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  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  ٩٧شعبان نيمه  –متن پرزنت تابلومصور طرح دوست 

  بيگانه اگر وفا كند خويش من است! تابلوي اول: -١

  
يكي از ترسهاي بزرگ بشر، ترس از تنهاييه. دليلش هم اينه كه ما موجودي اجتماعي هستيم. براي همينه كه به 

  كه دوست داره با ديگران اُنس داشته باشه.گن. يعني مخلوقي ما انسان مي

ده. شيم و بينمون اُنس و اُلفت برقرار ميشه، احساس آرامش و شادي بهمون دست ميوقتي ما با كسي صميمي مي
  شه.چون بخشي از نياز روحيمون به اين شكل برطرف مي

به داليل مختلف، مثل اشتراكات فكري بعد از خانواده نزديكترين افراد به ما دوستانمون هستند، يعني كساني كه 
 و فرهنگي بين اونها و ما پيوندي عميق برقرار شده. 

هايي هستيم كه عميقتر از پيوند خوني و خانوادگيه و يك آدم غريبه به از موارد هم شاهد دوستيدر بعضي 
ميشه و جاي همدم، مشاور و  مون هم بهمون نزديكترخاطر اُنس و اُلفتي كه بين ما و اون برقرار شده از خانواده

  كنه. به قول معروف بيگانه اگر وفا كند خويش من است.مَحرَم اسرارمون رو پر مي

  روايت پاياني رو در آخر مي توان خواند.
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 پسر نوح نباش تابلوي دوم: -٢

  
خواي كسي رو بشناسي گن اگر ميشن. براي همينه كه ميها تحت تأثير دوستانشون دچار تغييرات فراواني ميآدم

هاي شكست از روي دوستاش بشناس. در مورد اثرگذاري دوست و همنشين عبارتي بين ما مرسومه كه وقتي از آدم
  پرسد تا در جوابش بگويند: رفيق بد)گن: زغال خوب و ... (از مردم ميپرسيم ميرو ميخورده دليل شكستشون 

م شد. خاندان نبوتش گُ  ،پسر نوح با بدان بنشستاومده كه:  اثر همنشينيهمچنين در نقالهاي تاريخي در وصف 
  .پي نيكان گرفت و آدم شد ،سگ اصحاف كهف روزي چند

همنشين خوب نعمت و همنشين فرمايند: السالم ميميرالمؤمنين علي عليهموال ااهميت دوستي و همنشيني در 
و اين نعمت هم در  )٤٧٢٠و  ٤٧١٩، ح  ٣٥٦، ص ٣شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم ج( .بد، بال و مصيبت است

بدارد، با آنان  هركسى گروهى را دوستفرمايند: دنياست و هم در آخرت چون حضرت در عبارتي ديگه مي
  مونه. دوستيه كه اثرش تا قيامت هم باقي مي و اثر اهميتو اين نشون دهنده  )٢٧٠٣ غرر الحكم، ح( .گرددمحشور مى
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  دوست خوب سيري چند؟ تابلوي سوم: -٣

  

تونه سرنوشت و مسير زندگي ما رو تغيير به دوست داريم؛ دو: دوست ما ميخوب تا اينجا فهميديم كه: يك: ما نياز 
بده و به عنوان يك نعمت و يا بال در زندگي ما باشه؛ سه: عالوه بر آثار دنيوي، در آخرت هم ما با دوستانمون 

بديد به بخشي شيم. اما تا به حال از خودتون پرسيديد كه دوست خوب چه ويژگيهايي داره؟ اگر اجازه محشور مي
  كنم.هاي دوست خوب اشاره مياز ويژگي

  اشاره مي كنيم: ١٠و  ٩و  ٣و  ١از حديث امام مجتبي عليه السالم به موارد 

  كسي است كه هرگاه با او همنشين شدي مايه ي آراستگي تو باشد.

  هرگاه از او ياري خواستي كمكت كند

  تو بدهداگر چيزي از او خواستي به 

  اگر تو ساكت بودي او آغاز كند و مشكلت را برطرف سازد
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  يك لحظه بيداري يك عمر شادماني تابلوي چهارم: -٤

  
  اين جمله رو بارها شنيديم كه يك زمان غافل شدم صد سال راهم دور شد؛

انتخاب يك دوست اشتباه مي توني مسير زندگي ما به قهقرا ببره و همينطور انتخاب يك دوست خوب مي توني 
  باعث خوشبختي ما بشه.

و يك لحظه بيداري مساوي با يك عمر  عمر پشيماني استيك لحظه غفلت مساوي با يك  گاهي راستي كه
  شادماني است.

