
گزارش
در نهایت مردم باالترین داور هستند

 حنجره طالیی لرستان 
قهرمان »عصر جدید« شد!

علی نظری طوالبی نوجوان خوش قریحه کوهدشتی 
با صــدا و قدرت و تکنیک مثال زدنی اش همانطور 
که مــردم از ماه ها قبل بــه ویژگی های متفاوتش 
پی برده بودند، در نهایت قهرمان دور ســوم مسابقه 

استعدادیابی تلویزیونی »عصر جدید« شد.
تاریخ نشــان داده و اثبات کــرده که همواره مردم 
بهترین داور هستند. زمانیکه تفکر جمعی به سمتی 
ســوق داده می شود،  یعنی یک پدیده یا رویدادی، 
نظــر توده را به خود جلب کرده اســت. این جلب 
توجه کــه در طی زمان به تحلیل ذهنی میلیون ها 
نفرـ  ســاعت منتهی می شــود، یعنی این حجم از 
تحلیل در این حجم از کثرت بر روی یک موضوع یا 
سوژه واحد متمرکز و نتیجه گیری می کند. ازاینرو 
رای و نظــر مردم همواره دقیق ترین و نزدیک ترین 
نظر در خصوص یک رویداد یا پدیده بوده اســت. 
البته کــه در این فرآیند خــاص طوالبی و »عصر 
جدید« عناصری همچون داورها و کارشناســان و 
مجری از یک سو و محرک  هایی همچون موسیقی 
و خوانش صحیح و شرایط سنی و حتی جغرافیایی 
از ســوی دیگر به عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده 
بــرای همــان تحلیل ذهــن جمعــی، مهمترین  
فاکتورهای خروجی و رای نهایی مردم را تشــکیل 
می دهند. به همین دلیــل همواره در نهایت مردم 
در اینچنین مــواردی بهترین تصمیم و قضاوت را 

ارائه می دهند. 
باالخره فینــال رقابت های »عصــر جدید« هم به 
پایان خود رســید و »علی نظری طوالبی« نوجوان 
خوش قریحه کوهدشتی با صدا و قدرت و تکنیک 
مثال زدنــی اش همانطور که مردم از ماهها قبل به 
ویژگی هــای متفاوتش پی بــرده بودند، در نهایت 
قهرمان دور سوم مســابقه استعدادیابی تلویزیونی 
»عصر جدید« شد. با پایان رای گیری مردمی فینال 
عصر جدید علی طوالبی پدیده خوانندگی این دوره 
توانست با کسب بیش از ۵ میلیون و ۵۶۳ هزار رای 
قهرمان این دوره از مسابقات شود. گروه »پهلوانک 
های ایران زمین« با کســب بیش از ۴ میلیون رای 
در جایگاه دوم قرار گرفتنــد و پیمان ابراهیمی از 

اصفهان با بیش از ۳ میلیون رای سوم شد.
از زمانــی که اولین برنامه و اجــرای علی طوالبی 
در برنامــه »عــص جدیــد« به صحنــه رفت و از 
تلویزیــون پخش شــد، فیلم اجرایــش در فضای 
مجازی به شکلی گسترده پخش و بعد از آن دیگر 
ویدیوهایش هم در دنیای مجازی به سرعت وایرال 
می شد. طوالبی بخصوص در اجرای بخش فینال با 
حسن انتخاب اثری فوق العاده سنگین و تکنیکی از 
همایون شــجریان، توانایی خود در آواز و موسیقی 
ایرانی و اجرای تحریرهای دشــوار را به رخ داوران 

و مردم کشید.
تجربه بخصوص در زمینه موســیقی نشــان داده 
که هرزمان به ســرعت یک خواننــده روی زبان ها 
می افتد و ویدیوهایش توســط مردم و ســایت ها 
دســت به دست می شوند، از دو حال خارج نیست. 
یعنی اینکه این خواننده آمده که برای ســال های 
ســال بماند یال اینکه آمده تــا زود هم برود. ولی 

مساله این دو رویه چیست؟
یک دســته از خوانندگان هســتند که به واسطه و 
حمایت برخی سایت ها و تهیه کنندگان و مافیاهای 
موسیقی به مارکت موسیقی عرضه می شوند. اکثر 
این دســته از خوانندگان، چون کمتــر با اتکاء بر 
اســتعداد هنری خود و بیشــتر با تکیه بر مافیا و 
حمایت یک سرمایه گذار آمده تا به زور هم که شده 
بر مارکت موسیقی تحمیل شــود، اما اینجا چون 
در نهایت تعیین کننده اول و آخر، مردم هســتند، 
آ» خواننده اگر در خود اســتعدادی شــگفت انگیز 
نداشــته باشــد، هرچند هم که از ســوی مافیای 
موسیقی رویش ســرمایه گذاری شود باز هم دوام 
نخواهد آورد و خیلی زود از مارکت موســیقی پس 
زده خواهد شــد. امکان نــدارد خواننده ای بیاید و 
در موســیقی بماند و حداقل یک ویژگی یا توانایی 

