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 با ربّباقرالعلومزمزمه 

حَقّاًسَجَدْتُلَكَيَارَبِّتَعَبُّداًوَرِقّاًحَقّاًرَبِّيأَنْتَاللَّهُمَسُبْحَانَكَ»

اللَّهُمَّإِنَّعَمَلِيضَعِيفٌفَضَاعِفْهُلِياللَّهُمَّقِنِيعَذَابَكَيَوْمَتَبْعَثُعِبَادَكَ

.«إِنَّكَأَنْتَالتَّوَّابُالرَّحِيمُوَتُبْعَلَيَ

مني،خداياخداياتوپاكومنزههستيوحقيقتاکهپروردگار»

پروردگارا! فقطبرایتوازرویعبوديتوبندگيسجدهميکنم،

روزیکه در خدايا گردان، برايمزياد آنرا است، عملمنناچيز

بپذير، بندگانتمحشورميشوندمراازعذابنگهداروتوبهامرا

(323، ص 3 كافي، كليني،ج)«.هماناکهتوبسيارتوبهپذيرومهرباني
 

 طلوع نور علم 

بزرگوار محپدر ،دباقرمامام العابدينحضرت وزين

 مادر ايشان به معروف عبداهللا»فاطمه مّ « حسندختر امام

مىباشد.ازاينرو،آنحضرتازناحيهپدرومادربهمجتبى

هجرىقمرىدرمدينه75سالدرمام.ابنىهاشممنسوباست
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متولّد درشد 111سالو شهادترسيد.هجری کلينى)به جکافي، ،1،

(164ص
اينمادرامام مادرشانرا بانویبافضيلتيبودکهايشان، ،-

 گونه است:توصيف نشسته»کرده ديوارى کنار روزىمادرم

بود،ناگهانديوارريزشکردودرمعرضويرانىقرارگرفت،مادرم

سوگند،اجازهدستبرسينهديوارنهادوگفت،بهحقمصطفى

ازآنجادورشد.فروريختنندارى. مادرم برجاىماندتا ديوار

(156ص،،مسعودىه)اثباتالوصيسپسديوارفروريخت.

جعفربامحمدايشاناسم ابو کنيهکهاستکنيه اين کنيهجز ،

(616،ص16)بحاراالنوار،مجلسي،جاست.نشدهنقلايشانبراىديگری

هادی شاکر، قبيلباقر، القابياز به الباطل )امام إزهاق و الحق ،إحقاق

ص16شوشتری،ج 167، خدا(، رسول به شبيه و االماماألمين )مسند

.شهرتدارد(16،ص1الباقر)ع(،العطاردی،ج

رميباشدومعانيمشهورتازسايرباقرازميانالقابفوق،لقب

از:نمونههاييازتعاريفعبارتندبرایآنارائهشدهاست.مختلفي

 را داشتامام اختيار در اطالعاتىکه دليلگستردگىمعارفو هبه
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است و نتيجه در جهتکه پيشانيشفراخسجدهبدان بسيار، هاى

(206،ابنجوزی،صتذکرةالخواص)خواندند..بهاينلقبميگشتهبود

دخترقاسمبنمحمدهامفروميتوانبههمسرانامامدرمورد

بنابىبكر ثقفىو اسيدبنمغيره کرد.امحكيمدختر )بحاراشاره

(266،ص16جاألنوار،مجلسي،

نيزاختالفاستبرخيسهپسرويكفرزندانامامدرشمار

جدختر مجلسي، األنوار، ص16)بحار هفتفرزند(266، برخي برشمردند.و

(610،ص1،ج،ابنشهرآشوبمازندرانىمناقبآلأبيطالب)

بزرگي،زندگيوسيرهاماممحمدباقر سرشارازوحدانيت،

داری مردم حلم، صبر، مي،تقوا، و... محوری درقرآن که باشد.

گنجدوالفاظتوانبهتحريردرآوردناينسطرهایايننوشتارنمي

بهشمه فضاینوشتار متناسببا اينرو از ندارد. ایازفضائلرا

امام سياسيپرداختهسيره اجتماعيو اخالقي، علمي، ابعاد در

ميشود.

