
  

 به نام خدا

 بزرگداشت نخستین قیام به خونخواهی امام حسین )ع(

 استاد حیدری نصب

 محمد علی ابراهیمی

 89محرم 

های سیستان وبلوچستان بعنوان پهناورترین استان کشور در طول تاریخ همواره افتخار آفرین بوده ودر بزنگاه

سازی در هزاره سوم وچهارم قبل از میالد و تشکیل نخستین مهم تاریخی نقش اساسی داشته است، تمدن

 بعد باوجود سیستان مردم که است گواه تاریخشهریاری پس از اسالم از مهمترین موارد است. افزون برآن 

 در )ع(بیت اهل علیه منفی تبلیغات وجود و منطقه این در )ع(ائمه حضور عدم و اسالم جهان مرکز از مسافت

 و کشیدند دوش بر را بیت اهل از حمایت علم حساس، مقاطع در و بودند صبر و بصیرت روشن مصداق عصر این

 ،)ع(امیرالمؤمنین رکاب در صفین جنگ در حضور. گذاشتند یادگار به خود از نظیریکم یا نظیربی هایجلوه

 امیهبنی بخشنامه برابر در مقاومت سیستان، اموی حاکم به خطاب در )ع(علی حضرت امامت دانستن حق بر

 در خوارج با مبارزه دستورو این پذیرش خاطر به مردم به حاکمیت گیری سخت باوجود حضرت لعن بر مبنی

 مصادیق خود... و راه این در شیعیان از جمعی شهادت و )ع(امیرالمؤمنین به دشنام و سبّ خاطر به سیستان

 و گردیده ثبت سیستان نام به تاریخ در دیگری افتخار موارد این بر عالوه( 1).است دیار این مردان بصیرت بارز

 سال و نداشته روا را سکوت امیه بنی توسط کربال واقعه از اطالع از بعد سیستان مردم اینکه از است عبارت آن

 حسین امام خونخواهی به که گروهی اولین عنوان به را خود نام و کردند قیام زیاد آل و آنها علیه هجری 11

 در مختار قیام و هجری 16 سال در توابین قیام که است حالی در این ،نمودند ثبت کردند قیام (السالم علیه)

 بصیرت از نمادی کربال واقعه خونخواهی در دیار این مردان سریع اقدام ازاینرو افتاد؛ اتفاق هجری 11 سال

 (2). گذاشت نمایش به را ایشان



  

 

 دین شعائر احیاء بارز مصداق کربال واقعه خونخواهی به سیستان مردان قیام خصوصاً وقایع این یادآوری بیشک

 افتخاری که )ع(سیدالشهدا از دفاع در سیستان مرد مردان قیام» موضوع ازاینرو. است آیندگان برای الگو و

 دکتر توسط 99 سال در پیشنهاد این و گردید پیشنهاد «سیستان روز» عنوان به است اسالم جهان در نظیر بی

 اعضای از مهاجرانی آقا، حضرت و رسید(اهلل حفظه)رهبری معظم مقام اطالع به دوانی رجبی محمدحسین

در این نوشتاربه اختصار  (6(و)4( و)3) نمایند پیگیری مثبت نگاه با که دادند دستور را رهبری بیت با مرتبط

ابعاد این افتخار مهم سیستان در واقع استان وایران را بررسی وهدف از برگزاری اجتماع وانتخاب روز سیستان 

   نیزشرح داده شده است.

