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 مقدمه پديد آمدن ،و نفوذ ايرانيان در اين دستگاهاسالمی خالفت مرکزی ضعف دستگاه 

  .حکومت های نيم مستقل و مستقل در ايران گرديد که بطور خالصه بدان ها اشاره می شود
  

  طاهريان
ظاهر مطيع خلفا را تشکيل ميداد، ما ب ا ايران،موسس اين سلسله که اولين حکومت مستقل

ده فرسنگی  هرات زندگی واقع در  که درقريه هوشنج ،ن حسين ازخاندانی ايرانی بودطاهرب
 و  بود طرف مادر ايرانی ازخدمت مامون فرزند هارون الرشيد کهه طاهرب. ميکرد

ام پشتيبانی برسرخالفت با برادرش امين درجدال بود، درآمد و با استفاده ازاين جدال بن
ازمامون که ازکودکی بين ايرانيان بزرگ شده بود، راه استقالل قسمتی ازايران را هموار 

بغداد را تصرف کرد وامين . ق. ه 200 يا 198سرداری سپاه مامون در سال ا ب طاهر. کرد
. خالفت رسيد و طاهرذواليمنين را بحکومت خراسان منصوب کرده را کشت و مامون ب

  .دوام داشت. ق. ه 200ستقل طاهريان تا سال حکومت نيم م
  

  صفاريان
 که در جرگه جوانمردان ليث رويگر يعقوب پسر. سس اولين سلسله مستقل ايرانی هستندمؤ
 سيستان با خوارج به جنگ امير  بود و در)کردند کسانی که ضد عربان عيارانه مبارزه می(

سيستان حکومت  ب را برانداخت و در رسيده بود، اميرعر"درهم بن حسين"مقام سپهساالری 
مشغول بود چنين  تاخت و تازه اين منطقه ب و به عمار خارجی که در برقرار کرد خود را
  :پيغام داد

کردند و به مردم سيستان  ضد خلفا قيام می سيستان بودند بر تو در خوارجی که پيش از"
اذيت سيستانيان  ا پيوند و يا ازدوستان ميا مانند دوستان به .  رساندندکوچکترين آزاری نمی

  ).ق. ه259 (". دست بردارد
 جندی جهت غرب تا در تصرف درآورد ورگان، فارس و کرمان را به يعقوب خراسان، گ

وب را محب بين توده های مردم بر آمده بود او جوانمردانه يعقوب که از رفتار. شاپور پيشرفت
سمت  قگاه در. ق. ه394صفاريان تا سال . وحشت انداختعامه کرد و خليفه المعتمد را به 

سال  سيستان حکومت داشتند تا آنکه محمود غزنوی در جنوب در ايران و گاه در بزرگی از
  .ها را برانداخت  سلسله آن392

  
  سامانيان

دست دادند و  چه داشتند از حکام ماوراءالنهر بودند و بعد ازاسالم هر پيش ازهجوم اعراب از
دوران طاهرذواليمنين به  در. دودمان بهرام چوبين بوده اند گويند از. ند پرداختعياریبه 

رفته رفته . ).ق. ه204 (رسيدند  لشگريانش پيوستند و به حکومت شهرهائی از ماوراءالنهر
. خراسان مستقر کردند ستقالل حکومت خود را در ماوراءالنهرو سپس در اازورمند شدند و ب

 و ارسی دریترويج زبان فو همچنين به  سوم گذشته ايرانرسامانيان به احياء آداب و 
 در منطقه آزادی نسبی مذهبی. کردند سود خويش کمک بسيارپيشرفت فرهنگ ايرانی به 
. بردند خليفه می ظاهر نامی از فقط به تقريبا به خلفا باج ندادند و. حکومت آنان وجود داشت



 بدست ترکان غزنوی پايان 395ر سال ها د آن  سال حکومت کردند و کار128رفته  رويهم
  .يافت

  
  اسپهبدان 
نجبای کهن  اسپهبدان که از. دوانقی استقالل خود را حفظ کرد زمان منصور طبرستان تا

