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چكيده
ند به شماره ماندگار الهى و حجت خـداوحيانى و معجزآن كريم،كالم آسمانى و وقر

مى&آيد.
صه&هاىه مندى كامل از آن در تمـام عـرشناخت همه جانبه اين كتاب آسمانـى و بـهـر

آن شناسان است.به همين علت پيـامـبـرى قـرمند تفسير و تبيـيـن از سـوندگى،نيـازز
ن&(از جمله حديث ثقلين)،اهـلناگو&در مناسبت&هاى مختل< با بيانات گو&(ص)اسالم
فىانبها در ميان امت مسلـمـان مـعـرهر گـران دو گوآن و به عنـوا هم عدل قـر&ر(ع)بيـت&

ددى خوجـوض و فلسفه واند به غـرآن نمى&تـون قرت بدوت و عتـرن عترآن بـدود.قركر
آنانى قرا با تبيين آيـات نـورف ناب اسالمى&ر،معـار(ع)د.از اين رو امام باقـردست ياز

ى و سياسى كه سعىدند و در مقابل جريان&هاى مختل< فكرائه مى&كردم اركريم به مر
ىضع&گيرآنى،موى از آيات قردم داشتند،با استدالل&هاى قوف ساختن اذهان مردر منحر
اار رگودند.در اين مقاله بر آنيم كه بخش&هاى مختلفى از سخنان اين امـام بـزرمى&نمو

ار دهيم.سى قرد بررداخته است،مورآن پرصي< قركه به تو
ايات.،رو(ع)آن،اهل بيت&،قر(ع)امام باقر&ه:اژكليد و
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مقدمه
ى به بينش&هاىت و نقش هماهنگ آن دو در دستيابى جامعه بشرآن و عترستگى قرپيو

تجربى،عى و مالك&هاى عقلى وشى،بر اساس داليل معتبر شرصحيح و منش&هاى ارز
١د.مجال انكار ندار

ك فيكم الثقلين،كتاب اللـه وى تـارّمايد:«إن&است كه مى&فر(ص)&ش مهم پيامبـر&سفار
ا إن اتبعتـم وكم لن تضلـوّض و إن الحوّدا علىقا حتى يـرهما لن يفتـرّتى اهل بيتـى و إنعتر

٢استمسكتم بهما».

االترين انسان&هـاا وآن اهل بيـت رآن دو سويه است.از يك سو قـرت و قرتباط ميان عتـرار
 مى&باشند.(ع)آن،اهل بيت&ف و حقايق قرگاه&ترين انسان&ها به معارى ديگر آفى مى&كند و از سومعر

ىاف&هاى فكران&ها و انحرمانى كه بحر&&پنجمين آفتاب امامت است كه در ز(ع)امام باقر&
دما در ميان&مرف ناب اسالمى&و انديشه&هاى دينى رح مى&شد،معارو سياسى در جامعه مطر

ح مى&ساخت.مطر
ا با آياتاالت آنها راهنمايى و مسائل و سؤآن رك صحيح قرا به دردم ره مرارايشان همو

ا در ميان آنها تقويت نمايد.ايى رآن گرحيه قرد تا از اين طريق روموآنى پاسخ مى&فرقر
ى از بياناته آن در بسيار&آن چنان عميق است كه جلو(ع)&آن و امام باقر&تباط ميان قرار

امام قابل مشاهده مى&باشد.
آنصي< قـرا كه به تـوآنيم كه بخش&هاى مختلفى از سخنـان ايـشـان ردر اين مقاله بـر

ار دهيم.سى قرد بررداخته است،مورپر
ى فقه و اجتهاداگيره صحيح فرآنى و تعليم شيوآيات قر

اى كسباد مختلفى بـرد و افردم بـوى مرى علمى&و هدايتگـر&الگو(ع)امام محمد باقـر&
د ايشان مى&آمدند.فت،نزدانش و معر

ددى پيش آمد، سالم كردم كه مر&نشسته بو&(ص)ل&سوه ثمالى مى&گويد در مسجد الرحمزابو
دى چه هستـى؟مـرفه&ام.به او گفتم:در جسـتـجـودم كوو گفت:تو كيستى؟گـفـتـم از مـر

ى مى&شناسم،با ايشان چـها مى&شناسى؟گفتم:آر&ر(ع)گفت:آيا ابو جعفر محمد بن علـى&
ال كنم.آن چه پاسخ داد،حقشده&ام تا از او سؤد گفت:چهل مسأله آماده كرى؟مركار دار

ا مى&دانـى وق حق و باطل ره گويد:به او گفتم آيـا فـرحمزانهم.ابـوا وم و باطلش را بگيـرر
اى مى&شناسم.گفتم:اگر حق و باطـل رد گفـت:آرا مى&شناسى؟مرمالك تشخيـص آن ر
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داهى داشت؟مر&&خو(ع)ى به امام باقر&ى،پس چه نيازدست  دارا درمى&شناسى و مالك آن ر
د مسجد شد،درار&&و(ع)فيت و ناشكيباييد.در اين ميان،امام باقر&فيان كم ظرگفت:شما كو

ه مسائل حـج از آنفته دربارا گراف او راد ديگر اطـراسان و افردم خرحالى كه جمعى از مـر
د همد نشست و آن مر&در جايگاه خو(ع)دند.مدتى گذشت تا امام باقر&ال مى&كرت سؤحضر

دم جايى بنشينمه مى&گويد:من سعى كرحمزد.ابود جستجو كراى خوديك امام،جايى برنز
الا سؤد رى مطالب خـودم يكى پس از ديگـرم،مـرا بشنوافيانـش رى امام با اطـركه گفتگـو

سيدند:«تـوده،پـرد كر&&رو به جانـب آن مـر&(ع)فتند.آن گاه امـام&فتنـد و ردند و پاسـخ گـركر
هد:«تو فقيه اهل بـصـرموى هستم.امام فـرد گفت:من قتادة بن دعامـه بـصـركيستى؟»&مـر

اند بندگان شايستـه&اى راى بر تو اى& قتادة.خداود:«وموى.امام فرد گفـت:آرهستى؟»&مر
نده امر الهى و نخبگـانمين و بر پادارتاد زان باشند،آنان اوآفريده است تا حجت بر ديگـر

گزيده است».قتادة پـس ازا قبل از آفرينش ديگر بندگـان بـرند آنان رعلم خدايند و خـداو
ى ابنابر فقيهان بسيار و نيز پيش رون در برگند من تا كنوالنى گفت:به خدا سوتى طوسكو

ب شده&ام،در مقابل هيچ كدامشانابر شما مضطرن در برنه كه اكنولى آن&گوعباس نشسته&ام و
د:«تو مى&دانى كجا نشسته&اى؟تومو&فر&(ع)اب نداشته&ام.امام باقر&انى و اضطراحساس نگر

�Ð wÔOÔ uÌ√ Ó–ÊÓK�« ]tÔ√ ÓÊÚð ÔdÚ�ÓlÓده است:«موه آن فرند درباردر مقابل خاندانى هستى كه خـداو

ËÓ¹ÔcÚ�ÓdÓ� NOÓÝ« UÚLÔtÔ¹ Ô Ó³Ò̀Ô� ÓtÔ� NOÓÐ U�UÚGÔbÔËÒË Ó&ü«Ó‰U«،ده است:«مو.و نيز فر)٢٤/٣٦(النور—łÓ‰UÏ

ð ôÔKÚNN?OrÚð −Ó—UÓ…ÏË ÓÐ ôÓOÚl?ÏŽ ÓsÚ– �ÚdK�« ]tË Ó≈4ÓÂU?B�« ]…öË Ó≈²¹Ó¡Ue�« ]�Ó…U? «،پس)٣٧ /٢٤(النور.
ده است».صي< كرد مى&دانى ـ و ما آن خاندانيم كه خدا توجايگاه تو آنجاست ـ كه خو

م آن خانه&ها كه خـدااست گفتى،فدايت شـوگند ردر اين هنگام قتادة گفت:به خدا سـو
د،نه خانه&هاى ساخته شده از سنگده شوه داده است نام و ياد و تسبيح او در آنها براجاز

٣ت كه شما خاندانيد.و خاك اس

ح به خداه و انتساب روّللمعناى حقيقى يد ا
.)٣٨/٧٥(ص،»4Ó‰UÓ¹ Ó≈ UÐÚKfOÔ< Ó< UÓMÓFÓpÓ√ ÓÊÚð Ó Ú−ÔbÓ� LÓš UÓKÓIÚXÔÐ OÓbÓÍدر تفسير آيه&«

ند به خويش نسبت داده چيست؟ال شد،منظور از دست كه خداوسؤ(ع)&از امام باقر&
ËÓ �«]LÓ¡UÓمايد:«ند مى&فرت و عظمت است.خداوب به معناى قود:«يد در كالم عرموامام فر