 بعد علمی

 شهرت به باقرالعلوم .1
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آوازهعلمودانشامامچناندرميانمردمپيچيدهبودکهویرا

باقر» داشت.« شهرت باقر به حضرت آن عرب زبان در ناميدند.

چونعلمراميشكافتواهلآنراميشناختوشاخههایعلم

زبانعربن در داد. توسعه گسترشو تبقر»يزرا معنيتوسع« را

گسترشداد» است.« مدرسي،آمده علي، بن محمد حضرت باقرالعلوم )زندگاني

(22ص

پيامبرامامدربيانعظمتوجايگاههمچنين بهجابر،

 مِنِّيسَتُدْرِكُإِنَّكَ»بنعبداهللانصاریفرمود: وَاسْمِياسْمُهُرَجُلًا

ایجابر!تومردیازخاندانمرا»،«يَبْقُرُالْعِلْمَبَقْراًشَمَائِلِيشَمَائِلُهُ

هایدركخواهيکردکههمناموهمشمايلمناست.اوسرچشمه

.«کندشكافدوبهديگرانتوضيحدادهوتفسيرميعلمودانشرامي

(164،ص1)کافي،کليني،ج

 علمی ـ فرهنگیارتقای  .2

آوردنامامدرزمان پناه و اسالم افزون روز گسترش با

تبيينفكروايدهاسالمىرخاحتياجبهبهاسالم،کشورهاىمتمدن
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وبهتسلطخوداطميناندراوجقدرتبودندنيزبنىاميه.نمودمى

 جهتبه همين به عملداشتند، ميدان امام مثل شخصيتفرهنگى

 کهدادند اين عمدراواخرتا حضرتر اميهنيز ضعفبني به

ااتآغاختالفگراييدندو بياناسالمبرایامامازاينشرايطزشد.

بهسوىتقوا اخالقوپرورششاگردان،نابوسوقدادنجامعه

.مهيانمودجاددانشگاهبزرگجعفرىزمينهرابراىاياستفادهکردو
(10،ص1،حيدری،جتاريخزندگانىامامباقررك:)



 فقیهان دانشگاه امام .3

باق بورمكتبامام مكتبيدانشپرور ايندانشگاه، از که د

استادندانشمندا خود که شدند خارج فقيهاني و مفسران عالمان، ،

اسالم صدر فقيهان ترين فقيه ایکه گونه به بزرگيشدند. اساتيد

زرارهاساميآنهاششنفربودندکههمهازاصحابايشانبودند.

بن فضيل االسدی، بصير ابو الملكي، خربوذ بن معروف اعين، بن

مناقب).باشدميبنمعاويهالعجليسار،محمدبنمسلمالطائفي،بريدي

 (611،ص1،ج،ابنشهرآشوبمازندرانىآلأبيطالب

 ی و امامكُمیت اَسد .4
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باقرکميتاسدیروزی امام محضر بهبه امام شرفيابشد

ذَهَبَالَّذينَيُعاشُفِياَکْناهِهِمْ:»کهدلتنگياززماناينشعرراخواند

رادمردانيکهمردمدرپناهشانزندگي»،«لَمْيَبْقااِلّشاتِمٌاَوْحاسِدٌ

«.ميکردندرفتندوجزحسودانيابدگويانکسيباقينماندهاست

پاسخداد بَ»:کميتفوراً ووَ الْمُرادُ فَهُوَ واحِدٌ الْبَسيْطَةِ عَليظَهْرِ قِيَ

الْواحِدُ ذاكَ آنبزرگ»،«اَنْتَ بررویزمينيكتناز مرداناما

رك:)«.باقياستکههماومرادجهانياناستوتوآنيكتنهستي

انديشهقم(

  مناظرات امام .5

ابعادفعاليتيامام مناظراتبايكياز افراددرعرصهعلمي،

حتي شكستدشمنو پيروزیايشان، به پايان در که مختلفبود

اسالمآوردنطرفموردمناظرهمنجرميشد.