  دوستي كه دومي ندارد تابلوي پنجم: -٥
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المون دوستان متفاوتي داشتيم. اما شايد تا به حال همراهي با هر كدوم از ما به فراخور تجربيات و سن و س
ي ي خداست. دوستي كه از همهعزيزترين بنده باشيم. دوستي كه:ترين دوست عالم رو كمتر تجربه كرده مهربان

ه. دوستي كه غم ما غم اونه، درد ما درد اونها و چه شبها كه از يكيظاهر و باطنش آدمهاي دنيا صادقتره و هميشه 
اش ارايمندي دثروتاز هر و  ها مقامش باالترهئيسر يي رنج ما خواب به چشمهاش نيومده. دوستي كه از همهغصه

كنه ي دارايي كه خدا بهش داده رو براي ما خرج ميبيشتره، اما هيچ وقت به ديد حقارت به ما نگاه نكرده و همه
اين دوست  خوايم به صالحمون نباشه.كنه؛ مگر اينكه چيزي كه ميو هيچ وقت، هيچ چيزي رو ازمون دريغ نمي

تنهامون  هايرفتارراهمون هست؛ و هيچ وقت توي شادي و گي تولد همراهمون بوده و تا زمان مرگ همما از لحظه
  دوستي كه: ذاره؛ مگر اينكه ما اون رو تنها بذاريم و رهاش كنيم.نمي

  ماستمايه ي آراستگي  بشويمهرگاه با او همنشين 

  مي كنه مونكمك بخواهيمهرگاه از او ياري 

  ما مي دهدبه  بخواهيماگر چيزي از او 

  مي كنهرا برطرف  مونو مشكل مي كنهاو آغاز  اشيمساكت باگر 

  با احترام تقديم به شما (روي تابلو آينه نصب شده است) تابلوي ششم: -٦

  



 
 

 

متن پرزنت نمايشگاه تابلو 

 مصور طرح دوست

6 

عزيزترين و واالترين دوست ما؛ كسي كه اگر با اون همراه بشيم  اين روزها، ايام تولد مهربانترين دوست ماست.
فارغ از شيم. اين روزها بهترين زمانه براي اينكه كنه و در دنيا و آخرت سعادتمند ميمسير زندگيمون تغيير مي

كارهايي كه تا قبل از اين با دل دوست مهربونمون كرديم، دوباره به سراغش بريم. دوباره بهش دست دوستي بديم. 
دونيم كه اون هم خيلي دوستمون داره. بيايد اين روزها كه روزهاي جشن بهش بگيم كه دوستش داريم و مي

يم به رسم دوستي. و بهترين كادو براي اون چيز نيست تولده مهربانترين دوست دنياست؛ ما هم براش يك كادو ببر
ها آراسته و تزئيين كنيم و بعد وجودمون، قلبمون و جز خود ما. بيايد خودمون رو از گناهان پاك كنيم، با خوبي

محبتمون رو براي هميشه بهش هديه بديم و بهش بگيم مهدي جان، موالي من، بهترين دوست من، قلب من و 
ن براي هميشه، تا پايان عمر و حتي در آن دنيا از آن تو؛ دستم را به رسم دوستي بگير و رهايم مهر و محبت م

  نكن، اي مهربانترين دوست دنيا. اي بزرگترين نعمت خدا براي من.

  لسالم يك طرفه نيست.دوستي با مهدي عليه ا تابلوي هفتم: -٧

  
  اين را هم بدانيم كه دوستي با امام زمان عليه السالم يكطرفه نيست

  خود اون حضرت به شيخ مفيد فرمودند كه:

  بِكُمُ اللَّأوَاءُ وَ اصطَلَمَكُمُ الْأَعدَاءُ ؛  إِنَّا غَيْرُ مُهمِلِينَ لِمُرَاعَاتُِكم َو لَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُم وَ لَو لَا ذَلِكَ لَنَزَلَ
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يها و صورت سخت بريم، چه، در غير اينكنيم و شما را از ياد نمى كوتاهى نمى  همانا، ما از رعايت حـال شما
  .برندكن كرده و از بين مى را ريشه آيدو دشمنان شماگرفتاريها برشما فرو مى 

  ١٧٥، ص٥٣؛ بحاراالنوار، ج٤٩٧، ص٢احتجاج، ج

آره امام زمان عليه السالم هميشه به ياد ما هستند و چه بسا مصيبت هايي كه به خاطر دعاي ايشان از ما بر 
  طرف مي شود:

  دست من بگرفتي و كار سامان يافت تو      زار بار فتادم ز پاي و از در لطفه

  چه غصه ها كه ز احسان دوست پايان يافت      ه ندانستم و دوا كرديا كچه درده

  

توانيم تصميم بگيريم كه براي بزرگداشت ميالد در مقابل اين دوست مهربان و در روز ميالدش هر كدام از ما مي 
  او كاري كنيم. (راوي افراد را به انتخاب كارها در پوستر راهكار تشويق مي كند)