زمان منصور لشکرعرب ازاسپهبد خورشيد  در. ايرانی بودند براين ناحيه حکومت ميکردند
طبرستان رسيدند ه اميکه اعراب باجازه گرفت تا ازراه کناره عازم خراسان شود، ولی هنگ

ناجوانمردانه حکومت اسپهبدان را برانداختند و معلوم شد که قصد منصورتصرف طبرستان 
  . فريب بوده است واز راه خدعه

  
  و علويان  ملوک رستمدار

واليت  خانواده گاوپاره در حدود سال چهلم هجری رشته ای از سقوط ساسانيان در پس از
به  "خورزاد" دوستان پسر  با،افراد اين خانواده بنام يکی از. حلی يافترستمدار استقالل م

اميد حسن بن زيد   عبداله بن وندا،دوران اسپهبد در. ختندااق مازندرانيان اعراب را برانداتف
 اتفاق طبرستان را ازو پيوست و به ه اعبداله ب. ا خروج کردطبرستان عليه خلف علوی در

قتل  پس از. ردند و تا قتل مازياربن قارن اين منطقه مستقل ماندوجود اتباع خلفا مصفی ک
اعقاب امام حسن به طبرستان که از  ديگر حسن بن زيد از  بار،و تسلط مجدد خلفا مازيار
محمدبن زيد تمام طبرستان . ق. ه270سال  او در و پس از مقاومت ضد عرب بود آمد مرکز

اسماعيل سامانی بنام خلفا محمدبن  امير.  پاک کردلفا عمال خو مازندران را با کمک مردم از
گيالن قيام نمود و حکام سامانی را که بنام  در کبير ديگر ناصر زيد را مغلوب کرد، ولی بار

 از علويانحکومت .  هجری قمری است304سال  وفات او در. طبرستان بودند براند خلفا در
بهبود وضع کشاورزان و حفظ  رهای کوچک و مستقل ايرانی است که د بهترين حکومت

  .لها کوشيده است برابر فئودا ها در های آن کمون
  

  ملوک باوند باجبال
جبال  سه مرحله در در. ق. ه750 تا سال 45سال  خانواده های قديم ايرانی از ل باوند ازآ

موران خلفا را عاجز نمودند و مکرر امرای  و ماتمام آن حکومت کردند مازندران و يا در
 عليه سلجوقيان قيام کردند و پيروز. ق.ه 496در سال .  کردند طبرستان اخراجب را ازعر
  .پا برجا ماند اين سلسه تا دوران حکومت چنگيزيان نيز. شدند

  
 ) ديلميان(آل زيارو آل بويه 

 319 (که موسس آن مرداويچ زياری است  نام آل زيار سلسله به ايران دو غرب و مرکز در
مناطق شمال برخاسته اند نواحی مرکزی و غربی ايران و  دو از يه که هر و آل بو).ق.ه

 سال 128گرفتند و مدت  مخصوصا ديلميان سخت نيرو. تصرف خلفا آزاد کردند فارس را از
 تسليم نديدند حکومت بغداد را به ها چاره ای جز حکومت راندند و چون خلفا در برابر آن

سال  اين سلسله در. گی و احترامات ظاهری قناعت کردندآنها واگذاشتند و خود بعنوان خليف
و سايرامرا ی محلی  بدست سلجوقيان و درنتيجه ی اختالف دائمی که با آل زيار. ق.  ه487

  .ايرانی داشتند، منقرض شد
  
  
  



  جنبش قرامطه 
  

ند که ظاهرا متعقد به امامت محمد بن اسماعيل بن  اقرامطه دسته ای ازاسماعيليان
بحرين ضد  ابوسعيد حسين بن بهرام جنابی قرمطی در. ق. ه286سال  در.  بودندجعفرصادق