 سیستان گذشته، نظیرند کم ایرانی اقوام همه بین در تاریخی گذشته لحاظ از که هستند مردمی سیستان مردم» 

      (العالی مدظله)رهبری معظم مقام                      (6).«است درخشانی و برجسته العاده فوق خیلی گذشته یک



  

 

 مهمترین دالیل تاریخی در خصوص این قیام ارزشمند 

  محض ورود لشکر اسالم به سیستان  پذیرفتن اسالم به-1

هجری قمری وقتی سپاه اسالم به سرزمین سیستان رسید با اینکه این سرزمین سرشار از جوانمردان و پهلوانان  33در سال

اما با سپاه اسالم صلح کرده و حتی اسالم را بر اساس کتب ودر ابتدا سلحشورانه از کیان خود دفاع نمودند جنگجو بود 

سرزمین است. این مطلب را کتاب تاریخ سیستان از قول شاه  الهی پذیرفتند که این نشان از طینت خداجوی مردم این

روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت و اندر کتابها پیداست  جنگ با مسلمانان کاری نیست که به سیستان مینویسد: این

 مسلمانان به بخطا او فرستادند مسلمانان نزد قاصدین و به حرب این کار راست نیاید. و این دین سالیان باشد و به کشت

 شما و کرد نتوان حرب تعالی باخدای اما است پهلوانان و مردان شهرِ این چه نیستیم عاجز کردن حرب به ما که: گفت

 .باشد صلح صواب و است درست (آله و علیه اهلل صلی)محمد حضرت و شما آمدن بیرون کتابها اندر را ما و خدایید سپاه

 مردم سیستان  وسلحشوری طلبی و سجایای اخالقی  حق -2

طلب و مستقل یادشده استهایی دلیر، شجاع ،مؤمن، حقدر تاریخ از مردم سیستان به انسان   
 

 به کمک در آنها

 ندارد وجود آن بازار از تر حیله کم و تر معامله خوش بازاری دنیا در کنند،می فشانی جان و مبارزه دیده ستم

 خطر آنها در اگرچه کنند نمی درنگ منکر از نهی و معروف امربه و دیده ستم انسان به کمک در آن اهل و

  اعضای از عضوی راه این در باشد هادماغ و هاگوش

  (1). بودند بصیرت دارای و مؤمن مردمی سیستان مردم .دهند دست از بدنش

عدم سب چونان که افتخار حق شایسته این مردمان است  که بهوقتی دفتر تاریخ سیستان را ورق میزنیم به افتخاراتی برمی خوریم 

شان آن را زندانفرسالهای سال و راختندبرافهم ایشان موالیشان را به خونخواهی برافراشتن نخستین پرچم امیر مومنان علی)ع( و

 یاریگرانکوروش پادشاه بزرگ هخامنشیان،  سیستان را مدینه العذرای ایران گویند وسیستانیان را دارالوالیه ،شتندبرافراشته نگاه دا

تشکیل نخستین  نخستین شکست را سپهبد سورنای سیستانی بر لشکر بزرگ رومیان وارد میکند و همچنانکه. لقب داده است تاریخ در

ی ردمان دلبرمهمان  وزقم می خورد ن ابا همراهی عیار زنده کننده یاد و نام پارسی توسط امیر یعقوب لیث صفاری شهریاری ایران

, در حماسه های طوس سرای سخن حکیمرا که نمود آن  که مغوالن وتیموروهرظالمی را در طول تاریخ یارای مقابله با ایشان نبوده

پهلوی ان فرزندان همان بزرگ مردان برعلیه ستم شاه 1333بهمن  18در  و ع آراستبه زیور طب دستان رستما پهلوانیهای بشهنامه، 

دفاع مقدس هشت سال انقالب اسالمی در مبارزات در دوران نیزدر طول این سالیان ایستادند  نیاکانشان، مردانهچونان 



  

یاد ونام آن دلیرمردان وزنان  11سالها پس از محرم دفاع از حرم یا در  ایران عزیز  مناناومقابله با ناکیان میهن  داریمرزودر

 دهند.را سامان  اجتماعی بزرگشت آن حرکت تاریخ ساز، در پاسدا ه ق 1441محرم  26تا سلحشور را زنده نگاه داشتند 

 (السالم علیهم)بیت ارادت قلبی مردم سیستان به اهل-3

امیه، مردم سیستان ارادت و محبت  بسیاری از شواهد بیانگر این واقعیت مهم است که در عصر حکومت بنی  

بیان است که در این مقال  عوامل مهمی در این نوع نگرش قابلاین میان اند، درداشته)ع( بیت زیادی به اهل

