست)عليه السالم(مصرف احتياج به اجازه امام

                                                           
 .١٣٦ / ٤االحكام    تهذيب.٤٥٥
 .٤٥٨ / ١آافى .  ٤٥٦
 .٤٥٨ / ١آافى .  ٤٥٧
 .٣٠ / ٢من ال يحضره الفقيه .  ٤٥٨



باشد، از زآات در اصل بايد به آسانى داده شود آه وابسته به گروه صالحان يا شيعه 
ما زآات : سؤال آرد )عليه السالم(مدائنى از امام باقر: ضريس روايت شده است آه گفت

 آنيم، آن را به چه آسى بپردازيم؟ مال خود را خارج مى

 .آن را به مردم شهر و ديار خود بپرداز:  فرمودند)عليه السالم(امام باقر

آنم آه در آن هيچ آس از اهل واليت  من در شهرى زندگى مى: مدائنى عرض آرد
 .شما موجود نيست

ها را به شهرى بفرست آه چنين اشخاصى در  آن پول:  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام باقر

 آنان را به امر واليت ها پرداخت شود، اّما اين پول را به آسانى نپرداز آه اگر فردا آن باشند و اين پول به آن

 .)٤٥٩(خود خواندى، تو را اجابت نكنند

محّل مصرف زآات تنها آسانى هستند آه معتقد به واليت اهل : اند آن حضرت همچنين فرموده

 .)٤٦٠( باشند)عليهم السالم(بيت

 و آسانى را آه از نظر  در مرحله پرداخت زآات نيز مهاجران)عليه السالم(امام باقر
عقل و انديشه و همچنين از نظر فكر بر ديگران برترى دارند، بر ديگران مقّدم داشته 

هنگامى آه از آن حضرت در رابطه با آيفّيت پرداخت زآات سؤال شد، در پاسخ . است
 .)٤٦١(ها بپرداز اى آه آنان در هجرت در راه دين، عقل و فقه دارند به آن  آن را به نسبت سابقه: فرمودند

اّما در رابطه با آزاد آردن بندگان و آن سهم از زآات آه مربوط به نزديك آردن و 
 .باشد، بنا بر قول مشهور، وابستگى به گروه صالح در آن شرط نيست ها مى پيوند دل

زآات واجب مخصوص نيازمندان و از آار افتادگان است و سزاوار نيست به 
 :اند  در اين رابطه فرموده)عليه السالم(امام باقر. آه اين چنين نيستند پرداخت شودآسانى 

صدقه براى آسى آه داراى حرفه است، همچنين براى آسى آه داراى عقل سليم و بدن سالم و قوى 

 .)٤٦٢(پس از آن بپرهيزيد. باشد، حالل نيست مى

. اند ها را بيان نموده  همچنين طبقات مستحّق زآات و اوصاف آن)عليه السالم(امام باقر
 : اند آن حضرت فرموده

باشد،  آسى است آه از نظر عقلى داراى سالمت آامل و همچنين داراى حرفه و شغل مى» محروم«

 .)٤٦٣(برد اّما از نظر رزق و روزى در گشايش به سر نمى

                                                           
 .٥٥٥ / ٣آافى .  ٤٥٩
 .٥٤٥ / ٣آافى .  ٤٦٠
 .٥٤٩ / ٣آافى .  ٤٦١
 .٢٣١ / ٩الّشيعه  وسائل.  ٤٦٢
 .٥٠٠ / ٣آافى .  ٤٦٣



آن است آه » مسكين«آند، اّما   نياز مالى از آسى تقاضاى آمك نمىآسى است آه با وجود» فقير«

 .)٤٦٤(شود اش به حّدى است آه وادار به آمك خواستن از ديگران مى نياز مالى

از ابوبصير . و واجب است آه پرداختن زآات به مستحّق همراه با احترام باشد
مردى از اصحاب ما :  عرض آردم)ه السالمعلي(به امام باقر: روايت شده است آه گفت

من زآات را به . آشد هست آه مستحّق است اّما از اين آه زآات دريافت آند خجالت مى
 آيا اين آار صحيح است؟. گويم آه اين زآات است دهم ولى به او نمى او مى

 و باعث خوارى مؤمنى پول را به او بده و نام زآات بر آن مگذار:  پاسخ دادند)عليه السالم(امام باقر

 .)٤٦٥(مشو

نياز آند  اى باشد آه مستحّق زآات را بى پرداخت زآات نيز سزاوار است به اندازه
هنگامى آه به او : اند فرموده)عليه السالم(امام باقر. تا اين آه حالت نياز در او باقى نماند

 .)٤٦٦(پردازيد، نيازش را برطرف آنيد پولى مى) نيازمند(

عليه (در برابر زآات موارد مصرف خمس منحصرًا در دست امام معصوم

) بيت اهل(خمس مخصوص خدا و پيغمبر و ما : اند فرموده )عليه السالم(امام باقر. است)السالم

 .)٤٦٧(باشد مى

البّته اين ملكّيت به اعتبار منصب امامت .  است)عليه السالم(خمس ملك امام معصوم
اوست، و هيچگاه خمس براى امامان بسان ملك شخصى نبوده است، سيره و روش امام 

 همچنين سيره امامان و پيشوايان قبل از آن حضرت نيز بر همين مسأله )عليه السالم(باقر
رساندند تا آنجا  مىگرفتند و براى ديگران به مصرف  آند، آنان خمس را مى گواهى مى

آه براى خود و خانواده آنان جز چيز آمى به نسبت فراوانى اموالى آه به نزد آنان آورده 
بردند، چرا آه اين  ماند و آنان همواره در حالت احتياج به سر مى شد باقى نمى مى

 .اموال شخصى نبوده و تنها در اختيار متصدى چنين منصب و مقامى است

 براى زنده آردن روح همدلى و هميارى اقتصادى و اجتماعى )لسالمعليه ا(امام باقر
. اند همواره تأآيد و تشويق فراوان بر پرداخت صدقات آه زآات مستحّب است نيز داشته

همانا آه صدقه هفتاد بال از بالهاى دنيا  و مرگ بد را از انسان باز : اند آن حضرت فرموده

 .)٤٦٨(دارد مى

                                                           
 .٥٠٢ / ٣آافى .  ٤٦٤
 .٥٦٤ / ٣آافى .  ٤٦٥
 .٥٤٨ / ٣آافى .  ٤٦٦
 .٥٣٩ / ١آافى .  ٤٦٧
 .٦ / ٤آافى .  ٤٦٨



 .)٤٦٩(شود ها دور هاى بد از انسان شود آه مرگ آارهاى خير باعث مى: اند و همچنين فرموده

 همچنين بر سفره دارى، قربانى آردن و سير آردن فقرا و )عليه السالم(امام باقر
خداوند عّزوجّل : اند آن حضرت در اين رابطه فرموده. اند نيازمندان تشويق زيادى فرموده

 .)٤٧٠(دارد وراك دادن به فقرا و قربانى آردن در راه اين آار را دوست مىخ

 همچنين بر صفات نيكويى همچون جود و بخشش، سخاوت، )عليه السالم(امام باقر
پول در اداى دين ترغيب  انفاق، هديه دادن، قرض دادن، مهلت دادن به بدهكار بى

اى مختلف حديث رواياتى با اين مضامين از آن حضرت ه اند، چنان آه در آتاب فرموده
 .نقل شده است

صدقه در روز : فرمودند دادند و مى  در هر روز جمعه صدقه مى)عليه السالم(امام باقر

 .)٤٧١(شود، چرا آه روز جمعه بر روزهاى ديگر فضيلت بسيارى دارد جمعه مضاعف مى

آردند، آن حضرت به غالم  براى اصحاب خود پول خرج مى )عليه السالم(امام باقر
اين پول را خرج : خود امر آردند تا به اسود بن آثير هفتصد درهم بدهد و به او گفتند

 .)٤٧٢(زندگى خود آن و هنگامى آه اين پول تمام شد، مرا مّطلع آن

برادران دينى به نزد امام : و از سلمى آنيز آن حضرت روايت شده است آه گفت
شدند مگر زمانى آه آن  آمدند و از نزد آن حضرت خارج نمى  مى)عليه السالم(باقر

در . پوشاند ها مى هاى نيكو به آن ها خورانيده و لباس حضرت از غذاهاى نيكو به آن
فرمود، من گاه به آن حضرت  دينار عطا مىها درهم و  ها نيز به آن بعضى از وقت

نمودم تا آمتر دست به چنين آارى  اعتراض آرده و از آن حضرت درخواست مى
 .بزنند

اى سلمى، حسنه و خوبى دنيا چيزى جز رسيدگى به برادران : دادند آن حضرت به من پاسخ مى

 .)٤٧٣(دينى و آسب شناخت و معارف دينى نيست

 خرج آردن پول در راه برادران دينى را به عنوان معيار برادرى )عليه السالم(امام باقر
آيا شما به اين حّد از : دينى دانسته و به گروهى از اصحاب خود اين گونه فرموده است آه

: دايد آه يكى از شما دست در جيب ديگرى آند و به مقدار حاجت خود بردارد؟ گفتن دوستى و برادرى رسيده

 .نه

                                                           
 .٢٩ / ٤آافى .  ٤٦٩
 .٥١ / ٤آافى .  ٤٧٠
 .١٦٨ /االعمال ثواب.  ٤٧١
 .١١٢ / ٢الّصفوة  صفة.  ٤٧٢
 .٢١٥ /المهّمة الفصول.  ٤٧٣



 .)٤٧٤(ايد شما هنوز به حّد برادرى نرسيده; ما أنتم بإخوان : آن حضرت فرمودند

 در حالى آه همواره همگان را بر عدم رّد سائل و نيازمند تشجيع )عليه السالم(امام باقر
 سؤال فرمود، در عين حال اصحاب خود را همواره از درخواست آمك و و ترغيب مى

 :آن حضرت در اين رابطه فرموده است. نمود از ديگران نهى مى

لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدًا ، ولو يعلم المعطي ما في العطّية ما «

 ;»رّد أحد أحدًا

و چه ذّلتى [دانست آه حقيقت اين آار چيست  خواهد، مى اگر سائل و گدايى آه از مردم چيزى مى

خواست، و اگر آسانى آه به سائل چيزى  ، هرگز از آسى آمك نمى]شود  نصيب او مىدر اين آار

دانستند آه در دادن اين پول چه ثوابى نهفته است، هرگز آسى دست نياز آسى را خالى  دهند مى مى

 .)٤٧٥(گرداند برنمى

ها و   تعامل اقتصادى در ميان گروه صالحان و حّتى در ميان آن)عليه السالم(امام باقر
ها را بر اساس قاعده ال ضرر و ال ضرار آه آن را از جّد بزرگوار خود  ديگر گروه

 .)٤٧٦(دانست  روايت نموده است استوار مى)صلى اهللا عليه وآله(حضرت رسول اآرم

 

  و نظام اجتماعى گروه صالح)عليه السالم(امام باقر: نهم

اى  نظام اجتماعى گروه صالح يعنى شيعه، مصداق واقعى نظام اجتماعى اسالمى
. آن را بنا نهاده بود) عليه وآلهصلى اهللا(هاى آن را قرآن آريم ريخته و پيامبر اآرم بود آه پايه

اين نظام بر اساس اصول اخالقى در تعامل و روابط بنا گرديده بود آه در رأس همه آن 
از ميان مؤمنان آن آس ايمان : اند فرموده)عليه السالم(بوده است، امام باقر» اخالق نيكو«اصول، 

 .)٤٧٧(ترى دارد آه اخالق بهترى داشته باشد آامل

هاى حسن خلق اين است آه افراد هميشه با رويى گشاده با ديگران رو به  و از نشانه
 : فرموده است)عليه السالم(امام باقر. رو شوند

                                                           
 .٨٥ / ٢٣مختصر تاريخ دمشق .  ٤٧٤
 .٢٠ / ٤آافى .  ٤٧٥
اى عمل آند آه هيچگاه حقى  ر تعامل با يكديگر به گونه، بر اساس اين قاعده افراد اجتماع بايد د٢٩٢ / ٥آافى .  ٤٧٦

 .از آسى ضايع نگردد
 .٩٩ / ٢آافى .  ٤٧٧



... اى پيامبر خدا مرا نصيحت آن،:  آمد و عرضه داشت)صلى اهللا عليه وآله(مردى به نزد رسول خدا

 خود ]ايمانى[همواره برادر : در ميان سفارشاتى آه پيامبر اآرم به آن مرد آردند، اين جمله آمده بود

 .)٤٧٨(آن را با رويى گشاده مالقات

عليه (از ديگر مصاديق حسن اخالق مدارا آردن با همه اقشار مردم است آه امام باقر

 و نرمخوئى نصيبى يافته باشد، از ايمان هم نصيبى يافته  هر آس آه از مدارا: فرموده است)السالم

 .)٤٧٩(است

 براى هر واحدى از واحدهاى اجتماعى نظام و برنامه مخصوص )عليه السالم(امام باقر
فرموده است آه به آن را وضع آرده و روابط آن با ساير واحدهاى اجتماعى را بيان 

 .اّولين پايه واحدهاى اجتماعى خانواده و آخريِن آن واحدها جامعه بزرگ است

 خانواده. ١

اى  ترين واحد و مؤّسسه در ميان واحدهاى متعّدد اجتماعى، خانواده اّولين و بنيانى
است آه پديد آمده است، اين خانواده است آه مسئوليت خطير پشتيبانى آردن جامعه 

با ارائه افراد و عناصر صالح به عهده دارد، و اين مسأله نقطه آغازى است بزرگ را 
 )عليه السالم(امام باقر. آه ايجاد و تربيت نيروى انسانى سالم جامعه را در پى خواهد داشت

اين قواعد از . اند براى تنظيم خانواده و سامان بخشى به آن، قواعدى اساسى وضع نموده
نوان شريك زندگى بر اساس تدّين و حسن خلق، همچنين ريشه انتخاب همسر مناسب به ع

اى  آن حضرت همچنين برنامه. شود دار آغاز مى اى صالح و ريشه داشتن در خانواده
براى حقوق افراد خانواده نسبت به يكديگر و آنچه را آه بر هر يك از زوجين نسبت به 

 ضامن ثبات و برقرارى ها از ناحيه زن و شوهر شود و مراعات آن ديگرى واجب مى
 .اند گردد، وضع فرموده آرامش در جّو خانواده مى

 روايت )صلى اهللا عليه وآله( از جّد بزرگوار خود حضرت رسول اآرم)عليه السالم(امام باقر
 :اند اند آه در رابطه با حّقى آه شوهر بر گردن زن دارد اين گونه فرموده نموده

اش چيزى به   وى را نافرمانى نكند، از خانه او بدون اجازهاين آه از شوهر خود اطاعت نموده،

عنوان صدقه بيرون ندهد، بدون اجازه شوهر روزه مستحّب نگيرد، و هنگامى آه شوهر به او نياز 

پيدا آرد، از اين آار خوددارى نكند حّتى اگر سوار بر جهاز شتر باشد، و از خانه شوهر بدون اجازه 

 .)٤٨٠(...او بيرون نرود

                                                           
 .١٠٣ / ٢آافى .  ٤٧٨
 .١١٨ / ٢آافى .  ٤٧٩
 .٢١٤ /االخالق كارمم.  ٤٨٠



 جهاد زن در ;»جهاد المرأة حسن التبعل«: اند  فرموده)عليه السالم(و همچنين امام باقر

 .)٤٨١(باشد نيكويش مى شوهردارى

ها را به تحّمل آردن آزار و اذّيت شوهر فرا خوانده است تا   زن)عليه السالم(امام باقر
ها نشود، چرا  عالقه زوجيت ادامه پيدا آرده و باعث از هم پاشيدگى خانوادهبدين وسيله 

اى  هاى شوهر، ممكن است چنين نتيجه آه عدم تحّمل زن در برابر بعضى از بد اخالقى
 :اند  در اين رابطه فرموده)عليه السالم(امام باقر. در بر داشته باشد

 ;»ا وغيرتهوجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجه«

هايى آه شوهر به  بيند يا غيرت جهاد زن اين است آه در برابر آزارهايى آه از شوهر خود مى

 .)٤٨٢(باشد صبر و تحّمل پيشه نمايد خرج داده و براى او خوشايند نمى

ند، آه ا  در مقابل بر شوهر نيز براى زن حقوقى را واجب دانسته)عليه السالم(امام باقر
شوهر مسئول اجراى اين واجبات است تا بدين وسيله محّبت و موّدت بين اين زن و 

از جمله اين . دار گشته، ثبات و آرامش جّو غالب آن خانواده شود شوهر عميق و ريشه
در )عليه السالم(امام باقر. باشد حقوق رفع آامل نيازهاى زن از حيث خوراك و پوشاك مى

 :دان اين رابطه فرموده

پوشاند و به او آنچنان  هر آس همسرى دارد و او را با لباسى آه بتواند با آن ستر عورت نمايد نمى

ها جدايى  دهد آه بتواند با آن آمر راست آند، بر امام و حاآم جامعه است آه بين آن غذايى نمى

 .)٤٨٣(اندازد

اند، امام  آن حضرت بر اهمّيت دادن به زن و مراعات حال او تأآيد فراوانى داشته
 اين روايت را نقل )صلى اهللا عليه وآله( از جّد بزرگوارش حضرت رسول اآرم)عليه السالم(باقر

 : اند آه فرموده

ا جز در ه ها آنقدر سفارش نمود، تا اين آه من گمان آردم طالق دادن زن جبرئيل مرا درباره زن

 .)٤٨٤(باشد ها سر بزند جايز نمى مواردى آه گناه بسيار بزرگ و آشكارى از آن

ها و عدم مقابله به مثل با  آن حضرت همچنين مردان را به تحّمل اذّيت و آزار زن
 اند، چرا آه اين آار منجّر به خراب شدن روابط و ايجاد تشّنج در ها تشويق فرموده آن

 :اند بنابراين آن حضرت فرموده. گردد جّو خانواده مى

هر آس آزار و اذّيت زن خود را تحّمل آند ـ ولو آن آزار و اذّيت يك آلمه حرف بد باشد ـ ، خداوند 

 .)٤٨٥(»...نمايد او را از آتش جهّنم آزاد آرده و بهشت را بر او واجب مى
                                                           

 .٢٧٨ / ٣من ال يحضره الفقيه .  ٤٨١
 .٢١٥ /االخالق مكارم.  ٤٨٢
 .٢١٧ /االخالق مكارم.  ٤٨٣
 .٢١٦ /االخالق مكارم.  ٤٨٤
 .٢١٦ /االخالق مكارم.  ٤٨٥



 خود نيز در تحّمل آزار و اذّيت ديگران الگو و نمونه بوده است، )عليه السالم(امام باقر
: است فرموده)عليه السالم( در شرح احوال پدر بزرگوار خود امام باقر)عليه السالم(امام صادق

 .)٤٨٦(آرد نمود، اّما پدر من در مقابل براى آن زن طلب مغفرت مى پدر من همسرى داشت آه او را اذّيت مى

 بنيانگذار تدوين قوانين حقوق متقابل بين فرزندان و والدين )عليه السالم(امام باقر

باشد، در نظر آن حضرت آنچه بر والدين واجب است تربيت فرزندان مطابق با  مى

ع مختلف ، همچنين دور نگهداشتن فرزندان از انوا)٤٨٧(هاى اسالمى مفاهيم و ارزش

 .)٤٨٨(باشد ها مى انحراف

 براى تربيت فرزندان در مراحل مختلف زندگى برنامه مدّونى )عليه السالم(امام باقر

اند آه از ابتداى طفولّيت شروع شده به سّن بلوغ، سپس به سّن تكليف و رشد  ارائه نموده

 .)٤٨٩(شود و آمال آن فرزند منتهى مى

 تأآيد فراوانى بر ايجاد توازن و تعادل در برخورد و رفتار با )عليه السالم(امام باقر

 :اند آن حضرت در اين رابطه فرموده. اند فرزندان داشته

 ;»البر الى االفراطشّر اآلباء َمن دعاه التقصير الى العقوق وشّر اآلباء َمن دعاه «

بدترين پدرها آن آسى است آه آوتاهى در امر فرزندان موجب سرآشى و نافرمانى فرزندان او 

اند آه در راه محّبت و دوستى به فرزندان طريق افراط و  همچنين بدترين پدران آنان. شود

 .)٤٩٠(روى را پيشه آنند زياده

 همچنين فرزندان را نيز به نيكى به پدر و مادر سفارش آرده و )معليه السال(امام باقر

 :اند فرموده

اداء األمانة الى البّر والفاجر ، والوفاء : ثالثة لم يجعل اهللا عّزوجّل فيهّن رخصة «

