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 بخش هايي 
از خطبه غدير

اي مردم، خداوند دين شما را با امامت او كامل نمود، 
پس هر كس اقتدا نكند به او و به كساني كه جانشين 
او از فرزندان من و از نس��ل او هستند تا روز قيامت و 
روز رفتن به پيشگاه خداوند عزوجل، چنين كساني 
اعمالش��ان در دنيا و آخرت از بين رفت��ه و در آتش 
دائمي خواهند بود. عذاب از آنان تخفيف نمي  يابد و 

به آنها مهلت داده نمي  شود. 
اي مردم، اين علي اس��ت كه ياري كننده  ترين شما 
نسبت به من و سزاوارترين شما به من و نزديك ترين 
شما به من و عزيزترين ش��ما نزد من است. خداوند 
عزوجل و من از او راضي هس��تيم. هيچ آيه رضايتي 
در قرآن نازل نشده مگر درباره او، و هيچگاه خداوند 
مؤمنين را مورد خطاب ق��رار نداده مگر آنكه ابتدا او 
مخاطب بوده است و هيچ آيه مدحي در قرآن نيست 
مگر درب��اره او، و خداوند در س��وره »َه��ْل اَتي َعلَي 
االِْءنْساِن...« شهادت به بهشت نداده مگر براي او، و 
اين سوره را درباره غير او نازل نكرده و با اين سوره جز 

او را مدح نكرده است. 
بدانيد كه با علي دشمني نمي  كند مگر شقي و با علي 
دوستي نمي  كند مگر با تقوي، و به او ايمان نمي  آورد 
مگر مؤمن مخلص. به خدا قسم درباره علي نازل شده 
حيِم، َو  ْحماِن الَرّ است سوره »و العصر«: »بِْسِم اللّ ِ الَرّ
الَْعْصِر، اَِنّ االْءِنْساَن لَفي ُخْسٍر«، »قسم به عصر، انسان 
در زيان اس��ت« مگر علي كه ايمان آورد و به حق و 
صبر راضي شد.  اي مردم، من خدا را شاهد گرفتم و 
رسالتم را به ش��ما ابالغ نمودم، و بر عهده رسول جز 
ابالغ روشن چيزي نيست.  اي مردم، از خدا بترسيد 
آن گونه كه بايد ترس��يد و از دنيا نروي��د مگر آنكه 

مسلمان باشيد. 
اي مردم، من امر خالفت را به عنوان امامت و وراثِت 
آن در نسل خودم تا روز قيامت به وديعه مي  سپارم، 
و من رسانيدم آنچه مأمور به ابالغش بودم تا حجت 
باش��د بر حاضر و غايب و بر همه كساني كه حضور 
دارند يا ندارند، ب��ه دنيا آمده  اند ي��ا نيامده  اند. پس 
حاضران به غايبان و پدران به فرزندان تا روز قيامت 
برس��انند. و به زودي امامت را بعد از م��ن به عنوان 
پادشاهي و با ظلم و زور مي  گيرند. خداوند غاصبين 
و تعدي كنندگان را لعنت كند. و در آن هنگام است �  
اي جن و انس � كه مي  ريزد براي شما آنكه بايد بريزد 
و مي  فرستد بر شما شعله  اي از آتش و مس گداخته و 

نمي  توانيد آن را از خود دفع كنيد. 
اي مردم، خداوند عزوجل ش��ما را به حال خود رها 
نخواهد كرد تا آنكه خبي��ث را از پاكيزه جدا كند، و 

خداوند شما را بر غيب مطلع نمي  كند. 
اي مردم، هيچ س��رزمين آبادي نيست مگر آنكه در 
اثر تكذيِب )اه��ل آن آيات اله��ي را( خداوند قبل از 
روز قيامت آنان را هالك خواهد ك��رد و آن را تحت 
حكومت ام��ام مهدي)عج( خواه��د آورد، و خداوند 

وعده خود را عملي مي  نمايد. 
بدانيد كه من با خدا بيعت كرده  ام و علي با من بيعت 
كرده اس��ت، و من از جانب خداوند براي او از ش��ما 
بيعت مي  گيرم. »اَِنّ الَّذي��َن يبايُعونَك اِنَّما يبايُعوَن 
اللّ َ...«: »كساني كه با تو بيعت مي  كنند در واقع با خدا 
بيعت مي  كنند، دست خداوند روي دست آنان است. 
پس هر كس بيعت را بشكند بر ضرر خود اوست، و هر 
كس به آنچه با خدا عهد بسته وفادار باشد خداوند به 

او اجر عظيمي عنايت خواهد كرد«. 

