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بعدادشهادت سخنرا یحسینامام هض رربال، با هاآبیدا گرا ه،
ظاهرد تاشو اآسالاگرچهبهجاودا هشد ربرآدینب وامامسااد

یهیدیانبودو برد ابرابررربالبه ف جبههبالربهپایان16 پیرودآاداِن ق 
ویا اناو ولید  گاهتمی،،پیرودآحقیقیمتعل،بهامامحسین سید،
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بود؛چرارهحضرتد انقیام، اهو سمیما دگا د تالمبهیادگا گذاش و
باخونسرخش،مکتبی ابراآمسلما ان،بلکههمهادادگانجهانبنا هادرهتا

ادبعد و،ادهمین1 للبانتالماس همیشهتا یخباقیاس وسرمش،ح،
ّرهقیام،تّوابینقیامما ند:،بخشللبا هو هاییح،آها هض رربال،جریان حی

امدبهمختا قیامو  گرشرهوجود وتغییرامویانحکوم د با ه اها داد
چراهمگاندرا وآ امتعددآآهاپرسش اینکه: جمله اد  مود؛ درد دا ا ه
بی واهررودران مود؟چراانحضرتشرر  ابرابرجنگد یکپیامبر

 ررد؟سکوتامامقیامد برابراسالمجهانچرابرد؟خودهمراه اخویش
تأسیاد هض حسینیهاییرهبهد این وشتا ،بهبر سیشما آادقیام

پردادیم شکرگردتند،میخواهیامامویا ا شنویابراآخو

 متأثر از نهضت حسینیهای  قیام

 قیام مردم سیستان .1

خواهیامامحسینهاآرهپسادحادتهتاشو ا،براآخونیکیادقیام
مردمسیستان، حارماناموآبود  قیاممردمسیستانبرضّد وقوعپیوس ، به

ووالی تلی34پسادپذیرشاسالمد سال بسیا قمرآ،د  اهخدا
ادتخا ات و ررد د روشید د تب  خود  ام به  ا 2مهمی تاریخ سیستاند 

                                                            
  11صها،  انگیزه و ها عاشورا؛ ریشه، ژادوسعیدداودآ مهدآ ستم9
ختیا ادادُخو،پسرپسرُ ستم،ایران،پسر»شاهسیستان، 2 ،پسادمشو تباموبجدموبجدان،«بی

مااد بردتاجه یستیم؛دیراشهرما،شهرمردان»دیاددرستادواتالمررد:بنشخصی ا هد بی 
ایمرجهشجماهجاخوا جدهتوانجنگید؛چهماد رتابهلوا اناس ؛اماباخداآبلندمرتبه میوپ

رردن،اددرستادهخداس  بنابراین،صلحسوآماخواهیدامدومحمدسپاهیانخداییدوبه
 (35،صتاریخ سیستان)« یهآبهتراس  جنگوخون
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حسینمی امام شهادت اد پس ره اهرخوا یم اسا ت مردمبی و ،
برضّدیهیدوخواهیاباتبداللهالحسینسیستانباشنیدناینخبر،بهخون

ّباد ْیداللهبنحکمراناود سیستان،تی ااینکهدیاد(،قیامررد د ببندیاد)براد ُتبی
د انموق ،حکمرانسیستان،سپاهو یروآا تظامیو یهمحکمهقضا اد 

اآادمردمقیامرهتده،ولیهمیناختیا داش وراماًلبراوضاعمسلطبود
ررد د ازاد  ا ّبادخود تی بیس بن، برداشتن با بی دیاد د هم بهمیلیون المال،

 1 والیما دهابدونسیستانماهرهلو آبصرهدرا ررد؛به

 در مدینه  هرّ ح   قیام .2
 سال د  مدینه  16شو ش 16یا داجعه به و داد  خ ّره»ق  مشهو  2«حی

 ،اینحادتهادا ااسرچشمهگرد رهپسادشهادتامامحسین. گردید
. موجیادخشمو فرتد منال،اسالمیبرضّدحکوم یهیدبرا گیختهشد

مدینه یهرهمررهخویشاو دنپیامبروصحابهوتابعینبود،مردمبهد شهر
امد د تثمان. خشم مدینه، به گانمحمد بن حارم اد گروهی یهید دستو  به ،