 ;»بالعهد للبّر والفاجر ، وبّر الوالدين بّرين آانا أو فاجرين

  آن را براى انسان مسلمان جايز سه چيز است آه خداوند متعال به هيچ وجه ترك

اداى امانت، چه صاحب امانت آدم خوبى باشد يا فاجر، وفاى به عهد چه طرف مقابل : ندانسته

هاى صالح  شخص خوبى باشد يا گناه آار و فاجر، و نيكى آردن به پدر و مادر چه آن دو نفر انسان

 .)٤٩١(و درستكارى باشند يا افراد بد و گناهكار

                                                           
 .٢٧٩ / ٣لفقيه من ال يحضره ا.  ٤٨٦
 .٢٢٢ /االخالق مكارم.  ٤٨٧
 .٢٢٣ /االخالق مكارم.  ٤٨٨
 .الّطفل فى االسالم، از انتشارات مرآز الّرساله ك تربيت.ر.  ٤٨٩
 .٣٢٠ / ٢تاريخ يعقوبى .  ٤٩٠
 .١٦٢ / ٢آافى .  ٤٩١



 به دليل حّقى آه پدران و مادران بر فرزندان دارند، دستورات )عليه السالم(امام باقر
اآيد و فراوانى مبنى بر اين آه فرزندان اگر چه داراى پدر و مادر منحرف يا فاجر و 

 .اند ها مهربانى و نيكويى آنند، صادر فرموده گناه آار هم باشند، وظيفه دارند تا به آن

 در هر شرايطى از نافرمانى و سرآشى فرزندان نسبت به پدر و )عليه السالم(امام باقر
اند، حّتى اگر پدر و مادر نسبت به  مادر نهى فرموده و همگان را از اين امر باز داشته

فرزندان بدرفتار و بدخلق بوده باشند، آن حضرت از جّد بزرگوار خود حضرت رسول 
 :اند آه فرمود موده روايت فر)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

از مبتال شدن به عاّق والدين بر حذر باشيد، چرا آه بوى بهشت آه از مسافتى به اندازه هزار سال به 

 .)٤٩٢(...رسد رسد، به مشام شخصى آه عاّق والدين باشد نمى مشام مى

 خويشاوندان. ٢

شود آه با اعضاى خانواده رابطه نسبى داشته باشند،  خويشاوند به آسانى گفته مى
ها، اجداد و ساير افراد فاميل آه از نظر نسب با  مانند برادران، خواهران، عموها، دايى

 تشويق فراوانى بر )عليه السالم(امام باقر. اين خانواده ارتباط دور يا نزديك داشته باشند
 افراد فاميل و ديد و بازديد با آنان داشته و حقوقى آه بر اين روابط ايجاد ارتباط با

آن حضرت بر اين نكته نيز تأآيد داشتند آه . اند شود را بيان فرموده مترّتب مى
خويشاوندان در احسان و نيكوآارى، شاد آردن و آمك در حّل مشكالت بر ساير افراد 

 .تقّدم دارند

يا پيوند با خويشاوندان » صله رحم«ن آثار مثبتى را آه بر  همچني)عليه السالم(امام باقر
 :اند آه شود، اين گونه بيان فرموده مترّتب مى

پيوند با خويشاوندان موجب پاآى آردارها، دفع بالها، و رشد و افزايش اموال گرديده، مرگ ناگهانى 

د در ميان را از صاحبش دور و رزق صاحبش را افزايش داده، باعث محبوب شدن صاحب خو

پس هر آدام از افراد جامعه بايد از خداوند متعال پروا آند و با خويشاوندان خود . گردد خاندانش مى

 .)٤٩٣(ارتباط برقرار نمايد

 :اند آن حضرت به يكى از اصحاب خود فرموده

ه با خويشاوندان خود اى آ آگاه باش آه تاآنون چند بار اجل تو فرا رسيده و هر بار به خاطر رابطه

 .)٤٩٤(آنى، خداوند آن را به تأخير انداخته است برقرار مى

                                                           
 .٣٤٩ / ٢آافى .  ٤٩٢
 .١٥٢ / ٢آافى .  ٤٩٣
 .٢٢٤ /رجال آّشى.  ٤٩٤



 

 همسايگان. ٣

 همچنين بر رفتار و تعامل نيكو با همسايگان تأآيد داشته، )عليه السالم(امام باقر
 :اند فرموده

در ميان مهاجر و انصار و )يه وآلهصلى اهللا عل(ام آه پيامبر اآرم  خوانده)عليه السالم(در آتاب على

همسايه تا وقتى آه دست به ضرر رساندن : ها پيوسته بودند نوشت آه آسانى آه از اهل يثرب به آن

اش نگشوده و در اين راه مرتكب گناه نگرديده است، مانند خود انسان است و حرمت او  به همسايه

 .)٤٩٥(بر همسايه مانند حرمت مادر انسان بر اوست

ها  آن حضرت همچنين از آزار و اذّيت همسايگان و ضايع آردن حقوق آن
آن حضرت روايتى را از جّد بزرگوار خود حضرت . نمودند جلوگيرى مى
 :اند آه فرمود  نقل نموده)صلى اهللا عليه وآله( از رسول اآرم)عليه السالم(اميرالمؤمنين

د، خداوند بوى بهشت را بر او حرام آرده، جايگاه او جهّنم و اين هر آس همسايه خود را بيازار

اش را ضايع و پايمال نمايد از ما نيست، و جبرئيل  جايگاه بد جايگاهى است، هر آس حّق همسايه

آرد تا جايى آه من گمان آردم همسايه از  همواره مرا به برخورد نيكو با همسايگان سفارش مى

 .)٤٩٦(...همسايه ارث خواهد برد

نقل  )صلى اهللا عليه وآله(آن حضرت همچنين از جّد بزرگوار خود حضرت رسول اآرم
 هر آس سير بخوابد و همسايه او گرسنه شب را به صبح بياورد به من ايمان نياورده :اند آه فرمود نموده

 .)٤٩٧(است

شود،  برداشت مى )عليهم السالم(قابل ذآر است آنچنان آه از روايات صادر از اهل بيت
عليهم (عنوان همسايه در منطق آنان بر همه افراد جامعه خواه شيعه و پيرو اهل بيت

 .شود يا غير آن، همچنين مسلمان يا غير مسلمان اطالق مى)السالم

 

 افراد گروه صالح. ٤

سيستم اجتماعى درونى حاآم بر گروه صالحان سيستمى هماهنگ و مبتنى بر وحدت 
چرا آه همه افراد . ها، شريعت، قانون، و آداب و رسوم بوده است در موازين، ارزش

اين گروه، راه و رسم زندگى را از يك سرچشمه آه همان اهل بيت عصمت و 

                                                           
 .١٢٦ / ١٢الّشيعه  لوسائ.  ٤٩٥
 .١٢٧ / ١٢الّشيعه  وسائل.  ٤٩٦
 .٩٨ /محاسن.  ٤٩٧



اين وحدت روش دريافت آه موجب تفاهم نمودند، و   باشند دريافت مى)عليهم السالم(طهارت
 .شد، عامل پيوند آنان بوده است و درك متقابل از افكار و عواطف و آارهاى يكديگر مى

نظام اجتماعى داخلى گروه صالحان بر اساس يك قاعده و قانون ثابت استوار بوده 
نسبت به مؤمن مؤمن :  نبوده است آه فرمود)عليه السالم(است، و آن چيزى جز قول امام باقر

 .)٤٩٨(باشد مانند برادر تنى مى

اى   در اين روايت رابطه ميان افراد گروه صالح را مانند رابطه)عليه السالم(امام باقر
نسبى دانسته است آه بر آن حقوقى چون وجوب تالش در رفع حاجت مؤمنان، برطرف 

شان و پوشاندن  راى توفيقها، دعا ب آردن گرفتارى آنان، خيرخواهى براى آن
 .)٤٩٩(شود هاى آنان مترّتب مى عيب

شود منبعث از ايثار و تسليم  اى حاآم مى اى آه در ميان افراد چنين جامعه رابطه
د آه خداوند متعال بهشتى دار: اند  فرموده)عليه السالم(امام باقر. باشد قلبى در برابر حكم حّق مى

 .)٥٠٠(شوند، و يكى از آن سه نفر آسى است آه در دل و جان خود حّق را حاآم نمايد جز سه نفر داخل آن نمى

گذارى افراد گروه نسبت  چنين نظام اجتماعى بر اساس قاعده بزرگداشت و حرمت
 برادرى در ميان آنان به يكديگر شكل گرفته است، تا اين آه بدين وسيله روح محّبت و

 :اند آه ياران خود را اين گونه موعظه آرده)عليه السالم(امام باقر. دار گردد ريشه

مبادا آه هيچگاه بر هم بتازيد، به يكديگر . ياران خود را گرامى داشته، حرمت آنان را نگاه داريد

 .)٥٠١(مخلص خدا باشيدزيان نرسانده و به يكديگر حسادت نكنيد، از بخل بپرهيزيد و بندگان 

 همواره افراد اين گروه را به آارهاى مختلفى آه باعث اشاعه )عليه السالم(امام باقر
 :اند آن حضرت فرموده. نمودند شود تشويق مى روح عشق و محّبت در ميان افراد مى

بشيء تبّسم الرجل في وجه أخيه حسنة ، وصرف القذى عنه حسنة ، وما عبداهللا «

 ;»أحّب الى اهللا من ادخال السرور على المؤمن

شود، برطرف آردن  اى محسوب مى اش براى او حسنه تبّسم آردن مرد در صورت برادر دينى

شود و هيچ عبادتى در نزد خداوند متعال محبوبتر از  خار از سر راه برادر مؤمن حسنه محسوب مى

 .)٥٠٢(باشد شاد آردن دل مؤمن نمى

                                                           
 .١٦٦ / ٢آافى .  ٤٩٨
 .٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٥، ١٩٩، ١٩٨ / ٢آافى .  ٤٩٩
 .٢٨٥ / ١٥الّشيعه  وسائل.  ٥٠٠
 .١٧٣ / ٢آافى .  ٥٠١
 .١٨٨ / ٢آافى .  ٥٠٢



اى از حقوق طرفينى را براى روابط اجتماعى حاآم بر   مجموعه)عليه السالم(امام باقر
 :جامعه ياران صالح خود بيان نموده است

َمن حّق المؤمن على أخيه المؤمن أن يشبع جوعته ويواري عورته ويفّرج عنه «

 ;»آربته ويقضي دينه ، فإذا مات خلفه في أهله وولده

 بر برادر مؤمن او اين است آه او را سير گرداند، عيب او را بپوشاند، اگر از جمله حقوق مؤمن

اى دارد بدهى او را ادا  ناراحتى و هّم و غّمى به مؤمن برسد آن را برطرف نمايد، اگر بدهكارى

 .)٥٠٣(آند، و اگر از دار دنيا رفت در ميان اهل و خاندان و فرزندان او جانشينى نيكو برايش باشد

آن حضرت همچنين افراد گروه صالح را بر ايجاد عواملى آه منجّر به نزديكى 
شود تشويق و ترغيب  ها و ازدياد روح برادرى و انس و الفت و هميارى مى دل
عليه (با حضرت امام باقر: از ابوحمزه ثمالى روايت شده است آه گفت. نمودند مى

مقدارى راه رفتند، سپس  )عليه السالم(امام باقر. رديمدر منزلى اتراق آ. هم سفر بودم)السالم
به . هنگامى آه به هم رسيديم آن حضرت با من به گرمى دست دادند. به نزد من برگشتند

امام ! خدا مرا قربانت آند، آيا ما چند دقيقه پيش باهم نبوديم؟: آن حضرت عرض آردم
 : فرمودند)عليه السالم(باقر

 دو مؤمن پس از اندآى دورى به يكديگر برسند و دست يكديگر را بفشارند دانى هنگامى آه آيا نمى

نمايد، در چنين حالتى آه خداوند به آنان نظر  ها مى ها رو آرده و نظر رحمت به آن خداوند به آن

آند آه از اين دو نفر بريزيد و گناهان از آنان ريخته  رحمت نموده است، به گناهانشان خطاب مى

ريزد، گناه از اين دو نفر فرو  ابوحمزه، همچنان آه در پاييز برگ از درخت مىاى . شوند مى

 .)٥٠٤(شوند آه ديگر هيچ گناهى ندارند ها در حالتى از يكديگر جدا مى ريزد و آن مى

 :آن حضرت همچنين فرموده است

ند و سپس باهم مالقات اگر دو مؤمن ولو به اندازه رفتن پشت يك درخت از يكديگر فاصله گرفت

 .)٥٠٥(نمودند، سزاوار است آه با يكديگر دست بدهند

 )صلى اهللا عليه وآله(آن حضرت همچنين از جّد بزرگوار خود حضرت رسول اآرم

 : روايت نموده است آه فرمود

و هنگامى آه از آنيد با سالم و مصافحه با يكديگر مالقات آنيد  هنگامى آه يكديگر را مالقات مى

 .)٥٠٦(شويد براى يكديگر استغفار نماييد يكديگر جدا مى
                                                           

 .١٦٩ / ٢آافى .  ٥٠٣
 .١٨٠ / ٢آافى .  ٥٠٤
 .١٨١ / ٢آافى .  ٥٠٥
 .١٨١ / ٢آافى .  ٥٠٦



 همچنين به ديد و بازديد نيز توّجه خاّصى داشته و ياران خود را )عليه السالم(امام باقر
دار شدن روح برادرى  نمودند، چرا آه ديد و بازديد باعث ريشه به اين عمل تشويق مى

آن حضرت با بيان آثار مثبتى آه . گرديد ذر محّبت در دل و جان آنان مىو آاشته شدن ب
ديد و بازديد بر ديدار آنندگان بازديدآنندگان دارد، آنان را اين گونه به اين آار ترغيب 

 :نمود آه مى

هر مؤمنى براى زيارت برادر مؤمن خود از خانه خارج شود و عارف به حّق او باشد، خداوند 

اى  نويسد، گناهى از او محو نموده و درجه اى مى دارد براى او حسنه قدمى آه برمىمتعال با هر 

برد، و چون درب خانه برادر مؤمنش را بزند خداوند درهاى آسمان را بر او  را براى او باال مى

گشايد، و هنگامى آه با يكديگر مالقات نموده، دست داده و يكديگر را در آغوش بگيرند، خداوند  مى

به : گويد آند و مى نمايد و سپس به مالئكه به واسطه اين دو نفر مباهات مى ها نظر مى ال به آنمتع

اين دو بنده من نگاه آنيد آه با يكديگر رفت و آمد آرده و براى رضاى من به يكديگر محّبت 

ز نزد نمايند، پس بر من است آه پس از اين آنان را با آتش عذاب نكنم، و هنگامى آه آن شخص ا مى

ها و سخنانى آه گفته است مالئكه خداوند او  ها و گام گردد، به تعداد نفس برادر مؤمن خود باز مى

نمايند، و او را تا همان ساعت از فرداى آن روز از بالهاى دنيا و آخرت حفظ  را مشايعت مى

هى معاف پس اگر چنين شخصى در طول اين مّدت از دنيا برود، از حساب و آتاب ال. نمايند مى

شود، و آن مؤمنى آه اين شخص به ديدار او رفته است، اگر او نيز عارف به حّق او باشد به  مى

 .)٥٠٧(برد، او نيز داراى اجر و ثواب خواهد شد اى آه اين شخص اجر و ثواب مى اندازه

شود  ى و جدايى مى از همه آارهايى آه منجّر به ناراحتى، دور)عليه السالم(امام باقر
همچون غيبت، بهتان، تحقير، عيبجويى، نهادن القاب زشت بر يكديگر، دشنام و دست 

نهى فرموده و افراد را از ارتكاب آن برحذر ... درازى به اموال و آبروى مردم و
 .اند داشته مى

 همچنين همگان را به اصالح بين مؤمنين و تشويق مؤمنين بر )عليه السالم(امام باقر
 :اند آن حضرت فرموده. اند خوانده انس و الفت با يكديگر فرا مى

 

اند، شيطان در ميان آنان به وسوسه و ايجاد دشمنى  مادام آه دو مؤمن از دين خود بر نگشته

پردازد، و هنگامى آه آنان با يكديگر اختالف پيدا آنند، شيطان به پشت دراز آشيده، استراحت  مى

                                                           
 .١٨٤، ١٨٣ / ٢آافى .  ٥٠٧



ز شدم، پس خداوند رحمت آند هر آسى را آه بين دو محّب و دوستدار ما پيرو: گويد آند و مى مى

 .)٥٠٨(اى مؤمنين، با يكديگر انس بگيريد و به يكديگر عشق بورزيد. الفت ايجاد آند

ها و اشتباهات ديگران به شّدت نهى  گيرى لغزش آن حضرت شيعيان را از پى
 :اند نموده، فرموده

لت يك بنده به آفر، آن است آه با مردى برادر دينى باشد، اّما به دنبال اين باشد آه ترين حا نزديك

 .)٥٠٩(ها بر عليه او استفاده آند آورى نموده تا روزى از آن هاى او را جمع ها و لغزش عيب

  همچنين از مّتهم آردن مؤمنان و تكفير آنان نهى نموده و)عليه السالم(امام باقر
 :اند فرموده

دهد مگر اين آه اين شهادت دامنگير يكى از آن دو خواهد  هيچ مردى شهادت بر آفر مرد ديگر نمى

اگر شهادت به حّق داده باشد، طرف مقابل آافر و اگر شهادت به ناحق داده باشد و طرف مقابل . شد

پس از اّتهام زدن به . مؤمن باشد، اّتهام آفر به خود او برگشت خواهد آرد و خود آافر خواهد شد

 .)٥١٠(مؤمنين بپرهيزيد

بهشت : اند چينى و نّمامى باز داشته و فرموده آن حضرت همچنين همگان را از سخن

 .)٥١١(است چينى در حرآت هستند حرام بر تهمت زنندگان آه همواره براى سخن

آن حضرت همچنين از افشاى اسرارى آه مخصوص مؤمنان است نهى فرموده و 
 :اند گفته

شود آه هيچ خونى به گردن ندارد، اّما به اندازه  اى از بندگان خدا محشور مى در روز قيامت بنده

شود آه اين سهم تو از خون  شود و به او گفته مى شاخ حجامت يا بيش از آن به او خون داده مى

دانى آنگاه آه جان مرا  آند آه اى پروردگار من، تو مى او به خداوند خطاب مى. خص استفالن ش

 .ام گرفتى خون آسى را به گردن نداشته

آرى، اّما از فالن شخص چنين خبرى شنيدى و آن را براى سايران نقل : شود آه به او خطاب مى

سيد و آن ستمگر به واسطه اين حرف، نمودى، و اين گفته تو دهان به دهان گشت تا به فالن ستمگر ر

 .)٥١٢(»اوست اين شخص را آشت و اين سهم تو در خون

 

 جامعه اسالمى. ٥

                                                           
 .٣٤٥ / ٢آافى .  ٥٠٨
 .٣٥٥ / ٢آافى .  ٥٠٩
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اى است آه همه آسانى آه شهادتين را بر زبان جارى آنند در بر  اسالم افق گسترده
ها  جمع آرده و آناى گسترده آه همه نيروها و امكانات را در خود  گيرد، عرصه مى

گيرد، به همين سبب است آه  را براى رسيدن به يك هدف در يك راه به آار مى
 .شود محورّيت اسالم و حدود عمل آن همه جامعه اسالمى را شامل مى

نظام اجتماعى جامعه اسالمى بر اساس برادرى، هماهنگى و هميارى در جهت 
در برابر خطر پاره پاره شدن و رسيدن به اهداف بلند و حفاظت از نظام اسالمى 

 .فروپاشى است

 )عليهم السالم( و اهل بيت طاهرش)صلى اهللا عليه وآله(به همين دليل است آه پيامبر اآرم

همواره همه مسلمانان را به هّمت گماردن به امور مسلمانان و مشارآت داشتن با 
جاد عواملى آه منجّر هاى آنان، همچنين هّمت گماشتن در اي مسلمانان در آرزوها و رنج

به نزديكى و رسيدن به اّتفاق نظر در نقطه نظرهاى مشترك فكرى، عاطفى و رفتارى 
 .اند نموده شود تشويق مى مى

اى آّلى در رفتار افراد جامعه وضع نمود آه همان عمق   قاعده)عليه السالم(امام باقر
من و : يت شده آه گفتاز زراره روا. بخشيدن به مفهوم واليت در ميان مسلمانان است

