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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
وجغرافیـایی مرزهـاي ازونگیختـه براراانـسان هـا میلیـون احـساسات نیرومندترینکهاستبشريتاریخحماسهترینشورانگیزعاشوراحماسه
عظمـت واعتبـار وارزش. اسـت کـرده حفـظ نیزادیانسایرمیاندرراخویشقداستاینکهازتعجبوشگفتواستگذشتهدرنیزاعتقادي

بیگانگـان بلکـه پیـروانش، ودوستانتنهانهکهطوريبهداده،قرارتاثیرتحتراهمهامروزبزرگوارآننهضتو) ع(حسینامامدلربايشخصیت
درکـه اسـت ایـن حماسی،شخصیتیاوتاریخچهیاسخنیکخاصیتواثر. آورندمیفرودتعظیمسراوخواستنیوشکوهباناممقابلدرهم

ازراهـا تـن ورد،آومـی درجوشـش وحرکـت بـه راخونهـا بدنها،در. آوردمیوجودبهصالبتوو شجاعت غیرتآورد،میوجودبهموجروح
خـونریزي جنبـه فقطچونکهشودمیریختهمحیطهاییدرخونهابسیارچه. نمایدمیچاالكوچابکراآنهاوکند،میخارجسستیورخوت
کـه هـست دنیادرشهادتهاییاما. شودمیحبسهاسینهدربیشترنفس ها وکاهدمیملتومردمنیرويازاست،مردممرعوبیتاثرشدارد،

پیـدا اسـالم دررونقـی آمـد و  وجودبهحالتیچنینیک) ع(حسینامامشهادتازبعد. آوردمیاجتماعبرايصفاوروشناییخودشدنبالبه
اسـارتی وبردگـی احساساتکرد،زندهرامسلمانمردمروحخود،قهرمانانهحرکاتبا) ع(حسینامامکهبودجهتآنازاجتماعدراثراین .شد

اجتمـاع بـه دیگـر عبـارت بـه ریخت و راترسوکردتضعیفبود،حکمفرمااسالمیجامعهروحبرمعاویهدورهتماموعثمانزماناواخرازکهرا
مـسلمین میـان دررااسـالمی شخـصیت کـه کردنـد کـاري امویـان . استمهمیبسیارمسئلهشخصیتاحساسمسئله. دادشخصیتاسالمی
ملتـی . اسـت همینقومیکشدنزندهحماسهاولرکن. دادآلایدهوعشقمردمبهوکردقیاممصلحیکنامبه) ع(علیبنحسین. میراندند

تاینجاسـ در  .آموخـت باید) ع(علیبنحسینقیامازکهايآموزندهدرسهاياینهاست. باشداودرنیازيبیواستغناءحسکهداردشخصیت
چیـست؟ دیگـر هـاي  قیـام بـه نسبتقیامونهضتاینجاودانگیعواملوعللچیست؟حسینینهضتفلسفهکهرسدمیذهنبهسواالتیکه
کند؟ ستاد مرکزي سازمان دانشجویان وظیفه عقلـی و دینـی خـود میدانـد تـا در                 میوکردهتسخیرراهادلقیامتتاوقوعزمانازقیاماینچرا

اف فوق و در پاسخ به سواالت مذکور، با نگاهی نو در قالب سلسله جلسات سخنرانی با حـضور اسـاتید حـوزه و دانـشگاه، بـه بررسـی                              راستاي اهد 
الزم به ذکر است با توجه به فشردگی و تراکم برنامه هاي عزاداري در دهه اول محـرم، ایـن                 . مختلف این نهضت بر جامعه اسالمی بپردازد      تاثیرات  

همچنـین طـرح مـذکور در سـتاد گرامیداشـت ایـام محـرم و صـفر دانـشگاه                     .هه دوم و تا اربعین حسینی برنامه ریزي شده است         نشست ها از د   
جلـسه  سـومین بـراي  . فردوسی مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته است و بخش عمده هزینه هاي آن نیز توسط آن ستاد تامـسن خواهـد شـد        

. هماهنگ شده است) عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد(آباديفیضجهانگیرجعفراالسالمحجت
پزشکیآمفی تئاتر دانشکده :مکان اجرا 2/9/93:زمان اجرا 
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