 1400ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ
اﺳﻼم اﻳﺮاﻧﯽ  -اﺳﻼم ﻋﺮﺏﯽ
)(3
ﺿﻌﻒ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻔﻮذ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪن
ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎی ﻧﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺪان هﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

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

ﺻﻔﺎرﻳﺎن
ﻣﺆﺳﺲ اوﻟﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﺮاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ ﻟﻴﺚ روﻳﮕﺮ 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 اﻳﻦ 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
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﺁزاری ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻳﺎ از اذﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻴﺎن
دﺳﺖ ﺑﺮدارد" 259 ) .ﻩ.ق(.
ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺕﺼﺮف درﺁورد و در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب ﺕﺎ ﺟﻨﺪی
ﺷﺎﭘﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ .رﻓﺘﺎر ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ ﺕﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد او را ﻣﺤﺒﻮب
ﻋﺎﻣﻪ ﮐﺮد و ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺻﻔﺎرﻳﺎن ﺕﺎ ﺳﺎل  394ﻩ.ق .ﮔﺎﻩ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ از اﻳﺮان 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 .ﮔﻮﻳﻨﺪ از دودﻣﺎن ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﻴﻦ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ .در دوران ﻃﺎهﺮذواﻟﻴﻤﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻟﺸﮕﺮﻳﺎﻧﺶ 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 اﻳﺮان و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺕﺮوﻳﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮهﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮﻳﺶ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺁزادی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺬهﺒﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﺎج ﻧﺪادﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﻧﺎﻣﯽ از ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.

روﻳﻬﻢ رﻓﺘﻪ  128ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎر ﺁن هﺎ در ﺳﺎل  395ﺑﺪﺳﺖ ﺕﺮﮐﺎن ﻏﺰﻧﻮی ﭘﺎﻳﺎن
ﻳﺎﻓﺖ.