ما همه افراد :  داخل شديم، من به آن حضرت عرض آردم)عليه السالم(حمران بر امام باقر
سنجيم، پس هر  جامعه را با اين مالك و معيار آه معتقد به اعتقادات ما هستند يا نه، مى

آس از علوى يا غير علوى با ما بر سر اين اعتقاد موافق بود، با او علقه واليت 
بنديم، و اگر اعتقادش مخالف با اعتقاد ما بود، چه علوى باشد يا غير علوى، از او  مى

 : به من فرمودند)عليه السالم(امام باقر. جوييم بيزارى مى

تر از آالم توست، پس آجا هستند آنانى آه خداوند عّزوجّل درباره  اى زراره، آالم خداوند راست

جويى نتوانند و راهى  زنان و آودآان فرودستى آه چارهمگر آن مردان و : (آنان فرموده است

 )نيابند؟

آسانى آه آارشان در قيامت متوقف به (» مرجون ألمرالّله«آجا هستند آنانى آه در قرآن تعبير 

درباره آنان آمده است؟ آجا هستند آنانى آه به تعبير خداوند در قرآن اعمال صالحى ) فرمان خدا است

آجا هستند؟ و همچنين جايگاه آسانى آه به » اصحاب اعراف«اند؟  در هم آميختهرا با اعمال ناپسند 

هاى آنان الفت برقرار شود در طرز تفّكر تو آجا خواهد  تعبير خداوند در قرآن بايد ميان دل

 .)٥١٣(بود؟

                                                           
 .٣٨٢ / ٢آافى .  ٥١٣



 يعنى  وابستگى به گروه صالحان)عليه السالم(بينيم آه ميزان و معيار در نزد امام مى
 .شيعه نيست، بلكه مالك و معيار وابستگى به دين مبين اسالم است

 را در احاديث آنان و به خصوص احاديث امام )عليهم السالم(اگر سيره اهل بيت
واليت توانيم  هاى مختلف پخش شده است بررسى نماييم، مى آه در آتاب)عليه السالم(باقر

 :را در آالم آن بزرگواران به چهار دسته تقسيم نماييم

 . واليت خداوند متعال:اّول

 . واليت رسول خدا:دّوم

 .)عليهم السالم( واليت اهل بيت:سّوم

 . واليت در ميان مسلمانان:چهارم

صلى اهللا عليه (به اين ترتيب هر آس به واليت خداوند متعال و واليت رسول اآرم

داشته باشد به اجماع مسلمانان آافر است، اّما آسى آه به اين دو واليت معتقد ايمان ن)وآله
ها ايمان و اعتقاد نداشته باشد،   يعنى امامت آن)عليهم السالم(باشد اّما به واليت اهل بيت

توان صفت اسالم را از او سلب نمود، بلكه او ـ مادامى آه مبغض و دشمن اهل  نمى
بدين گونه است آه واليت در ميان . ماند  ـ بر صفت اسالم باقى مى نباشد)عليهم السالم(بيت

 و ساير مسلمانان آه معتقد به واليت ندارند ثابت و برقرار بوده )عليهم السالم(اتباع اهل بيت
 .و شكافتن و قطع آردن اين واليت بر هيچ آس جايز نيست

اير مسلمانان برخورد  همواره با چنين روحّيه اسالمى با س)عليه السالم(امام باقر
 .نمود مى

آن حضرت با اّتكا به همين مفهوم، اصول آّلى روابط اجتماعى در ميان مسلمانان را 
آن حضرت اصحاب خود را به هميارى . براى اصحاب و شيعيان خود بيان نموده است

با ديگر مسلمانان فرا خوانده است و از مصاديق اين هميارى روايتى است آه از رسول 
 : براى اصحاب خود نقل نموده آه آن حضرت فرمود)صلى اهللا عليه وآله(ماآر

: َمن أطعم ثالثة نفر من المسلمين أطعمه اهللا من ثالث جنان في ملكوت السماوات «

 ;»الفردوس ، وجنة عدن ، وطوبى

هر آس سه نفر از مسلمانان را غذا بدهد، خداوند متعال او را در روز قيامت از سه بهشت در 

 .)٥١٤(طوبى فردوس، بهشت عدن و بهشت: ها طعام خواهد داد كوت آسمانمل

 : اين روايت شريف را نقل نموده آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(همچنين از پيامبر اآرم

                                                           
 .٢٠١ / ٢آافى .  ٥١٤



هر آس يك نفر از فقراى مسلمانان را لباسى بپوشاند و او را از برهنگى رهايى بخشد، يا از غذا و 

ود به او آمك رسانيده وى را از گرسنگى نجات دهد، خداوند عّزوجّل هفتادهزار ملك از اموال خ

 .)٥١٥(گمارد تا براى هر گناه او تا زمان دميدن صور استغفار نمايند مالئكه خود را بر او مى

آن حضرت همچنين به شّدت از در بستن به روى مسلمانان و نپذيرفتن آنان نهى 
عليه (به امام باقر:  روايت شده است آه گفت)عليه السالم(از ابوحمزه از امام باقر. اند دهفرمو

فرماييد درباره مسلمانى آه به  چه مى. خداوند مرا فداى شما آند: عرض آردم)السالم
زيارت مسلمان ديگرى رفته يا به طلب حاجتى به نزد او برود و اجازه ورود بخواهد اّما 

الى آه در خانه است به او اجازه ورود ندهد و براى ديدن او از خانه آن مسلمان در ح
 خارج نشود؟

 : در پاسخ من فرمود)عليه السالم(امام باقر

 

او برود و او اى ابوحمزه، هر مسلمانى آه به زيارت مسلمان ديگر برود يا به طلب حاجتى به نزد 

هم در در منزل خود باشد و از او اجازه ورود بگيرد، اّما آن مسلمان براى ديدن او از منزل خود 

 .»خارج نشود، همواره در لعنت خداوند متعال خواهد بود تا آن گاه آه با يكديگر مالقات آنند

انت آند، آيا خداوند مرا قرب:  عرض آردم)عليه السالم(به امام باقر: گويد ابوحمزه مى
 او تا زمانى آه به مالقات آن شخص نرفته در لعنت خدا خواهد بود؟

 .)٥١٦(آرى اى ابوحمزه: آن حضرت فرمودند

ها و مسائل مخفى مسلمانان نهى   همچنين از پى جويى عيب)عليه السالم(امام باقر
روايت  )صلى اهللا عليه وآله(آن حضرت از جّد بزرگوار خود رسول خدا. فرمودند شديدى مى

 : اند آه فرمود فرموده

ايد اّما هنوز ايمان آامل به قلب شما رسوخ نكرده است،  اى جماعتى آه به زبان اسالم آورده

هاى آنان نباشيد، چرا آه هر آس به دنبال عيبجويى از  مسلمانان را مذّمت ننماييد، به دنبال عيب

گيرى خواهد آرد و هر آس خداوند به دنبال پيگيرى   او را پىهاى مسلمانان باشد، خداوند نيز عيب

 .)٥١٧(اش باشد هايش باشد، وى را رسوا خواهد آرد اگرچه عيب او در درون خانه عيب

هر :  روايت آرده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(آن حضرت همچنين از رسول خدا

 .)٥١٨(ما نيستآس با مسلمانى حيله به آار برد از 

                                                           
 .٥٠٢ / ٢آافى .  ٥١٥
 .٣٦٥ / ٢آافى .  ٥١٦
 .٣٥٤ / ٢آافى .  ٥١٧
 .٢٤٢ / ١٢الّشيعه  وسائل.  ٥١٨



 همچنين همواره شيعيان خود را به رفتار نيكو و صبر بر اذّيت و )عليه السالم(امام باقر
آزار ديگران و عدم مقابله و پاسخگوئى بدى با بدى و ستم با ستم و جدائى با جدائى 

ت از مردم فرا آن حضرت همواره شيعيان خود را به عفو و گذش. نمودند دعوت مى
همواره پشيمان شدن از عفو و : از آن حضرت روايت شده است آه فرمود. اند خوانده مى

 .)٥١٩(گذشت برتر و آسانتر از پشيمان شدن در مجازات و عقوبت است

 : اند آن حضرت همچنين فرموده

گذشت : دهد  انسان مسلمان را افزايش مىسه چيز است آه خداوند متعال به واسطه آن سه چيز عّزت

از آسى آه به او ستم روا داشته، دادن و بذل و بخشش به آسى آه او را محروم آرده، و پيوستن با 

 .)٥٢٠(»آسى آه از او قطع رابطه نموده است

ن حضرت آردند آه شيعيان و پيروان آ  همواره آارى مى)عليه السالم(امام باقر
آارهايى از قبيل نزديكى با مردم و رفتار و برخورد نيكو با آنان، آه موجب جلب 

البّته اين . شود را دوست بدارند رضايت عموم مردم ـ حتى مسلمانان غير شيعه ـ مى
عليه (امام باقر. مسأله تا آنجا صحيح است آه موجب سخط و خشم خداوند متعال نگردد

 :اند آه فرمود  روايت آرده)صلى اهللا عليه وآله(از رسول اآرم)السالم

هر آس در طلب جلب رضايت مردم آارى آند آه خداوند متعال را به خشم آورد، مدح و ثناى مردم 

در آبروى او اثر معكوس دارد يعنى هر آس از ميان مردم او را مدح و ثنا آند در واقع وى را 

 و اطاعت از خدا را ترجيح دهد و به وسيله اين آار به مذّمت نموده است، اّما آسى آه فرمانبردارى

خشم و غضب مردم گرفتار آيد، خداوند متعال دشمنى هر دشمن و حسد هر حسود و ظلم هر ظالمى 

 .)٥٢١(را از او آفايت خواهد آرد و خداوند عّزوجّل ياور و پشتيبان او خواهد بود

ردم را به برقرارى روابط با ساير مسلمانان و ساير  م)عليه السالم(اگرچه امام باقر
نمودند، اّما در عين حال آنان را از همنشينى و داشتن روابط  مردم تشويق و ترغيب مى

 از پدرش امام )عليه السالم(امام باقر. داشتند هايى از مردم نيز بر حذر مى با گروه
 :ن چنين به او وصّيت نمود آه روايت آرده آه آن حضرت اي)عليه السالم(العابدين زين

 :پسرم، با پنج گروه همنشين، همكالم و همسفر مشو

نمايد و  از همنشينى با دروغگو بپرهيز، چرا آه او همچون سراب است، دور را به تو نزديك مى

 .نماياند نزديك را به تو دور مى

اى  اى يا آمتر از لقمه از مصاحبت با شخص فاسق و گنه آار بپرهيز، چرا آه او تو را به لقمه

 .خواهد فروخت

                                                           
 .١٧٠ / ١٢الّشيعه  وسائل.  ٥١٩
 .١٧٣ / ١٢الّشيعه  وسائل.  ٥٢٠
 .٣٧٢ / ٢آافى .  ٥٢١



 .از همنشينى با بخيل بپرهيز، چرا آه او آنجا آه پاى مال در ميان باشد تو را وا خواهد نهاد

از روى نادانى، به تو خواهد منفعتى به تو برساند اما  از همنشينى با احمق بپرهيز، چرا آه او مى

 .)٥٢٢(ضرر و زيان خواهد رساند

امام . اند  شيعيان خود را از خصومت و جدال نيز نهى آرده)عليه السالم(امام باقر
فرمودند تا  همواره آنان را به امر به معروف و نهى از منكر دعوت مى)عليه السالم(باقر

ال داشته و در عمل، اخالص و رفتار نيكو اين آه شيعه در عرصه جامعه حضور فّع
 :اند در اين رابطه فرموده)عليه السالم(امام باقر. الگوئى براى ديگران باشد

مؤمن آن آسى است آه ... مسلمان آسى است آه ساير مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند

است آه بر مسلمان ديگر ظلم آند يا مسلمانان در جان و مال خود او را امين بدانند، بر مسلمان حرام 

 .)٥٢٣(از يارى او خوددارى نمايد يا وى را از آار خير باز دارد و در گناه و فساد اندازد

آن حضرت براى حفاظت عام از روابط گروه صالحان آنان را به صورت آلى به 
 :اند مماشات با مراآز قدرت فرا خوانده، فرموده

 ;»لبّرانية وخالفوهم بالجّوانية ان آانت االمرة صبيانيةخالطوهم با«

ها مخالفت  ها باشيد اما در درون با آن هنگامى آه امر حكومت به دست نااهالن افتاد در برون با آن

 .نماييد

 

 

  و آينده گروه صالح)عليه السالم(امام باقر: دهم

ى وجود يك رهبرى هاى انقالب يكى از مهمترين عناصر پيروزى آفرين براى گروه
بيدار است آه همواره بر حرآت رو به رشد آنان اشراف آامل داشته و مسئوليت تغيير 

ها را تنظيم نموده و با نظارت  ها و خّط مشى فراگير را به عهده گرفته، برنامه ريزى
ها در جهان خارج، آنان را با نيروى روحى و تقويت معنوى  بر پياده شدن آن برنامه

د تا بتوانند به اهداف و آمال حرآت خود دست يابند، رهبرى در منطق اهل يارى رسان
 يك رهبرى الهى است آه خداوند متعال به آن تصريح آرده و آن را به )عليهم السالم(بيت

نيز اين رهبرى )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا.  ابالغ نموده است)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر خود
ابالغ آرده و اين وصّيت و )عليه السالم(طالب را به حضرت اميرالمؤمنين علّى بن ابى

رسد تا اين آه به خاتم اوصيا و پايان بخش  رهبرى به ترتيب از امامى به امام بعدى مى
 .باشد برسد) عج(ائّمه آه امام مهدى

                                                           
 .٣٧٦ / ٢آافى .  ٥٢٢
 .٢٣٤ / ٢آافى .  ٥٢٣



اى قائل  س از خود اهمّيت ويژه براى روشن شدن مسأله امامت پ)عليه السالم(امام باقر
بوده و نظر اصحاب خود را به اين مسأله و شروط، خصوصّيات، و آيفّيت تشخيص آن 

آن حضرت گاه به صورت آشكار و گاه به . نموده است در جهان خارج جلب مى
نموده و اين مسأله از ابتداى  صورت مخفى اين مسأله را به اصحاب خود اعالم مى

. تا روزهاى پايانى عمر شريف آن حضرت ادامه داشته است)عليه السالم(امامت امام باقر
هاى مناسب براى اشاره آردن به اين مسأله و تأآيد آردن  آن حضرت از همه فرصت

 .آردند بر پيروى آنان از جانشينشان استفاده مى

 همواره در )عليه السالم( پس از امام باقر)عليه السالم(البّته اعالم امامت امام جعفر صادق
آن حضرت اين خبر را جز به اصحاب . اى محدود و با نوعى پوشيدگى همراه بود دايره

 .دادند تا بدين وسيله سالمت امام پس از خود را تضمين نمايند مخلص و نزديك خود نمى

بودم آه )عليه السالم(در نزد امام ابوجعفر محّمد بن على: آند محّمد بن مسلم روايت مى
دش جعفر آه گيسوانى فروهشته داشت و در دست او چوبى بود آه با آن بازى ناگاه فرزن

فرزند را گرفته او را به خود چسبانيد و  )عليه السالم(آرد از در وارد شد، امام باقر مى
 .شوى  پدر و مادرم فداى تو باد آه به لهو و بازى مشغول نمى: سپس گفت

 : سپس فرمود

توست، به او اقتدا آن و از مشعل فروزان علم او نور بجو، به خدا اى محّمد، پس از من اين امام 

 براى ما )صلى اهللا عليه وآله(سوگند آه همانا او همان امام صادق و راستگويى است آه پيامبر اآرم

 .)٥٢٤(...توصيفش آرده است

 به اصحاب خود )سالمعليه ال(روزى امام باقر: و از هّمام بن نافع روايت شده آه گفت
، و سپس به »هنگامى آه مرا از دست داديد به اين فرزند اقتدا آنيد آه او پس از من امام شماست: فرمود

 .)٥٢٥( اشاره آرد)عليه السالم(فرزندش جعفر

آرده  در پاسخ آسى آه از آن حضرت درباره قائم سؤال )عليه السالم(همچنين امام باقر
 .)٥٢٦( زد)عليه السالم(بود با دست به پشت حضرت صادق

بودم آه ناگاه  )عليه السالم(در نزد ابوجعفر: از فضيل بن يسار روايت شده است آه گفت
اين پس از من  :فرمود )عليه السالم(امام باقر.  به نزد آن حضرت آمد)عليه السالم(ديدم امام صادق

 .)٥٢٧(باشد بهترين خلق خدا مى
                                                           

 .٢٥٣ /آفاية االثر.  ٥٢٤
 .٢٥٤ /آفاية االثر.  ٥٢٥
 .١٥٢ /اثبات الوصيه.  ٥٢٦
 .١٥٥ /اثبات الوصيه.  ٥٢٧



: از عبدالغّفار بن قاسم روايتى طوالنى نقل شده آه قسمتى از آن چنين است
هايم  ام و استخوان من ديگر پير شده:  عرض آردم)عليه السالم(عبدالغّفار گويد به امام باقر

بلكه . بينم  خوشحال آند نمىنحيف گشته، اّما در ميان شما اهل بيت چيزى آه مرا
باشيد، و  رسيد يا در حال فرار و ترس مى بينم شما و يارانتان دسته دسته به قتل مى مى

گويم امروز يا  من هر روز به انتظار قائم شما هستم و دير زمانى است آه هر روز مى
 .آند فردا خروج مى

 : به او فرمود)عليه السالم(امام باقر

 هو السابع من ولدي ، وليس هو أوان ظهوره ، )عليه السالم( قائمنايا عبد الغفار اّن«
اّن االئمة : )صلى اهللا عليه وآله(اهللا قال رسول: ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه قال 

بعدي اثنا عشر عدد نقباء بني اسرائيل ، تسعة من صلب الحسين، والتاسع قائمهم ، 
 ;»ما ملئت جورًا وظلمًايخرج في آخر الزمان فيمألها عدًال آ

باشد و اآنون هنگام ظهور   هفتمين فرزند از نسل من مى)عليه السالم(اى عبدالغّفار، بدان آه قائم ما

صلى اهللا عليه (پدرم از پدرش از پدرانش به من روايت آرده است آه پيامبر اآرم. او نيست

باشند آه نه نفر  اسرائيل دوازده تن مى همانا امامان بعد از من به عدد نقباى بنى: فرموده است)وآله

ها همان قائمى است آه در   هستند، و نهمين نفر از آن)عليه السالم(ها از پشت حسين از آن

 .نمايد نمايد و زمين را همچنان آه پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد مى آخرالّزمان خروج مى

ند رسول خدا، اگر اين چنين اى فرز: عبدالغّفار گويد به آن حضرت عرضه داشتم
 .است پس از شما چه آسى امام خواهد بود؟

امر امامت پس از من به جعفر آه بزرگ اوالد من و پدر ائّمه :  به او فرمودند)عليه السالم(امام باقر

 .)٥٢٨(همان آس آه در گفتار و آردار خود صادق و راستگواست. گردد پس از من است واگذار مى

 

 نگاهى به فرزند )عليه السالم(امام باقر: از ابوالّصباح آنانى روايت شده است آه گفت
 :سپس فرمود.  انداخت آه در حال راه رفتن بود)عليه السالم(خود حضرت امام جعفر صادق

 و خواستيم بر: اين از آسانى است آه خداوند متعال درباره آنان فرموده است. بينى؟ اين پسر را مى

گردانيم، و ] مردم[آسانى آه در آن سرزمين فرو دست شده بودند مّنت نهيم و آنان را پيشوايان 

 .)٥٣٠(»)٥٢٩(آنيم] زمين[ايشان را وارث 

                                                           
 .٢٥٢ /آفاية االثر.  ٥٢٨
 . ٥ /قصص.  ٥٢٩
 .٣٦٠ / ١آافى .  ٥٣٠



 روزى حضرت امام جعفر )عليه السالم(امام باقر: از زراره روايت شده است آه گفت
 را احضار نمود در حالى آه در حال صّحت و سالمت بود و هيچ گونه )عليه السالم(صادق

من تصميم دارم اآنون به تو دستورى «:  فرمود)عليه السالم(سپس به امام صادق. بيمارى نداشت

عليه (هر امرى آه داريد به من بفرمائيد، امام باقر: به آن حضرت عرض آرد )عليه السالم(بدهم، امام صادق

 قلم و دوات و آاغذ براى )عليه السالم(امام صادق. »آاغذ و دواتى براى من بياور: ند فرمود)السالم
وصيت نامه آشكار خود را نوشت و سپس دستور )عليه السالم(آن حضرت آورد و امام باقر

