امامت امام محمد باقر (ع)
امام محمدباقر(ع) در سااال  75هجری قمری در مدینه متولد شاادک ین ه آح حضاارت ابو و ر ب لیش ای اااح
باقرالولوم به مونی شااانند دان ها اساتک این لیش ساال ا ش

ا از فرپ ش ام(ر( ) به ای ااح داد شاد بودک

دبراح امامت ای اح از سال  49کق آغاز ب قریش  02سال به فول انجام د ک اح ح ضرت با ب ر گ ری از شرایط
ش

آمد ن ضت علمی ب نرهنگی ساماح داد یه در ادامه س ا ست هایپدر بزرگوار شاح امام سجاد(ع) بود ب در

زماح امام صادق (ع) ن ز به ابج خود ر س دک ای اح ضمن ن ر احادیث ن(ویا شاگرداح زیادی را در بخ

های

نی ی ا ت س ری ب اعتیادی ترب ت یردند ب از را گ ت ب گو ب مناظر به م(ارز با اناار انحرانی شرداختندک
انتظار میربد شس از مطالوه درس به این سواالت شاسخ ده د -1 :ش وه ی ست؟ ب از چه زمانی شدید آمد؟ -0
اقدامات امام باقر (ع) برا ی رشد ب توسوه ت ع چه بود ؟

سال های آغازین زندگانی حضرت باقر(ع)
چهار سال آغازین عمر امام باقر (ع) در سایه جدش امام حسین (ع) گذشت و با همه کوچکی از فیوضات این گوهر تابناک و
دردانه رسول خدا (ص) بهرهمند گشت ،در واقعه کربال چنانچه مورّخین آوردهاند ،امام باقر (ع) در کنار سایر خاندان بنى
هاشم حضور داشت ،و در آن وقت همراه کاروان اسراء به شام رفت ،بىتردید امام باقر لحظه به لحظه شاهد وقایع جانگداز
کربال بوده است.
امام باقر (ع) همچنین مدّت  ۹۳سال در سایه پدر بزرگوار خود امام سجاد (ع) به سر برد و از حیات پدر ،فیوضات ربّانى را
دریافت مىکرد

ابضاع ناری ب نرهنگی عصر امام باقر(ع)
در شایاح قرح ابل هجری شرایط ناری ب نرهنگی اموه اسالمی بس ار نابساماح بودکشرایط آح دبر را می تواح
در محورهای ذیل خالصه یرد:
 -1گسترش نتوحات ب آشنایی مسلماناح با آراء سایر ملت ها ب ایجاد اب امات ب ش( ات در مسائل اعتیادی
 -0عدم تو ه حایماح به ترب ت دینی ب نوال ت های علمی ب نرهنگی اموه به علت سرگرم شدح به ی ور
گ ایی ب منازعات س اسیک
 -3حضور شرایند سایر ادیاح در م اح مسماناح ب شال گ ری منازعات ناریک
 -9ظ ور اختالنات نی ی بر اثر عدم دسترسی نی ای متاخر به سنت ن(وی در اثر ممنوع ت فوالنی ربایت ب
یتابت حدیثک
 -7ارائه ناقص ب تحریف شد توال م اسالمی به مردم ب بی خ(ری آناح از اصول ب عیاید اسالمیک
 -6ی ته شدح صحابه ب تابواح موتید به امامت علی (ع) ب سایر ائمه به دست خل ای بنی ام ه ب در نت جه نراهم
شدح بستر مناسش برای اعالح حدیث ب غال احک

امام باقر (ع) در چن ن شاارایطی ع د دار امر امامت شاادندک اما از فرپ دیگر به علت نربی

یردح تن

های

س اسی بس اری از علما بدان منداح از صحنه س است ناصله گرنته ب به م(احث نی ی ب علمی ربی آبردند ؛این
ربیارد گسااترد به مسااائل نی ی یه با آزاد شاادح ضاا(ط ب تدبین احادیث به ابج خود رس ا دا مو ش ش دای
مااتش ب م رب های مختلف گردیدک

