
 

 

اربعین تابلو مصورنمایشگاه   

1396اربعین   

 1صفحه: 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 :اربعین تابلو مصورنمایشگاه سیرمحتوایی 

 

 یم.ده میکنمخاطب در تابلوهای ابتدایی درگیر شور اربعین شده و در نهایت از این شور برای دعای برفرج استفاخالصه: 

 

 کنند! چای هایی که تشنه تر می-1

 

 کند بعضی از چای ها آدم را تشنه تر می

 تشنه ی وصل 

 تشنه محبت

 سجادلابواسالم چای 

 :را منتقل میکند این محتوا ،راوی بعد ازخواندن متن توضیح راوی:*

 ...همه ی چای های عالم است همه ی ما با چای ابوسجاد خاطره داریم و مزه ی این چای برای همه متفاوت تر از

 شور و شعور!-2

 کم پیش می آید ،ارتش میلیونی شمارا میگوییم

 یا شاید درجای دیگری اصال نباشد

 این جمعیت میلیونی و عاشق

انی که به سوی رد وزایآن هایی که آمده اند خدمت کنن

 رهسپارند حرم عشق

 جوانانی که در تکاپوی خدمت به زایرانند

 خرما طبق که پیرمردی نییب داستان های مختلفی از پیاده روی اربعین شنیده ایم ولی اینجا که باشی می *توضیح راوی:

 خود ی وظیفه و ایستاده که یا ساله سه دخترک، بگیری خرمایی او دست از میکند خواهش نگاهش با و سرگذاشته به

 ...میکند توزیع آب اش چروکیده دستان با که زنی پیره ...بغلطاند زایران دستان کف عطری داند می
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 2صفحه: 

 ...هیچ نیازی نیست و همه و همه منتظرند تا لب تر کنی و اجابتت کنند ایجا که باشی

 ...دهد نشان ما به را ظهور دوران از ای صحنه میخواهد خدا شاید

 

 چقدر می شود بد بود... -3

 وقتی سر از تم شش ماهه ای

 « بغضا البیک»

 د و می بَرندرنمی بُ

 

 

حضرت علی اصغر علیه روضه  – حضرت علی اصغر علیه السالم، اباعبداهلل علیه السالم شش ماهه یبرای توضیح راوی: * 

ا چند قطره گریه بر مصیبت روز کربال پاک شوند ده باست که راوی و شنوناین تابلو و دو تابلوی بعد این  ازهدف  –السالم 

 و آماده ی طرح موضوع.

 اصال رقیه نه... -4

ت که اینگونه می کند، سه یک چیسا البمگر این بغض

 سه ساله ای را اسیر بیابان...ماه ای را از سر جدا و 

  رقیه نه اصال

 تر خودت دخ

 یک شب کنار کوچه بخوابد چگونه است...

 توضیح راوی:* 

لشِّام لشِّام اامصائب شما در سفر کربال کجا بود؟ در پاسخ سه بار فرمود:  نی: سخت تردندیپرس علیه السالمسجاد از امام 

  «امان از شام»سه بار فرمود  ایالشِّام 

 این تابلو به مصیبت اسارت خانواده امام حسین علیه السالم اشاره می شود و...در 
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 3صفحه: 

 مادری دست به پهلو به حرم می آید... -5

 شب های جمعه فاطمه )سالم اهلل علیها(

 با اضطراب و واهمه

 گردد به دور خیمه /آید به دشت کربال

روضه است. روضه حضرت  توضیح راوی: آخرین* 

مناسب ترین متن شعر شاید  –ا زهرا سالم اهلل علیه

 خود تابلو باشد.

