در زندگینامــۀ آن امــام عالیمقــام ،ســخن از
حــوادث گوناگــون و بیارتبــاط بــا یکدیگــر و
تأکیــد بــر مقــام علمــی و معنــوی و قدســی آن
ّ
ّ
ســالۀ پیامبــر «صلــیاهَّللعلیــه و آلــهو ســلم» و
نقــل قضایــای خانــدان و اصحــاب و شــاگردان و
مباحثات علمی و کالمی و امثال آن ،بدون توجه
بــه خــط جهــاد مســتمری کــه همــۀ عمــر سـیوپنج
ســالۀ امامــت آن بزرگــوار را فراگرفتــه بــوده اســت،
ناقــص و ناتمــام میمانــد .تشــریح و تبییــن ایــن
خــط اســت کــه همــۀ اجــزای ایــن زندگــی پرفیض
را بــه یکدیگــر مرتبــط میســازد و تصویــری واضــح
و متکامــل و جه ـتدار کــه در آن هــر پدیــدهای و
هــر حادثـهای و هر حرکتــی ،دارای معنایی اســت،
ارائــه میکنــد.
چــرا حضــرت امــام صادق«علیه ّ
الســام» بــه
ّ
«مفضــل» میفرمایــد :امــر امامــت ایــن جوانــک
را فقــط بــه اشــخاص مــورد وثــوق بگــو؟ و بــه
«عبدالرحمــان بــن حجــاج» بهجــای تصریــح بــه
کنایــه میگویــد :زره بــر تــن او راســت آمــده اســت؟
و بــه یــاران نزدیــک چــون «صفــوان ّ
جمــال» او را بــه
عالمــت و نشــانه معرفــی میکنــد؟ و چــرا باالخــره
در وصیتنامــۀ خــود ،نــام فرزنــدش را بــه عنــوان
وصــی پــس از نــام چهــار تــن دیگــر مــیآورد کــه
نخســتین آنــان «منصــور عباســی» و ســپس حاکم
مدینــه و ســپس نــام دو زن اســت؛ چنانکــه پــس
از ارتحــال آن حضــرت ،جمعــی از بــزرگان شــیعه
نمیداننــد جانشــین آن بزرگــوار ،همیــن جــوان
بیســت ســاله اســت؟ چــرا در گفتوگــو بــا هــارون
کــه بــه او خطــاب میکنــد« :خلیفتــان یجبــی
الیهمــا الخــراج» ،زبــان بــه ســخن نــرم و انکارآمیــز
ً
میگشــاید؛ امــا ابتدائــا در خطــاب بــه مــرد زاهــد
نافذالکلمهای به نام «حســنبن عبداهَّلل» ســخن
را بــه معرفــت امــام میکشــاند و آنــگاه خــود را امــام
مفترض ّ
الطاعــه ،یعنــی صاحــب مقامــی کــه آن
روز خلیفــۀ عباســی در آن متمکــن بــود ،معرفــی
میکنــد؟
ن یقطیــن» کــه صاحبمنصــب
ی بـ 
چــرا بــه «عل ـ 
بلندپایــۀ دســتگاه هــارون و از شــیفتگان امــام
اســت ،عملــی تقیهآمیــز را فرمــان میدهــد؛ امــا
«صفــوان ّ
جمــال» را بــر خدمــت همــان دســتگاه
شــماتت میکنــد و او را بــه قطــع رابطــه بــا خلیفــه
فــرا میخوانــد؟ چگونــه و بــا چــه وســیلهای آنهمه
پیونــد و رابطــه در قلمــرو گســتردۀ اســام ،میــان
دوســتان و یــاران خــود پدیــد م ـیآورد و شــبکهای
کــه تــا چیــن گســترده اســت ،میســازد؟
چــرا «منصــور» و «مهــدی» و «هــارون» و
«هــادی» ،هــر کــدام در برهـهای از دوران خــود،

کمــر بــه قتــل و حبــس و تبعیــد او میبندنــد؟
و چــرا چنــان کــه از برخــی روایــات دانســته
میشــود ،آن حضــرت در برهــهای از دوران
س ـیوپنج ســاله ،در اختفــا بســر بــرده و در قــرای
شــام یــا مناطقــی از طبرســتان حضــور یافتــه و از
ســوی خلیفــۀ وقــت ،مــورد تعقیــب قــرار گرفتــه
و بــه یــاران خــود ســفارش کــرده کــه اگــر
خلیفــه دربــارۀ مــن از شــما پرســید ،بگوییــد او را
نمیشناســیم و نمیدانیــم کجاســت؟
ّ