امام باقر (ع ) ب توسوه ت ع
الف:ش وه درلغت به مونای ش رب ب یار استک در اصطالح به یسی گ ته می شود یه امام علی(ع) را ان ن
بالنصل ش ام(ر( ) از سوی خدابند می داندکدرابتدا ش وه در مونای لغوی آح به یار می رنت ب تن ا با آمدح
نامی در شی آح ا مانند «ش وه علی» ا «ش وه عثماح» نماینگر ش رباح شخص خا

بودک اما با گذشت زماح این

عنواح به یسانی یه ان نی حضرت علی (ع) را از فرپ خدا می دانستندا اختصا

یانتکسوالی یه مطرح

می شود این است یه ت ع به عنواح یک گرب ب مذهش متمایز از دیگرگرب ها ب مذاهش ا از چه زمانی شدید
آمد؟ در شاسخ باید گ ت  :هر چند دیدگا های نادرستی در این بار مطرح شد است 1ا اما شواهد ربایی ب
تاریخی به خوبی داللت دارد یه ش

نه ت ع به زماح رسول خدا ( ) باز می گرددک رسول خدا در مناس(ت

های گوناگوح ا ضمن به یار بردح باژ «ش وه» دربار ش رباح ام رمومناح علی آناح را رستگاراح حی یی مورنی
می یرد0ک از این رب ا تودادی از اصحاب رسول خدا ( ) تالش یردند زء ش و اح امام علی به شمار آیند یه
بر سته ترین آناح ا سلماح ا ابوذر ا میداد ب عمار بودندک شس از رحلت رسول خدا ب در شی رخدادهای س اسی
ب دینی ا رنته رنته ا ش و اح آح حضرت رب به نزبنی ن ادندک در دبراح حاومت امویاح به رغم سخت گ ری ب
ستم نراباح آناح ا ت ع از رشد ربزانزبح برخوردار شد ب به عنواح یای از ریاح های ناری ب س اسی دی
اموه مطرح بود ب نی

آنرینی می یردند؛ یه این امر ناشی از تالش های اماماح مواصر این دبر _ به بیژ

امام باقر ب امام صادق_ بودک

 -1اینان تالش کردند پیدایش تشیع را به حوادثی همچن سقیفه یا خالفت حضرت علی یا جنگ جمل یا جنگ صفین یا حادثه کربال مربوط بدانند.
برخی از آنان نیز کسانی چون عبداهللا بن سباء یا گرایش های نژادی و اعتقادی ایرانیان و یا ظهور دولت صفوی را در پیدایش تشیع دخیل دانسته
اند.
 -2در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت  ،از رسول خدا(ص) نقل شده که پس از نزول ایه «ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر
البریه»(بینه )7آن حضرت ضمن اشاره به امیر مومنان علی فرمود « :ای علی  ،تو و شیعیانت خیر البریه(بهترین مردمان) هستید»؛بنگرید به
طبری ،جامع البیان ،ج،03ص 171و تفسیر فرات کوفی  ،ص .385-380

ب :امام باقر(ع)گنج نه ای از احادیث ش ام(ر( )ا امام علی (ع) ب اماماح ش

از خود را به شاااگردان

عرضه یردک شاگرداح امام باقر(ع) هزاراح حدیث از ای اح نیل یرد اندک
این امر بودها از سوی عالماح ش وی در سد های دبم ب سوم م نای مع آبری ب نگارش حدیث قرار
گرنتک

ج :در حوز علمی امام باقر (ع) انراد زیادی حضور ش دا یرد ب از علم ب دان

امام ب ر می گرنتندکک در

یتاب ر ال فو سیا  965ن ر بهعنواح صحابی امام باقر(ع) ث(ت شد ا ستک ال(ته این توداد از ا صحاب
نزدیک ای ااااح بودند؛ بگرنه شااامار رابیاح حدیث از امام باقر(ع) ب

