
 

 ثبسوِ تؼبلی

 

 عاشورا نهضت پیامدهای
 

 

 داشت؟ دًبال به را پیاهذهایی ٍ ًتایج چه عاشَرا، رٍز در السالم علیه حسیي اهام قیام

 ًتبیح کِ ثطزاضت زض هْوی پیبهسّبی لیبم، ایي. ثَز اسالم ظَْض اظ پس تبضیری ضٍیساز تطیي هْن ػبضَضا، لیبم

 :ضَز هی اضبضُ آًْب اظ ثطذی ثِ کِ هبًس ذَاّس ثبلی خبٍیس، ٍ ثعضگ ای حوبسِ ػٌَاى ثِ لیبهت، تب آى ثوطثرص

 بعذی های قیام به بخشی الهام ٍ هوبستگی رٍح ایجاد   - 1 
 

 ػبضَضا پیبهسّبی تطیي هْن اظ آًبى، ّبی زل زض تطیغ هکتت ًفَش ٍ هسلوبًبى هیبى زض ّوجستگی ٍ ٍحست ضٍح ایدبز

 ثِ ثرطیسى ٍحست ٍ ضیؼیبى تْییح زض السالم، ػلیِ حسیي اهبم ضْبزت: »ًَیسس هی حسي اثطاّین حسي استبز. ثَز

 زض کِ ثَز سیبسی ًظطیِ یک گطی، ضیؼِ ظیطا ثَزًس؛ پطاکٌسُ ضیؼیبى، ضذساز، ایي اظ لجل. زاضت ثسیبضی تأثیط آًْب،

 زض ٍ گطت آهیرتِ ذَى، ثب گطی، ضیؼِ ضس، ضْیس السالم ػلیِ حسیي کِ ٌّگبهی ٍ ثَز ًکطزُ ًفَش ذَز پیطٍاى زل

 .«ضس آًبى ضاسد ػمیسُ ٍ کطز ًفَش ضیؼیبى للَة اػوبق

: گَیس هی هُمّطم ػالهِ. ثَز ػلَیبى ّبی لیبم ثطای سطهطمی ٍ ضیؼیبى ثطای فطٍظاًی هطؼل حمیمت، زض ػبضَضا، لیبم

 یک ّط کطثال، حبزثِ اظ پس. گصاضت ثعضگی تأثیط ػلَیبى، زض کِ ثَز ایي السالم، ػلیِ سیسالطْسا لیبم ًتبیح اظ یکی»

 2.«گطفتٌس هی سطهطك السالم، ػلیِ حسیي اهبم خْبز اظ کٌٌس، لیبم ذَاستٌس هی کِ السالم ػلیِ ػلی فطظًساى اظ

 ضا آًبى زّی سبظهبى ٍ تطکل سیبسی، ّوجستگی ظهیٌِ ٍ سبظز هتحس ضا ضیؼِ پطاکٌسُ ًیطٍّبی تَاًست لیبم، ایي 

 حبزثِ تطیي ثعضگ السالم، ػلیِ حسیي اهبم ضْبزت» کِ است هؼتمس اسالم ثعضگ زاًطوٌس ذطثَعی،. ًوبیس فطاّن

 ٍ هجبزی ثب لَی، سبظهبى یک ػٌَاى ثِ ضیؼِ، کِ ضس سجت ٍ گطزیس ضیؼیبى تجلَض ٍ تطکل ثِ هٌدط کِ ثَز، تبضیری

 .«کٌس خلَُ ضٍظ، آى اسالم اختوبع صحٌِ زض هستمل، زیٌی ٍ سیبسی هکتجی
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 غبصجبى ٍ کطز افطب ضا سمیفِ تَعئِ کطثال،. ثَز زضٍغیي اسالم اظ ضاستیي اسالم تفکیک ػبضَضا، لیبم اثط تطیي هْن

