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وزیر ارشاد :فقدان مریمکاظمزاده
داغی بس عمیق است

مریــم کاظم زاده همســر شــهید اصغــر وصالی
فرمانده «دستمال سرخها» در زمان دفاع مقدس
وعکاس باسابقه سالهای انقالب و جنگ تحمیلی
درگذشــت .کاظم زاده اولیــن عکاس زن جنگ بود
که مهر ســال  ۵۹به مناطق جنگی رفت و خاطرات
بسیاری از حضور رزمندگان و فرماندهان در مناطق
جنگی ثبت کرد .حضور او در کردســتان و همراهی
با شــهید مصطفی چمــران ،عکس هــای زیادی از
آن دوران بــه یــادگار گذاشــته کــه بخشــی از آنها در
کتاب «عکاســان جنگ » توســط بنیــاد روایت فتح
به چاپ رســیده است .پس از انتشار خبر درگذشت
این بانوی هنرمند وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
پیامی درگذشت این بانوی عکاس جنگ تحمیلی
و همسر شهید علیاصغر وصالی را تسلیت گفت.
در متن پیام محمدمهدی اســماعیلی آمده است:
«در روزهای یادآور فتح و ظفر آزادســازی خرمشهر
قهرمــان و زمانهای که شــمیم روحبخش شــهادت
بــا عــروج خونیــن شــهید پاســدار صیــاد خدایــی
در جامعــه و شــهر و دیارمــان طنینانــداز اســت،
ارتحــال بانــوی هنرمند مرحومه مریــم کاظمزاده،
عکاس جنگ و همســر شــهید واالمقام علیاصغر
وصالــی بار دیگــر دلهایمان را با روزهای حماســه
و دفــاع جانانــه مردم ایران اســامی در برابر جبهه
کفــر و اســتکبار عجیــن کــرد .مرحومــه کاظــمزاده
کــه حضــورش در کردســتان و همراهــی بــا شــهید
ت ســربازان مکتب
مصطفی چمران و ثبت رشــاد 
خمینــی کبیــر رضــواناهلل تعالــی علیــه  -کــه تنها

بخشــی از آن با ثبت در کتاب «عکاســان جنگ» به
دست نسل امروز و فردا رسیده است  -نامش را در
سپهر فرهنگ و هنر کشور تثبیت کرد ،در پرتو مرام
و مســلک شــهیدان بویژه شــهید وصالی ،فرمانده
نیروهای موســوم به «دســتمال ســرخها» تا لحظه
آخــر از حیــات پر برکت خود در خــط انقالب و ولی
امر مســلمین جهان مانــد و فقدانش برای جامعه
هنــری و دوســتداران انقــاب ،داغــی بــس عمیــق
است».
همچنیــن محمــود ســاالری معــاون امــور هنــری
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی هــم در پیامــی
درگذشــت مریم کاظــم زاده نخســتین عکاس زن
در دوران دفــاع مقدس را تســلیت گفت و نوشــت:
خبر درگذشت زندهیاد«مریم کاظم زاده» ،عکاس
والیتمدار ،پیشکســوت ،روایتگــر توانمند و صاحب
سبک ایام دفاع مقدس که با هنر خود متواضعانه
ِ
همــگام بــا رزمنــدگان اســام ،لحظه لحظــه دفاع
مــردم ایــران در مقابــل هجوم دشــمن را به جهان
مخابــره کــرد تــا حقانیــت مــردم مظلــوم ایــران
هیچــگاه از یاد تاریخ نرود ،موجب تأثر و تألم شــد.
مریم کاظــم زاده با اذن بنیانگذار انقالب اســامی
امام خمینی(ره) در ســال  ۵۹بعنــوان اولین بانوی
عکاس ،راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شــد
و بــا روحیه انقالبی و اخالق اســامی بعنوان اســوه
ای از یــک بانوی رزمنــده و هنرمند با تالش فراوان
و خســتگی ناپذیر عکس های زیادی از آن دوران به
یادگار گذاشته است».