از این بود اساااتک در م اح این

اصحاب چند ن را سرآمدنی ا ب مر ع مواصراح خود شدندک ت(حر آناح در شناخت مذهش به گونه ای بود
یه نظر آناح در مورد صااح ی یا نادرساات بودح حدیث یا نتوایی مورد شذیرش باقع می شااد 3ک ایگا
علمی ب نتوایی آناح از فرپ امام صاااادق ن ز مورد تای د قرار گرنتکاین انراد ع(ارت بودند از:زرار بن
اع نا بُرید بن موابیها محمد بن مسلما ابوبص ر اسدیاموربپ بن خرَّبوذ مای ب نض ل بن یسار9ک
د :امام با ت ااا ل حوز علمی خود در ش ا ر مدینه به ب اح حدیثا نیه ا ت س ا ر ب س ا ر ن(وی از دیگا
ماتش ت ع شرداختکدر این دبراح ش و اح در لسات علمی حضرت ا تماع یرد ب م(احث علمی را از
ای ااح نرا می گرنتندک امام در ساخناح خود دساترسای به علوم اصا ل اساالمی را نیط از را اهل ب ت
ممان می دانساااتکنمونه های نرابانی ب ود دارد یه امام مردم را به ب ر گ ری از اهل ب ت دعوت می
یردندکای اح به یای از یاراح خود می نرماید « :به شرق ب غرب عالم بربید ز علم ما علم صح ی نمی
یاب د»7ک

 0بهبودی ،محمد باقر ،مقاله طلوع و غروب اصحاب اجماع  ،مجله کاوشی نو در فقه  ،تابستان .1071
 1کشی  ،محمد بن عمر ،اختیار معرفه الرجال(رجال کشی) ،ج ،0ص.212
کلینی ،محمد بن یعقوب،الکافی ،ج،1ص.033
3

 :موضاااع گ ری امام در میابل علمایی یه برای دسااات ابی به منانع مادی ب دن وی ا در

تح

حاومت ظاامانه اموی به تحریف دین ب یتماح حیایق می شرداختند :حضاارت در ضاامن نامه ای از این
دسته از علما شاایت نرابح می یند ب می نرماید« :نظایر اح(ار ب ره(اح را ب( ن ا اح(اری یه یتاب خدا
را از مردم یتماح یرد ب با تمام این احوال ا سودی از یار شاح نارد ب را به ایی ن(ردندک اینوح مانند
آن ا در این امت اندا یسانی یه ال اظ قرآح را ح

یرد بحدبد آح را تحریف می ینند کآن ا با اشراپ ب

بزرگاح هستندک زمانی یه ره(راح هواشرست مت رق شوند ا آنه با یسانی هستند یه دن ای ب تری دارند
ن م آن ا در هم ن حد استک»

6

ب :شس از رحلت ش ام(ر ( ) برخی از ی ودیاح تاز م سلماح شد همچوح یوش االح(ار نر صت یانتند تا
موارپ اسااالمی را ف(ق یتاب میدس خود ت( ن نمایند به عنواح مثال در برخی از این احادیث انوال ب
رنتاری به ش ام(راح ال ی نس(ت داد شد است یه به ه چ ب ه در شاح اناح ن ستک امام باقر (ع) بخ ی
از نوال ت علمی ب نرهنگی خود را به ش راستن نرهنگ اسالمی از این گونه خرانات اخصا

دادندک

نار ین د ب شاسخ ده د:
با تو ه به مطالش درس گذ شته عملارد امام سجاد(ع) چگونه زم نه ساز ن ضت علمی نرزند شاح امام
باقر (ع گردید؟

 5جعفریان ،رسول،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه  ،ص.230

جریانهای فکری دوران امام باقر (علیهالسالم)
ش ام(ر اسالم( ) در فول دبراح رسالت خودا قرآح ب اهلب ت را بهعنواح دب م راث گراحب ا به مسلماناح
مورنی یردک ای اح هموار به م سلماناح تأی د مییرد یه برای ح