ÐÓMÓOÚMÓ¼UÓÐ UQÓ¹Úb«،اشتيم چه در آيه«افرت و نيرو برا با قدر؛يعنى آسمان ر)٤٧ /٥١(الذارياتËÓ√Ó¹]bÓ¼ÔrÚÐ dÔÕËÌ

<MÚtÔ«،٤ى امدادگر است …». ت و نيروح نيز به معناى قو؛رو)٥٨/٢٢(المجادلة

&همين(ع)دم دميدم»امـام&ح خومايد:«در آدم،از رودر تفسير اين كالم الهى كه مى&فـر
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٥ت است.ح،قدراد از روده كه مرا آوربيان ر

دهحى است كه او انتخاب كرح خدا،رواد از روده است:«مرمو&فر(ع)و دربيانى ديگر امام&
٦ى بخشيده است».تراح برد نسبت داده و بر تمامى&اروا به خوگزيده و آفريده است و آن رو بر

آن عليه حاكمان ستمگرى قرضعگيرمو
ايان ظلممايد:«همانا پيشوده و مى&فرهش كرا نكوان آنها ران و پيرو&ستمگر(ع)امام باقر&

٧ند».كنارل شده و بران ايشان،از دين الهى عزو پيرو

–Úð Ó³Ód]√Ó�« ]cs¹Óð« ^³FÔ< «usÓ�« ]cs¹Óð« ]³?ÓFÔË «uÓ—Ó√ÓËÔ�« «ÚFÓcÓ»«ÓË ÓðÓIÓD]FÓXÚ≈ده است:«موآن فرند در قرخداو

ÐNrÔÝ_« Ú³Ó»U?«ى جويند وارد بيـزان خوايان از پيروسد ـ كه پيشـوا ر؛هنگامى ـ فـر)١٦٦ /٢ة،(البقر
تاه باشد».هايى  كواى نجات ورسيله&اى برد مجسم يابند و دستشان از هر وابر خوا در برعذاب ر

مايد:«به خداان مى&فرايان و پيرو&در تفسير اين آيه و بيان مصداق اين پيشو(ع)امام باقر&
ند كه در روز قيامت و لحظه مشاهـده عـذابان ستمگـرهبرايان همـان رگند اين پيشـوسو

٨ى مى&جويند».ارى و بيزد دوران و حاميان خوالهى از پيرو

ىد بايد بداند كه پيروحى،ايمان دارآن و پيام و&اگر كسى به قر(ع)بنا بر سخنان امام باقر&
ىد خيانت و بى&مهرف همين ظالمان مورد و هم از طـرى داران،هم كيفر اخرواز ستمگر

فت.اهد گرار خوقر
به هشام بن عبدامللك8(ع)8آنى امام باقرپاسخ8هاى قر

حى،پـاسـخانى وا با كـالم نـورى&هاى هـشـام رت&ورزى از عداو&بسـيـار(ع)امام بـاقـر&
ى&ها و مشكالت روز قيامت مجالارد كه آيا دشواالت هشام اين بود.از جمله سؤمومى&فر

د؟دازدن و آشاميدن بپراهد داد كه كسى به خورخو
د انسان&هـا از آب ود:«مشكالت قيامت باعث نمـى&شـومو&در پاسخ او فر(ع)امام باقـر&

دم در صحنهنج مرد و راتب بيشتر از درخ به مرند چه مشكالت اهل دوزد غافل شوغذاى خو
نج آتـش ود و رخيان از آب و غذا بى&نياز نيسـتـنـد و درلى با ايـن حـال،دوزمحشر اسـت و

ش كنند وبدين  جهتاموا فرسنگى و تشنگى رنج گرد كه رشكنجه&هاى جهنم باعث نمى&شو
خيان به اهل بهشت التماس مى&كنند و مى&گوينـد:ده است كـه دوزآن بيان كرند در قرخداو

»√Ó�COÔŽ «uÓKÓOÚMÓ< UsÓ�« ÚLÓ¡U√ ÓËÚ< L]— UÓ“Ó4ÓJÔrÔK�« ]t«ى؛از آب&ها يا آنچه خدا به شما روز)٥٠ /٧اف،(االعر
٩ى هم به ما ببخشيد».هشام با شنيدن اين پاسخ ديگر ساكت شد.ده است،مقداركر

ى كند.اندازاست كه تير&خو&(ع)ى آمده است كه هشام از امام محمد باقردر جاى ديگر
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ا از كسى نديـدهگز مانند كار تو رد.هشام گفت:هرى كرانداز&تيـر(ع)پس از اينكه امام باقر&
اندى كند.آيا جعفر هم مى&تواندازنه تيراند اين&گومين كسى بتوى زدم و گمان نمى&كنم روبو

د؟نه هدف بگيرهمين&گو
ث مى&بريم،همان دين كاملى كـها به ارد:ما كمال&ها و حقايق دين رمو&فر&(ع)امام باقر

ÚOÓuÚÂÓ√ Ó�ÚLÓK?ÚXÔ� ÓJÔrÚœ M¹ÓJÔrÚË Ó√ÓðÚLÓLÚXÔŽ ÓKÓOÚJÔrÚ½ FÚLÓ²Ë wÓ—Ó{XOÔ»�ده است:«موه آن فرند دربارخداو

�ÓJÔrÔÝù« ÚÂöÓœ M¹ÎU«، ا بر شما تمام ساختمدم و نعمت را كامل كر؛امروز دينتان ر)٣/ ٥(المائدة
ضا دادم».ايتان ران دين برا به عنوو اسالم ر

ال&ها ون شد و سـؤگـوخ و حالش دگـره&اش سـرهشام با شنيدن ايـن سـخـنـان چـهـر
١٠د و امام هم به هريك پاسخ داد …ح كرا مطراشكال&هاى متعددى ر

ى از طمعقناعت و دور
دمايد:«اجتناب كن از اين كه چشم به باالتر از خومينه قناعت مى&فر&در ز(ع)امام باقر&

د نگاه كنى ـ كافى اسـت كـه بـهانمند&تـر از خـواد توت به امكانـات افـرى ـ و با حسـربدوز
»�Óð öÔFÚ−?³ÚpÓ√ Ó<ÚuÓ�«ÔNÔrÚË Ó√ ôÓËÚœôÔ¼ÔrÚد:«موجه كنى كه فر&تو(ص)ند به پيامبـر&دهاى خداوهنمور

ËÓð ôÓL?Ôb]Ê]Ž ÓOÚMÓOÚpÓ≈ �Óvد.«اندارا به تعجب وان تو رندان كافرال و فرزت امو؛كثر)٩/٥٥(التوبة،

<Ó< UÓ²]FÚMÓÐ Ut√ Ó“ÚËÓł«Î< UMÚNÔrÚ“ Ó¼ÚdÓ…Ó�« Ú×ÓOÓ…Ub�« ^½ÚOÓU«،ه مشو،ان،خيرى&هاى&كافره ور؛به بهر)١٣١ /٢٠(طه
ندگى دنياست».د به زى&ها محدوه&ورا اين بهرزير

هاه يافت،شيـوان رت امكانات ديگرگاه در دلت،حسرد:«هر&افـزو(ع)سپس امام باقر&
ىده از جو و شيرينى واهم آورت،نان فرا غذاى آن حضرا به ياد آور زير&ر(ص)ندگى پيامبر&ز

١١اهم مى&شد».د،آن هم اگر فرشنايى او در شب&ها،شاخه&هاى نخل بوسيله روما و وخر

آنىجايگاه شب قدر در آيات قر
�NOÓUمايد:«ه شب قدر مى&فرند متعال دربارد خداوموايت شده كه فر&رو(ع)ت باقر&از حضر

¹ÔHÚdÓ‚Ô� Ôq^√ Ó<ÚdÌŠ ÓJ?rO«،د.و؛در اين شب هر كار و امر محكمى&ممتاز مى&شـو)٤٤/٤(الدخان
د مى&آيد و محكم يك چيز استتفسير آن چنين است كه در اين شب هر امر محكمى&فرو

فتهكس حكمى&كند كه در آن اختالف نباشد حكم او از حكم خدا نشأت گره دو چيز.پس هرن
ا در آن حكم بر حق بداند،بهد ركس حكمى&كند كه در آن اختالف باشد و او خواست و هر

األمرلووُهاى ساالنه بر اده است و در شب قدر،بيان كارت و شيطان حكم كرحكم طاغو
دم انجام دهـد ود و ديگر مره خوا دربارهايـى رد كه چه كارل مى&شو ـ ناز&(ع)مـ امام معصـو
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ند همان طور كه دره خداوهمچنين هر روز علم خاص و علم پنهانى عجيب و علم ذخير
١٢د».گو مى&شولى امر بازاى ول مى&شد،برشب قدر ناز