شهر ابه مایندگیادلرفمردممدینه،بهدمش،درستادتاد بادگش ،مردم ا
رح،تثمانهیئتیمررببهد بالاینل .بهالات ادحکوم وآتشوی،رنند

 «توامدبیربنمنذ بن»اد مخهومیابیبنتبیدالله»، «تمرو حنظله،بنتبدالله»،
هاآبه گمدینه اجه دیدا باوچندتندیگرادشخصی « زسیرالمال که

تااینکه مایندگانبهشامامد دویهیدپذیراییباشکوهی درستاد؛ یهیدبهدمش،
. هاآهنگفتیبخشیدخودترتیبدادوبههرردامهدایاوخلع ادا اند راخ

                                                            
  505ج500ص،تاریخ سیستان 9
ّره،بهمعناآدمینسنگالخیوسنگستاناس وبهتّل پیدایشاینداجعجهد انمننقجه،2  حی

ّره»به  «(حّره»،واژهلسان العربمنظو ،معروفشدهاس  )ابن«واقعهحی
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هاوباانپذیرایید راخسبهدمش،،رردرها انباد یاد اینپولاودکرمی
تنهابه ف اود بادگش بهمدینه،اداوتمایدخواهندررد؛اماایندیدا ، ه

دبیربه مایندگان،بهجهمنذ بن.تمام شد،بلکهراماًل تیاهمعکوسداش 
 :بوداینگها ش، تیاهومدینهبادگشتند

 إن. ماءِ َس الْ  َن ّمِ  ةِ جاَر ِح الْ بِ  يَّمِ ْر ّن   أْن  ناْف ِخ  ىتّ َح  زيَّد يَ  لىَع  جناَر َخ  ّما هِ اللّ َو »
خدابه 1؛الصَلة... ويّد  الخمر ويشرب واألخوات والبنات األّمهات ينكح رجَل

سوگند قیاماوتلیهاگررهترسیدیمدما یکهمگر کردیمقیام«یهید»تلیهما!
رنیهانباوآرهبودجه بداناینوگیریمقرا اسما یسنگهاآهدف کنیم،

 یه ا مادورردمیگسا آبادهوشدمیهمبسترخواهرانودخترانباواوالددا 
 « بودترکگفته

تبدالله،پسرحنظله،بیع ررد دوحارمبهد بالاینجریان،مردممدینهبا
بنی همه و ررد دمدینه بیرون شهر اد  ا  سید،.امیه یهید به ره گها ش این

امیهبود،بالشکرا بوهیبراآسرروبی  ارهادسرسپردگانبنی« تقبه بن مسلم»
بها انسه ودمهل بده؛اگرتسلیم:  هض بهمدینهاتهامرردوبهوآگف 

و اموال اد دا  د، هرچه  ود سه شدآ، پیرود وقتی و بانگ ا ان با  شد د،
سپاه...چا پایانوسالحولعام،همه ازا ترنود اختیا سربادانبگذا 

و د گرد  گروه دو بین خو ینی جنگ و داد قرا  حمله مو د  ا مدینه شام،
شد رشته  هض  سران و خو د د شکس  شو شیان به.  دسرا اام، ُمسلم

تاموزا تشهر اصاد رردرهُمسلم ابهجه این مدتسه وددستو قتر
 2 امید د « ُمسرف»جنایات،

                                                            
 59،ص1،یالطبقات الكبریسعدراتبواقدآ، ابن9
،وقای سجالمروج الذهب،ق؛مسعودآ19،حوادثسال7،یتاریخ األمم والملوكلبرآ، 2

ق 19،حوادثسال5،یالكاملاتیر،ق؛ابن19
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رودریرهشدوا دد یمنهلبهشامی،سربادانادیکی: ویسدمیقتیبهابن
مالهرچه:داش اظها دنررد؛للب ااموالیاوادسربادداش  شیرخوا 

 اشیرخوا لفریهیدآ،دلسنگبرد د سربادزا تبه اهمهداشتم،خا هد 
رهروبیددیوا به اسرشچناناو،چشمبرابرد ورردجداماد دامناد

 1شد متالشیمغهش
رهگو هانبرید د؛سر امدینهمردمشام،لشکریان: ویسدمیالحدیدابیابن
ا هامیاند هاقدمرهشد یختههاخونچنان بردمیسر اگوسفندقّصاب،