» اهلل نافععبد بن مؤمنان« امير دشمنان وعلىاز بود

درگفت:مى که سازد قانع مرا بتواند کسى زمين روى در اگر

بدوروىخواهمحقباعلىبودهاستمن«خوارجنهروان»کشتن

باشد.آورد. مغرببوده درمشرقيا عبداهلل اگرچه آياگفتند:به
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گفتمگرتوانندبهتوثابتکنند؟نيزنمىپندارىفرزندانعلىمى

هست؟ دانشمندى او فرزندان ميان نادانى در سند خود گفتند:اين

علىتوست! حضرت دودمان در است ممكن دانشمندىمگر

بهامامباقردراينزماندانشمندشانکيست،پرسيد:نباشد؟! را

اومعرفىکردندواوبايارانخويشبهمدينهآمدوازامامتقاضاى

ىاوامامبهيكىازغالمانخويشفرماندادباروبنه.مالقاتکرد

رافرودآوردوبهاوبگويدفردانزدامامحاضرشود.

يا با اهلل ديگرعبد آنبامداد و آمد مجلسامام خويشبه ران

و خواند فرا را انصار و مهاجران بازماندگان و فرزندان گرامىنيز

حالي در امام آمدند گرد همه چون جامه تنکه بر فام اىسرخ

فرمود: بود زيبا و فريبنده ماه ديدارشچون سپاسويژه داشتو

حمداستهىزمانومكانوچگونگىخدايىاستکهآفريننده

هاوزمينچهدرآسمانآن،خدايىراکهنهچرتداردونهخواب

بنده«محمد»خدايىنيستو«اهلل»گواهمکهجز.استملكاوست

اوست، پيامبر و برگزيده راى نبوتشما به که را سپاسخدايى

 گرامىداشتوبهواليتشمارامخصوصگردانيد.
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هرکدامتانفضيلتىازعلىبنانصار!اىگروهفرزندانمهاجرو

حاضرانهريكفضيلتىبيانکردند ابيطالببهخاطرداريدبگوييد.

به سخن باپيامبرگفتند:رسيد،«خيبرحديث»تا نبرد در

وَوَرَسُولَهُاللَّهَالرَّايَةَغَداًرَجُلًايُحِبُلَأُعْطِيَنَ:»فرموديهودانخيبر،

،«اللَّهُوَرَسُولُهُکَرَّاراًغَيْرَفَرَّارٍلَايَرْجِعُحَتَّىيَفْتَحَاللَّهُعَلَىيَدَيْهِيُحِبُّهُ

سپارمکهدوستدارخداوپيامبراستوفرداپرچمرابهمردىمى»

دوستمى وپيامبرنيزاورا رزمآورىاستکههرگزدارند،خدا

نمى فرار باز فردا نبرد از و دستاونمىکند به خداوند تا گردد

 «.حصاريهودانرافتحفرمايد

بهاميرمؤمنا نسپردوآنگرامىبانبردىوديگرروزپرچمرا

قلعهشگفتى و ساخت منهزم را يهودان راآفرين آنان عظيم ى

 گشود.

دربارهىاينحديثچهبهعبداهللبننافعفرمود:امامباقر

 و گويى؟مى شد کافر بعدها على اما است درستى گفت:حديث

ناحقکشت! به بنشيندفرمود: خوارجرا سوگتو مادرتدر آيا،

را«خوارج»دانستکهاومى،داشتخداآنگاهکهعلىرادوستمى
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نمىمى يا دانست؟کشد نمى خدا بگويى خواهىاگر کافر دانست

گفت: بود. ب دانست.مى را او خدا فرمانبردارفرمود: جهتکه دان

 گناه.داشتاوستدوستمى و جهتنافرمانى به چونگفت: يا

داشت)يعنىاگردرآيندهفرمانبردارخدابودخداونداورادوستمى

بوددانستوهرگزدوستداراونمىبودخداوندمىنيزگناهكارمى

مى کشتنخوارجطاعتپسمعلوم است(شود بوده فرمود:خدا

عبداهللبرخاستواينآيه برخيزکهمحكومشدىوجوابىندارى.