برنامه تعطیلی سالنهای نمایش به مناسبت
فرا رســیدن ســالروز شــهادت امــام جعفر صادق
(ع) اعــام شــد .مطابق اعالم شــورای ارزشــیابی
و نظارت بــر نمایش ،تمام اجراهــای صحنهای و

ســالنهای تئاتر سراســر کشــور از اذان مغرب روز
پنجشنبه  5خرداد تا پایان روز جمعه  6خرداد به
مناســبت فرارسیدن سالروز شــهادت امام جعفر
صادق (ع) اجرا نخواهند داشت /.ایرنا

مرکز موســیقی مــأوا در آســتانه اجتماع بزرگ
خانوادگــی «ســام فرمانــده» نماهنــگ جدیــدی
از جشــن بــزرگ «عزیزم حســین» با حضــور رضا
هاللــی و محمدحســین پویانفــر را منتشــر کرد .به
گزارش خبرنگار مهر ،نماهنگ «ســام فرمانده»
باصــدای رضــا هاللــی ،محمدحســین پویانفــر و
همخوانــی کــودکان و نوجوانــان کــه چنــدی پیش
توسط مرکز موسیقی مأوا در جشن بزرگ «عزیزم
حســین (ع)» اجرا شــده بــود ،در آســتانه اجتماع
بــزرگ خانوادگــی «ســام فرمانده» در ورزشــگاه
صــد هزار نفــری آزادی پیــش روی مخاطبان قرار
گرفت .اجتماع بزرگ خانوادگی «سالم فرمانده»

امــروز در تهــران و در ورزشــگاه صــد هــزار نفــری
آزادی ،برگــزار میشــود .این مراســم خانوادگی با
حضــور خانوادههــا و دهه هشــتادیها و نودیها و
همراه با اجرای ســرود «ســام فرمانده» با حضور
ابوذر روحی خواننده اثر برگزار خواهد شد / .مهر

رغبتی به ساخت فیلم اکشن وجود ندارد

جمشید هاشمپور :در شرایط کنونی به دالیل فراوان آنچنان رغبتی نسبت به ساخت فیلم اکشن وجود ندارد و بسیاری
از فیلمسازان این حوزه از فضای ساخت فیلمهای این چنینی دور شدهاند چون این فیلمها نیاز به تهیهکنندههای
خاص و سرمایهگذاری باال دارند که از عهده هرکسی برنمیآید .با این حال من از کارنامه کاریام راضی هستم و امروز
ی هستم که اگر نقش ،مناسب من باشد حتما قبول میکنم و اگر آن را خوب تشخیص ندهم عذرخواهی
در جایگاه 
میکنم .شاید کمکاریام به همین دلیل باشد .در پذیرفتن یک نقش ابتدا باید فیلمنامه را بخوانم و خودم را راضی
کنم؛ عوامل و تهیهکننده یک پروژه اگر درست باشند کار خوب خواهد شد اما ضعف عوامل و موضوعات مالی بالطبع
باعث ضعف کار میشود و این ضعف به بازیگران هم سرایت خواهد کرد و خروجی ،کار ضعیفی خواهد بود .به همین
دلیل عمدتاً تالش میکنم پروژههای خوب و بهاصطالح رو به باال را قبول و کار کنم.
بخشی از صحبتهای این بازیگر در گفتوگو با ایرنا