خاص نداشته باشد.
دسته دوم هم که کامال معلوم است، آن خوانندگانی 
هســتند که تنها با پشــتوانه توانایی و مهارت های 
خود توانســته اند باال بیایند که البتــه در مراحل 
بعدی موفقیت شــان با حمایــت برنامه هایی چون 
»عصر جدیــد« یا حمایت ســازمان ها و نهادهای 
مرتبط، روند موفقیت شان تداوم می یابد. این دسته 
چــون با اســتعداد و توانایی هــای الزم به مارکت 
موسیقی آمده اند، حتما می مانند چون مردم آن ها 

را می پسندند و این یعنی تمام ماجرا.
و این یعنی تمام هرآنچه که هنرمند به آن می رسد 
که از محبوبیت و شهرت و ثروت و هرآنچه که قابل 
تصور باشد را از مردم می گیرد و اینجاست که خواننده 
یا هر هنرمند و ســلبریتی بایــد این مهم را مدام بر 
خود یادآوری کند که مــن هرچه دارم از این مردم 
است و مدام باید خود را خدمتگذار این مردم بدانم. 
درصورتیکه متاسفانه بسیاری از همین سلبریتی ها 
به محض اینکــه اعتبار و ثروت و شهرتشــان را از 
همین مــردم می گیرند، به فاصله کوتاهی همه چیز 
را فراموش کرده و به همین مردم پشــت می کنند. 
البته باالخره هر هنرمندی با مردم نباشد خیلی زود 
نتیجه پشت کردن به بزرگترین حامی خود را با تمام 
وجود لمس، احساس و درک خواهد کرد.  فارس

یادداشت

یـک غدیرپـژوه معتقد اسـت غدیـر قصه ای یکبـار مصرف 
و جشـنی یـک روزه نیسـت بلکـه ماجرایـی برای همیشـه 

است.
بـه گـزارش تسـنیم، روز عیـد غدیـر مصـادف بـا هجدهم 
ذی الحجـه از مهمتریـن رویدادهـای تاریـخ اسـالم و بلکه 
کل تاریـخ انبیـای الهـی اسـت. در ایـن روز آخریـن فـرد 
بزرگـوار از سلسـله ی انبیـاء مأموریـت پیـدا کـرد تـا تمام 
ودیعه هـای رسـوالن گذشـته و تمـام علـوم خود را رسـماً 
بـه اولیـن وصـّی خویـش و اولین امـام امت انتقـال دهد و 
آغـاز این کار، بـا اعالن رسـمِی امیرالمؤمنین علیه السـالم 

بـه عنـوان امـام، ولـّی و خلیفـه ی نبی شـکل گرفت.
دکتـر  بـا  برکـت  و  خیـر  پـر  روز  ایـن  مناسـبت  بـه 
و  شـیعه  کتـاب  مجلـه  سـردبیر  طالعـی،  عبدالحسـین 
کارشـناس علـوم قـرآن و حدیـث بـه گفت وگو نشسـتیم. 
وی از جملـه اندیشـمندانی اسـت کـه سـال ها دربـاره ی 
انجـام داده اسـت؛ دو کتـاب  موضـوع غدیـر تحقیقاتـی 
درس هایـی از خطبـه غدیریه و اندیشـه مهدویت در جهان 

معاصـر از آثـار اوسـت.
وی معتقـد اسـت بـرای پرداختـن بـه موضوعـات دینـی 
همچـون غدیـر ابتدا بایـد آن مفهوم را از معانـی و تعاریف 
بی ربـط تنزیـه کنیـم و بعد بـه تبیین آن بپردازیـم. بر این 
اسـاس، بـرای پرداختـن به غدیر باید به این سـؤال پاسـخ 
دهیـم کـه »غدیر چـه نیسـت؟«؛ به عنـوان نمونـه، غدیر 
قصـه ای یکبـار مصـرف و جشـنی یـک روزه نیسـت بلکـه 
ماجرایـی بـرای همیشـه اسـت. مشـروح ایـن گفت وگو را 