چرا هارون در سفر حجی ،آن حضرت را در حد اعال
تجلیــل میکنــد و در ســفر دیگــری دســتور حبــس
و تبعیــد او را میدهــد و چــرا آن حضــرت در اوایــل
خالفــت هــارون کــه وی روش مالیمــت و گذشــت
در پیــش گرفتــه و علویــان را از حبسهــا آزاد کــرده
بــود ،تعریفــی از فــدک میکنــد کــه بــر همــۀ کشــور
وســیع اســامی منطبــق اســت؛ تــا آنجــا کــه خلیفــه
بــه آنحضــرت بــه تعریــض میگویــد :پــس برخیــز
و در جــای مــن بنشــین! و چــرا رفتــار همــان خلیفــۀ
مالیــم ،پــس از چنــد ســال ،چنــدان خشــن میشــود
کــه آن حضــرت را بــه زندانــی ســخت میافکنــد و
پــس از ســالها حبــسّ ،
حتــی تحمــل وجــود زندانــی
او را نیــز بــر خــود دشــوار مییابــد و او را جنایتکارانــه
مســموم و شــهید میکنــد؟
اینهــا و صدهــا حادثــۀ توجهبرانگیــز و
ً
پرمعنــی و در عیــن حــال ظاهــرا بیارتبــاط
و گاه متناقــض بــا یکدیگــر در زندگــی
موسیبنجعفر«علیهم ّ
هنگامــی
الســام»
معنــی میشــود و ربــط مییابــد کــه مــا آن رشــتۀ
مســتمری را کــه از آغــاز امامــت آن بزرگــوار
تــا لحظــۀ شــهادتش ادامــه داشــته ،مشــاهده
کنیــم .ایــن رشــته ،همــان خــط جهــاد و مبــارزۀ
ائمه«علیهم ّ
الســام» اســت کــه در تمــام دوران
 250ســاله و در شــکلهای گوناگــون اســتمرار
ً
داشــته و هــدف از آن ،اوال تبییــن اســام نــاب و

تفســیر صحیــح قــرآن و ارائــۀ تصویــری روشــن
ً
از معرفــت اســامی اســت و ثانیــا ،تبییــن مســئلۀ
امامــت و حاکمیــت سیاســی در جامعــۀ اســامی و
ً
ثالثــا ،تــاش و کوشــش برای تشــکیل آن جامعه
ّ
و تحقــق بخشــیدن بــه هــدف پیامبــر معظــم
ّ
اســام«صلیاهَّلل علیــهو آلــه» و همــۀ پیامبــران؛
یعنــی اقامــۀ قســط و عــدل و زدودن انــداداهَّلل از
صحنــۀ حکومــت و ســپردن زمــام ادارۀ زندگــی
بــه خلفــاءاهَّلل و بنــدگان صالــح خداونــد.
امــام موسیبنجعفر«علیه ّ
الســام» نیــز همــۀ
زندگــی خــود را وقــف ایــن جهــاد مقــدس ســاخته
بــود؛ درس و تعلیــم و فقــه و حدیــث و تقیــه و
تربیتــش در ایــن جهــت بــود .البتــه ،زمــان او
ویژگیهــای خــود را داشــت؛ پــس جهــاد او نیــز بــه
ً
تناســب زمــان مختصاتــی مییافــت؛ عینــا ماننــد
دیگــر ائمــۀ هشــتگانه ،از زمــان امــام ســجاد تــا
امــام عسکری«علیهم ّ
الســام» کــه هــر یــک یــا هــر
چنــد نفــر ،مختصاتــی در زمــان و بــه تبــع آن ،در
ً
جهـ ِـاد خــود داشــتند و مجموعــا زندگــی آنــان ،دورۀ
چهارم از زندگی دویسـتوپنجاه ســاله را تشــکیل
میدهــد کــه خــود نیــز بــه مرحلههایــی تقســیم
میشــود.
جــای آن اســت کــه ایــن بحــث اساســی ،از ایــن
دیــدگاه مــورد توجــه فضــا و محققــان قــرار گیــرد
و در آینــۀ ایــن دوران پرشــکوه و ایــن مجاهــدت
ً
بینظیــر ،راه کمال مســلمین و مخصوصا پیــروان
ّ
و دوســتداران اهــل بیــت پیامبر«صل ـیاهَّللعلی ـ ه
و آلــه» آشــکار شــود .بیشــک مجامعــی از ایــن
قبیــل ،فرصتهــای مغتنــم و دیریابــی را در اختیــار
یگــذارد.
پژوهنــدگان ایــن حقیقــت م 
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