ا هاادو سا د دقتربه ابد مااهدانوا صا ومهاجردرد دان د ؛میدرو
ادداجعه،ایند 2 گردتندبیع یهیدبراآبردگانتنوانبهما د د،باقیره

قتربهتنهها دهمسلما انسایرادوتن،هها وهفتصدا صا ومهاجربه گان
 3  سید د

 در کوفه  ابینتوّ  قیام. 3

حادتهرربال،هما ندخو شیددرودان،همهجا ادراگردتهاس  ایجنامجر ا
سجتیهآد سجیرهمحو آوستمهاییچجونخجداتوانبهجه وجودویژگیمی

بجراین،بایجدیکجیاددالیجروجورجرد ادجهونویا اناوجسج امامحسین
د ایجن هضج دا سج رجهد بی  ا یهحضو ُپرتمراهرجاودا گیان

 سا ی،تأتیربسهاییداشتهاس ؛دیراخجونوپیجام،د هجرا قالبجیجه پیام
 سا ی،هرگهرمترادخجونوشجهادت یسج  مکمریکدیگربوده،ا دشپیام

ربرآودینبهاآقیام ابعدادتاشو ا،امامسااد و،اّولینجرقهاداین
                                                            

 993،ص5،یاإلمامة والسیاسة دینو آ،9
  919،ص9،یشرح نهج البالغهالحدید،ابی ابن2
 999،ص5،یاإلمامة والسیاسة دینو آ،3
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،مجردمرودجه اهاآ وشنگرواتشینخودرلیددد د خنبهدینجبباخنابه
دیجاددجرودمنقلب مودوهریکادرلماتاو،هما ندبمببودرهبرراخابجن

امد اینخنبه،چنانتحولید مردمرودهایااد مودرهبهاشتباهخجودپجیمی
تی یهباالهجامادانخنابجه،بجهسجوآهاآابرده،د صددقیامبرامد دو سر

هاآبعجداشجکا هاآسیاسیودرهنگیگامبرداشتندوتمرهان،د دهها قالب
هجاآا تقجامادقجاتالنامجام،دمهمجهپسادخنبهدینبشد برایناساس،

خجواهیامجاموبجاهاادتاد قیجامتجّوابینبجهمنظجو خجونبرسردبانحسین
َسْين يا َلثاراِت »هاآالهیوباشعا ا گیهه ُصردخهاتیبنبه هبرآسلیمان«اْلح 

ق اد خیلجه اهجیدمشج،11األولسجال بیج 1اشکا اازادگردید تّوابیند 
هاپیادهشد دوگریانخود ابهشد د هنگامیرهسپاهبهرربال سید،اداسب

 ده،اجتماعُپرشو آ اتشجکیرداد جد سجلیمانوهمراهجا ش ساقبرامام
وگفتنجد:خجدایا!مجادرد جد ددس به الهومناجاتبرداشته،باخداتهدررد

مان ابپذیررهپیامبرت اتنهاگذاشتیموخوا رردیم گذشتهما اببخشوتوبه
ان اسجتگووشجهیدشاآ!خجدایا!بجرحسجینویجا پذیروبخشندهتوقنعًاتوبه

بندیمرهبرهمجان حم بفرس !اآپرو دگا ما!توشاهدباشرهماتهدمی
ویا ا شرهبرانشهیدشد د،قجدمبگجذا یمواگجرمجا ادینو اهحسین

1را انخواهیمبود  یامردآوبرما حم کنی،یقینًامااددیان
امیهبهمبا دهرهخونخودباتوامربنیا انبراساساینپیمان،تااخرینقن

دیادبالشکرابن«تینالو ده»پرداختند تّوابیند الرافشامود محلیبه ام
 سید،هها تنمیدیاددرما دهیسپاهشام ارهبهسیبند گیرشد د تبیدالله

ند ود،بابرتهدهداش  این بردسه ودبهلولا اامیدوتّوابیند اینچ
                                                            

 517و511،ص5ی،کتاریخ األمم والملو لبرآ،9
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جنگید دوگروهبسیا آادا ان ابها گیههدراوانوپایمردآدیاد،بالشکرشام
سلیمان تهده به تّوابین لشکر درما دهی  سا د د  ادبنقتر پس و بود صرد