 هطزم ثط ضا هَضٍثی سلغٌت ٍ اسالهی ذالفت ثیي فطق ٍ زاز ًطبى خبهؼِ ثِ ضا ٍآلِ ػلیِ اهلل صلی پیبهجط ذالفت

 حسبة تَاًست ذَز ضْبزت ثب السالم ػلیِ حسیي اهبم»: گَیس هی ضیطاظی حسي سیس ضْیس، ػالهِ. سبذت آضکبض

 یک اهیِ، ثٌی ذالفت ضًَس هتَخِ هطزم تب ثطزاضز اهَی ػٌصط ٍالؼیت اظ پطزُ ٍ کٌس خسا اسالم اظ ضا اًحطافی ذالفت

 سلغٌت یک اهَی، حکَهت کِ زضیبفتٌس هطزم تطتیت، ثسیي. است پَضیسُ تي ثط اسالم لجبس کِ است خبّلی حکَهت

 اظ پس ذلفبی توبم حمیمی هبّیت السالم، ػلیِ حسیي اهبم لیبم اثط ثط...  ًساضز اسالم ثِ ضثغی ّیچ کِ است ظبلوبًِ

 کبضّبی ًتَاًستٌس ػثوبًیبى، ٍ ػجبسیبى اهَیبى، اظ زیگط، ذلفبی لصا ٍ ضس کطف ّن حضطت اظ پیص ثلکِ حضطت،

 «زٌّس اًدبم اسالم، ًبم ثِ ضا ذَز ًبهططٍع
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 ضٌبسبى اسالم ثؼضی ٍ هستططلبى ثلکِ گطزیس، ٍالغ اسالم هَضذبى تحسیي ٍ اػدبة هَضز تٌْب ًِ ذًَیي، لیبم ایي

 کبفی، لسض ثِ ضیؼِ، گطٍُ: »... گَیس هی ثطاٍى پطفسَض. زاًستٌس ثطاًگیع تحسیي ٍ ػظین حطکتی ضا آى ًیع اخٌجی

 ّیدبى ثِ هطزم تطیي سست ػَاعف ٍ ضس زگطگَى کبض، ػبضَضا، ضذساز اظ پس اهب ًساضتٌس؛ ذَزگصضتگی اظ ٍ ّیدبى

 «ضًَس اػتٌب ثی هطگ، حتی ٍ ذغط ٍ ضًح ثِ ًسجت کِ چٌبى زضآهس؛
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 ٍ کطز هتحس ضا ضیؼیبى ٍالؼِ، ایي ظیطا ضس؛ اهَیبى تأسف ٍ پطیوبًی هبیِ کطثال، حبزثِ: »گَیس هی ّن ًیکلسي استبز

 هی کِ ایطاًیبًی ثیي ٍ ػطاق هرصَصبً ٍ خب ّوِ زض آًبى صسای ٍ ضسًس صسا ّن السالم ػلیِ حسیي اًتمبم ثطای

 ثبلٌسگی ٍ گطفتي خبى سجت کطثال، فبخؼِ: »ًَیسس هی ًیع فیلیپ 6.«یبفت اًؼکبس ضًَس، آظاز ػطة ًفَش اظ ذَاستٌس

 ضٍظ آى، ظَْض اثتسای ٍ ضیؼِ حطکت آغبظ کطز ازػب تَاى هی کِ عَضی ثِ گطزیس؛ هکتت آى َّازاضاى افعایص ٍ ضیؼِ

 «ثَز هحطم زّن
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 کطز خسش زیي فسای ضا ذَز السالم ػلیِ حسیي کِ یبفت زضذَاّی کٌی، تأهل ذَة اگط: »ًَیسس هی هدلسی ػالهِ

 هْن هطاکع زض آى اذجبض اًؼکبس ٍ ػبضَضا فبخؼِ اظ پس ظیطا «ػبضَضا اظ پس هگط ًطس، هتعلعل اهَی حکَهت اضکبى ٍ