ها را به شهادت به اين وصّيت آه  داد تا اين آه جماعتى از قريش را طلبيدند و آن
 .)٥٣١(پس از آن حضرت بود فراخواند)عليه السالم(مربوط به امامت امام صادق

چرا آه وصّيتى آشكار بود آه همه مردم عادتًا . البّته چنين اعالمى، امرى طبيعى بود
دادند، و آن بدين صورت بود آه وصيت آننده وصّيت خود را به يكى از  آن را انجام مى

 روايت )عليه السالم(از امام صادق. داد انجام مىفرزندان خود خصوصًا پسر بزرگ خود 
 :شده است آه فرمود

 

پدرم هر چه بود به من سپرد، و آيفّيت اين مطلب به اين صورت بود آه چون وفات آن حضرت فرا 

شاهد حاضر آردم آه در ميان ، پس من چهار »شاهدانى براى من حاضر آن«: رسيد به من فرمود

اين : بنويس: آنان نافع غالم عبدالّله بن عمر نيز حضور داشت، سپس آن حضرت به من فرمود

اى فرزندان من، خداوند اين دين . وصّيتى است آه يعقوب به فرزندان خود اين وصّيت را نموده است

الت مسلمانى نميريد، و محّمد بن پس جز در حالت تدّين به اين دين و ح. را براى شما برگزيده است

آند آه او را در ُبردى آه هميشه  آند و به او وصّيت مى على به فرزندش جعفر همين وصّيت را مى

خواند و پيراهنش آفن آند و عّمامه او را بر سرش بگذارد و قبر او را به  نماز جمعه را در آن مى

 .» دفن بندهاى آفن او را بگشايداندازه چهار انگشت از زمين باال آورده و در هنگام

 .برويد آه خداوند شما را رحمت آند: سپس به شهود گفت

اى پدر، اين وصّيت چيز مهّمى نداشت تا براى آن چهار شاهد بگيريد؟ : به آن حضرت عرض آردم

خواستم پس از مرگم بر تو غلبه آنند و گفته شود آه او وصّيت  فرزندم، نمى: آن حضرت فرمود

 .)٥٣٢(خواستم اين آار حّجتى باشد من مى. ستنكرده ا

 اين اميد را در دل اصحاب و ياران و همه افراد گروه شيعه وارد )عليه السالم(امام باقر
 .)٥٣٣(امّيه را دادند ها خبر نزديكى زوال حكومت بنى نموده و به آن

                                                           
 .١٥٥ /اثبات الوصيه.  ٥٣١
 . آمده است اين آار حجتى براى تو باشد٣٠٧ / ١، در آافى ٢٢٢ /المهّمه الفصول.  ٥٣٢



 دولت اموى سقوط آرد و )عليه السالم(و عمال هجده سال بعد از شهادت امام باقر
 .عّباس به پايان رسيد حكومت امويان به دست بنى

 پس از پدر امر امامت را در دست گرفت و چنان آه مستشار )عليه السالم(امام صادق
امام جعفر صادق ثمره يك قرِن دشوار بود آه :لحليم جندى او را توصيف آرده استعبدا

بشريت در برابر او سر فرود آورده و از تمدنى آه او براى بشريت به ارمغان آورد 
 .)٥٣٤(مند شدند بهره

 هر برگ او درخت بلندى بود آه در عصر جديد دانش و معرفت بارور گرديد و در
 بوده و سه قرن متوالى از دانش او )عليهم السالم(اى از خصوصيات اهل بيت آن خصيصه

 .)٥٣٥(مند گرديدند و پدر و جدش بهره

                                                                                                                                                                      
 .٣٠٧ /المحرقه ، الّصواعق٢٠٣ / ٤طالب  مناقب آل ابى.  ٥٣٣
 .٤ /االمام جعفر الّصادق.  ٥٣٤
 .٦٣ /االمام جعفر الّصادق.  ٥٣٥



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(ترور و شهادت امام باقر

 

نرفت، بلكه ايادى پليد  به مرگ طبيعى از دنيا )عليه السالم(امام ابوجعفر محّمد باقر
امّيه آه هيچ ايمانى به خدا و روز قيامت نداشتند آن حضرت را به وسيله سم ترور  بنى

نويسان درباره نام جنايتكارى آه به اين عمل  البّته تاريخ. نموده و به شهادت رساندند
 آه آن نويسان به اين نكته قائل هستند گروهى از تاريخ. اقدام نموده است اختالف دارند

 را به شهادت رسانده و براى شهادت آن حضرت سّم ارسال )عليه السالم(آس آه امام باقر
ها  البّته از نظر ما هم اين نظرّيه بر ساير نظرّيه. باشد نمود، هشام بن عبدالملك مى

 )صلى اهللا عليه وآله(ترجيح دارد، چرا آه هشام همواره آينه شديدى نسبت به آل پيامبر اآرم
وى همان آسى است آه با .  پر بود)صلى اهللا عليه وآله(داشته، دلش از دشمنى آل پيامبر اآرم

 و تحقير آن بزرگوار وى را به اعالم قيام )عليه السالم(اهانت آردن به زيد بن على
عليه (واداشت، و بديهى است آه وجود و عملكرد امام بزرگوارى چون حضرت امام باقر

ا از اين طاغوت ربوده بود، چرا آه مراتب فضيلت و دانش آن  خواب خوش ر)السالم
حضرت در سرتاسر آشور اسالم انتشار يافته و همه مسلمانان از برآات آن حضرت 

از همين جا بود آه آن پليد براى رهايى يافتن از . گفتند براى جامعه اسالمى سخن مى
 .اين آابوس اقدام به ترور آن امام بزرگوار نمود

نويسان گروهى معتقدند، آن آس آه اقدام به مسموم آردن امام   از ميان تاريخالبّته
 .)٥٣٦( آرد ابراهيم بن وليد بوده است)عليه السالم(باقر

اّما نظر سّيد بن طاووس اين است آه ابراهيم بن وليد تنها در ريختن خون امام 
بدان معنا است آه ابراهيم در امر ترور امام  شرآت داشته است و اين )عليه السالم(باقر
 .)٥٣٧(اند  تنها نبوده و آسان ديگرى نيز با او همدست بوده)عليه السالم(باقر

                                                           
 .١١١ /اخبار الدول.  ٥٣٦
 .٢١٦ / ٤٦بحاراالنوار .  ٥٣٧



 را مسموم نموده و به )عليه السالم(بعضى از منابع تاريخى هم نام شخصى آه امام باقر
 به )عليه السالم(اند آه امام باقر آر ننموده و تنها به اين گفته اآتفا آردهشهادت رساند ذ

 .)٥٣٨(واسطه سّم از دنيا رفته است

 

 )عليه السالم(هاى ترور امام باقر انگيزه

 بزنند را )عليه السالم(هائى آه سبب شد تا امويان دست به ترور امام باقر انگيزه
 :توان در اين چند مورد خالصه نمود مى

باالترين  )عليه السالم( امام ابوجعفر محّمد باقر:)عليه السالم(شخصّيت واالى امام باقر. ١
همه مسلمانان در بزرگداشت آن حضرت و اعتراف به . شخصّيت در جهان اسالم بود

آن حضرت مقصود و مراد همه علماى . فضل و آمال آن حضرت باهم اّتفاق نظر داشتند
 .اسالم از همه شهرهاى سرزمين اسالم بوده است

 آشكارترين پرچم برافراشته خاندان نبّوت بود، )عليه السالم(از آنجا آه امام باقر
عواطف مردم را با خود داشته و همواره مورد تقدير و بزرگداشت آنان بوده و اين پايگاه 

خشم و غضب امويان و آينه آنان را نسبت به آن حضرت بزرگ اجتماعِى آن حضرت 
 .انگيخت تا جايى آه بر قتل آن حضرت اّتفاق نظر پيدا نمودند برمى

 رويدادهايى آه در دمشق به وقوع پيوست. ٢

دانند، حوادثى آه در دمشق به وقوع پيوست يكى  نويسان بعيد نمى محّققان و تاريخ
شرح . را ترور نمايند)عليه السالم( آن داشت تا امام باقرهايى باشد آه امويان را بر از سبب

 :اين قضّيه بدين صورت است

 به نزد هشام بن عبدالملك )عليه السالم(الف ـ چنان آه قبال گفتيم، هنگامى آه امام باقر
 در )عليه السالم(احضار گرديد و در دربار او وارد شد، هشام به اين گمان آه امام باقر

تواند تيرها را به هدف بزند و اين مسأله باعث  تيراندازى دچار مشكل خواهد شد و نمى
استهزاء و مسخره آردن آن حضرت و پايين آوردن مقام آن حضرت در نزد شاميان 

 )عليه السالم(گردد، آن حضرت را امر به تيراندازى نمود، ولى آن هنگام آه امام مى
سابقه  انگيز آه در دنياى تيراندازى بى  به صورتى اعجابتيراندازى آرده و چندين بار

بوده است هدف را مورد اصابت قرار دادند، هشام درمانده شد و آنچنان غيظ و غضب 

                                                           
 .٢٨١ /عشر ، ابن طولون، االئّمة االثنى١٣١ /نور االبصار.  ٥٣٨



نويسان  گروهى از تاريخ. بر او غلبه آرد آه زمين با همه گستردگى بر او تنگ آمد
 . گرفته است)يه السالمعل(معتقدند آه هشام از اين زمان تصميم بر آشتن امام باقر

 در همان مجلس در رابطه )عليه السالم(ب ـ گروهى نيز معتقدند پس از اين آه امام باقر
با مسأله امامت با هشام به مناظره پرداخته و بر او غلبه پيدا آردند و آثار عجز و 
درماندگى در صورت هشام نمايان گرديد، و از سر آينه تصميم به قتل آن حضرت 

 .گرفت

 با عالم مسيحى و )عليه السالم(ج ـ گروهى ديگر نيز معتقدند آه مناظره آردن امام باقر
غلبه آن حضرت بر او ـ تا جايى آه خود عالم مسيحى در برابر گروه آثيرى از مردم 

نمود، و اهميت اين )عليه السالم(شام اعتراف به عجز و ناتوانى خود در مقابله با امام باقر
صلى (در ميان اّمت پيامبر اآرم)عليه السالم(ود آه برترى علمى امام باقرموضوع به حّدى ب

ـ، )٥٣٩(گشت  در ميان توده مردم شام با همه طول و تفصيل دهان به دهان مى)اهللا عليه وآله
 به امام باعث شد تا همين شهرت علمى خود يكى از عوامل آينه هشام بن عبدالملك نسبت

را براى رها شدن از دست اين امام بزرگوار در سر  )عليه السالم(شود و نقشه قتل امام باقر
 .بپروراند

 

  پس از خود)عليه السالم( بر امامت امام صادق)عليه السالم(تصريح امام باقر

 عليه( آمى قبل از شهادت بر امامت امام پس از خود آه امام صادق)عليه السالم(امام باقر

 را آه افتخار دنيا و پيشگام انديشه و )عليه السالم(باشد تصريح نموده و امام صادق)السالم
دانش در جهان اسالم است به اين مقام و منصب تعيين نموده و آن حضرت را پس از 
خود مرجع عاّم اّمت اعالم داشته و شيعيان خود را به پيروى و اطاعت از آن حضرت 

 .سفارش نمود

 همواره و به صورتى مستمّر فرزند گرامى خود حضرت امام )عليه السالم(امام باقر
 را تأييد نموده و همواره به امامت آن حضرت اشاره داشته است، )عليه السالم(صادق

 نگاهى به فرزند خود حضرت )عليه السالم(امام باقر: آند آه ابوالّصباح آنانى روايت مى
. ترى هذا ؟ «: سپس فرمود. آه در حال راه رفتن بود انداخت )عليه السالم(امام جعفر صادق

َو ُنريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ْاَألْرِض َو َنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة (:  هذا من الذين قال اهللا تعالى 

 :درباره آنان فرموده استاين از آسانى است آه خداوند متعال . بينى؟  اين پسر را مى ;)َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثين

                                                           
 .٣٠٦ - ٣٠٩ / ٤٦ك بحار االنوار .ر.  ٥٣٩



گردانيم، و ] مردم[و خواستيم بر آسانى آه در آن سرزمين فرو دست شده بودند مّنت نهيم و آنان را پيشوايان 

 .)٥٤١()٥٤٠() آنيم]زمين[ايشان را وارث 

ترور امام حّتى يكى از اين پيشامدها هم براى تصميم گرفتن هشام نسبت به قتل و 
 آافى بود، چه رسد به اين آه همه اين اّتفاقات با هم در يك سفر به وقوع )عليه السالم(باقر

ترين صفات  امّيه گروهى نادان و جاهل بودند آه از ساده چرا آه بنى. پيوسته است
 .انسانى محروم بوده و آمترين مراتب شايستگى را براى رهبرى اّمت نداشتند

 

 )عليه السالم(باقرهاى امام  وصّيت

 چندين وصّيت نمود )عليه السالم( به فرزندش امام جعفر صادق)عليه السالم(امام محّمد باقر
 :بينيد ها را مى آه بعضى از آن

 اى جعفر، تو را نسبت به اصحاب و :  فرمود)عليه السالم( به امام صادق)عليه السالم(امام باقر. ١

خداوند مرا فداى  : به آن حضرت عرض آرد)عليه السالم(م، امام صادقنماي ياران خود سفارش به نيكويى مى

خورم آه هرگز اصحاب و ياران شما را وا نگذارم تا آنجا آه اگر مردى از  شما گرداند، به خدا سوگند مى

 .)٥٤٢(ها در يكى از شهرهاى آشور اسالمى زندگى آند، محتاج به احدى نشود آن

 وصّيت فرمود آه آن حضرت را در )عليه السالم( به امام صادق)عليه السالم( باقرامام. ٢
گزارد دفن نمايد، تا اين آه اين پيراهن در نزد خداوند متعال  پيراهنى آه در آن نماز مى

 .)٥٤٣(باشد)عليه السالم(هاى خالصانه امام باقر هاى بزرگ و بندگى شاهد صدقى بر عبادت

 قسمتى از اموال خود را وقف نمود تا با آن به مّدت ده سال در )عليه السالم(امام باقر. ٣
اين امر به و شايد سبب . )٥٤٤(سرزمين منى براى آن حضرت مجلس عزادارى برپا شود

گردد آه منى بزرگترين مرآز تجّمع مسلمانان بوده و برگزارى مراسم  اين مسأله باز مى
شود تا مسلمانان از سبب اين عزادارى سؤال آنند و بدين  عزادارى در آن باعث مى
گذشته و اذّيت و آزارى آه از ناحيه امويان به آن  )عليه السالم(وسيله از آنچه بر امام باقر

رسيده و در نهايت به ترور و شهادت آن حضرت منجّر شده آگاهى يابند، تا حضرت 
عليه (هاى تبليغات اموى نتوانند خون امام را لوث آرده و آنچه را آه بر امام باقر دستگاه

 .سپارند  گذشته است به بوته فراموشى)السالم

                                                           
 . ٥ /قصص. ٥٤٠
 .٣٦٠ / ١آافى .  ٥٤١
 .٣٠٦ / ١اصول آافى .  ٥٤٢
 .٢١٤ / ١، تاريخ ابوالفداء ١٨٤ / ١الوردى  ، تاريخ ابن٦٣ / ٢الصفوة  صفة.  ٥٤٣
 .٦٢ / ١١بحاراالنوار .  ٥٤٤



زيادى در بدن آن  سرايت آرده و تأثير )عليه السالم(به هر حال سّم در بدن امام باقر
امام . شد حضرت گذاشت و هر لحظه مرگ به سرعت به آن حضرت نزديك مى

 در آخرين ساعات عمر خود همه احساسات و عواطف خود را به سمت )عليه السالم(باقر
آن حضرت در آن حالت ملكوتى و روحانى قرآن تالوت . خداوند متعال معطوف نمود

در حالتى رسيد آه زبان آن حضرت  )عليه السالم(باقرآرد، مرگ امام  آرده و استغفار مى
مشغول به ذآر خداوند متعال بود، و در چنين حالتى روح بزرگش به سمت خالقش پر 

روحى آه عرصه زندگى فكرى و علمى عالم اسالم را روشن آرده و در آن . آشيد
 .عصر نظيرى براى آن به وجود نيامده بود

ين صفحه از آتاب رسالت اسالمى آه جامعه با شهادت آن بزرگوار باشكوهتر
 .اسالمى آن روز را به بيدارى و شكوفايى رساند ورق خورد

 به تجهيز بدن مقّدس )عليه السالم(فرزند برومند آن حضرت حضرت، امام جعفر صادق
پدر بزرگوار خود برخاسته، او را غسل داده و در حالى آه اشك سوزانش در مرگ پدر 

پدرى آه از حيث دانش و فضيلت و سرسختى در راه دين، . فن نمودجارى بود او را آ
 .آسمان دنيا در آن عصر بر آسى مانند او سايه نيفكنده بود

 با شكوه و جالل تمام از سوى عموم مردم )عليه السالم(پيكر مطّهر حضرت امام باقر
، )عليه السالم(رتشييع و به قبرستان بقيع برده شد، و در آنار قبر پدر بزرگوار امام باق

، و در آنار قبر عموى گرامى پدرش حضرت امام )عليه السالم(العابدين حضرت امام زين
 سرور جوانان اهل بهشت قبرى براى آن حضرت حفر شد، و امام )عليه السالم(حسن مجتبى

 پدر بزرگوارش را در جايگاه ابدى قرار داد و آن حضرت را در آنجا )عليه السالم(صادق
د و در واقع به همراه او علم و حلم و هر چه خوبى و نيكويى به مردم بود با او دفن نمو
 .دفن آرد

هايى بود آه اّمت اسالم در آن   از فجيعترين مصيبت)عليه السالم(ضايعه فقدان امام باقر
رهبر و پيشگام و )عليه السالم(چرا آه اّمت اسالم با فقدان امام باقر. زمان به آن مبتال گرديد

آسى آه در راه انتشار دانش سعى فراوانى آرده و در . هنماى خود را از دست دادرا
 .جهت تبلوِر بيدارِى فكرى و فرهنگى در ميان مسلمانان سعى وافرى داشت

مشهور در ميان روات آن است آه عمر آن حضرت در هنگام وفات پنجاه و هشت 
 .سال بوده است

ريخ نويسان، سال وفات حضرت امام همچنين مطابق با رأى مشهور در ميان تا
 . صد و چهارده هجرى قمرى بوده است)عليه السالم(باقر



 

  در عزاى پدر بزرگوارش)عليه السالم(تسليت گفتن مسلمانان به امام صادق

هايشان از غم و اندوه پاره پاره شده بود، به سوى امام  مسلمانان در حالى آه دل
ه خاطر وارد شدن اين مصيبت دردناك آن حضرت را  هجوم آورده و ب)عليه السالم(صادق

. دانستند تسليت داده و خود را در غم و اندوه فقدان پدر بزرگوار آن حضرت شريك مى
 )عليه السالم(از جمله آسانى آه به جهت عرض تسليت و تعزيت به خدمت امام صادق

عليهما (چون امام ابوجعفر محّمد بن على باقر: وى گويد. حفصه است رسيد، سالم بن ابى

 وفات نمود، به ياران خود گفتم منتظر شويد تا من داخل خانه شوم و به حضرت )السالم
من داخل خانه شدم و به آن حضرت . تسليت بگويم)عليه السالم(ابوعبدالّله جعفر بن محّمد

 سوگند آسى از ميان ما رفت آه به خدا. اّنا لّله و اّنا اليه راجعون: تسليت گفته و گفتم
آرد آه سند گفته او  و هيچ آس از او سؤال نمى» رسول خدا چنين گفته است«: گفت مى

سالم . به خدا سوگند آه ديگر آسى مانند او ديده نخواهد شد. از قول رسول خدا چيست
و  لختى درنگ نمود، سپس به اصحاب خود رو آرد )عليه السالم(حضرت امام صادق: گويد
شود آه يك نصف خرما را در راه  از ميان بندگان من آسى پيدا مى«: فرمايد خداوند متعال مى: فرمود

دهم، همچنان آه  آنم و پرورش مى آند و من آن نصف خرما را براى او تربيت مى رضاى من تصّدق مى

 .دهيد شما آّره اسب خود را پرورش مى

 خارج شد و رو به اصحاب خود )السالمعليه (سالم مات و مبهوت از خانه امام صادق
 بدون )عليه السالم(ما اين آه امام باقر!! ام تر چيزى نديده از اين عجيب: آرد و گفت

دانستيم، اّما  آرد را آار بزرگى مى  نقل قول مى)صلى اهللا عليه وآله(واسطه از پيامبر اآرم
 .)٥٤٥( متعال نقل قول نمودبراى من بدون واسطه از خداوند)عليه السالم(امروز امام صادق