خود و خانواده اش که ايرانی بودند، عباسيان را بخود  خلفای عرب قيام کرد و مدتی دراز
ابوسعيد دامنه . مکرر سرداران عباسی را شکست دادند مشغول داشتند و با جنگ و گريز
هرسليمان به او ابوطا پس از. کشته شد. ق. ه302سال  متصرفات خود را وسعت داد و در
بغداد و بصره و شام خواب  عباسيان تنگ کرد که در رياست رسيد و چنان ميدان را بر

سائه  به مکه حمله کرد و سنگ سياه کعبه را به اح317 سال  ذی الحجهدر. راحت نداشتند
 نادانی می  و ظواهر اعمال راظاهراسالم عقيده نداشتند به قرامطيان. مرکز قرامطه برد
اصول عقايد اجتماعی . قرن پنجم هجری مردم را ضد عباسيان شوراندند دانستند تا اواخر

.  بودو برداشتن قيود مذهبی بين بردن طبقات ممتاز قرامطيان تساوی حقوق مردمان، از
 تبليغ بين  حکام بدعوت و و شکنجهايران را پيمودند و عليرغم زجر ها سرتا سر مبلغان آن

 تحقيق و تتبع می آن زمان به بيشتر علمای ايران که در. توده مردم و دانشمندان پرداختند
شدند، زيرا قرمطيان به تعصبات مذهبی معتقد  پرداختند يا قرمطی بودند و يا بدان متهم می

رين قرمطيان بح. گذاردند نبودند و راه تفکر و تعاقل را که باعث پيشرفت دانش است باز می
 شخصيت های بسياری از.  درسواحل خليج فارس و منطقه بحرين قدرت داشتند367تا سال 

 دوران غزنويان که خود را طرفدار اتهام قرمطی بودن مخصوصا درعلمی و ادبی به 
  .نمودند، کشته شدند  میخلفای عباسیمتعصب 

  
   حسن صباحـاسماعيليان ايران 
بود که با تدبير و کوششی فراوان اهالی ری  قولی از حسن صباح به -مؤسس اسماعيليه ايران

 مردم شهری و کشاورزان پايه قدرت اسماعيليان ايران را، با تصرف قالعی به کمک توده
 طرف ديگر طرفی عليه حکومت ترکان و از ايران از جنبش اسماعيليان در. مستحکم گذاشت

حسن صباح و پيروان او چنان سازمان محکم و متينی بوجود آوردند . ضد خلفای عباسی بود
 تصرف (الموت  رودبار خصوص در به ، سرزمين ايراندر دو قرن که مدتی نزديک به

وحشت  های وقت را به  و قهستان پايداری کرد و حکومت).ق. ه483سال  الموت در
ها نسبت  آن بين خود رواج دادند و رفتار ای اولين باراسماعيليان کلمه رفيق را بر. انداخت

وران ه نقطه اتکاء حسن و يارانش کشاورزان و کسبه و پيش غاز آدر. يکديگر رفيقانه بوده ب
 ها شدند که در فئودال نوعی از و تبديل به توده مردم دور شهری بودند ولی بتدريج از

اسماعيليان نيروی ضربتی ورزيده و . کردند می اطراف قالع خود کشاورزان را استعمار
فعاليت و سازمان دادن  طرز. رازداری و فداکاری بی نظيربود متهوری بوجود آوردند که در

دقت و تدبير و سرمشقی برای کارهای  و اختناق نمونه ای از شرايط ترور پنهانی آنان در
تبع و تحقيقات علمی مرکز ت رودبار از  الموت درقالع اسماعيليه بخصوص قلعه.  استمخفی
احکام مذهبی  و تعقل در تفسير و توجيه و تفکرخود بود، زيرا اسماعيليان معتقد به دوران  در

نام حسن بن  جانشينان حسن به حتی يکی از. شدند بودند و پابند ظواهر اعمال مذهبی نمی
 518سال  در. را ملغی کرد وظايف شرعی  اميد با اعالم رسيدن قيامت کليهمحمد بن بزرگ