ËÓ�ÓuÚ√ Ó½]LÓ� U?—_« wÚ÷< sÚý Ó−ÓdÓ…Ì√ Ó4ÚÂöÏد:«موت فرا تـالو&اين آيه ر(ع)ت باقر&سپس حضـر

ËÓ�«Ú³Ó×ÚdÔ¹ ÓLÔbÁ̂Ô< sÚÐ ÓFÚbÁÝ Ó³ÚFÓWÔ√ ÓÐÚ×ÔdÌ< Ó½ UÓHbÓ Ú� ÓKLÓ UÔK�« ]t≈ Ê]K�« ]tÓŽ Óee¹ÏŠ ÓJrOÏ«،؛اگر)٣١/٢٧(لقمان
د،بازكب شود و آب دريا به اضافه هفت درياى ديگر مرمين قلم شوى زختان روتمامى&در

ا اقتدار بى&نهايت و حكمت بى&پايان است.ند ناتمام بماند كه همانا خدا رش كلمات خداونگار
»&استدالل كنيد½]√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓU≈ه&«د:«اى شيعيان در مقام احتجاج به سورمو&فر(ع)ت باقر&حضر

ه حجت خدا بر خلقش&اين سـور(ص)گند،پس از پيامبر&ا به خدا سوستگار شويد.زيـرتا ر
ه منتهاى دانشدار است.اين سورخورااليى بره در دين شما از مقام ومى&باشد و اين سور

»rŠ*Ë Ó�«ÚJ²Ó»U�« ÚLÔ³sO* ≈½]√ UÓ½ÚeÓ�ÚMÓÁUÔ� � wÓOÚKÓWÌ< Ô³Ó—UÓ�ÓWÌ≈ ½]� UÔM]< UÔMÚc—s¹Óه&«ماست.اى شيعيان،به سور
ديم.ستاديم و ما بيم دهنده بوكى فرو فرا در شب مبارآن ر؛حم،همانا ما قر)٣-٤٤/١(الدخان،

١٣&است».(ص)م&ل اكرسوص امامان و حاكمان پس از ره مخصوا اين سوراستدالل كنيد،زير

آنآفرينش در قر
تان بن اعين از حضـرايت شده است كه گفت:شنيدم كـه حـمـرفى،رواز سدير صيـر

؛او آفريننده آسمان&ها و)٢/١١٧ة،(البقر…»÷ÐÓbl?¹Ô �« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«ÚÅه آيه «&دربار&(ع)محمد باقر
نا با علم خويش بدوها رند تمامى&چيزد:«خداومواب فرت در جوسيد؟حضرمين است.پرز

د.آيامينى  نبوا آفريد در حالى كه قبل از آن،آسمان وزمين&ها رمشابه قبلى،آفريد،آسمان&ها و ز
ش؛ يعنى عـر)١١/٧د،(هو»ËÓ�ÓÊUÓŽ ÓdÚýÔtÔŽ ÓK?Ó�« vÚLÓ¡Uد:«موا كه فرند متعـال رل خداونشنيده&اى قـو

لد:آيا قوض  كران&عرده پس حمرى آب مستقر بومين بر روند پيش از آفرينش آسمان و زخداو
،)٢٦ / ٧٢،ّ(الجنً»»ŽÓ�U?rÔ�« ÚGÓOÚV� Ó¹ öÔE?ÚNdÔŽ ÓKÓž vÓOÚ³?t√ ÓŠÓbÎد:«موا كه فرآن رند متعال در قـرخداو

< ôÓs—« ÚðÓCÓ< vs?Ú≈ى،مى&دانم و در ادامـه آن آيـه:«د:«آرموت فـرده&اى؟حضرمـومالحظه فـر

—ÓÝÔ‰u«ندگزيدگان خداو&از بر&(ص)گند به خدا كه محمـد،ذكر شده است.سـو)٢٧/ ٧٢،ّ(الجن
قاتشاتى كه از مخلواناست به مقـدرند تو»اين است كه خداوŽÓ�U?rÔ�« ÚGÓOÚVاست و اما تفسير«

مانشتگـان فـردش،پيش از آفرينش و پيش از آن كه بـه فـرا در علم خـوپنهان است و آنـهـا ر
ادهمانى كه ارند اسـت و زد خداودهد،در عالم قضا مى&آفريند و اين علمـى&اسـت كـه در نـز

د از آنمانى كه بداء و تغيير در علم خدا حـاصـل شـوشاند و زد بر آن مى&پـوجوكند،لبـاس و
دها امضا كـرا در عالم قضا و قدر آفريده و آن رند آن رف نظر مى&كند.اما علمى&كه خـداوصر
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١٤سيده است.& ر(ع)&و سپس به ما اهل بيت&(ص)لسوت راست،آن علمى&است كه به حضر

آنملك عظيم در قر
»ËÓð¬ÓOÚMÓ¼UÔrÚ< ÔKÚJÎŽ UÓELOÎUل خداى متعال&«&نقل شده است كه در تفسير قو(ع)ت باقر&از حضر

ملكد ازد:«مقصوموار داديم.فراهيم قرمت عظيمى&در اختيار آل ابر؛و ما حكو)٥٤/ ٤(النساء ،
١٥اجب است».عظيم،اطاعت و

صاحبان علم
ÐÓqÚ¼ ÔuÓ¹¬ Ó UÏايت شده است كه در تفسير آيه&«&رو(ع)ت صادق&&و حضر(ع)ت باقر&از حضر

ÐÓOÒMÓ UÏ� & wÔbÔ—Ë�« ]cs¹Ó√ ÔðËÔ�« «uÚFKÚr«عه&اى؛بلكه اين كتاب آسمانى مجمو)٤٩/ ٢٩ت،(العنكبو
ندگاند از داردند:«مقصومود.فرشن است كه در سينه صاحبان علم جاى داراز آيات رو

١٦&هستند».(ع)م&علم در اين آيه،فقط امامان معصو

اب،(األحز…» M�«]³w^√ ÓËÚ�ÓÐ v�UÚLÔRÚ<MsOÓ< sÚ√ Ó½ÚHÔ Nrايت شده است كه&«&رو&(ع)ت باقراز حضر

متت و حكوه امارلى است.«اين آيه دربـارد آنها أومنان از خو؛پيامبر نسبت به مؤ)٦ /٣٣
١٧ل شده است».ناز

&به&(ص)دشان حتى اگر پيامبرمنان از خوتر است بر مؤاراو&سز&(ص)به اين معنا كه پيامبر
اند آن&مى&تو(ص)مندتر باشد و مالك آن چيز نيز بدان احتياج داشته باشد،پيامبر&ى نيازچيز

د.ا از صاحبش بگيرچيز ر
(ع)8ى اهل بيتمقام هدايتگر

½]LÓ√ U?Ó½ÚXÓ< ÔMÚc—ÏË Ó�J?ÔqÒ4 ÓuÚÂÌ≈ه تفسير آيـه«ايت شده است كه دربـار&رو(ع)&ت باقـر&از حضر

¼ÓœU «مانى خدا ـ اسـت و هـرساندن خلق ـ از نافـرظيفه تو اندرز و تـر؛تنهـا و)١٣/٧عد،(الـر
&است و&(ص)ل خدا&سود:«منذر ـ بيم دهنده ـ،رمواهنمايى است.فرف خدا را از طرمى&رقو

ى در ميان ماگند كه اين مقام هدايتگرگاه باشيد به خدا سو& هدايت كننده است.آ(ع)على&
١٨د».اهد بود و همچنان تا روز قيامت در ميان ما خو& از بين نمى&رو(ع)اهل&بيت&

4ÔqÚ¼ ÓcÁÝ Ó³KOwل خداى متعـال&«ايت شده است كه در تفسير قو&رو(ع)ت امام باقر&از حضر

√ÓœÚŽÔ≈ u�ÓK?�« v]tŽ ÓK?ÓÐ vÓB?dOÓ…Ì√ Ó½ÓË U?Ó<Ósð« ]³ÓF?ÓMw«اه من است كـه مـن و؛بگو ايـن ر)١٠٨/ ١٢س<،(يـو
دد: «مقصومو&فر(ع)ت&باقر&ت مى&كنم.حضرى خدا دعوا به سودم رت كامل همه مرانم با بصيرپيرو

١٩ت هستند».&و امامان پس از آن حضر(ع)منان على&مؤ&و امير(ص)ل&سوت راز اين آيه،حضر



٦٨ و قرآن(ع) امام محمد باقر سال�هيجدهم

آنىى از طريق آيات قراف8هاى فكرپاسخ به انحر
دند كه به جز انبيا و مالئكه،هـيـچ كـساد معتقد بـوخى از افر،بر&(ع)مان امام باقـردر ز