اﺳﭙﻬﺒﺪان
ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺕﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﻘﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .اﺳﭙﻬﺒﺪان ﮐﻪ از ﻧﺠﺒﺎی ﮐﻬﻦ
اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﻳﻦ 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 ﻓﺮﻳﺐ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﻣﻠﻮک رﺳﺘﻤﺪار و ﻋﻠﻮﻳﺎن
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن در ﺣﺪود ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ هﺠﺮی رﺷﺘﻪ ای از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﺎوﭘﺎرﻩ در وﻻﻳﺖ
رﺳﺘﻤﺪار اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﻠﯽ ﻳﺎﻓﺖ .ﻳﮑﯽ از اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻨﺎم ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮ "ﺧﻮرزاد" ﺑﻪ
اﺕﻔﺎق ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻴﺎن اﻋﺮاب را ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .در دوران اﺳﭙﻬﺒﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ وﻧﺪا اﻣﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﻳﺪ
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 ﻣﺎزﻳﺎرﺑﻦ ﻗﺎرن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ
ﻣﺎزﻳﺎر و ﺕﺴﻠﻂ ﻣﺠﺪد ﺧﻠﻔﺎ ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﻳﺪ از اﻋﻘﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ از
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪ ﻋﺮب ﺑﻮد ﺁﻣﺪ و ﭘﺲ از او در ﺳﺎل  270ﻩ.ق .ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﻳﺪ ﺕﻤﺎم ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
و ﻣﺎزﻧﺪران را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم از ﻋﻤﺎل ﺧﻠﻔﺎ ﭘﺎک ﮐﺮد .اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﻠﻔﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
زﻳﺪ را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ 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 ﻋﻠﻮﻳﺎن از
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ هﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻳﺮاﻧﯽ 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 ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮاﻧﯽ از ﺳﺎل  45ﺕﺎ ﺳﺎل  750ﻩ.ق .در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺟﺒﺎل
ﻣﺎزﻧﺪران و ﻳﺎ 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 .اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻪ ﺕﺎ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﮕﻴﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺁل زﻳﺎرو ﺁل ﺏﻮﻳﻪ ) دﻳﻠﻤﻴﺎن(
در ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮان دو ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺁل زﻳﺎر ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺲ ﺁن ﻣﺮداوﻳﭻ زﻳﺎری اﺳﺖ ) 319
ﻩ.ق (.و ﺁل ﺑﻮﻳﻪ ﮐﻪ هﺮ دو از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان و
ﻓﺎرس را از ﺕﺼﺮف ﺧﻠﻔﺎ ﺁزاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﻳﻠﻤﻴﺎن ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺮو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪت  128ﺳﺎل
ﺣﮑﻮﻣﺖ راﻧﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﻠﻔﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن هﺎ ﭼﺎرﻩ ای ﺟﺰ ﺕﺴﻠﻴﻢ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﻴﻔﮕﯽ و اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻇﺎهﺮی ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ در ﺳﺎل
 487ﻩ .ق .ﺑﺪﺳﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن و درﻧﺘﻴﺠﻪ ی اﺧﺘﻼف داﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁل زﻳﺎر و ﺳﺎﻳﺮاﻣﺮا ی ﻣﺤﻠﯽ
اﻳﺮاﻧﯽ 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 ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺿﺪ
ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺮب ﻗﻴﺎم ﮐﺮد و ﻣﺪﺕﯽ دراز ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن را ﺑﺨﻮد
ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﻳﺰ 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
رﻳﺎﺳﺖ 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 ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺮاﻣﻄﻴﺎن ﺕﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ﻣﺮدﻣﺎن ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺒﻠﻐﺎن ﺁن هﺎ ﺳﺮﺕﺎ ﺳﺮ اﻳﺮان را ﭘﻴﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ زﺟﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺣﮑﺎم ﺑﺪﻋﻮت و ﺕﺒﻠﻴﻎ ﺑﻴﻦ
ﺕﻮدﻩ ﻣﺮدم و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﻳﺮان ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺕﺤﻘﻴﻖ و ﺕﺘﺒﻊ ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺪان ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻗﺮﻣﻄﻴﺎن ﺑﻪ ﺕﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و راﻩ ﺕﻔﮑﺮ و ﺕﻌﺎﻗﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺬاردﻧﺪ .ﻗﺮﻣﻄﻴﺎن ﺑﺤﺮﻳﻦ
ﺕﺎ ﺳﺎل  367درﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﺑﻪ اﺕﻬﺎم ﻗﺮﻣﻄﯽ ﺑﻮدن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دوران ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن اﻳﺮان ـ ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح
ﻣﺆﺳﺲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ اﻳﺮان -ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ از اهﺎﻟﯽ ری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺕﺪﺑﻴﺮ و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮاوان
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺕﻮدﻩ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﺎورزان ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺪرت اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن اﻳﺮان را ،ﺑﺎ ﺕﺼﺮف ﻗﻼﻋﯽ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن در اﻳﺮان از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺕﺮﮐﺎن و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﺿﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح و ﭘﻴﺮوان او ﭼﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﻴﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺪﺕﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دو ﻗﺮن در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رودﺑﺎر اﻟﻤﻮت ) ﺕﺼﺮف
اﻟﻤﻮت در ﺳﺎل  483ﻩ.ق (.و ﻗﻬﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﺪاری 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 ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رﻓﻴﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮد .در ﺁﻏﺎز ﻧﻘﻄﻪ اﺕﮑﺎء ﺣﺴﻦ و ﻳﺎراﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺴﺒﻪ و ﭘﻴﺸﻪ وران
ﺷﻬﺮی ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﺕﻮدﻩ ﻣﺮدم دور و ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻓﺌﻮدال هﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
اﻃﺮاف ﻗﻼع ﺧﻮد ﮐﺸﺎورزان را اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن ﻧﻴﺮوی ﺿﺮﺑﺘﯽ ورزﻳﺪﻩ و
ﻣﺘﻬﻮری ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻧﺪ ﮐﻪ در رازداری و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮﺑﻮد .ﻃﺮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺁﻧﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ 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 ،زﻳﺮا اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺕﻔﺴﻴﺮ و ﺕﻮﺟﻴﻪ و ﺕﻔﮑﺮ و ﺕﻌﻘﻞ در اﺣﮑﺎم ﻣﺬهﺒﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻇﻮاهﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺬهﺒﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻳﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺰرگ اﻣﻴﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم رﺳﻴﺪن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻒ 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 اﻝﺪﻳﻦ
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻩ ﮐﻪ ﺳﺮداری ﻻﻳﻖ وﻟﯽ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاری ﻧﺎﻻﻳﻖ 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 اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺐ از ﺁب ﺳﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﺑﺎز ﺁﻣﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺁزاد ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻋﻴﺎﺷﯽ ،ﺑﯽ ﺕﺪﺑﻴﺮی و ﻋﺪم ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺕﻮدﻩ هﺎی
ﻣﺮدم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﻳﺶ ﺷﺪ.

ﺟﻨﺒﺶ دروﻳﺸﺎن ـ ﺳﺮﺏﺪاران
ﺑﺎ ﺁن ﮐﻪ ﺕﺼﻮف در اﻳﺮان ﻣﺪت هﺎ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺖ و
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺲ از ﻣﺪﺕﯽ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت در ﺟﻨﺐ ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭘﺲ از هﺠﻮم ﻣﻐﻮل
و ﺕﺎﺧﺖ و ﺕﺎز ﺕﻴﻤﻮرﻳﺎن و هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﺕﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ
ﻗﺮون هﻔﺘﻢ و هﺸﺘﻢ هﺠﺮی از ﭘﺎی درﻣﯽ ﺁورد ،دراوﻳﺶ در ﺳﺒﺰوار و ﻣﺎزﻧﺪران و ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﺟﻨﺒﺸﯽ را ﮐﻪ از ﻳﮏ ﻃﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﺎم ﻣﻐﻮل و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 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 ﻳﮏ ﺕﺎﺕﺎر ﺕﺎ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻴﻤﻪ در
ﺧﺎک اﻳﺮان ﻧﺰﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺆﻟﻒ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ را از ﺁن ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺑﺪاران ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
"اﮔﺮﺕﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﺑﻴﻢ دﻓﻊ ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ واﻻ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮدار ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺕﺤﻤﻞ ﺕﻌﺪی
و ﻇﻠﻢ ﻧﺪارﻳﻢ"
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 ﺑﻘﺎﻳﺎﺋﯽ از ﺁن هﺎ
ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻗﻪ ﺑﮑﺘﺎﺷﻴﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺁن هﺎ ﺕﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد
ﺁوردﻧﺪ.