شعر غدير
محراب چشم تو همه را سر به راه كرد

شد سر به راه، هر كه به چشمت نگاه كرد
در سايه ات هر آنكه نشست؛ آفتاب شد

حاتم گداي تو شد؛ عاليجناب شد
دنيا به زير ساية دستت پناه بُرد

هر كس كه ماند زير همين بارگاه، بُرد
دست كسي به پاي مقامت نمي رسد
سيمرغ هم به قاف قيامت نمي رسد
هرجا حديث ُحسن تو تكرار مي شود

دل بيشتر اسير تو دلدار مي شود
روزي هزار مرتبه ُشكر خدا كند

هر كس به درد عشق گرفتار مي شود
حّجي به سر نيامده، حّجي شروع شد
پيش از غروب، تازه زمان طلوع شد
ِگرد علي به امر نبي جمع مي شدند
پروانه وار ُمحرم اين شمع مي شدند

دست نبي و دست علي تا كه پا گرفت
يك خطبه روي دست همه خطبه ها گرفت

فرياد زد كه مي رسد آيا صداي من
يا گوش مي دهيد به امر خداي من

پوشيده نيست معني »أكملُت دينكم«
ُحّب علي ست، معني »أكملت دينكم«

مردم به آن خدا كه مرا آفريده است
دنيا به خود، شبيِه علي را نديده است
اي�ن مرد بوده يار من و بي كسي من

ه�مراه و همنشين و هميشه وصي من
آرامش من و دل آشفتة من است

هر گفتة علي به خدا گفتة من است
هر دل كه داشت مهر علي را فقير نيست
غير از علي كسي به دو عالَم امير نيست

صابر خراساني

صغري خيل فرهنگ
اگر فرهنگ غدير از ابتدا در جهان اسالم حاكم مي شد، جهان 
اس�الم امروز دچار اين ابت�ذال و انحطاط نبود و مس�لمانان 
سرنوشت ديگري داشتند. غدير جزئي از پروژه بعثت و امامت 
علي و آل علي)ع( ركن خاتميت پيامبر)ص( بوده است. غدير 
يك مسئله فرقه اي و شيعي نيست؛ بلكه مسئله اي انساني و 
بشري اس�ت و احتراِم به آن، احترام به اخالق، ادب، تواضع، 
زهد، حقيقت و عدالت اس�ت و اين احترام و عش�ق نبايد از 
مس�ير خودش خارج ش�ود. راز غدير همين است كه چطور 
مي توان در دنيا بود و نبود و چطور مي توان حاكم بود و كفش 

پاره به پا كرد. 
  

چند سالي مي شود كه بازسازي اين حادثه بزرگ و تأثيرگذار جهان اسالم 
در دستور كار قرار گرفته تا فرهنگ غدير همانند نيمه شعبان و عاشورا 
فراگير شود. اين نكته ايي است كه فيض الل محمدزاده مدير ارشد سازمان 

اردويي راهيان نور و مسئول برپايي جشن غدير بر آن تأكيد دارد. 
غدير يكي از مهم ترين وقايع تاريخي و مذهبي ماست كه 
بايد تبديل به يك فرهنگ غالب شود. برنامه شما براي 

گراميداشت اين واقعه عظيم فرهنگي چه بود؟

ابتدا بايد از سردار محمدرضا نقدي به خاطر ارائه فكر راهبردي شان 
در مورد بحث غدير تقدير و تشكر كرد كه گفت بايد غدير را از خانه ها 
بيرون بكشيم. براي اين كار بهترين مدلي كه ما مي توانستيم غدير را 
از خانه بيرون بكشيم و براي مردم تبيين كنيم، اين بود كه به صورت 
نمايش ميداني بازسازي شود. نگاه حضرت آقا هم اين است كه از ابزار 

هنر براي تبيين موضوعي استفاده كنيم.
غديرخم فقط يك روز در تاريخ اسالم نيست، بلكه نقطه عطف تاريخ 
اسالم است و وسعت زيادي دارد و بايد گفت كه غديرخم، اساسي ترين 
برنامه پيامبر براي دوام و عزت اسالم بوده است. بايد بپذيريم كه تا به 
امروز نسبت به اين واقعه عظيم تاريخي كم توجه بوده ايم؛ در حالي كه 
عيد غدير، عيد اكبر و عيد آل محمد)ص( و ارزشمندترين و واالترين 
اعياد اسالم است. رسول اكرم)ص( فرموده اند: »با فضليت ترين اعياد 
در امت من روز غدير است چرا كه خدا در اين روز پر فضيلت به من 
دستور داد تا برادرم علي)ع( را به رهبري راستين امت خويش قرار 