ُ فیروپسسعدبنبنشدناو،تبدالله ابهوپسادرشتهبنشهادتوآ،مسّیب
شد د این برد،سرانا قالبدا درما دهیلشکر اتهدهشدّاد بن رفاعةاداو،

 1،همگیبهشهادت سید د شدّاد بن رفاعةتّوابین،بهجه

  بررسی: و تحلیل

حسینامامشهادترهاس اناید،میدس بهقیاماینبر سیادا چه
 نگلّکهشوآوشس جهچیهآبهرهگذاش ا انمیاند تأتیرآچنان

پیرودآودتحلالب ها ها ررد د میدکرحضرتان صرتتدمووداییبی
وشهرادوقتیا ان ررد دمیپیکا زنایموحکوم به سیدنبراآ هوبود د

رهچنانگش ؛ خواهندباددیگررهدا ستندمیشد د،خا یخویشدیا 
تّوابینوبودرردهگوشهدا هابهخهاتی یهاینمنالب اصردبنسلیمانجناب

ورنیم میقیامحکوم به سیدنود یابراآما:»گفتندسلیمانپاسخبهد  یه
«خداس   سولدختردرد دانخواهیخونوخویشگناهانادتوبهما،هدف

و وحبهرهتذابیادشدن،رشتهورشتنباخواستندمیواق ،د ا ان
همینبه دهندشووشس  اخویشگناهانویابند هاییبود،ادتادهجا شان

تلیهقیامومبا دهجه  یرواو آجم براآ یهمختا دمان،هماند دلیر،
سلیمانباهمکا آبهحاضرحال،اینباولیررد؛میتالشستمگرحکوم 

دهد رشتنبه ایا ا شوخودقیام،اینباخواهدمیسلیمان:»گف میو بود
« دا د اگاهیجنگایینادرهاس مردآاو،

                                                            
.573،ص5،یالكامل فی التاریخ،اتیر ابن9
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ا اااد اخویش هض و دتندحسینامامقبررنا قیام،ازادد تّوابین
َسْين يا َلثاراِت »شعا ا انادبرخیتوسطبا  خستینوررد دازاد دادهسر«اْلح 
 ودآرهگرد میصو توسیلهرسا یبهها،جا بادآوهاتالشاینهمه شد
بود دترسیدهشد،رودهوا دمحدودآتعدادبارهدیادابنتهدیدهاآادرودهد 
دشمنتسلیم اشهروگذاشتندتنها احسینامامسفیرتقیر،بنمسلمو

بررف،جانرهررد دپیدااآ وحیهتاشو ا،چنانحادتهادپسولیررد د؛
 1شد د رشتهاینکهتادد دقیامبهدس 

 مختار در کوفه  قیام .4

تبیدهابیق قیامدیگرآ یهبه هبرآمختا بن66بعدادقیامتّوابین،د سال
بود،باتأتیربی منداناهرمدا وادتالقهتقفیرهمردآهوشمند،سیاس 

ادپیامتاشو اصو تگرد  د مدتیرهواقعهرربال خداد،مختا بههمراه
برد میثمدیادبهسرمیبن،د د دانتبیداللهمیثمتّما ،تاش،امیرمؤمنان

تّما د د دانبراساسخبرزیبیتلی ادد داناداد»بهمختا گف : تو
قیامخواهیرردواینستمگر ارهامامحسینخواهیخواهیشدوبهخون

امرودمنوتود د داناواسیریم،بهقترخواهی سا دوباپاآخود،سرو
 2«صو توآ الگدروبخواهیررد!

 جمعه  بی 51 ود سال ه11األول روده ق قصر وا د  ماد مختا  و شد
ایرادرردود ان، ماد،دوخنبهبهامام اواقامهگردید وآقبرادجمعه

اوخناب.برگها شد اهدافقیامخویش اتبیین مودوپسادان،مراسمبیع 

                                                            
  179،صها انگیزه و ها عاشورا؛ ریشه ژادوسعیدداودآ، مهدآ ستم9
 999،ص9،یهشرح نهج البالغالحدید،ابی ابن2
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خون و پیامبرش سّن  و خدا رتاب اساس بر من با گف : مردم خواهِیبه
1وجهادبامنحردانودداعادضعفابیع رنید بی اهر

َسْين يا»مختا  یهحرر خود اباشعا  ازجادرجردوشجیعیان«َلثاراِت اْلح 
 فر22 ابهقیامواداش  اوبعدادتسلطبرحکوم روده،حدودبی اهر

