ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم  -ﭘﺲ از اﺳﻼم

ﻗﻴﺎم هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ایﺮان
و ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮیﻨﯽ ﻣﺬهﺐ در ﺁن هﺎ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﺗﺤﺎد اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺬهﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﺎم و اﺻﻼﺣﺎت در ایﺮان ،ﺟﺎن ﻣﺎیﻪ
ﺗﺎریﺦ ایﺮان اﺳﺖ .هﺮ دودﻣﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻩ ،ﺗﺎ ﺁﺧﺮیﻦ ﻝﺤﻈﻪ دﻣﺎر از روزﮔﺎر ﻣﺮدم ایﺮان
ﺑﺮﺁوردﻩ و در ایﻦ ﺟﺪال ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﻗﻴﺎم هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﻥﺠﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﺬهﺐ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ هﻤﺖ اﻥﺪیﺸﻪ
هﺎ و ﺟﺮﻗﻪ هﺎی ﻥﻮ در درون ﺁن ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﻮدﻩ و ﺑﻴﺶ از ﺁن ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم و در ﮐﻨﺎر
درﺑﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ .از ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ،رهﺒﺮاﻥﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻥﺪ ﮐﻪ رﺳﻢ و ﺁﺋﻴﻨﯽ اﺻﻼﺣﯽ را در ﻗﺎﻝﺐ
ﻣﺬهﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺁوردﻩ و در دل ﻣﺮدم ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ ،اﻣﺎ در ﻥﻬﺎیﺖ ایﻦ ﻥﻮاﻥﺪیﺸﺎن دیﻨﯽ ﻥﻴﺰ یﺎ
ﺟﺬب ﻗﺪرت ﺷﺪﻩ اﻥﺪ و یﺎ ﺁن هﺎ ﻥﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدم یﮏ ﺳﺮاﻥﺠﺎم یﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻩ اﻥﺪ .ایﻦ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ،یﻌﻨﯽ ﺟﺪال "ﻥﻮ" ﺑﺎ "ﮐﻬﻨﻪ" هﻢ در ﻣﺬهﺐ و هﻢ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺮان ﻋﺒﺮت ﺁﻣﻮز
اﺳﺖ و ﻋﺠﻴﺐ ﺁن ﮐﻪ ﺗﺎریﺦ ﻗﻀﺎ و ﻗﻀﺎوت در ایﺮان ﻥﻴﺰ ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﺪایﺶ ﻣﺤﻤﺪ و اﺳﻼم ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن -از هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ -هﻤﻴﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ :دﺳﺘﮕﺎهﯽ در ﮐﻨﺎر ﻗﺪرت ﻣﺴﺘﺒﺪ!
ﺁﻥﭽﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻥﻴﺪ هﻤﻴﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل هﺎی اوج ﻗﺪرت درﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮی دوم ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﻣﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻥﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﻮاﻥﻴﺪ:
ﻗﻴﺎم ﮐﺎوﻩ ﺁهﻨﮕﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺽﺤﺎک ﺳﺘﻤﮕﺮ ﮔﺮچﻪ اﻓﺴﺎﻥﻪ ای ﺗﺎریﺨﯽ اﺳﺖ وﻝﯽ ایﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﮐﻪ
ﻣﺮدم ایﺮان زﻣﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ زیﺮ درﻓﺸﯽ ﮐﻪ ﻥﻤﻮدار رﻥﺞ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺗﻮد ًﻩ
زﺣﻤﺘﮑﺶ اﺳﺖ ﮔﺮد ﻣﯽ ﺁیﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻥﺪ ،ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎریﺦ ﻥﻮیﺴﺎن ایﺮاﻥﯽ و
ﺑﻴﮕﺎﻥﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮیﻒ و ﺗﻐﻠﻴﻂ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ و ﻗﻴﺎم هﺎ را زیﺮ ﭘﺮدﻩ ﺟﺎﻥﺒﺪاری ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ
ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﺁن هﺎ زﻣﺎﻥﯽ رﻥﮓ اﻝﺤﺎد و زﻥﺪﻗﻪ و ﮔﺎهﯽ ﺧﻴﺎﻥﺖ و ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮی زدﻩ اﻥﺪ .ایﻦ
ﻗﻴﺎم هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ،ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺗﺎ ﺁﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﻗﺮن
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد را ،ﺑﺎیﺪ از زیﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎرﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪ و زﻥﮓ زﻣﺎن و
ﭘﻠﻴﺪی هﺎی ﺗﺎریﺦ ﺳﺎزان را از ﺁن هﺎ زدود.

ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم
در  529ق.م ﮐﻮرش ﭘﺎیﻪ ﮔﺬار دوﻝﺖ هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﺟﻨﮓ هﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ایﺮان ﺑﺎ ﺳﮑﺎهﺎ،
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﺒﻮﺟﻴﻪ ﺟﺎﻥﺸﻴﻦ او ﮐﻪ ﺷﺎهﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﻨﻮن ﺧﻮﻥﺨﻮار ﺑﻮد ،ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﻮدﻩ هﺎی
ﻣﺮدم و اﻗﻮام ﺗﺎﺑﻊ را ﮐﻪ ﺑﻪ زور ﮐﻮرش ﻣﺤﮑﻮم ﻥﻈﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ او ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ،ﺗﺸﺪیﺪ ﮐﺮد.
ﻝﺸﮑﺮﮐﺸﯽ او ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺁﺧﺮیﻦ رﻣﻖ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻣﻐﻠﻮب را ﮐﺸﻴﺪ و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای
ﺷﻮرﺷﯽ هﻤﮕﺎﻥﯽ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد .داریﻮش در ﮐﺘﻴﺒ ًﻪ ﺑﻴﺴﺘﻮن ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ:
" ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ او ) ﮐﺒﻮﺟﻴﻪ( ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﺮدم از او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ"...
ﺷﻮرش هﺎ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺮدیﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدیﺪ داریﻮش ﻣﻐﯽ ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻮد ،در ﻏﻴﺒﺖ
ﮐﺒﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻥﺸﺴﺖ و ﺑﺮای ﺁرام ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻣﺎﻝﻴﺎت هﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪ و از ﺳﺮﺑﺎزﮔﻴﺮی چﺸﻢ
ﭘﻮﺷﻴﺪ .داریﻮش و ﻥﺠﺒﺎی ﺑﺰرگ هﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪﻥﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و داریﻮش ﺑﺎ ﻣﮑﺮ و
ﻓﺮیﺐ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻥﺸﺴﺖ .ﺷﻮرش هﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺎرس زادﮔﺎﻩ ﺷﺎهﺎن هﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﻥﻴﺰ در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .داریﻮش در ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺑﻴﺴﺘﻮن ﺷﻤﻪ ای از ایﻦ ﻗﻴﺎم هﺎ را در ﺑﻨﺪ دوم چﻨﻴﻦ ﻥﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
" زﻣﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدم ایﻦ ایﺎﻻت از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ :ﭘﺎرس ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻣﺎد ،ﺁﺳﻮر،
ﻣﺼﺮ ،ﭘﺎرت ) ﺧﺮاﺳﺎن( ﻣﺮو ،ﮔﻮش ) اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ( ﻣﮑﺎﺋﻴﻪ".
داریﻮش از  9ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ  522ﺗﺎ  19اﺳﻔﻨﺪ  520ق.م ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.

ﺳﭙﺘﺎﻣﺎن  329 -327ق .م
اﺳﮑﻨﺪر ﺳﻠﺴﻠﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن را ﮐﻪ از درون ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﻥﺎﺑﻮد ﮐﺮد ،دارا را ﮐﺸﺖ وﻝﯽ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮق هﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻐﺪ و ﺑﺎﺧﺘﺮ
) (BAKHTERIAیﮑﯽ از ﺳﺮداران ﺟﻨﮕﯽ او ﺑﻨﺎم ﺳﭙﺘﺎﻣﺎن در راس ﺟﻨﺒﺶ هﻤﮕﺎﻥﯽ ﻣﺮدم ﺑﻴﺶ
از دو ﺳﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ دﻻوراﻥﻪ ﮐﺮد .در ایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﻣﮑﺮر ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﺎﺗﺮاﭘﻬﺎی اﺳﮑﻨﺪر ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻥﺪ .ﮔﺮچﻪ ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﻥﻴﺮوهﺎی ﻣﺠﻬﺰ و ورزیﺪﻩ اﺳﮑﻨﺪر ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ
هﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻥﺪ وﻝﯽ از ایﻦ ﺗﺎریﺦ اﺳﮑﻨﺪر ﻥﺎچﺎر روش ﺧﺸﻮﻥﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻥﺮﻣﺶ و
ﻣﻼﻃﻔﺖ ﺑﺪل ﮐﺮد.

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎﻧﻮی  216 -276م
"ایﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺮک ﮐﻦ ،ﺗﻮ از ﺟﺎﻥﺒﺪاران ﺁن ﻥﻴﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ ﺑﺎیﺪ ﻋﺎدات و رﺳﻮم را ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﯽ و
ﻝﺬایﺬ را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ درﺁوری".
ایﻦ ﻥﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﺛﺎرﻣﺎﻥﻮی از ﺟﺎﻥﺐ "ﺷﺎﻩ ﻥﻮر ﺑﻬﺸﺖ" ﮐﻪ ﻥﺎم ﻋﺎﻝﯽ ﺗﺮیﻦ "ﻥﻴﮑﯽ" اﺳﺖ
در ﺳﻦ  12ﺳﺎﻝﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻥﯽ رﺳﻴﺪﻩ .ﻣﺎﻥﯽ در ﺳﺎل  216/217م .در ﺧﺎﻥﻮادﻩ ای ﻣﺬهﺒﯽ از
"ادریﻮن ﻣﻐﺘﺴﻠﻪ" ﺑﺪﻥﻴﺎ ﺁﻣﺪ و در ﺑﺎﺑﻞ ﭘﺮورش یﺎﻓﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁن روزی ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و
ﮐﺸﺎورزان )ﺁزاد( در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻩ و ﺷﺎهﺰادﮔﺎن ،ﻣﻬﺎن )ﺑﺰرﮔﺎن( ،ﻥﺠﺒﺎ ﮐﻮچﮏ و دهﮕﺎﻥﺎن
)ﻥﺠﺒﺎی دﻩ( و ﭘﻴﺸﻮایﺎن ﻣﺬهﺒﯽ زردﺗﺸﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺸﺎورزان ﺁزاد و یﺎ ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ) ﺁزاد( هﻤﻮارﻩ در ﺧﻄﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﺷﺪن ﺑﻮدﻥﺪ .هﺮ ﺁزاد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻝﻴﺎت
ﻥﺒﻮد و یﺎ در ﺟﻨﮓ اﺳﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدیﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و چﻮن ﺟﻨﮓ هﺎ از دوران
اﺷﮑﺎﻥﻴﺎن ﺗﺎ ﺳﺎﺳﺎﻥﻴﺎن و ﻗﺤﻂ و ﻏﻼ ﻣﺪاوم ﺑﻮد ،ﺳﻴﻠﯽ از ﺁزادان ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻨﺪﮔﺎن روان ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻥﻨﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻥﺪ .اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻴﻦ زردﺷﺘﻴﺎن ،ﻋﻴﺴﻮیﺎن ،یﻬﻮدان ﻥﻴﺰ
ﺑﻪ ایﻦ وﺽﻊ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ اﻓﺰود .ایﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارای دو ﻗﻄﺐ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻪ ﺗﻀﺎد اﺻﻠﯽ ﺁن
را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻥﺪ ،ﺑﻮد .ﺗﻀﺎدهﺎی دیﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻩ و ﻥﺠﺒﺎ و اﺷﺮاف و دﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻣﺬهﺒﯽ ،ﺗﻀﺎد ﺑﺎ دوﻝﺖ روم در ﻏﺮب و ﺑﺎهﻴﺎﻃﻠﻪ در ﺷﺮق ،ﺗﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ و دﻩ ﮐﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ﺑﺤﺮان ﭘﺎیﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﮑﺎﻥﯽ را ﺗﺸﺪیﺪ ﻣﻴﮑﺮد .اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﯽ و ﮐﺎرهﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﯽ در ﺷﻬﺮهﺎ و ﮐﺎرهﺎی ﺁﺑﻴﺎری و راﻩ داری و ﻥﻈﺎﺋﺮ ﺁن
ﺑﺎ وﺽﻊ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻥﺪﻩ دهﺎت و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻥﺴﺎن هﺎی دﻩ در ﺗﻀﺎد ﺑﻮد .واﮐﻨﺶ چﻨﻴﻦ وﺽﻌﯽ در
درون ﻣﺎﻥﯽ ﻥﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻥﯽ ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ:
" ایﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺮک ﮐﻦ ،ﺗﻮ از ﺟﺎﻥﺒﺪاران ﺁن ﻥﻴﺴﺘﯽ"
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای چﻨﻴﻦ ﭘﺮ ﺗﻀﺎد یﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮداﺧﺖ و یﺎ ﺁﻥﮑﻪ از ﺁن
دوری ﺟﺴﺖ و در هﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﺁن ﻥﺴﺎﺧﺖ و راﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﻨﻔﯽ را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎﻥﯽ راﻩ دوم
را ﺑﺮﮔﺰیﺪ .ﻣﺎﻥﯽ ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ هﻨﺪ و ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺬهﺐ ﺑﻮداﺋﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺬهﺒﯽ ﺧﻮد
را ﮐﻪ اﻝﺘﻘﺎﻃﯽ از ﻣﺬهﺐ زردﺷﺘﯽ ،ﺑﻮداﺋﯽ و ﻋﻴﺴﻮی و ﻣﻴﺘﻮﻝﻮژی ﺑﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد و در
ﮐﺘﺎب "ﺷﺎهﭙﻮرﮔﺎن" اﺻﻮل ﺁن هﺎ را ﺑﻴﺎن و هﻨﮕﺎم ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺷﺎﭘﻮراول ﺑﻪ ﺷﺎﻩ هﺪیﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺎﻥﯽ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﺜﻨﻮیﺖ :روﺷﻨﺎﺋﯽ و ﺗﺎریﮑﯽ ﮐﻪ ازﻝﯽ و اﺑﺪی
هﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻮار ﻥﻤﻮد .در واﻗﻊ ایﻦ اﺻﻮل )اﻣﺘﻨﺎع از ﻗﺘﻞ ﻥﻔﺲ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻴﻮاﻥﺎت ،ﻥﺨﻮردن
ﺷﺮاب ،دوری از زن و ﺟﻤﻊ ﻥﮑﺮدن ﻣﺎل ( واﮐﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻥﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﺠﻤﻞ و ﭘﺮ از ﻝﺬت
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و ﻋﮑﺲ اﻝﻌﻤﻞ ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎیﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﮑﺎﻥﯽ و ﺁﻏﺎز
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻥﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﭘﻮر و هﺮﻣﺰد ،ﻥﺸﺮ چﻨﻴﻦ ﻣﺬهﺒﯽ را ﺗﺠﻮیﺰ ﮐﺮدﻥﺪ ،زیﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺁن ﺑﺎ ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻏﺎرﺗﮕﺮی و ﺳﻮد ﺟﻮﺋﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،از ﺟﺎﻥﺒﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ

راﻩ "ﻣﻌﻨﻮیﺖ" و "ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﺴﻢ" ﺳﻮق ﻣﯽ داد و از ﺟﺎﻥﺐ دیﮕﺮ از ﻗﺪرت ﻣﺬهﺐ زردﺷﺖ ﻣﯽ
ﮐﺎﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎﻥﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺟﻬﺎن ﺁن روزﮔﺴﺘﺮش یﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﻥﻴﺮوﺋﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺁن ﺑﺎ هﺪف هﺎی ﺷﺎهﺎن و ﻥﺠﺒﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁن روزی وﻓﻖ ﻥﻤﯽ
داد .ﭘﻴﺸﻮایﺎن زردﺗﺸﺘﯽ و ﻋﻴﺴﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ هﻢ داﺋﻤﺎ در ﻥﺒﺮد ﺑﻮدﻥﺪ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻥﺪ و در دوران
ﺷﺎهﯽ ﺑﻬﺮام اول ﮐﻪ ﺷﺎهﯽ ﺗﻦ ﺁﺳﺎ و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد در ﺟﺮیﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ای ﻣﺴﺨﺮﻩ او را
ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﻘﺘﻮل ﻥﻤﻮدﻥﺪ  276ﻣﻴﻼدی .از ﺁن ﭘﺲ ﻣﺎﻥﯽ ﮐﺸﯽ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻐﺎن ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎری را
ﺑﻪ ﻥﺎم زﻥﺪک ) زﻥﺪیﻖ( ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻥﻮیﺎن درد و ﺟﺎﻥﺐ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،در ﺁﺳﻴﺎی ﻣﻴﺎﻥﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ
چﻴﻦ و در ﻏﺮب ﺗﺎ روم ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻥﺪ .در ﻏﺮب ﮔﺮوهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻥﻮیﺖ
ﻣﺎﻥﻨﺪ ﺁﻝﺒﻴﮋوا و ﮐﺎﺗﺎر ﭘﺪیﺪ ﺁﻣﺪﻥﺪ ﮐﻪ ﺁن هﺎ هﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻥﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ وﺽﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻥﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮی از اﻓﮑﺎر ﻣﺎﻥﻮی در ایﺮان و ﺑﻴﻦ اﻝﻨﻬﺮیﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﻠﻴﻔﮕﺎن
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻥﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ایﺮاﻥﻴﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺎﻥﻨﺪ اﺑﻦ اﻝﻤﻘﻔﻊ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﺎﻥﯽ ﮔﺮی ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻥﺪ و چﻮن ﻣﺎﻥﻮیﺖ ﺣﺮﺑﻪ ای ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻔﺎ زیﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺬهﺒﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻥﯽ ﺑﺮای ﻥﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻣﺎﻥﻮیﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد ﮐﻪ در راس ﺁن
"ﺻﺎﺣﺐ اﻝﺰﻥﺎدﻗﻪ" ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺁﺛﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺎﻥﻮیﺎن از ﻗﺒﻴﻞ اﺻﻼح ﺧﻂ ،ﺑﺴﻂ و ﺗﺮویﺞ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺬهﺒﯽ ،ﻥﻘﺎﺷﯽ و ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر و ﮐﺘﺎب هﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ یﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻥﺪ و اﮐﻨﻮن ﻥﻴﺰ ﺗﮑﻪ هﺎﺋﯽ از
ﺁﺛﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﻥﺎن در دﺳﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺰدک
در ﭘﺎیﺎن ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﺁﻏﺎز ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼدی ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺮان را ﺗﮑﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﻴﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل)  494-24م (.دوام ﺁورد و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁن
روزایﺮان ﺑﺨﺸﻴﺪ .درﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻴﻼدی ﺑﺤﺮاﻥﯽ ﮐﻪ درﺁﻏﺎزﻗﺮن ﺳﻮم -اواﺧﺮﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﮑﺎﻥﻴﺎن-
ﺁﻏﺎزﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﺸﺪیﺪ ﮔﺮدیﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻥﯽ ﻥﺘﻮاﻥﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮان را ﺑﻄﻮر
ﻗﻄﻌﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮوز یﮏ ﻗﻴﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺽﻊ ﺁن روز ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ
اﻥﺪاﺧﺖ .در ﺁﻏﺎزﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻥﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذیﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺮان ﭘﺪیﺪ ﺁﻣﺪ:
 1ـ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ رﻓﺖ،
 2ـ رواﺑﻂ ﻓﺌﻮداﻝﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس زیﺎدی ﻓﺰوﻥﯽ ﮔﺮﻓﺖ،
 3ـ ﻗﺪرت در درﺑﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ.
ایﻦ ﺳﻪ ﺟﺮیﺎن در راﻩ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاﻥﻌﯽ ﺟﺪی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺧﺼﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁن روز
ﻥﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻥﻊ رﺷﺪ ﺷﻬﺮهﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ،زیﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻦ هﺎ را اﺷﺮاف و ﻥﺠﺒﺎ و
دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬهﺒﯽ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،دهﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان در ﺁن هﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﮐﺎر و زﻥﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻥﺪ )ویﺲ هﺎ( ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ و ﻓﺌﻮدال هﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺁن هﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان در ﻥﺒﺮد ﺑﻮدﻥﺪ،
ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺎهﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺎﻝﻴﺎت هﺎ ﺑﺮای ادارﻩ اﻣﻮرﮐﺸﻮر و اﻣﻮر
ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪیﺪ ﻥﺠﺒﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬهﺒﯽ روﺑﺮو ﮔﺮدیﺪﻩ ﺑﻮد .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻴﺮوز)
 459 -484م (.ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺁﻣﺪ و وﺽﻊ را ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد .ﺷﺎﻩ ﻥﺎچﺎر ﺷﺪ ﻣﺎﻝﻴﺎت هﺎی ﺗﺎزﻩ ای
وﺽﻊ و ﺣﺘﯽ اﻥﺒﺎرهﺎی ﻏﻠﻪ را ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  484م .ﭘﻴﺮوز در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ هﻴﺎﻃﻠﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ایﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺮاج
ﺳﺎﻝﻴﺎﻥﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺷﺪ.
در دوران ﺑﻼش ) 484-488م (.روﻣﯽ هﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج ﺑﻪ ایﺮان ﺳﺮﺑﺎز زدﻥﺪ و ﮐﺎر
ﺧﺮاﺑﯽ اوﺽﺎع ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻥﺎچﺎر ﺑﻼش ﻣﺎﻝﻴﺎت هﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﻼک ) ﻥﺠﺒﺎ ،اﺷﺮاف،
ﻓﺌﻮدال هﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺬهﺒﯽ( ﺑﺴﺖ .ﺁن هﺎ هﻢ ﻣﺘﺤﺪا ﻋﻠﻴﻪ او ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻥﺪ و ﻋﺰل و ﮐﻮرش

ﮐﺮدﻥﺪ .ﺑﻪ ایﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .در چﻨﻴﻦ اوﺽﺎﻋﯽ ﻣﺰدک ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺬهﺐ ﺧﻮد ﮐﻪ ﮔﻮیﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﺶ زردﺷﺖ ﺧﻮرک ﺑﺎﺑﻮﻥﺪس ﺑﻮدﻩ ،ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻋﻘﺎیﺪ ﻣﺰدک ﺑﺮ دو ﮔﺎﻥﮕﯽ ﻣﺎﻥﻮی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
روﺷﻨﺎﺋﯽ داﻥﺎ و ﺗﺎریﮑﯽ ﻥﺎدان ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﻥﻴﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﺑﺪی ﺟﺎهﻞ ،ایﻦ دو ﻥﻴﺮو ﺑﺎ هﻢ
در ﻥﺒﺮدﻥﺪ و چﻮن روﺷﻨﺎﺋﯽ داﻥﺎﺳﺖ ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .وﻇﻴﻔﻪ اﻥﺴﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺑﺪی و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ در ﻥﺒﺮد او ﺑﺎ ﺗﺎریﮑﯽ اﺳﺖ .اهﻤﻴﺖ ﻣﺰدک در ﺗﺒﻠﻴﻎ ایﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻥﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
درﺧﺸﺶ و ﻓﺮوغ او در ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ ایﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ در زﻥﺪﮔﯽ روزاﻥﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺁن روح وزﻥﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﺳﺎس ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺰدک دو چﻴﺰ اﺳﺖ:
یﮑﯽ ﺑﺮاﺑﺮی و دیﮕﺮی دادﮔﺮی.
ایﻦ دو ﺷﻌﺎرﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎیﻼت ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﺁن زﻣﺎﻥﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺰدﮐﻴﺖ
ﺷﺪ " .ﻣﺰدک ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ:
"ﺁﻥﭽﻪ ﻣﺨﺎﻝﻒ روﺷﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺎریﮑﯽ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﺸﻢ و ﻥﻔﺎق و چﻮن ﺛﺮوت و زن
دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ایﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻥﺴﺎن هﺎﺳﺖ ،ﻝﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ زﻥﺎن ﺁزاد و ﺛﺮوت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮدد".
ﻣﺰدک ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ:
"اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ایﻦ ﻥﻈﺎﻣﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻥﮑﺮد ،او ﭘﻴﺮو اهﺮیﻤﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ ﺁﻥﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ
ﺑﺪهﺪ از او ﮔﺮﻓﺖ ) ".ﻥﻘﻞ از دﺑﺴﺘﺎن اﻝﻤﺬاهﺐ(
ﻣﺰدک ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ اهﻮرﻣﺰد اﻥﻌﻤﺎت زیﺎدی را ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺎوی در دﺳﺘﺮس اﻥﺴﺎن هﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و
ﻥﺎﺑﺮاﺑﺮی از ﺁﻥﺠﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻥﯽ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ اﻣﻮال دیﮕﺮان را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدﻥﺪ .ﻣﺰدک ﻣﺮد
ﭘﺮهﻴﺰﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻘﻮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻥﺪ .ایﻨﮑﻪ او را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک زﻥﺎن و هﺮج و
ﻣﺮج در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻥﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺁن زﻣﺎن ﺷﺎهﺎن و اﺷﺮاف و ﻓﺌﻮدال هﺎ هﺰاران
زن زیﺒﺎ را در ﺣﺮم هﺎی ﺧﻮد ﻣﺪﻓﻮن ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ،در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﻏﺎﻝﺒﺎ از داﺷﺘﻦ
یﮏ زن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻥﺪ .اﺷﺘﺮاک در زن در ﻣﺬهﺐ ﻣﺰدک ﺁزادی زﻥﺎن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻥﺪﮔﯽ
اﺷﺘﺮاﮐﯽ )ویﺲ( هﺎﺳﺖ .ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺮاﻥﺴﻮی ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ:
"ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ﻣﺰدک ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺁن را ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﻢ ایﺮاﻥﯽ ﺑﺎیﺪ ﻥﺎﻣﻴﺪ ،یﮏ اﻥﻘﻼب واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از
داﻥﺸﻤﻨﺪان ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ را واﮐﻨﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻥﻴﻢ ﺑﻨﺪﮔﺎن ) ﮐﺸﺎورزان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ( و هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﮑﺲ اﻝﻌﻤﻞ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮهﺎ و ﺣﻮﻣﻪ ﺁن هﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺁزاد ﺑﻮدﻥﺪ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻨﺪﻩ
ﺳﺎز ﺁن ﻣﯽ داﻥﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درﺁﻣﺪ و ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻣﺴﺮاهﺎی اﻏﻨﻴﺎ ﮐﻪ در ﺁن هﺎ
زﻥﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻥﺪ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد".
ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺮو ﻣﺬهﺐ ﻣﺰدک ﺷﺪﻥﺪ و اﻥﺒﺎرهﺎی ﻏﻠﻪ و ذﺧﺎﺋﺮ اﺷﺮاف و ﻓﺌﻮدال
هﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،زﻣﻴﻦ هﺎ و ﺣﺮﻣﺴﺮاهﺎ را از چﻨﮓ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪﻥﺪ .ﻗﺒﺎد
ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺰﻝﺰل ﺑﻮد ،ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺰدک و ﻣﺰدﮐﻴﺎن ﺑﺎ دیﺪﻩ اﻏﻤﺎض و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺎﻥﺒﺪاری ﻥﮕﺮیﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ
اﺷﺮاﻓﯽ -ﻓﺌﻮداﻝﯽ روی ﺧﻮﺷﯽ ﻥﺸﺎن ﻥﺪاد و ﻣﺎﻝﻴﺎت هﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﻪ زیﺎن ﺁﻥﺎن وﺽﻊ ﮐﺮد .ایﻦ
دو ﻥﻴﺮوی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻩ ﻗﺒﺎد را ﺑﻪ زﻥﺪان اﻥﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﺮادرش) زاﻣﺎﺳﺐ(
را ﺑﺮﮔﺰیﺪﻥﺪ .ﻗﺒﺎد از زﻥﺪان ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ هﻴﺎﻃﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺧﻮیﺶ ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﻴﺪ ) 499م (.و ﺑﺸﺪت از ﻥﺠﺒﺎ و اﺷﺮاف اﻥﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺰدﮐﯽ در ایﻦ ﻣﺪت
ﭘﻴﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ .اﻣﺎ هﻤﻴﻦ ﮐﻪ ﭘﺎیﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺒﺎد ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪ و ﻥﺠﺒﺎ و اﺷﺮاف ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺽﻌﻴﻒ
ﮔﺮدیﺪﻥﺪ و ﺑﻪ ﻗﺒﺎد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻥﺪ ،ﺑﻬﺎﻥﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد و در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ای ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺰدک و ﻣﺰدﮐﻴﺎن را ﺻﺎدر ﻥﻤﻮد .روﺣﺎﻥﻴﺎن زردﺷﺘﯽ و ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ دوران ﻣﺎﻥﯽ ﺑﻬﻢ

ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ او را از ﺷﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺰدﮐﯽ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ او و ﭘﻴﺮواﻥﺶ ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﻴﺎﻥﻪ
ای ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻓﮑﺎر او اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ در ﻗﻴﺎم هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻣﺮدم ایﺮان در دوران
اﺳﻼم ،ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻥﻴﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺰدک اﻓﮑﺎر او اﻝﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮی ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻗﺎن ﺗﺮک ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ واﺣﻪ
ﺑﺨﺎرا را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ،اﺷﺮاف و ﻥﺠﺒﺎ را ﺑﺮاﻥﺪ و اﻣﻮال ﺁن هﺎ را ﻣﺼﺎدرﻩ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد و
ﺳﭙﺲ ﺳﺮﮐﻮب و رهﺒﺮ ﺁن اﻋﺪام ﺷﺪ.
در ﺁﻏﺎزﻗﺮن هﺸﺘﻢ ﻣﻴﻼدی ﺧﻮرزاد ﺑﺮادر ﺷﺎﻩ ﺧﻮارزم در راس ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺰدﮐﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
داراﺋﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و اﺷﺮاف را ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺮا و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺷﺎﻩ ﺧﻮارزم
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ "ﻗﺘﻴﻪ" ﻓﺮﻣﺎﻥﺪ ﻋﺮب در ﺳﺎل 712م ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد.
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺰدﮐﻴﺖ ،اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺒﺎد و اﻥﻮﺷﻴﺮوان ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺨﻔﻴﻒ
داد ،اﻣﺎ چﻨﺪی ﻥﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮوز ﮐﺮد و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ در
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻋﺮاب ﻓﺮاهﻢ ﻥﻤﻮد.