در ادامـه می خوانیـد.
***

* تاکنـون از زایه نـگاه متعـددی بـه جریـان غدیر 
پرداختـه شـده اسـت. برداشـت شـما از مسـئله 

چیسـت؟ غدیر 
ابتـدا عـرض کنم مـا در مسـائل دینـی دچـار عارضه های 
متعـددی شـدیم. ایـن عارضـه عبارتنـد از افزایـش عرضه 
نسـبت به تقاضا، عارضـه ی فراوانی مطالـب و بیان مطالب 
ناسـنجیده و ناپختـه؛ از ایـن رو بـه جـای اینکـه بخواهیم 
مطالـب اصیـل و مسـتند را مطـرح کنیم، مطالب سسـت 
و ناقـص زیـادی در ذهـن مخاطبـان انباشـته می کنیـم. 
پـس ابتـدا بایـد تکلیـف خـود را بـا آموزه هـای ناتمـام و 
سسـت مشـخص کنیم. در مباحـث علمـی از این صحبت 
می شـود کـه ایـن پدیده چیسـت؟ امـا من از اینجا شـروع 
می کنـم »چـه نیسـت«؟ بـا ایـن نـگاه، سـؤال می کنیـم 
غدیـر چـه نیسـت؟ اگـر ایـن مسـئله معلـوم شـود، گام 

بزرگـی در آمادگـی ذهن برداشـتیم.
بـه  یـا منحصـر  1. غدیـر، ماجرایـی منحصـر در شـیعه 

بلکـه عیـد بشـریت اسـت. سـادات نیسـت 
2. غدیـر، ماجرایـی بـرای تفرقه افکنی بین شـیعه و سـنی 

نیسـت بلکـه می تواند نقطه اتحاد شـیعه و سـنی باشـد
روزه  یـک  و جشـنی  یکبـار مصـرف  قصـه ای  غدیـر،   .۳

اسـت. بـرای همیشـه  ماجرایـی  بلکـه  نیسـت 
۴. غدیـر، یـک بحـث کالمـی یـا اعتقـادی کـه عـده ای 
خـاص بـه آن ُعلقـه خاصـی داشـته باشـند، نیسـت بلکـه 
بسـتری کاربـردی جهـت اسـتخراج سـبک زندگـی بـرای 

اسـت. عمل 
۵. غدیـر، بحـث دینـِی صـرف نیسـت بلکـه بـه ادبیـات و 
هنـر و در کل، بـه علـوم انسـانی مـا گـره خـورده اسـت؛ 
نمی تـوان بـا نادیـده گرفتـن غدیر دربـاره ی هیچ کـدام از 

اینهـا حـرف زد.
۶. غدیـر ماجرایـی بی ارتبـاط بـا قرآن نیسـت بلکـه هرکه 
می خواهـد قـرآن را بفهمـد،  بایـد غدیر را در نظـر بگیرد و 

بـه طـور جدی بـه آن بهـا دهد.
اگـر بخواهیـم دربـاره »غدیر چه نیسـت« سـخن بگوییم، 
همیـن طـور بایـد ادامه دهیـم؛ اتفاقـاً هراندازه این سـؤال 
را بهتـر پاسـخ دهیـم،  تکلیـف مـا بـا غدیـر و خودمـان و 
می توانیـم  بهتـر  و  می شـود  روشـن تر  مخاطبان مـان 
چشـم مان را بـاز کنیـم تـا بفهمیـم به کدام سـمت و سـو 

می رویـم.
خیلـی  کـه  می کنیـم  ترسـیم  تابلوهایـی  در  را  غدیـر 
می کننـد،   نـگاه  تابلوهـا  آن  بـه  وقتـی  بیننـدگان  از 
می گوینـد بـه مـا ارتباطـی نـدارد؛  چـرا کـه ایـن تابلوهـا 
معنـای  تحریف کننـده  و  مشـکل زا  و  محدودیت آفریـن 

اصلـی غدیـر اسـت. بـه عبـارت دیگـر بـه جـای اینکـه از 
غدیـر تعریـف ارائـه دهیم،  تحریـف انجام دادیـم. ما مأمور 
بودیـم پیـام غدیر را به درسـتی به جهانیان ارسـال کنیم.

