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  ها ترین یافته مهم
  . لمانمس غیراند حتی جوامع خواهی بپا خواسته هایی که براي عدالت ترین الگو براي قیام عاشورا مهم

بـه فراموشـی سـپرده    ) ص (آموزي از قیام عاشورا در جهت زنده کردن صفاتی که بعد از رحلت پیامبر اکرم           عبرت
   .شده بودند

ها مرده و بیدار کـردن آنهـا کـه      هاي انسان  آگاهی بخش قیام امام حسین به مردم و جاري ساختن خون در رگ            
  .باعث حرکت و تکاپو در جامعه گردید

توان پایبند  ترین لحظات زندگی است که می    هاي انسانی در دشوار     ش مجسم باورهاي دینی و خصلت     عاشورا نمای 
   .هاي دین و صفات انسانی بود به آموزه

 طلبی    امام حسین، کربال، انقالب اسالمی، امر به معروف و نهی از منکر، اصالح:هاي کلیدي واژه

 89-279-1  شناسه طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

   داله سپهريی ):گان(نویسنده

  هاي قیام عاشورا زیبایی :عنوان

  89-279- 1  :شماره

 28/10/1394 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
هـا   نفسه موضوعیت دارد قیامی که براي اصالح جامعه به داشـتن معـروف   قیام عاشورا تحول عظیمی است که فی   

عاشـورا  . و قیام اوسـت ) ع(هاي امام حسین  ، سربلندي و آزادي از جمله رسالت    ها به عزت    در جامعه و رساندن انسان    
، عاشورا را بـراي اصـالح دیـن و    پیام قدیمی پیامبر زنده گردد    پرستی کمرنگ شود و     گرایی و ظاهر    توانست تجمل  می

عنـوان یـک مـصلح دینـی توانـست        یک مصلح اجتماعی و بعد بهعنوان ابتدا به ) ع(امام حسین   . ها بود   احیاي معروف 
هاي مرده را بیـدار کنـد و باعـث جهـش و      هاي انسان رسالت خود را به خوبی به انجام برساند و خون مرده را در رگ   

مسلمان از این قیام پایه و اساس حرکـت  هاي غیر تکاپو در جامعه گردد که امروز در جهان معاصر هم حتی در جامعه     
پـذیري از ایـن   می در ایران نمونـه کامـل از الگو  ستیزي شکل دهند که انقالب اسال خواهی و ظلم   خود را براي عدالت   

   .قیام است که مسیر حرکت خود را براي رسیدگی به هدف نهایی از قیام عاشورا تاثیر پذیرفته است

  اهمیت موضوع
ر مقابـل  گـذار و مقاومـت د  ین است که با شناسـایی نکـات تاثیر  هاي قیام عاشورا د اهمیت انتخاب موضوع زیبایی   

عنـوان یـک    و قیام او به) ع(دشمنان مسیر و جهت را براي تسلیم نشدن در مقابل ظلم مشخص نمایم و امام حسین     
 - توحیـد  - اخـالص  - سـمبل اسـتقالل  ) ع(گیرد از آنجـایی امـام حـسین        آل اسالمی براي جامعه قرار می      الگو ایده 
 در جامعه برپا شـود و جامعـه بـر    د تا گوهر دین مجدداً   هاست و قیام کر     شجاعت و در یک کالم همه خوبی       -اخالق  

   .گذار این قیام پرداختیمور دین حرکت کند به زوایاي تاثیرمح

  )شرح مساله(مقدمه 
آنجایی واقعه عاشورا یک انقالب، تحول و نهضت است قیامی است که آینده بر محور آن تنظـیم شـده اسـت و       از

 در جامعـه برپـا شـود و    قیام کرد تا گوهر دین مجـدداً ) ص(احیاي دین جدش حضرت محمد براي ) ع(امام حسین   
سمت عدالت خواهی سوق و توانـست الگـوي خـوبی     این قیام با بیدار کردن مردمان خفته و ناآگاه مسیر حرکت را به       

کـه   لذا در این طرح تحقیقاتی با روشن کردن زوایـایی از قیـام عاشـورا           . خواهانه در جهان باشد     هاي عدالت  براي قیام 
   .گیرد اي باشد که براساس آن شکل می هاي قیام است الگوي مناسبی براي جامعه آینده زیبایی تحت


