
 

 

 کومت صفاریان سیستانحهای مشروعیت بنیان
   عبداهلل ساجدی/  هوشنگ خسروبیگی 

 

 
  چکیده
ن معنايی مورد باور مردم وابسته است. اي ة گیری مبانی ذهنی و پشتوانتشکیل يك حکومت به شکل 

به عنوان يکی از حکومت های محلی در  ،پشتوانه معنايی همان مشروعیّت است. حکومت صفاری

 و رقابت های سیاسی گذاشت عرصةقدرت نظامی و استیالء پا به ة قلمرو خالفت عباسی، برپاية حوز

که قدرت نظامی را اساس کسب مشروعیّت  ،آل بويه مانند ،پیش درآمدی شد برای حکومت های بعدی

خالفت عباسی را تنها به عنوان يك ابزار و درمانی  سیاسی خود قرار داده بودند. برخالف رسم رايج،

ذشته( مشروعیّت پیشینی)درگ مسلك عیاری، موقتی به آن پناه می بردند. البته در کنار قدرت شمشیر،

به  ،مقاله هدف اينحکومت صفاری نقش داشته اند.  بخشی بهت عمومی در مشروعیّتیو نیز مقبول

تحلیلی، شناسايی مبانی مشروعیّت سیاسی حکومت محلی صفاری و تحلیل آنها -کمك روش توصیفی

در جهت روشن شدن بیشتر ماهیّت سیاسی آن حکومت و میزان وابستگی به هريك از کانون های 

 مشروعیت بخش است.
   

 خالفت ملی، مواريث دينی،مشروعیت صفاری،سیاسی،حکومت : مشروعیت،مشروعیت واژهکلید

 محلی هایحکومت عمومی،مقبولیت عباسی،
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 مقدمه 
غا لباً بر مبنای زور و يا ساير فنون  ،در آغاز ،قدرت

ولی از آويختن به دامان  شود؛ زاده میتسلط 

حقوق و تمسك به قواعد و نظامات ناگزير است. 

تجربه های کسب مشروعیت دينی حکومت های 

بعد از اسالم ايران از درگاه خالفت،دست آويز 

، شدن به سنت های شهريار ايرانی و در نهايت

 همه از اين قواعد و اصول پذيرش اجتماعی،

 همةگری از سلطهة پس قدرت در مرحل .هستند

وسائل و ابزارهای عملی استفاده می کند و در اين 

روند قاعده و قانون نمی شناسد. ولی تسلط صرف 

که بل؛ موقتی و ناپايدار هدف نهايی قدرت نیست

در آخرين تحلیل می خواهد استقرار نهايی  يابد. 

تحقق پذير است که قدرت بتواند استقرار زمانی 

برای خود  حقانیت  يا  پذيرش اجتماعی  دست 

و پا کند. لذا تداوم اين استقرار و نهايی شدن آن 

يکی از عوامل حقانیت بوده و اين همان مشروعیت 

 است. 

امّا خود مشروعیت در لغت به معنای  مطابق 

در فرهنگ سیاسی آن را معادل . شرع بودن است

به معنای قانونی  و  مطابق   Legitimacy ة واژ

بودن  دانسته اند. مشروعیت به معنای قانونمندی 

و حقانیت نظام سیاسی حاکم بر جامعه است که 

آن توجیه عقالنی اطاعت مردم از زمامداران ة نتیج

ردم ــداران بر مـامــدرت زمـال قــو اعم

 1378، کواکبیان ؛68 :1371وينسنت، نك: )تــاس

اتفاق نظری  ،به طور کلی (.22: 1374؛وبر،9-10: 