ادقاتالنشهداآرربال ابهججهاآاتمالشجان سجا یدوقصجاص مجود امجام
 َرِحيَم »قیاموآ اتأیید مودوبهابومحمدحکم،درد دمختا ،درمجود:باقر

 َوَطَليَب  َقَتَلَتَنيا َقَتيَل  َطَلَبيه   ِإاَل  َأَحيّد   ِعْنَّد  َحّقاً  َلَنا َتَرَك  َّما َأَباَك  الَله   َرِحَم  َأَباَك  ه  اللَ 
خداو دپد ت ا حم رند،خداو دپد ت ا حم رند!اوحّ،ما2؛ِبِّدَّماِئَنا

 «قیام مود بی خواهیادمااهر اللبررد قاتالنما ارش وبهخون
دیاد ابهمدینجهدیادزالبشد،سِرابنبنلشکرمختا وقتیبرسپاهتبیدالله

دیادبهمحضجرامجامسجااددرستاد هنگامیرهسِرابنبراآامامسااد
درمایجد:د ایجنبجا همی سید،امامد حالتنجاولزجذابجود امجامسجااد

رد د،اود حالزذاخو دنبودوسجِرپجد مدیادوا درهنگامیرهما ابرابن»
د مقابلشبود د انلحظه،گفتم:خجدایا!د جدهباشجموببیجنم ودآرجهسجِر

3«دیادد مقابرمنقرا دا د ابن
،وقتججیخججود اد مقابججرسججپاهمختججا بعججدادهاججدهمججاهحکومجج 

قصربیرونامدوپساآادهمراها شاد،باتدهدبیرد محاصرهدیدبنمصعب
ماهمبا ک مضجان 55ادمقاوم جوا مردا ه،بهشهادت سید اینواقعه، ود

4ق اتفاقادتاد 17سال
                                                            

  575،ص5،یکتاریخ األمم والملو لبرآ،9
 959،ص51،ی بحار األنوار محمدباقرمالسی،2
  991همان،ص 3
  593،ص5،یتاریخ األمم والملوک لبرآ،0
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   تحلیل و بررسی:

ادا تقاموحسینامامخواهِیخونجهچیهآمختا ،قیاماصلیجوهره
 یهو بودرربالجا یان ا تخجابباوآ برامدهدفاینتهدهادخوبیبهمختا 
َسييْين يييا َلثيياراِت »ادرینحررجج شججعا  د  اشججیعهجوا ججانهججاآخججون،«اْلح 

رهبدیهی او دجوشبههایشان گ ا دادهاینتاشعا آهیچ ودگا ،اند بود
دیگر،سوآاد باشدرا سادومؤّترا تقام،هیاانوشو ایاادد توا س  می
درسجتادنوحنفّیجهمحمجدویجژه،بهامیرمؤمناندرد دانبا ابنهایاادباوآ

بهساادامام هدبهرربالرا انجنای سرهاآ پشج ومعنوآ هبرآواق ،
حنفّیهمحمد ماینده اخودهموا هاو دادپیو دپیامبرخا دانبا اقیامپرده

رجرد،دجتح ارودهره ودآودادمی سب اوبه اقیام هبرآورردمیمعردی
بیعج بجهحضجرت،انبیِ اهروحسینخواهیامامخونشرطبه امردم

 دراخوا د خویش
مصعبدس بهسرا اامو یاد چندا یدواممختا حکوم اگرچه

هدفبهاو دا س خو دهشکس دردآ ااوتوان میهرگهولیشد،برچیده
ودس یاد خوبیبهبود،رربالجا یانوقاتالنادا تقامهمانرهخویشبلند

خودشسرا اام،هرچند مود؛خرسند اهاشمبنیوساادامامقلببا ها
 1شد  اهایندداآ
 شررا بجرا  چر   شرا   فرا   جانانر   ره در سر  

 

 

 !شررا بجررا چرر  شررا   د  دَيْرر   يرر  گرر دن   ز


  نگشرر  سرر  برر  حنررا بسرر   دلرر  خرر    ز
[ 

 

 !شرا  بجرا  چر   شرا   نمرا   نگشر   دلر   خ   
 

                                                            
  135،صها انگیزه و ها عاشورا؛ ریشه ژادوسعیدداودآ، مهدآ ستم9
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  یعل زیدبنقیام  .5