پیامبر قلبی و خاضعانه به  اما آنچه مهم و ارزشمند است این است که این ارادت دگنجنمی

بیت و امامان معصوم در این منطقه  بدون حضور اهل (السالم علیهم)و فرزندان ایشان  امیرالمؤمنینمکرم)ص(

امیه بر منطقه سیستان این ارادت در قلبهای مردمان این  ا تسلط همه جانبه حکومت بنیبوده و شگرفتر اینکه ب

  .سرزمین جای گرفته است 

 نشود برده آن در معاویه نام و شود گفته امام و حق به نماز و خطبه اینکه بر سیستان بزرگان درخواست-4

 است اسالم جهان منابر بر )ع(علی حضرت لعن دستور بر مبنی امیهبنی با سیستان مردم تقابل ابتدای ظاهراً 

 حکومت روزهای آخرین یعنی ق هـ 44 سال تا هجری 41 سال از یعنی سال 13 مدت به )ع(علی حضرت لعن

 غرب و شرق زمان این در نحویکه به بود امیه بنی خالفت دستگاه اصلی های برنامه از عبدالملک، بن سلیمان

 از بیش که شده بیان رو ازاین کردند؛ می( علیهالسالم)امیرالمؤمنین لعن مدینه و مکه منابر ازجمله اسالم عالم

 جهان در علوی ضد و مسموم فضای این در. میکردند لعن معاویه از پیروی به اسالم جهان در منبر هزار هفتاد

چه افتخاری باالتر از اینکه آنها از . نگشودند )ع(علی حضرت لعن به لب سیستان پیشه والیت مردم اسالم

بر منبرشان سرپیچی کردند درحالیکه آن  (و آله و سلم علیه-صالهلل)فرمان ناسزاگویی به برادر رسول خدا 

 1«حضرت را بر منابر مکه و مدینه لعن میکردند.

 دارالظلم از: » که است شده نقل ایکه گونه به گیرد می شدت لعن پذیرش برای مردم بر فشار و شدت ازاینرو

 اکراه بی مردم و نمایند بازیافت طال مثقال یک نفر یک هر از ننمایند امر قبول که چنان رسید فرمان امیه بنی

 دریافتند امیه بنی. رسید نفر هر از طال مثقال ده به و یافته افزایش وجه آن رفتهرفته .نمودند ادا را وجه آن

 در که کردند حکم.« »شوند نمی شنیع عمل آن مرتکب و دهند می شود طلب که چیز هر الرغبه و بالطوع که

 توفیق آن شوند راضی زشت کلمة آن گفتن به تا بتراشند را آنجا اکابر زنان سرهای بازار در امتناع صورت

 که کند می اشاره تاریخ بین دراین 1.«نشدند راضی امیر حضرت سبّ به و شدند راضی امر این به یافتگان

 و نکرده سکوت سیستان در لعن به کردن وادار برای اموی دستگاه های سختگیری برابر در سیستان مردم

 بین نامه پیمان شرط و کرد نشینی عقب خود موضع از حکومت درنتیجه و دادند انجام حکومت علیه اقداماتی

 مردمان تمکین عدم و نظیرِ بی واقعه این به توجه با. گرفت قرار منابر بر احدی لعن عدم حکومت و مردم

 از دفاع برای سیستان مردمان که ماند نمی باقی ای شبهه هیچ جای امیه، بنی حکومت دستورات از مدار والیت

 7.نکنند دریغ خود آبروی و جان از بیت اهل



  

 

 عبیداهلل به حکومتش اول سال در او گیرد، می دست به را حکومت معاویه بن یزید ابوسفیان، بن معاویه مرگ با

 سیستان مردم به خبر وقتی کربال واقعة از پس. میدهد را)ع( حسین امام شهادت دستور ،(بصره حاکم) زیاد بن

 زیاد، بن عباد برادر عبیداهلل و یزید توسط فاجعه این ارتکاب برابر در سرزمین این مدار والیت مردم میرسد،