* بـه نظر شـما اگـر بخواهیـم نگاهی کاربـردی به 
غدیر داشـته باشـیم، از چـه منظـری ورود کنیم؟

یـک  غدیـر  کـه  اسـت  ایـن  پاسـخ  اصـل  اعتقـادم،  بـه 
روز یـا یـک رویـداد و یـا یـک ماجـرای کالمـِی تاریـخ 
مصرف گذشـته نیسـت. غدیـر یـک سـرگرمی و پـر کردن 
اوقـات فراغـت نیسـت بلکـه یـک سـبک زندگـی اسـت. 
پیامبـر صلـی اهلل علیـه و آله هفتـاد روز قبل از رحلتشـان 
آن هـم در یک جمعیـت بی نظیر سـخنرانی کردند. در آن 
زمـان فرهنـگ مکتوب زیـاد روال نبود لذا یک سـخنرانی 
وسـیع سراسـری، حکـم وصیت نامـه پیدا می کنـد که باید 
همـه بشـریت بـه آن توجه کنند. ما بشـریت را نسـبت به 

اسـالم سـه گـروه می کنیم:
یـک گـروه، آنهایی هسـتند که اعتقـاد به حقانیـت پیامبر 
بـر  خـدا  حجت هـای  عنـوان  بـه  علیهم السـالم  ائمـه  و 

بندگانـش دارنـد.
گـروه دوم، آنهایی هسـتند کـه مسـلمانند و دل به پیامبر 
و آموزه هـای وحیانـی ایشـان دوختند؛ خیلی بـا اهل بیت 
کاری ندارنـد، امـا در عیـن حـال ایشـان را حجـت خـدا 

نمی داننـد.
گروه سـوم،  آنهایی که مسـلمان نیسـتند و دنبال حقیقت 

اسـالم و یا حتی اسالم سـتیزند.
هـر کـدام از ایـن گروه هـا را در نظـر بگیریـم،  آیـا نبایـد 
بدانـد اسـالم چیسـت تا بخواهـد پیروی یا دشـمنی کند؟ 
وقتـی بخواهـد اسـالم را بفهمـد، یـک ضـرورت عقالنـی 
اسـت. وقتـی اینها باید اسـالم را بشناسـند، آیـا می توانند 
خطبـه پیامبـر را کـه جنبه وصیـت دارد، نادیـده بگیرند؟ 
ایـن کار شـدنی نیسـت همچنـان کـه نمی تواننـد قـرآن 
را نادیـده بگیرنـد. قـرآن، محـور مطالعـات شـیعه و اهـل 
تسـنن و سـایر فرقه هایـی که دلبسـته به قبله مشـترکند 
و یـا آن عـده کـه نامسـلمانند اسـت. خطبـه غدیر شـبیه 
جایـگاه قـرآن دارد؛ از ایـن جهـت که باید آن را شـناخت؛ 

لـذا غدیـر کاربردی اسـت.
گروه هـای  بـا  اسـالم  اکنـون  اینکـه  دیگـر  نکتـه 
خشـونت طلبی مثـل داعـش، القاعـده و سـایر گروه هـای 
تکفیـری شـناخته می شـود. آثـار تفکـرات تکفیری هـا تـا 
بسـتر جهان را در بر گرفته اسـت. آیا اسـالم این اسـت یا 
بیـان دیگـری می شـود مطرح کـرد؟ با تبییـن دقیق غدیر 
می تـوان بـه مبـارزه فکـری بـا امثـال داعـش پرداخـت؛ 
چـرا کـه در خطبـه غدیـر بیانـی از اسـالم می بینیـم کـه 
تمـام بافته هـای ایـن گروه هـا را پنبـه می کنـد و نشـان 
می دهـد کـه آنهـا خودشـان را منتسـب به اسـالم کردند. 
حـاال انگیزه هـا چیسـت و حامیـان آنها کیسـت بمانـد، اما 
همیـن مقـدار کـه آنهـا ارتباطـی با اسـالم ندارنـد، مهم و 

اساسـی اسـت. بنابرایـن اگـر تبیین دقیقـی دربـاره غدیر 
داعـش  مثـل  تکفیـری  گروه هـای  می گرفـت،   صـورت 
اینچنیـن قد علـم نمی کردنـد. البته کاربردی بـودن غدیر 

منحصـر در ایـن مسـئله نیسـت.