معروفترادتاشو اس  توجهبهامربهمتأ یهقیامدید،درد دامامسااد
جا بهتلیهستمگران،د سیبودرهدیدادججدشامجاموقیامهمه ادمنکرو هی
بجرضجّدهها  فراداهجالیرودجه،اوباتکیهبربیع پا هده. گردتهبود حسین
 خس ،قّراواشرافاهرتراقبااو. تبدالملک،خلیفهاموآ،قیامرردبنهشام

،دجرا قبجودتمرتقفیرهتامرترابنولیبههنگام بردبایوسف؛بیع ررد د
د اوایجرمجاهصجفرسجال،هاآدراوانررد د دیدپسادمقاوم بسیا ودخم

جعفر،ادپد شبنپد مموسی»: درمودامام ضا1.ق بهشهادت سید666
 آِل  ِّمْن  الِرَضا ِإَلى َدَعا ِإَّنه   َزْيّداً  َعِمي الَله   َرِحَم »درمود:محمدشنیدرهمیجعفربن

َحَمّد   خداتمویمدیجد ابیجامردد!اومجردم ابجه2؛ِإَلْيه َدَعا ِبَما َلَوَفى َظِفَر  َوَلْو  ّم 
اشودجاشجد،بجهوتجدها جدواگجرپیجرودمجیخومجی«محمد ضاادال»سوآ

 «ررد می

 زید  بن قیام یحیی. 6
، وه3دیدبن،قیامیحییهاآمتأترادتاشو اواهدافمقدساناددیگرقیام

سااد بنیامام مستبد حکام ضّد بر وصی ، به او واق ، د  ره اس  امیه
سّیا ،حارمهها  فرآ صربنپد شتمر مود اوباهفتاد فرد برابرسپاهده

امویاند خراسان،ایستادوا ها اشکس دادودرما دها ها ابهقتر سا د او
شهادت4امیهبهشهادت سید د ق د  بردباتوامربنی591ویا ا شد سال

امیه،تأتیردراوا یداش  وآ،د خصوصقیامتمومیو ابودآال
                                                            

 555ج559،صمقاتل الطالبیین ابوالفریاصفها ی،9
  959،ص5،ی عیون أخبار الرضا،شیخصدوق 2
تلیاس  ،یکیادچها پسردیدبنحسینبنتلیدیدبنبنیحیی 3
 7،ص50،یالبدایة والنهایةاتیر، ابن0



56    9315محرم  ۀتوش ره 

 ها . سایر قیام7
 یشهد  هض هاآدیگرآ یهد لولتا یخ خدادرهگفتنیاس ،قیام

 رنیم:تاشو ادا د د ادامه،بهبرخیادا هااشا همی

 (:.قه16۱) شهید فخ ،یعل بن قیام حسین ـ

هاآمهمدیگرآاس رهد پیا قالبرجربال خداد اینقیام،اد هض 
لالب، وهحسنمثنیو وادهتلیبنابیحسینبنتلیبنحسنبنحسنبن

ق بججرضججّدهججادآتباسججی)خالدجج اد519،د سججالامججامماتبججی
ق (قیامرردود مننقهدخباسجپاههجادآمواججهشجدود جنگجی570ج519

 1 ابرابر،اوویا ا شبهشهادت سید د 

 ق.(:181) زکیه نفس برادر ، عبدالله بن قیام یحییـ 

،یکجیادبه گجانخا جدانتبداللهمحجض، جوادهامجامحسجنبنیحیی
 دج وادیجا انخجاصامجاماآبجهشجما میهاشمیوچهرهممتادوبرجسته

حسجین،شجهید»ومو دتوجهانحضرتبود یحیید جریانقیجامصادق
،د سپاهشجهیِددجخشجرر داشج واد،برضّدحکوم ستمگرتباسی«دخ

شد یحییپسادشجهادتحسجین)شجهیدانبه گسپاهاومحسوبمیسردا 
 د ود ا اابجاتوامجرهجا ونتباسجیبجهمبجا ده«دیلم»دخ(،باگروهیبه

البته2ق بهشهادت سید 924پرداخ ؛امابراترتولئهها ون،د حدودسال
کهدمینهمناسجبی اتنهااد فوذتلویاند دیلمولبرستان کاس ،بلقتراو، ه