 زینب حضرت اسارت و کربال واقعه نقل از بعد سیستان تاریخ. زنند می شورش به دست و نداشته روا را سکوت

 نیکو نه: گفتند سیستان مردمان ؛آمد سیستان به خبر این چون پس: »است آمده چنین( علیها اهلل سالم)

 اد،عبّ. گرفتند اندر شورش، ای-پاره. کرد چنین السالم علیهم رسول فرزندان با که یزید برگرفت طریقتی

 و کابل غنائم از بود شده جمع المال بیت اندر درم هزار هزار بارِ بیست سپرد، سیستان مردمان به هم را سیستان

 بوعبیده برادر دیگر و را زیاد بن یزید خویش برادر زیاد بن عبیداهلل. شد باز بصره به و برگرفت مالها دیگر

 2(8).ستین و اثنی سنة اول اندر فرستاد سیستان به را زیاد

  واقعه اصل بررسی 

 تاریخی شواهد از استفاده طرق، از یکی کرد؛ ثابت مختلفی طرق از میتوان را تاریخی واقعه یک وسقم صحت    

 شواهد همین به استناد )ع(حسین امام شهادت از بعد سیستان مردم قیام موضوع. است واقعه آن رد یا تائید در

 . است تاریخی

 .است آمده سیستان تاریخ در واقعه این اصل

  سیستان تاریخ کتاب جایگاه

 که گردیزى تاریخ و بیهقى تاریخ بلعمى، تاریخ پایههم فارسى نثر قدیم کتاب سه از یکى سیستان تاریخ کتاب

 وگرچه اندنوشته نفر سه یا دو را تاریخی کتاب این که پیداست طور این امر شواهد از. میباشد اند معروف فعالً

 قایآ کتاب؛ این مصحح دارد وجود آن درباره هاییزنی گمانه اما نیست معلوم یقین طور به آن نویسندگان

 محمد الدین غیاث ملک بن حسین شاه تألیف «الملوک احیاء» کتاب از استفاده با بهار الشعراء ملک محمدتقی

 مؤلف که کندمی گیری نتیجه دیگر شواهد و گردیده تألیف (1329 سال) هجرى یازدهم  قرن اوایل در که

 به 449 سال تا ابوالفضل الدین تاج زمان تا را وقایع که بوده موالى محمد الدین شمس موالنا «سیستان تاریخ»

 سدهی در ایران رویدادهای درباره تاریخی مهم و ارزشمند کتابی کتاب، این 1است. درآورده تحریر رشته



  

 جنبه از چه و جغرافیایی و تاریخی لحاظ از چه است بسیاری های ویژگی دارای و است اسالمی نخستین

 . است فارسی زبان باارزش متون از خود تاریخی اهمیت از غیر کتاب این. اقتصادی و اجتماعی اوضاع شناخت

   :ازجمله است افزوده کتاب این اهمیت بر مهمی های ویژگی

 استفاده مؤلف تاریخ سیستان از منابع ارزشمندی که امروزه بسیاری از آنها در دسترس نیستند.  -1

 است.نشده  بیان وقایعی مهم و ارزشمند از تاریخ سیستان که در دیگر کتب تاریخی بیان -2

 صحیح اولیه قرون در سیستان منطقه با ارتباط در مخصوصاً تاریخی منبع عنوان به کتاب این به استناد ازاینرو

 .نیست موجود اآلن که داشته منابعی به دسترسی وقتیکه خصوصاً است توجه قابل و

   سیستان تاریخ از شده بیان مطلب صحت بر تاریخی شواهد

 عنوان به آن اعتبار از امر این اما کرد مشخص را کتاب مؤلفان توان نمی طورقطع به گرچه شد بیان آنچه بنابر

 میکند تأیید تاریخی منابع دیگر را سیستان تاریخ از شده بیان مطلب اینکه دیگر نکته. کاهد نمی تاریخی منبع

 .میشود اشاره آنها به که

 الف: جوانمردی همراه با عقبه والیی مردم سیستان  

 ب: عدم وجود معارضی بر رد این واقعه  

در هیچیک از کتب تاریخ شواهدی در نفی با این موضوع ذکر نشده است؛ ازاینرو دلیلی بر رد این  -1   

 موضوع به استناد شواهد تاریخی وجود ندارد. 