که هالکوخان مغول قالح اسماعيليه را درهم . ق. ه653حسن صباح مرد و تا سال . ق.ه
استحکامات متعدد خود صاحب قدرت بودند و شاهان سلجوقی و  کوبيد، جانشينان حسن در

  .بردند ها حساب می آن خوارزمی از
  
  



  
  سلطان جالل الدين

ق بود، به ی اليق ولی سياستمداری نااليسلطان محمد خوارزمشاه که سردار جالل الدين پسر
گران مغول  دليرانه با اشغال. ق. ه628 تا 617سال  مقاومت عليه مغوالن برخاست و از

 کنار جنگ او شتافت و درچنگيز شخصا به . نگيزخان را شکست دادجنگيد و مکرر قوای چ
 ديگر به دی بارچن آب سند گذشت و پس از جالل الدين با اسب از. را مغلوب کرد سند او

اما عياشی، بی تدبيری و عدم توجه به توده های . آمد و منطقه بزرگی را آزاد کرد ايران باز
  .مردم سرانجام موجب شکست و نابوديش شد

  
   سربدارانـجنبش درويشان 

تماعی موجود داشت و فی با وضع اجها صورت مقاومت من ايران مدت که تصوف در آن با
هجوم مغول  حال پس از جنب متشرعه يافت، با اين مدتی حق حيات در همين دليل پس ازبه 

جامعه قرون وسطائی  و فاقه توده های مردم را در که فقر تيموريان و هنگامی و تاخت و تاز
و مازندران و آذربايجان  سبزوار پای درمی آورد، دراويش در قرون هفتم و هشتم هجری از

ها و اشراف و  طرف ديگر ضد فئودال غول و ازطرف عليه حکام م يک جنبشی را که از
آوردند و  را بتصرف در سربداران سبزوار. ق. ه738سال  در. روحانيان بود، رهبری کردند

. عليه مغوالن مکرر جنگيدند و دامنه حکومت خود را تا مازندران و گرگان توسعه دادند
 تا قيام قيامت خيمه در تارخواهند کاری کنند که حتی يک تا سربداران دعوی داشتند که می

جهت سربداران گويند که  آن لف روضات الجنات اين گروه را ازبه قول مؤ. خاک ايران نزند
  :گفتند

خود را بردار ببينيم که ديگر تحمل تعدی  اگرتوفيق يابيم دفع ظلم ظالمان کرده باشيم واال سر"
  "و ظلم نداريم

  .آن حکومت کردند  مجاورو نواحی سبزوار سربداران مدت پنجاه سال در
  

  حروفيه
صورت فرقه ای مذهبی که  به ) صوفيانی که برای حروف خواص معينی قائل بودند(حروفيه 

 زمان شاهرخ فعاليت پرداختند و دراله استرآبادی بود، عليه مغوالن به موسس آن فضل 
ها  آن ئی ازاياشدت تحت پيگرد قرار گرفتند و بقتيموری متهم به سؤقصد عليه او شدند و به 

ها تاسيس شد، بوجود  به مملکت عثمانی پناه بردند و فرقه بکتاشيه را که برمبانی عقايد آن
  .آوردند

  
  مرعشيه

راس  در. ق. ه760سال  دراويش قوام الدين مرعشی است که در موسس اين سلسله از
ازندران براند م و خوانين محلی را از گرفت و حکام دست نشانده تاتار جنبشی توده ای قرار

ايران  به ها هنگام حمله تيمور مرعشی. کرد مازندران برقرار و حکومت مرعشی را در
 در. کوچ داد ها را به ماوراء النهر آن شکست، تيمور مقاومت مردانه ای کردند و پس از
 شمس الدين غوری حاکم آن سامان را کشتند و ،مردم. زمان شاهرخ به مازندران بازگشتند

  .حکومت مازندران رسيدندا دوباره به  همرعشی
  

 آن آغازجنبه توده ای دارد، ولی پس از ها اينست که در تمام اين جنبش  نکته قابل توجه در
طرف ديگر بين  کنند و از طرفی مردم را فراموش می رسند از قدرت میکه رهبران به 
  .گيرد می قدرت جنگ و جدال داخلی در سر ها بر جانشينان آن



