ﻗﻴﺎم اﻳﺮاﻧﻴﺎن
)(2

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 ﻣﻐ ّﻴﺮﻩ 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.

اﻳﺮاﻧﻴﺎن 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.

اﻳﺮاﻧﻴﺎن 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.

اﻳﺮاﻧﻴﺎن 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 ﺁﻓﺮﻳﺪ
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.

راوﻧﺪﻳﺎن
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.

ﻳﻮﺳﻒ 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 دﻳﻦ
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.

ﻣﺎزﻳﺎر
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.
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