«سالم فرمانده» مضمون دعای عهد را دارد

نیمه شــعبان بود که سرود «سالم
سیده مریم سادات گوشه
خبرنگار
فرمانــده» بــا نوای ابــوذر روحی در
لنگرود اجرا شد .نماهنگ این سرود که در صحن و سرای جمکران ساخته
شــده بود بهســرعت در فضای مجازی مخاطبان بسیاری را به خود جذب
کــرد .اگر چه مخاطب این ســرود کودکان دهه نودی هســتند ،همانهایی
کــه «ســیدعلی» آنهــا را فراخوانده امــا پــدر و مادرها هم با فرزندانشــان
همراهی کردند و در اجتماعات بزرگی این ســرود را باشکوه اجرا کردند .از
تهران گرفته تا مشهد .هنوز هم مداحانی همچون حسین طاهری و سایر
بزرگان در صفحات مجازی خود مردم را به مناسبتهای مختلف دعوت
میکننــد تــا بیاینــد و ســام فرمانــده را در اجتماعات
بزرگــی بخوانند تا شــاید بــه برکت دعــای کودکانمان
روزی مهــدی موعــود بیایــد و پاســخ ســاممان را در
حضورمان بدهد .بعد از اســتقبال این سرود ،نشست
مجازی «ســرود مــردم» به همت پژوهشــکده تبلیغ و
مطالعات اســامی شــهر قم عصرروز سهشــنبه سوم
خــرداد مــاه با هدف بررســی علل اقبــال اجتماعی به
ســرود «ســام فرمانده» بــا حضور کارشناســان برگزار
شــد .در این نشست متن سرود سالم فرمانده متنی با
لحن و مضمون ســاده و دلنشین تحلیل شــد که به خاطر استفاده از نماد
ســام نظامی مــورد اقبــال دهه نودیهــا و مردم قــرار گرفته اســت .دهه
نودیهایی که همیشــه مورد هجوم انیمیشــنها و آهنگهای نامتعارف
تفســیر میشــدند ،حاال خود را به گونهای به دنیا نشــان دادند که با اقتدار
در کنار رهبر انقالب ایستادهاند و به گونهای میخواهند جزو سربازان امام
زمان(عج) باشند.
حجتاالســام حســین حجامی که خود مجری سرود ســام فرمانده
اســت دراین نشست میگوید« :سرود سالم فرمانده مضمون دعای عهد
را دارد .به همین خاطر مورد توجه قرار گرفته است .در این سرود با سالم
بــه امام معصــوم یعنی امام عصر (عج) آغاز میشــود و قطعاً آقا جواب

میدهند ،اما گوش ما توان شنیدن جواب سالم آقا را ندارد .همانطور که
در زیــارت امــام رضا(ع) هم به آقا ســام میدهیم و جــواب میدهند اما
ما قادر به شــنیدن پاسخ امام نیستیم ».او درباره تأثیرگذاری این سرود بر
جامعه میگوید« :در این سرود چون از احساس و حماسه توأمان استفاده
شــده ،تأثیرگذاری بسیاری دارد .همین مســأله تلفیق حماسه و احساس
باعث شده خیلیها به این سرود رو بیاورند».
ëëنقشدستگاهنظامفرهنگیکشوردرموفقیتسرودسالمفرمانده
ســجاد صفارهرنــدی دیگر کارشــناس این برنامه نقــش نظام فرهنگی
کشــور را در موفقیت ســرود ســام فرمانده مؤثر دانســت و با بیان اینکه اگر
چنیــن حمایتــی نبود ،این مــوج ایجاد نمیشــد ،گفت:
اتفاقی که برای سرود سالم فرمانده افتاده برای برخی از
کارها که با بودجههای کالن هم ساخته شدهاند ،نیفتاده
است؛ بنابراین نمیتوان گفت که اگر از هر سرود دیگری
حمایت شود ،آن سرود موفق خواهد بود.
او ادامه می دهد :رسانه بستر گسترش سرود سالم
فرمانده بوده ،اما باید درک کنیم که پتانسیل و نیرویی
در درون این ســرود وجود داشــته اســت و این امکان را
داده کــه چنین موجی پیرامــون آن ایجاد شــود که این
موج را نمیشود با بازی و سرخط کردن قوا ایجاد کرد.
مدیر پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسالمی حوزه هنری با طرح این سؤال
که چرا ســرود ســام فرمانده مورد توجه و اقبال عمومی فراتر از انتظارها
قرار گرفته اســت ،به بررســی جنبــه محتوایی این ســرود پرداخت و اظهار
داشت :بخشی از موفقیت «سالم فرمانده» این است که بر خالف روندها
و ترندهای موجود فضای فرهنگی و رسانهای کشور عمل کرده است.
وی خاطرنشان کرد« :سالم فرمانده» بر خالف توصیههای رایج حوزه
فرهنگ عمل کرده و اینگونه نبوده است که محاسبهگرانه برای خود دایره
مخاطبانی را تعریف کند که فراتر از تیپ تعریف شــده هســتند و آنها را با
گذاشتن نشانهشناسی خاصی جلب و جذب کند.