مِنَالْأَسْوَدِالخْيْطِمِنَالْأَبْيَضُالْخَيْطُلَكُمُيَتَبَينَحَتىَ»راتالوتکرد:

کهحقيقتچونسپيدهصبحآشكارشداشارهبهآن(185)بقره/«.الْفَجْرِ

گفت و رِسَالَتَهُيجَعَلُحَيْثُأَعْلَمُاللَّهُ»: کليني،««.)انعام/(...«. ،8ج)کافي،

 (271ـ214ص


 سفارشاتی از امام

 دعوت به تقوا .1

 ارزشتقوا و فضايل از منشأيكي که است اخالقي های

بهعنوانيكملكهدرونيسبب تقوا رستگاریانسانهاميباشد.
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ميشودکهانسانهاازارتكابگناهاجتنابنمايندوبامداومتبر

اينامر،مسيرتكاملراسريعتربپيمايند.

ی،تقواپيشگيظاهراستونسبتبهاجرادرسيرهامامان

آنازجانبمردمتوصيهواهتمامداشتهاند.همانگونهکهجابراز

محمدباقر ميامام فَأَمَرَهُسُلْطَانٍإِلَىمَشَىمَنْ»کند:نقل جَائِرٍ

اللَّهِوَوَعَظَهُوَخَوَّفَهُکَانَلَهُمِثْلُأَجْرِالثَّقَلَيْنِمِنَالْجِنِّوَالْإِنْسِبِتَقْوَى

مِ أَعْمَالِهِمْوَ هرکسبهسویسلطانستمگریبرودواورابه»،«ثْلُ

مانندپاداشتقوایالهيفرماندهد کند، بترساندوموعظه اورا و

داشت خواهد را آنان اعمال مانند انسو و مفيد،)اإلختصاص.«جن ،

(661ص

 دعاى دسته جمعى .2

صادق امام مىحضرت حادثه»فرمايد: را پدرم اىهرگاه

کرد،سپسدستبهدعاکرد،زنانوکودکانراجمعمىمحزونمى

(185،ص6)کافي،کليني،ج.«گفتندداشتوآنانآمينمىبرمى

 حلم امام .3
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خصلتيتحتعنوانحلمرامشاهدهميدرسيرهاخالقيائمه

کنيمکهغالباًنسبتبههمهمردمبهويژهدشمنانومعاندانداشتهاند

ونهایازاينحلمرهگذرتعدادکثيریبهاسالمگرويدند.نموازاين

دربرخوردبامسيحيبودهاست.درزندگيامام

داشتکلمهباقرراایکهبااماممردیمسيحيازرویکينه»

بدونآنکهبهبقرتغييردادوبهآنحضرتگفت:انتبقر.امام

 اظهار و ناراحتينشانداده خود کمالسادگياز با عصبانيتکند

مسيحيگفت:توپسرزنيهستيفرمود:نهمنبقرنيستم،منباقرم.

شغلشاينبود،عاروننگيمحسوبنمي»کهآشپزبودامامفرمود:

و.«شود شرم وبي سياه مادرت گفت: اماممسيحي بود. زبان بد

خدااوفرمود:اگرايننسبتهاراکهبهمادرمميدهيراستاست

رابيامرزدوازگناهانشبگذردواگردروغاستازگناهتوبگذرد

،ابنشهر)مناقبآلأبيطالب«.اواسالمآوردپسکهدروغوافترابستي.

(605،ص1،جآشوبمازندرانى
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 انفاق جوانمردانه .4

ازتهيدستىوجفاکارىبرادرانايمانى»حسنبنکثيرمىگويد:

باقر امام استنزد بدى برادر فرمود: حضرت کردم، شكايت

زمان و باشد داشته توجه تو به نيازيت بى هنگام که برادرى

تا داد غالمشفرمان سپسبه کند! رابطه قطع تو تنگدستىاتبا

کيسهاىکههفتصددرهمدرآنبودبهمندادوفرمود:اينراهزينه

ده خبر مرا رسيد پايان به که هنگامى و بصيرة.«کن و الواعظين )روضة

(601،ص1نيشابورى،ج،المتعظين



 مشکالت  رفع .5

بهمشكالتاطرافيانامام درزندگيفردیواجتماعيخود

اينرفتارايشان توجهداشتهودرجهترفعآنهااقدامميکرد.

درتاريخوسيرهزندگيايشانداقيازرفتارهایانسانيبودکهمص

ثبتشدهاست.

