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 روح، کیجسم دارد و  کی)ع(  نیامام حس امیق

و محدود کردن آن حماسه  خالصهاست،  میجسم آن حماسه عظمحرم، مصداق خدشه دار کردن  امیدر ا یحذف مجالس عزادار اگر

 نیدر مکتب حس یاز کودک یاست اگر کس فیح یلیخ ساز است.انسان یروح از آن واقعهاز گرفتن  یهم مصداق یدر مجالس عزادار

دهد. زشت است اگر نتواند به چند سوال  حیآن حماسه توضراجع به  قهیقادر نباشد که چند دق یبزرگ شود ول یو مجالس عزادار

 لیقشر تحص یبرا ن،یامام حس امیق تیکتاب در سال با محور کی یمطالعه کنمینم فکر ساده راجع به آن نهضت بزگ پاسخ دهد.

 باشد. یکرده کار مشکل

در منابع  ،یاغراق چیکردم که بدون ه یزاده را معرف طاهر اصغرها از استاد  یپوچ با مبارزه کربالکتاب  1395سال  نیاربع در

مطالعه کردم که چون  نهیزم نیدر ا یترکتاب ساده (1396) . امسالدرخشدیم یمانند جواهر ن،یامام حس امیراجع به ق یاکتابخانه

 تر است.آن به نسبت، ساده میبر مفاه داشته و درک و تسلط یترجامع یبندشده، طبقه شتهنو یدانشگاه یهابا سبک کتاب

 نیتریبه ماجرا، بر اصل یو چالش قیعم اریتالش کرده است تا به زبان ساده و بدون ورود بس یمحدث جوادعاشورا از  یامهایپ کتاب

 ،یاعتقاد یهاامیرا در هشت طبقه شامل پ میمفاه نیداشته باشد. کتاب، ا یمرور شودیکربال برداشت م حماسهکه از  یمیمفاه

 کرده است. یبندبانوان دستهبه  امیو پ یاگریاح ،یاسیس ،یخیتار ،یعرفان ،یزندگ ،یاخالق

 انیآن طبقه در واقعه عاشورا و قبل و بعد از آن را ب میاز مفاه ییهااز مفهوم هر طبقه، مصداق یامقدمه انیهر فصل، ضمن ب در

مطالعه  هایاگر آن را قبل از کتاب کربال مبارزه با پوچ کنمیاست و فکر م یارزشمند اری. در مجموع کتاب بسدهدیم حیکرده و توض

 واقع شود. تردیمف د،یکن

شود  نیاهداف مبارزان تأم یدار، وقتهدف یمبارزه کیدر »آمده است:  نگونهیکتاب، ا نیاز ا «یزندگ یهاامیپ»از فصل  یبخش در

صورت  ندهی[ آینسل ]ها یبرا  یحت ای رترید یها هرچند در زمان. تحقق هدفاورندیبه دست ن یند خودشان فتح نظامهرچ روزند،یپ

سلطه جور،  هیعل امیوحشت در قشکستن جوّ رعب و  ان،یامو انهیرگرایاست. ... رسوا ساختن چهره تزو یروزیپمبارزان،  یبرا رد،یپذ

جهاد و مبارزه در راه حق، همه از اهداف  یهازهیآمدن انگ دیپد ن،یدر برابر اسالم  و مسلم تیروح احساس و تعهد و مسئول دنیدم

 «. نبرد عاشوراست روزیچهره پ ن،ی. پس امام حسافتیهمه تحقق  نهایعاشورا بود و ا نهضتدر  نیحس