 

 

 

                                                           
 .٣٩٥ ـ ٣٨٦ / ٢شيخ باقر شريف القرشى، حياة االمام محّمد الباقر  : ك.، ر١٢٥ /امالى.  ٥٤٥



 

 

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(ميراث امام باقر

 

دانستيم آه پيامبر اآرم از قبل خبر داده بود آه نواده آن حضرت محّمد بن علّى بن 
دل درياى دانش را خواهد شكافت و علم و دانش از سرچشمه اى نزديك  الحسين در آينده

 .او فوران خواهد نمود

خصوصّيتى آه .  نيز به اين مسأله شهادت دادند)عليه السالم(همه هم عصران امام باقر
 .آنچنان براى همگان جلب توّجه آرد آه موّرخان نسل بعد از نسل آن را نقل نمودند

ها به آن  ها و نسل اّما بهترين دليل بر صّحت آنچه اين موّرخان در طول قرن
صلى اهللا عليه (اند و خود دليلى از داليل نبّوت جّد بزرگوارش رسول خدا شهادت داده

باشد، همان ميراث علم و دانش و آلمات گهربارى است آه آن بزرگوار براى ما  مى)وآله
 .به جا گذاشته است

اى بوده آه بيشترين نياز  زيسته زمانه  در آن مى )عليه السالم(آه امام باقربرهه زمانى 
هاى تمّدن اسالمى و تقويت اّمت  را به قيام آن حضرت در راه استوار آردن بنيان

مسلمان با معارف ناب اسالمى داشته است تا اّمت توانايى ايستادن در برابر امواج 
ه و گشودگى فرهنگى آه از رابطه اّمت اسالمى فرهنگى آه به واسطه فتوحات انجام شد

شدند به سمت او  هاى ديگرى آه در مملكت اسالمى بزرگ آن روزگار وارد مى با اّمت
 .آمد و چندى نمانده بود تا حيات اسالمى اّمت را از هم متالشى سازد، داشته باشند مى

داراى )عليه السالم(ينتوانيم بگوييم رسالت ائّمه بعد از امام حس از همين جاست آه مى
سازى معرفتى و فرهنگى اّمت مسلمان عمومًا و  دو خصوصّيت اصلى بوده آه در مقاوم

 .گرديد شيعيان خصوصًا خالصه مى

 از نيمه دّوم قرن اّول هجرى تا  )عليهم السالم(اگر به ميراث فرهنگى آه ائّمه اطهار
تند دّقت آنيم، عظمت اين ميراث اوائل قرن سّوم هجرى براى اّمت اسالم به يادگار گذاش

اش نسبت به ميراثى آه در نزد جميع فرق  بزرگ، منحصر به فرد بودن آن و برترى
 در )عليهم السالم(چرا آه ميراث علمى اهل بيت. شود اسالمى وجود دارد بر ما آشكار مى

هاى شناخت و معرفت بوده، از نظر منبع و مصدر داراى  بر گيرنده همه عرصه



اين ميراث . آامل و از نظر مضمون و محتوا بسيار سنجيده و حساب شده استسالمت 
به صورتى روشن و آشكار با منابع معرفت رّبانى آه در آتاب خدا و سّنت رسول 

 .آند، ارتباطى تنگاتنگ دارد نمود پيدا مى)صلى اهللا عليه وآله(خدا

نيم همه ميراث توا باشد و نمى اگرچه در اين مجموعه بناى ما بر اختصار مى
 را در اينجا منعكس نمائيم، اّما الزم است تا قدرى از آن را )عليه السالم(فرهنگى امام باقر

 .در اينجا بياوريم تا ميزان غناى فرهنگى و معرفتى اين ميراث آشكار گردد

هاى مختلف دانش و معرفت اسالمى و البّته  هائى در عرصه ما در اين آتاب نمونه
عليه (اى صفحاتى از اين جلِد مجموعه آه مخصوص به امام باقربه مقدار اقتض

 .نمائيم ايم و از خداوند متعال طلب توفيق مى باشد انتخاب نموده مى)السالم

 

 

 

 )عليه السالم(ميراث تفسيرى امام محّمد باقر

فرهنگ اسالمى شّك نيست آه قرآن آريم اّولين منبع تشريع اسالمى و مهمترين منبع 
است آه به اّمت اسالم و رسالت الهى هوّيت بخشيده و اّمت را به سمت آمال انسانى 

 .گردد رهنمون مى

اى به تالوت، حفظ   اهمّيت ويژه)عليهم السالم( همچون ساير اهل بيت)عليه السالم(امام باقر
اهاى هاى متجاوزان و اّدع و تفسير قرآن و حفاظت از آن در برابر دست اندازى

جلسات تفسير قرآن آن حضرت به دليل فّعاليت . اند داده دروغيِن دروغگويان مى
 وجود داشت زمينه پربارى بود آه )عليه السالم(معرفتى و جهاد علمى آه در خود امام باقر

عليه (از همين جا بود آه امام باقر. داشت ها عرضه مى هوّيت خاّص اّمت اسالم را به آن

وقت خود را در شبانه روز به تفسير اختصاص داده و در آن ساعت به قسمتى از )السالم
دانشمندان زيادى از علماى تفسير با وجود همه اختالف . پرداخت هاى آن مى همه زمينه

نظر و گرايشاتى آه داشتند به نزد آن حضرت آمده و چيزهاى زيادى از آن حضرت 
 .)٥٤٦(اند آموخته

 از درخشانترين مفّسران قرآن آريم در جهان اسالم )عليه السالم(بنابراين امام باقر
 .باشد مى

                                                           
 .١٧٤ / ١المحّمد الباقر باقر شريف القرشى، حياة االمام .  ٥٤٦



 در تفسير قرآن راهى علمى و مخصوص به خود داشت آه با )عليه السالم(امام باقر
ان، اهداف رسالت و اصول آن سازگارى داشته و بر هم زننده بساط اهل رأى، استحس

آميز آن حضرت  توان به برخورد اعتراض به عنوان مثال مى. تأويل و ظّن و گمان بود
 !.آنى  به من خبر رسيده است آه تو قرآن را تفسير مى:با قتاده اشاره آرد آه به او فرمودند

 

 .آرى: قتاده عرض آرد

 اگر تو قرآن را از پيش اى قتاده،:  اين آار او را صحيح ندانسته و به او گفتند)عليه السالم(امام

و اگر قرآن را از آلمات و . اى آنى، بدان آه هالك شدى و ديگران را نيز به هالآت انداخته خود تفسير مى

آنى بدان آه هالك شدى و ديگران را به هالآت  هاى عقلى ديگر مردمان آه مانند تو هستند تفسير مى يافته

شناسند آه از جانب خداوند مخاطب قرآن  انى قرآن را مىتنها آس. اى قتاده، واى بر تو. اى انداخته

 .)٥٤٧(اند بوده

عليهم (بيت  معرفت و شناخت قرآن را منحصر در اهل)عليه السالم(امام باقر

توانند محكمات قرآن را از متشابهات و ناسخ  اند آه مى چرا آه آنان. اند دانسته مى)السالم
عليهم (از منسوخ تشخيص دهند، و چنين علمى در نزد هيچ آس غير از اهل بيتآن را 

به همين دليل است آه از همان بزرگواران روايت شده است آه . وجود ندارد)السالم
چرا آه يك آيه آه آالمى مّتصل . هيچ چيزى به اندازه تفسير قرآن از عقل مردمان دور نيست« : اند فرموده

ه يك مسأله و آخر آن درباره مسأله ديگر، و اين آالم مّتصل به چند وجه برگشت داده است اّول آن دربار

 .)٥٤٨(»شود مى

البّته عمل آردن به ظاهر قرآن آريم به عنوان تفسير به رأى آه از آن نهى شده است 
 .آيد به حساب نمى

ت آه محّمد بن اسحاق نديم در  آتابى در تفسير قرآن نوشته اس)عليه السالم(امام باقر
شمارد، از  هاى تأليف شده در تفسير قرآن را برمى آتاب خود الفهرست، آنجا آه آتاب

آتاب باقر، محّمد بن علّى بن الحسين آه اين «: نويسد ابن نديم مى. آن نام برده است
سّيد . »آتاب را ابوالجارود زياد بن منذر رئيس فرقه جاروديه از او روايت نموده است

اين آتاب تفسير را ابوالجارود در اّيامى آه هنوز بر اعتقادات حّقه : حسن صدر گويد
ابوبصير «توان به  ها مى پابرجا بود از گروهى از راستگويان شيعه آه در ميان آن

                                                           
 .٢٦٧ /البيان فى تفسير القرآن.  ٥٤٧
 .٢٨ /فرائداالصول.  ٥٤٨



اشاره نمود نقل آرده است، همچنين اين آتاب تفسير را علّى بن » يحيى بن قاسم اسدى
 .)٥٤٩( در آتاب تفسير خود از طريق ابوبصير نيز نقل نموده استابراهيم بن هاشم قمى

 

 )عليه السالم(هائى از تفسير امام باقر  نمونه

َو ِإّني َلَغّفاٌر ِلَمْن تاَب َو آَمَن َو (:  هدايت را در آيه شريف قرآن)عليه السالم(امام باقر. ١

 و به يقين، من آمرزنده آسى هستم آه توبه آند و ايمان بياورد و آار شايسته نمايد ;)َعِمَل صاِلًحا ُثمَّ اْهَتدى

آنجا آه . تفسير نموده است به واليت ائّمه اهل بيت )٥٥٠(و به راه راست راهسپر شود
به خدا سوگند اگر مردى تمام عمر خود را در بين رآن و مقام به عبادت بگذارد اّما واليت ما : فرمايد مى

 .)٥٥١(افكند را با خود به قيامت نياورد، خداوند او را به رو به آتش جهّنم درمى

يا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل ِإَلْيَك (: فرمايد عال را آه مىآن حضرت آالم خداوند مت. ٢

 اين گونه تفسير )٥٥٢(آن  اى پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابالغ;)ِمْن َربَِّك
 خالفت پس از خود برگزيند و  را به)عليه السالم(خداوند به پيامبر خود وحى فرستاد تا على: نموده است آه

اينجا بود آه خداوند اين . پيامبر اآرم بيم آن داشت آه اين مسأله بر گروهى از يارانش گران آيد. نصب نمايد

 .)٥٥٣(آيه را براى دلدارى دادن و تشجيع پيغمبر بر اين عمل و قيام به دستور الهى نازل نمود

 ]شب[در آن ; )َتَنزَُّل اْلَمالِئَكُة َو الرُّوُح فيها(: آن حضرت در تفسير قول خداوند متعال. ٣

آيند و آنچه را آه  مالئكه و نويسندگان به آسمان دنيا مى:  فرموده است)٥٥٤(فرود آيند... فرشتگان، با روح،

نويسند موقوف بر مشّيت الهى   هر چه در آنجا مىاّما. نويسند گذرد مى در طول اين سال بر بندگان خدا مى

اندازد، و  دارد و آنچه را آه بخواهد به تأخير مى پس خداوند متعال آنچه را آه بخواهد مقّدم مى. نمايند مى

 .)٥٥٥(الكتاب در نزد اوست آند و اّم آنچه را آه بخواهد ثابت مى

ها و همه گمراهان   پس آن;)َفُكْبِكُبوا فيها ُهْم َو اْلغاُوون(:  متعالو در تفسير قول خداوند. ٤

اين آيه درباره قومى نازل شده است آه به زبان اقرار به : فرموده است )٥٥٦(شوند  افكنده مى]آتش[در آن 

 .)٥٥٧(عدالت آسى نمودند، اّما در عمل با او مخالفت آرده و به ديگرى گرويدند
                                                           

، اين تفسير را سّيد شاآر قرباغى تحرير آرده، ٩٨ /، شيخ طوسى، الفهرست٣٣٧ /االسالم الّشيعه لعلوم تأسيس.  ٥٤٩
 .اّما آن را منتشر نكرده است

 .٨٢ /طه.  ٥٥٠
 .، چاپ بيروت٢٣ / ٧البيان  مجمع.  ٥٥١
 .٦٧ /مائده.  ٥٥٢
 .٢٢٣ / ٤البيان  مجمع.  ٥٥٣
 .٤ /قدر.  ٥٥٤
 .٣٣٤ / ١االسالم  دعائم.  ٥٥٥
 .٩٤ /شعرا.  ٥٥٦
 .٤٧ / ١آافى اصول .  ٥٥٧



پس اگر ; )َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْآِر ِإْن ُآْنُتْم ال َتْعَلُمون(: و در تفسير قول خداوند متعال. ٥

به امام : آند آه  محّمد بن مسلم روايت مى)٥٥٨(دانيد، از اهل ذآر و دانايى جويا شويد نمى

 ]از اهل ذآر ودانائى[آنند مراد آيه   آسانى در نزد ما هستند آه گمان مى: عرض آردم)عليه السالم(باقر

ها شما را به دين خود خواهند  اگر اين چنين باشد، آن: فرمودند)عليه السالم(امام باقر. باشد يهود و نصارى مى

نحن أهل الذآر ونحن : اشاره به سينه خود نموده و فرمود)عليه السالم(سپس امام! خواند

 .)٥٥٩( ما اهل ذآر، و آن آسانى هستيم آه بايد از آنان سؤال شود;ئولون المس

روزى را آه ] ياد آن[ ;)َيْوَم َنْدُعوا ُآلَّ ُأناس ِبِإماِمِهم(:  و در تفسير آالم خداوند متعال.٦

روايت )عليه السالم(ى از امام باقر جابر بن يزيد جعف)٥٦٠(خوانيم هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى
اى رسول خدا، :  هنگامى آه اين آيه نازل شد، مسلمانان به پيامبر اآرم عرضه داشتند:آند آه فرمود مى

من فرستاده خدا به سمت همه : در پاسخ فرمودند )صلى اهللا عليه وآله(آيا تو امام همه مردم نيستى؟ پيامبر اآرم

يشوايانى از اهل بيت من براى مردم خواهند آمد آه در ميان مردم به پا خواهند مردم هستم، اّما پس از من پ

ها بر آنان ستم روا خواهند  ها را تكذيب نموده و پيشوايان آفر و ظالل و طرفداران آن خواست، اّما مردم آن

ز من است و با من ها را تصديق نمايد، او ا پس هر آس به واليت آنان درآمده، از آنان پيروى آند و آن. داشت

ها ستم روا دارد و آنان را تكذيب  اّما آگاه باشيد آه هر آس به آن. است و به زودى مرا مالقات خواهد آرد

 .)٥٦١(نمايد از من نيست و با من نخواهد بود و من از وى بيزارم

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتاَب (:  در رابطه با تفسير اين آيه قرآن مجيد)عليه السالم(از امام باقر. ٧

الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا َفِمْنُهْم ظاِلٌم ِلَنْفِسِه َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُهْم ساِبٌق ِباْلَخْيراِت ِبِإْذِن 

پس برخى از آنان بر ; بوديم، به ميراث داديم برگزيده ] آنان را[سپس اين آتاب را به آن بندگان خود آه )الّله

 )٥٦٢(رو، و برخى از آنان در آارهاى نيك به فرمان خدا پيشگامند خود ستمكارند و برخى از ايشان ميانه

سابق «مراد از آنان آه در آارهاى نيك به فرمان خدا پيشگامند يا  «:آن حضرت پاسخ دادند. سؤال شد

آسى است آه امام را بشناسد، و مراد از آسى آه به نفس خود » مقتصد«رو يا   مراد از ميانهامام،» بالخيرات

 .)٥٦٣(شناسد آند، آسى است آه امام را نمى ستم مى

: در آالم خداوند متعال» ُمَتَوسِّمين« از معناى آلمه )عليه السالم(از حضرت باقر. ٨
. سؤال شد)٥٦٤(هاست  براى هوشياران عبرت]آيفر[  به يقين، در اين ;ْلُمَتَوسِّمين ِإنَّ في ذِلَكَ آليات ِل(

                                                           
 .٧ /انبيا. ٥٥٨
 .٢١١ / ١اصول آافى .  ٥٥٩
 .٧١ /اسرا. ٥٦٠
 .٢١٥ / ١اصول آافى .  ٥٦١
 .٣٢ /فاطر.  ٥٦٢
 .٢١٤ / ١اصول آافى .  ٥٦٣
 .٧٥/ حجر.  ٥٦٤



پيامبر اآرم : فرمود)عليه السالم(طالب اميرالمؤمنين حضرت علّى بن ابى: آن حضرت پاسخ دادند

جزو گروه هوشياران يا اى آه از نسل من هستند همه  سرسلسله اين گروه بوده و من پس از او و ائّمه

 .)٥٦٥(باشند مى» متوّسمين«

; )َو َأْن َلِو اْسَتقاُموا َعَلى الطَّريَقِةَ َألْسَقْيناُهْم ماًء َغَدًقا(: در تفسير آالم خداوند متعال. ٩
يعنى :  فرموده است)٥٦٦( در راه درست، پايدارى ورزند، قطعًا آب گوارايى بديشان نوشانيم]مردم[و اگر 

 و فرزندانش آه اوصيا او هستند پايدارى )عليه السالم(طالب اميرالمؤمنين اگر مردم بر واليت علّى بن ابى

آنيم، و  هايشان را از آب زالل ايمان سيراب مى شان قبول نمايند، دل ها را در امر و نهى ورزند و طاعت آن

 و امامان پس از او )عليه السالم(اى ايمان به واليت حضرت علىدر اين آيه به معن» طريقه«اّما آلمه 

 .)٥٦٧(باشد مى

; )ُقْل َآفى ِبالّلِه َشهيًدا َبْيني َو َبْيَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاب(: در رابطه با آيه شريف. ١٠

 )٥٦٨(». و شما گواه باشدآافى است خدا و آن آس آه نزد او علم آتاب است، ميان من«

َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم (:  سؤال آرد آه مراد از آالم خداوند متعال)عليه السالم(يزيد بن معاويه از امام باقر

إّيانا عنى، وعلّي « :پاسخ دادند)عليه السالم(چيست؟ امام )و آن آس آه نزد او علم آتاب است; اْلِكتاب 
 منظور آيه شريف ما هستيم و علّى اّولين ما و برترين ما بعد از ;»يرنا بعد النبيأّولنا ، وأفضلنا وخ

 .)٥٦٩(باشد  مى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

 

 )عليه السالم(ميراث حديثى امام باقر

باشد،  حديث شريف نبوى دّومين منبع از منابع تشريع اسالمى بعد از قرآن آريم مى
و اهّميت زياد و نقش بزرگى در پايه ريزى بناى مستحكم فرهنگ اّمت اسالم به صورت 

 .حيات انسانى به شكل خاّص داردعام و ساختن بناى استوار فقهى و تشريع عملى براى 

البّته مصيبتى در جهان اسالم پيش آمد و آن تحريف، تزوير، جعل و ضايع آردن 
اى از زمان بود آه خلفاى آن زمان، تدوين و نوشتن و بلكه  احاديث نبوى در طول برهه

هّمت )معليهم السال(گفتن احاديث نبوى را ممنوع نموده بودند و اين امر باعث شد تا اهل بيت
 .بيشترى در نشر سّنت رسول خدا و تبليغ آن به آار بندند

 را مورد اعتنا )صلى اهللا عليه وآله( به شكلى خاّص حديث رسول اآرم)عليه السالم(امام باقر
و اهّميت قرار داده بود، تا جايى آه جابر بن يزيد جعفى هفتاد هزار حديث از آن 

                                                           
 .٢١٩ / ١اصول آافى .  ٥٦٥
 .١٦ /جن.  ٥٦٦
 .٢٢٠ / ١اصول آافى .  ٥٦٧
 .٤٣ /رعد.  ٥٦٨
روايت نقل شده آه اين آيه در ) عليه السالم( آه در آن از امام باقر٣٠١ / ٦البيان  ، مجمع٢٢٩ / ١اصول آافى .  ٥٦٩

 .ده استنازل ش) عليهم السالم(رابطه با اهل بيت



، همچنان آه ابان بن تغلب و )٥٧٠( نقل نموده است)آلهصلى اهللا عليه و(حضرت از پيغمبر اآرم
ساير شاگردان آن حضرت مجموعه بسيار بزرگى از اين ميراث عظيم را از آن 

 .اند حضرت روايت نموده

ب خود را  تنها به نقل حديث و انتشار آن اآتفا نكرده، بلكه اصحا)عليه السالم(امام باقر
اند، تا  خوانده به هّمت گماشتن در فهم حديث و آشنايى پيدا آردن با معانى آن فرا مى