براآتشکیراّولیندول مستقرشیعید قلمروخالد تباسی،یعنیتلویان
لبرستان،دراهماو د 

                                                            
 591،صسیره پیشوایان گرداو آادرتاب:مهدآپیشوایی،9
 903 همان،ص2
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 ق.(:251) قیام علویان طبرستان ـ

هاآمودقیرهمناربهتشکیردولتیمستقرشد،قیامتالمبه گادا قالب
دقیهدین وآبهدتوتمردممیدیداس رهسارن آبندا ،حسنو باشد 

هاآد خشان،برتامالنق پسادپیرودآ254لبرستان،بهاندیا  د ود 
ملقب«داتیربیر»تباسیزلبهرردودول تلویانلبرستان اایااد مودوبه

سالبهلو مستقرادحکوم 64گردید حکوم تلویانلبرستان،حدود
بهحیاتخودادامهداد مررهآتباسی،باقد تتمام

 های معاصر . قیام8

آهاد قیام هض ایناماگذ د،میحسیناماماد هض هاقرنگرچه
هابهلو واتربخشبودهاس ؛البتهبرخیاداین هض ادرین قش یهمعاصر

ا د مسججتقیموبعضججی یججهبججهلججو زیرمسججتقیم،ادقیججامتاشججو امتججأترشججده
دداییانخیابا ی،محمدخانجنگلی،شیخ،میرداروچکلسنینهاآ:د هض 

محمجدشیخالهو آ،اقبالآ،اسدابادالّدینجمالسیدآ:هاجنبشاسالمویا
البنججاوماهاتمججاگا ججدآ) هضجج حسججنرججواربی،تبججدالرحمنشججیختبججده،

بجرلجازوتدمجان،واسجتکبا ضّدبرمبا دهبرجستهادهایی مو ههندوستان(،
 باشندمیحسینقیاماماماساس

جه  اینمیان، تنها تای د  قیامبهاختصا ، و ایران ا قالباسالمی
 ماییم:میمردمهندوستاناشا ه

 :انقالب اسالمی ایرانـ 

ا کا  اپذیر حقیقتی ایران، اسالمی ا قالب پیرودآ بر تاشو ا قیام تأتیر
ش بودو قنه02د تصرتاشو اآسالاس  ازاد هض امامخمینی
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 سال د   یه قیام به53اوی امام حماسی پیام  مود  جلوه محرم ماه د  ش 
 شعا  سال، ان محرم شمشیر»مناسب  بر خون پیرودآ به« منن، ا تنوان

د لولدو انهش سال1ا قالباسالمید مواجههباد یاآاستعما  داداد 
و امساال شهیدانواصحابشد قالب: مهتملیاتودداعمقدس،تاشو ا

اسایید پیشبردومودقی ها،تأتیرمعاهههاوتملیاتاسامیلشکرها،گردان
ا قالبداش  
همبا هابهتأتیرتاشو اد ا قالباسالمیایراناشا هررد؛امامخمینی

دداآاسالمررد؛باتدهرم،همهچیهش امامحسین»ادجملهدرمود: ا
«  ه»گف  هر ودبایدد هرجااین«  ه»مقابریکامپراتو آبه گایستادو

 2«محفو بما د 
امروده یهادامهحیاتا قالباسالمیبهتاشو اوابستهاس وبایدهمیشه

هجاآقجرانوقیامبراآ ضاآالهجیرجهبرگردتجهادامودهاهدافامامحسین
ِعُظُكـْم  ِإَنمـا ُقـْل »درمایجد:رجهخداو جدمیینماباشد؛چنانالعاس ، صب

َ
 أ

ْن  ِبواِحَّدة  
َ
هاآتاشجو اد ا قجالبرردند سپیاده3 «َوُفرادى  َمّْثّنى ِلَلِه  َتُقوُموا أ

اآ،اللجهخامنجهاسالمی، کتهمهمیاس رهمقاممعظم هبرآ،حضرتای 
دا یم، اد ده گهمیماپیامامامحسیناگر»با هابداناشا هرردهودرموده:

                                                            
 هضج هاآ شعا هاآمردمد اویپیرودآا قالباسالمیایران، مادآادتم،تأتیرا دیشه9

رّریومتاشو ا،رّرا ضرربالج هضج مجا»د بینشوباو مردماس ؛ما ند:امامحسین
حسینیه، هبرماخمینیهجحسینحسینشعا ماس ،شجهادتادتخجا ماسج جمجااهجررودجه