 هؼبٍیِ تجلیغبت تأثیط تحت لطى ًین حسٍز کِ زهطك ٍ ضبم زض. ضسًس ضٍگطزاى اهیِ، ثٌی حکَهت اظ هطزم اسالهی،

 ثِ ضْسا سطّبی ٍ ثیت اّل اسطای ٍضٍز ثطای حتی ٍ زاضتٌس پیبهجط ذبًساى ثِ ًسجت زگطگَى زیسگبّی هطزم، ثَز،

 اهبم افطبگطاًِ ًغك اظ پس اهب گفتٌس؛ هی تجطیک ّوسیگط ثِ ضا پیطٍظی ایي ٍ ثَزًس کطزُ ثٌسی آشیي ضا ضْط زهطك،

 کِ خٌبیبتی اظ ضا ذَز یعیس، حتی کِ ضس زگطگَى حسی ثِ ٍضغ آهس، پیص خب آى زض کِ حَازثی ٍ السالم ػلیِ سدبز

 .اًساذت هی زیگطاى گطزى ثِ ضا خٌبیبت ایي ٍ کطز هی تجطئِ ثَز، کطزُ ثیت اّل ٍ السالم ػلیِ حسیي اهبم ثِ ًسجت

 آى، اثط ٍ ًتیدِ ضسى پبیساض ثب ٍلی ضس؛ ذَضحبل السالم ػلیِ حسیي اهبم ضْبزت اظ آغبظ، زض یعیس ضٍایتی، هَخت ثِ

 ثِ ضسُ، حبصل ًتبیح اضظیبثی اظ پس ٍ زضآهس ثِ ذیبل ٍ ذَاة اظ اهَی، حبکوِ ّیئت کِ ًگصضت چیعی ٍ ضس پطیوبى

 .ثطز پی ذَز فبحص اضتجبُ
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 آًبى، ٍخَز زض فساکبضی ٍ هجبضظُ ضٍح زهیسى ثب ٍ زاز ضسیسی تکبى ضا اسالهی خبهؼِ السالم، ػلیِ حسیي اهبم ضْبزت

 خبهؼِ زلرطاش، حبزثِ ایي اظ پس. ضیرت ّن زض ثَز، کطیسُ آًبى زٍض ثِ اهَی ضغین کِ ضا ذَزفطٍضفتگی زض حصبض

 اسالهی ّبی اضظش ٍ اصَل ثِ تٌْب ًِ آًْب، هربلف زٍلت ٍ است ٍآلِ ػلیِ اهلل صلی پیبهجط ثیت اّل ثب حك کِ زضیبفت

 اظ.ثطگطزاًس ًرستیي خبّلیت ثِ ضا اسالهی خبهؼِ ذَاّس هی کِ است هستجس ٍ ضیع ذَى ضغیوی ثلکِ ًیست، ثٌس پبی

 اهلل صلی پیبهجط فطظًس کِ ایي اظ ٍ آهسًس ذَز ثِ ضیؼیبى ٍ ضس ایدبز حکَهتی زستگبُ ػلیِ تٌفط اظ هَخی ضٍ، ایي

 ٍ گطفت فطا ضا اسالهی خبهؼِ سطاسط ثیساضی، هَج تسضیح، ثِ ٍ ضسًس پطیوبى ضست ثِ ثَزًس، ًکطزُ یبضی ضا ٍآلِ ػلیِ

 .گطت فطاّن ّب لیبم زیگط ٍ حطُّ لیبم تَّاثیي، ًْضت ظهیٌِ
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 هسیط. ثَز هطزم ثِ آًْب ثیطتط ضٌبسبًسى ٍ اختوبع زض السالم ػلیِ ػلی ذبًساى هحجَثیت ػبضَضا، پیبهسّبی زیگط اظ

 ػلی اهیطالوَءهٌیي، ذبًساى اظ گطفتي فبصلِ هؼطض زض اثَسفیبى، ذبًساى ضسیس تجلیغبت اثط ثط کِ هلت ػَاعف ٍ افکبض