اموه ا سالمی ب حریت در م س ر

خ ر ب صااالح از این دب محور ن(اید غانل شااوندک لان شس از رحلت ش ام(ر( )ا یسااانی مساا ر حریت
ا سالمی را از خط اهل ب ت دا یردند ب ابل ن انحراپ را شدید آبردندک از آح به بود ا ربز به ربز بر دامنه
انحرانات ب تنوع گرب ها ی ناری انزبد شاااد ک بدین ترت ش ریاح های ناری منحرپ به تدریج در
اموه اسالمی شال گرنت ب در دبراح امام باقر(ع) با برقراری آرام

نس(ی نوال ت آناح شدت گرنتک

طرفداران عثمان (عثمانی)
هواخواهاح عثماح بن ع اح ب ی سانی بودند یه اعتیاد دا شتند عثماح مظلومانه به قتل ر س دک این عنواح
در ابتدا رنگ ب بوی مذه(ی نداشت ب صرنا گویای تمایل شخصی نس(ت به عثماح بود استک بودها این
نام رنگ ب بوی مذه(ی ب دینی به خود گرنته به عنواح نرقه ای در میابل ش وه ا خوارج ب موتزله مطرح
شدک اساس اعتیاد فرنداراح عثماح برتری ب نض لت عثماح برامام علی(ع) استک
خوارج
گربهی از مسلماناح بودند یه در نگ ص ن شسازآناه امام علی(ع) را بادار به شذیرش حام ت یردند
ا به نت جه آح اعتراض یرد ا را خود را از سایر م سلماناح دا نمودند ب به خوارج موربپ شدندک خوارج
شس از ش ادت امام علی(ع) همچناح بهعنواح یک گرب موترض در اموه ا سالمی باقی ماندندک آحها به
با سطه ربح ه انوطاپ ناشذیر ب خ ن ب ن ز ساختار ناری خا

خودا انزبح بر د شمنی با اهلب تا از

حایماح بنیام ه ب بنیع(اس ن ز ناخ ااانود بودندک خوارج شاااورش های خ اااونت آم ز متوددی را در
منافق اسالمی به را انداختندک
یک توض ی
امام باقر(ع) مناظرات ب گ ت ب گو های زیادی با خوارج

ت اث(ات حیان ت امام علی داسااتند یه به یک نمونه اشااار

می ین م :
ربزی یای از بزرگاح خوارج ادعا یرد اگر یسی ظالم ن(ودح علی را اث(ات یندا به سوی اب خواهم شتانتک اصحاب بی را
به سوی امام راهنمایی یردندک ح ضرت در نزد اصحاب ب تودادی از خوارج از ن ضایل امام علی سوال یردند ک حاضراح هر

مرجئه
یای دیگر از ریاحهای ناری ب عی دتی زماح امام باقر(ع) ریاح ناری مر ئه اساااتکاین گرب بر این
بابر بودندیه اقرار به شاا ادت ن برای هر مساالماح یانی اساات ب دیگر ن ازی به التزام عملی نساا(ت به
د ستورات ا سالمی ن ستک از دیگر عیاید مر ئه ساوت ب عدم ق ضابت ن س(ت به ی ر ب ایماح انراد ب یا
حق ب ناحق بودح آحها بودک اینگونه م(احث شس از ی ااته شاادح عثماح ب بقایع دبراح امام علی(ع) در
م اح مردم شاااایع شااادک لذا مر ئه قائل بود یه دابری م اح آناح را باید به خدا باگذار نمود تا در ربز
ق امت دابری یندک بنیام ه یه اناار مر ئه را به ساااود خود میدید تالش زیادی در
آناح انجام دادک

ت تیویت ت ار

یک توض ی
یای از مسائلی یه حاومت بنی ام ه از آح است اد ی س اسی می یردامسأله ی«ایماح» بودکیسانی یه به دن(ال مسلط ساختن حاومت بنی ام ه بر مردم
بودنداعیاید مر ئه در این زم نه را تربیج می یردندکاز نظر گا مر ئهاعمل ربطی به ایماح ندارد ب ایماح امری ثابت ب غ ر قابل تغ ر است ب گنا ه چ
آس ( ی به آح نمی رساندکتربیج این عی د اشذیرش حاومت ظالمانه ی امویاح را یه به ظواهر اسالم هم شای(ند ن(ودند برای مردم تس ل می یردک
امام باقر(ع)در