ﻗﻴﺎم ایﺮاﻧﻴﺎن

ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﻪ اﻋﺮاب
و اﺳﻼم ﺧﻼﻓﺘﯽ
اﺳﻼم ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری ﺑﺮای ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺁﻣﺪ .ﺳﻴﺪﻗﺮیﺸﯽ و ﺳﻴﺎﻩ ﺣﺒﺸﯽ را
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﺮهﻴﺰﮐﺎری را ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .ایﻦ اﻓﮑﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای
ﺗﺒﺪاری ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ریﺎﺽﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺤﺮوم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﺑﻪ
ﺁﺳﺎﻥﯽ ﭘﻴﺮوز ﮔﺮدد .از ﻥﻈﺮ ﻥﻈﺎﻣﯽ ﻥﻴﺰ ﻗﺪرت ﺟﻮاﻥﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮگ و زﻥﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدت و
ﻥﻴﮑﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ دیﺪ و ﻣﺴﺤﻮر ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻩ و ﺟﻼل درﺑﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز ایﺮان در
چﺸﻢ اﻥﺪاز او ﻣﯽ ﻥﻬﺎد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻥﻈﺎﻣﯽ دوﻝﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻏﺮق در ﻓﺴﺎد و ﺑﯽ
ﻋﺪاﻝﺘﯽ ،ﻥﻔﺎق و ﺷﻬﻮت راﻥﯽ ﺑﻮد ،ﭘﻴﺮوزﮔﺮدد .چﻨﻴﻦ هﻢ ﺷﺪ .ﻣﺬهﺐ زردﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﺳﺎﺳﺎﻥﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﺮاب ﺑﻴﺎﺑﺎن ﮔﺮد از ﭘﺎی درﺁﻣﺪ .یﺰدﮔﺮد
ﺁﺧﺮیﻦ ﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻥﯽ در ﮐﺸﻮرﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻥﺪ و ﺑﺪﺳﺖ یﮑﯽ از اﺗﺒﺎع ﺧﻮیﺶ ﻥﺎﺑﻮد ﮔﺮدیﺪ.
دیﺮی ﻥﭙﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻥﺪهﺎن ﻋﺮب اﺻﻮل ﺻﺪراﺳﻼم را زیﺮ ﭘﺎ ﻥﻬﺎدﻥﺪ و اﻣﻴﺪ ﺗﻮدﻩ هﺎی
ﻣﺤﺮوم را ﺑﻪ یﺎس ﺑﺪل ﮐﺮدﻥﺪ .ﻗﺸﺮ ﺗﺎزﻩ ای از ﻓﺌﻮدال هﺎ ﺟﺎﻥﺸﻴﻦ ﻓﺌﻮدال هﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
ﺧﺮاج و ﺟﺰیﻪ و اﻥﻮاع ﺗﺤﻤﻴﻼت از ﻃﺮف ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻝﮏ ﻣﻔﺘﻮح را ﻏﺎرت و
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺁن هﺎ را ﺑﻨﺪﻩ و ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ،ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدیﺪ .اﻣﻮیﺎن ﺗﻮهﻴﻦ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻥﮋادی را ﻥﻴﺰ
ﺑﺮ ایﻦ هﻤﻪ اﻓﺰودﻥﺪ و ﺑﺎر دیﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای اﻥﻮاع ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎ ﺁﻣﺎدﻩ ﮔﺮدیﺪ .ﺑﺎیﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻥﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﺶ هﺎ رﻥﮓ ﻣﺬهﺒﯽ دارد و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اﺻﻠﯽ ﺁن هﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﺎورزان هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی دهﻘﺎﻥﺎن و ﻥﺠﺒﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﻴﺎد دوران هﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪان هﺎ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻥﺪﻥﺪ و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁن هﺎ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﺮاب و ﺗﺮﮐﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﺽﺪ
ﺳﻠﻄﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻥﻴﺰ دارد .ایﻨﮏ ﺷﻤﻪ ای از ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ:

اﺏﻮ ﻝﻮء ﻝﻮء
اﺑﻮ ﻝﻮء ﻝﻮء اوﻝﻴﻦ اﺳﻴﺮایﺮاﻥﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻥﺘﻮاﻥﺴﺖ رﻓﺘﺎر ﻥﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻏﻴﺮاﻥﺴﺎﻥﯽ اﻋﺮاب را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن
و اﺳﺮای ایﺮاﻥﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و او ﮐﻪ از ﺟﻮر ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﻣﻐﻴّﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﮑﺎیﺖ ﺑﺮدﻩ و داد

ﻥﺴﺘﺎﻥﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ را ﺑﺎ ﮐﺎردی دو دﻣﻪ از ﭘﺎی درﺁورد .ایﺮاﻥﻴﺎن ازاو ﺷﻴﻌﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او را
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﺗﺎریﺨﯽ ﺗﺒﺪیﻞ ﮐﺮدﻥﺪ ،اﻣﺎ در واﻗﻊ او هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد.

ایﺮاﻧﻴﺎن و ﻣﺨﺘﺎر)  683 -692م(.
ایﺮاﻥﻴﺎن از ﺁﻏﺎز ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻥﺪ،
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮی ﮐﻤﮏ ﻥﻤﻮدﻥﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺁل ﻋﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻥﺎﮔﻮن دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﺮب را ﻣﺘﺰﻝﺰل ﮐﺮدﻥﺪ ﺗﺎ ﺁن ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺁن هﺎ را ﺑﮑﻠﯽ
ﺑﺮاﻥﺪاﺧﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻦ اﺑﻮﻋﺒﻴﺪﻩ ﺗﻘﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﻥﺨﻮاهﯽ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﻮاﻝﯽ یﻌﻨﯽ ایﺮاﻥﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪو ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺽﺮﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﻮی وارد
ﮐﺮدﻥﺪ .از هﺸﺖ هﺰار ﺗﻦ ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﻣﺨﺘﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺸﺮ ﺁن هﺎ ﻋﺮب و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮاﻝﯽ ) ایﺮاﻥﯽ(
ﺑﻮدﻥﺪ .ﻗﻴﺎم ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ.

ایﺮاﻧﻴﺎن و اﺏﻦ اﺷﻌﺖ )  81 -84ﻩ  .ق(.
اﺑﻦ اﺷﻌﺖ یﮑﯽ از ﺳﺮداران ﻋﺮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﺮ ﺣﺠﺎج ﻓﺮﻣﺎﻥﺪﻩ
ﺧﻮﻥﺨﻮارﻋﺮب ﺑﺸﻮریﺪ ،ﺑﺼﺮﻩ و ﮐﻮﻓﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﮐﺎر او ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮاﻝﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ
چﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺠﺎج از ﻋﻬﺪﻩ او ﺑﺮﻥﻴﺎﻣﺪ و ﺑﻴﻦ او و اﺑﻦ اﺷﻌﺖ هﺸﺘﺎد ﺟﻨﮓ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﺳﺮاﻥﺠﺎم
ﺳﭙﺎﻩ ﺗﺎزﻩ ای از ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﺪد ﺣﺠﺎج ﺁﻣﺪ و اﺑﻦ اﺷﻌﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .در ایﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ
درﺟﻪ ای در ﮐﺸﺘﺎر و ﺑﯽ رﺣﻤﯽ اﻓﺮاط ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻣﻮی او را ﺳﺮزﻥﺶ ﻥﻤﻮد.

ایﺮاﻧﻴﺎن و ﺧﻮارج
ﺟﻨﺒﺶ ﺽﺪ ﻋﺮب در ایﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ایﺮان ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﻣﺨﺎﻝﻔﺎن اﻣﻮی ﮔﺮدد .ﺧﻮارج در اﻣﺮ
ﺧﻼﻓﺖ ﻥﻈﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻪ هﺎی چﻨﺪی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻥﺪ .ﻣﺮدﻣﺎﻥﯽ دﻝﻴﺮ و ﺑﯽ
ﺑﺎک ،در اﻣﺮ ﻣﺬهﺐ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎ ایﺮاﻥﻴﺎن ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﺬهﺐ ﺗﺸﻴﻊ ﺑﻮدﻥﺪ اﺧﺘﻼف ﻥﻈﺮ
داﺷﺘﻨﺪ .وﻝﯽ هﻤﻴﻦ ﮐﻪ در ﺟﺰیﺮﻩ ،ﮐﺎر ﺑﺮ ﺁن هﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮔﺮوهﯽ ﺑﻪ ایﺮان ﺁﻣﺪﻥﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻥﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﺁن هﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪﻥﺪ .ﻓﻘﻂ ﺻﻔﺎریﺎن ﮐﻪ ایﺮاﻥﯽ و ﻃﺮﻓﺪار
اﺳﺘﻘﻼل ایﺮان ﺑﻮدﻥﺪ ﺗﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن را در ﺟﻨﻮب ایﺮان ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﻣﻌﺮوف ﺧﺎرﺟﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻤﺰﻩ و ﻋﻤﺎرﺧﺎرﺟﯽ هﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراء اﻝﻨﻬﺮ
اﺳﻼم ﮔﺮچﻪ درﻏﺮب ایﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﺷﺮق ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺨﺖ روﺑﺮو
ﮔﺮدیﺪ .ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوری از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد هﺠﻮم اﻋﺮاب ﻗﺮار
ﻥﮕﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم ایﻦ ﺳﺎﻣﺎن از ﺁزادی ﻥﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدﻥﺪ .زردﺷﺘﻴﺎن ،ﻣﺎﻥﻮیﺎن و ﺑﻮداﺋﻴﺎن در
ﮐﻨﺎرهﻢ زﻥﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﻥﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥﺪهﺎن ﻋﺮب ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎورااﻝﻨﻬﺮ را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف درﺁوردﻥﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮاب ﻥﻴﺰ ﺧﺮاﺳﺎن ﺽﻌﻴﻒ ﺗﺮیﻦ ﻥﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﺳﻼم
ﺑﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از ﻥﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻇﺎهﺮی ﺑﻮدﻥﺪ و از هﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
دیﻦ ﺧﻮد و رهﺎﺋﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ .ﺧﺎﻥﺪان ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻝﺐ و اﻋﻘﺎب
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮی ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ داﻋﻴﻪ ﺧﻼﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،چﻮن ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺁوری ﻥﻴﺮوهﺎی
ﺽﺪ اﻣﻮی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ دیﺪﻥﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎﻥﯽ ﺑﺪاﻥﺠﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻥﺪ .ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺒﻬﻪ ای
از ایﺮاﻥﻴﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺮب ﺽﺪ ﺧﻠﻔﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ .ﻗﻴﺎم هﺎی ﺧﺮاﺳﺎن هﻤﻪ رﻥﮓ ﻣﺬهﺒﯽ
داﺷﺖ ،وﻝﯽ ﺁﻥﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻥﺎم اﺳﻼم ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺮوزی ﺑﻴﺸﺘﺮ یﺎﻓﺘﻨﺪ ،زیﺮا در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﻣﺬهﺐ اﺳﻼم در ایﺮان ریﺸﻪ ﻣﯽ دواﻥﻴﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﮔﺮوهﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻥﺎن ﻋﺮب را ﻥﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد
هﻤﺮاﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد .ایﻨﮏ ﭘﺎرﻩ ای از ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ:

ﻗﻴﺎم ﺏﻪ ﺁﻓﺮیﺪ
ﺑﻪ ﺁﻓﺮیﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻩ ﻓﺮزیﻦ از ﻣﺮدم زوزن از ﻣﺤﺎل ﻥﻴﺸﺎﺑﻮر ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ
ﻗﻴﺎم ﮐﺮد .او ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﻣﺬهﺐ زردﺷﺖ داد و ﺑﻪ ﻥﺎم دیﻦ ﻥﻮیﯽ ﺁن را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
ﺛﺮوت هﻴﭽﮑﺲ ﻥﺒﺎیﺪ از چﻬﺎرﺻﺪ درهﻢ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ و ﺑﺮای اﻋﺪاد ﺧﻮاﺻﯽ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ او ﮔﺮویﺪﻥﺪ و ﮐﺎرش ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﺁﺑﺎدی راﻩ هﺎ و ﭘﻞ هﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و یﮏ هﻔﺘﻢ داراﺋﯽ ﺧﻮد را در ایﻦ راﻩ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ.
ﭘﻴﺸﻮایﺎن زردﺷﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺷﮑﺎیﺖ ﺑﺮدﻥﺪ و چﻮن او ﺑﻪ هﻤﺮاهﯽ زردﺷﺘﻴﺎن ﻥﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد،
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺁﻓﺮیﺪ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد.

ﻗﻴﺎم اﺏﻮﻣﺴﻠﻢ )  9ژوﺋﻦ 755 -847م(.
"اﮔﺮ ﺗﻮاﻥﺴﺘﯽ ﻋﺮب زﺑﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﻥﮕﺬاری چﻨﻴﻦ ﮐﻦ و هﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻗﺪش ﺑﻪ ﭘﻨﺞ وﺟﺐ رﺳﻴﺪ
و درﺑﺎرﻩ او ﺷﮏ داﺷﺘﯽ ﺧﻮﻥﺶ ﺑﺮیﺰ"....
ایﻦ دﺳﺘﻮر اﺑﺮاهﻴﻢ اﻣﺎم ﺑﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ از ﭘﻨﺎهﮕﺎهﺶ در ﻋﺮاق اﺳﺖ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ چﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮری
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ در ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﻴﺎم ﮐﺮد .درﺑﺎرﻩ ﻥﺴﺐ او اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .از ﻥﻈﺮ ﻣﺎ ایﻦ اﻣﺮ اهﻤﻴﺖ زیﺎدی
ﻥﺪارد ،ﺁﻥﭽﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ را در ﻥﻈﺮ ﻣﺮدم ایﺮان ﺑﺰرگ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺪاﺋﯽ رﺳﺎﻥﺪ ،رهﺒﺮی او از
ﺟﻨﺒﺶ ﺽﺪ ﻋﺮب ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻋﺮاب ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻥﺪاﺧﺖ و ﮔﺮوهﯽ را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻥﺎم ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن اﻋﺮاب را ﺳﺮﮐﻮب ﻥﻤﻮد .ﻗﻴﺎم
او ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻘﻮط اﻣﻮیﺎن ﮔﺮدیﺪ .ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪﻥﺪ وﻝﯽ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ در ﺳﺮ هﻮای
اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺖ و ﻥﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎء او ﻥﻴﺮوهﺎی ﻝﺸﮕﺮی و ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻥﺪ .ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ایﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
دریﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻥﺎﺟﻮاﻥﻤﺮداﻥﻪ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻗﺘﻞ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ هﺎی دیﮕﺮی را ﮐﻪ در ذیﻞ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺁن هﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﯽ داﺷﺖ:

ﺳﻨﺒﺎد ﻣﺠﻮس ) ﻣﺮگ در ﺳﺎل  755 -756م(.
ﺑﻪ ﺧﻮﻥﺨﻮاهﯽ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ از دهﺎت اﻃﺮاف ﻥﻴﺸﺎﺑﻮر ﻗﻴﺎم ﮐﺮد ،ﺷﻬﺮ "ﮐﻮﻣﺶ" را اﺷﻐﺎل ﻥﻤﻮد و ﺑﻪ
ﺧﺰاﺋﻦ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ دﺳﺖ یﺎﻓﺖ و ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﺮف ﺣﺠﺎز و ﺑﺮاﻥﺪاﺧﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮب
اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻣﺮدم زیﺎدی ﺑﺮ او ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻥﺪ .ﻣﺰدﮐﻴﺎن و ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺑﺪو ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .اﺗﺒﺎع او ﺑﻪ ﺻﺪ
هﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ .ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی هﺎیﯽ ﮐﻪ ﻥﺼﻴﺐ او ﺷﺪ ﺟﻤﻮرﺑﻦ ﻣﺰار ﺳﺮدار ﻣﻨﺼﻮر او را
ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻣﻘﺘﻮل ﮐﺮد .ایﻦ ﻗﻴﺎم  70روز ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ و ﻃﺒﻖ ﻥﻮﺷﺘﻪ "اﻝﻔﺨﺮی" ﺷﺼﺖ هﺰار
ﺗﻦ از ﻃﺮﻓﺪاراﻥﺶ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﺪﻥﺪ )  755 -756م(.

اﺳﺤﺎق ﺕﺮک
اﺳﺤﺎق یﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻋﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ در ﻣﺎوراءاﻝﻨﻬﺮ ﻗﻴﺎم ﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﻥﻤﺮدﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﮐﺮدﻩ و ﻇﻬﻮرﺧﻮاهﺪ ﻥﻤﻮد ،ﻝﻘﺐ ﺗﺮک را ﺑﻪ اﺳﺤﺎق از ﺁن رو
دادﻩ اﻥﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد دﺳﺖ زد .ﮔﺮوهﯽ از ﺟﺎﻥﺒﺪاران اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺑﺪو ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ،
وﻝﯽ ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﻗﻴﺎم او ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.

راوﻧﺪیﺎن
هﻨﻮز ﻣﻨﺼﻮرﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ از ﻗﺘﻞ اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﻓﺎرغ ﻥﺸﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ راوﻥﺪیﺎن ﭘﺪیﺪ ﺁﻣﺪﻥﺪ .ایﻦ ﻓﺮﻗﻪ
ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺪﺳﺖ ایﺮاﻥﻴﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ .ﻋﻘﺎیﺪ ﺁﻥﺎن ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻣﺬاهﺐ ﮔﻮﻥﺎﮔﻮن ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺦ ،ﻣﻈﻬﺮیﺖ و ﭘﺎرﻩ ای از اﻓﮑﺎر ﻣﺰدک ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻥﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺁن هﺎ ﺑﺪاﻥﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺮ
ﺧﻠﻴﻔﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮدﻥﺪ و ﺟﺎن او را در ﺧﻄﺮ اﻥﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ زاﺋﺪﻩ ،ﮐﻪ یﮑﯽ از

ﺳﺮداران ﺷﺠﺎع ﻋﺮب و ﻣﻐﻀﻮب ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻮد ،از ﻥﻬﺎن ﮔﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻥﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ راوﻥﺪیﺎن
ﻥﺘﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﺧﻠﻴﻔﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻥﺪ .راوﻥﺪیﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻥﺪ وﻝﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﻓﮑﺎر ﺁن
هﺎ ﻃﺮﻓﺪاراﻥﯽ داﺷﺖ.
ﻗﻴﺎم اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ و ﻃﺮﻓﺪاراﻥﺶ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻋﺮب ﭘﺎیﺎن داد و ﮔﺮچﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ایﺮان
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻥﺸﺪ ،وﻝﯽ از ﺁن ﺗﺎریﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ایﺮاﻥﻴﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻥﺎﮔﻮن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻥﺪ و ﻥﻔﻮذ اﻋﺮاب در ایﺮان ﻣﺘﺰﻝﺰل ﺷﺪ.