دهم.«
خدا را شكر از سال 89 س��تاد مردمي بازسازي غديرخم همزمان با 
هفته بسيج ش��روع به كار كرد و با استقبال خوب علي دوستان قرار 
گرفت. يكي از فعاليت هاي خوب بسيج از سال 1389در هفته بسيج 
در شهر قم پشت كوه خضر نبي اتفاق افتاد كه براي اولين بار نمايش 
غدير اجرا شد. ما متن نمايش غدير را هم خدمت دفاتر مراجع برديم 
و تأييد كردند و اساتيد تاريخي نمايشنامه را مطالعه و بررسي كردند 
و الحمدلل اين نمايشنامه غدير بدون اشكال به لطف خدا اجرا شد. ما 
براي اينكه اين مبحث قابل فهم تر باشد و مشكلي هم در پي نداشته 
باشد هر ساله ما با مراجع تقليد عظام ديداري در مورد اين موضوع 
داريم و آنها به برنامه ما اش��راف كامل دارند و بخش دوم از اس��اتيد 
تاريخي استفاده كرديم بخش بعدي هم ارتباط بسيار نزديك با بنياد 
بين المللي غدير دارد. اين بخش ها و تعامالت باعث ش��د كه بحث 
باز سازي واقعه غدير بدون انحراف انجام ش��ود. الحمدلل استقبال 

خوبي هم صورت گرفت. 
گويا توصيه مراجع تقلي�د اين بود كه بازس�ازي واقعه 
غدير در خارج از كشور هم انجام شود. در اين زمينه چه 

اقداماتي صورت گرفت؟
سال 95 در دو كشور عراق و سوريه اين واقعه به نمايش درآمد. البته از 
همان ابتدا نگاه ما به مردمي كردن اين برنامه است يعني بازسازي واقعه 

غدير را به صورت مردمي اداره كنيم. براي همين امسال اين برنامه به 
لطف خدا به صورت مردمي در اين دو كشور اجرا شد و نيازي به حضور 
از كشور ما نبود. دوستداران اهل بيت )ع( در اين دو كشور اين برنامه را 

به صورت مردمي اجرا كردند. 
باز خورد و اس�تقبال در ش�هر هاي اهل تس�نن به چه 

صورت بود؟
استقبال بس��يار خوبي از س��وي مردم شهرس��تان هاي سني نشين 
استان هاي ايالم، گلستان، كرمانشاه، سيستان وبلوچستان، آذربايجان 
غربي و هرمزگان صورت گرفت. چون فلس��فه غدير برمحور وحدت 

است. 
امسال هم باز س��ازي واقعه غدير در 145 نقطه كش��ور اجرايي شد و 
در هر نقطه احتماالً 4 تا 5 مرتبه در روزهاي قبل و بعد از روز غدير به 
نمايش در مي آيد. پيش بيني ما اين بود كه اين برنامه با استقبال چند 
هزار نفري در اين شهر ها مواجه شود. ضمن آنكه برنامه اصلي بازسازي 

واقعه غدير در يك اجتماع بزرگ صورت گرفت. 
قبل از اجرا بازسازي واقعه غدير يك سير نمايشگاهي براي پاسخ گويي 
به شبهات را داشتيم. دركنار آن مسابقات و جشنواره هم برگزار شد. در 
كنار همه اينها اطعام غدير هم در بسياري از نقاط مورد نظر انجام شد. 
اشاره كرديد به تأكيد رهبرمعظم انقالب در استفاده از 
ابزار هنر در نمايش واقعه غدير. شما چقدر به اين موضوع 