بحثیدرضرورتتماشایتئاتردرسالنهایکوچکومحدود

درباره فیلم «گربهای خیابانی به نام باب»

در هــر مجموعــه ای از تاالرهای نمایشــی،
پنجرهای
یــک یــا دو تــاالر کوچــک هــم هســتند کــه
رو به دیوار
نیازمند توجه مخاطبان خود خواهند بود.
بــه هــر تقدیــر تئاتــر تئاتــر اســت و چــه در
تاالرهای بزرگ و چه در تاالرهای متوسط و
کوچک باید که جاذبهای برای دیدن داشته
باشــند و همیــن خــود یــک نکته مشــترک
اســت که دیدن و رفتن به این نوع تاالرهای
رضا آشفته
کوچکتــر را بــر مــا واجب میســازد و شــاید
منتقد
مهمتریــن دلیلش زحمت یک گروه باشــد
کــه با ماههــا وقت و تــاش آمدهاند خودی
نشــان دهند .این هم انگیزه مهمی اســت که کارشــان باری به هر
جهت نباشد.
بیاییــد کمی روشــن تــر و مصداقی تر منظورمــان را بررســی کنیم و
به دنبال یک نتیجه روشــن تر از این بررســی باشــیم .اگر بر حســب
تصــادف هــم ایــن نــوع تاالرهــا را انتخــاب کنید ،حتمــاً برایتــان به
مــرور نتیجهبخــش خواهد بود چون در ایــن تاالرهای کوچک اغلب
گروههــای تــازه کار و دانشــجو یــا گروههــای تجربی حضــور خواهند
داشــت .شــاید مهمتریــن دلیلــش هــم بــاال رفتــن اجــاره تاالرهای
نمایشــی باشــد که به ناچار این گروههای بدون حمایــت و درآمد را
بــه ســوی تاالرهای کوچکتــر برای ارائه آثارشــان خواهند بــرد .به هر
تقدیــر ،همیــن حضــور هم دال بــر این نکتــه حیاتی خواهــد بود که
اینهــا هم آمدهاند که دیده شــوند و این دیــدن زمانی ممکن خواهد
شــد که گروهی از مخاطبان عالقه مندی خود را با وقت گذاشــتن به
منظور دیدن چنین کارهایی اعالم کنند .این اعالم حضور با رفتن به
تاالرهــای کوچک که اتفاقاً از قیمــت بلیت ارزانتری هم برخوردارند
چنین منظوری را به تدریج محقق خواهد کرد.
کافی اســت این روزها ســری بــه کارگاه نمایش مجموعه تئاترشــهر
بزنید؛ در آن نمایش تجربههای اخیر اقتباسی از امیررضا کوهستانی
با کارگردانی حســین کاشفی اجرا می شــود .تجربه زیستن  4نسل از
دختــران و مــادران یک خانواده که چگونه در عشــق و فــراق زمان را
بــر خود ســپری کردهاند ،این خــود می تواند یک نمونه بــارز اثری با
انگیزههای تجربی باشــد چون حســین کاشفی و گروهش هنرمندان
شناخته شدهاند اما مدل متن و اجرا نوع دیگری است که با اجراهای
حرفه ای نمی تواند همخوانی داشــته باشــد .پــس این مواجهه یک
تجربــه متفاوت اســت .دیدن این نمایش نه تنها بیهوده نیســت که
اتفاقاً بسیار هم مفید خواهد بود .آشنا شدن با مدل های کوچکتری
از اجــرا کــه اتفاقاً به دلیــل برخــورداری از خالقیت و نــوآوری و ارائه
اندیشه های نوین بستر یک مواجهه جدی تر را فراهم ساخته است.
مخاطبــان در تئاتر به دنبال دیدن هســتند و این یعنی در ژرفای هر
شــکل و محتوایی بتوانند نفوذ کنند و اگر چنین نباشد ما برخوردار از
تئاتری در خور تأمل نخواهیم بود.
چندی پیش هم در تاالر کوچک مولوی یک نمایش به نام «چند تکه
لغــزان» از پژمان دادخواه دیدم .او دکترای فلســفه هنر دارد و گویا با
جمعی از دانشــجویانش این کار را بســته بود .باز هم می توانســت از
منظــر منطق و فلســفه به ناچاری یک گــروه از روزنامه نگارانی که در
شــرایط سیاســی به دنبال خروج از وطن هســتند ،ما را دقیق کند .هر
چند که می توانستیم با بستر کلی این موقعیت مخالفت کنیم؛ دست
کم نگارنده که خود ســی ســال تجربه روزنامه نگاری دارد میداند که
روزنامه نگاران خودخواســته به دنبال توقیف روزنامههایشــان نبوده
اند و قاعده چنین اســت اما حاال اگر اســتثنایی هم باشــد این دیگر از
مدار حدس و گمان هم بیرون نیست و دیگر جای مجادلهای نیست
اما روزنامهنگاران در کل با توقیف به هر دلیلی مخالفند هر چند عده
ای از ین فرصت برای خروج از کشور بهره مند شده باشند.
نتیجــه آنکــه در این تاالرهــای به ظاهــر کوچک ،در باطن می شــود
کارهای دقیق تر و ظریف تر و متفکرانه تری را یافت که نگاه به تئاتر
را در مــا تقویــت خواهد کرد .چنانکه نمایــش های مهمی چون یک
دقیقه سکوت کار آیدا کیخایی ،روبان سیاه است کار محمد مساوات،
تقاطع  2002کار محمودرضا رحیمی ،تجربه های اخیر کار امیررضا
کوهستانی ،کرگدن کار وحید رهبانی ،آقالیال کار مهرداد کورش نیا و...
در همین تاالرهای کوچک خوشنام و ماندگار شدهاند.