 

 نور وجودت تا ابد میدرخشد... -6

 وَلَوْ  نُورِهِ مُتِم   َواللَّهُ بَِأفْوَاِههِمْ اللَّهِ نُورَ لِیُطْفِئُوا یُرِیدُونَ

 ﴾۸﴿ الْکَاِفرُونَ کَرِهَ

 و کنند خاموش خود دهان با را خدا نور خواهند مى 

 خود نور افتد ناخوش را کافران چه گر خدا آنکه حال

 ۸یه آ الصف: 61 سوره-  گردانید خواهد کامل را

در تاریخ نقل شده قدمت بسته بودن  *توضیح راوی:

زمانی که دست و پا می گرفتند تا اجازه  - راه کربال

ولی نمی دانند که اراده خدا . کردندمه ی دیگر را خراب و ائ علیه السالم زمانی که قبر مطهر امام حسین -زیارت بدهند 

 . چیز دیگری است

 

 وقتی دعا مستجاب است!-7

 اگر یک دعای مستجاب داشتین با آن چه میکردید...

 اینجا جای کسی خالیست

 ...کسی که فقط شما را بخواهد و بخواند

 

صلی اهلل  بعد از نماز پیامبر روزی راوی: *توضیح
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 4صفحه: 

نمازی که به امامت ایشان خوانده شد برای نماز گزاران هرکدام یک  خدا به واسطه ی پیامبر و .بودند در مسجد علیه و آله

 .دعای مستجاب قرار داد

 ... همسر یکی...  ثروت یکی... گوسفند راس چند یکی... خواست دنیایی چیز یک هرکسی

 اویس...(... )لوکان بود اینجا اویساگر : فرمودند صلی اهلل علیه و آله پیامبر

 پیامبر ودخ: گفت اویس. خواستی می چه بودی اگه پرسیدندتو او از مردم آمد مدینه به اویس یکبار پیامبر شهادت از بعد

 ....و هست همسر هست ثروت هست پول باشد اگر پیامبر... را

 ...حال ماییم و انتخابی که سرنوشت ساز است

 

 مرا عهدی است با جانان-۸

 التماس دعای فرج کنید از یکدیگر،

درمورد امام زمان می  یر المؤمنین علیه السّالمام

 فرمایند:

 

  هَذَا الْأَمِْر الشَّرِیُد الطَّرِیدُ الْفَرِیدُ الْوَحِیدُ صَاحِبُ

 

صاحب این امر شرید )آواره( و طرید )کنار گذاشته 

 شده(

 . )تنها( است و فرید )تک( و وحید 

 

 26، باب 303، ص1کمال الدین شیخ صدوق، ج

 

 

 راوی: وضیحت*

 هم بیایید عهدی ببندیم با

 خواهش کنیم ، از همین لحظه هرکس را که دیدیم از او بخواهیم

 ...که همه ی خواسته هایش را کنار بگذارد و فقط و فقط برای فرج منتقم خون سیداشهدا دعا کند

 ...شود همه مشکالت ما و مشکالت همه شیعیان در امر فرج محقق میو بدانیم که قطعا گشایش 
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 5صفحه: 

 نصف العیش وصف العیش،-9

 بر اشک درپس و روی پیاده مسیر در اگر

 شد پاک چشمانت علیه السالم الشهداسید

 دیدی را زمان امام،محبوبتو 

 میکنی فکر

 گویند می چه تو به  

 ...د؟ندار درخواستی چه یا

 

بخواهد که یک به یک به این سوال پاسخ  جمعیت(بهتر است راوی از مخاطبین )بسته به  در این فضا راوی: توضیح* 

 بدهند  و درنهایت جمع بندی را سمت دعای برفرج وعهدی که در تابلوی قبلی گرفته شد ببرد

 

 فیت تابلوها در صفحات بعد آمده است:تصاویر با کی
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 6صفحه: 

 :1تابلوی 
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 7صفحه: 

 :2تابلوی
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 ۸صفحه: 

 :3تابلوی 
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 9صفحه: 

 :4تابلوی 
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 10صفحه: 

 :5تابلوی 
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 11صفحه: 

 :6تابلوی 
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 12صفحه: 

 :7تابلوی 
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 13صفحه: 

 :۸تابلوی 
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 14صفحه: 

 :9تابلوی

 

 

 