اﺳﺘﺎذﺳﻴﺲ )  766 -768م(.
اﺳﺘﺎذﺳﻴﺲ یﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻔﺪیﻦ ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﻴﺴﺘﺎن و هﺮات ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ "اﻝﻴﻌﻘﻮﺑﯽ" از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
ﻣﻬﺪی ﺑﻪ وﻻیﺖ ﻋﻬﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺪ .ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﻥﻮیﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺼﺪ هﺰار ﮐﺲ ﺑﺮ
او ﮔﺮد اﻣﺪﻥﺪ .ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺮو زود اﺳﺘﻴﻼ یﺎﻓﺖ .ﺧﻮد را ﻣﻮﻋﻮد زردﺷﺖ یﻌﻨﯽ "هﻮﺷﻴﺪر"
ﺧﻮاﻥﺪ .چﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﺮداران ﺧﻠﻴﻔﻪ ﭘﻴﺮوزی یﺎﻓﺖ .ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدیﺪ ) .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺟﺮیﺎن ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﻨﻦ ﻣﺬهﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ایﺮاﻥﻴﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ
ﻣﺎﻥﺪﻩ و در ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ اﺛﺮ ﺧﻮد را هﻤﻮارﻩ ﻥﻤﺎیﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ(.

ﺳﭙﻴﺪ ﺟﺎﻣﮕﺎن – اﻝﻤﻘﻨﻊ
در ﺳﺎل  159هﺠﺮی ﻗﻤﺮی هﺎﺷﻢ اﺑﻦ ﺣﮑﻴﻢ ) ﻥﻘﺎﺑﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ( در ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺎوراء اﻝﻨﻬﺮ
ﻋﻠﻴﻪ اﺷﻐﺎل ﮔﺮان ﻋﺮب ﻗﻴﺎم ﮐﺮد .ﻋﻘﺎیﺪ او از رواﻥﺪیﻪ ﺳﺮچﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮدﻩ هﺎی ﮐﺜﻴﺮی
از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺪو ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻥﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﺎم ﻋﺮب ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻥﺪ .ﻣﺪت هﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻠﻔﺎ
ﺗﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  169ﻩ  .ق .ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪ .ﺁن هﺎ درﻓﺶ و ﻝﺒﺎس ﺳﻔﻴﺪ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﺑﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻥﺪ .ﭘﻴﺮوان اﻝﻤﻘﻨﻊ روزﮔﺎری دراز در دو
وﻻیﺖ ﮐﺶ و ﻥﺨﺸﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻥﺪﻥﺪ .ایﻦ ﻗﻴﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮﻣﯽ و ﺽﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﺳﺮ ﺁﻏﺎز
ﭘﺎیﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮب در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎیﻪ رﺷﺪ ﻗﻴﺎم هﺎی دیﮕﺮی در ایﺮاﻥﺴﺖ.

یﻮﺳﻒ اﻝﭙﺮم
در ﺳﺎل هﺎی  777 -778م .ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻥﺎم یﻮﺳﻒ اﻝﭙﺮم در ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﻴﺎم ﮐﺮد .ﻗﻴﺎم او ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻌﺮوف و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد.
)ﻃﺒﺮی ،ﺟﻠﺪ ﺳﻮم -اﻝﻴﻌﻘﻮﺑﯽ ،ﺟﻠﺪ دوم(

ﺏﺎﺏﮏ ﺧﺮم دیﻦ
ﻗﻴﺎم ﺑﺎﺑﮏ ﺑﻪ ﺳﺎل  201ﻩ  .ق  .از ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﺁﻏﺎز و ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﻥﻬﻀﺘﯽ وﺳﻴﻊ و
ﺧﻠﻘﯽ ﺽﺪ ﻋﺮب ﺷﺪ .ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺎﺑﮏ دﻥﺒﺎﻝﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت راوﻥﺪیﺎن و اﻝﻤﻘﻨﻊ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻘﺎیﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺰدک اﺳﺖ .ﺧﺮم دیﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ ای ﺽﺪ اﺳﻼم و ﺽﺪ ﻋﺮب در ﺑﻼد ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل
ﻏﺮﺑﯽ ایﺮان ﺑﻮدﻥﺪ ،هﻤﻮارﻩ در ایﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ .چﻮن ﻣﺮﮐﺰ اوﻝﯽ ﺁن
هﺎ دهﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﺮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ اردﺑﻴﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺮﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻥﺪ .ﺑﺎﺑﮏ ﺟﺎﻥﺸﻴﻦ ﺟﺎویﺪان ﺑﻦ
ﺳﻬﻞ رهﺒﺮ ایﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮدیﺪ و ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﯽ را ﺑﻪ ﻥﺎم ﺑﻼد
ﺑﺎﺑﮏ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ .ﺑﺎﺑﮏ و ﻃﺮﻓﺪاران او ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر درﻓﺶ و ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺮخ را ﺑﻌﻨﻮان
ﻥﻤﻮدار ﻗﻴﺎم ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻥﺪ .ﺑﺎﺑﮑﻴﺎن ﻣﺮدﻣﯽ دﻝﻴﺮ و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻥﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ هﺎﺋﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ هﺎی چﺮیﮑﯽ اﻣﺮوز) ﭘﺎرﺗﻴﺰاﻥﯽ ( ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺳﺮداران ﻋﺮب را ﺷﮑﺴﺖ دادﻥﺪ .ﺳﺮاﻥﺠﺎم
اﻓﺸﻴﻦ ﺳﺮدار ﺗﺮک ﻥﮋاد ایﺮاﻥﯽ در درﺑﺎر ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎ ﻥﻴﺮﻥﮓ و ﻓﺮیﺐ ﺑﺎﺑﮏ را ﺑﻪ چﻨﮓ ﺁورد و
ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﺮﮐﻮب ﻥﻤﻮد.

ﻣﺎزیﺎر
ﻣﺎزیﺎرﺑﻦ ﻗﺎرن یﮑﯽ از اﺳﭙﻬﺒﺪان ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺸﻮای ﻓﺮﻗﻪ ای از ﺧﺮﻣﻴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﮐﺸﺎورزان زﻣﻴﻦ هﺎ را از ﻓﺌﻮدال هﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  224ﻩ  .ق.
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﻗﻴﺎم ﻥﻤﻮد و ﭘﺲ از چﻨﺪی ﮔﺮﻓﺘﺎر و در ﺷﻬﺮ "ﺳﺎﻣﺮﻩ" ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺮدیﺪ .در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل
اﻓﺸﻴﻦ ﮐﻪ در ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺮم دیﻨﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،در زﻣﺎن ﺧﻠﻴﻔﻪ
اﻝﻌﺘﺼﻢ زﻥﺪاﻥﯽ و در ﺳﺎل  226ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺮدیﺪ .ﮔﻮیﻨﺪ اﻓﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎزیﺎر رواﺑﻂ و ﻗﺮارهﺎی ﭘﻨﻬﺎﻥﯽ
ﺑﺮای ﺳﺮﻥﮕﻮن ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﻔﺎ در ایﺮان داﺷﺖ.
در ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎم هﺎی ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮﺷﺪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻥﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ.
یﮑﯽ ایﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﻥﻔﻮذ اﺳﻼم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ،ﺳﻼح ﻓﮑﺮی ﺟﻨﺒﺶ هﺎ ﮐﻬﻨﻪ و زﻥﮓ زدﻩ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﺎیﺪ و اﻓﮑﺎر دوران ﺳﺎﺳﺎﻥﯽ ﺑﻮد ،دیﮕﺮ ایﻨﮑﻪ رهﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻗﺪرت در ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺳﺎﻥﯽ ﺑﻮدﻥﺪ و ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ
ﻥﻤﻮدﻥﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺮاﻓﻴﺖ ﻣﯽ ﮔﺮاﺋﻴﺪﻥﺪ و ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻥﺪﻥﺪ.

ﻗﻴﺎم زﻧﮕﻴﺎن
در ﻣﺎﻩ ﺷﻮال  225ﻩ.ق 869 ) .ﻣﻴﻼدی( ﻗﻴﺎم زﻥﮕﻴﺎن ﺁﻏﺎز و ﻥﺰدیﮏ  15ﺳﺎل دوام یﺎﻓﺖ.
هﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﻴﺎم را ﺑﺮدﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ وﺳﻴﻌﯽ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ داد .رهﺒﺮ ایﻦ ﻗﻴﺎم
ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﻗﻴﺎم اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس ﻥﺪارد ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻝﺮﺣﻴﻢ ﻃﺎﻝﻘﺎﻥﯽ اﺳﺖ .ﺧﺎﻥﻮادﻩ اش از
ﻃﺮﻓﺪاران ﺁل ﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻥﺪ .او ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻥﻴﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ دیﺪ ﺑﺎ دادن ﺷﻌﺎر ﺁزادی ﺟﻨﺒﺶ
زﻥﮕﻴﺎن را ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد و ﺧﻮد در ﺑﺼﺮﻩ ﻣﻘﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ چﻨﺎن ﻥﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ چﻨﺪیﻦ
ﺑﺎر زﻥﮕﻴﺎن اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺳﺮداران ﻋﺮب را ﺷﮑﺴﺖ دادﻥﺪ" .ﺻﺎﺣﺐ اﻝﺰﻥﺞ" رهﺒﺮ ﻗﻴﺎم ﺑﺮ
ﻥﻮاﺣﯽ اهﻮاز ،ﺷﻮش ،دﺷﺖ ﻣﻴﺸﺎن و ﺟﯽ و ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر دﺳﺖ یﺎﻓﺖ  .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ـ
اﻝﻤﻮﻓﻖ -ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺮدیﺪ .در ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻥﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ رویﻪ رهﺒﺮان ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﭘﻴﺮوزی هﺎی اوﻝﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮد ﺁوردن ﻋﻨﺎﺋﻢ و ﺷﻴﻮﻩ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺮی دﺳﺖ زدﻥﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮد .ﺽﻌﻒ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻼﻓﺖ و ﻥﻔﻮذ ایﺮاﻥﻴﺎن در ایﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺪیﺪ ﺁﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ
هﺎی ﻥﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ایﺮان ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺪان هﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 1400ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ
اﺳﻼم ایﺮاﻧﯽ  -اﺳﻼم ﻋﺮﺏﯽ
ﺽﻌﻒ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻥﻔﻮذ ایﺮاﻥﻴﺎن در ایﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺪیﺪ ﺁﻣﺪن
ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎی ﻥﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ایﺮان ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺪان هﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﺎهﺮیﺎن
ﻣﻮﺳﺲ ایﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ اوﻝﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ایﺮان ،اﻣﺎ ﺑﻈﺎهﺮ ﻣﻄﻴﻊ ﺧﻠﻔﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻴﺪاد،
ﻃﺎهﺮﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ازﺧﺎﻥﺪاﻥﯽ ایﺮاﻥﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ درﻗﺮیﻪ هﻮﺷﻨﺞ واﻗﻊ در دﻩ ﻓﺮﺳﻨﮕﯽ هﺮات زﻥﺪﮔﯽ
ﻣﻴﮑﺮد .ﻃﺎهﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮن ﻓﺮزﻥﺪ هﺎرون اﻝﺮﺷﻴﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎدر ایﺮاﻥﯽ ﺑﻮد و
ﺑﺮﺳﺮﺧﻼﻓﺖ ﺑﺎ ﺑﺮادرش اﻣﻴﻦ درﺟﺪال ﺑﻮد ،درﺁﻣﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازایﻦ ﺟﺪال ﺑﻨﺎم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ
ازﻣﺎﻣﻮن ﮐﻪ ازﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻴﻦ ایﺮاﻥﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،راﻩ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺴﻤﺘﯽ ازایﺮان را هﻤﻮار
ﮐﺮد .ﻃﺎهﺮ ﺑﺎ ﺳﺮداری ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺎﻣﻮن در ﺳﺎل  198یﺎ  200ﻩ .ق .ﺑﻐﺪاد را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد واﻣﻴﻦ
را ﮐﺸﺖ و ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪ و ﻃﺎهﺮذواﻝﻴﻤﻨﻴﻦ را ﺑﺤﮑﻮﻣﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻥﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺎهﺮیﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  200ﻩ .ق .دوام داﺷﺖ.

ﺻﻔﺎریﺎن
ﻣﺆﺳﺲ اوﻝﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ایﺮاﻥﯽ هﺴﺘﻨﺪ .یﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ ﻝﻴﺚ رویﮕﺮ ﮐﻪ در ﺟﺮﮔﻪ ﺟﻮاﻥﻤﺮدان
)ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺽﺪ ﻋﺮﺑﺎن ﻋﻴﺎراﻥﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ( ﺑﻮد و در ﺟﻨﮓ اﻣﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮارج ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺳﭙﻬﺴﺎﻻری "درهﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ" رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،اﻣﻴﺮﻋﺮب را ﺑﺮاﻥﺪاﺧﺖ و در ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد چﻨﻴﻦ
ﭘﻴﻐﺎم داد:
"ﺧﻮارﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮ در ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﺮ ﺽﺪ ﺧﻠﻔﺎ ﻗﻴﺎم ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﮐﻮچﮑﺘﺮیﻦ ﺁزاری ﻥﻤﯽ رﺳﺎﻥﺪﻥﺪ .یﺎ ﻣﺎﻥﻨﺪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﭘﻴﻮﻥﺪ و یﺎ از اذیﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥﻴﺎن
دﺳﺖ ﺑﺮدارد" 259 ) .ﻩ.ق(.
یﻌﻘﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁورد و در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺗﺎ ﺟﻨﺪی
ﺷﺎﭘﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ .رﻓﺘﺎر ﺟﻮاﻥﻤﺮداﻥﻪ یﻌﻘﻮب ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد او را ﻣﺤﺒﻮب
ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺮد و ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻝﻤﻌﺘﻤﺪ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻥﺪاﺧﺖ .ﺻﻔﺎریﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  394ﻩ.ق .ﮔﺎﻩ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ از ایﺮان و ﮔﺎﻩ در ﺟﻨﻮب در ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻥﮑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻥﻮی در ﺳﺎل
 392ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺁن هﺎ را ﺑﺮاﻥﺪاﺧﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎن
ﭘﻴﺶ ازهﺠﻮم اﻋﺮاب از ﺣﮑﺎم ﻣﺎوراءاﻝﻨﻬﺮ ﺑﻮدﻥﺪ و ﺑﻌﺪ ازاﺳﻼم هﺮ چﻪ داﺷﺘﻨﺪ از دﺳﺖ دادﻥﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻴﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﮔﻮیﻨﺪ از دودﻣﺎن ﺑﻬﺮام چﻮﺑﻴﻦ ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ .در دوران ﻃﺎهﺮذواﻝﻴﻤﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻝﺸﮕﺮیﺎﻥﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮهﺎﺋﯽ از ﻣﺎوراءاﻝﻨﻬﺮ رﺳﻴﺪﻥﺪ )  204ﻩ.ق .(.رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ
زورﻣﻨﺪ ﺷﺪﻥﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺎوراءاﻝﻨﻬﺮو ﺳﭙﺲ در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدﻥﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻥﻴﺎن ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ﺁداب و رﺳﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ایﺮان و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮویﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮهﻨﮓ ایﺮاﻥﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮیﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺮدﻥﺪ .ﺁزادی ﻥﺴﺒﯽ ﻣﺬهﺒﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻥﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﺎج ﻥﺪادﻥﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻥﺎﻣﯽ از ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻥﺪ.
رویﻬﻢ رﻓﺘﻪ  128ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻥﺪ و ﮐﺎر ﺁن هﺎ در ﺳﺎل  395ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺰﻥﻮی ﭘﺎیﺎن
یﺎﻓﺖ.