فهمد  اند آه چه اندازه حديث را مى آنجا آه مقياس و معيار فضيلت راوى را اين دانسته
 .نمايد و به معانى و اسرار آن آگاهى پيدا مى

روايتى  )عليه السالم( از پدرش امام باقر)عليه السالم(يزيد رّزاز از پدرش از امام صادق
 : نقل آرده آه آن حضرت فرمودند

ها به آن احاديث  ها از احاديث اهل بيت و معرفت آن مراتب شيعيان ما را به ميزان روايت آردن آن

الحديث است و با درايت و فهم روايت است آه  بشناسيد، و معرفت همان شناخت روايت و دراية

 .)٥٧١(رسد ين درجات ايمان مىمؤمن به باالتر

از جّد  )عليه السالم(هائى از رواياتى آه امام باقر هاى گذشته نمونه ما نيز در بخش
ايم و  اند عرضه داشته  نقل فرموده)آلهصلى اهللا عليه و(بزرگوار خود حضرت رسول اآرم

 .)٥٧٢(ها مراجعه آنيد توانيد به همان بحث براى يادآورى مجّدد مى

 

 )عليه السالم(ميراث آالمى امام باقر

قرار هاى خود مسائل آالمى را مورد بحث   در بسيارى از درس)عليه السالم(امام باقر
همچنين از مشكلترين مسائل آالمى و دقيقترين مباحث اين علم از آن حضرت . اند داده

 .اند داده ها جواب مى شده و آن حضرت به نحو احسن به آن سؤال مى

 در ميان ديگر )عليه السالم(شايسته است اين مطلب را ذآر آنيم آه عصر امام باقر
اى نسبت به مسائل اعتقادى و آالمى  عادهال هاى تاريخ اسالم از حّساسيت فوق دوره

چرا آه در آن عصر امتداد فتوحات اسالمى به اغلب مناطق جهان . برخوردار بوده است
هاى روى آره زمين رسيده و اين مطلب باعث جوشش آينه در دل و  و آشورها و مّلت

ودند هايى آه توّسط اسالم شكست خورده ب جان دشمنان اسالم خصوصًا در ميان مّلت
العمل اين شكست دست به حمالت تبليغاتى بر ضّد عقايد  ها به عكس آن. شده بود

هاى  البّته حكومت. اسالمى زده و شّك و شبهه را در بين فرزندان مسلمانان رواج دادند

                                                           
 .ك مقّدمه صحيح مسلم.، ر١٤٠ / ١اصول آافى .  ٥٧٠
 .٢١٩/  ٢الّتواريخ   به نقل از ناسخ١٤١ - ١٤٠ /)عليه السالم(استاد باقر شريف القرشى، حياة االمام محّمد باقر.  ٥٧١
 .٤ ص /خصال .  ٥٧٢



رسيدند، جرياناتى را آه داراى افكار ضّد اسالمى  اموى آه در آن عصر به حكومت مى
نمودند، و اگر يكى  ها را تقويت نيز مى زه قرار نداده، بلكه آنبودند نه تنها مورد مبار
ها مقاومتى از خود نشان داده  امّيه در مقابل يكى از اين جريان از پادشاهان سلسله بنى

آرد، اّما از ورق زدن صفحات تاريخ هرگز اثرى از  بود، حتمًا تاريخ آن را ثبت مى
اى آه هيچ آس براى نجات  در چنين بحبوحه. شود اى ديده نمى چنين مقاومت و مبارزه

 به اين امر مهّم هّمت گماشت و )عليه السالم(آرد، امام باقر اعتقادات مسلمين سر بلند نمى
جريانات انحرافى و دشمن اسالم را رسوا آرده و به داليل و براهين رسا و بليغ، عقايد 

اينك . طل و رّد نموده استاند با آرده ها ايجاد مى هائى آه آن ها و شّك و شبهه آن
 :)عليه السالم(باقر هاى آالمى امام هائى از بحث نمونه

 عجز عقل انسان از درك حقيقت خداوند متعال. ١

ال ُتْدِرُآُه ْاَألْبصاُر َو ُهَو (:  درباره قول خداوند متعال در قرآن)عليه السالم(از امام باقر

آن . سؤال شد )٥٧٣(يابد ابند و اوست آه ديدگان را درمىي ها او را درنمى  چشم;)ُيْدِرُك ْاَألْبصار
تر از آن است آه چشم انسان  تر و گسترده  تصّورات عقلى همواره دقيق:حضرت در پاسخ فرمودند

توانى به وسيله قدرت تخّيل هم اآنون مملكت سند و هند را ببينى، همچنين شهرهائى را  چرا آه تو مى. بيند مى

با اين وصف، تصّورات عقلى و . اى ها را نديده ها داخل نشده و با چشم سر آن ر آنى آه تاآنون به آنتصّو

 .)٥٧٤(!پس چگونه ديد چشمان سر بتواند خدا را درك آند؟. خيالى قادر به درك آنه ذات خداوند متعال نيستند

 درباره خداوند متعال سؤالى آرد )عليه السالم(الّنجران از امام باقر لّرحمان بن ابىعبدا
 به او )عليه السالم(امام باقر. آنم  در ذهن خود توّهم مى]از خدا[من چيزى را : و گفت
 :فرمودند

آند خالف حقيقت  آرى، غير معقول و نامحدود، بدين ترتيب آنچه را آه وهم و خيال تو ايجاد مى

هيچ چيزى به او شبيه نيست و هرگز تصّورات و اوهام و خياالت او را درك . ذات او خواهد بود

توانند او را به دايره خيال بكشانند در حالى آه خداوند از جنس معقول  آنند، و چگونه اوهام مى نمى

چيزى غير تواند  ذهن تنها مى. آيد نيست و بر خالف آنچه است آه در وهم انسانى به تصّور درمى

 .)٥٧٥(تصّور آند] به صورت آلى[معقول و نامحدود را 

 الوجود ازلى بودن واجب. ٢

                                                           
 .١٠٣ /انعام.  ٥٧٣
 .نيز نسبت داده شده است) عليه السالم(اين حديث به امام جواد.  ٥٧٤
 .٨٢ / ١اصول آافى .  ٥٧٥



مرا از پروردگار خود خبر بده آه از چه :  سؤال آرد)عليه السالم(مردى از امام باقر
 : در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(زمانى وجود داشته است؟ امام باقر

گويند چه وقت به  واى بر تو، سؤال تو درباره چيزهائى صحيح است آه نبوده و به وجود آمده و مى

اّما خداوند من تبارك و تعالى از ازل بوده و همواره حيات داشته و حيات او مقّيد به . وجود آمده

وند آه چرا آه آيفيات خود حادث و مخلوق هستند و خدا(نبوده و نيست ]يا مقوله آيف[چگونگى 

 ).موجود بسيط است ترآيبى ندارد تا چگونگى داشته باشد

يا بودِن مقيد به چگونگى نبوده است، » آون آيف«پروردگار من در حالتى بوده آه بودنش از مقوله 

 و ]چرا آه حلول باطل است[گنجد، در چيزى نيست  نيز در نمى» اين«او مكانى ندارد و در مقوله 

 . و براى بودن خود مكانى پديد نياورده است]ا آه محتاج چيزى نيستچر[بر چيزى قرار ندارد 

 و پيش از آفرينش موجودات ]چون اصال ضعيف نبود[او پس از آفرينش مخلوقات نيرومند نگشت 

تا [، پيش از آفرينش بيمناك نيز نبوده است ]تا آفرينش آنان سبب رفع ناتوانى او باشد[ناتوان نبود 

 به هيچ چيز آه در لفظ آيد يا به خاطر در گذرد شبيه ]وجودات آنان را بيافريندبراى انس گرفتن با م

 نه پيش از آفرينش موجودات، نه پس از ]چرا آه از مشابهت به مخلوقات خود منزه است[نيست 

چرا [ها هيچگاه از پادشاهى و سلطنت جدا نبوده است  آفرينش آنان و نه پس از زوال و نابودى آن

ِ [ او از ازل زنده بوده است بدون زندگى ] منوط به وجود آنان در جهان خارج نيستآه سلطنت او

، پيش از آنكه چيزى بيافريند پادشاه توانا بود و پس از آفرينش جهان هستى نيز پادشاه ]جداى از ذات

 .مقتدر است

 بماند پير براى او چگونگى و مكان و حّدى نيست و به وسيله شباهت به چيزى شناخته نشود، هرچه

آنند، زنده است اما نه  ترسد بلكه تمام چيزها از ترس او قالب تهى مى نشود، او از چيزى نمى

يعنى صفت زايد [است اما نه بودنى آه به وصف در آيد  زندگى آه از عدم به وجود آمده باشد و بوده

ى آه در آن بايستد  و چگونگى آن محدود نيست مكان]بر ذات باشد يا موصوف به زمان و مكان باشد

يا در جوار چيز ديگرى قرار گيرد ندارد بلكه زنده ايست شناخته شده و پادشاهى است آه همواره 

بدون هيچ وسيله، ديدن، ماده يا [داراى قدرت و پادشاهى است هرچه را خواسته به مجرد خواستن 

 . پديد آورد]حرآتى

 و فانى نگردد او بدون آيفيت سرآغاز هستى نه محدود است و نه داراى اجزا و هرگز زوال نپذيرد

چون جز ذات مقدس خداوند متعال هر چيزى آه سرآغاز چيز ديگرى باشد از همين آغاز (است 

چون هر (، و پايان هستى است بدون اين آه مكانى داشته باشد )شود شدن برايش آيفيتى حاصل مى

 دارد جز خداوند متعال آه اّولّيت و آخرّيتش چيز آه در رتبه پايان قرار گيرد با آن چيز نسبت تأّخر



، جز ذات او همه چيز نابود است، آفرينش و فرمان به دست او است، تبارك اهللا )عين ذات او است

 .العالمين رّب

واى بر تو اى سؤال آننده، تصورات پروردگار مرا فرا نگيرند و شبهات در ساحت او فرود نيايند و 

دادها بر او  گردان نشود، چيزى به نزديكى او نرسد و حوادث و روىهرگز در امرى متحير و سر

هرگز در باره چيزى مورد سؤال ) است دادهاى زمانى چون او مافوق زمان و روى(واقع نگردند 

گيرد و هرچه در  شود، چرت و خواب او را فرا نمى گردد و از انجام آارى پشيمان نمى واقع نمى

 .)٥٧٦(ها و زير خاك است از آن او است ها و زمين و ميان آن آسمان

 )عليه السالم(وجوب اطاعت امام. ٣

َأطيُعوا الّلَه َو (: اطاعت و پيروى از امام يك واجب دينى است آه قرآن آريم در آيه

اطاعت ] نيز[ خدا را اطاعت آنيد و پيامبر و اولياى امر خود را ;)َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلي ْاَألْمِر ِمْنُكم

زراره  آن را به صراحت اعالم نموده و اخبار و احاديث نيز در اين رابطه به حّد تواتر رسيده است، )٥٧٧(آنيد
 : اند  روايت آرده آه آن حضرت فرموده)عليه السالم(از امام باقر

ام هر زمان، اطاعت و پيروى آامل از او به منزله اوج و قّله آار يعنى پس از معرفت و شناخت ام

خداوند ... باشد ايمان، و آليد آن و دِر هر چيز و موجب رضايت خداوند رحمان، تبارك و تعالى مى

هر آس از ; ِهْم َحفيًظا َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأطاَع الّلَه َو َمْن َتَوّلى َفما َأْرَسْلناَك َعَلْي :فرمايد متعال مى

و هر آس رويگردان شود، ما تو را بر ايشان ; پيامبر فرمان َبرد، در حقيقت، خدا را فرمان برده

 .)٥٧٨(»ايم نگهبان نفرستاده

 

 )عليه السالم(ميراث تاريخى امام باقر

هاى انبيا به خصوص تاريخ و  ها و سّنت  بسيارى از حكمت)عليه السالم(امام باقر
 و مسائل تاريخى عصر )صلى اهللا عليه وآله(سيره جّد بزرگوار خود حضرت رسول اآرم
ها داراى  آسانى آه در اين سرى بحث. نبوى را در ضمن احاديث خود آورده است

اينك به . اند تخّصص هستند، روايات زيادى در اين رابطه از آن حضرت نقل نموده
 :بعضى از اين روايات توّجه آنيد

 

                                                           
، خوانندگان محترم توجه دارند آه اين روايت شريف متضمن اصطالحات فلسفى است ٨٩ - ٨٨ / ١اصول آافى .  ٥٧٦

و چون در اين آتاب تنها ترجمه آن در نظر بوده است از شرح و بسط مطالب خود دارى شده و آسانى آه مايل به 
 .ب هايى آه در شرح اصول آافى نوشته شده است مراجعه نمايندتحقيق بيشتر باشند بايد به آتا

 .٥٩ /نساء.  ٥٧٧
 .١٨٥ / ١اصول آافى .  ٥٧٨



 )عليه السالم(وحى خداوند به حضرت آدم. ١

 براى اصحاب خود آنچه را آه خداوند متعال به آدم وحى نمود و )عليه السالم(امام باقر
 :اند آن حضرت فرموده. متضّمن مسائل حكمى و اخالقى است، بيان داشته است

من تمام خير را براى تو در چهار آلمه خالصه و جمع :  آدم وحى آرد آهخداوند تبارك و تعالى به

ها ميان من و تو و يكى ديگر  ها براى تو، يكى از آن ها براى من، يكى از آن يكى از آن: نمايم مى

اّما آن آلمه آه مربوط به من است، اين است آه مرا عبادت آنى و به من . ها ميان تو و مردم از آن

، و اّما آن آلمه آه مربوط به تو است، آن است آه من جزاى اعمال تو را در وقتى آه شرك نورزى

باشد، اين است آه تو دعا آنى  بسيار به آن احتياج دارى به تو خواهم داد، و اّما آنچه بين من و تو مى

شود،  مىو من را بخوانى و بر من است آه تو را اجابت آنم، و اّما آنچه در ميان تو و مردم واقع 

 .  )٥٧٩(»اى اين است آه براى مردم همان چيز را بخواهى آه براى خود خواسته

 

 حكمت سليمان. ٢

را  )عليه السالم(هاى واالى پيامبر خدا سليمان بن داود  يكى از حكمت)عليه السالم(امام باقر
 :آن حضرت فرموده است. براى اصحاب خود حكايت نموده است

ها داده نشده به ما داده شده است، و  هر آنچه به مردم داده شده و آنچه به آن: سليمان بن داود گفت

 با چنين حالتى[دانند به ما تعليم داده شده است، و ما  ها نمى دانند و آنچه را آن آنچه را مردم مى

كار، همچنين رعايت تر از خوف و خشيت از خداوند در نهان و آش هيچ چيز را بافضيلت: گوييم مى]

نيازى و چه در حالت فقر، همچنين پايبندى به حّق در حالت  روى چه در حالت بى اقتصاد و ميانه

 .)٥٨٠(ايم رضايت و ناراحتى و تضّرع در هر حال به درگاه خداوند عّزوجّل نيافته

 

 حكمتى از تورات. ٣

ر تورات نوشته شده است را براى هايى آه د  يكى از حكمت)عليه السالم(امام باقر
 :اند آه اصحاب خود اين گونه بيان فرموده

من نيرويت داده تو را . اى موسى، من تو را آفريدم و تو را برگزيدم: در تورات نوشته شده است

پس اگر مرا اطاعت آنى تو را بر . دستور دادم تا مرا اطاعت آنى و تو را از نافرمانى خود بازداشتم

 يارى و آمك خواهم آرد، اّما اگر مرا نافرمانى آنى تو را بر نافرمانى يارى نخواهم طاعت خود

                                                           
 .٥٤٤ /امالى صدوق. ٥٧٩
 .٢١٩ /خصال.  ٥٨٠



آنى من بر تو مّنت دارم  نمود، اى موسى بدين ترتيب در هر فرمانبردارى و طاعتى آه براى من مى

 .)٥٨١(و در هر معصيتى آه انجام بدهى، حّجت من بر تو تمام است

 

 ى نوح به عبد شكورنامگذار. ٤

 : روايت آرده است آه فرمود)عليه السالم(محّمد بن مسلم از امام باقر

نامگذارى شده، اين است آه او در هر صبح و » عبد شكور«دليل اين آه نوح به نام بنده شكرگزار يا 

 و يا گيرم آه هر نعمتى آه در اين روز به من رسيده خداوندا من تو را به شهادت مى: گفت شام مى

هر سالمتى آه در امر دين و يا دنياى من ايجاد شده است از تو است آه به تنهائى خدايى و هيچ 

ها بر من واجب است تا آنجا آه تو راضى  پس حمد و شكر همه اين نعمت. شريكى ندارى

 .)٥٨٢(شوى

 

 نفرين آردن نوح به قومش. ٥

 درباره نفرين نوح بر قومش سؤال آرد و بر آن حضرت )عليه السالم(سدير از امام باقر
َربِّ ال َتَذْر َعَلى ْاَألْرِض (: هنگامى آه نوح قوم خود را نفرين آرد و گفت: عرضه داشت

پروردگارا، هيچ آس ; ) ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعباَدَك َو ال َيِلُدوا ِإّال فاِجًرا َآّفاًرا-ِمَن اْلكاِفريَن َدّياًرا 

آنند و جز پليد   چرا آه اگر تو آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى-از آافران را بر روى زمين مگذار 

 آار ناسپاس نزايند، آيا به حال قوم خود عالم بود؟

 از  خداوند متعال به او وحى نمود آه جز اين آسان:  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام باقر

در اين زمان بود آه نوح آنان را اين گونه . اند، ديگر آسى به تو ايمان نخواهد آورد قوم تو آه ايمان آورده

 .)٥٨٣(نفرين آرد

 

 اسماعيل اّولين آسى بود آه به زبان عربى سخن گفت. ٦

ر خدا حضرت پيامب:  به اصحاب خود اين گونه فرموده است آه)عليه السالم(امام باقر
.  اّولين آسى است آه خداوند زبانش را به لغت عربى باز نموده است)عليه السالم(اسماعيل
اّولين آسى آه زبانش به زبان عربى آشكار باز شده : اند  در اين رابطه فرموده)عليه السالم(امام باقر

 .)٥٨٤( سالگى بوده است١٠است، اسماعيل و در سّن 

                                                           
 .٢٧٤ /امالى صدوق.  ٥٨١
 .٢٩ /علل الشرايع.  ٥٨٢
 .٣١ /علل الشرايع.  ٥٨٣
 .٢٩٠ / ٣البيان و الّتبيين .  ٥٨٤



 

 )صلى اهللا عليه وآله(نفى بى سواد بودن از پيامبر اآرم. ٧

مردم گمان :  عرض آردم)عليه السالم(به امام باقر: آند آه علّى بن اسباط روايت مى
عليه (امام باقر!  توانايى خواندن و نوشتن نداشته است)صلى اهللا عليه وآله(دارند آه رسول خدا

 : و فرمودگفته او را انكار آرده)السالم

ُهَو الَّذي َبَعَث ِفي ْاُألمِّيِّيَن َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلوا (: وقد قال اهللا تعالى ! ! ّنى يكون ذلك ؟   أ«

. )٥٨٥()َعَلْيِهْم آياِتِه َو ُيَزآِّيِهْم َو ُيَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو ِإْن آاُنوا ِمْن َقْبُل َلفي َضالل ُمبين

 ;»آيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب

اوست آن آس آه در ميان بى : (فرمايد در حالى آه خداوند متعال مى! چگونه چنين چيزى ممكن است؟

اى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاآشان گرداند و آتاب و حكمت به  سوادان فرستاده

توانسته است به مردم  چگونه پيامبر مى.  قطعًا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند]آنان[، و ايشان بياموزد

علّى بن اسباط با شگفتى به . !آتاب و حكمت را آموزش بدهد در حالى آه نتواند بخواند و بنويسد؟
 .اند؟  را نبّى اّمى خوانده)صلى اهللا عليه وآله(پس چرا پيغمبر اآرم: عرض آرد)عليه السالم(امام

به خاطر اين  ; )ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقرى َو َمْن َحْوَلها(«:  در پاسخ او فرمودند)عليه السالم(امام باقر

مّكه و آسانى ] مردِم اّم الُقرى[تا : آه آن حضرت به مّكه منسوب بوده است و چون مّكه در قول خداوند متعال

 .)٥٨٦(»اند القرى ناميده شده است، به آن حضرت اّمى گفته هى اّمرا آه پيرامون آنند هشدار د

 