توجه كرده ايد؟
غدير يكي از مهم ترين و بزرگ ترين وقايع مهم تاريخ اسالم است از 
اين رو بازسازي نمايش غديرخم يكي از برنامه هاي نمايشي اثرگذار 
و مفيد است و از آنجايي كه از طريق هنر نمايشي مي توان مفهوم 
غديرخم را به مخاطبان منتقل كرد، اي��ن هنر مي تواند اثرگذاري 
زيادي را در اين بخش ايفا كند و باعث شود كه اين واقعه تاريخي در 
ذهن جوانان امروزي ماندگارتر باشد. به همين دليل از همان ابتداي 
تشكيل اين س��تاد در اجراي برنامه هاي هنري در قالب نمايش از 
تخصص هنرمندان، بازيگران، نويسندگاني كه تجربه اي در كارهاي 
تاريخي و اسالمي داشتند هم استفاده كرديم. اين كار بدون استفاده 
از ظرفيت هنرمندان شهرستاني و استاني قابل اجرا نبوده و نيست. 
در اينجا بايد از سازمان بسيج هنرمندان و از سپاه هاي استاني و از 
هنرمنداني كه در اين عرصه فعاليت دارند و به خطبه خواني و تعزيه 
آشنا هس��تند و زحمات زيادي هم براي راه اندازي اين كار متقبل 

ش��دند، قدرداني كنم. بدون كمك هنرمندان اين كار شدني نبود 
ما قدردان زحمات هنرمندان مان در اين عرصه هستيم. براي اين 
برنامه هم هنرمندان شهرستان ها كه شايد بسيجي هم نباشند اما 
نسبت به اين مباحث اسالم دغدغه دارند. بحث واليت و غدير وارد 
ميدان شدند. براي اجراي يك نمايش بازسازي واقعه غدير در يك 
شهرس��تان قريب به 300 نفر در صحنه حضور داشتند. اين 300 
نفر ظرفيت كمي نيست. كساني كه دغدغه اسالم و انقالب و واليت 

رادارند يا علي گفته و به كمك آمدند. 
روال كار اي��ن طور بود كه نواح��ي كه مجري كار هس��تند، ثبت نام 
انجام دادند و كارگردان ها توجيه ش��ده و س��ايتي هم به نام »اليوم« 
راه اندازي ش��د كه نريتور و پي دي اف و متن نمايش در آن بارگذاري 
شده است. عزيزان عالقمند ما مي توانس��تند نظرات علما و اساتيد را 
هم در آن سايت ببينند تا اگر شبهه ايي داشتند برطرف شود. »سايت 
اليوم« راه اندازي شد تا اگر مثاًل يك پايگاه بسيج يا يك حوزه يا جايي 
ديگر تمايل داشت واقعه غدير را باز سازي كند به متن اصلي نمايش 
دسترسي داشته باش��د. مبادا دخل و تصرفي در اصل موضوع اتفاق 

بيفتد و همين موجب انحراف بشود. 
به عنوان يك خادم، قدردان مردم هستم كه در بحث بازسازي واقعه غدير 
به ميدان آمدند تا اين مراسم با شكوه با حضور هر چه بيشتر مردم برگزار 
شود. اصل اين است كه خود مردم پرچمدار اين فريضه باشند. نمايش 
بازس��ازي واقعه غدير از آنجايي كه آميخته با هنر است، بهتر در ذهن 
ماندگار شده و مورد توجه قرار مي گيرد. جوان امروز ما نياز به آشنايي هر 

چه بيشتر با اين واقعه تاريخي اسالمي مهم را دارد. ان شاءالل مردم 
دست به دست هم بدهند و دركنار دست اندركاران و 

مسئوالن كار هميشه حضور داشته باشند 
كه هميش��ه در دهه واليت و روز غدير 

اين چنين برنامه هايي به خوبي 
اجرا ش��ود. ما اميدواريم 

كه مراسم غدير مانند 
مراس��م عظيم عاشورا 

جاري و ساري شود 
و با همياري مردم به 

شكل فراگير 
برگزار شود. 

  مبينا شانلو
بهره گيري از ابزار هنر براي عم�وم مردم جذابيت هاي خاصي 
دارد و وقت�ي هنر ق�دم در راه ترويج دي�ن و آموزه هاي ديني 
مي گذارد، بي شك بازخوردهاي مثبت فراواني را در برخواهد 
داش�ت. هنر تعزيه يكي از تجربه هاي هنري است كه ساليان 
سال است اقدام به تصوير كشيدن واقعه كربال مي كند. اين هنر 
نقش بسزايي در زنده نگهداشتن اسالم و فرهنگ عاشورايي 
دارد. از سال 89 يكي از خالقيت هاي هنري و الگوبرداري از هنر 
تعزيه براي معرفي امام علي)ع( به  عنوان ولي خدا، در بازسازي 
واقعه غديرخم نمود پيدا كرد. ترديدي نيست كه امروزه با توجه 
به هجمه هاي دروغين دشمن بايد واقعه غديرخم پررنگ تر از 
گذشته بيان و معرفي شود. هنرمندان با ظرافت و لطافت در قالب 
هنر پيام غدير را در دوره هاي مختلف به گوش مردم مي رسانند. 
با مهدي امين فروغي استاد دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر به 
گفت وگو نشستيم تا پيرامون نقش هنر در ترويج فرهنگ غدير 

برايمان بگويد. 
  