فیلــم «گربهای خیابانــی به نام باب» براســاس
یــک داســتان واقعــی ســاخته شــده و قصــهای
پیشنهاد
سرراســت دارد .از آن قصههایــی اســت کــه
اولــش بــا خودتــان میگوییــد معلوم اســت چه
میشــود و حدسهــای آخــر کاری میزنیــد ،اما
اینطــور نیســت .آنچــه ایــن قصــه سرراســت را
جــذاب میکند روایتــی کامالً انســانی و باورپذیر
اســت از ناکامی ،شکســت و درنهایت امیدی که
آذر برخورداری
میتواند هر کســی را دوباره به زندگی بازگرداند.
مستندساز
خالصــهاش کنــم در یک جمله کــه «فیلم از آن
فیلمهای حال خوب کن اســت ».حداقل من در
مورد من اینطور بود که وقتی به آخر فیلم رســیدم حس کردم رؤیاها
آنقــدر هــم دور از دســترس نیســتند و آدم میتواند هر طــوری و در هر
شرایطی که شده باز هم به رؤیاهایش فکر کند.
ایــن مهمتریــن آورده فیلم بــرای مخاطبش اســت .روایتی انســانی با
قصهای باورپذیر که گاهی حتی حس دلســوزی و ترحم آدم را نســبت
به شــخصیت اصلی داســتان
برمیانگیزانــد .در کنــار همــه
اینهــا نباید از بــازی درجه یک
لــوک تردئــوی در نقش جیمز
و بــاب در نقش باب صرفنظر
کــرد .یــک گربــه کــه بهخوبــی
یک انســان در نقــش خود فرو
رفتــه و بهتریــن بــازیاش را
ارائــه میکنــد .باب بــا کارهای
عجیب و غریبش یکی از نقاط
قــوت فیلم اســت و بــه همین
دلیــل اگر گربهدوســت باشــید
حتماً تــا انتها فیلم را با عالقه
زیاد دنبال میکنید.
«گربــهای خیابانی به نام باب»
را راجــر اســپاتیسوود ســال
 2016براســاس کتابی به همین نام نوشته جیمز بوئن ساخت و هنوز هم
بعد از گذشــت چند ســال این فیلم باز هم دیدن دارد .داســتان در لندن
میگذرد و شــما عالوهبر داســتان فیلم میتوانید جاذبههای گردشــگری
لنــدن از قبیــل اتوبوسهــای دو طبقــه قرمز و کیوســکهای تلفــن و ...را
ببینیــد و البتــه چهرهای واقعــی از آنچه بهعنوان آســیبهایی اجتماعی
کــف خیابانهای لندن بهصورت چشــمگیری وجود دارند و این واقعیت
ی است که ما شاید فقط دربار ه زیباییهایش شنیدهایم.
شهر 
 ëëکارگردان :راجر اسپاتیسوود
ëëنویسنده :تیم جان ،ماریا نیشن
ëëبراساس رمانی از جیمز بوئن