ت تصح ی عیاید ب ب اح اعتیادات صح ی به میابله با این انحراپ شرداخته اندکبه این نمونه تو ه ین د:

شخصی در مورد تمایز م اح اسالم ب ایماح از ای اح شرس د«:آیا یسی یه به اسالم داخل شد ابه ایماح ن ز داخل شد است؟»امام(ع)نرمود«:خ ر» ب سپس
این مثال را مطرح یرد:
« آیا اگر مردی را در مسجد الحرام ب( نی ش ادت می دهی یه اب را در یو(ه هم دید ای؟»بی شاسخ داد«:خ ر»کامام(ع)شرس د«:حال آیااگر نردی را در
یو(ه ب( نیایی ن نداری یه اب را در مسجد الحرام دید ای؟»اب شاسخ داد«:بلی یی ن دارم»کامام(ع)نرمود«:نس(ت م اح اسالم ب ایماح ن ز اینچن ن
استک»(یل نیاالاانیاج0ا )06-05

جبریه و قدریه
یای از م سائلی یه هموار ذهن ان ساح را به خود م غول یرد ا ستا مو ضوع آزادی مطلق در یار ها ب یا (ر ب
عدم اخت ار انساح استک (ریه یسانی بودندیه میگ تند انساح آزادی ب اخت ار برای انجام یارهای

ندارد ب تمام

اعمال اب بهفور مستی م از انش خدابند استک در میابل عد ای ن ز به آزادی یامل انساح اعتیاد داشتندک بنیام ه
ت ار (ریه را در

ت منانع خود میدیدا آناح خالنت ب حاومت خود را بهعنواح سااارنوشااات میدر از انش

خدابند ب اح مییردند ب بدینبس له زم نه هرگونه اعتراض ب ق ام مردم از ب ن میرنتک
یک توض ی
خل ای بنی ام ه برای تو ه یارهای خود به ساختن ب شرداختن ب تربیج عیایدی دست زد بودند یه از مسأله ی قضا ب قدر از آح مله
استکاستدالل آن ا این بود یه چوح خدا از ش

همه چ ز را تو ن یرد استاآناح را از ارتااب گنا گریزی ن ستکبنابراین حاومت آن ا ن ز از

انش خدا بود ب هرگونه اعتراض به آحانانرمانی امر خدابند استکبرای نمونه به این ب ت یه تر مه شوری عرب ست تو ه ین د:
خدابند تاج خالنت را بر سر تو(خل ه ی بقت)ن اد ب آنچه قضای ال ی باشدادر آح تغ ری شدید نخواهد آمدک(دیواح ریرا )362
امام باقر(ع)از ایگا امامت ب به عنواح یسی یه بظ ه ی شرح ب ب اح ب تصح ی عیاید ب احاام دینی را بر ع د دارد با استدالل عیلی به
دیدگاهی یه توسط بنی ام ه تربیج می شد شرداختند ب نرمودند:
تصح ی
غالت
«خدابند م رباح تر از آح است یه آنریدگاح خوی

را مج(ور به گنا یرد ب سپس آناح را عیوبت یندک»(الاانیاج1ا )174

یای از دشواریهای امام باقر(ع) ب اموه ش وها ریاح غلو 5بودک این ریاحا همزماح با ن ار خل ای اموی رب به
نزبنی گذاشته بودک غال اح با سوءاست اد از ربایات اهلب ت(ع) ب نس(ت دادح احادیث ولی به آناح مییو ش دند
ازاعت(ار ب ح ث ت اماماح برخوردار شوندک آحها با ی اندح ش و اح ساد لوح به دن(ال خودا در شی تحیق اهدان اح
بودندک
امام با شدت با غال اح برخورد می یردندک آن ا را به فور ر سمی از نزد خود فرد یرد ایا در نز د ا صحاب از انراد
غالی ت(ری سته ب ان ا را لون می یردندک برخی از این انراد امام را به عنواح م دی موعود مورنی می نمودندکاما
حضرت در رد سخن ان ا می نرمود« :گماح می ینند یه من م دی موعود م بلی من به شایاح عمر خوی