  و نقل سيره مبارك نبوى)عليه السالم(امام باقر

  از صفوان)صلى اهللا عليه وآله(عاريه گرفتن سالح توّسط پيامبر اآرم. ١

هنگامى آه رسول «: دآند آه فرمو  روايت مى)عليه السالم(طبرى به سند خود از امام باقر

خدا تصميم به حرآت براى جنگ با قبيله هوازن گرفتند، به آن حضرت گفته شد آه در نزد صفوان بن امّيه ـ 

 آسى را به نزد )صلى اهللا عليه وآله(آه در آن زمان مشرك بود ـ مقدارى زره و سالح وجود دارد، پيامبر اآرم

ها به  ايى آه دارى به ما عاريه بده تا ما فردا به وسيله اين سالحه اى ابوامّيه، سالح: او فرستاده و فرمودند

گيرى؟  ها را به غصب از من مى آيا اين سالح: صفوان به آن حضرت عرض آرد. جنگ دشمن خود برويم

گيريم و سپس سالم  خير، بلكه به صورت عاريه مضمونه از تو مى:  پاسخ دادند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

در اين صورت اشكالى ندارد، او به پيغمبر صد زره با ساير : گردانيم، صفوان عرض آرد  باز مىبه تو
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 از صفوان خواست )صلى اهللا عليه وآله(اند آه پيامبر اآرم متعّلقات و سالِح آن عاريه داد، و بعضى گمان آرده

 .ها را نيز به عهده بگيرد و او اين آار را انجام داد تا حمل اين سالح

از آن پس سّنت عاريه مضمونه در ميان مسلمانان : اند آه  اضافه فرموده)عليه السالم(مام باقرا

 .)٥٨٧(رايج گرديد

اند آه از اين واقعه تاريخى قاعده   به اين نكته ظريف اشاره آرده)عليه السالم(امام باقر
د و آن قاعده اين است آه اگر شخصى چيزى را از شو فقهى عاريه مضمونه استفاده مى

احتياطى و تفريط روا داشت، ضامن آن چيز  آسى به عاريه گرفت و در نگهدارى آن بى
پس هميشه عاريه آننده تا هنگامى آه مال عاريه شده را به سالمت به صاحبش . باشد مى

 .باز گرداند ضامن آن است

 

 :جذيمه  حرآت خالد به سمت قبيله بنى. ٢

صلى اهللا (پيامبر اآرم: آند آه  روايت مى)عليه السالم(ابن هشام با سند خود از امام باقر

جذيمه به اسالم به سوى  خالد بن وليد را در هنگام فتح مّكه براى دعوت قبيله بنى)عليه وآله
آنان از ترس . ها نفرستاد، اّما خالد بر آنان تاخت ها فرستاد و او را براى جنگ با آن آن

هنگامى آه . هاى خود رفته و با ساز و برگ به سمت او آمدند حمله خالد به سمت اسلحه
هاى خود را به زمين بگذاريد، چرا آه مردم  سالح: ها گفت ها را ديد به آن خالد آن

هاى خود را  آنان به اطمينان قول خالد سالح. اند  اسالم آورده]ستمراد مردم مّكه ا[
پيچ آرده و همه  ها را طناب اّما خالد با آنان مكر آرد و دستور داد تا آن. زمين گذاشتند

 رسيد  )صلى اهللا عليه وآله(هنگامى آه اين خبر به پيامبر اآرم. ها را از دم شمشير گذراند آن
 : و دستان مبارآش را به دعا برداشت و فرمودبه شّدت اندوهگين گرديد

صلى اهللا عليه (سپس پيامبر اآرم. جويم خداوندا، من به درگاه تو از آارى آه خالد آرد بيزارى مى

به سمت اين قوم برو و ماجرايى :  را فر اخواند و به او فرمود)عليه السالم(امام اميرالمؤمنين)وآله

 .و اين نكته را رعايت آن آه قوانين جاهلى را زير پا گذارىآه آنجا اّتفاق افتاده بررسى آن 

آن حضرت از مالى آه به همراه . ها رسيد  از مدينه خارج شد تا به آن)عليه السالم(على
هايى آه خالد ريخته بود را پرداخت آرد و خسارت آنچه را آه خالد  آورده بود ديه خون

خورى  اند حّتى ظرف آب  تا جايى آه گفتهاز اموال آن مردم برداشته بود به آنان داد،
هنگامى آه ديه . نمود سگ را هم از قلم نيانداخته و خسارت آن را به آنان پرداخت مى
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ها و خسارت تمام اموال را پرداخت آرد، از اموالى آه به همراه آورده بود  تمام خون
آيا در نزد شما ديه خونى يا «: ها فرمود به آن )عليه السالم(حضرت على. مقدارى باقى مانده بود

حضرت . نه، چيزى باقى نمانده:  گفتندخسارت مالى باقى مانده است آه پرداخت نشده باشد؟
 : فرمودند)عليه السالم(على

بخشم، زيرا پيامبر   به شما مى)صلى اهللا عليه وآله(من بقّيه اين مال را بنا بر احتياط، از جانب پيامبر اآرم

دانيد، سپس  داند آه شما نمى  يقينًا چيزهايى مى]براى اين آار اين مبلغ پول داده است[ )وآلهصلى اهللا عليه (اآرم

 برگشت و گزارش آنچه را آه انجام داده بود به )صلى اهللا عليه وآله(آن مال را به آنان داده و به سمت رسول خدا

اى،  ر آار خوب و صحيحى انجام دادهبسيا:  به او فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(آن حضرت داد، پيامبر اآرم

هاى آن   برخاسته و رو به قبله دستان خود را آنقدر بلند آردند آه زير بغل)صلى اهللا عليه وآله(سپس رسول خدا

خداوندا، من به درگاه تو از آنچه خالد بن وليد انجام « :شد، و در اين حال سه بار فرمودند حضرت ديده مى

 .)٥٨٨(»جويم داده است بيزارى مى

 در رابطه با سيره مبارك نبوى بود آه ما )عليه السالم(اين بعضى از روايات امام باقر
 .به جهت ايجاز از آن انتخاب آرده بوديم

 

 )عليه السالم( و سيره حضرت على)عليه السالم(امام باقر

 از احاديث خود از سيره و روش جّد بزرگوار خود  در بسيارى)عليه السالم(امام باقر
صلى اهللا عليه ( آه پس از پيامبر اآرم)عليه السالم(طالب حضرت امام اميرالمؤمنين علّى بن ابى

هائى از اين روايات  حال به نمونه. پيشواى حّق و عدالت بوده است سخن رانده است)وآله
 :توّجه آنيد

 :آند آه فرمود  نقل مى )عليه السالم(زرارة بن اعين از پدرش از امام باقر

 همواره پس از نماز صبح تا هنگام طلوع خورشيد به تعقيب نماز صبح )عليه السالم(حضرت على«

آرد، فقرا و مساآين و ساير طبقات مردم گرداگرد آن  پرداختند، هنگامى آه خورشيد طلوع مى مى

آموخت و در ساعت معّينى از اين جلسه  ها فقه و قرآن مى آن حضرت به آنحضرت حلقه زده و 

روزى پس از اين جلسه برخاست تا برود، ناگاه مردى سخن زشتى به آن حضرت . خاست برمى

 به منبر باز گشتند و دستور دادند )عليه السالم( نام آن مرد را نبردند ـ امام)عليه السالم(گفت ـ امام باقر

اى بود آه براى احضار مردم به مسجد به  اين آلمه( جمعّيت ندا شود آه الّصالة جامعة تا در ميان

، هنگامى آه مردم در مسجد جمع شدند، آن حضرت حمد و ثناى خداوند را به جاى )رفت آار مى

تر  اى مردم، هيچ چيزى درنزد خداوند متعال محبوب: آورده، بر پيامبر درود فرستاد و سپس فرمود
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 بندگان پرسودتر از بردبارى امام و فقه و دانش او نيست، و هيچ چيز در نزد خداوند متعال و براى

باشد، بدانيد آه هر آس در  تر و براى بندگان زيان آميزتر از جهل و تندى امام و رهبر نمى مبغوض

اوند درون نفس خود واعظى نداشته باشد تا او را در مواقع حّساس پند دهد، در واقع از جانب خد

متعال محافظى ندارد، بدانيد آه هر آس در طول زندگى انصاف را بر خود حاآم آند، خداوند متعال 

آند، بدانيد آه ذّلت و خوارى در راه طاعت و فرمانبردارى خداوند انسان را به  عّزت او را زياد مى

يايد بهتر است، آند و از آن عّزت و سربلندى آه از راه معصيت خدا به دست ب خداوند نزديك مى

اى : آسى آه چند لحظه پيش صحبت آرد آجاست؟ آن مرد نتوانست انكار آند و گفت: سپس فرمود

آن مرد . گفتم خواستم، مى بدان آه من اگر مى: فرمودند)عليه السالم(امير مؤمنان، آن من بودم، امام

من تو را : به او فرمودندامام . اى آه شايسته آنى اّما اگر عفو آنى و بگذرى آارى را آرده: گفت

 .)٥٨٩(عفو نمودم و از تو درگذشتم

 

 اند  بيان داشته)عليه السالم(اخبار غيبى آه امام باقر

امّيه من و برادرم ابوالعّباس سّفاح در حال  در زمان بنى: منصور دوانيقى گويد. ١
در آنجا )عليه السالم(امام باقر.  رفتيم) عليه وآلهصلى اهللا(روزى به مسجد پيامبر اآرم. فرار بوديم
بينم آه خالفت اين  گويا مى: چون ما را ديد به مردى آه در آنارش بود گفت. نشسته بود

آن مرد به نزد ما آمد و ما را از آالم آن . رسد و به ما اشاره آرد اّمت به اين دو مرد مى
صلى اهللا (اى فرزند رسول خدا: او گفتيمحضرت خبر داد، ما به نزد آن حضرت رفته و به 

اين امر به زودى به شما خواهد رسيد، اّما شما با فرزندان و :  چه گفتيد؟ آن حضرت فرمودند)عليه وآله

 .)٥٩٠(خاندان من رفتار خوبى نخواهيد داشت، پس واى برشما

 

منصور دوانيقى به خالفت و همچنان آه آن حضرت فرموده و خبر داده بود، وقتى 
 و عترت آن حضرت انجام )صلى اهللا عليه وآله(رسيد، بدترين رفتار را با ذّريه رسول خدا

صلى اهللا (خاندان پيامبر اآرم. وى آنان را به بدترين وجه مورد شكنجه و آزار قرار داد. داد

هيچ چشمى در هايى را ديدند آه  ها و شكنجه  در عهد اين حاآم ستمگر عذاب)عليه وآله
امّيه مثل آن را نديده بود، و اّيام خالفت منصور دوانيقى تمامًا براى آل پيامبر  زمان بنى

 .آآنده از محنت و درد و رنج بود
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 اين بود آه آن حضرت خبر دادند آه )عليه السالم(از ديگر اخبار غيبى امام باقر. ٢
، و اين امر در زمان قرامطه به )٥٩١(حجراالسود در مسجد جامع آوفه آويخته خواهد شد

آنان حجراالسود را از آعبه آنده و آن را در مسجد جامع آوفه قرار دادند و . انجام رسيد
خواستند  ها مى انجام شود، و آنمعتقد بودند آه هر جا حجراالسود باشد حّج بايد در آنجا 

حجراالسود مّدتى نزديك به بيست سال در . آه مراسم حّج را در آوفه به انجام برسانند
 .مسجد آوفه باقى ماند و سپس به جاى خود باز گردانده شد

 از آن خبر دادند، حمله نافع بن ازرق )عليه السالم(از ديگر اخبار غيبى آه امام باقر. ٣
 و مباح آردن آن شهر براى سربازان او بوده است، )صلى اهللا عليه وآله(امبر اآرمبه مدينه پي
 :فرمايد  مى)عليه السالم(امام صادق

پدرم در مجلسى عام در مدينه نشسته بود، ناگاه سر به زير افكند و پس از مّدتى سر برداشت و «

داخل شود با چهار هزار سپاه و اى قوم، حال شما چگونه است هنگامى آه مردى بر شهر شما : گفت

سه روز پياپى شمشير در ميان شما گذارد و افراد زيادى از شما آشته و شما از ناحيه او با بال و 

. مصيبتى رو به رو شويد آه نتوانيد آن را دفع نمائيد، اين مسأله در سال آينده به وقوع خواهد پيوست

 .اين آه به شما گفتم حتمًا به وقوع خواهد پيوستپس از همين اآلن در فكر چاره باشيد و بدانيد 

اّما مردم مدينه توّجهى به آالم آن حضرت نكردند و گفتند هرگز چنين چيزى 
 همه خاندان خود و گروهى از )عليه السالم(نخواهد شد، چون سال آينده رسيد، امام باقر

ع بن ازرق به مدينه در همان سال ناف. هاشم را با خود برداشت و از مدينه خارج شد بنى
داخل شد و سه روز تمام آن شهر را بر سربازان خود مباح آرد و عّده زيادى در آن 

عليه (ه درجه درستى اخبار امام باقر، و چنين بود آه مردم مدينه ب)٥٩٢(شهر آشته شدند

 .آگاهى يافتند)السالم

عليه ( همچنين از شهادت برادر بزرگوارش زيد بن على)عليه السالم(امام باقر. ٤

بودم آه زيد بن على از )عليه السالم(با امام باقر: زيد بن حازم گويد. خبر داده است)السالم
آيا اين شخص را ديدى؟ او حتمًا در آوفه قيام :  فرمودند به من)عليه السالم(امام باقر. آنار ما گذشت

روزگارى نگذشت آه ،)٥٩٣(»خواهد آرد و آشته خواهد شد و سر او را شهر به شهر خواهند گرداند
 .گرديد زيد در آوفه آشته شد و سر مبارآش در شهرهاى مختلف گردانده

                                                           
 .٢٤٥ /قريزى، اتعاض الحنفاءم.  ٥٩١
هاى خّطى   از نسخه٨٠ /، الخرائج و الجرائح١٣٤ /االعالم الكالم فى مدح الّسادة ، جوهرة١٣٠ /نور االبصار.  ٥٩٢

 .آتابخانه حكيم
 .١٣١ /نور االبصار.  ٥٩٣



 از آن خبر داده بود، ويران شدن خانه ) السالمعليه(از ديگر حوادثى آه امام باقر. ٥
عبدالملك اين خانه را . هاى مدينه بود هشام بن عبدالملك بود آه يكى از بزرگترين خانه

امام . شد ساخته بود آه ظاهرًا از آوه زيتون فلسطين آورده مى» زيت«هاى  با سنگ
در » زيت«يران خواهد شد و به خدا سوگند سنگ بدانيد به خدا سوگند اين خانه و«:  فرمود)عليه السالم(باقر

هنگامى آه اين آالم را از آن حضرت شنيدم، : ، ابوحازم گويد»مدينه آمياب خواهد شد
تواند آن را خراب آند؟ در حالى آه اميرالمؤمنين هشام  چه آسى مى: متعّجب شدم و گفتم

ت و پس از او برادرش وليد اّما هنگامى آه هشام از دنيا رف!! اين خانه را بنا آرده است
ها را  امر خالفت را بر عهده گرفت، دستور داد تا آن خانه را ويران آرده و آن سنگ

 .)٥٩٤(هم از آنجا بردند و سنگ زيت در مدينه آمياب شد

 

 )عليه السالم(ميراث فقهى امام باقر

هاى حضرت   آه در رابطه با جنگ در پاسخ مردى از شيعيانش)عليه السالم(امام باقر
 از آن حضرت سؤال آرده بود، حكم جنگ و جهاد در )عليه السالم(امام اميرالمؤمنين على

 :اسالم را بدين گونه بيان داشتند آه

آشيده شده سه شمشير :  را با پنج شمشير مبعوث نمود)صلى اهللا عليه وآله(خداوند متعال حضرت محّمد

ها فروآش آند،  ها بر زمين گذاشته شده و آتش جنگ رود تا اين آه اسلحه آه هيچگاه در غالف نمى

ها هرگز فروآش نخواهد آرد مگر اين آه خورشيد از مغرب طلوع نمايد، پس هنگامى  و آتش جنگ

ند برد، و آه خورشيد از مغرب طلوع آرد، مردم همه در آن روز در امنّيت و آسايش به سر خواه

در آن روز آسى آه قبال ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده، ايمان 

بخشد، و شمشيرى ديگر سربسته، شمشيرى در غالف آه بر روى غير ما  آوردنش سودى نمى

 .شود و حكم او در نزد ماست آشيده مى

مشرآان : (فرمايد ست آه خداوند متعال مىاّما سه شمشير آشيده شده، يكى در برابر مشرآان عرب ا

را هر آجا يافتيد بُكشيد و آنان را دستگير آنيد و به محاصره درآوريد و در هر آمينگاهى به آمين 

پس اگر توبه آنند و نماز برپا دارند و زآات دهند، در اين صورت برادران دينى  )٥٩٥(آنان بنشينيد

شود، يا آشته شدن و يا اسالم  اند آه جز يكى از دو راه از آنان پذيرفته نمى اينان )٥٩٦(باشند شما مى

                                                           
 .١١٠ /دالئل االمامه.  ٥٩٤
 .٥ /توبه.  ٥٩٥
 .١١ /توبه.  ٥٩٦



اند، و اين سّنت پيامبر  مسلمانان و فرزندانشان اسيران مسلمانان» فىء«شان  اموال. آوردن

 .باشد آه اسير آرد، بخشيد و فديه قبول آرد مى)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

و : فرمايد شود خداوند سبحان مى شيرى است آه در برابر اهل ذّمه آشيده مىاّما دّومين شمشير، شم

 اين آيه درباره اهل ذّمه نازل شده آه به وسيله آيه بيست و )٥٩٧( خوش سخن بگوييد]به زبان[با مردم 

آورند،  مىبا آسانى از اهل آتاب آه به خدا و روز بازپسين ايمان ن: نه سوره توبه نسخ گرديده است

گردند،  دارند و متدين به دين حق نمى اند حرام نمى اش حرام گردانيده و آنچه را خدا و فرستاده

 پس هر يك از آنان در سرزمين .)٥٩٨(خوارى به دست خود جزيه دهند] آمال[آارزار آنيد، تا با 

ته شدن، راه ديگرى پذيرفته نخواهد آند، از او جز يكى از دو راِه دادن جزيه يا آش اسالم زندگى مى

پس اگر دادن جزيه را قبول . اموالشان نيز فىء است و فرزندان و خاندانشان اسير مسلمانان. شد

ها بر ما حرام خواهد بود، و همچنين  ها و گرفتن اموالشان و آشتن آن آردند، اسير آردن خاندان آن

آند و  ها آه در سرزمين آفر زندگى مى آس از آنها براى ما حالل خواهد بود، و هر  ازدواج با آن

تحت ذّمه اسالم نيست بر ما جايز است آه آنان را اسير آنيم و اموالشان را مصادره نمائيم و ازدواج 

ها جز يكى از دو راه دخول در سرزمين اسالم و قبول جزيه  با آنان براى ما جايز نخواهد بود، از آن

 .ديا آشته شدن راه ديگرى ندارن

رود  و اّما سّومين شمشير، آن است آه در برابر مشرآان عجم همچون ترك و ديلم و خزر به آار مى

اى آه در آن از آّفار سخن به ميان آورده و قّصه آنان را بازگو  آه خداوند متعال در ابتداى سوره

تا چون آنان را . درا بزني] يشان[ها گردن( :فرموده است) )صلى اهللا عليه وآله(سوره محّمد(آند  مى

و [ مّنت نهيد ]بر آنان[سپس يا ; استوار در بند آشيد] اسيران را[ از پاى درآورديد، پس ]در آشتار[

 )٥٩٩(، تا در جنگ، اسلحه بر زمين گذاشته شود]و عوض از ايشان بگيريد[و يا فديه ] آزادشان آنيد

اين است آه پس از اسارت آزادشان آنيد و مراد از گرفتن فديه ها  آه مراد از منت نهادن بر آن

مبادله اسرا ميان آفار و مسلمانان است و اين دسته از مشرآان تا زمانى آه با مسلمانان در حال 

جنگ هستند جز آشته شدن يا دخول در اسالم راهى ندارند و ازدواج با آنان براى مسلمانان جايز 

 .نيست

شود آه خداوند  سته، آن شمشيرى است آه در برابر اهل ستم و تأويل آشيده مىو اّما شمشير سر ب

و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصالح دهيد، و اگر : متعال فرموده است

آند بجنگيد تا به فرمان خدا  آه تعّدى مى] اى طايفه[ يكى از آن دو بر ديگرى تعّدى آرد، با آن ]باز[