حاکی از  )ع(صادق اما توجه به شواهد تاریخی وضعیت فکری مردم سیستان در عصر امه بنکته دیگر اینک-2

 هـایی ازآنها اشاره میشود:  بیت هست که به نمونه وجود ارادت قلبی مردان این خطه نسبت به اهل

 که ثبت شده حدیثی و رجالی کتب در آنها نام وداشتند رفت وآمد شیعه امامان نزد سیستانی از مردمانی -

 یاران از سجستانی عبداهلل بن حریز حضور نیز و دارد اهل بیت به سیستان مردم ارادت وجود از حاکی خود

 به نهروانی خوارج با شیعیان مبارزه و سیستانی شیعیان از جمعی رهبری و سیستان در )ع(صادق امام خاص

 .است مدعی این بر دیگری شاهد خود سیستان شهرهای از یکی در )ع(امیرالمؤمنین سب جهت

ها  در این سکه )ع(به آیه مودت و عنوان آل محمددر سیستان و استناد  )ع(ضرب سکه در عصر امام صادق  -

 بیت دارد .  حاکی از همسویی جامعه با اهل

 



  

 کتاب در شده بیان محتوای، تاریخی کتب دیگر با سیستان تاریخ کتاب در سیستان مردم قیام صحت شواهد: ج

 :میشود اشاره آنها به که دارد خوانی هم تاریخی منابع با سیستان تاریخ

 و 212 و 211/ 9 والنهایـة،ج البدایة) )ع(3حسین امام شهادت از بعد سیستان حاکمیت تغییر 

 فتوح ، 461/ 6،ج طبری تاریخ ،2/216ج خلدون ابن تاریخ ترجمه ،1/16ج البـدءوالتاریخ،

 (396/البلدان

 فی الکامل ،6/461الطبری،ج تاریخ)( السالم علیه)حسین امام شهادت بعد سیستان از عباد خروج 

 الکامل ،6/461الطبری،ج تاریخ سیستان از آنها خروج و غنائم اموال کردن جمع) 4/41ج التاریخ،

 (...493و23/األدب فنون فی األرب نهایة ،4/41 ج التاریخ، فی

 ت اإلسالم تاریخ. 234/ 21 ج دمشق، تاریخ) کتب از استفاده با است افتاده اتفاق 22 سال در خروج 

 .(349/ قتیبه ابن المعارف کتاب با 214/خیاط بن خلیفة تاریخ ،166/ 4ج تدمری

 ج التاریخ، فی الکامل و6/462ج الطبری، تاریخ) زمان از ایبرهه در سیستان بودن حاکمبی 

  (2/216ج خلدون ابن تاریخ ترجمه ،4/41

 فی الکامل ،396/ البلدان ،فتوح6/461ج الطبری، تاریخ) سیستان حاکمیت به زیاد بن یزید انتخاب 

  (...4/41ج التاریخ،

 (349/المعارف ،4/46ج التاریخ، فی الکامل) درسیستان زیادیزیدبن با زیادابوعبیده همراهی 

  حسین امام شهادت در شراکت دلیل به بصره حاکم،عبیداهلل از سیستان حاکمیت انتخاب اختیار سلب (

 (4/611،ج طبرى تاریخنامه(ع

 (4/611،ج طبرى تاریخنامه) سیستان در حاکمیت علیه اقداماتی و ناامنی وجود 

 تاریخ کتاب را سیستان حاکم عزل علت اما 13شد سلب عبیداهلل از خراسان و سیستان حاکمان انتخاب اختیار

 هم سند همین تنها اگر میداند سیستان شدن ناامن و سیدالشهدا خواهی خون به خطه این هایقیام ،سیستان