اﺳﭙﻬﺒﺪان
ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮر دواﻥﻘﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .اﺳﭙﻬﺒﺪان ﮐﻪ از ﻥﺠﺒﺎی ﮐﻬﻦ
ایﺮاﻥﯽ ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﺮایﻦ ﻥﺎﺣﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻴﮑﺮدﻥﺪ .در زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮر ﻝﺸﮑﺮﻋﺮب ازاﺳﭙﻬﺒﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
اﺟﺎزﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ازراﻩ ﮐﻨﺎرﻩ ﻋﺎزم ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻮد ،وﻝﯽ هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن رﺳﻴﺪﻥﺪ
ﻥﺎﺟﻮاﻥﻤﺮداﻥﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﭙﻬﺒﺪان را ﺑﺮاﻥﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﺼﻮرﺗﺼﺮف ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
از راﻩ ﺧﺪﻋﻪ و ﻓﺮیﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻠﻮک رﺳﺘﻤﺪار و ﻋﻠﻮیﺎن
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻥﻴﺎن در ﺣﺪود ﺳﺎل چﻬﻠﻢ هﺠﺮی رﺷﺘﻪ ای از ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﮔﺎوﭘﺎرﻩ در وﻻیﺖ
رﺳﺘﻤﺪار اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﻠﯽ یﺎﻓﺖ .یﮑﯽ از اﻓﺮاد ایﻦ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﺑﻨﺎم ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮ "ﺧﻮرزاد" ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﺎزﻥﺪراﻥﻴﺎن اﻋﺮاب را ﺑﺮاﻥﺪاﺧﺘﻨﺪ .در دوران اﺳﭙﻬﺒﺪ ،ﻋﺒﺪاﻝﻪ ﺑﻦ وﻥﺪا اﻣﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زیﺪ
ﻋﻠﻮی در ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﺧﺮوج ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻝﻪ ﺑﻪ او ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن را از
وﺟﻮد اﺗﺒﺎع ﺧﻠﻔﺎ ﻣﺼﻔﯽ ﮐﺮدﻥﺪ و ﺗﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺎزیﺎرﺑﻦ ﻗﺎرن ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻥﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ
ﻣﺎزیﺎر و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺠﺪد ﺧﻠﻔﺎ ،ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زیﺪ از اﻋﻘﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ از
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺽﺪ ﻋﺮب ﺑﻮد ﺁﻣﺪ و ﭘﺲ از او در ﺳﺎل  270ﻩ.ق .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زیﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
و ﻣﺎزﻥﺪران را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم از ﻋﻤﺎل ﺧﻠﻔﺎ ﭘﺎک ﮐﺮد .اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻥﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﻠﻔﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ

زیﺪ را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد ،وﻝﯽ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﻥﺎﺻﺮ ﮐﺒﻴﺮ در ﮔﻴﻼن ﻗﻴﺎم ﻥﻤﻮد و ﺣﮑﺎم ﺳﺎﻣﺎﻥﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎم
ﺧﻠﻔﺎ در ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﺮاﻥﺪ .وﻓﺎت او در ﺳﺎل  304هﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﻮیﺎن از
ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎی ﮐﻮچﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ایﺮاﻥﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺒﻮد وﺽﻊ ﮐﺸﺎورزان و ﺣﻔﻆ
ﮐﻤﻮن هﺎی ﺁن هﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺌﻮدا ﻝﻬﺎ ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻠﻮک ﺏﺎوﻧﺪ ﺏﺎﺟﺒﺎل
ﺁل ﺑﺎوﻥﺪ از ﺧﺎﻥﻮادﻩ هﺎی ﻗﺪیﻢ ایﺮاﻥﯽ از ﺳﺎل  45ﺗﺎ ﺳﺎل  750ﻩ.ق .در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺟﺒﺎل
ﻣﺎزﻥﺪران و یﺎ در ﺗﻤﺎم ﺁن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻥﺪ و ﻣﺎﻣﻮران ﺧﻠﻔﺎ را ﻋﺎﺟﺰ ﻥﻤﻮدﻥﺪ و ﻣﮑﺮر اﻣﺮای
ﻋﺮب را از ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن اﺧﺮاج ﮐﺮدﻥﺪ .در ﺳﺎل  496ﻩ.ق .ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻥﺪ و ﭘﻴﺮوز
ﺷﺪﻥﺪ .ایﻦ ﺳﻠﺴﻪ ﺗﺎ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ چﻨﮕﻴﺰیﺎن ﻥﻴﺰ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻥﺪ.

ﺁل زیﺎرو ﺁل ﺏﻮیﻪ ) دیﻠﻤﻴﺎن(
در ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ ایﺮان دو ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﻥﺎم ﺁل زیﺎر ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺲ ﺁن ﻣﺮداویﭻ زیﺎری اﺳﺖ ) 319
ﻩ.ق (.و ﺁل ﺑﻮیﻪ ﮐﻪ هﺮ دو از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻥﺪ ﻥﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ ایﺮان و
ﻓﺎرس را از ﺗﺼﺮف ﺧﻠﻔﺎ ﺁزاد ﮐﺮدﻥﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دیﻠﻤﻴﺎن ﺳﺨﺖ ﻥﻴﺮو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪت  128ﺳﺎل
ﺣﮑﻮﻣﺖ راﻥﺪﻥﺪ و چﻮن ﺧﻠﻔﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن هﺎ چﺎرﻩ ای ﺟﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻥﺪیﺪﻥﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪ
ﺁﻥﻬﺎ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﻴﻔﮕﯽ و اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻇﺎهﺮی ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻥﺪ .ایﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ در ﺳﺎل
 487ﻩ .ق .ﺑﺪﺳﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن و درﻥﺘﻴﺠﻪ ی اﺧﺘﻼف داﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁل زیﺎر و ﺳﺎیﺮاﻣﺮا ی ﻣﺤﻠﯽ
ایﺮاﻥﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮاﻣﻄﻪ
ﻗﺮاﻣﻄﻪ دﺳﺘﻪ ای ازاﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن اﻥﺪ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻣﺘﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮﺻﺎدق ﺑﻮدﻥﺪ .در ﺳﺎل  286ﻩ.ق .اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺑﻬﺮام ﺟﻨﺎﺑﯽ ﻗﺮﻣﻄﯽ در ﺑﺤﺮیﻦ ﺽﺪ
ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺮب ﻗﻴﺎم ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ دراز ﺧﻮد و ﺧﺎﻥﻮادﻩ اش ﮐﻪ ایﺮاﻥﯽ ﺑﻮدﻥﺪ ،ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن را ﺑﺨﻮد
ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮیﺰ ﻣﮑﺮر ﺳﺮداران ﻋﺒﺎﺳﯽ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻥﺪ .اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ داﻣﻨﻪ
ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت ﺧﻮد را وﺳﻌﺖ داد و در ﺳﺎل  302ﻩ.ق .ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از او اﺑﻮﻃﺎهﺮﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ
ریﺎﺳﺖ رﺳﻴﺪ و چﻨﺎن ﻣﻴﺪان را ﺑﺮ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﺗﻨﮓ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد و ﺑﺼﺮﻩ و ﺷﺎم ﺧﻮاب
راﺣﺖ ﻥﺪاﺷﺘﻨﺪ .در ذی اﻝﺤﺠﻪ ﺳﺎل  317ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺳﻨﮓ ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺋﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﺑﺮد .ﻗﺮاﻣﻄﻴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎهﺮاﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻥﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻇﻮاهﺮ اﻋﻤﺎل را ﻥﺎداﻥﯽ ﻣﯽ
داﻥﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ هﺠﺮی ﻣﺮدم را ﺽﺪ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﺷﻮراﻥﺪﻥﺪ .اﺻﻮل ﻋﻘﺎیﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺮاﻣﻄﻴﺎن ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدﻣﺎن ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺁن هﺎ ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ایﺮان را ﭘﻴﻤﻮدﻥﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ زﺟﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺣﮑﺎم ﺑﺪﻋﻮت و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻴﻦ
ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم و داﻥﺸﻤﻨﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی ایﺮان ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ یﺎ ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺑﻮدﻥﺪ و یﺎ ﺑﺪان ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻥﺪ ،زیﺮا ﻗﺮﻣﻄﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻥﺒﻮدﻥﺪ و راﻩ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﺎﻗﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻥﺶ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬاردﻥﺪ .ﻗﺮﻣﻄﻴﺎن ﺑﺤﺮیﻦ
ﺗﺎ ﺳﺎل  367درﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮیﻦ ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺑﻮدن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دوران ﻏﺰﻥﻮیﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻥﻤﻮدﻥﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥﺪ.

اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن ایﺮان ـ ﺡﺴﻦ ﺻﺒﺎح
ﻣﺆﺳﺲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ ایﺮان -ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ﺑﻪ ﻗﻮﻝﯽ از اهﺎﻝﯽ ری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮاوان
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﺎورزان ﭘﺎیﻪ ﻗﺪرت اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن ایﺮان را ،ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﻗﻼﻋﯽ

ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن در ایﺮان از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﺎن و از ﻃﺮف دیﮕﺮ
ﺽﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح و ﭘﻴﺮوان او چﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﻴﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻥﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻥﺰدیﮏ ﺑﻪ دو ﻗﺮن در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ایﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رودﺑﺎر اﻝﻤﻮت ) ﺗﺼﺮف
اﻝﻤﻮت در ﺳﺎل  483ﻩ.ق (.و ﻗﻬﺴﺘﺎن ﭘﺎیﺪاری ﮐﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎی وﻗﺖ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
اﻥﺪاﺧﺖ .اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن ﮐﻠﻤﻪ رﻓﻴﻖ را ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﻦ ﺧﻮد رواج دادﻥﺪ و رﻓﺘﺎر ﺁن هﺎ ﻥﺴﺒﺖ
ﺑﻪ یﮑﺪیﮕﺮ رﻓﻴﻘﺎﻥﻪ ﺑﻮد .در ﺁﻏﺎز ﻥﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎء ﺣﺴﻦ و یﺎراﻥﺶ ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺴﺒﻪ و ﭘﻴﺸﻪ وران
ﺷﻬﺮی ﺑﻮدﻥﺪ وﻝﯽ ﺑﺘﺪریﺞ از ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم دور و ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﻥﻮﻋﯽ از ﻓﺌﻮدال هﺎ ﺷﺪﻥﺪ ﮐﻪ در
اﻃﺮاف ﻗﻼع ﺧﻮد ﮐﺸﺎورزان را اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻥﺪ .اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن ﻥﻴﺮوی ﺽﺮﺑﺘﯽ ورزیﺪﻩ و
ﻣﺘﻬﻮری ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻥﺪ ﮐﻪ در رازداری و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯽ ﻥﻈﻴﺮﺑﻮد .ﻃﺮز ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﭘﻨﻬﺎﻥﯽ ﺁﻥﺎن در ﺷﺮایﻂ ﺗﺮور و اﺧﺘﻨﺎق ﻥﻤﻮﻥﻪ ای از دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرهﺎی
ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻗﻼع اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻠﻌﻪ اﻝﻤﻮت در رودﺑﺎر از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ
در دوران ﺧﻮد ﺑﻮد ،زیﺮا اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ در اﺣﮑﺎم ﻣﺬهﺒﯽ
ﺑﻮدﻥﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻇﻮاهﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺬهﺒﯽ ﻥﻤﯽ ﺷﺪﻥﺪ .ﺣﺘﯽ یﮑﯽ از ﺟﺎﻥﺸﻴﻨﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻥﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺰرگ اﻣﻴﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم رﺳﻴﺪن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻠﻴﻪ وﻇﺎیﻒ ﺷﺮﻋﯽ را ﻣﻠﻐﯽ ﮐﺮد .در ﺳﺎل 518
ﻩ.ق .ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ﻣﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎل  653ﻩ.ق .ﮐﻪ هﻼﮐﻮﺧﺎن ﻣﻐﻮل ﻗﻼح اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ را درهﻢ
ﮐﻮﺑﻴﺪ ،ﺟﺎﻥﺸﻴﻨﺎن ﺣﺴﻦ در اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺑﻮدﻥﺪ و ﺷﺎهﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و
ﺧﻮارزﻣﯽ از ﺁن هﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺑﺮدﻥﺪ.

ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼل اﻝﺪیﻦ
ﺟﻼل اﻝﺪیﻦ ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻩ ﮐﻪ ﺳﺮداری ﻻیﻖ وﻝﯽ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاری ﻥﺎﻻیﻖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﺳﺎل  617ﺗﺎ  628ﻩ.ق .دﻝﻴﺮاﻥﻪ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﮔﺮان ﻣﻐﻮل
ﺟﻨﮕﻴﺪ و ﻣﮑﺮر ﻗﻮای چﻨﮕﻴﺰﺧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد .چﻨﮕﻴﺰ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ او ﺷﺘﺎﻓﺖ و در ﮐﻨﺎر
ﺳﻨﺪ او را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد .ﺟﻼل اﻝﺪیﻦ ﺑﺎ اﺳﺐ از ﺁب ﺳﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺲ از چﻨﺪی ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺑﻪ
ایﺮان ﺑﺎز ﺁﻣﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺁزاد ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻋﻴﺎﺷﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺪﺑﻴﺮی و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎی
ﻣﺮدم ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ و ﻥﺎﺑﻮدیﺶ ﺷﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ درویﺸﺎن ـ ﺳﺮﺏﺪاران
ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ ﺗﺼﻮف در ایﺮان ﻣﺪت هﺎ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ وﺽﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺖ و
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت در ﺟﻨﺐ ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ یﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ ایﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از هﺠﻮم ﻣﻐﻮل
و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺗﻴﻤﻮریﺎن و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ
ﻗﺮون هﻔﺘﻢ و هﺸﺘﻢ هﺠﺮی از ﭘﺎی درﻣﯽ ﺁورد ،دراویﺶ در ﺳﺒﺰوار و ﻣﺎزﻥﺪران و ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن
ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﮐﻪ از یﮏ ﻃﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﺎم ﻣﻐﻮل و از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﺽﺪ ﻓﺌﻮدال هﺎ و اﺷﺮاف و
روﺣﺎﻥﻴﺎن ﺑﻮد ،رهﺒﺮی ﮐﺮدﻥﺪ .در ﺳﺎل  738ﻩ.ق .ﺳﺮﺑﺪاران ﺳﺒﺰوار را ﺑﺘﺼﺮف در ﺁوردﻥﺪ و
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﻣﮑﺮر ﺟﻨﮕﻴﺪﻥﺪ و داﻣﻨﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺎزﻥﺪران و ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻥﺪ.
ﺳﺮﺑﺪاران دﻋﻮی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ یﮏ ﺗﺎﺗﺎر ﺗﺎ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻴﻤﻪ در
ﺧﺎک ایﺮان ﻥﺰﻥﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺆﻝﻒ روﺽﺎت اﻝﺠﻨﺎت ایﻦ ﮔﺮوﻩ را از ﺁن ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺑﺪاران ﮔﻮیﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
"اﮔﺮﺗﻮﻓﻴﻖ یﺎﺑﻴﻢ دﻓﻊ ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻝﻤﺎن ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ واﻻ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮدار ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ دیﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻌﺪی
و ﻇﻠﻢ ﻥﺪاریﻢ"
ﺳﺮﺑﺪاران ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎل در ﺳﺒﺰوار و ﻥﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور ﺁن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻥﺪ.

ﺡﺮوﻓﻴﻪ
ﺣﺮوﻓﻴﻪ ) ﺻﻮﻓﻴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮوف ﺧﻮاص ﻣﻌﻴﻨﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻥﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻗﻪ ای ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﺲ ﺁن ﻓﻀﻞ اﻝﻪ اﺳﺘﺮﺁﺑﺎدی ﺑﻮد ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺷﺎهﺮخ
ﺗﻴﻤﻮری ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺆﻗﺼﺪ ﻋﻠﻴﻪ او ﺷﺪﻥﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻘﺎیﺎﺋﯽ از ﺁن هﺎ
ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺜﻤﺎﻥﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻥﺪ و ﻓﺮﻗﻪ ﺑﮑﺘﺎﺷﻴﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﺎﻥﯽ ﻋﻘﺎیﺪ ﺁن هﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد
ﺁوردﻥﺪ.

