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: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
اعتقـادي وجغرافیـایی مرزهـاي ازونگیختـه براراانسانهامیلیوناحساساتنیرومندترینکهاستبشريتاریخحماسهترینشورانگیزعاشوراحماسه

دلربـاي شخـصیت عظمـت واعتباروارزش. استکردهحفظنیزادیانسایرمیاندرراخویشقداستاینکهازتعجبوشگفتواستگذشتهدرنیز
بـا نـام مقابـل درهـم بیگانگـان بلکـه پیـروانش، ودوستانتنهانهکهطوريبهداده،قرارتاثیرتحتراهمهامروزبزرگوارآننهضتو) ع(حسینامام

مـی وجـود بـه مـوج روحدرکـه استاینحماسی،شخصیتیاوتاریخچهیاسخنیکخاصیتواثر. آورندمیفرودتعظیمسراوخواستنیوشکوه
وکنـد، مـی خارجسستیورخوتازراهاتنورد،آومیدرجوششوحرکتبهراخونهابدنها،در. آوردمیوجودبهصالبتوو شجاعت غیرتآورد،
ازاسـت، مـردم مرعوبیـت اثـرش دارد،خـونریزي جنبهفقطچونکهشودمیریختهمحیطهاییدرخونهابسیارچه. نمایدمیچاالكوچابکراآنها

بـراي صـفا وروشـنایی خـودش دنبـال بهکههستدنیادرشهادتهاییاما. شودمیحبسهاسینهدربیشترنفس ها وکاهدمیملتومردمنیروي
امـام کـه بودجهتآنازاجتماعدراثراین .شدپیدااسالمدررونقیآمد و وجودبهحالتیچنینیک) ع(حسینامامشهادتازبعد. آوردمیاجتماع
روحبـر معاویهدورهتماموعثمانزماناواخرازکهرااسارتیوبردگیاحساساتکرد،زندهرامسلمانمردمروحخود،قهرمانانهحرکاتبا) ع(حسین
بـسیار مـسئله شخصیتاحساسمسئله. دادشخصیتاسالمیاجتماعبهدیگرعبارتبهریخت و راترسوکردتضعیفبود،حکمفرمااسالمیجامعه
وعـشق مـردم بهوکردقیاممصلحیکنامبه) ع(علیبنحسین. میراندندمسلمینمیاندررااسالمیشخصیتکهکردندکاريامویان. استمهمی

درسـهاي اینهاسـت . باشـد اودرنیـازي بـی واسـتغناء حـس کـه داردشخصیتملتی. استهمینقومیکشدنزندهحماسهاولرکن. دادآلایده
عوامـل وعلـل چیـست؟ حـسینی نهضتفلسفهکهرسدمیذهنبهسواالتیکهتاینجاسدر .آموختباید) ع(علیبنحسینقیامازکهايآموزنده

کنـد؟ سـتاد مرکـزي      مـی وکـرده تـسخیر راهادلقیامتتاوقوعزمانازقیاماینچراچیست؟دیگرهاي  قیامبهنسبتقیامونهضتاینجاودانگی
اف فوق و در پاسخ به سواالت مـذکور، بـا نگـاهی نـو در قالـب سلـسله جلـسات          سازمان دانشجویان وظیفه عقلی و دینی خود میداند تا در راستاي اهد           

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

گرامیداشت ایام محرم و صفر دانشگاه فردوسی مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته است و بخش عمده هزینه هـاي آن نیـز توسـط آن سـتاد تامـسن                               
، مـدرس  )ره(خمینـی امـام پژوهـشی وآموزشـی علمی مؤسسه یئتسابق ه عضو(آیت اهللا محسن غرویان   جلسه   چهارمینبراي  . خواهد شد 

. هماهنگ شده است) »اجتماعىاخالق«و » جواناناندیشه«و » باكچهمناظرهاز«و صاحب تالیفاتی همچونقمعلمیهحوزهاسالمیفلسفه
الهیاتآمفی تئاتر دانشکده :مکان اجرا 8/9/93:زمان اجرا 
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