 )ع(امیرالمؤمنین از دفاع و سیستان حاکم تهدید چه و صفین جنگ در چه معاویه با آنها تقابالت به توجه با باشد

 بن عبدالملک حکومت علیه مبارزه ادامه در و شدند صلح به مجبور که ای گونه به لعن عدم بر استقامت و

 همه (ع)علی حضرت سب خاطر به خوارج با مبارز و آنها با شیعیان همراهی ثقفی یوسف بن حجاج و مروان

 مردم والیی شهایگرای به توجه با نتیجه دردارد بیت اهل از دفاع در خطه این مردان فشانیجان از نشان

 یا روایی معارضی وجود عدم نیز و امیرالمؤمنین لعن عدم دلیل به امیه بنی با آنها تقابل جمله از سیستان

 سیستان مردم قیام تاریخی، منابع با شده بیان مطالب اکثر مطابقت اتفاقاً و سیستان تاریخ کتاب نقل با تاریخی

 6.میشود ثابت



  

 

 نظران معاصر  تأیید این واقعه توسط برخی از مورخین و صاحب

 کرده دانان معاصر به موضوع قیام مردم سیستان اشاره تاریخ از برخی

 اند: 

 از دفاع در سیستان مرد مردان افتخارات) کتاب نویسنده دوانی علی حجت االسالم والمسلمین مرحوم

 )کتاب به میتوان مهم منابع ازدیگر. میگذارد صحه موضوع این بر( کربال فاجعه به اعتراض و)ع( امیرالمؤمنین

حجت  نظر زیر تاریخ پژوهان از گروهی کوشش به(241 و 2/246ج سیدالشهدا جامع مقتل و قیام تاریخ

 .کرده اند تائید و کرد اشاره پیشوایی مهدی االسالم والمسلمین

 رجبی محمدحسین دکتر نامه های به میتوان کرده اند ثبت بر تأکید و تائید موضوع این که دانشگاهی اساتید از

 اشاره نمود. دان، تاریخ و مورخ دوانی

 تحلیل این واقعه 

 تاریخ قیام   

 الف)ابتدای اعتراض 

و  )ع(امیه را وقت رسیدن خبر شهادت سیدالشهدا کتاب تاریخ سیستان ابتدای اعتراض مردم سیستان به بنی    

امیه صورت  هایی در سیستان علیه بنی بیت به مردم سیستان بیان میدارد و در ادامه قیام اسارت خاندان اهل

 دست به میتوان جغرافیایی کتب از که سیستان با کوفه کیلومتری 2633 از بیش ی فاصله به توجه با.گیرد می

 خبر زیاد احتمال به رو ازاین میرسد، سیستان مردم به شهادت از بعد ماه دو یا یک احتماالً خبر این آورد،

 خبر این رسیدن با و میرسد سیستان مردم به االول ربیع ماه یا صفر ماه اواخر در )ع(حسین امام شهادت

 فرزندان با که یزید برگرفت طریقتی نیکو نه: گفتند سیستان مردمان» و میشود شروع حاکمیت علیه اعتراضات

 13.« کرد چنین السالم علیهم رسول

  سیستان حاکم عزل و حاکمیت علیه قیامها شروع)ب



  

 و مکانی تعدد به قیام چندین و نبوده قیام یک یعنی کند؛ می اشاره شورش ایپاره به سیستان تاریخ کتاب

 گفت توانمی ازاینرو گرددمی سیستان حاکمیت از عباد عزل به منجر که است گرفته صورت سیستان در زمانی

 یزید به آمد بصره از که سلم توسط خبر و است گرفته انجام هجری 11 سال در سیستان مردم هایقیام که

 عباد نیز و میکند خارج عبیداهلل و بصره از را سیستان حکومت اختیار منطقه این کردن آرام برای یزید میرسد

 12. میکند عزل سیستان از را

  سیستان از زیاد بن عباد خروج) ج

 را سیستان حاکم اعتراضات فرونشاندن برای حاکمیت هجری 11 سال در که گردید موجب قیامها که شد بیان   

