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اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
و قیام ایشان در شکوفایی تاریخ تشیع و بررسی آموزه هاي عاشورا براي مخاطبان آن واقعه) ع(بازشناخت نقش امام حسین 

در این مسئله) ع(د بر نقش امام حسینبررسی علل و عوامل ماندگاري تشیع با تاکی
بررسی عاشورا و ابعاد مختلف آن از منظر انسان امروز و نقشی که آن واقعه عظیم می تواند در زندگی امروز بشر داشته باشد

:خالصه طرح
درنیـز اعتقـادي وجغرافیـایی مرزهـاي ازونگیختـه براراانـسان هامیلیوناحساساتنیرومندترینکهاستبشريتاریخحماسهترینشورانگیزعاشوراحماسه
) ع(حـسین امـام دلربايشخصیتعظمتواعتباروارزش. استکردهحفظنیزادیانسایرمیاندرراخویشقداستاینکهازتعجبوشگفتواستگذشته

سـر اوخواسـتنی وشـکوه بـا نـام مقابـل درهمبیگانگانبلکهپیروانش،ودوستانتنهانهکهطوريبهداده،قرارتاثیرتحتراهمهامروزبزرگوارآننهضتو
بـه صـالبت وو شـجاعت  غیرتآورد،میوجودبهموجروحدرکهاستاینحماسی،شخصیتیاوتاریخچهیاسخنیکخاصیتواثر. آورندمیفرودتعظیم
بـسیار چـه . نمایـد میچاالكوچابکراآنهاوکند،میخارجسستیورخوتازراهاتنورد،آومیدرجوششوحرکتبهراخونهابدنها،در. آوردمیوجود
سـینه دربیشترنفس ها وکاهدمیملتومردمنیرويازاست،مردممرعوبیتاثرشدارد،خونریزيجنبهفقطچونکهشودمیریختهمحیطهاییدرخونها

حـالتی چنـین یـک ) ع(حسینامامشهادتازبعد. آوردمیاجتماعبرايصفاوروشناییخودشدنبالبهکههستدنیادرشهادتهاییاما. شودمیحبسها
کـرد، زنـده رامـسلمان مـردم روحخـود، قهرمانانـه حرکـات با) ع(حسینامامکهبودجهتآنازاجتماعدراثراین .شدپیدااسالمدررونقیآمد و وجودبه

دیگـر عبـارت بهریخت و راترسوکردتضعیفبود،حکمفرمااسالمیجامعهروحبرمعاویهدورهتماموعثمانزماناواخرازکهرااسارتیوبردگیاحساسات
. میراندنـد مـسلمین میـان دررااسالمیشخصیتکهکردندکاريامویان. استمهمیبسیارمسئلهشخصیتاحساسمسئله. دادشخصیتاسالمیاجتماعبه

حـس کـه داردشخصیتملتی. استهمینقومیکشدنزندهحماسهاولرکن. دادآلایدهوعشقمردمبهوکردقیاممصلحیکنامبه) ع(علیبنحسین
فلـسفه کـه رسدمیذهنبهسواالتیکهتاینجاسدر .آموختباید) ع(علیبنحسینقیامازکهايآموزندهدرسهاياینهاست. باشداودرنیازيبیواستغناء
تـسخیر راهـا دلقیامـت تـا وقـوع زمـان ازقیاماینچراچیست؟دیگرهاي  قیامبهنسبتقیامونهضتاینجاودانگیعواملوعللچیست؟حسینینهضت
اف فوق و در پاسـخ بـه سـواالت مـذکور، بـا نگـاهی نـو در        کند؟ ستاد مرکزي سازمان دانشجویان وظیفه عقلی و دینی خود میداند تا در راستاي اهد  میوکرده

الزم به ذکر است بـا توجـه بـه    . مختلف این نهضت بر جامعه اسالمی بپردازدتاثیرات قالب سلسله جلسات سخنرانی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، به بررسی        
همچنـین طـرح مـذکور در        .هه دوم و تا اربعین حسینی برنامه ریـزي شـده اسـت            فشردگی و تراکم برنامه هاي عزاداري در دهه اول محرم، این نشست ها از د              

ستاد گرامیداشت ایام محرم و صفر دانشگاه فردوسی مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته است و بخـش عمـده هزینـه هـاي آن نیـز توسـط آن سـتاد تامـسن                         
زنجـانی، خراسـانی، شـبیري  ه و دانشگاه، از شاگردان حـضرات آیـات وحیـد   استاد حوز(حجت االسالم سروش محالتیبراي اولین جلسه . خواهد شد 

. هماهنگ شده است) »اسالمیاندیشهدردولتودین«و » ایمانوعقلآزادي،«آملی و صاحب تالیفاتی همچونجواديآملی،زادهحسن
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