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دفتر مرکز علمی کاربردي جهاددانشگاهی مشهد:مجري طرح

اخالق عاشورایی، زندگی عاشورایی:عنوان طرح

ماعاجتت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
ترویج فرهنگ عاشورایی متناسب با زندگی امروزي 

آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهنگ و رسالت عاشورا

:خالصه طرح
عاشـورا سـبب شـد      . قیام کرد تـا گـوهر دیـن مجـدداً درجامعـه برپـا شـود               ) ص(براي احیاي دین جدش حضرت محمد       ) ع(مام حسین ا

) ع(امام حـسین  . ها بودعاشورا براي اصالح دین و احیاي معروف. دیامبر زنده گرد  پی  ظاهرپرستی کمرنگ شود و پیام قدس      تجملگرایی و 
.دلت خودرا به خوبی به انجام برساناعی و بعد به عنوان یک مصلح دینی توانست رسادر ابتدا به عنوان یک مصلح اجتم

اگر پاسداشت عاشـورا صـرفاً بـا       . یدار کرد و باعث حرکت و تکاپو در جامعه گردید         ه ب هاي مرد خون را در رگ انسان    ) ع(قیام امام حسین  
علمـی کـاربردي   مرکـز  سـازمان دانـشجویان   در همین راسـتا دفتـر   . تدد، بر این قیام عظیم جفا شده اسخوانی و گریه سپري گرروضه

نمایشگاهی  ،جهاددانشگاهی مشهد در نظر دارد به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم جهت ترویج فرهنگ عاشورایی متناسب با زندگی مردم                  
الت تـاثیر گـذار از بزرگـان و متخصـصان         در این نمایشگاه دیوار نگارهایی در قالب شاسی حاوي عکس هایی از عاشورا  و جمـ                . برپا نماید 

.دینی با تلفیق طرح هایی متناسب با محرم به نمایش گذاشته خواهند شد
طرح ظهر عاشورا، ضریح شش گوشه، شهادت حضرت علـی اصـغر           ( در این نمایشگاه ماکت هایی به صورت کارتن پالست از وقایع محرم             

روز در دهه دوم محرم در محل نگارخانـه فردوسـی و   10این نمایشگاه به مدت    .خواهد شد ساخته  ...) ، کاروان اسراي عاشورا، بقیع و       )ع(
.مجتمع دکتر شریعتی برپا خواهد بود

نگارخانه فردوسی:مکان اجرا دهه دوم محرم:زمان اجرا
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