بـرای  غدیـر  جریان شناسـِی  کنـار  در  البتـه   *
امیرالمؤمنیـن  فضیلـت  و  اسـام  حقیقـت  فهـم 
هـم  نهج الباغـه  مثـل  منبعـی  علیه السـام 

اسـت. داده  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  خیلی هـا 
همیـن طـور اسـت؛ منتهـا مـن قصـد داشـتم از زاویه نگاه 
غدیـر بـه مسـائل بپـردازم، وگرنـه ایـن کتـاب شـریف، 
امیرالمؤمنیـن  فضیلـت  فهـم  بـرای  گرانبهـا  گنجینـه ای 
بخوانیـم،  سـبک  را  نهج البالغـه  اگـر  اسـت.  علیه السـالم 
زندگـی اسـالمی را می بینیـم؛ مـا در ایـن کتـاب شـریف 
روش هـای  علیه السـالم  امیرالمؤمنیـن  کـه  می بینیـم 
پیـش  آنجـا  تـا  و  می کننـد  تصویـر  را  اخالقـی  زیبـای 
مـی رود کـه در خطبـه 192، مشـهور بـه خطبـه قاصعـه 
مطلبـی  بـر  بخواهـد  کسـی  اگـر  کـه  دارنـد  تصریـح 
تعصـب نشـان دهـد، خـوب اسـت کـه آن را در مـکارم 
اخـالق نشـان دهـد و نسـبت بـه مـکارم اخـالق غیـرت 
بـه خـرج دهـد. َمشـی اخالق مدارانـه ی امیرالمؤمنیـن را 
جنگ هـا  دربـاره  مثـاًل  می بینیـم؛  نهج البالغـه  در  بارهـا 
شکست شـان  و  شـدید  جنـگ  وارد  وقتـی  می فرمـود 
دادیـد،  افـرادی را کـه پشـت بـه جبهـه می کننـد و پـا به 
فـرا می گذارنـد یـا زخم خورده هـا را حـق نداریـد بکشـید. 
کشته شـده ها را ُمثلـه نکنیـد. بعـد می فرمـود وقتـی بـه 
سـراپرده دشـمن رسـیدید،  پـرده ای را ندریـد، بی اجـازه 
وارد خانـه ای نشـوید،  چیـزی از امـوال آنهـا را برنداریـد،  
جـز آنچـه در اردوگاهشـان یافتیـد. زنـان را آزار نرسـانید 
 هرچنـد آنهـا آبـروی شـما را بریزنـد و امیـران شـما را 

دشنام گویند.
از زوایـه حقوقـی نـگاه کنیـم؛ اکنـون ایـن سـؤال در دنیا 
مطـرح اسـت کـه کـدام مکتـب، مکتـب بهتـری اسـت. 
مکتبـی را بهتریـن مکتـب می داننـد کـه حقـوق مقابل را 
بـه رسـمیت بشناسـد و بـرای مخالـف نیـز حقوقـی قائـل 
شـود. یـک زمانـی اسـت دربـاره بعـد از رنسـانس صحبت 
می کنیـم کـه چهارصد سـال دربـاره حقوق بحـث کردند، 
امـا یـک وقتی دربـاره صـدر اسـالم صحبـت می کنیم که 
1۴00 سـال از حیـات آن می گـذرد؛ یعنـی آن زمـان کـه 
تـازه جامعـه از فرهنـگ جاهلـی خـارج شـده،  یـک حرف 
دیگـری اسـت. در آن زمـان موضـوع حقـوق مهجـور بـود 
و کسـی بـه آن فکـر نمی کـرد؛ بـه عنـوان نمونـه قاسـم 
بـن سـاّلم از عالمـان اهل سـنت در قـرن سـوم، در کتاب 
األمـوال خـود نقل می کنـد فـردی نـزد امیرالمؤمنین آمد 
و گفـت فـالن فـرد از خـوارج اسـت و بـه شـما دشـنام 
می گویـد. حضـرت فرمـود بـه او پاسـخ بـده. گفـت شـما 
را تهدیـد بـه قتـل کـرده اسـت. حضـرت فرمـود مـن در 

مقابـل کسـی کـه اقـدام بـه کشـتن مـن نکـرده اسـت، 
اقدامـی نمی کنیـم. آنهـا سـه حـق بـر گـردن مـا دارنـد: 
اول اینکـه بـه مسـاجد مـا می آیند و مـن اینهـا را از ورود 
در مسـاجد منـع نمی کنـم تـا زمانـی کـه نـام خـدا را بـر 
زبـان می آورنـد. دوم اینکـه از درآمـد عمومی محرومشـان 
نمی کنـم، تـا زمانـی کـه دستشـان همـراه ماسـت سـوم 
اینکـه تـا زمانـی کـه با مـا نجنگنـد،  بـا آنهـا نمی جنگیم. 
ایـن در حالـی اسـت که ایشـان هم بـه لحاظ علـم لدنی و 
نیـز علـم سیاسـت می دانسـت که آنها دشـمن هسـتند و 
در تمـام مرام هـای سیاسـی، نابود کـردن دشـمنان بالقوه 
یکـی از حقـوق مسـلم حاکم اسـت، اما ایشـان از این حق 
مسـلم حاکم چشـم می پوشـد و حتـی به دسـت همین ها 

شـهید می شـود.