ﻣﺮﻋﺸﻴﻪ
ﻣﻮﺳﺲ ایﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از دراویﺶ ﻗﻮام اﻝﺪیﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  760ﻩ.ق .در راس ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﺗﻮدﻩ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﮑﺎم دﺳﺖ ﻥﺸﺎﻥﺪﻩ ﺗﺎﺗﺎر و ﺧﻮاﻥﻴﻦ ﻣﺤﻠﯽ را از ﻣﺎزﻥﺪران ﺑﺮاﻥﺪ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﻋﺸﯽ را در ﻣﺎزﻥﺪران ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﻣﺮﻋﺸﯽ هﺎ هﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻴﻤﻮر ﺑﻪ ایﺮان
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮداﻥﻪ ای ﮐﺮدﻥﺪ و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ،ﺗﻴﻤﻮر ﺁن هﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎوراء اﻝﻨﻬﺮ ﮐﻮچ داد .در
زﻣﺎن ﺷﺎهﺮخ ﺑﻪ ﻣﺎزﻥﺪران ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺲ اﻝﺪیﻦ ﻏﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺁن ﺳﺎﻣﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﻣﺮﻋﺸﯽ هﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎزﻥﺪران رﺳﻴﺪﻥﺪ.
ﻥﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻤﺎم ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ ایﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﺁﻏﺎزﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮدﻩ ای دارد ،وﻝﯽ ﭘﺲ از ﺁن
ﮐﻪ رهﺒﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﺑﻴﻦ
ﺟﺎﻥﺸﻴﻨﺎن ﺁن هﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال داﺧﻠﯽ در ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺻﻔﻮیﻪ
ﺁﺧﺮیﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺘﻌﺮض دراویﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﭘﻴﺮو ﺷﻴﺦ ﺻﻔﯽ اﻝﺪیﻦ اردﺑﻴﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از درون ﺁن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮیﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ .در زﻣﺎن ﺻﻔﻮیﻪ ﻥﻴﺰ ﺷﻮرش هﺎ و ﻗﻴﺎم هﺎﺋﯽ ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻄﺎﻝﺐ از ذﮐﺮ ﺁﻥﻬﺎ در ایﻦ وﺟﻴﺰﻩ ﺧﻮد داری و ﻓﻘﻂ ﺑﺬﮐﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی
درﺑﺎرﻩ ﺟﻨﺒﺶ ﻥﻘﻄﻮیﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻘﻄﻮیﻪ
ﮔﺮوهﯽ ﺑﻮدﻥﺪ ﮐﻪ از درون ﺣﺮوﻓﻴﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻥﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل اﺳﮑﻨﺪر ﺑﮏ ﻣﻨﺸﯽ در ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻝﻢ
ﺁرای ﻋﺒﺎﺳﯽ ایﻦ ﻃﺎیﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ ﺣﮑﻤﺎ ﻋﺎﻝﻢ را ﻗﺪیﻢ ﺷﻤﺮدﻩ اﻥﺪ و اﺻﻼ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺣﺸﺮ و ﻥﺸﺮ
اﺟﺴﺎد و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻥﺪارﻥﺪ و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺣﺴﻦ وﻗﻴﺢ اﻋﻤﺎل را در ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻣﺬﻝﺖ دﻥﻴﺎ ﻗﺮار دادﻩ و
ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را هﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻥﺪ .ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎس اول درویﺶ ﺧﺴﺮو ﻗﺰویﻨﯽ یﮑﯽ از
ﭘﻴﺸﻮایﺎن ایﻦ ﻃﺎیﻔﻪ و ﮔﺮوهﯽ از یﺎران او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﺎر ﺁن هﺎ در ﮐﺸﻮر
دادﻩ ﺷﺪ .اﺳﮑﻨﺪر ﺑﮏ ﻣﯽ ﻥﻮیﺴﺪ:
"اﻝﻘﺼﻪ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ایﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ایﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد از ایﻦ دیﺎر ﺑﻴﺮون رﻓﺖ یﺎ در
ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻤﻮل ﺧﺰیﺪﻩ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻥﺎم و ﻥﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
یﮑﯽ از اﮐﺎﺑﺮ ایﻦ ﻃﺎیﻔﻪ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺖ و ﻥﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﻨﺪ ﺗﻘﺮب یﺎﻓﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ ﺏﺎﺏﻴﻪ
ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻴﻄﺮﻩ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎب ﺷﻴﺮازی ) ﺗﻮﻝﺪ
 ، 1225وﻓﺎت  1266ﻩ.ق (.در ﺣﺪود ﺳﺎل  1260ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ .ﺑﺎب و ﻃﺮﻓﺪاران او ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮﺽﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دهﻘﺎﻥﺎن ﮐﻪ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻥﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﺪﻥﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻪ وران و ﮐﺴﺒﻪ
ﮐﻮچﮏ زﻥﺪﮔﯽ رﻗﺖ ﺑﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎیﺪی ﻥﻈﻴﺮ دوران راوﻥﺪیﺎن و ﻗﺮﻣﻄﻴﺎن و

ﺷﻌﺒﻪ هﺎی ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻇﻬﻮرﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻴﻦ ﺁﻥﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ در
ﺁﻏﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻥﺪ در اواﺧﺮ ادﻋﺎی ﻣﻬﺪویﺖ ﮐﺮد و ﻝﻘﺐ ﺑﺎب را ﺑﻪ ﻣﻼ ﺣﺴﻴﻦ
ﺑﺸﺮویﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎب اﻝﺒﺎب ﺧﻮاﻥﺪﻩ ﺷﺪ .ﺳﻴﺪ از ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ ﻥﻴﺰ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻥﻬﺎد و ﮐﺘﺎب ﺧﻮد
"ﺑﻴﺎن" را ﻥﺎﺳﺦ ﻗﺮﺁن داﻥﺴﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻘﺎم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدیﺪ .ﮔﺮوﻩ زیﺎدی از
ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺴﺒﻪ ﺷﻬﺮی و ﺗﺠﺎر و ﺣﺘﯽ ﻋﺪﻩ ای از روﺣﺎﻥﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻴﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺎﺑﻴﮕﺮی از
ﺷﻴﺨﯽ ﮔﺮی ﮐﻪ ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺁن ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ و ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ رﺷﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮچﺸﻤﻪ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﺎب در ﺗﺒﺮیﺰ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ ) ﻣﺎﻩ ﺷﻌﺒﺎن  .(1266ﭘﺲ از او ﻣﻴﺮزا
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﯽ ﻥﻮری ﺑﻬﺎء اﷲ ادﻋﺎی ﻣﻬﺪویﺖ ) ﻥﻘﻄﻪ ی اوﻝﯽ( ﮐﺮد و ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻦ ﺑﻈﻬﺮاﷲ" ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﻴﺮوان ﺑﺎب ﺑﻪ او ﮔﺮویﺪﻥﺪ .ﺻﺒﺢ ازل ﻥﻴﺰ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﻴﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎب ﺑﻮد ادﻋﺎی
ﻥﻘﻄﻪ ﺑﻮدن ﻥﻤﻮد و ﮔﺮوهﯽ ﻥﻴﺰ ﺑﺪو ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮔﺮی ﺁﺧﺮیﻦ واﮐﻨﺶ ﻋﻠﻴﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﻌﺼﺐ روﺣﺎﻥﻴﻮن ﻗﺸﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺬهﺒﯽ در ایﺮاﻥﺴﺖ و چﻮن ﺑﺎ ﺷﺮایﻂ زﻣﺎن
وﻓﻖ ﻥﻤﯽ داد ،ﺳﻼح ﮐﻬﻨﻪ ای در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺒﺪاد ﻗﺎﺟﺎر و روﺣﺎﻥﻴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﺪاﮐﺎری
ﺟﺎﻥﺒﺪاران ﺧﻮد و ﻥﻔﻮذی ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در دهﺴﺘﺎن هﺎ یﺎﻓﺖ ،از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪهﺎ ایﻦ ﻓﺮﻗﻪ
ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوهﯽ ﮐﻮچﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﺗﺒﺎع ﺧﻮد را از دﺧﺎﻝﺖ
در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.
اﺟﺎزﻩ ﺕﺤﺮیﻒ ﺏﻪ ج.ا ﻧﺒﺎیﺪ داد

ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺏﺮگ هﺎی زریﻦ ﺕﺎریﺦ ایﺮان
اﻥﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ـ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺌﻮدال ایﺮان ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺁن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،رﺷﺪ
ﻥﺴﺒﯽ ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری و ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژوازی در ایﺮان ،ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﮔﺮوهﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﺎ
اﻓﮑﺎر و زﻥﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻴﺪاد و ﻏﺎرﺗﮕﺮی اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺖ هﺎی اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ و روﺳﻴﻪ
ﺗﺰاری ،ﻣﻘﺪﻣﺎت یﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺽﺪ ﻓﺌﻮداﻝﯽ و ﺽﺪاﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ را در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ایﺮان
ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﮑﺴﺖ روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ژاﭘﻦ ،اﻥﻘﻼب  1905روﺳﻴﻪ و ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ ﻋﺪﻩ
ای از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ایﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﻓﺸﺎر
دو ﮔﺎﻥﻪ درﺑﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺎﺟﺎر و روﺣﺎﻥﻴﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺮﻗﻴﺨﻮاهﺎﻥﻪ از ﻃﺮف ﮔﺮوﻩ هﺎی
ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺐ ﻥﺎﻣﻪ هﺎ و ﺟﺮاﺋﺪی ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﻃﺒﻊ و در ایﺮان دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ
ﮔﺸﺖ ،در ﺳﺎل  1906ﺁﺗﺶ اﻥﻘﻼب ﺑﻮرژوا دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ایﺮان را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺁن ﺗﺎ
ﺳﺎل  1922ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ .اﻥﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ایﺮان ﺳﺮﺁﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻣﻠﯽ در ﺁﺳﻴﺎﺳﺖ .ﻝﻨﻴﻦ
ایﻦ اﻥﻘﻼب را ﻣﯽ ﺳﺘﺎیﺪ ،ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات روﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﺪان یﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻥﺪ و
ﺁن را از دایﺮﻩ ﺗﻨﮓ ﺑﻮرژواﺋﯽ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﻬﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدﻩ ای را در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎل
ایﺮان ﺑﺪان ﻣﯽ زﻥﺪ .اﻥﻘﻼب ایﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ اﻥﮕﻠﻴﺲ و روس ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺷﺎهﺎن ﻗﺎﺟﺎر و درﺑﺎریﺎن و رو در روی ﺁن ﻗﺴﻤﺖ از روﺣﺎﻥﻴﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﻥﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻥﮓ
اﻝﺤﺎد و ﮐﻔﺮ ﻣﯽ زدﻥﺪ ،ایﺴﺘﺎد و ﻣﮑﺮر ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ و ﮔﺮچﻪ ﺑﻪ هﺪف هﺎی ﻥﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻥﺮﺳﻴﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻥﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ایﺮان ﮔﺮدیﺪ .اﻥﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ
ﻥﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدم ایﺮان دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺰرگ اﻥﻘﻼﺑﯽ ،روﺣﻴﻪ ﻓﺪاﮐﺎری و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و
ﺷﺎیﺴﺘﮕﯽ ﻓﻬﻢ و درک ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت زﻣﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﻨﺪ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺎهﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ
ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ایﺮان ﭘﺮورش دهﻨﺪ .اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺁﻏﺎز ﻇﻬﻮر
اﻧﻘﻼب زیﺮ درﻓﺶ اﺡﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺏﺎ هﺪف هﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺏﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ایﻦ اﻥﻘﻼب ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺧﻮاﻥﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد از  1906ﺗﺎ  1911ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ و
ﻣﺮاﺣﻞ دیﮕﺮ ﺁن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻥﺎﮔﻮن در ﺟﺮیﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻥﯽ اول و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﺎ ﺳﺎل 1922

دوام یﺎﻓﺖ .اﻥﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در ﺳﺎل  1917ﻥﻴﺮو و ﺧﺼﻠﺖ و ﺟﻬﺖ ﺗﺎزﻩ ای ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی
اﻥﻘﻼﺑﯽ ایﺮان داد .از دوران ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ ﻥﻬﻀﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ایﺮان ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ و ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد و ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻗﻴﺎم هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ
هﺎی ﺑﻌﺪ از اﻥﻘﻼب "ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ" ذیﻼ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:

ﻗﻴﺎم ﺟﻨﮕﻞ و اﻧﻘﻼب ﮔﻴﻼن
در ﺟﺮیﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻥﯽ اول ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ایﺮان را ﻥﻘﺾ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻥﺪ ،ﺟﻨﺒﺶ وﺳﻴﻌﯽ ﺽﺪ ﻥﻴﺮوهﺎی اﺷﻐﺎﻝﮕﺮ ﭘﺪیﺪ ﺁﻣﺪ .ﻝﺒﻪ ﺗﻴﺰایﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﻮای اﻥﮕﻠﻴﺲ
و روﺳﻴﻪ ﺗﺰاری ـ دو دﺷﻤﻦ دیﺮیﻦ ایﺮان و اﻥﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻮد .ﻣﻴﺮزا ﮐﻮچﮏ ﺧﺎن ،یﮑﯽ
از ﻣﺒﺎرزان دوران ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ در راس ﮔﺮوهﯽ از ﺁزادیﺨﻮاهﺎن در ﮔﻴﻼن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮای ﺗﺰاری
ﺑﺮﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺷﺮایﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ و یﺎ ﻥﺎﻣﺴﺎﻋﺪ روز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻮرژوازی
ﺧﻮد ﮔﺎﻩ ﺑﺼﻮرت اﻥﻘﻼﺑﯽ ای دو ﺁﺗﺸﻪ و زﻣﺎﻥﯽ ﺑﺤﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻋﻘﺐ ﻥﺸﻴﻨﯽ در ﺟﻨﮕﻞ و اﻃﺮاف
رﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدیﺪ .هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻥﮕﻠﻴﺴﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻥﺸﻴﻨﯽ از ﻗﻔﻘﺎزﺷﺪﻥﺪ و ارﺗﺶ ﺳﺮخ
ﺻﺤﻨﻪ ﻗﻔﻘﺎز را از ﻗﻮای ﺧﺎرﺟﯽ و ﻥﻴﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﺎک ﮐﺮد ،ﻣﻴﺮزا ﮐﻮچﮏ ﺧﺎن ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ هﺎ و ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﭘﻴﺮوزی هﺎی اﻥﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ،
ﺑﻪ رﺷﺖ وارد ﺷﺪ .در ایﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ هﺎ ،ﺟﻨﮕﻠﯽ هﺎ ،اﺣﺴﺎن اﻝﻪ ﺧﺎن و ﺧﺎﻝﻮﻗﺮﺑﺎن ﮐﻪ
ﻥﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻗﺸﺮهﺎی ﮔﻮﻥﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻥﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در  22ژوﺋﻦ هﻤﻴﻦ ﺳﺎل اوﻝﻴﻦ
ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان در ﺑﻨﺪر اﻥﺰﻝﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ﺣﺰب را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﺧﺮاج
اﻥﮕﻠﻴﺴﻬﺎ از ایﺮان ،واژﮔﻮن ﮐﺮدن رژیﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻓﺌﻮداﻝﯽ و ﻣﺼﺎدرﻩ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻼﻋﻮض
اﻣﻼک ﻣﺎﻝﮑﺎن ﺑﺰرگ ،ﺗﺼﻮیﺐ و ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد را اﻥﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان
وارث ﺳﻨﻦ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﻋﺪاﻝﺖ و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﮐﺮات و ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ای روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزﻩ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ .دیﺮی ﻥﭙﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ هﻢ در رهﺒﺮی ﺣﺰب و هﻢ ﺑﻴﻦ
ﺣﺰب و ﮐﻮچﮏ ﺧﺎن ﮐﻪ هﺪف هﺎیﺶ در چﻬﺎرچﻮب ﺗﻨﮓ ﺑﻮرژواﺋﯽ و داﻋﻴﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺤﺪود
ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼف ﺑﺮوز ﮐﺮد .ﻣﻴﺮزا ﮐﻮچﮏ ﺧﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻥﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﻘﺐ
ﻥﺸﺴﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪیﺪ ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ اﺣﺴﺎن اﻝﻪ ﺧﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ .ایﻦ اﻥﺸﻌﺎب و اﺧﺘﻼف
ﺽﺮﺑﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﮔﻴﻼن زد .در ایﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮای دوﻝﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻥﻴﺮوهﺎی ﻥﻈﺎﻣﯽ
اﻥﮕﻠﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻥﻴﺮوهﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻥﺰدیﮏ ﻗﺰویﻦ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ،ﺁﻏﺎز
ﮐﺮدﻥﺪ و ﺁن هﺎ را ﺗﺎ ﺑﻨﺪراﻥﺰﻝﯽ ) ﭘﻬﻠﻮی( ﻋﻘﺐ ﻥﺸﺎﻥﺪﻥﺪ .دﻝﻴﺮی و ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎرزان ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ و
ﮐﻤﮏ اﻥﻘﻼﺑﻴﻮن ﻗﻔﻘﺎز ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻥﺪ .ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ اﻥﻘﻼﺑﻴﻮن
اﻓﺘﺎد .ﺣﻴﺪرﻋﻤﻮاوﻏﻠﯽ ﺑﺪان ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮑﺎر ﺳﺎﻣﺎن دهﺪ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ریﺸﻪ دار از یﮏ
ﻃﺮف و ﺗﺤﺮیﮑﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام و اﻥﮕﻠﻴﺲ هﺎ از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺁﻥﺠﺎ رﺳﺎﻥﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮچﮏ ﻋﺪﻩ ای از ﺳﺮان ﻥﺎﻣﺪار ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ را ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ دﻋﻮت و ﺁن هﺎ را
ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻥﺪ و ﺑﻪ ایﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺮوزی ﻗﻮای دوﻝﺘﯽ ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدیﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﮔﻴﻼن از ﭘﺎی درﺁﻣﺪ و دیﺮی ﻥﭙﺎﺋﻴﺪ ﮐﻪ ﻥﻴﺮوی ﻣﻴﺮزا ﮐﻮچﮏ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
رﻓﺖ و ﺧﻮد او هﻨﮕﺎم ﻓﺮار ﻥﺎﺑﻮد ﮔﺮدیﺪ )ﻥﻮاﻣﺒﺮ 1921م( ﺷﮑﺴﺖ اﻥﻘﻼب ﮔﻴﻼن ﻥﻴﺮوهﺎی ﻣﻠﯽ
را ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮایﻂ ﻥﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻥﻮیﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺧﻮد
اداﻣﻪ داد.

ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺏﯽ از ﻣﺠﻠﺲ دوم ﺕﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ دﺧﺎﻝﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰاری ﺑﺎ اﻋﺰام ﻥﻴﺮو ﺑﻪ ﺗﺒﺮیﺰ اﻥﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ را در ﺁﺳﺘﺎﻥﻪ ﭘﻴﺮوزی ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻥﻤﻮد .ﺁﻥﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻥﺪ ﻗﺎﻥﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻓﺮم
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ،وﻝﯽ ﻥﻴﺮوهﺎی ﺁﮔﺎﻩ اﻥﻘﻼب ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻥﺪ از ایﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻮری اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺧﻮد اداﻣﻪ دهﻨﺪ .ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎل  1909ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ایﺮان را ﺗﺸﮑﻴﻞ

دادﻥﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ای ﻣﺘﺮﻗﯽ داﺷﺖ )ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻣﻼک ﺑﻴﻦ دهﻘﺎﻥﺎن ،ایﺠﺎد ﺑﺎﻥﮏ ﮐﺸﺎورزی ،ایﺠﺎد
ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ،ﺗﻔﮑﻴﮏ دوﻝﺖ از ﻣﺬهﺐ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺟﺒﺎری .(....ایﻦ ﺣﺰب ﺗﻮاﻥﺴﺖ 28
ﻥﻔﺮ ﻥﻤﺎیﻨﺪﻩ ﺑﻪ دورﻩ دوم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و از ﺗﺮیﺒﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی ﻣﺮدم را اﻋﻼم
و ﻋﻠﻴﻪ دﺧﺎﻝﺖ هﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻥﻪ اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺖ هﺎی اﻥﮕﻠﻴﺲ و روس ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﺪ .در دوران
ﻓﺘﺮت ﺑﻴﻦ دورﻩ دوم و ﺳﻮم ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺳﺮﮐﻮب ایﻦ ﺣﺰب و ﺳﺎیﺮ ﻥﻴﺮوهﺎی اﻥﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻥﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ایﻦ ﺣﺰب ﻥﺸﺪﻥﺪ .در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮم دﻣﻮﮐﺮات هﺎ31
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻥﺪ و ﺗﻮاﻥﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻩ دیﮕﺮی از وﮐﻼ را ﺑﺎ ﺧﻮد هﻢ ﺁواز ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻤﻞ چﻨﻴﻦ
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺮای اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺖ هﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ایﺮان را در اﺷﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻥﺒﻮد .ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﮐﺮدﻥﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ و ورود ﻗﻮای ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﻪ ایﺮان ﺗﮑﺎن ﺗﺎزﻩ ای ﺑﻪ ﻣﺮدم داد و در هﺮ
ﮔﻮﺷﻪ ای از ﮐﺸﻮرﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﻤﺎل و ﺑﻴﻦ ایﻼت ﺟﻨﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ هﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻥﻪ ﺁﻏﺎز
ﮔﺮدیﺪ .ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات اﺑﺘﺪا ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ در ﻗﻢ و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در ﮐﺮﻣﺎﻥﺸﺎﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ داد
و ﺳﭙﺲ اﻋﻀﺎء و ﻃﺮﻓﺪاران ﺁن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ "ﻣﻬﺎﺟﺮت" ﺷﺪﻥﺪ .ﻃﻠﻴﻌﻪ اﻥﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﮐﻪ در ایﺮان
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮراهﺎی ﺳﺮﺑﺎزان روس در ﺷﻤﺎل ایﺮان ﭘﺪیﺪ ﮔﺮدیﺪ ،ﺗﮑﺎن ﺗﺎزﻩ ای ﺑﻪ
ﻥﻴﺮوهﺎی اﻥﻘﻼﺑﯽ داد و ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺒﺮیﺰ ﻥﻴﺮوی ﺗﺎزﻩ ای ﮔﺮﻓﺖ .در
ﺁﺳﺘﺎﻥﻪ وﻗﺎیﻊ ژوﺋﻴﻪ  1917در روﺳﻴﻪ ،هﻤﮑﺎری دﻣﻮﮐﺮات هﺎ ﺑﺎ ﺷﻮراهﺎی ﺳﺮﺑﺎزان روس
ﺑﺪاﻥﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان روس ﺑﺎ ﺁزادیﺨﻮاهﺎن ﺗﺒﺮیﺰ و دﻣﮑﺮات هﺎ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺰار
ﺷﻬﺪای راﻩ ﺁزادی ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻥﺪ و ﻥﻄﻖ هﺎی ﺁﺗﺸﻴﻨﯽ ایﺮاد ﮐﺮدﻥﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻥﺎﻃﻘﺎن یﮑﯽ ﺷﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﺳﺨﻦ راﻥﺪ .ﺷﻤﺎل ایﺮان ﺑﺎ اﻥﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ یﮑﺒﺎرﻩ از
زیﺮ ﻓﺸﺎراﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺁزاد ﺷﺪ و ﺷﻌﻠﻪ هﺎی اﻥﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎزﻩ
ای ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻝﯽ ﺗﺮی از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻗﺮارداﺷﺖ ،درﺁورد .در ﺟﻨﻮب اﻥﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻥﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻥﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در ﻣﺮدم ﺑﮑﺎهﻨﺪ و ﻥﻔﻮذ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺁﺗﺶ اﻥﻘﻼب را در ﺷﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﻥﻤﺎیﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ایﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ
ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻥﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺟﺮیﺎن یﺎﻓﺖ .ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎی ﮔﻮﻥﺎﮔﻮن ﮐﻪ هﺪف ﺁن هﺎ اﺧﺮاج اﻥﮕﻠﻴﺲ هﺎ و
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ دوﻝﺖ ایﺮان و اﻝﻐﺎی ﻗﺮاردادهﺎی ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ.

ﻗﻴﺎم ﺧﻴﺎﺏﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﺧﻮاﻥﺪن ارﺗﺶ روس از ایﺮان و اﺷﻐﺎل ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن از ﻃﺮف ﻋﺜﻤﺎﻥﯽ هﺎ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺰیﻪ و
اﻝﺤﺎق ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺮایﻂ ﻥﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺎزﻩ ای ﺑﺮای دﻣﮑﺮات هﺎی ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن
و ﺁزادیﺨﻮاهﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد .ﻋﺜﻤﺎﻥﯽ هﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ و ﻋﺪﻩ ای از ﺳﺮان ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺗﺒﻌﻴﺪ
ﮐﺮدﻥﺪ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ارﺗﺶ ﺳﺮخ در ﻗﻔﻘﺎز ،ﻋﻘﺐ ﻥﺸﻴﻨﯽ ﻗﻮای اﻥﮕﻠﻴﺲ از ﺑﺎﮐﻮ و ﻓﺸﺎر دوﻝﺖ ﺟﻮان
ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥﯽ هﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺎک ایﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﻥﻴﺮوی ﻋﺜﻤﺎﻥﯽ از
ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﮔﺮدیﺪ و ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺷﺮایﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ در ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﻓﺮاهﻢ ﺁورد .در ﺷﺐ
ﻋﻴﺪ ﻥﻮروز ﺳﺎل  20) 1299ﻣﺎرس  (1920ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻴﺶ از  20هﺰار ﻥﻔﺮ
در ﺗﺒﺮیﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣﺮدﻩ ﺑﺎد اﻥﮕﻠﻴﺲ" ﺧﻮاهﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ایﺮان از ﻥﻴﺮوهﺎی
اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻮدﻥﺪ .ﭘﺎدﮔﺎن اﻥﮕﻠﻴﺴﯽ ﺗﺒﺮیﺰ ﺷﻬﺮ را ﺗﺨﻠﻴﻪ وﻋﻘﺐ ﻥﺸﻴﻨﯽ ﮐﺮد ،وﻝﯽ ﺷﻬﺮﺑﺎﻥﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮل رهﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد .ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﻬﺮﺑﺎﻥﯽ ﻗﻴﺎم ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮات ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دور ﻣﺎﻥﺪن از ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺰب و ﻥﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥﯽ ﺁن در ﻣﻨﺎﻃﻖ دیﮕﺮ
ایﺮان ،ﺑﻨﺎم "ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن" ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﻗﻴﺎم در هﻔﺘﻢ ﺁوریﻞ
 1920ﻣﻴﻼدی ﺁﻏﺎزﺷﺪ و ﻃﯽ دو روز هﻤﻪ ادارات از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎﻥﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻗﻴﺎﻣﻴﻮن اﻓﺘﺎد.
اﺑﺘﺪا هﻴﺌﺘﯽ ﺑﻨﺎم "هﻴﺌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﮐﺎر ﻗﻴﺎم را ادارﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در  20ژوﺋﻦ  1920ایﻦ
هﻴﺌﺖ ﻣﻨﺤﻞ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ ذیﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮدیﺪ:

ﺑﺮاﻥﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻤﻬﻮری ،ﻥﺠﺎت ﮐﺸﻮر از ﻗﻴﺪ اﺳﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری در
ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ،ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻥﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﺷﻮروی .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻼﺣﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺲ ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ و
ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺁن زد و ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ هﺮ روز ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻥﻄﻖ هﺎﺋﯽ ﺁﺗﺸﻴﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻝﺤﺎظ ﻓﮑﺮی در ﻣﺮدم داﺷﺖ.
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ هﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻥﻤﯽ ﺗﻮاﻥﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺗﻼش ﻥﻴﺎﻥﺪازد .ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ وﺛﻮق
اﻝﺪوﻝﻪ ﻋﺎﻗﺪ ﻗﺮارداد ﺗﺤﺖ اﻝﺤﻤﺎیﮕﯽ  1919ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻥﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺑﻪ اﻥﻮاع ﺣﻴﻞ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ایﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮاﻥﺪازد ،وﻝﯽ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻥﻴﺎﻓﺖ و ﺧﻮد در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻥﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدیﺪ.
ﻣﺸﻴﺮاﻝﺪوﻝﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﻮش ﻥﺎم ﺑﻮد ﺳﺮﮐﺎر ﺁﻣﺪ و ﻣﺨﺒﺮاﻝﺴﻠﻄﻨﻪ را ﮐﻪ از دﻣﻮﮐﺮات هﺎی
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻥﺪاری ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد و ﺁزاداﻥﻪ وارد ﺗﺒﺮیﺰﺷﺪ.
ﻣﺨﺒﺮ اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻥﻴﺮوی ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻥﺸﺪﻩ ﻗﺰاق و ﺧﻴﺎﻥﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥﺪﻩ ژاﻥﺪارﻣﺮی ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ
را ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﺮد و ایﻦ اﻥﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮﺷﻮر در  22ﺷﻬﺮیﻮرﻣﺎﻩ  1299ﺑﺪﺳﺖ ﻗﺰاﻗﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ و ﻗﻴﺎم ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ در ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن یﮑﯽ ازﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎن ﺗﺎریﺦ ﺣﺮﮐﺖ اﻥﻘﻼﺑﯽ
در ایﺮان و ﺑﺨﺼﻮص در ﺁذرﺑﺎیﺠﺎن اﺳﺖ.

ورود ﻧﻈﺎﻣﯽ هﺎی ایﺮان
ﺏﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺁﺧﺮ از ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎر ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﻥﻘﻼﺑﯽ ایﺮان از ﺁﺳﺘﺎﻥﻪ و ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن ﮐﺎر
رﺽﺎﺷﺎﻩ و ﻓﺮار او از ایﺮان اﺳﺖ .ﺳﺎل هﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺽﺎ ﺷﺎﻩ ،اﻥﻘﻼب  57و ﺳﭙﺲ ﻗﻴﺎم
هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل هﺎی ﻥﻴﻤﻪ دوم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺼﻮل دیﮕﺮی اﻥﺪ ﮐﻪ در ایﻦ
ﮔﺎﻩ ﺷﻤﺎر ﻥﻴﺎﻣﺪﻩ و ﻥﻮیﺴﻨﺪﻩ و ﻥﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن ﺁن اﻣﺎن ﻥﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮیﺴﻨﺪ و یﺎ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت ﻥﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﻨﻮیﺴﻨﺪ .ﺁﻥﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدیﻢ ،ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ارزﻥﺪﻩ ای ﺑﻮد و هﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  1349ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺰرگ ﺗﺎریﺦ و ادﺑﻴﺎت ایﺮان
"اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی" در ﻥﮕﺎرش و ﺗﺪویﻦ ﺁن ﻥﻘﺶ اﺻﻠﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ایﻦ ﮔﺎﻩ
ﺷﻤﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻥﻪ یﮑﺒﺎر و ﺑﺎرهﺎ ﺑﺨﻮاﻥﻴﺪ و در ﺗﮑﺜﻴﺮ و اﻥﺘﺸﺎر ﺁن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
هﻤﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻥﺒﺎیﺪ اﺟﺎزﻩ داد ﺗﺎریﺦ واﻗﻌﯽ ایﺮان زیﺮ اﻥﺒﻮهﯽ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺗﺤﺮیﻔﺎت ﻣﺬهﺒﯽ-
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻓﻦ ﺷﻮد .ایﻦ ﮔﺎﻩ ﻥﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرﻥﺎﻣﻪ اﻓﺘﺨﺎر یﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.

ﻗﻴﺎم ﺧﺪاوردی
ﭘﺲ از اﻥﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی وﺳﻴﻊ دهﻘﺎﻥﯽ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺧﺮاﺳﺎن را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .دهﻘﺎﻥﺎن
ﮐﺮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺧﺪاوردی ﻥﺎم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ چﻮﭘﺎن یﮑﯽ از ﺧﻮاﻥﻴﻦ زﻋﻔﺮاﻥﻠﻮ
ﺑﻮد ،ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻥﺪ .ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﻥﻮاﺣﯽ دیﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻥﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﺮد .ﻗﻴﺎم از ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوان ﮐﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺁن ﺑﻮد ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد و ﻥﻮاﺣﯽ ﻗﻮچﺎن و ﺑﺎﺟﮕﻴﺮان را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .ﻗﻮام اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ اﺳﺘﺎﻥﺪار
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻋﺪﻩ ای از ﺳﺮان ایﻼت ﮐﺮد و ﺑﻠﻮچ ایﻦ ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻥﺪ )اوت  1920م(.