فراگیر در معنا و کاربرد مشروعیت در مکاتب 

ولی آنچه مد نظر ما در اين  ؛گوناگون وجود ندارد

قیق است همان معنای مصطلح در مجامع تح

سیاسی است که آن را به مقبولیت، جنبه قانونی و 

يا در نظام  رسمی يافتن و يا رضايت مردمی و

 . تلقی می کنند سیاسی دينی مطابق شرع بودن،

ــوی اعراب دو    ــده از س در ايران تســخیر ش

ــی توهم با هم پیش رفتند. جريان        ــیاسـ جريان سـ

ست از جمله با   شخص    نخ سامانیان م طاهريان و 

شــود. اينان منشــور امارت و قدرت خويش را می

ــتگــاه خالفــت می گرفتنــد و بنــابراين    از دسـ

ــان     ــی ش ــیاس ــروعیت س متکی به  ،از جمله،مش

ستگاه خالفت بود    شروعیت دينی د ، جريان دوم.م

ــت ــی تداوم نهضـ ــیاسـ اجتماعی،علیه   –های سـ

فت بود.    گاه خال ــت ــتیالی اعراب و دسـ  ،که  اسـ

ان های صفاريان سیستبه تأسیس حکومت ،باالخره

ــب           وآل بويه انجامید. اينان در ابتدا به دنبال کسـ

ــتگاه خالفت نبودند ــروعیت دينی دسـ ه بلک. مشـ

شیدند می سنت  کو سالم     تا  سلطنت پیش از ا های 

ــی قرار گیرد.   ــیاس ــروعیت س بار ديگر مبنای مش

سی         سیا شروعیت  صفاری م درکنار اين،حکومت 

یان   به بر بن قدرت        زور و غل يا  ظامی  )نیروی ن

اما اين مبنا در مشروعیت   .کردرا تأيید می شمشیر(

ــیاســی در ارتباط با خالفت در آن زمان چندان   س

صفاريان،        شد که نه تنها  ست با   شکننده می توان

ــتگاه    ــلط بردس ــیعی مذهب و مس بلکه آل بويه ش

   .نداشته باشندخالفت نیز توان مقابله با آن را 

ــن  ــالدر اي ــث   ،مج ــن وارد بح ــتر از اي بیش

تنهـا بـا ايـن فـرض کـه هـر اعمـال         ،نمی شويم

ــد يــك عامــل مشــروعیت بخــش   قــدرتی نیازمن

هـدف خـود را بـر شـناخت ايـن عوامـل        است،

مشــروعیت بخــش در حکومــت صــفاريان قــرار 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40551#_ftn4
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 می دهیم.

های مشروعیّت حکومت صفاریان )طرح بنیان

 مسئله (

خوارج و  ترکان و شورش های باگرفتاری خلفا 

 ؛ 279:1380ر،ـــدمیـوانـخ ك:ــن ) انــگیـــزن

(،آنان را از توجه  به 6439-15:1375/6404طبری،

مسائل امپراتوری در شرق و غرب آن باز می 

داشت و میدان را برای رشد جريانات گريز از مرکز 

ن در عباسیا و مخالف با خالفت عباسی بازمی کرد.

قدرتی صرفا نیمه قرن سوم هجری،به صورت 

های معنوی درآمدند که يارای رويارويی با قدرت

ی موقعیّت مناسب نظامی را نداشتند.-جديد سیاسی

که اوضاع جغرافیايی سیستان برای فعالیّت های 

دراختیار می  به ويژه برای خوارج، ضد خالفت،

نظامی و اجتماعی  گذاشت،همواره فضای سیاسی،

دار فرومی و دامنههای شديد اين منطقه را در بحران

برد و اداره ی آنجا را برای کارگزاران خلیفه 

 (.61: 1343)يعقوبی،کردمیوار ـدش

ای ــهگروه ن دوره،ــای فعّال در ايــنیروه از

عیّاران بودند که با ياری طبقات فرودست و 

 و ندمتوسط شهری تشکیالت خود را سازمان داد

 در يك برنامه ريزی حساب شده برای تصاحب

کارگزاران طاهريان را از صحنه  ،قدرت در سیستان

های سیاسی و نظامی بیرون کردند و زمینه را برای 

 تشکیل دولت محلی صفاری فراهم کردند.

ارتباط با  ســیاســت های ضــد خارجیگری،  

 محافل مذهبی و ســنّتی و پايبندی به احکام دينی،

وعده های دولت  ،سرانجام  ،تدابیر مردم گرايانه و

برای دفاع از مرزهای ســیســتان در برابر  صــفاری

ـ  هجوم بیگان ـ  گان و افزايش قـ ـ  درت سـ  یستانـ

ــ  ) ــیسـ ــاس   203: 1366،تان تاريخ سـ ( چنان اسـ

ستان فراهم        سی ستحکمی را برای آنها در داخل  م

کرد که مؤسس آن را در آغازکار از هرگونه نیروی  

ــفه بافی های حقوقی بی  حمايتگر خارجی يا فلس

ــاخت.يعقوب لیث در موقعیّتی دولت    نیاز می   سـ

های           ند به پیو به هیچ روی  که  پا کرد  خود را بر

ــی يا بر افتخارات         اداری و دينی با خلفای عباسـ

شراف    ستگی با اعیان و ا   کیهت نژادی و ارثی و پیو

صفاريان قدرت خود را در درون سیستان  نداشت.