 ّبی ضگ زض کِ ثَز ای تبظُ ذَى هٌعلِ ثِ هحجَثیت، ایي. گطزیس ػَض ثبضُ یک کطثال، ٍالؼِ اظ ثؼس ثَز، السالم ػلیِ

 ثؼسی گطاى ستن ثطای کِ سبذت استَاض چٌبى ضا السالم ػلیِ ػلی ذبًساى هَلؼیت آضام، آضام ٍ کطز پیسا خطیبى اسالم،

 ٍ اصیل اسالم ّن ٍ ًجَت ذبًساى ّن ًتیدِ، زض. ًگصاضت ثبلی ضا السالم ػلیِ اهیطالوَءهٌیي زٍزهبى ثِ تؼطض اهکبى

 .یبفتٌس ًدبت لغؼی سمَط ٍ حتوی ذغط یک اظ ٍالؼی،
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 ستیعُ ضٍحیِ ٍ هٌکط اظ ًْی ٍ هؼطٍف ثِ اهط ذسا، ضاُ زض خْبز ضْبهت، ضدبػت، ایثبض، ثبٍضی، زیي زضس ػبضَضا، لیبم

 السالم ػلیْن ثیت اّل هکتت پیطٍاى ٍ کطز ایدبز هسلوبًبى زض ضا خَض حکبم همبثل زض خسبضت ٍ گطی پطذبش خَیی

 تبضید زض ضیؼِ، ضّجطاى ٍ هجبضظاى. کطز هؼطفی ٍآلِ، ػلیِ اهلل صلی پیبهجط زیي حبهیبى تطیي سطسرت ػٌَاى ثِ ضا

 ّطگع ٍ کطزًس ذلك ایثبض ٍ فساکبضی ضدبػت، ضضبزت، اظ اًگیعی اػدبة ّبی صحٌِ ذَز، آفطیي حطکت ّبی خٌجص

 همبثل زض ٍ ًطسًس تسلین گیطی، سرت ٍ ظبلن حکَهت ّیچ ثطاثط زض ٍ ًسازًس ضاُ زل ثِ حبکن لسضت اظ ٍتطسی ثین

 کِ ثْبیی. ثَزًس ثطافطاضتِ لس ّوَاضُ ضْبزت، گصضگبُ اظ گصضتي ثب کي، ثٌیبى ّبی عَفبى ٍ سْوگیي ّبی هَج

 پطافتربض پطچن ایي زاضتي ًگبُ ثطافطاضتِ ثطای تبضید، عَل زض حسیٌی، اًمالة سطخ ذظ تساٍم زض ضیؼِ ضظهٌسگبى

 سطاًدبم،. است زاضتِ زٍش ثط ضا پطچن ایي ضیؼِ، اظ کَش سرت هجبضظی ظهبًی، ّط زض. است ًجَزُ ًبچیع اًس، زازُ

 ٍ السالم ػلیْن ثیت اّل ضاُ ضاّیبى ٍ ذسا ػبضمبى هیؼبزگبُ کطثال، ضْسای زیگط ٍ السالم ػلیِ ػلی ثي حسیي لجط

 یب» ضؼبض ػٌَاى تحت زاز، ضخ ػجبس ثٌی ٍ اهیِ ثٌی زٍضُ زض کِ ّبیی لیبم ثیطتط حتی ٍ ضس اهلل سجیل فی هدبّساى

 پبیگبُ همسس، هعاض آى ٍ ضس هی هٌؼمس عف ضْیس هعاض ثط آى، ثطای پیوبى ٍ لیبم ًمطِ. گطفت اًدبم «الحسیي لثبضات

 .ثَز هیؼبزگبّطبى ٍ آًبى الْبم کؼجِ ٍ ستن ضس هجبضظاى
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 شَرای اهر به هعرٍف ٍ ًهی از هٌکر
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