ﻣﺮﻋﺸﻴﻪ
ﻣﻮﺳﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ از دراوﻳﺶ ﻗﻮام اﻟﺪﻳﻦ 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 اﻳﺮان
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 اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮری ﺣﺎﮐﻢ ﺁن ﺳﺎﻣﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﻣﺮﻋﺸﯽ هﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎزﻧﺪران رﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺕﻮﺟﻪ در ﺕﻤﺎم اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ اﻳﻨﺴﺖ 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 دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﺁن هﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال داﺧﻠﯽ در ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺻﻔﻮﻳﻪ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺘﻌﺮض دراوﻳﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﭘﻴﺮو ﺷﻴﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﻳﻦ اردﺑﻴﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از درون ﺁن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪ .در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﻮرش هﺎ و ﻗﻴﺎم هﺎﺋﯽ ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺕﺮاﮐﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ذﮐﺮ ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻦ وﺟﻴﺰﻩ ﺧﻮد داری و ﻓﻘﻂ ﺑﺬﮐﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی
درﺑﺎرﻩ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻘﻄﻮﻳﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﻘﻄﻮﻳﻪ
ﮔﺮوهﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از درون ﺣﺮوﻓﻴﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل اﺳﮑﻨﺪر ﺑﮏ ﻣﻨﺸﯽ در ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻟﻢ
ﺁرای ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺬهﺐ ﺣﮑﻤﺎ ﻋﺎﻟﻢ را ﻗﺪﻳﻢ 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 دروﻳﺶ ﺧﺴﺮو ﻗﺰوﻳﻨﯽ ﻳﮑﯽ از
ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ و ﮔﺮوهﯽ از ﻳﺎران او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﮐﺸﺘﺎر ﺁن هﺎ در ﮐﺸﻮر
دادﻩ ﺷﺪ .اﺳﮑﻨﺪر ﺑﮏ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
"اﻟﻘﺼﻪ از ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد از اﻳﻦ دﻳﺎر ﺑﻴﺮون رﻓﺖ ﻳﺎ در
ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻤﻮل ﺧﺰﻳﺪﻩ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ.
ﻳﮑﯽ از اﮐﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻪ هﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺖ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻩ هﻨﺪ ﺕﻘﺮب ﻳﺎﻓﺖ.

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 ﻋﻘﺎﻳﺪی ﻧﻈﻴﺮ دوران راوﻧﺪﻳﺎن 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 ﻣﻬﺪوﻳﺖ ﮐﺮد و ﻟﻘﺐ ﺑﺎب را ﺑﻪ ﻣﻼ ﺣﺴﻴﻦ
ﺑﺸﺮوﻳﻪ 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 ﮔﺮدﻳﺪ .ﮔﺮوﻩ زﻳﺎدی از
ﮐﺸﺎورزان و ﮐﺴﺒﻪ ﺷﻬﺮی و ﺕﺠﺎر و ﺣﺘﯽ ﻋﺪﻩ ای از روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻴﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺎﺑﻴﮕﺮی از
ﺷﻴﺨﯽ ﮔﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺁن ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ و ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ رﺷﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﺎب در ﺕﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎ ﺕﻴﺮﺑﺎران ﺷﺪ ) ﻣﺎﻩ ﺷﻌﺒﺎن  .(1266ﭘﺲ از او ﻣﻴﺮزا
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﯽ ﻧﻮری ﺑﻬﺎء اﷲ ادﻋﺎی ﻣﻬﺪوﻳﺖ ) ﻧﻘﻄﻪ ی اوﻟﯽ( ﮐﺮد و ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻦ ﺑﻈﻬﺮاﷲ" ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﻴﺮوان ﺑﺎب ﺑﻪ او ﮔﺮوﻳﺪﻧﺪ .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 ﺁﺧﺮﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﻋﻠﻴﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺕﻌﺼﺐ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻗﺸﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺬهﺒﯽ در اﻳﺮاﻧﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 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 ﻳﺎﻓﺖ ،از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪهﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻗﻪ
ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوهﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﺕﺒﺎع ﺧﻮد را از دﺧﺎﻟﺖ
در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.