با بهره گیری از قدرت نظامی         به ياری مردم و  و 

د و برای کسب آن به هیچ وجه به ديگران بنا کردن

نظر نداشتند و اين برای نخستین بار در تاريخ بعد 

ست،    سالم ايران بود که مردی از طبقات فرود  از ا

قات ذی نفوذ           يا طب قدرت دينی  با  ند  بدون پیو

عه،    نگ خود می آورد.     جام مت را در چ حکو

صفاريان از ناهنجاری های اجتماعی سیستان سود  

ــ مهار ساير جريان های س  جستند و   ــــ   -یاسی ــ

 ت گرفتند.ــیستان را نیز در دســنظامی س

صفاريان نخستین شکاف عظیم را در تمامیّت 

قلمرو خالفت عباسی ايجاد کردند.طاهريان از میان 

ای امر مالزمان نظامی و اداری خلفا برخاسته بودند.

موافق خلفا و نهاد  ،همانند والت عباسی ،طاهری

اما يعقوب لیث صفاری  ؛سنّت بودنددينی مذهب 

قدرتش در سیستان را به ارث يا از طريق وابستگی 

بلکه بیشتر تحمیل رژيمی از  اداری کسب نکرد،

حتی در  طريق اشغال نظامی به شمار می رفت.

مواردی که اقدام به اعطای مناطق به اين امرا 

د برای همین بو کردند، تأيیدشان از سر اکراه بود؛

رقبايی مانند رافع بن هرثمه و اسماعیل  که وقتی

خلفا بی درنگ  بن احمد سامانی سر برآوردند،
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س ـــان را پــفاريـــکومت صــشور حـــمن

 نیز نك: ؛ 2/21: 1381ای ،کارهــبانــرفتند)شــگ

 (.94: 1363رای،ـف

ولت د به ،تمام اقشار سیستانی ،بر همین اساس

صفاری، نه تنها به عنوان پايان بخش دردهای 

ديرين و همچون يك منجی می نگريستند که آن 

را تجلّی آرزوهای قومی و محلی خويش برای 

دستیابی به موقعیّتی برتر در برابر قدرت های 

 اطراف خود می يافتند.

دولت صفاری نیز به چیزی فراتر از اين نمی 

ن و جذب ثروت قدرت سیستاة انديشید : توسع

هويت اصلی اين  های بی شمار به اين منطقه،

دولت بود که برای رسیدن به آن از هیچ کاری 

 فروگذار نکرد و هیچ مرزی را به رسمیت نشناخت

 (.214-213: 1366، تاريخ سیستان)

اين شرايط از صفاريان دولتی نظامی ة مجموع

پديد آورد که ابزار اصلی آن برای تحقّق 

ش بزرگ و قدرتمندی بود که اعضای اهدافش،ارت

یستان ــآن در نبردهای گوناگون در داخل س

کارآزموده شده و در پرتو آرزوهای قومی و محلی، 

اصلی اين  ةبدن .يافته بودندتحرّك و پويايی بسیار 

 ارتش را عیّاران تشکیل می دادند . 

ستان توسع   ة يعقوب در حوز قدرت خود ة سی

ــالم   دفع خوارج وة را به بهان جنگ با مخالفان اس

مان داد   ــا جه      ؛ سـ به هیچ و یل   موردبه همین دل

سوءظن خلیفه قرار نگرفت و     شم و  تحريك و خ

ــان اظهار اطاعت به نزد ة چون پاره ای هدايا به نش

خلیفه فرستاد، خلیفه فرمان امارت آن نواحی را با  

تان برای او          ــ ــیسـ بل و سـ کا مت بلخ و  حکو

ــ؛طب50/ 18:  1371فرســتاد)ابن اثیر،   1375ری،ـــ

ی     15/6404: که داع ما يعقوب  هان ة (.ا خواری  ج

شت،  ست به اين قلمرو و زدوخورد با  نمی دا توان

خوارج و امیران محلی اکتفا کند و وقتی هرات و   

ــت    ــت طاهريان بود از دس ــنگ را که در دس پوش

تاند،       ــ باز سـ با      حکّام آنها  با طاهريان و  برخورد 

سوب  ــــــــــــوی محة خلیفه که طاهريان نمايند

 بـــــــــود   ذيرــــــ تناب ناپــــــ اج شدند،می

:  1388، کوب؛زرين6440-1375:15/6439)طبری،

(.از اين زمان به بعد بود که موقعیّت صفاريان  108

فوذ نة آنها تا وقتی که داير .دســتخوش تغییر شــد

خود را به ســـیســـتان محدود کرده بودند، تنها به 

ند      ظامی خود متّکی بود ولی وقتی از  ؛قدرت ن

ــتند و به مناطق خراســان    ــیســتان پافراتر گذاش س

رســیدند به زودی دريافتند که جز از راه  همیاری 

ــانی    ــته های اعیان ودهقانان خراس و تأمین خواس

ع      ــ به توسـ ند  بل      ة نمی توان قا قدرت خود در م

( و 406: 1352)عوفی، طاهريان دســت پیدا کنند.