نزدیک

ترم تا به آنچه ایناح مدعی هستند ب مردم را به آح نرا می خوانند»ک

امام باقر (علیهالسالم) وخلفای اموی
اما مت امام باقر (ع) با شنج خل ه اموی هم زماح بود یه از مله می تواح به عمر بن ع(دالوزیز ( 121-44ه) ب
ه ام بن ع(دالملک ( 107-127ه)) ا شار یردکدر م اح خل ای همع صر با امام باقر(ع) عملارد عمربن ع(دالوزیز
یامالً مت ابت بودک اگرچه بی ن ز همچوح سایر خل ای بنیام ه باب ود حضور امام باقر(ع)ا خالنت را غصش یرد
بود؛ اما شس از به قدرت رساا دح اقدامات اصااالحی م می انجام دادک از مله؛لغوقانوح لون ب ناساازاگویی به امام
علی(ع) در منابر ب خط(ه های نماز موها بازگرداندح ندک به اهلب تا حمایت از علویاح ب یاه
آناحک عمربن ع(دالوزیز در

ت یاه

ن اااار ب آزار

محدبدیتها ب ن ارها بر ش و احا به بالی خود در مدینه دستور داد تا به

 .7غلو در لغت به مونی گذشتن از حد ب خارج شدح از حد اعتدال استک در اصطالح ع(ارت است از باال بردح نرد یا انرادی از میام مخلوق ت ب
بند بودح ب قائل شاادح به م اااریت آن ا با خدا در الوه ت ا مو(ودیت ب رازق تک یا اعتیاد به چ زی یه مالزم با یای از این موراد اساات مثل:
حلول ربح خدادر این انرادا قائل به عربج ب عدم مرگ آن اک

امور شا و اح رسا دگی نمایدک همچن ن با لغو ممنوع ت نیل حدیثا به را اندازی ن ضاات علمیا مع ب تدبین
حدیث یمک شایانی یردک
نه سال شایانی دبراح امامت امام باقر(ع) همزماح با خالنت ه ام بن ع(دالملک بودک ه ام مردی خ نا سنگدلا
مالدبساات ب بخ ل بودک iبی همچوح ا داد خود از ه چگونه سااختگ ری ب ایجاد محدبدیت برای امام ب شا و اح
یوتاهی ناردک در زماح حاومت ه ام شرایط برای امام باقر(ع) بس ار سخت ب حساس بودک یکبار ه ام امام را به
دم ق اح ضار یرد ب ای اح را مورد ناوه

ب سرزن

قراردادک شسازآح د ستور داد تا امام را به زنداح انداختندک

ح ضرت در زنداح با رنتارش تو ه ب س اری را به خود لش یردک این مو ضوع به افالع ه ام ر س د ب اب از ترس
نراگ ر شدح مح(وب ت اماما دستور بازگ ت ای اح را به مدینه صادر یردک
مواضع سیاسی:
دبراح امامت امام باقر(ع) ز در مدت یوتا حاومت عمربن ع(دالوزیز با ن ارهای س اسی ب اختناق شدید همرا
بودک حایماح اموی از ب م ق ام ب اعتراض ش و احا به شدت امام باقر(ع) بیاران اح را زیر نظر داشتندک ازاینرب امام
از ساا اساات تی ه ب م(ارز شن اح ب ر گرنتک بدینبساا له ضاامن ارائه الگویی از هدایت ب ره(ری اموه بر شایه
موازین اسالمیا حاومت ظاهری بنیام ه را ن ز نپذیرنتک ای اح یاراح خود را به عدم همااری با خالنت ب م(ارز
من ی تو ص ه مییردک امام باقر(ع) در هر نر صت منا سش –همچوح زمانی یه ه ام بن ع(دالملک ای اح ب امام
صادق(ع) را به ق صر خود در دم ق نراخواند بود -با صراحت ب آ شاارا به ب اح موارپ ا سالمی ب ایگا بهحق
اهلب ت شرداختک ال(ته امام ه چگا به ق ام مساالحانه ب درگ ری نظامی اقدام نارد؛ هرچند از سااوی شااماری از
مخال ن حاومتا مورد اعتراض قرار گرنتک
امام محمد باقر(ع) پس از گذشت  ۷۵سال از عمر مبارکشان،به شهادت رسید و در قبرستان بقیع در کنار پدرش (امام سجاد)
و عمویش ( امام حسن) دفن شد .شهادت آن حضرت در عصر خالفت هشام بن عبد الملک و به امر وی اتفاق افتاد.