دد و گاه رفته مى&شواب و خطا هستند و سخنانشان پذيرض صود و همه در معرعصمت ندار
٢٠حى تأييد مى&شده است.ده و از جانب وم بوا او معصو&زير(ص)م&دد،به جز پيامبر اكرمى&گر

ى ائمهق بشرانندكماالت فوند،نمى&تواد با چنين بينشى كه داربديهى است كه اين افر
ند.ا بپذيرر

ح مى&شد.اد مانند هشام،مطرخى افرى بر نيز اين مباحث از سو(ع)مان امام باقر در ز
ند هيچد در حالى كه خداو&مدعى علم غيب بو(ع)مى&گويد:على&(ع)&هشام به امام باقر&

ده است؟امامنه مدعى بـو&چگـو(ع)گاه نساخته است.پس عـلـى&ا بر غيب خـويـش آكس ر
ستاد كه&كتابى شگفت فرو فـر&(ص)شند متعال بر پيامبرمايد:«خـداو&در پاسخ مى&فر(ع)باقر&

ËÓ½Óe]�ÚMÓŽ UÓKÓOÚpÓاهد داد،ثبت شده است و آيات:«خ خوخ داده و تا قيامت ردر آن تمامى&آنچه ر

�«ÚJ²Ó»UÓð ³ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý ÓwÚ¡Ì«،٨٩/ ١٦(النحل(»ËÓ¼ÔbÎË ÈÓ<ÓuÚŽEÓWÏ� KÚLÔ²]IsO«آل&عمر)،و «)١٣٨ / ٣انËÓ�Ôq]ý ÓwÚ¡Ì

Š√ÚBÓOÚMÓÁU?Ô� ≈ w<ÓÂUÌ< Ô³sO«،٣٦/١٢(يـس(»&و <Ó� UÓd]ÞÚMÓ� U�« wÚJ?²Ó»U< sÚý ÓwÚ¡«،األنعـام)نظر به)٦/٣٨،
ار پنهان ود:آنچه از اسرحى كرو(ص)&ند به پيامبـر&ى ديگر خداود.از سوهمين حقيقـت دار

&به اصحاب(ص)استا پيامبر&&منتقل كند ….و در اين ر&(ع)ائه شده به علىى ارامور غيبى كه به و
نه كه مـناهد جنگيد،همان&گوآن خـواى تأويل قر&بر(ع)د: «على بن ابى طالـب&موخويش&فر

د هيچه&جو جنگيدم و در نـزامل ستيزدم با عـوآن و اصل تثبيت آن در ميان مراى تنزيل قـربر
٢١&…».(ع)د على&د مگر نزد ندارجوت كامل و تام آن وآن به صوركس تأويل قر

آنىان از طريق آيات قردازغ پرى عليه دروضعگيرمو
ض&غرى عمد وة بن سعيد از روده است:مغير&نقل كر(ع)هشام بن حكم از امام صادق&

&(ع)ة در جمع اصحاب امام&باقـران مغيـرغ مى&بست.يار& ـ درو(ع)م ـ امام باقـر&ى بر پدرورز

ساندند و او در البه&الىه مى&رفتند و به مغيرا از ايشان مى&گرايات رشته&ها و رو&مى&آمدند و نو
ا امر&نسبت مى&داد و آنان ر(ع)د و به امام باقر&ا مى&افزوآميز و باطل رشته&ها مطالب كفرآن نو

اج دهند.پس آن چه از مطالباى امام در ميان شيعه روان آرا به عنود تا آن مطالب رمى&كر
٢٢ة بن سعيداست.ده&هاى مغيرد،افزو&ديده شو(ع)ايات امام باقر&آميخته به غلو در رو

صت بهگاهى داشت و در هر فرد چنين عناصر ناسالمى&،كامال آجو&از و(ع)امام باقر&
داخت.ه آنان و انكار بافته&هاى ايشان مى&پرافشاى چهر
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ة مانند بلعم&[باعور]ة مانند كيست؟مغيرد:«آيا مى&دانيد مغيرموة مى&فره مغيرايشان دربار
cð¬ ÍÓOÚMÓÁUÔ¹¬ ÓðUMÓ� UÓ½UÚ ÓKÓa?Ó< MÚNÓ� UÓQÓðÚ³ÓFÓtÔA�« ]OÚDÓÊUÔ� ÓJÓÊUÓ< sÓ[»�د:«موى فرند در حق واست كه خداو

�«ÚGÓËUs¹«اييد و پيرولى او به عصيان گرديـم وا به او عطا كرد ر؛ما آيات خو)٧/١٧٥اف،(االعر
٢٣فت».ار گراهان جهان قره گمرمرشيطان گشت و در ز

(ع)ه على&آميز دربارد و سخنان غلـوند قائل به تجسيم بـوه خداوة بن سعيد دربـارمغير

٢٤مى&گفت.

ه عالم نمايانآنى و افشاى چهربيان آيات قر
ىدم يادآورا به مرد محور رى عالم نمايان خـواف&هاى فكـرد تا انحرصدد بـو&در(ع)امام باقر&

ا در ميان اهل دانش و جامعه اسالمى&،افشا نمايد.ه آنها رآنى،چهرده و از طريق بيان آيات قرنمو
دى نزد:حسن بصرمـوه مى&فراحت،اشارخى مباحثه&ها به اين نكتـه بـا صـر&در بر(ع)امام&
د:«آيا تومو&فر(ع)سم.امام&آن از شما بپره قر آمد و گفت:آمده ام تا مطالبى دربـار(ع)&امام باقر&

دماين همه مرد:«بنابرمو&فر(ع)د.امام&ه نيستى؟»پاسخ داد:اين چنين گفته مى&شوفقيه اهل بصر
ليت مسئوّهسبحان اللد:«مو&فر(ع)ى.امام باقر&ند؟» گفت:آرا از تو مى&گيره مسائل دينشان ربصر
ااقعا تو آن رده&اند كه نمى&دانـم وايم نقل كرفته&اى.از جانب تو سخنى بردن گرا به گرگى ربزر

دمد:«مرموى گفت:آن سخن چيست؟امام فـرغ بسته&اند».حسن بصـرگفته&اى يا بر تـو درو
ده است».حسند آنان تفويض كرا به خوند امور بندگان رده&اند كه تو معتقدى خداوگمان كر

ا به ريشه اشتباهشى راى اين كه و&بر(ع)ده و هيچ نمى&گفت.امام باقر&ت اختيار كرى سكوبصر
ايشآن است برف قرانى در فهم معارد و بنماياند كه عامل اصلى كج فهمى&او ناتوجه سازمتو
استـىآنش به كسى ايمنى داده باشد آيا به رند در قرد:«اگر خـداومود و فرشن آورنه&اى رونمو

ى گفت:خيـر،سى هست؟»حسن بصرى خدا بر او ترپس از اين ايمنى تضمين شده از سو
انم و سخنى با توايت مى&خوا برن آيه&اى  رد:«اكنومو&فـر(ع)د.امام باقر&اهد بوسى بر او نخوتر

ده باشى و اگر غلط تفسـيـرنه صحيح تفسيـر كـرا به گـوم.من گمان نمى&كنم كـه آن آيـه ردار
ËÓłÓFÓKÚMÓÐ UÓOÚMÓNÔrÚË ÓÐÓOÚsÓا. آن آيه اين است:«انت&رده&اى و هم پيروا هالك كردت رده&اى،هم خوكر

�«ÚIÔdÓ�« È]²?Ð wÓ—UÓ�ÚMÓ� U?NOÓ4 UÔdÎþ ÈÓ¼U?dÓ…ÎË Ó4Ób]—Ú½Ó� UN?OÓ �« U]OÚd?ÓÝ dOÔ� «ËNOÓ� U?ÓOÓ�UwÓË Ó√Ó¹]<U?Î<¬ UMsO«،٣٤(سبـأ/ 

مين مكه است؟آيا كسانى كـهك و امن، سرزمين مباراد از سرز.شنيده&ام كه گفته&اى مـر)١٨
سىند و در مسير آن هيچ تـرار نمى&گيرنان قراهزم رد هجواى حج به مكه سفر مى&كنند مـوربر

د:«پسمو&فر(ع)ا.امـام&ى گفت: چرا از دست نمى&دهند؟»&حسـن بـصـرالشان رند و امـوندار
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ه ما اهل بـيـتند دربارند؟اين آيه مثالـى اسـت كـه خـداونه ايمن هستنـد و امـنـيـت دارچگـو
»نمايندگان…4ÔdÎþ ÈÓ¼UdÓمين&هاى آشكار «كيم و سرزمين مبارسالت،بيان داشته است.ما سرزر