 کوفه در ازدی عفیف بن عبداهلل چون افرادی جانب از قیام این از قبل اعتراضاتی البته کند عزل منطقه این از

 اتفاق هجری 16 سال توابین قیام و نبود مردمی قیام اما گشت، راه این در وی شهادت سبب که پذیرفت صورت

 12.گیردمی صورت 3هجری 11 سال در مختار قیام و میافتد

   قیام مکان

 ایمنطقه اما است افغانستان در آن زیاد بخش که میشد شامل را بزرگی منطقه قیام، عصر در سیستان منطقه   

 و کرکویه مثل شهرهایی اجمالی بررسی با است بوده بزرگ سیستان آن جزو هم است واقع ایران در ناال که

 آن از آثاری زهک شهرستان نزدیک کهنه زاهدان نام به اآلن و است داده نام تغییر زاهدان به بعداً که جالق

 قیام این که شود نمی معلوم سیستان تاریخ کتاب گزارش از لذا است ائمه حضور عصر یشهرها ازکه  مانده بجا

 ،باشد پیوسته وقوع به سیستان مختلف مناطق در اینکه احتمال و است افتاده اتفاق شهرهایش از کدامیک در

 مکان تعدد به اشاره و «گرفتند اندر شورش ایپاره» آمده سیستان تاریخ کتاب در که همانگونه ،است زیاد

 .باشد داشته

 و بزرگداشت آنعنوان روز سیستان  بررسی ثبت این واقعه به

باید نگاهی به تاریخ آن منطقه و انتخاب یکی از عملکردهای روشن مردان  برای ثبت روزی برای یک منطقه 

تاریخ عملکردی . عملکرد مردم سیستان در مقاطع مختلف نماد افتخارشان مدنظر قرار گیرد عنوان آن دیار به

روشن و ارزشمند بوده است و جا دارد که ارج نهاده شود اما در بین این اعمال به نظر میرسد حمایت مردم 

عصر بنیامیه از جهات مختلفی دارای  )ع(بیت خصوصاً قیام آنها به خونخواهی سیدالشهدا سیستان از اهل

عنوان روز سیستان انتخاب شود که به  ارد بهاهمیت و جامعیت بیشتری نسبت به دیگر وقایع دارد و جای د

 مزایای آن اشاره میشود. 

 عنوان روز واقعه به اهمیت ثبت این   

 سیستان

  بزرگداشت دین اسالم ومقام پیامبر 

 تعظیم شعائر حسینی   



  

  تقویت هویت ملی سیستان 

   تقویت تشیع در منطقه 

 دت بین شیعیان جهان اسالم وح 

   اتحاد بین مذاهب اسالمی 

  دوام این موضوع در بین مردم و حضور خودجوش مردمی در گرامی داشت این روز 

   ایجاد شور و شعور در بین مردم 

 زدودن چهره منفی از استان و توجه این منطقه والیی و مهم  

 . سیستان  در عظیم اجتماع پیشنهادی روز محرم ماه پنجم و بیست»

 واقعه این به اعتراض در رسید سیستان مردم به)ع( حسین امام شهادت خبر که ،ه ق11 سال اولیه ماههای در

 اما. نمود مشخص نمیتوان را قیامها این دقیق تاریخ مکتوب منابع از و میگیرد صورت قیامهایی سیستان در

 که - قمری هجری 12 سال اوایل وی و شده سیستان حکومت از زیاد بن عباد عزل سبب قیام این ازآنجاکه

 ثبت برای مبنا را سیستان حاکم خروج، قیام ثمره بنابراین است، کرده ترک را سیستان - است صفر و محرم

 مسئولین و دانشگاهیان جمعه، امامان علما، با مشورت از پس را صفر یا محرم ماه از روز یک و داده قرار

بزرگ  تجمع روز، این در تا. گردد ضبط و ثبت نظیر، بی قیامهای آن یادبود عنوان به استان، و سیستان

