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اغلت ت ت

کتابه ت تتایی ک ت تته در ب ت تتاره واقع ت تته عاش ت تتورا و

زنتتدگانی حضتترت امتتام حستتین

نوشتتته شتتده استتت،

دارای نقت تتل روایت تتت و بیت تتان رو یت تتدادهای دلخت تتراش روز
عاشتتتورا هستتتتند .هنتتتوز هتتتم جتتتای تأ لیفتتتات تحلیلت تی
تاریخی ،اعتقادی و اجتماعی به زبان فارستی در رابطته بتا ایتن رو یتداد بترر وجتود دارد .بته
همتتین قیتتاس ،تعتتداد بررگتتانی کتته نگتتاه تحلیلتتی بتته واقعتته عاشتتورا داشتتتهاند چنتتدان فتتراوان
نیستند .در چنین شترایطی کته ستطح آ گتاهی مخاطبتان بایتد بتا بدستت دادن تحلیلهتای
ستتودمند و فکتتر برانگیتتز بتتاال بتترود ،کتتتاب حاضتتر را متتیتتتوان بتته نتتوعی تجر یتته و تحلیتتل از
صفحاتی خاص از این تاریخ پر فراز و نشتی

دانستت .کتتاب حاضتر صتورت پیتادهستازی

شده از مجموعته ستخنرانیها و منبرهتای مرحتوم آیتتاهلل عالمته شتیخ محمدرضتا جعفتری
نجفی (متولد در نجف اشترف 1310 / 1350 ،ش .درگذشتته در تهتران1389 / 1431 ،
ش) است که در مجتالس محترم ستالهای  1423و ( 1424مطتابق بتا ستالهای  1375و
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 1376ش) در تهران ارائه شد.

در آغاز کتاب ،آقای سید محمد مجتهدی در نوشتتاری در  6صتفحه بته معرفتی مرحتوم
آیتاهلل شیخ محمدرضا جعفری نجفی پرداخته است.

فصتتل اول کتتتاب ،بتته بررستتی موضتتوع مهتتم تمتتایز گتتزاردن میتتان «تتتاریخ استتالم» در مقابتل
«تتتاریخ مستتلمین» ،نقتتش اختیتتار در هتتدایت انستتانها ،اهمیتتت بهتترهمنتتدی از فرصتتتها و
نکات مهمی مانند امامت ،عصمت معصوم و تولی و تبری میپردازد.

فصل دوم به موضوع حرکت امام حسین

به عنتوان متأموریتی الهتی مینگترد و ایتنکته

آن حضرت از فرجام کار خویش مطلع بودند .دیگر بحثهای این فصتل بته تتأثیرات واقعته
عاشورا ،تقسیمات سیاسی در جامعه کوفه ،عوامتل خصتومت بتا حضترت امتام حستین
در جامعتته آن روز ،تأ کیتتد آن حضتترت بتتر عتتدم ارتکتتاب ظلتتم تحتتت هتتیچ شتترایطی و ش تئون
واالی شخصیت آن حضرت میپردازد.

فصل سوم کتاب به اصحاب آن حضرت میپردازد .این فصتل تحلیتل متیکنتد کته چته
عواملی سب

گرو یتدن آنتان بته آن حضترت در شترایط ختاص و نگترانکننتده و شتکننده آن

روز شده بود.

کتاب حاضر تحلیلی روشن ،ستهل الفهتم و گرینشتی از واقعته عاشتورا بته دستت داده و از
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397

124

این رو شایسته معرفی به همگان ،به خصوص به نسل جوان است.