ِمّناالّذّلة  یهاتی « یستیم،امامتنهابما دجهی
 951،ص50،یصحیفه امام، امامخمینی2
دهم،واناینکه:دو فردو فریایک فجربگو:شما اتنهابهیکچیها د دمی:»51،ایهأ سب3

«یک فربراآخداقیامرنید 
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شجما یم،اگجرایجن هضج  احادتجهتظجیم ابه گمیاگر امامامحسین
 هیم،بجراآایجناسج رجهدا یموبجراآانا یمجیا سا ید لولتا یخمجی

یاداو آاینحادته،بهمارمکخواهدرردرجهحررج رنجیموجلجوبجرویمو
ها اتعقیبرنجیموبجهلنجفخجدابجهانهجدفمحسینا گش اشا هاما

1«برسیم 

 ـ نهضت هندوستان:

هاآ،اختصاصبهقیاماس رهتأتیرگذا آقیامامامحسینواقعی این
سجتِم تحج  رجه جوامعیبجود براآهمه خوبی کهالگوآجهاناسالم دا د؛بل

استقاللرشجو هاآدیگجر، و،این هض د بود د اداین گردته قرا  مستکبران
 و هضج  شخصی امامحسینادرینی مودهاس ؛دیراما ندهند یه قش

.اآاس ایشان،درادما یودرامننقه
 ویسد:میالمسیحی الفكر فی الحسینرتابشبه امد 2با اا توان

جاودا ههمهگوهربلکه یس ؛مسلما انوشیعهخاّص،حسینامام»
اس ادیان ادادآحرر بلکه یس ؛تا یخیمرحلهیکتنها،حسین 

3  «  اس جاودا یودا میاساسواصریکاو، اس ا سان
اآدیباس و،واژه«ادادآ»خواهاس  ادادآادسوآدیگر،امامحسین

، هبردا شامامحسیندا ندرهلالیههمهجها یانان اا مغا یبه گمی
و4!«الِذَلة ِّمَنا َهْيَهاَت »ستیهآوبیانشعا اس  حضرتبهدلیرستمادادگان

                                                            
 91/5/5979هاآ مادجمعه، خنبه9
2« anton bara»در اندیشیه  حسییناألصررهرتجاب گا ،محق،و ویسندهسو آ، ود امه

  ا گاشتهاس  مسیحیت
  919ج959،صفی الفكر المسیحی الحسینبا ا، ا توان3
 900،ص9،یاإلحتجاج علی أهل اللجاج لبرسی،0
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ْم  َوالَلهِ »ما دگا همچنین،رالم ْعِطيك  برهمیشهبراآ1،«الَذِليل ِإْعطاءَ  ِبَيِّدي الأ 
د خشدوهموا ه،محبوبجها یاناس  میتا کتا یخ
:گویدمیتاشو ا ودُشکوهستایشادپس2دوربرآ،مو یس

مالجان،ادخدا،خالرِبهوستم   وظلمبردنبینادبراآ   حسین»
سرمش، ااوشیوه یهمابیاییدپس، رد  استعما با دیرگذش ودرد دو

بر اباتّهتمرگویابیمخالصیاستعما گراندس دیرادداده،قرا خود
3«اس  باذّل د دگیادبهترباتّهت،مرگدهیمرهترجیحباذّل د دگی
: خوا یممی هندوستان، استقالل  هبر گا دآ، ادماهاتما معرودی رالم د 

 توجه و امخوا ده دق  به  ا اسالم به گ شهید ان ،حسین امام د دگی من»
 هندوستان اگر ره اس  شده  وشن من بر و ام موده رربال صفحات به رادی

4«.رند پیروآ حسین امام اد بایستی گردد، پیرود یکرشو  بخواهد

                                                            
 959،ص9،یاعالم الوری بأعالم الهدی لبرسی،9
2« morris de cobra»  دا شمندبه گمسیحیاس،
 555،صها آموخت به انسان امام حسینهایی که  درس ژاد، تبدالکریمهاشمی3
  90،صها انگیزه و ها ریشه ؛عاشورا مهدآ ستم ژادوسعیدداودآ،0