تاالرهای کوچک ،چشم انتظار حمایت مخاطبان

یک داستان واقعی در خیابانهای لندن

عکس
نوشت

پلیس ایتالیــا ،اثری از تیتیــان ،نقاش
مشــهور عصــر رنســانس ،را پــس از
نزدیــک بــه  ۲۰ســال کشــف کــرد .این
تابلــوی قــرن شــانزدهمی کــه «پرتره
مردی با کاله بره» نام دارد ســال ۲۰۰۴
میــادی ناپدید شــد و گمانهزنیهایی
وجــود داشــت کــه تابلــو بهطــور
غیرقانونــی به ســوئیس منتقل شــده
امــا مأموران پلیــس ایتالیــا تابلو را در
منطقــه پیمونت ایتالیا کشــف کردند.
منبع :ایرنا

بنویس شاید روزی به کار دیگران آمد
بنویس من خاک پای کسی نبودهام هرگز
بنویس چون چراغ واژگان افروختیم
تنها شدیم به ناگهان هر یک

هرمز علیپور

به مناسبت شهادت جانسوز ششمین خورشید فروزان
امامت امام جعفر صادق(ع)

هدایت در دشوارترین شرایط

عمر خالفــت امویان که مشــروعیت
دینی ،سیاســی ،و اجتماعی خود را از
مناسبت
دســت داده و جزایجــاد ترس ورعب
تکیه گاه دیگری برای ادامه نداشت،
ســرانجام با موج ســواری عباسیان و
همراهی مؤثــر تودههای مردم بویژه
ایرانیــان و ترکانغــز بــه پایان رســید
و منطــق شمشــیر در برابــر اراده و
خواســت امت شکست خورد .انتظار
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
از جو بهوجــود آمده آن بود؛ حال که
امویــان برکنار شــدهاند ،چــه بهتر که
حق به حقدار رسیده و فرزندان بالفصل رسول خدا(ص)
بهجای بنی اعمام آنان – عباسیان -برسرکار آیند .این بود
کــه تعدادی از رهبران قیام عمومی علیه ظلم وخشــونت
بنی امیه از جمله ابومســلم خراسانی برای بیعت به امام
صــادق(ع) مراجعه نمودند .امام صــادق(ع) اما با رصد
کامــل حوادث و شــناخت دقیق ابعاد جنبش به فراســت
میدانســت عباســیان بهگونهای صحنه آرایی کردهاند که
ســرانجام میوه جنبش ضد اموی در دامان آنان قرار گیرد
و هرگونــه تــاش برای تغییر مســیر طراحی شــده توســط
آنان بینتیجه خواهد بود .این بود که یاران را از مخاطرات
همراهی با عباســیان برحذر میداشــت .با روی کار آمدن
عباســیان  132-ه.ق ریــا یکــی از ارکان خالفت محســوب
شــده وبا شــیوههای ریاکارانــه رقیبان یکی بعــد از دیگری
حذف شدند.
عباســیان ،ابتــدا کوفــه را مرکز قــدرت خود قــرار دادند ،تا
تداعــی کنند کــه ادامه خالفــت امیرالمؤمنیــن علی(ع) و
دارای گرایش علوی هســتند .اما بــا روی کار آمدن منصور
دوانیقی مرکز خالفت عباســیان به بغــداد که ثقل مقابله
و ضدیــت بــا امویهــا محســوب میشــد انتقــال یافــت و