ساندند.ا به آنان مى&رند و مطالب ما رار دارو فقهاى پيرو ما هستند كه ميان ما و شيعيانمان قر
»Ó4Ób]—Ú½Ó� UNOÓ �« U]OÚdش علمى&. «كت و كاو»&مثالى است از حرÝdOÔ� «ËNOÓ� UÓOÓ�UwÓË Ó√Ó¹]<UÎUًمثالى است&«

اجبات و احكام از اهـلام و ومينه حالل و حـره دانش در زاى كسب همـاردم بـراز تهييج مـر
اهى&اندا دريافت كنند،ايمن از شك و گمـرف ديـن ردم از اين طريق معارگاه مـر.هر&(ع)بيت

اف نگفته&ام.از اعتقاده&اى سخنى به گزى اگر به تو بگويم&جاهل  اهل بصر….اى حسن بصر
ا به ايشانند به دليل ضع< و سستى،تمام كـار خـلـق را خداوبه تفويض،اجتناب كن،زيـر

٢٥ا بر گناهان مجبور نساخته است».ا به ناروى ديگر ايشان راننهاده و از سوو

دمايى در ميان مرآن گرحيه قرتقويت رو
د تان مى&ساخت و تالش مى&كرهنموآن رك صحيح قرا به دردم ره مرار&همو(ع)امام باقر&

ا در ميان آنها تقويت نمايد.ايى رآن گرحيه قررو
ه&ـ  و&از قيل و قال  ـ بگو مگو و مشاجر(ص)د:«پيامبر&موخى سخنانش فرت در برآن حضر

ت گفته شد:اينده است».به آن حضرى زياد،نهى كرس و جوال و پرهدر دادن و تباه ساختن امو
š ôÓO?ÚdÓ� � wÓ¦dOÌ< sÚآن آمده است&«د:«در قرمو&فر(ع)آن آمده است ؟امام باقر&مطلب در كجاى قر

½Ó−ÚuÓ¼«ÔrÚ≈ < ôÓsÚ√ Ó<ÓdÓÐ BÓbÓ4ÓWÌ√ ÓËÚ< ÓFÚdÔ·ËÌ√ ÓËÚ≈ &ÚÕöÌÐ ÓOÚsÓM�« ]”U«،اين  آيه داللت مى&كند)١١٤ /٤(النساء.
ش است مگر سخنى كه در آن امر به انفاق ياا كشيده فاقد ارزازايى و به دركه بيشتر سخنان نجو

٤(النساء،»ËÓð ôÔRÚðÔ �« «uĤÓNÓ¡UÓ√ Ó<ÚuÓ�«ÓJÔrÔ�« ]²ł wÓFÓqÓK�« ]tÔ� ÓJÔrÚ4 OÓ<UÎUدم باشد.«كار نيك و يا اصالح ميان مر
ð ôÓ ÚQÓ�Ô«uار داد.«دى و تباهى قرض نابوا نبايد در معرال رد كه امو.از اين آيه استفاده مى&شو)٥/

ŽÓsÚ√ ÓýÚOÓ¡UÓ≈ ÊÚð Ô³ÚbÓ� ÓJÔrÚð Ó ÔRÚ�Ôr«،الى شايسته و مفيد.و اين آيه مى&نماياند كه هر سؤ)٥/١٠١(المائدة
٢٦د انسان بينجامد».انى خواحتى و نگرسش&هايى كه به نارو مثبت نيست و چه بسا پر

آناهميت علم و دانش در آيات قر
ث علمى&هستند كـه ازارد كه امامـان وموا بيان مى&فـرها اين حقيقـت ر&بار&(ع)امام باقـر

تر مى&باشد.د نيز برد ساير انسان&ها يافت مى&شوآنچه نز
ار)٢٩/٤٩ت،(العنكبـو»ÐÓqÚ¼ ÔuÓ¹¬ Ó UÏÐ ÓO?ÒMÓ UÏ� & wÔbÔ—Ë�« ]c?s¹Ó√ ÔðËÔ�« «uÚFK?Úrت آيـه:«آن حضر

دار شده&اندخورشن در سينه آنان كه از علم برآن آياتى است رود.ـ يعنى:قرت مى&كرتالو
٢٧د.ه مى&كرو به آنان دانش عطا شده است ـ آن گاه با دست به سينه خويش اشار
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د:«اى ابا محمد،موه آيه پيش فرده است كه دربارايت كر&رو(ع)ت باقر&ابى بصير از حضر
دم فدايتض كرمايد.عرآن مى&فرند در اين آيه قرگاه باشيد از آنچه كه خداوگند به خدا آسو
اندد:چه كسى غير از ما خاندان مى&توموده شد؟فرم چه كسانى در اين آيه از آنها نام برشو

٢٨د آيه باشد؟».مقصو

٨٠(عبس،»�ÓKÚOÓMÚEÔd½ù« Ú ÓÊUÔ≈ �ÓÞ vÓFÓ<Utح شد:«آن مطر&اين آيه از قر(ع)در محضر امام باقر&

د و بينديشد.شخصى از آن؛يعنى انسان بايد به غذاى خويش با دقت و تأمل بنـگـر)٢٤/
د:«منظور از غذا همان علمى&است كـهموسيد:منظور از غذا چيست؟امام فـرت پرحضر

٢٩د؟»ا مى&گيرا از چه كسى فرجه كند كه آن رد و بايد انسان تومى&آموز

آنىقيامت و آيات قر
[¹ÓuÚÂÓ½ ÓbÚŽÔ� u?Ôqال شد؟«ه سخن خداى متعال در آيـه زيـر سـؤ&دربار(ع)ت باقر&از حضـر

√Ô½Ó”UÌÐ S<Ó<U?Nr«ايان ايشـان&ا با پيشـوهى را كه هر گـروى ر؛به ياد آوريـد روز)٧١&/١٧اء،(األسر
اه با امتش مى&آيد&همر(ص)م&ل اكرسـوت رد:«در روز قيامت حضرموانيم.ايشان فـرمى&خو

&و كسانى كه بعد از ظهور اسالم(ع)&و امام حسين&(ع)&و امام حسن&(ع)در حالى كه امام على&
٣٠اى محشر مى&آيند».ت به صحرفته&اند،با آن حضرتا روز قيامت از دنيا ر

آنجايگاه اهل بيت در قر
ه تفسير&دربار(ع)ت باقر&ايت شده است كه گفت از حضردر كتاب كافى از بريد عجلى،رو

ده&ايد اطاعت؛اى كسانى كه ايمان آور)٥٩/ ٤(النساء،… »ÓÞFOÔd�« «u]ÝÔ‰uÓË Ó√Ô�Ë<_« wÚd< MÚJÔr√آيه «
ات در پاسخ،اين آيه رسيدم. حضرا.پرا و اطاعت كنيد صاحبان امر ركنيد خدا و پيامبر خدا ر

Ó�ÓrÚð ÓdÓ≈ �Ó�« v]cs¹Ó√ ÔðËÔ½ «uÓB?³OÎ< UsÓ�« ÚJ?²Ó»U¹ ÔRÚ<MÔÊuÓÐ �U?Ú−³ÚXË ÓD�«]žU?Ô uË Ó¹ÓIÔ�uÔÊuÓ√د:«مـوت فرتالو

�K]cs¹Ó� ÓHÓdÔ¼ «ËÓRÔ¡ô√ Ó¼ÚbÓ< ÈsÓ�« ]cs¹Ó<¬ ÓMÔÝ «uÓ³öO«،ه اى ازا كه بهر؛آيا نديدى كسانى ر)٥١ / ٤(النساء
ستان وت ـ بت و بت&پـرند با اين حال به جبت ـ سحر:نام بـت ـ و طـاغـوند داركتاب خـداو

ده&اند،هدايتكان مى&گويند آنها از كسانى كه ايـمـان آورند و به مشركشان ـ ايمان مـى&آورسر
ا بهدم راه و آنهايى كه مرايان گمرش پيشواه و روند.«يعنى كسانى هستند كه مى&گويند:ريافته&تر

&است.ايشانند كسانـى كـه(ص) ش اهل بيت محمـد& انند،صحيح&تـر از روآتش جهنم مى&خـو
ه&اى از امامتد از ملك،امامت و خالفت است؛يعنى: اگر بهرمصداق اين آيه هستند.مقصو