مهدي امين فروغي نويسنده و پژوهشگر با اشاره به اينكه اگر عيد غدير 
نبود، دين اسالم هم ناقص مي ماند، گفت: »دشمنان با تهاجم گسترده  
فرهنگي سعي در سست كردن اعتقادات ديني و معنوي مردم دارند كه با 

استفاده از هنر مي توان در مقابل اين تهاجم فرهنگي ايستادگي كرد.«
اين استاد دانشگاه در ادامه به نخستين فردي كه از ابزار هنر به روايتگري 
رويداد غدير پرداخت اشاره كرد و افزود: »نخستين كساني كه در اين 
روز به روايتگري اين رويداد پرداختند ش��اعران بودند. از ميان هنرها 
شعر نخستين هنري بود كه با غدير بيعت كرد بنابر نقل منابع تاريخي 
حسان بن  ثابت نخستين شاعري بود كه در كنار منبر پيامبر زبان به مدح 
علي)ع (گشود و با شعر خودش به نشر و گسترش پيام غدير پرداخت 
روز غدير پس از خطبه پيامبر حسان بن  ثابت به پا خواست و در اشعاري 
با غدير بيعت كرد و مدح علي)ع( گفت. در صحراي غدير و در كنار منبر 

پيامبر و اميرمؤمنان بيعت كرد و پس  از حسان ابن  ثابت كم كم چهره هاي 
شاخصي در ميان ش��عرا مانند كميت بن زيد اس��دي، عبدي كوخي، 
سيداسماعيل حميري، دعبل خزاعي و مهيار ديلمي و ديگران ظهور 
كردند و غديريه سروده اند كه امروز مجموعه غديريه هاي سروده  شده در 

زبان عرب مانند كهكشاني در آسمان مدايح علوي نورافشاني مي كند. 
وي ادامه داد: خيل بي شماري از شاعران پارسي گوي در قرون مختلف 
مانند فردوسي، ناصرخسرو، سنايي، موالنا و بسياري ديگر به زبان ستايش 

اميرمؤمنان علي)ع( گشودند و غدير را در شعر خودشان سروده اند. 
اين پژوهشگران با اشاره به مسير روايتگري غدير در شعر پارسي افزود: 
نخست با تلميحات و اشارات شروع شد و كم كم شاعران به تسريع در 
اشعار خودشان زبان به مدح علي )ع( و شرح واقعه غدير گشودند و پس  از 
آن نوبت به سرودن منظومه هاي طوالني و بيان جزئيات داستان و هم به 
 تفصيل رسيد منظومه هايي مانند حمله حيدري توسط شاعراني مانند 
باذل مشهدي و علي كرماني و ديگران سروده شد و كم كم مراسمي تحت 
عنوان حمله خواني شكل مي گرفت و به يكي از شعائر هنري مذهبي ما 
تبديل شد در مجالس حمله خواني هنرمندان و خوانندگان كه از صداي 
خوش و لحن گيرا برخوردار بوده اند به خواندن منظومه مي پرداختند و با 

حركات نمايشي ماوقع حوادث را توضيح مي دادند. 
وي بيان كرد: برگزاري اين مراس��م آغازي بود براي اينكه نقاش��ان و 

تصويرگران هم پ��اي در ميدان ارادت محبت عل��ي)ع( بگذارند و هنر 
نقاش��ي هم به روايتگري غدير بپردازيد در دوره هاي بعد و تحت تأثير 
مراسم حمله خواني نقاش��اني ظهور كرده اند و داستان هاي اسالمي و 
مذهبي و به خصوص داستان غدير و عاشورا را بر پرده هاي بزرگ نقاشي 
نگاشته اند و در كنار اين هنرمنداني كه به آنها پرده خواني مي گفتند اين 
پرده ها را در مجامع بزرگ و معابر عمومي بر ديوارها نصب مي كردند و 
هنرنمايي و هنرمندي ماجراهاي نگاشته شده و پرده ها را براي مردم 