نوال ت
در برخی منابع آمد اساات یه در زماح ع(د الملک بن مرباح ساااه های رایج م اح مردم توسااط امپراتوری ربم
ضرب می شدکنی

ب نگار آح ساه ها ن ز به دل ل مس حی بودح حامراناح ربم«شدراشسر ب ربح الیدس»بودکگویا

م س ح اح نرهنگ ب قدرت اح را از این فریق ب همچن ن با فراحی چن ن نیو شی بر ربی ل(ا س ا ب ظربپ رباج
می دادندکع(دالملک یه از این امر ناراضی شد بود با صدبر نامه ای به منافق تحت حاومت مانع از این امر شد
ب برخی نی

های دیگر ب آیات قرآح یریم را با آح فرح ا ایگزین یردکشاد شا ربم ب س ار از این امر برآ ش ت ب

در نامه ای ع(دالملک را ابتدا به ح ضرت مس ی(ع) سوگند داد یه هماح ساه های ربمی را رباج دهدکدر انت ا هم
بی را ت دید یرد یه اگر نپذیری بر ربی ساه ها نا سزاهایی به ش ام(رتاح خواه م نو شتکبه عالب این یه ساه
های ما در م اح مردم شما رباج دارد ب تو هرگز نخواهی توانست یه مانع از یار من گردیک
ع(دالملک سخت تر س د ب هرچه تالش یرد نتوان ست را حلی ب ابدکبرخی از م ابران

به اب تذیر دادند یه تو

خود می دانی چه ی سی می تواند گر این م ال را بگ ایدکاب ن ز د ستور داد تا به دن(ال امام باقر(ع)بربندکامام با
آح یه دل خو شی از حاومت ندا شت ب حتی آناح را به ر سم ت نمی شناخت
«ح

ت آنچه در س ر سایر اماماح

ی اح اموه اسالمی»مورنی شد بود شذیرنت ب را حلی را به اب ارائه یرد م(نی بر این یه:

«به عامالنت دستور بد تا ساه هایی را یه یک ربی آن ا سور توح د ب ربی دیگر نام رسول اهلل است نی

زنند

ب به صورت گ سترد در سرزم ن ای ا سالمی منت ر ب توزیع ینند ب بگذار تا مدتی توامالت تجاری ب داد ب ستد
مردم با آن ا انجام شذیردکبدین ترت ش اساات یه از ساااه های آناح بی ن از می شااوی ب حایم ربم ن ز نمی تواند
یاری از ش

بردک» اب ن ز ناچار بود یه به این ش ااان اد عمل نمایدکشس چن ن یرد ب شادشاااا ربم یه بسااا ار

مستأصل شد بود اینچن ن گ ت:

«اینک یه تمام مسلماناح در موامالت خود از ساه های ربمی است اد نمی ینند نمی توانم به ت دید خود امه
ی عمل بپوشانمک»
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متن نوق را با دقت بخوان د ب سپس اقدام امام باقر(ع)را در راهنمایی حاومت اموی تحل ل ین دک

.8بیهقی،ابراهیم بن محمد،المحاسن و المساوی،ج2

پرسشهای نمونه
-1اقدامات عمربن عبدالعزیز را بنویسید.
-2جریانهای فکری دوران امام باقر(ع) را بررسی کنید
-۹فعالیتهای علمی و فرهنگی امام باقر(ع) را توضیح دهید.

-1مسعودی  ،مروج الذهب و معادن الجواهر ،ج ، 0ص 233-231
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