مايـى هـمدم هسـتـه خـر؛به مـر)٤/٥٣(النـسـاء،»»�ÓS?–Î¹ ô «ÔRÚðÔÊu?ÓM?�« ]”U?Ó½ ÓId?O?Îنـد،«يا خالفـت بـبـر
ت درد از الناس در اين آيه،«ما اهل بيت هستيم».حـضـرد مقصوموت فرنمى&دهند».حضـر
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&هستيم(ع)د،ما اهل بيت&»«مقصوه من فضله …ّن الناس على ما آتاهم اللام يحسدود:«موادامه فر
د حسادتان نبخشيده است،مورند به ما بخشيده و به ديگركه به سبب مقام امامت كه خداو

/٤(النساء،»�ÓIÓbÚð¬ ÓOÚMÓ‰¬ UÓ≈ ÐÚdÓ¼«rOÓ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓË Óð¬ÓOÚMÓ¼UÔrÚ< ÔKÚJÎŽ UÓELOÎUًاقع شده&ايم و دنباله آيه:«و

نهار داديم و چگوسلين و امامانى قران، مر پيامبر&(ع)اهيممايد:ما از خاندان ابرند مى&فر؛خداو)٥٤
ه خاندانا دربارلى آن ر&قايل به امامت هستند و(ع)اهيم&ت ابره خاندان حضردم درباراست كه مر

�ÓLMÚNÔrÚ< ÓsÚد:«موت فرا تالوه منكرين،اين آيه رت دربار&انكار مى&كنند».سپس حضر(ص)ل&سور

<¬ÓsÓÐ tË Ó<MÚN?ÔrÚ< ÓsÚ& Ób]Ž ÓMÚtÔË Ó�ÓH?ÓÐ v−ÓNÓM]rÓÝ ÓFd?OÎ««،اهيم؛جمعى از ايشان به او ـ ابـر)٥٥/ ٤(النساء
اى آنها كافى&خ بران آتش دوزدند و شعله فروزاه آن نمودند و جمعى ايجاد مانع در رـ&ايمان  آور

Ê]�« ]cs¹Ó� ÓHÓd?ÔÐ «Ë¹PÓðUMÓÝ UÓuÚ·Ó½ ÔBÚKN?OrÚ½ Ó—UÎ� «ÔK]LÓ½ UÓC−ÓXÚł ÔK?ÔœuÔ¼ÔrÚÐ Ób]�ÚMÓ¼UÔrÚł ÔKÔœuÎž «ÓO?ÚdÓ¼ÓU≈است.«

�OÓcÔ4ËÔ�« «uÚFÓcÓ»«Ó≈ Ê]K�« ]tÓ� ÓÊUÓŽ Óee¹ÎŠ «ÓJLOÎU«،دى؛آنان كه به آيات ما كافر شدند به زو)٥٦/ ٤(النساء
ش&مبدل  سازيم تاست ديگرد به پوست تن آنها بسـوزچه پوافكنيم كه هرخشان دربه آتش دوز

٣١ى حكمت است».ش از روا بچشند كه همانا خدا مقتدر و كارسختى عذاب ر

ه تفسير آيه&دربار&(ع)ت محمد باقرايت شده& است كه گفت:از حضراز بريد عجلى رو
 …»ð«]IÔK�« «u]tÓË Ó�Ô½uÔ< «uÓlÓB�« ]œU4sO«، ده&ايد از مخالفت؛اى كسانى كه ايمان آور)٩/١١٩(التوبة

د از صادقيند:«مقصوموت فـرسيدم.حضرنديد.پرهيزيد و با صادقان بپيـومان خدا بپرفر
٣٢&هستيم».(ع)در اين آيه ما ائمه&

ËÓ<Óþ U?ÓKÓL?Ô½uÓË UÓ�ÓJ?sÚ� Ó½UÔ√ «u?Ó½ÚHÔ ÓNÔr?Úه تفسير آيـه:«&دربار&(ع)ة گويد از امام محمـد بـاقـرارزر

¹ÓEÚKL?ÔÊu«تسيدم:حضـردند.پرد ستم كـردند بلكه به خـو؛آنها به ما ستم نـكـر)٥٧/ ٢ة ،(البقـر
د بلكه ما اهل بيتا داردم ستم روه&تر است از اين كه بر مرگ&تر و منزند بزرد:«همانا خداوموفر
د دانسته و لذا ستم بهئى از خود و جزن خوا همچوده است يعنى ما رج كرد ممزود خوجوا با ور

آنند در قـرار داده است و لذا خداود قراليت خوا واليت مـا رد و وا ستم به خوما اهل بيـت ر
هبر شما تنهاست و ر؛سرپر)٥/٥٥(المائدة،…»½]LÓË UÓ�O^JÔrÔK�« ]tÔË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔË Ó�«]cs¹Ó<¬ ÓMÔ«u≈مايد:«مى&فر
منين،ما اهل بيت هستيم».د از مؤده&اند.كه مقصوند است و پيامبر او و آنها كه ايمان آورخداو

»ËÓ<Óþ UÓKÓLÔ½uÓË UÓ�ÓJs?Ú� Ó½UÔ√ «uÓ½ÚHÔ ÓNÔrÚ¹ ÓEÚK?LÔÊuه تفسيـر&«…ت در حديثى ديگر دربـارحضر
٣٣ده است.موار فرا تكر؛همين سخن ر)٢/٥٧ة،(البقر

(ع)ت محمد باقرايت شده است كه گفت:از حضرخالد كابلى،رودر كتاب كافى از ابو

؛پس به خدا ايمان آوريد)٦٤/٨(التغابن،…»�Ó<PMÔÐ «uK�U]tË Ó—ÓÝÔ�utË ÓM�«^—u�« ]c√ ÍÓ½ÚeÓ�ÚMÓUه آيه&«دربار
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گند به خداد:«سوموت فرسيدم؟حضرستاديم؛پرآن فرى كه در آيات قرل او و نورسوو به ر
ا هدايتدم ر&مى&باشند كه تا روز قيامت مر(ص)د از نور،امامانى از اهل بيت محمد&مقصو

گند كه نورمين هستند.اى ابا خالد،به خدا سوند در آسمان&ها و زمى&كنند.آنها نور خداو
خشان در روز است.بـه خـدا كـهشيـد درخشان&تر از نـور خـورمنـان درب مـؤامام در قلـو

شيدهاهد،پوكه بخوا از هر&ر(ع)ند نور امامان&انى مى&كنند و خداوا نورمنان رب مؤ&قلو&(ع)امامان&
٣٤ا سياه مى&كند».ب ايشان رد و قلومى&دار

»ÓËÓ<ÓsÚ� ÓÊU?Ó< ÓOÚ²Î� UÓQÓŠÚOÓOÚM?ÓÁUÔË ÓłÓFÓKÚMÓ� UÓtÔ½ Ô—u?Î¹ «ÓLÚAÐ wt� M?�« w]”U√&در تفسير آيـه:«(ع)امام باقر&
ندهى نمى&شناسد و زده كسى است كه جاهل است و چيزمايد:«انسان مر،مى&فر)٦/١٢٢(األنعام،

كتستى حرفتى است كه با آن در ميان جامعه به درتو نور شناخت و معرشدن اين انسان در پر
٣٥ى مى&كند».ى پيروده و از واى الهى است كه به او اقتدا كركند و اين نور همان امام و پيشو

د:«منظورمو،فر)٢٦/٩٤اء،(الشعر»�ÓJÔ³ÚJ³Ô� «uNOÓ¼ UÔrÚË Ó�«ÚGÓËUÔÊË&در معناى آيه:«(ع)امام باقر&
٣٦ند».ى مى&آورلى در عمل به ظلم و ظالم روا مى&ستايند واه كنندگان آنانند كه عدل راز گمر

¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó<¬ ÓM?Ôð« «u]IÔK�« «u]tÓË Ó<¬M?ÔÐ «udÓÝÔ�ut¹ ÔR?ÚðJÔrÚه آيه كريمـه:«&دربار&(ع)ت باقـرحضر

�HÚKÓO?Ús< sÚ— ÓŠÚLÓ²?tË Ó¹Ó−ÚFÓq?Ú� ÓJÔrÚ½ Ô—uÎð «ÓL?ÚAÔÊuÓÐ t«… ،؛اى كسانى كه بـه حـق)٢٨&/ ٥٧(الحديـد
حمتش دولش نيز ايمان آوريد تا خدا از رسوس و متقى شويد و به رگرويديد اينك خدا تر

اه پيماييد.ا عطا كند كه بدان نـور رآن شما رتو ايمان به قرى از پرداند و نوره نصيب گربهر
٣٧ى مى&كنند».دم از او پيرو&است كه مر(ع)د از نور،امام&د:«مقصوموفر

ه با انديشه آنهاج و مبارزارآن بر خوبيان آيات قر
ده و انديشه&هـاىشنى اتخاذ نمـوى&هاى روضع&گيـرج،موار&در مقابل خو(ع)امام باقـر&