ا»َنقلشدهاست:وعبيداهللبنعبيدبنعميرعمروبنديناراز

وَ الصِّلَةَ وَ النَّفَقَةَ إِلَيْنَا حَمَلَ وَ إِلَّا ع عَلِيٍّ بْنَ مُحَمَّدَ جَعْفَرٍ أَبَا لَقِينَا
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تَلْقَوْنِي أَنْ قَبْلَ لَكُمْ مُعَدَّةٌ هَذَا يَقُولُ وَ هرگزبهديدارابي»،«الْكِسْوَةَ

زندگي،هدايایماليونشتافتيم،مگراينکهبهماامكاناتفرجع

اين وميفرمود: بهپوشاكعنايتميکرد اينکه پيشاز را ها

برایشمامهياکردهبودم «ديدارمنآييد، ج).  مجلسي، ، األنوار ،16بحار

(688ص

 عدم درخواست از مردم .6

النَّاسِ» اللَّهَکَرِهَإِلْحَاحَ بَعْضِهِمْعَلَىبَعْضٍفِيالْمَسْأَلَةِوَأَحَبَّإِنَّ

عِنْدَهُ مَا يُطْلَبَ وَ يُسْأَلَ أَنْ يُحِبُّ ذِکْرُهُ جَلَّ اللَّهَ إِنَّ لِنَفْسِهِ «ذَلِكَ »،

خداونددوستنداردکهمردمدرخواهشازيكديگراصرارورزند،

دوستدارد ولياصراردرخواهشازخودشرا مجلسي،)بحار«. االنوار،

(152،ص57ج

 گذر از دنیا .7

درآنبه منزلگاهموقتياستکهآدمبايدچندصباحيرا دنيا،

و دارد بر را الزم توشه و بپردازد خودسازی و سازندگي تالش،

طوالنيشود سفر آماده مطلبيراباقر امام. دنيا بودن گذرا در
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استودرادامهبهبيانکردندکهحكمتهایزيادیدرآننهفته

استنادکردهاست.سخنيازپيامبر

امام پيامبر»فرمود: که فروگذار کاروانسرايي مانند را دنيا

مَثَلمنودنيامثلسواریاستکهساعتيزيرساية»فرموده:

رودخيزدوازآنجاميآيدوسپسبرميدرختيفرودمي إحقاق)««.

(156،ص16ج،شوشتری،الحقوإزهاقالباطل

 چهار گنج .8

أَرْبَعٌمِنْکُنُوزِالْبِرِّکِتْمَانُالْحَاجَةِوَکِتْمَانُالصَّدَقَةِوَکِتْمَانُالْوَجَعِ»

الْمُصِيبَةِ کِتْمَانُ نهانداشتنچهارچيزازگنج»،«وَ هاینيكياست:

کردن نهان و درد داشتن پوشيده صدقه، نمودن پنهان حاجت،

(157،ص57راالنوار،مجلسي،ج)بحا«.مصيبت

 سیب و سنگمعجزه  .9

حضرت برای معجزاتي متون ساير و اآلمال منتهي کتاب در

ذکرشدهکهدرايننوشتاربهذکريكمورداکتفاميشود.
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که شده نقل يزيد جابربن »از محمدباقر: خدمتامام در

رتآهنگحيرهداشت،چونبهکربالبيرونشدم.گاهيکهآنحض

الْجَنَّةِلَنَارِيَاضِرَوْضَةٌمِنْهَذِهِ»مشرفشديمبهمنفرمودایجابر

لِأَعْدَائِنَا جَهَنَّمَ حُفَرِ مِنْ حُفْرَةٌ وَ لِشِيعَتِنَا، «وَ و»، اينزمينبرایما

بوستان استاز بوستاني ما شيعيان برایدشمنان ماهایبهشتو

وپسازآنمنتهيشدبهآنجا«ایاستازحفرههایجهنمحفره

منرویکرد به گاه آن داشت. اراده عرضکه ایجابر، گفت: و

چيزیمي فرمود: لبيكسيدی، بليياکردم: عرضکردم، خوری؟

ميانسنگهاداخلکردوسيبياز سيدی.پسدستمبارکشرا

آنخوشبوئينديدهبودموبههيچوجهبرايمبيرونآوردکههرگزبه

باميوههایدنيائيشباهتنداشتوگفتمازميوههایبهشتاست

طعام به روز چهار تا آن فضيلت و برکت از و خوردم آن از و

،6منتهياآلمال،ج؛16،ص7،ج)مدينةمعاجزاألئمةاإلثنيعشر،بحرانى.«حاجتنيافتم

(146ـ141ص
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 امامسیره تربیتی 

 ت فرزندمعنوی اهتمام به .1

توجهبهبعدروحيوجودانسان،زمينهسازتكاملشخصيتوی

ازاينرواهتمامبهاينمحوره موردتوجهمدرآيندهخواهدبود.