* ممنـون؛ یکـی از نقـاط مغفـول خطبـه غدیـر، 
فرازهـای مربـوط بـه امـام عصـر عجـل اهلل تعالـی 
فرجه اسـت کـه بـا عنـوان مهدویت می شناسـیم. 
دربـاره دالیل بیـان این فرازها صحبـت می فرمایید.

وقتـی می گویـم بیـان رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آلـه 
در غدیـر حکـم وصیـت دارد، بـرای این اسـت که ایشـان 
و  اسـت  کـرده  اشـاره  صحنـه  دو  بـه  خـودش  از  پـس 
بیـن ایـن دو صحنـه را بـا دو خـط روشـن ترسـیم کـرده 
اسـت. وقتـی دو تـا نقطـه روشـن و اساسـی از یـک خـط 
ترسـیم شـد،  ترسـیم آن خط کار دشـواری نیسـت. نقطه 
اولـی کـه ترسـیم می شـود، مربـوط بـه روزهـای پـس از 
فقدان شـان و دربـاره ویژگی هـای امیرالمؤمنیـن اسـت و 
ایـن خصلت هاسـت کـه شـئون مختلـف علـوی را تبییـن 
می کنـد تـا معلـوم شـود اگـر فـردا روزی اختالفـی پیش 
آمـد، اختـالف بـر سـر حکومـت نیسـت؛ پیامبـر صلی اهلل 
علیـه و آلـه اقیانوسـی از معرفـت را از امیـر مؤمنـان بـه 
مـردم معرفـی می کنـد تـا بفهمند چگونـه راه رسـول اهلل 

را ادامـه دهنـد.
امـا ایشـان بـه عنـوان رسـول خاتـم دومیـن نقطـه ای که 
قـرار می دهنـد،  مربـوط به آینـده امت اسـت. ایشـان این 
آینـده را می بینـد و از آن خبـر می دهـد. از اینجـا شـروع 
می شـود أاَل إِنَّ خاتَـَم األْئَِمـِة ِمنَّـا الْقائِـَم الَْمْهـِدی؛ آگاه 
باشـید، همانـا آخریـن امام، قائم مهدی از ماسـت سـپس 
ویژگی هـای امـام عصـر را بیـان می کنـد؛ مثـاًل می فرماید 
ُه الُْمـْدِرُک بِـُکلِّ ثـاٍر الِْولِیـاِءاهلل؛ هرجـا خـون اولیایـی  َـّ إِن
ریختـه شـده باشـد، منتقم تمـام ایـن خون ها اسـت. این 
انتقـام هـم بـرای کینه کشـی و ... نیسـت بلکـه انتقـام از 
فرهنـگ منحـّط آنهاسـت کـه فرهنـگ سـایر ادیـان الهی 
را تحـت تأثیـر قـرار دادنـد. صرفـاً  قصاص ظاهری نیسـت 
بلکـه احیـای فرهنـگ اولیا از ابتـدای خلقت تا انتهاسـت. 
او  یعنـی  ُمْختـاُره؛  َو  ِخَیـَرُةاهلل  ُه  َـّ إِن أاَل  می فرمایـد  بعـد 
او  اسـت.  او صاحب اختیـار  از جانـب  و  برگزیـده ی خـدا 
بـرای مأموریتـی بزرگ جهت گسـتراندن عـدل در جان و 
جهـان آمـده شـده اسـت. نهایـت کار مصلحان این اسـت 
کـه عـدل را در گوشـه ای از جهـان مسـتقر کننـد، امـا 
امـام، عـدل و عدالـت را در تمـام جهـان و جان ها مسـتقر 
می کنـد. بعـد ادامـه می دهنـد او همـواره غلبـه می کند و 
ُه الغالِـَب لَُه  َـّ هیـچ کسـی بـر او پیـروز نخواهد شـد. أاَل إِن