برخــاف دســتگاه خالفــت بنــی امیه ،غیــر اعــراب نیز در
دستگاه دیوانساالری عباســیان صاحب جاه و مقام شده
ومفهــوم امت جلــوه دیگری یافت .اما چیزی نگذشــت تا
آنکــه معلوم شــد این همه بر اســاس ریا و ســالوس بنیان
نهــاده شــده و زمینــهای بــرای تثبیــت قــدرت عباســیان و
استقرار خالفت بالمنازع آنان با حذف کلیه رقیبان بالقوه
و بالفعل اســت .لذا ابتدا داعیه دارانی همچون ابومســلم
خراســانی را با حیله گری به بغداد کشیده و جملگی آنان
را از سرراه برداشتند.
در ایــن شــرایط امــام صــادق(ع) با اغتنــام فرصت به نشــر
حقایــق دیــن پرداخته و به تربیــت اندیشــمندانی که حامل
اصــول مکتب بودنــد اهتمام ورزید ،تا آییــن محمدی(ص)
درکشــاکش تحریفها و اغتشــاش فکری گم نشوند .زیرا آن
حضــرت نیک میدانســت از آنجا کــه عباســیان کار هدایت
جنبــش ضد امــوی را رهبــری و هدایــت کردهانــد بخوبی به
عناصــر محــرک تودههــا واقــف بــوده و فرصت بــه کارگیری
مجدد آنها را نخواهند داد .همین هم شــد چرا که عباســیان
بالفاصلــه پــس از روی کار آمــدن در ژســتی آزاد اندیشــانه
زمینه ترویج همه فرقههای دینی وغیر دینی را فراهم آورده
و بیثباتی اعتقادی بیسابقهای را رواج دادند .در آن شرایط
بــا توجه به گســتره پهنــاور ســرزمینهای اســامی و اکثریت
داشــتن نومسلمانانی که خاطرهای از مسائل و حوادث صدر
اسالم نداشتند امری پر مخاطره به شمار میآمد.
در دوران منصور که عباسیان با خشکاندن ریشههای اموی
و از سرراه برداشتن مدعیانی همچون ابومسلم خراسانی
فراغت بال یافته بودند متوجه نهاد امامت شده وبا ایجاد
محدودیتها ابتدا ســعی کردند تا دسترسیها وارتباطات
امــام را محدود و بتدریج طرح حذف فیزیکی آن حضرت
را عملــی کننــد .این بــود که پس از آزار و اذیتهای بســیار
امــام صــادق(ع) را مســموم و به شــهادت رســاندند تا بر
دوام خالفت عباسی بیفزایند.
از ابن فضال نقل اســت که با شنیدن خبررحلت امام نزد
ام حمیــده رفتــم تا تســلیت دهم .او گریســت ،من هم به
گریــه او گریســتم .بعد گفت؛ اگــر ابو عبــداهلل را میدیدی
چیــزی شــگفتانگیز مشــاهده میکــردی .وی در بســتر
مرگ چشــم گشــود و فرمود :هرکس را با ما خویشــاوندی
دارد گــرد آورید ،همــه را گرد آوردیم .بدانها نگریســت و
گفت :شفاعت ما به کسی که نماز را سبک شمارد نخواهد
رسید .ســپس فرمود هرکس هرچه خدا به او داده قناعت
کنــد بینیــاز خواهد بود وآنکــه دیده به مــال دیگری دوزد
مستمند میمیرد.