أَنْعَمَيَابُنَيَ»فرمايد:ميامامباقربودهاست.بهاينصورتکه إِذَا

فَقُلِعَلَيْكَاللَّهُ لَابِنِعْمَةٍ وَ فَقُلْ:لَاحَوْلَ أَمْرٌ إِذَاأَحْزَنَكَ وَ لِلَّهِ :الْحَمْدُ

فرزندم!هر»،«قُوَّةَإِلَّابِاللَّهِوَإِذَاأَبْطَأَعَلَيْكَالرِّزْقُفَقُلْ:أَسْتَغْفِرُاللَّهَ

 خداوندبهتونعمتيارزانيداشتبگو: وهرگاه«الحمدهلل»گاه

وزمانيکه«الحولوالقوةاالباهلل»امریتوراغمگيننمودبگو:

مي سختي کندیو به تو بگو:احساسنمودیروزی استغفر»رسد

(44،ص)نزهةالناظروتنبيهالخاطر،حلوانى««.اهلل



 مراحل تربیت معنوی .2

باقر تو»فرمايد:ميامام کلمه سالگي سه در بايد حيدوالدين

بهکودكياددهند درچهارسالگيکلمهرسالت.)الالهاالاهلل(را

را او پنجسالگي پايان در و بياموزند او به را اهلل( رسول )محمد

شناسد،صورتشرابهسویاگرراستوچپرامي.آزمايشنمايند
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کند قبلهمتوجهساختهوبهاوبگويندروبهسویقبلهسجده در.

يادشدهندتاششسالگي اجزاءنمازورکوعوسجدهصحيحرا

درآنموقعبهاوبگويند:دستهاو.سناوبهآخرسالهفتمبرسد

،الطبرسي،حسنبنكارماالخالقم ).صورتشرابشويدوآنگاهبهنمازبايستد

(666،ص1فضل،محقق:االعلمي،ج
 نامگذاری فرزند  .3

زيب انتخابنام مورد حضرتدر آن برایفرزندان :فرمايدميا

الْأَنْبِيَاءِ» أَفْضَلُهَاأَسْمَاءُ وَ بِالْعُبُودِيَّةِ مَاسُمِّيَ الْأَسْمَاءِ دوست»،«أَصْدَقُ

هاآناستکهحاکيازبندگيخداباشدوبهترينتريناسمداشتني

(128،ص6،ج)تهذيباألحكام،طوسى«.هایپيامبراناستآنهانام



 آن هاابراز محبت به  .4

محبتبهکودکاندرکودکي،زمينهسازرشدروحيومعنيدر

 اهتمام مورد نيز تربيت از بعد اين به توجه است. امامآتي

،«شراالبآءمندعاهالبرالياالفراط»بودهاستکهفرمود:باقر

آن » پدران رویبدترين محبتزياده نيكيو در که هاييهستند

(260،ص6،يعقوبي،جتاريخاليعقوبي)«.نمايند
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  زندگی اجتماعی

هایموحدزندگيامامآينهتمامنمایزندگيشرافتمندانهانسان

بارزترينويژگي از بهمتعالياست. توجه جامعيتاست. هایامام

سازدورویآوریعلم،اوراازاخالقوفضايلروحيغافلنمي

معنويات پرداختنبهزندگيمادی،به از ویرا بندگي، ،عبادتو

دارد.روابطاجتماعيواصالحجامعهبازنمي

وتوانبهفعاليتهاييهمچوندراينراستامي حضورسازنده

به رسيدگي سواالت، به پاسخ در مرجعيت جامعه، در موثر

روابطحرومان،م شكيباييدر دوستان، مروتنسبتبه سخاوتو

واجت مالي حقوق به اهتمام دوستان، با محبت صميميتو ماعي،

(662ـ611،ترابي،صامامباقررك:).اشارهکرداجتماعيمردمو...