َعلَْیِه. َوالَمْنصـوَر 
از ایـن فرازهـا مبتنـی بـر درس هـای غدیـر یـک نکتـه 
و  اهلل  نبـوت رسـول  فهـم  راه صحیـح  دارد:  هـم وجـود 
توسـط  و  نبـوی  آموزه هـای  تـداوم  بـا  خاتمیـت،  سـّر 
کاربـردی  پشـتوانه  می گیـرد.  صـورت  امامـت  جریـان 
کـردن آموزه هـای دیـن،  مسـئله ی امامـت اسـت. تمـام 
امـام  کـه  می رسـد  آخـرش  نقطـه ی  بـه  زمانـی  اینهـا 
عصـر عجـل اهلل تعالـی فرجـه ظهـور کنـد. وقتـی پیامبـر 
صلـی اهلل علیـه و آلـه بـه ماجـرای مهدویـت می پردازنـد ، 
یعنـی ای بشـریت، شـما آینـده ی زیبایـی پیـش رو دارید 
کـه بایـد آن را قـدر بدانیـد. ایـن آینـده ی زیبـا تـا آنجـا 
بالَمهـدِی  ـُرُکم  اُبَِشّ فرمـود  پیامبـر  خـود  کـه  زیباسـت 
بشـارت  مهـدی  بـه  را  شـما  یعنـی  اَُمّتـی؛  فـی  یَبَعـُث 
می دهـم کـه در ایـن امـت مبعـوث می شـود. در واقـع به 
مـا می گوینـد اگـر قصـد داریـد منتظـر حقیقـی باشـید،  
جـان  در  غیبـت  زمـان  همیـن  از  را  انتظـار  ایـن   بایـد 

خودتان تجلی ببخشید.
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دو رویکرد مهم پیامبر »ص« در خطبه غدیر 

غدیر جشنی یک روزه نیست

حمید منوچهری که کتاب صوتی نهج البالغه را خوانش کرده، معتقد اســت، در 
آثار نمایشــی  به امام علی )ع( بسیار پرداخته شــده اما نسبت به عظمت کالم 

حضرت موال )ع( در نهج البالغه کم کاری شده است.
حمید منوچهری ـ گوینده و بازیگر پیشکسوت رادیو ـ بیش از شصت سال است 
کــه در رادیو و در زمینــه نمایش های رادیویی فعالیت می کنــد. اخیرا از کتاب 
صوتی نهج البالغه با صدای او رونمایی شــده و به زودی در اختیار مخاطبان قرار 
می گیرد. منوچهری که خود را از عاشــقان حضرت علــی )ع( می داند، خوانش 
نهج البالغه را ســعادتی می داند که نصیب او شــده و از این کار بســیار راضی و 

خشنود است.
این گوینده پیشکســوت درباره عشــقش به امام علی )ع( و شروع خوانش کتاب 
نهج البالغه به ایســنا گفت: نزدیک به حداقل هفتاد سال است که عاشق حضرت 
موال هســتم و همیشه چنین فکری را داشتم اما عملی نمی شد تا اینکه یک روز 
در ســال ۸۳ یک جوان نازنین جانباز به استودیو نقش جهان آمد و پیشنهاد این 
کار را به من داد. این جوان مقدار هزینه ای که برای این کار در اختیار داشت را 
عنــوان کرد و گفت برخی نپذیرفته اند که با این هزینه این کار را انجام دهند اما 
من گفتم خیلی هم خوب و مناسب است. گفتند اگر احیانا کار عایدی هم داشته 
باشد، خرج ایتام می شود. متاسفانه ما دیگر زیاد این جوان نازنین را ندیدیم. به او 
گفتم من از روی یک ترجمه  کار نمی کنم و می خواهم چند ترجمه از نهج البالغه 
حضرت موال را کنار هم بگذارم و از روی آن ها بخوانم. من دوســت داشــتم که 

حتما زبان عربی اش هم باشد، اما نشد.
منوچهری افزود: تقریبا در ســال ۸۸ کار ضبط تمام شد. ما با چند مدیر صحبت 
کردیــم اما هربار به دالیلی کار انجام نمی شــد. تا اینکــه مدیریت جدید رادیو 
نمایش آقای محســن سوهانی آمد. وقتی با ایشان صحبت کردم گفت که خیلی 
خوب اســت که این کار تمام شده. کار ضبط که بر عهده من بود تمام شده بود 
اما کارهای موســیقی و تنظیم و ... باید انجام می شــد. آقای سوهانی با یکی از 
دوستانشان، دکتر حقیقی از بزرگان دانشگاه عالمه، صحبت کرد و این دو نازنین 

بزرگوار گفتند ما این کار را می کنیم. یک سازمان دیگر هم در این کار همکاری 
داشت که االن خاطرم نیست. در هر صورت کار انجام شد. رونمایی این کار همراه 
با مراسم بزرگداشتی که برای من گرفتند روز شنبه در دانشکده عالمه طباطبایی 
در دهکده المپیک با حضور چند تن از اهالی رادیو و چند روحانی، برگزار شــد. 
البته هرگز راضی به برگزاری بزرگداشــت برای خودم نبودم اما دوستان رادیو و 