د:«بهمود مى&فرخى از تعاليم خود.ايشان در برموآنى،پاسخ مى&فرا با آيات قرف آنها رمنحر
مان&جدا شديد با اين كه شما مدت&ها سر در فر(ع)ا از على& بايد گفت،چر٣٨قهه ماراين گرو

اهمند فرا به خداوب شما رمينه تقرى زى وت و ياركابش جنگيديد و نصراو داشتيد و در ر
ـ يعنى در جنگ&در دين خدا حكم كر(ع)منين&المؤاهند گفت:اميرد؟آنها خومى&آور ده است 

د ـ.به آنانا بپذيرعا حكميت رفته است در حالى كه نمى&بايست شرا پذيربا معاويه حكم ر
انهادهد از بندگانش&وا به دو مرفته و آن را پذيرند در شريعت پيامبر حكميت ربايد گفت:خداو

�ÓÐUÚFÓ¦Ô «uÓ�ÓLÎ< UsÚ√ Ó¼ÚK?tË ÓŠÓJÓLÎ< UsÚ√ Ó¼ÚKNÓ≈ U?ÊÚ¹ Ôdb¹Ó≈ «&ÚŠöÎ¹ UÔuÓ�ÒoK�« ]t?Ôده:«مواست.آنجا كه فـر

ÐÓOÚMÓNÔLÓU«،د به جدايىد كه احتمال دارخ نموهر اختالفـى رن و شوگاه ميان ز؛هر)٣٥&/ ٤(النساء
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دهر و يك مرد از جانب شوش و همدلى ميان آنها،يك مره ايجاد سازد،به انگيزمنتهى شو
فيق عطاا توند تا اگر بنايى اصالح باشد،خدا آنان رستاده شوان حكم فرن به عنواز جانب ز

ااى حكميت،سعد بن معاذ ر&در جريان بنى&قريظه بـر&(ص)ل خداسوى ديگر،ركند.از سو
ج بايد گفت:آياارد.به خود،حكم كرند بوش خداود امضا و پذيرگزيد و او به آن چه موربر

ادى كه حكميت بر عهدهفت به افرا پذيرحكميت ر&(ع)&منينالمؤقتى اميرشما نمى&دانيد كه و
ند واتر نـروند فرآن حكم كنند و از حكم خداومان داد تا بر اساس قرد فرآنان نهاده شده بو

مانى كه كار حكميتفت؟زاهد پذيرا نخوآن باشد،آن رد كه اگر حكم آنان خالف قرط كرشر
د حكم ساختى كه عليه توخوا برت گفتند:كسى رخى به آن حضر&تمام شد،بر(ع)عليه على&

در پاسخ گفت:من به حكميت كتاب خدا تن دادم نه به حكميت(ع) منين&المؤد.اميرحكم كر
ا اعمال كند.دش رد تا نظر شخصى خويك فر

آن ديـدهاف از حكم قرج گفت كه در كجاى اين حكيمـت،انـحـرارن بايد به خـواكنو
٣٩د مى&كند».ا رآن رد كه حكم مخالفت قراحت اعالم كرت به صرد  با اين كه آن حضرى&شوم

ك،كفر و ستمه عليه شراى مبارزآن بردستور قر
ال&هايى&سؤ(ع)&از امام باقر&&(ع)د جنگ&هاى على بن ابى طالبدى از شيعيان در مورمر

د.ح كرمطر
اه با پنج شمشيرا همر&ر&(ص)ش محمدند،پيامبرد:«خداوموى فردر پاسخ و(ع)&امام باقر&

گز نبايددراز است و هره كشيده و در اهتزد.سه شمشير از آن پنج شمشير،همارث كرمبعو
د و شعله&هاىدارش&هاى اسالمى&بره با اسالم و ارزد،مگر آن كه دشمن دست از ستيزنيام رو
ش&هاش&ها و ضـد ارزمين نهد.البته جنگ ميـان ارزكش كند و جنگ بار بـر زد فـرواين نبر

ع كند تنها در آن روز،ب طلوشيد از نهان&گاه مغرد مگر آن روز كه خوراهد كركش نخوفرو
اى پيشينهد كه داراهند برد خواهد ديد و تنها كسانى سوا خوى صالح و امنيت ربشريت رو

مصت است تا به گاه لزوصد فره مترم،همارش&هاى عملى&اند.شمشير چهـارايمانى و ارز
مانش با ماست.ان و فرآيد.شمشير پنجم در نيام است.كشيدنش با ديگراز دربه اهتز

ت&اند از:اما آن سه شمشير آخته،عبار
�Ó4U?Ú²ÔK?Ô«uد:«موه آنان فـرند دربارب.خـداوكان عـرلين شمشير؛شمشير عـلـيـه مـشـراو

�«ÚLÔAÚd�sOÓŠ ÓOÚYÔË ÓłÓbÚðÔLÔ¼uÔrÚË ÓšÔcÔ¼ËÔrÚË ÓŠ«ÚBÔdÔ¼ËÔrÚË Ó4«ÚFÔbÔ� «ËÓNÔrÚ� Ôq]< ÓdÚ&ÓbÌ«،٩/٥(التوبة(.
لـىند،وانى است كه به يكى از كتب آسمانى ايمـان دارمين شمشير آخته؛بر كافـردو



٧٢شمار�  ٧٥ جلوه�هائى از كالم وحى در بيان امام محمد…

دهموه آنان فرند دربارند.خداومت نمى&نهند و به دين حق نمى&گـروا حرش&هاى الهى رارز
…»4ÓðUKÔ�« «u]c?s¹Ó¹ ô ÔRÚ<MÔÊuÓÐ K�U]tË ÓÐ ô�UÚO?ÓuÚÂšü« dË Ó¹ ôÔ×ÓdÒ<ÔÊuÓ< ÓŠ UÓd]ÂÓK?�« ]tÔ Ë Ó—ÓÝÔ�uÔtاست:«

ند يا جزيهمين مسلمانان ساكن باشند يا بايد ايمان بـيـاور.اينان اگر در سـرز)٢٩/ ٩(التوبة،
گند ….م به مرنه محكوگربدهند و
ب است ….كان غير عرجه مشرمين شمشير؛متوسو

ان،د،شمشير عليه&ستمكارصد نگه داشته شوه آماده و مترم كه بايد همارشمشير چهار
ان و نيز اهل تأويل است.ان،فسادانگيزمتجاوز

M�«]HÚfÓÐ M�U]HÚfË Ó�«ÚFÓOÚsÓمايد:«ند مى&فراما شمشير در نيام،شمشير قصاص است كه خداو

Ð�UÚFÓOÚs«،٤٠ل و حكمش با ما است».ماندگان مقتو؛تقاضاى قصاص با باز)٥/٤٥(المائدة

منانگ مؤآن و مرقر
/٣ان،(آل عمـر…»ËÓ�Ó¾sÚ4 Ô²KÚ²ÔrÚ� Ý wÓ³qOK�« ]t√ ÓËÚ< Ô²r̂&در تفسير آيه كريمـه:«(ع)ت باقر&حضر

حمت خدا نائل&شويد.ش و راه خدا كشته شويد يا بميريد در آن جهان به آمرز؛اگر در ر)١٥٧
ندگىاهند گشت و به زدى به دنيا باز خوند به زومنانى كه كشته مى&شود:«همه مؤموفر

دىند،به&زوگ طبيعى مى&ميرمنانى كه به مرند و همه مؤگ طبيعى بميرادامه مى&دهند تا به مر
٤١ند».دند تا كشته شوبه دنيا باز مى&گر

نداه نيافنت تغيير در ذات خداور
/٢٠(طه،»ËÓ<Ós?Ú¹ Ó×ÚKq?ÚŽ ÓKÓOÚt?ž ÓCÓ³� w?ÓIÓbÚ¼ Óu?ÓÈ&در تفسير و معنـاى آيـه:«&(ع)از امام باقـر

ند همان&د:«غضب خـداومو&فر(ع)نه است؟امام باقـر&ال شد كه غضب خدا چگـو؛سؤ)٨١
ـ غضب خداوا مى&دارفان روان و منحرى است كه به خطاكاركيفر ندد و كسى كه گمان كند 

نىاى دروحيه و تحريك قوفتن و تغييـر روار گرهمانند غضب آدميان نتيجه تحت تأثير قر
٤٢اييده است».د،به كفر گرد مى&آورجوى در خدا به واست ـ و غضب تغيير

اهل ذكر چه كسانى هستند؟
/٤٣ف،خر(الز»ËÓ≈½]tÔ� Óc�ÚdÏ� ÓpÓË Ó�IÓuÚ<pÓË ÓÝÓuÚ·Óð Ô ÚQÓ�ÔÊu&در تفسير آيه:«&(ع)ت باقراز حضر