 ضرب سکه اسالمی

نسبتبهآناقدامشد.ازديگراموریکهدرزمانامامباقر

یاسالميضربسكه که امامبود دستور دربه البته شد. انجام

ضربسكهبهدورانقبلهماشارهشدهاستودراينموردپيشينه

انجامدادودورانعبدالملكبحثضربسكهرابهدستورامام
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زمينهدرتاآنزمانباسايرمواردیکهضربسكهقرارشدکهدر

 سكه شدهضرب نشود.بوداقدام تلفيق ج، االمين، الشيعه، اعيان ،1)رك:

 (670ص
 

 زندگی سیاسی

در شايان رباق امام زندگيآنچه ائمه ساير نيز و

کهباشد،مي توجه است بههایريشهاين نسبت دشمنان عداوت

ممتازامامان شخصيت بينش،در و اجتماعي هایمحوريت

؛زيرااينعوامل،هنگاميکهدستبهدستبودهاست ايشانسياسي

حاکمان خطر احساس موجب دهند، )شود.مي يكديگر امامدانشنامه

(752،ص1ججمعيازنيسندگان،،باقر
امام زندگي ادوار در خالفت با که زماني عبدبازه عمربن

 العزيز عمر بود. تابامقارن شد باعث داد. انجام که اقداماتي

 شيعيان اجتماعيبر فشارهایسياسي، و اهلکاهشيابد فدكبه

امابرگرداندبيت شود. همچنانه وی جايگاه امامتغاصب

)رك:راسخوننت(بود.
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دربرابرعمربنعبدالعزيزاينگونهبودکهازموضعاماماما

مكتب تبليغ براى آمده دست به ،فرصت کارگزاران ونصيحت

کردند.امّتاصالحاتامور بناستفاده محمد حضرت باقرالعلوم زندگاني )رك:

(61،مدرسي،صعلي
 اينکه مرگتا يزيدبنعبدالملكعبدالعزيزمربنعبا خليفه،

هارانسبتهاراعليهشيعهبهکاربردوکينهروششديدترينوشد

 بنعليخاندانبه هشام ديگر مقطعي ساختند.در آشكار

 گرفت دست به را فرمانروايي زمام عبدالملك خشن،که مردی

دورانوبيعاطفهبود.ازاينجهتمالاندوز،ستمگر،خودرشت

امامبهمرکزوبودامامایاوازنظرسياسي،سختتريندورهبر

مي احضار شدخالفت سرانجامو دوره اين شهادتايشاندر به

)راسخوننت(رسيد.

 وظایف حاكم اسالمیجلوه ای از 

وامام تبيين جهت تالششرا تمام امامت دوران طول در

داشت.ازاينرهگذردرپيادهسازیاحكام،اصولومعارفاسالمي
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ميزمان عصر مردم تنبه به مختلف اقداماتهای اين پرداخت.با

داشت.انتقاداتشنسبتبهحاکمانرانيزابرازمي

که يافت ايشان سخن در توان مي را انتقادات اين نمونه

عَلَىالْإِسْلَامُبُنِيَ»فرمود: وَ عَلَىالصَّلَاةِ أَشْيَاءَ وَخَمْسَةِ الْحَجِّ الزَّکَاةِوَ

اسالمبرپنجچيزبناشدهاست:نماز،زکات،حج،»،«الصَّوْمِوَالْوَلَايَةِ

واليت «روزه، واليتبرتر. کدامافضلاست؟فرمود: پرسيد: زراره

آن کليد چون برآناست؛ کننده راهنمايي والي و -هاست

(686،ص1،ج،برقى)المحاسن«هاست.

 غروب زندگی

باقرالعلوم نشيب و فزار پر زندگي سال باهجرى111در

شهادتايشانبهپايانرسيدودورانجديدیازتاريخامامترقم

 خورد. در بقيعايشان زينقبرستان امام پدرش، آرامگاه کنار در

درجوارقبرعموىپدرش،امامحسنمجتبىونيزالعابدين

81،مدرسي،صباقرالعلومحضرتمحمدبنعليزندگانيرك:).دهشپردبهخاكس

(86ـ