آقای سوهانی به من لطف داشتند.
او بــا بیــان اینکه این کتاب وزیــن و بزرگ هنوز کارهای زیــادی دارد که باید 
انجام شــود، عنوان کرد: ان شــاءاهلل به حق موال به زودی کتاب دســت مردم 
شریف خواهد رســید. گفته ام بقیه کارهایش هم زودتر انجام شود که اگر احیانا 
حقیر نبودم، کار دوصدایی نشــود و اگر موردی بود خودم در خدمتشان باشم و 
انجام دهم. من آرزویم این بود که این کار انجام شــود و شد. ان شاءاهلل وقتی به 
سرمنزل مقصود رسید، اگر احیانا درآمدی داشته باشد خرج ایتام خواهند کرد.

منوچهری در پاسخ به پرسشی درباره لزوم پرداخت مناسب و فاخر به شخصیت 
واالی حضرت علی )ع( و واقعه غدیر خم در آثار نمایشــی، گفت: نمی توان گفت 
که به حضرت علی )ع( در آثار نمایشی کم پرداخته شده اما عظمت کالم حضرت 
موال که می گویند نهج البالغه برادر قرآن می تواند باشــد، در آثار نمایشی مهجور 
واقع شــده اســت. دلیلش را نمی دانم اما به هر جهت این سعادت نصیب ما شد. 
بنده در طول ســال هایی که در رادیو بودم،  در زمان ورود و خروجم، همه یک 
کالم از زبان من شــنیدند و آن نام مقدس حضرت موال بوده است. خود حضرت 
رسول )ص( می فرمایند ما یک نور هستیم که از طرف خداوند بر ما حلول کرده 
اســت. این نور که از حضرت رسول)ص( شروع شــده و در حضرت مهدی )ع( 

خاتمه پیدا کرده است، یک نور واحد است.

دوست نداشتم اما نقش ابن لجم مرادی را هم بازی کردم
این هنرمند پیشکســوت با یادآوری خاطــره ای از ایفای نقش ابن ملجم مرادی 
افزود: در رادیو هم در مورد حضرت موال کم صحبت نکرده ایم. من خودم با وجود 
اینکه دوست نداشــتم، متاسفانه نقش کشنده حضرت موال، ابن ملجم مرادی را 
هــم بازی کــردم. زیباترین خاطره ام درباره این نقش این اســت که یک روز در 
تاکسی همراه با خانم مسنی نشسته بودیم و رادیو ماشین روشن بود. نمایش ما 
درباره امام علی )ع( که برای برنامه »خانواده« ضبط کرده بودیم، در حال پخش 
بود. من در این نمایش نقش ابن ملجم را بازی کرده بودم. این خانم پیر و نازنین 
با شــنیدن صدای من در نقش ابن ملجم مرادی، شروع کردند به توهین کردن 
به این شخصیت که البته جای توهین هم دارد. بنده سوال کردم مادر جان شما 
به کســی که این نقش را بازی کرده، دارید فحش می دهید یا ابن ملجم؟! گفت: 
من چه می دانم مادر جان! به هر حال این که دارد حرف می زند ابن ملجم است 
دیگر. خوشــحال شدم که حداقل توانستم کاری را انجام دهم و خباثت این آدم 

کثیف را اجرا کنم.
منوچهــری در پایــان گفت: از این دســت کارها کم نکرده ایم امــا با توجه به 
عظمت کتاب نهج البالغه، درباره پرداختن به کالم حضرت موال، کم کاری شــده 
اســت. چند تا ترجمه داریم و چیز دیگری نداریــم. این ترجمه ها هم به حدی 
قطور اســت که کســی نمی تواند درباره اش کار کند. بنده هم اندازه سوادم کار 
کــردم. ولی حاال که نهج البالغه به زبان فارســی و به صــورت صوتی درآمده، از 
طریق تکنولوژی هایی که امروز در اختیار جوانان اســت، به راحتی در دسترس 
قرار می گیرد. مردم با شــنیدن این کتاب، از فرمایشــات حضرت موال)ع(  لذت 
خواهنــد برد؛ چون تمامی کلمات حضرت موال زندگی ســاز اســت و همه اش 
 زیباســت. آرزو می کنــم دعای حضــرت موال به خصوص در حق شــما جوانان 

مستجاب شود.

حمید منوچهری؛ از خوانش 
نهج البالغه تا ایفای نقش ابن ملجم

علیرضا سپهوند