ﻗﻴﺎم ﮐﻠﻨﻞ
ﮐﻠﻨﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﻴﺎن ﻋﻀﻮ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ،اﻓﺴﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ژاﻥﺪارﻣﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻝﺤﺎظ
ایﺪﺋﻮﻝﻮژی دارای اﻓﮑﺎر اﻥﻘﻼﺑﯽ ﺧﺮدﻩ ﺑﻮرژواﺋﯽ ،ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاف ،ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ و در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺨﺎﻝﻒ ﻥﻔﻮذ اﻥﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺑﻮد .ﮐﻮدﺗﺎی ﺣﻮت  1299ﺳﻴﺪﺽﻴﺎء
اﻝﺪیﻦ و ﭘﻴﺪایﺶ رﺽﺎ ﺧﺎن ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮا ﻗﺮارداد  1919را ﻝﻐﻮ و اﺷﺮاف و اﻋﻴﺎن و

ﻋﺪﻩ ای از ﻓﺌﻮدال هﺎ را زﻥﺪاﻥﯽ ﮐﺮدﻥﺪ ،اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻨﻞ را اﻣﻴﺪوار ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎرﺁﻣﺪن ﻗﻮام
اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﻞ او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ایﻦ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ یﺄس ﻣﺒﺪل ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﻴﺎم واداﺷﺖ.
ﮐﻠﻨﻞ ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد و ﺑﺎ یﺎری ﻋﺪﻩ ای از ﺁزادیﺨﻮاهﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن را از ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺘﺪار
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی رهﺎﻥﺪ ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ای از ﻥﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎم "ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﯽ" ﺗﺸﮑﻴﻞ داد.
ایﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎراﺻﻼﺣﺎت ارﺽﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ رﻓﺖ ،وﻝﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻥﺰد .ﻗﻮام
اﻝﺴﻠﻄﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮان ﻋﺸﺎیﺮ ﻓﺌﻮدال هﺎی ﻣﺤﻠﯽ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻥﻪ داﺷﺖ ،ﺁن هﺎ را ﻋﻠﻴﻪ ﮐﻠﻨﻞ
ﺗﺤﺮیﮏ ﮐﺮد و ﺁﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را از هﺮ ﻃﺮف ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ .ﮐﻠﻨﻞ ﮐﻪ ﻣﺮدی دﻝﻴﺮ و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﻮد در
زد و ﺧﻮردی ﺑﺎ اﮐﺮاد ﺷﺨﺼﺎ در ﻥﺒﺮدی ﻥﺎﺑﺮاﺑﺮﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻗﻮای دوﻝﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮدﻥﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ وارد ﺷﺪﻥﺪ و ﺑﻪ ایﻦ ﻃﺮیﻖ ﻗﻴﺎم ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدیﺪ.
ﮐﻠﻨﻞ ﮐﻪ زﻣﺎﻥﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻝﻤﺎن هﺎ اﻣﻴﺪوارﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻥﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺟﺎﻥﺒﺪاری ﺟﺪی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻮان ﺷﻮروی ﮔﺮدیﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺘﺎﻥﻪ ای از ﺧﻮد در ﻥﻘﻄﻖ هﺎیﺶ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ایﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻥﺸﺎن داد.

ﻗﻴﺎم ﻝﻬﺎک ﺧﺎن ﺏﺎوﻧﺪ
در ﺳﺎل  1926ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥﺪهﯽ ﺳﺘﻮان ﻝﻬﺎک ﺑﺎوﻥﺪ) ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ ( ﻣﺴﻠﺤﺎﻥﻪ ﻗﻴﺎم
ﻥﻤﻮد .ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ایﻦ ﻗﻴﺎم ﺗﻮدﻩ هﺎی دهﻘﺎﻥﯽ ﺑﻮدﻥﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻥﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺧﺎوردی ﮐﺮد را ﺑﻪ یﺎد داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ ﺷﻌﺎر ایﻦ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺎدرﻩ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻼﻋﻮض اﻣﻼک ﺑﻴﻦ
دهﻘﺎﻥﺎن ﺑﻮد .ﺷﻌﺎرهﺎی دیﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻝﻴﺎت هﺎ ﺑﻪ ﻥﻔﻊ ﭘﻴﺸﻪ وران و ﮐﺴﺒﻪ ﺷﻬﺮهﺎ ،ﺑﺮﻗﺮاری
ﻣﺎﻝﻴﺎت ﺑﺮ ﻋﺎیﺪات ،اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻗﻄﻊ ﻥﻔﻮذ اﻥﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﺑﻮد .ایﻦ ﻗﻴﺎم از ﻃﺮف
دوﻝﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻥﮕﻠﻴﺲ هﺎ ﮐﻪ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر اﻥﺪاﺧﺘﻨﺪ ،در  18ژوﺋﻴﻪ  1926ﻓﺮو
ﻥﺸﺎﻥﺪﻩ ﺷﺪ و ﻝﻬﺎک ﺧﺎن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮد.

ﻗﻴﺎم ﻻهﻮﺕﯽ
ﻣﺎژور ) ﺳﺮﮔﺮد( ﻻهﻮﺗﯽ از دﻣﻮﮐﺮات هﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در دورﻩ "ﻣﻬﺎﺟﺮت" ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ
رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ واﻗﻊ و در ژاﻥﺪارﻣﺮی
ﺗﺒﺮیﺰ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺮﮔﺮدی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ایﻦ ﻣﻮﻗﻊ رﺽﺎﺧﺎن ) ﺳﺮدارﺳﭙﻪ( در ﻣﻘﺎم اﻥﺤﻼل
ژاﻥﺪارﻣﺮی و اﻝﺤﺎق ﺁن ﺑﻪ ﻥﻴﺮوی ﻗﺰاق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایﺠﺎد ارﺗﺶ ﻣﺘﺤﺪ اﻝﺸﮑﻞ ﺑﺮﺁﻣﺪ .ایﻦ اﻗﺪام را
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺴﺮان ژاﻥﺪارﻣﺮی دﻥﺒﺎﻝﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻥﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮدن ارﺗﺶ ایﺮان ﻣﯽ داﻥﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﺒﺪاﻥﻪ رﺽﺎ ﺧﺎن وزیﺮ ﺟﻨﮓ را ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ و دوﻝﺖ ﻥﺎﻗﺾ ﻗﺎﻥﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻥﺪ .از ایﻦ رو چﻨﺪ ﻥﻔﺮ از اﻓﺴﺮان ژاﻥﺪارﻣﺮی و از ﺟﻤﻠﻪ ﺁن هﺎ ﻻهﻮﺗﯽ در
ﻣﺎﻩ ﺣﻮت  1300ﻥﻘﺸﻪ ﻗﻴﺎﻣﯽ را ﺑﺪﺳﺖ اﻓﺮاد ژاﻥﺪارﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻥﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد،
ﮐﺸﻴﺪﻥﺪ .ایﻦ اﻓﺴﺮان اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻓﺮﻗﻪ دﻣﻮﮐﺮات ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﯽ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻮدﻥﺪ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺁن هﺎ را ﺟﻠﺐ و در یﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﺷﻬﺮ
ﺗﺒﺮیﺰ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﮐﺮدﻥﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻬﺎ ﭘﻴﺮوزی و ﻗﻴﺎم ﺧﻮد را اﻃﻼع دادﻥﺪ و ﺁن هﺎ را
از ﻥﻴﺎت ﺽﺪ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺽﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻥﻤﻮدﻥﺪ .اردوی دوﻝﺖ در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻥﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺮاﻥﺠﺎم ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ
درﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﻠﺖ ﺁﻣﺎدﮔﯽ اﻓﺮاد ژاﻥﺪارم ﻥﻴﺮوی دوﻝﺘﯽ ﭘﻴﺮوزﺷﺪ و ﻻهﻮﺗﯽ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی
ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ و ﻗﻴﺎم ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮدیﺪ.

ﻗﻴﺎم ﭘﺎدﮔﺎن ﺳﻠﻤﺎس
در ﺳﺎل  1926ﻣﻴﻼدی ﺳﺮﺑﺎزاﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت هﺎ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻥﺸﺪﻩ ﺑﻮد در ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻤﺎس
)ﺷﺎهﭙﻮر ﮐﻨﻮﻥﯽ( ﻗﻴﺎم ﮐﺮدﻥﺪ ،ﻋﺪﻩ ای را از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ رهﺒﺮی اﻥﺘﺨﺎب و ﺷﻬﺮ ﺧﻮی را

ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻥﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺎدﮔﺎن ﺧﻮی ﺑﺪان هﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ و هﺪف ﻗﻴﺎم از ﺗﻘﺎﺽﺎی ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎوز
ﮐﺮد و ﺷﻌﺎرهﺎی دهﻘﺎﻥﯽ ﻣﻮﺽﻮع اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دوﻝﺖ ﭘﺲ از اﻋﺰام ﻥﻴﺮوی ﺑﺰرﮔﯽ از
ﺗﺒﺮیﺰ و ﭘﺎدﮔﺎن هﺎی اﻃﺮاف ایﻦ ﻗﻴﺎم را ﺳﺮﮐﻮب و رهﺒﺮان ﺁن را اﻋﺪام ﮐﺮد.
ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻓﺘﺮﻗﻴﺎم هﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی وﺳﻴﻊ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ دیﮑﺘﺎﺗﻮری
رﺽﺎ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدیﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻥﻴﻢ ﻋﻠﻨﯽ و ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻔﯽ
اداﻣﻪ داد ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان ﺑﻮد .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻥﻘﻼب ﮔﻴﻼن ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻌﺐ ﺧﻮد در وﻻیﺎت دﺳﺖ زد و ﺗﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﭘﻬﻠﻮی از ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺁزادی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮐﺎر ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺨﻔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،اﺗﺤﺎدیﻪ هﺎی
ﺻﻨﻔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد و در درون ﺣﺰب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ زد.
روزﻥﺎﻣﻪ هﺎﺋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب و اﺗﺤﺎدیﻪ هﺎی ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺣﺰب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدیﺪ ﮐﻪ ﻥﻘﺶ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ
ﻣﻮﺛﺮی ایﻔﺎ ﮐﺮدﻥﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ایﺮان از هﻤﺎن ﺁﻏﺎزﻋﻀﻮ اﻥﺘﺮﻥﺎﺳﻴﻮﻥﺎل ﺳﻮم ) ﮐﻤﻴﻨﺘﺮن(
ﮔﺮدیﺪ و از ﮐﻤﮏ هﺎی ایﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﺪ ،وﻝﯽ در ایﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﺑﺪیﺪﻩ اﻏﻤﺎض ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﯽ ﻥﮕﺮیﺴﺖ و هﻨﻮز ﺁن ﻥﻴﺮو را ﻥﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم ﺟﺒﻬﻪ هﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی در ﺳﺎیﺮ ﺟﺒﻬﻪ هﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را
ﻋﻠﻴﻪ ﻥﻬﻀﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ایﺮان ﺁﻏﺎزﮐﺮد .در ﺟﻨﻮب ،در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮیﺰ و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدیﻪ هﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی هﺠﻮم ﺑﺮدﻥﺪ و ﺁن هﺎ را ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدﻥﺪ .ﻋﺪﻩ ای از ﺳﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ و اﺗﺤﺎدیﻪ
هﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮔﺮدیﺪﻥﺪ و ﺳﭙﺲ "ﻗﺎﻥﻮن" ﮐﺬاﺋﯽ  1310از ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺘﻮری رﺽﺎ ﺷﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ رﺳﻴﺪ.

ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ دیﮑﺘﺎﺗﻮری رﺽﺎ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻴﺴﯽ ﺧﻮد از هﺮﮔﻮﻥﻪ اﺟﺘﻤﺎع وﻝﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺬهﺒﯽ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻥﻤﻮد و هﺮ ﺟﻨﺒﺶ را وﻝﻮ هﺮ ﻗﺪر ﮐﻮچﮏ ﺑﻮد ﺑﺎ زﻥﺪان و اﻋﺪام ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮد.
ﺷﺮایﻂ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﺮای ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﻥﻴﺮوهﺎی ﻓﻌﺎل ﺣﺰب
در زﻥﺪان هﺎ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﻥﺪ .ﻗﻮای ﺗﺎزﻩ و ﻣﺘﺪهﺎی ﻥﻮی ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻻزم ﺑﻮد .در ایﻦ ﻣﻮﻗﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮاراﻥﯽ و چﻨﺪ ﻥﻔﺮ دیﮕﺮاز یﺎران او ﺑﻪ ایﺮان ﺁﻣﺪﻥﺪ و ﺑﺎ هﻤﮑﺎری چﻨﺪ ﻥﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ زدﻥﺪ .ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﮐﺎدرهﺎی ﺟﻮان ﺁﻏﺎز ﮔﺮدیﺪ .در داﻥﺸﮑﺪﻩ هﺎ و داﻥﺸﺴﺮای ﻋﺎﻝﯽ ﺟﻨﺒﺶ داﻥﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﻪ چﻨﺪ ﺑﺎر
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زد ﺑﻪ رهﺒﺮی ﮐﺎﻥﻮن ﺟﺪیﺪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻥﻴﺴﺖ ،ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ
رﻓﺖ روﻥﻖ ﺗﺎزﻩ ای ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺘﺒﺎهﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻥﯽ در ﺳﺎل  1316ﭘﻠﻴﺲ ایﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻥﻮ ﺑﻨﻴﺎد را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.
اراﻥﯽ و یﺎران او وﻋﺪﻩ ای از ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁن هﺎ ارﺗﺒﺎط و ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﻣﺤﮑﻮم
ﮔﺮدیﺪﻥﺪ .دﮐﺘﺮ اراﻥﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﻠﻴﺲ در زﻥﺪان از ﭘﺎی درﺁﻣﺪ و ﺑﻘﻴﻪ یﺎران او ﺗﺎ ورود ارﺗﺶ ﺳﺮخ
ﺑﻪ ایﺮان و ﻓﺮار رﺽﺎﺷﺎﻩ در زﻥﺪان هﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪ ﺁب و هﻮای ﺟﻨﻮب و ﻗﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر در ﺣﺒﺲ
ﻣﺎﻥﺪﻥﺪ و ﻋﺪﻩ ای از ﺁن هﺎ در ﺟﺮیﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ ایﺮان در ﺳﺎل  1320ﻥﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ایﻔﺎء ﮐﺮدﻥﺪ.

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
از ﺗﺼﻮیﺮ ﻥﺎﻗﺺ و ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺸﺮدﻩ ای ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ هﺎ و ﻗﻴﺎم هﺎی ﻣﺮدم ایﺮان در ﺟﺮیﺎن ﺗﺎریﺦ
دو هﺰار و ﭘﺎﻥﺼﺪ ﺳﺎﻝﻪ ﺁن دادﻩ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دریﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ایﺮان
هﻴﭽﮕﺎﻩ از ﻥﺒﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد و ﻏﺎرﺗﮕﺮان و ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ از ﭘﺎی
ﻥﻨﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻥﻴﺮوی واﻗﻌﯽ در ﺗﻤﺎم ﻥﺒﺮدهﺎ ﻗﻄﻊ ﻥﻈﺮ از ایﻨﮑﻪ چﻪ ﻃﺒﻘﻪ و یﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﻴﺪﻩ ،هﻤﻮارﻩ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﺑﻮدﻩ اﻥﺪ .ﺗﻮدﻩ هﺎ ﻥﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در زﻥﺪﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺁن هﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺒﻞ از هﺮ چﻴﺰاﻥﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮراﺳﺖ.

ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻥﻘﻼب هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .هﺮ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮدﻩ
هﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮیﺪ و راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺁن هﺎ از دﺳﺖ داد ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺤﺪود و در ﺑﺴﺘﻪ ای ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﺶ یﮑﯽ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎریﺦ ﺑﻄﻮر وﺽﻮح ﻥﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ
ﭘﻴﺮوزی اﻥﻘﻼب ،ﺁﮔﺎﻩ ﮐﺮدن ،ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻥﺒﺮد ﮐﺸﻴﺪن ﺗﻮدﻩ هﺎﺳﺖ .ایﻦ راهﯽ اﺳﺖ
ﭘﻴﻤﻮدﻥﯽ وﻝﯽ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار و ﭘﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻢ .ایﻦ راﻩ را ﺑﺎیﺪ ﭘﻴﻤﻮد و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎریﺦ درس
ﮔﺮﻓﺖ.