 .گردد برگزار زابل شهرستان محوریت با سیستان در عاشورایی

   قیام این پاسداشتبرگزاری اجتماع در  اهمیت

 حضرت اسالم جهان شیعیان تقلید مرجع دو خدمت دوانی رجبی محمدحسین دکتر جناب که دیداری در

 پاسداشت به سیستان مردمان تجمع داشتند سیستانی العظمی آیتاهلل حضرت و ای خامنه امام العظمی آیتاهلل

 ابیگان کنند یاری بزرگداشت. است عمل این درستی و بجا انتخاب از نشان خود که کردند استقبال واقعه این

 سیدالشهدا قیام مرهون اسالم بقاء و حسینی شعائر احیاگر ،عبداهلل ابی قیام پاسداشت در است ای بهانه عبداهلل

 جایگاه منطقه این شود نگاه سیستان منطقه به هم ملی هویت جنبه اگراز. است حسینی شعائر بزرگداشت و (ع)

 از حاکی تعبیر این. است یادکرده احد تنگه به آن از انقالب معظم رهبر طوریکه به دارد ایران شرق در مهمی

 تقویت. میگردد مذهبیهویت  با ملی هویت گشتن عجین موجب موضوع این و دارد ایران از نقطه این اهمیت

 مذاهب بین اتحاد پاکستان، و افغانستان شیعیان خصوصاً اسالم جهان شیعیان بین وحدت منطقه، در تشیع

 ی عقبه با جوان نسل و مردم بیشتر آشنایی استان، از منفی چهره زدودن عبداهلل، ابی قیام محور حول اسالمی

 14.است موضوع این پاسداشت ضرورتهای و اهداف دیگر از منطقه این مردم افتخارآمیز تاریخ

 منابع:

  913/،11ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرک محمدتقی، بن حسین نوری، -1



  

 .212/ العباد اخبار و البالد آثار محمود، بن محمد بن زکریا قزوینی، -2

 243/) صالح صبحی( البالغة نهج  حسین، بن محمد الرضى، شریف -3

 963/ 11 ج الکمال الزکی،تهذیب بن یوسف المزی، -3

                                           36تا 39/ سیستان در تشیع باقر، محمد نسب، حیدری ک.ر -4

 ک.ر است آمده مطلب این بر مویداتی هم تاریخی کتب دیگر در 111 ص سیستان، تاریخ گمنام، - -5

  114 تا 92/ صغری غیبت ابتدای تا اسالم وورد از سیستان در تشیع باقر، محمد نسب، حیدری

  دوانی رجبی حسین محمد دکتر از نقل به -6

  9/ 6ج الکافی اسحاق، بن یعقوب بن محمد کلینى،  -7

 ص از صغری غیبت ابتدای تا اسالم ورود از سیستان در تشیع باقر، محمد نسب، حیدری به شود رجوع  -8

 32تا29

 التهذیب تهذیب علی، بن أحمد العسقالنی، حجر ابن ،296/ 1ج اإلکمال اهلل، هبة بن علی ماکوال، ابن -9

 بن علی القاسم أبی عساکر، ابن ،963/ 11 ج الکمال تهذیب الزکی، بن یوسف المزی، ،139ص4ج

 . 22/191 ج دمشق مدینة تاریخ الحسن،

 .134 و 139/ اسالم از بعد افغانستان تاریخ عبدالحى، حبیبى، و ،91/ سیستان تاریخ گمنام،-13

  61 و 49/ الملوک احیاء حسین، شاه ملک سیستانی، الدین غیاث -11

 بن علی سب العزیز عبد بن عمر إبطال ذکر فی فصل الفداء، أبی تاریخ اسماعیل، الفدا، أبی -12

 .  232/ 1ج المنابر، علی طالب أبی

   29/ الکافیة النصایح عقیل، بن محمد سید علوی، -13

با مقام معظم  نبلوچستا و نستایس ناستا یشهدا یمل هگرکن یبرگزار دستا یاعضا ردیدا- -14

  13/11/1883 رهبری
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