                                                           
  .٨٣ /بقره. ٥٩٧
  .٢٩ /توبه. ٥٩٨
  .٤ /محمد.  ٥٩٩



همانا در ميان :  فرمودند)صلى اهللا عليه وآله(هنگامى آه اين آيه نازل شد، پيامبر اآرم )٦٠٠(زگرددبا

. آند همچنان آه من بر تنزيل قرآن جنگ نمودم شما آسى است آه پس از من بر تأويل قرآن قتال مى

وصله آننده نعلين ـ : پاسخ فرمودنداو آيست؟ پيامبر در :  سؤال شد)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم

طالب ـ و عّمار بن ياسر در جنگ صّفين آنجا آه سپاهيان  يعنى حضرت اميرالمؤمنين علّى بن ابى

من : حضرت اميرالمؤمنين با سپاهيان معاويه روبرو شدند، در رابطه با پرچم سپاه معاويه گفته است

 .)٦٠١(ام و اين مرتبه چهارم است دهبه همراه پيامبر اآرم سه مرتبه با اين پرچم جنگي

 )٦٠٢(»هجر«هاى  ا سوگند اگر سپاهيان معاويه آنقدر ما را شكست بدهند آه ما را تا نخلستانبه خد

اند، سيره حضرت  ها بر باطل عقب برانند، ما باز هم بر اين اعتقاديم آه بر حّقيم و آن

صلى اهللا عليه ( در رابطه با دشمنان و در حالت جنگ مانند سيره رسول خدا)معليه السال(اميرالمؤمنين

هر آس درب : او زن و فرزند آنان را اسير نكرده و فرمود.  در روز فتح مّكه بوده است)وآله

اش را ببندد در امان است، هر آس سالح بر زمين بگذارد در امان است، حضرت  خانه

ه يعنى جنگ جمل در ميان لشكر ندا در داد آه هيچ يك از زنان و اميرالمؤمنين نيز در روز بصر

فرزندان آنان را اسير نكنيد، هيچ مجروحى را نكشيد، هيچ فرارى را دنبال نكنيد، هر آس درب 

 .اش را بست يا سالحش را بر زمين گذاشت در امان است خانه

آيد  آن حكم قصاص به اجرا درمىو اّما شمشيرى آه در نيام قرار گرفته است، شمشيرى است آه با 

 و آشيدن اين شمشير )٦٠٣(جان در برابر جان و چشم در برابر چشم: آه خداوند متعال فرموده است

 .باشد با اولياى مقتول است، اّما حكم آردن به اين قضّيه مربوط به ما مى

 قرار داده )صلى اهللا عليه وآله(اين شمشيرهايى است آه خداوند متعال براى پيامبر خود حضرت محّمد

ها را انكار  ها را انكار آند يا يكى از احكام آن پس هر آس اين شمشيرها يا حّتى يكى از آن. است

نازل آرده، آافر )هصلى اهللا عليه وآل(نمايد، به آنچه را آه خداوند متعال بر نبّى خود حضرت محّمد

 .)٦٠٤(شده است

فقيهان مسلمان در باره احكام جنگ با آسانى آه در برابر حكومت اسالمى سرآشى 
همان . اند  در جنگ جمل آمك شايانى برده)عليه السالم(نآنند از سيره حضرت اميرالمؤمني

                                                           
  .٩ /حجرات. ٦٠٠
منظور اين صحابى بزرگوار يعنى عّمار بن ياسر از سه مرتبه جنگ بدر، جنگ احد و جنگ حنين است آه در .  ٦٠١

ها را به عهده داشته و اين پرچم نيز از  امّيه بود رهبرى آن جنگ ها، ابوسفيان آه بزرگ خاندان بنى تمام اين جنگ
 .آن او بوده است

 .شود َهَجر شهرى در يمن است و اين نام بر آل خاك بحرين نيز اطالق مى.  ٦٠٢
  .٤٥ /مائده. ٦٠٣
، و همچنين آلينى در فروع آافى و شيخ صدوق در خصال و شيخ طوسى در تهذيب ٢٩٠ / ٢٨٨تحف العقول .  ٦٠٤

 .اند نيز اين روايت را نقل نموده



دريافت )عليهم السالم(گونه آه بسيارى از احكام ديگر را نيز در اين باب از ائمه هدى
 .اند آرده

 

 مسح از روى آفش

اند و تماس  ها را در وضو جايز دانسته فقهاى مذاهب اسالمى مسح آردن بر آفش
 )عليهم السالم(اما در مقابل ائمه اهل بيت. )٦٠٥(اند انستهدست با پوست روى پا را شرط ند

من همواره : دانند، ربيع گويد تماس دست با پا را شرط دانسته و غير آن را جايز نمى
هاشم  آردند تا روزى مردى از بنى هاى خود را مسح مى ديدم آه مردم روى آفش مى

ا مانند او نديده بودم، نام آن مرد محمد بن على بن را مالقات آردم آه تا آن روز آسى ر
: الحسين بود در باره اين مسأله از او پرسيدم وى مرا از اين آار باز داشته و فرمود

آن حضرت همواره در اين باره » آرد  هرگز اين گونه مسح نمى)عليه السالم(اميرالمؤمنين«
 .)٦٠٦(ها مقدم است فرمود آتاب خدا بر مسح بر روى آفش مى

 مسح آنيد... و سر و پاهاى خودتان)َو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َو َأْرُجَلُكْم(: قرآن آريم در آيه شريف
ست و پوست روى پا را در هنگام آه به شدت در اين موضوع ظهور دارد تماس ميان د

 .مسح معتبر دانسته است

 

 لمس آردن عورت، باطل آننده وضو نيست

آند و بر اين  شافعى بر اين اعتقاد است آه لمس آردن عورت وضو را باطل مى
عمر، سعد بن ابىوقاص، ابوهريره، عايشه، سعيد بن مسيب و  مطلب به روايت ابن

 و ساير ائمه اهل )عليه السالم(ست ولى امام ابوجعفر باقرسليمان بن يسار استدالل آرده ا
 :  روايت آرده آه فرمود)عليه السالم( چنين نظرى ندارند، زراره از امام باقر)عليهم السالم(بيت

 )٦٠٧(.در بوسه، هم آغوشى و لمس عورت وضو نيست

 

 قرائت با صداى بلند در نمازى آه بايد آهسته قرائت آرد

اند آه قرائت با صداى بلند و از روى عمد در  فقهاى مذاهب اسالمى بر اين عقيده
نمازهايى آه بايد در آن آهسته قرائت آرد مانند نماز ظهر، باطل آننده نماز نيست، اما 

                                                           
  .١٨ / ١خالف .  ٦٠٥
، اين روايت به روشنى بر اين مطلب آه قرآن مجيد با مسح از روى آفش موافق نيست ٢٤٣ /روضة الواعظين.  ٦٠٦

 .داللت دارد
 .٢٣ / ١خالف .  ٦٠٧



عليه ( اين آار، باطل آننده نماز است، زراره از امام باقر)عليهم السالم(در فقه مذهب اهل بيت

 آرده است آه در باره مردى آه در چنين شرايطى چنين آار آرده بود،  روايت)السالم
 :فرمود

إْن فعل ذلك متعمدًا فقد نقض صالته وعليه اإلعادة، وإن فعل ذلك ناسيًا أو ساهيًا أو «

 ;»ال يدري فال شيء عليه وقد تّمت صالته

را دوباره به جا بياورد، اما اگر اين آار را از روى عمد انجام داده است نمازش باطل شده و بايد آن 

داند آه چگونه بوده، نماز او صحيح  اگر اين عمل را از روى فراموشى يا اشتباه انجام داده، يا نمى

 .)٦٠٨(است و چيزى بر او نيست

 

 صلوات بر آل پيامبر در تشهد

صلى اهللا (پيامبراند آه فرستادن صلوات بر آل  بسيارى از فقيهان مسلمان بر اين عقيده

 روايت آرده آه  )عليه السالم(در تشهد نماز واجب است، جابر جعفى از امام باقر)عليه وآله
 :فرمود

من صلى صالة لم يصّل فيها علّي، وال على أهل بيتي لم «: پيامبر اآرم فرموده است

 ;»تقبل منه

ن نماز از او پذيرفته نخواهد هر آس نمازى بخواند آه در آن بر من و اهل بيت من صلوات نفرستد، آ

 .)٦٠٩(شد

ها سخن   از آن)عليه السالم(هايى از مسائل فقهى بسيارى بود آه امام باقر اين نمونه
 .رانده است

 

 )عليه السالم(از وصاياى امام باقر

اند  نموده به شاگرد خود جابر بن يزيد جعفى وصّيتى جاودان القا )عليه السالم(امام باقر
هاى بلندى است آه انسان در سايه عمل  هاى واال و آرمان آه در بر گيرنده همه ارزش

اينك به . رسد ها در واقعّيت زندگى خود به اوج آمال انسانّيت مى و پياده آردن آن
 :قسمتى از اين وصّيت توّجه آنيد

بر دست به ظلم و ستم نگشا، اگر مورد ظلم قرار گرفتى در برا: آنم تو را به پنج چيز سفارش مى

اگر مورد خيانت قرار گرفتى در مقابل دست به خيانت نگشا، اگر به تو دروغ گفته شد خشمگين 
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مشو، اگر تو را ستايش آردند خوشحال نشو و اگر تو را نكوهش آردند جزع نكن و به آنچه درباره 

آنند در تو وجود   آن نكوهش مىگويند و تو را بر ها مى اگر ديدى آنچه آن. اند فكر آن تو گفته

افتى و اين مصيبت بر تو بسيار  دارد، پس با غضبناك شدن از شنيدن آن از چشم خداوند عّزوجّل مى

ها بر تو خرده  تر است از اين آه از چشم مردمان بيافتى، و اگر ديدى آنچه آن بدتر و سخت

اى و هيچ گونه  ل ثوابى آسب آردهگيرند دروغ است و در تو وجود ندارد، بدان آه با اين عم مى

 .اى زحمتى براى بردن اين ثواب نكشيده

رسى مگر اين آه به اين درجه از آمال رسيده باشى آه اگر  بدان آه تو هيچگاه به مقام واليت ما نمى

همه اهل شهر تو بر تو گرد آيند و بگويند تو آدم بدى هستى، اين امر تو را محزون و ناراحت نكند، 

بلكه . ها تو را تعريف آنند و بگويند مرد صالحى هستى، اين امر تو را خوشحال ننمايد همه آنو اگر 

روى و  دهد مى نفس خود را بر آتاب خدا عرضه آن و ببين اگر در راهى آه قرآن به تو نشان مى

آند زاهدى و در آنچه آه قرآن تو را به آن ترغيب  در آنچه قرآن تو را امر به زهد در آن مى

ترساند ترسان هستى، پس بر راه خود استوار باش و  نمايد راغب و از آنچه قرآن تو را از آن مى مى

تو را بشارت باد آه آنچه درباره تو گفته شود زيانى به تو نخواهد رسانيد، اّما اگر ديدى عمل و 

 .رفتار تو مخالف با قرآن است، پس چه چيزى از نفس تو مغرورت خواهد ساخت

شود آه او در  گاه مى. مند به جهاد با نفس خود است تا بر هواى نفس غلبه آند اره عالقهمؤمن همو

شود آه نفس  دهد و گاه مى شود و در راه دوستى خدا نفِس خود را شكست مى اين مبارزه پيروز مى

ه يارى شتابد و او ب شود، اّما خداوند متعال به يارى او مى بر او غلبه آرده و او تابع هواى نفس مى

خيزد، و خداوند به واسطه تذّآر و بيدارى آه آن مؤمن پيدا آرده از لغزش او  خدا از جا برمى

رود و به اين وسيله  آن مؤمن به ياد خداوند افتاده و به سمت توبه و ترس از خدا مى. گذرد مى

ا در دل شود، چرا آه معرفت و بصيرت به واسطه ازدياد ترس از خد بصيرت و معرفت او زياد مى

 ]از خدا[در حقيقت، آسانى آه : فرمايد شود، و اين مضمون آالم خداوند است آه مى انسان زياد مى

 به ياد آورند و به ناگاه بينا ]خدا را[اى از جانب شيطان بديشان رسد  پروا دارند، چون وسوسه

 .)٦١٠(شوند

اى جابر، آنچه خداوند به تو داده است اگر چه آم باشد، در چشم خود آن را زياد بياور تا اين آه شكر 

دهى، اگر چه زياد باشد در  خداوند را بسيار به جاى آورى، و اّما هر چه در طاعت خدا انجام مى

ز خداوند طلب چشم خود آن را آم جلوه بده تا اين آه نفس خود را حقير و پست بدارى و همواره ا

 .عفو و بخشش نمايى
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هر گاه شّرى در نفس تو حاضر شد آن را به حضور علم دفع نما و هر گاه در نفس تو علمى حاصل 

هاى بزرگ  شد، آن را با عمل خالص بپروران و در عمل خالص خود با شّدت بيدارى از غفلت

 از شيفتگى به زينت دنيا آه .بپرهيز، شّدت بيدارى را نيز با ترس صادقانه از خدا به دست آور

. آند بر حذر باش و با راهنمايى عقل خود را از خطر هواى نفس باز دار مخفيانه در دل جاى مى

هنگامى آه هواى نفس بر تو غلبه نمود، با راهنمايى علم خود را نگاه دار و توقف آن و براى روز 

 .بفرست جزا اعمال خالصانه

عت داخل شو و با قناعت ورزيدن صفت حرص را از خود دور با خوددارى از حرص در ساحت قنا

آن، با آوتاه آردن اميد و آرزوها شيرينى زهد را به خود بچشان و با خنكاى يأس از دنيا اسباب 

 .طمع را از خود قطع نما

با خود شناسى راه عجب و خودبينى را بر خود ببند و با واگذار آردن آار به خداوند راحتى نفس 

فراهم نما، راحتى بدن خود را به راحتى دل طلب آن و راحتى دل را به آم آردن خطا و خود را 

 .لغزش

با بسيارى ياد خدا در خلوت براى خود رّقت قلب به ارمغان بياور و نور قلب خود را به اندوه مداوم 

 .زياد آن

غين بپرهيز، آه اگر هاى درو با ترس صادقانه از خدا خود را از شّر شيطان باز دار و از اميدوارى

 .اين آار را انجام بدهى در ترس صادقانه از خدا داخل خواهى شد

با راستى در اعمال خود را براى خداوند متعال بيارا وبا شتاب در ترك دنيا و مالقات خداوند خود را 

در نزد او محبوب آن و از امروز و فردا آردن بپرهيز آه دريايى است آه هر آس در آن غرق شد 

 .هالك شده است

شود و از سستى و تنبلى بپرهيز، چرا آه هيچ عذر و  از غفلت بپرهيز آه باعث قساوت قلب مى

 .شوند اى براى آن ندارى و تنها پشيمانان به اين بهانه متمّسك مى بهانه

 .گناهان گذشته خود را با پشيمانى شديد و زيادى استغفار از بين ببر

 .هاى تار به دست آور  را با با دعاى خالص و مناجات در شبو حسابرسى نيكو بر اعمال خود

 .يابى به شكر خداوند روزى آم را زياد بشمار و عبادت زياد را آم در شمار آور براى دست

 .ها به دست بياور زيادى نعمت را با شكر زياد به دست بياور و شكر زياد را با ترس از زوال نعمت

 را مستدام بدار و ذّلت طمع را به عّزت يأس دفع نما و عّزت يأس با ميراندن طمع در دل عّزت خود

 .را به بلنداى هّمت به دست بياور



با آرزوهاى آوتاه از دنيا توشه برگير و تا فرصت در دست دارى به عمل در راه رسيدن به آرزويت 

ه باقيمانده از بشتاب، چرا آه براى رسيدن به اين آرزو هيچ امكاناتى به مانند روزهاى بدون مشغل

 .عمر و صّحت بدن نيست

مبادا به آسى يا چيزى اعتماد آنى آه در واقع به آن خاطر جمع نيستى، چرا آه شّر و بدى همچون 

 .غذا براى انسان اعتياد آور است

بدان آه هيچ دانشى چون رفتن به دنبال سالمتى و هيچ سالمتى چون سالمت دل نيست، هيچ آار 

د مخالفت با هواى نفس نبوده و هيچ ترسى به خوبى آن ترس آه مانع انسان شود و اى به مانن عاقالنه

 .اميدى به نيكى آن اميد آه ياور انسان باشد نيست

هيچ تهيدستى چون تهيدستى دل، هيچ بى نيازى چون بى نيازى نفس و هيچ نيرويى چون نيروى 

 .باشد غلبه بر هواى نفس نمى

هيچ نورى چون نور يقين، هيچ يقينى به مانند آوچك شمردن دنيا و هيچ معرفتى به پايه معرفت نفس 

 .نيست

هيچ نعمتى همچون تندرستى، هيچ عافيتى چون مدد يافتن از توفيق، شرفى باالتر از بلندى همت، 

 .نيستتر از آشمكش بر سر مناصب دنيوى  پارسايى به پايه آوتاهى آرزو و هيچ آزمندى زشت

هيچ دادگرى به مانند دادن حق به ديگران و هيچ تجاوزى چون ستم، هيچ ستمى به مانند تبعيت از 

هواى نفس، هيچ بندگى بسان به جاى آوردن واجبات، هيچ ترسى چون اندوه، هيچ مصيبتى چون 

ى فقدان عقل و فقدان عقلى چون آمى يقين و آمى يقينى بسان عدم ترس، و هيچ عدم ترسى به بد

 .باشد آمى اندوه بر نبودن ترس نمى

 .مصيبتى چون سبك شمردن گناه و تن در دادن و قانع شدن به حال فعلى نيست

 .فضيلتى چون جهاد، جهادى چون جهاد با نفس و نيرويى قويتر از فرو خوردن خشم نيست

ايت تشريح آه بر[هيچ گناهى به مانند حّب بقا و ذلتى چون ذلت طمع نيست، مبادا در اين عرصه 

 فرصت را از دست بدهى آه از دست دادن فرصت در اين ميدان باعث زيان تو خواهد ]آردم

 .)٦١١(»گرديد

با ذآر اين روايت به پايان اين بخش از آتاب رسيديم آه مزين به آلمات حكيمانه 
 و نشانگر اصالت فكر و نو آورى آن حضرت بوده و )عليه السالم(امام محمد باقر

 .باشد بخش پايانى اين جلد از آتاب هم مى

 و آخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين
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 ٢٥٨… رابطه با آّفار. ٤   

 ٢٥٩…  و سيستم امنّيتى گروه صالحان)عليه السالم(امام باقر: هفتم  



 ٢٦٨…  و نظام اقتصادى گروه صالح)عليه السالم(امام باقر: هشتم  

 ٢٦٩… تأآيد بر اهّمّيت عامل اقتصادى   

 ٢٧٢… ايجاد موازنه ميان طلب رزق و روزى و طلب مكارم اخالقى   

 ٢٧٥… الى گروه صالحمنابع م   

 ٢٧٧… هميارى داخلى در گروه صالح   

 ٢٨٢…  و نظام اجتماعى گروه صالح)عليه السالم(امام باقر: نهم  

 ٣٠٢…  و آينده گروه صالح)عليه السالم(امام باقر: دهم  

 

 ٣٠٩… )عليه السالم(ترور و شهادت امام باقر: بخش دوم 

 ٣١٠… )عليه السالم(هاى ترور امام باقر انگيزه  

 ٣١٢…  پس از خود)عليه السالم( بر امامت امام صادق)عليه السالم(تصريح امام باقر  

 ٣١٣… )عليه السالم(هاى امام باقر وصّيت  

 ٣١٥…  در عزاى پدر بزرگوارش)عليه السالم(تسليت گفتن مسلمانان به امام صادق  

 

 ٣١٧… )عليه السالم(ميراث امام باقر: بخش سّوم 

 ٣١٩… )عليه السالم(ميراث تفسيرى امام محّمد باقر  

 ٣٢١… )عليه السالم(هائى از تفسير امام باقر نمونه  

 ٣٢٤… )عليه السالم(ميراث حديثى امام باقر  

 ٣٢٦… )عليه السالم(ميراث آالمى امام باقر  

 ٣٣٠… )عليه السالم(ميراث تاريخى امام باقر  

 ٣٣٤… ل سيره مبارك نبوى و نق)عليه السالم(امام باقر  

 ٣٣٧… )عليه السالم( و سيره حضرت على)عليه السالم(امام باقر  

 ٣٣٨… اند  بيان داشته)عليه السالم(اخبار غيبى آه امام باقر  

 ٣٤١… )عليه السالم(ميراث فقهى امام باقر  

 ٣٤٧… )عليه السالم(از وصاياى امام باقر  

 ٣٥٣… فهرست 