  
  صفويه

 است جنبش صوفيان پيرو شيخ صفی الدين اردبيلیآخرين جنبش مسلح و متعرض دراويش 
ع وهائی بوق ها و قيام زمان صفويه نيز شورش در.  بيرون آمدسلسله صفويهدرون آن  که از

اين وجيزه خود داری و فقط بذکر مختصری  آنها در ذکر پيوست که بعلت تراکم مطالب از
  .شود عت میه قنايدرباره جنبش نقطو

  
  نقطويه

بک منشی در کتاب عالم  قول اسکندربه . آمدنددرون حروفيه بيرون  گروهی بودند که از
 و نشر مذهب حکما عالم را قديم شمرده اند و اصال اعتقاد به حشرآرای عباسی اين طايفه به 

اده و د عاقبت و مذلت دنيا قرار اجساد و قيامت ندارند و مکافات حسن وقيح اعمال را در
 بدستور شاه عباس اول درويش خسرو قزوينی يکی از. شمارند بهشت و دوزخ را همان می

 کشور ها در آن ياران او را کشتند و سپس دستور کشتار پيشوايان اين طايفه و گروهی از
  :نويسد  اسکندر بک می.داده شد

 رون رفت يا دربي اين ديار اين طبقه بود از کسی از سياست اين جماعت، اگر القصه از"
  .گوشه خمول خزيده خود را بی نام و نشان ساخت

  .اين طايفه به هندوستان رفت و نزد پادشاه هند تقرب يافت اکابر يکی از
  

  جنبش بابيه
 تولد ( سيد محمد علی باب شيرازیبدست  زمان سيطره سلسله قاجار جنبشی است که در

توجه  طرفداران او با باب و.  آمد بوجود1260حدود سال   در).ق. ه1266 ، وفات 1225
شدند و همچنين پيشه وران و کسبه  رحمانه استثمار می بوضع اجتماعی دهقانان که بی

 و قرمطياندوران راونديان و  کوچک زندگی رقت باری داشتند با افکار و عقايدی نظير
 حمد علی که درسيد م. شعبه های شيعه با اعالم ظهورمهدی موعود به تبليغ بين آنان پرداختند

 مال حسيناواخر ادعای مهدويت کرد و لقب باب را به  خواند در آغاز خود را باب می
اب خود مقام امامت نيز پا فراتر نهاد و کت سيد از. خوانده شد باب الباب داد که به بشرويه

 گروه زيادی از. را ناسخ قرآن دانست و برای خود مقام پيامبری قائل گرديد" بيان"
 بابيگری از. روحانيان به بابيان پيوستند و حتی عده ای از زان و کسبه شهری و تجارکشاور

شيخی گری که نمايندگان برجسته آن شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی هستند سرچشمه 
او ميرزا  پس از. )1266 ماه شعبان ( فتوای علما تيرباران شدريز به تب باب در. گيرد می

 بيشتر" من بظهراهللا"کرد و بعنوان  ) نقطه ی اولی(هللا ادعای مهدويت حسينعلی نوری بهاء ا
بابيان برجسته و مورد توجه باب بود ادعای  که از صبح ازل نيز. پيروان باب به او گرويدند

ه جنبش بابی و بهائی گری آخرين واکنش علي. نقطه بودن نمود و گروهی نيز بدو پيوستند
 و چون با شرايط زمان ايرانست صورت مذهبی در به استبداد و تعصب روحانيون قشری

و روحانيان بود که عليرغم فداکاری  مقابل استبداد قاجار داد، سالح کهنه ای در وفق نمی
بعدها اين فرقه . کار افتاد ها يافت، از دهستان جانبداران خود و نفوذی که بخصوص در

دخالت  ه امروز اتباع خود را ازدست داد و تبديل به گروهی کوچک شد ک خصلت خود را از
  .دارد می اجتماعی باز  سياسی و اموردر
  
  
   