ايت شده استاهد شد،روال خودى سؤم تو است و به زوى تو و قو؛و اين مايه يادآور)٤٤
ندل خداوه قوند».و نيز دربارده من و امامان پس از من اهل ذكرمو&فر(ص)ل&سوت ركه«حضر

»ËÓ≈½]tÔ� Óc?�ÚdÏ� ÓpÓË Ó�I?ÓuÚ<pÓË ÓÝÓu?Ú·Óð Ô ÚQÓ�ÔÊu?«مد:«ما قـومو&فر(ع)ت امام محمـد بـاقـر&&حضر٤٣
ال كنند».دم از ما سؤ&هستيم و بايد مر(ص)ل&سوت رحضر



٧٦ و قرآن(ع) امام محمد باقر سال�هيجدهم

د:«كسانى از مسلمانانموده است كه فرايت كر& رو(ع)ت&باقر&محمد بن مسلم از حضر
»�ÓÝUÚQÓ�Ô√ «uÓ¼ÚqÓc�« Ò�Úd≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚð ô ÓFÚKÓLÔÊuد از اهل ذكر در آيه:«هستند كه گمان مى&كنند مقصو

انند»وا مى&خود فرا به دين خوى هستند،در حالى كه ايشان شما رد و نصار،يهو)١٦/٤٣(النحل،
د:«ما اهل ذكر هستيم و ماييـممود و فره كركش اشارت با دست به سينه مبـارسپس حضر

٤٤ال كنند».دم بايد از ما سؤكسانى كه مر

مينه8ساز اختالف8هاى اجتماعىز
&امر(ص)آن به سست ايمان&ها و اهل گناه هشدار داده و به پيامبـرند متعال در قرخداو

ده است كه به آنان بگويد:كر
»4ÔqÚ¼ ÔuÓ�« ÚIÓœU—ÔŽ ÓKÓ√ v?ÓÊÚ¹ Ó³ÚFÓYÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚŽ ÓcÓÐ«Î< UsÚ� ÓuÚ4J?ÔrÚ√ ÓËÚ< sÚð Ó×ÚX√ Ó—ÚłÔKJÔrÚ√ ÓËÚ¹ ÓKÚ³ ÓJ?ÔrÚ

ýOÓFÎË UÓ¹Ôco¹ÓÐ ÓFÚCÓJÔrÚÐ ÓQÚ”ÓÐ ÓFÚi«،ا از باالىاند عذاب سختى رند مى&تو؛خداو)٦٥/ ٦(األنعام
شاندقه بر اندام شما بپوستد و يا اين كه اختالف و تفراى شما بفرسر و يا زير گام&هايتان بر

&در بيان(ع)د.امام باقره ديگر مبتال سازى گرواحتى از سوا به عذاب و نارهى از شما رو گرو
ه&هاى دينى&استمايد:«منظور از اختالف،اختالف&ها و مشاجرمعنا و مصداق اين آيه مى&فر

ه&ها بهخى گـرونند و منظور از عـذاب بـرند و طعن مـى&زه ديگر مى&تـازهى به گروكه گـرو
ه&ها به خاطر اختالف نظر به جان هم افتاده ويكديگره ديگر اين است كه اين گروسيله گروو
٤٥د اهل قبله ـ مسلمانان ـ است».ا مى&كشند و همه اينها در مورر

ىنتيجه8گير
آن وساند كه قرا به ذهن مى&ر،اين نتيجه ر(ع)ندگى امامان&ه و زسى و مداقه در سيربرر

ده است.ا احاطه نموفتارو منش آنها رندگى،حاالت،رتاسر زتباط با خدا سرحى و اركالم و
ند كها متذكر مى&شوف ناب الهى اين نكته ران معارد به پيروندگى خوه ز&در شيو(ع)ائمه&

ند بسيارد خداودن نيست،بلكه آنچه كه در نـزاندن و حفظ نمـواى خوآن كتابى فقط بـرقر
&(ع)ندگى و لحظه به لحظه مى&باشد.ائمهتاسر زآن در سرمهم مى&باشد،عمل و تمسك به قر

د،در اين مقاله سعىآن دارفتار آنها ريشه در قرف و رآن ناطقند و تمام اعمال،معارد قرخو
ار دهيم.سى قرد بررا مور&ر(ع)ه يعنى امام باقر&آنى يكى از ائمشه&اى از بيانات قرشد تا گو
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ه امامت در افق دانش.&جلو&(ع)&.امام باقر١
.٩/٣٦٩.احقاق الحق،٢
ّةار البهي؛األنو٤٦/٣٥٨ار،األنو؛بحار٦/٢٥٦.الكافى،٣

.٦٥٢/١؛ اعيان الشيعة،١١٨
 و نظير آن در تفسـيـر٢/٢١٣ة االئمة االثنى عشـر،.سيـر٤
.٤/٦٤هان،بر
.١٧٢ق /حيد صدو.تو٥
.١٧٠.همان/٦
.١/١٨٤.الكافى،٧
.١/٣٧٤ار،األنو.بحار٨
؛١/٣٠٣اعظين،ضة الو؛رو٢/٣٢٣سى،.احتجاج طبر٩

؛٤/٤٠٥؛سيـر اعـالم الـنـبـالء،٢/٣٣١كشـ< الـغـمـة،
؛نـور١٢/١٧٨؛احقـاق الـحـق،٢١٤ل المـهـمـة الـفـصـو

.١٤٣االبصار/
/٤٦ار،؛بحار األنـو٤/٨٩؛مناقب،٢/٣٧٦.الكافى،١٠

٢٦٤.
.٢/١٣٨.همان،١١
.٣/ح١/٢٤٨.همان،١٢
.٦ و ٥/ح٢٤٩.همان/١٣
.٢/ح٢٥٦.همان/١٤
.٤/ح١٨١.همان/١٥
.٥و٤و٣/ح٢١٤.همان/١٦
.٢/ح٢٨٦.همان/١٧
.٤تا٢/ح١٩٢و١٩١.همان/١٨
.٦٦،ح٤٢٥.همان/١٩
.٤/٤٠١.سير اعالم النبالء،٢٠
؛بـحــار٥٢؛أمـان االخـطـار/١٠٤.دالئـل االمـامــة/ ٢١

.٦٤ ٦٠؛نور األبصار/٤٦/٣٠٨ار،األنو
.٤٠٢،ح٣/٢٢٥جال،فة الر.اختيار معر٢٢
٣/٢٢٨جال،فة الر؛اختيار معر٢/٤٢.تفسير العياشى،٢٣

.٤٦/٣٢٢ار، األنو؛بحار٤٠٦حديث 

٤/٢٠٩؛الكامل فى التاريـخ،٥/٤٥٦ى،.تاريخ طبر٢٤
.٢٠٧ـ 

.٣٢٧.االحتجاج/ ٢٥
.٣٢٢.اختصاص مفيد/٢٦
.١/ح١/٢١٤.الكافى،٢٧
.٣و٢.همان/ح٢٨
.٨/ح٢/٦٣.همان،٢٩
 ذيـل٢/٢٤٩هان،ن در تفسير براياتى به اين مضمو.رو٣٠

آيه ياد شده،آمده است.
.١/ح١/٢٠٥.الكافى،٣١
.٢و١/ح٢٠٨.همان/٣٢
.١١/ح١٤٦.همان/٣٣
.١/ح١٩٤.همان/٣٤
.١٨٥.همان/٣٥
.٤٧.همان/٣٦
.٦ و ٣و ٢/ح١٩٦ ـ١٩٤.همان/٣٧
ا آنان از زيرج اطالق شده است زيراره خوقة به گرو.مار٣٨

&در خطبه&(ع)ج شدند و على خار(ع)د با علـى&بار بيعت خو
ى»قت اخرد:«و مرموه ايشان فـرشقشقية به اين جهت دربار

 ـ.٣ـ نهج البالغه / خطبه 
.٢/٣٢٤سى .احتجاج طبر٣٩
ف؛&فى احكام السيو(ع)ل،من كالم الباقر&.تح< العقو٤٠
 .١٠/ح٥ع كافى،كتاب الجهاد فرو
١٩ و١٨و٩و٨و٥و٢/ح٢٩/بـاب ٥٣ار،االنـو.بحـار٤١

حاليت شران تابناك و به نقل از منتخب البصائر؛با اختر٢٣و
ت جامعه.زيار
ل؛الفـصـو١٦٣شاد مفـيـد/؛ار١٦٨ق/حيد صـدو.تـو٤٢

.٢١٤المهمة/
.٧و١/ ح٢١١ ـ١/٢١٠ .الكافى،٤٣
.همان.٤٤
.١/٧٢٤الثقلين،.نور٤٥