توضيح مي دادند. 
مهدي امين فروغي استاد دانشگاه و نويسنده كشوري به نقش پرده خواني 
در طول تاريخ شيعه اشاره كرد و افزود: در طول تاريخ شيعه پس  از شعر 
از ميان هنرها به  راستي پرده خواني ها نقش بسزايي در نشر و گسترش 
معارف ديني داشته اند و اين پرده خانه ها كه از حافظه اي سرشار صداي 
خوش و لحن گيرا برخوردار بوده و با بهره گيري از فنون نمايشي واقعه 
غدير و ساير داستان هاي اسالمي را به زيباترين شكل براي مردم توضيح 
مي دادند و در مس��ير تاريخي هنرهاي نمايش��ي و پيوند آنها با شعائر 
مذهبي و به خصوص واقعه غدير پس از پرده خواني نوبت به نقالي و سپس 
نوبت به هنر تعزيه خواني يا شبيه خواني مي رسد. بنابراين نخست شعر 
بايزيد با غدير بيعت كرد و سپس هنرهاي نقاشي و هنرهاي نمايشي اما 
بعضي از شعر و نقاشي و هنرهاي نمايشي كه مانند شمايل گرداني نقالي 

تعزيه خوان��ي كه به آنها 
اشاره شد. 

وي در ادامه به هنر خوش نويس��ي 
در روايتگري غدير اش��اره ك��رد و گفت: 

نوبت به هنر خوش نويسي مي رسيم كه اين 
پيوند خوش نويسي و تشيع به خصوص از عصر تيموري به بعد 

پيوندي شگفت انگيز است مورخان نوش��ته اند كه پس از روي كار 
آمدن حكومت هاي شيعي دوره آل بويه به بعد پس  از آن  كه شيعيان در 
اقامه شعائر خود آزادي عمل پيدا كردن يكي از هنرهايي كه به روايتگري 
غدير پرداخته خوش نويسي است و در تاريخ پس از آل بويه به خصوص 
از دوره تيموري به بعد خوش نويس��ان بزرگي مانند محمدرضا امامي 
زين العابدين كاتب سيدمحمد ش��يرازي و ديگران ظهور كردن باهنر 
خود نش��ر و گس��ترش پيام غدير پرداخته اند به عنوان مثال مجموعه 
احاديث امام علي تحت عنوان ثبت كلمه تحقيق توسط خوش نويسان 
بسياري از جمله زين العابدين محمدكاتب با خط نسخ و ثلث در قرن نه 
كتابت شده رساله چهل كلمه امام علي كه توسط عبدالرحمان جامي به 
نظم درآورده شده بود بارها و بارها توسط خوش نويسان در قرن نهم و 
پس  از آن كتابت شد و خوش نويسان در قالب هاي مختلف اعم از نسخ 
خطي رسانه هاي هنري ديوان اشعار مرقعات و تك نگاري ها تعاليم شيعه 
و ماجراي غدير را گسترش مي دادند و از ميان قالب هاي مختلف يكي 
از مهم ترين آنها كتيبه هاي مساجد و اماكن متبركه است كه از ديرباز 
جلوه گاه هنر خوش نويسي بوده است. همچنين معماران اينها را در قالب 
كاشي نگاره ها بر فراز در مساجد تكيه ها و حتي خانه ها نصب كردند كه 

امروز در باالي سردر خانه ها و اماكن قديمي مي بينيم. 
بنابر اين هنرسهم بسزايي در نشر و گسترش پيام غدير داشته و دارند 
و امروزه در كنار ش��عر، نقاش��ي و تصويرگري در كنار هنرهاي كهن 
ما هنرهاي نمايش��ي كهن مانند ش��مايل گرداني پرده خواني نقالي و 
تعزيه خواني و در كنار هنر خوش نويسي هنرهاي جديد هم در نشر و 

گسترش پيام غدير سهم دارند. 

غدير را با »نمايش میدانی« مردمی کرديم

زبان هنر در روایت غدیر همیشه گویا بود

گفت و گوي»جوان« با فيض اهلل محمدزاده مدير ارشد سازمان اردويي راهيان نور و گردشگري در خصوص بازسازي واقعه غدير 

واقعه غدير را با بازسازي هنري ماندگار و فراگير مي كنيم

گفت وگوي »جوان« با مهدي امين فروغي استاد دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر پيرامون نقش هنر در ترويج فرهنگ غدير
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