راين ابند. بنابنفوذ خود در خراسان توفیق ية به ادام

فاريان نیز      ــ ند ديگر     ،می توان گفت که صـ به مان

اگرچه استیال و  در اين دوره، ،حکومت های ايران

ــاس کار  غلبه و بهره گیری از قدرت نظامی را اس

قتــدار خويش می               خود و توجیــه گر واقعی ا

ــتند  م  ،دانسـ به تن در دادن به    ،راهة در ادا مجبور 

شدندتا بتو    صولی ديگر  د را انند نفوذ خومبانی و ا

  ةبه لحاظ جغرافیايی توسعه ببخشند و در نزد عامّ  

یّت پیدا کنند.    نابراين  مردم نیز مقبول ة  ول نظري قب ،ب

چندگانگی درمشروعیت حکومت صفاری نیز می   

 البته نه به آن ؛تواند قابل طرح و بررســـی باشـــد

ــتردگی که در ارتباط با حکومت های ديگر        گسـ

یان وجود دارد    ــلجوق ثل سـ عدم       م يا  یّت  .موفق
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ــن     موفقیّت آنها در اين راه نیز در ادامه بهتر روشـ

 خواهد شد.

 

 مشروعیت استیالیی. 1

فاتح نبرد، همواره در طول تاريخ حق فرمانروايی 

ت ــیه حاکمیــت.آنان در توجــته اســداش

خويش،پیروزی در جنگ و داشتن قدرت برتر را 

ن عبدالرحم کردند.عامل مشروعیت قلمداد می

به نقل از لیکاك يادآور می شود که (17:1387)عالم

 انسان بر انسان وة پیدايش دولت ها را بايد در غلب

های پیروز شدن و به زير انقیاد درآوردن قبیله

زورمندان ة در سلط ،به طور کلی ،ضعیف تر و

رشد پیشروانه ی قبیله به پادشاهی و  جستجو کرد.

م مگر تداو پادشاهی به امپراتوری، چیزی نیست

( معتقد است 97)بی تا:  ارنست کاسیرر روند فوق.

را «الحق لمن غالب»که اين نظريه به همراه شعار 

نخستین بار سوفسطائیان در برابر دولت آرمانی 

چنانکه مالحظه می  ،افالطون علم کردند.در نتیجه

حاکمان بر مردم، ةسلط  بر اساس اين نظريه، ،شود

در واقع  ،صورت گیردحتی اگر با قهر و غلبه 

نمودی از برتری ذاتی آن به شمار می آيد و همین 

 است. هامر،دلیل مشروعیت حاکمیت آن

اعالم می کند که تشکیل  اًابن جماعه صراحت

قدرت نظامی است.اگر  حکومت صرفاًة دهند

حتی اگر  سلطان به زور قدرت را کسب کرد،

قوانین شريعت را نداند و ظالم،فاجر و فاسق هم 

: 1376باشد، بايد او را اطاعت کرد)شجاعی زند،

: 1362(.در کنار ابن جماعه، روزبهان خنجی)124
 

                                                           
مسوس و   علی رغم هنف من اخذت سرير الملك بالقهر منکم  .1

 والیخرين نآينعش قوما  فیبیرهم و عقابی معشرا يصیب سائس

( هم استیال و غلبه را جزو چهار عامل و اسباب 47

بنیاد  انعقاد حکومت پادشاهی و امامت می داند.

 حکومت های اسالمی بر اساس بیشترسلطنت در 

بر  ،یعنیز به طور طبی ،استوار بوده و تغلّب تغلب

عصبیت و نیروی نظامی منبعث از آن متکی بوده 

است. به همین دلیل، گفته می شود که سلطنت 

بنايی است که غلبه و نیروی نظامی اساس آن را 

 و ارتش مشیرــسلطان بدون ش تشکیل می دهد؛

 فهانی مؤلفــمحمود بن محمد اص متصور نیست.

 ودر ارتباط با مالزم بودن سلطنت  دستورالوزراء

ة غلبه از زبان بهرام گورو منتسب به انديش

من تخت شاهی را با به : »1ايرانشهری می نويسد

خاك مالیدن بینی سیاستمداران و رعیت و به قهر 

و غلبه از شما گرفتم. عذاب و قهر من به قومی می 

رسد و آن را نابود می سازد و بخشش من به قومی 

 ديگر می رسد و به آنها زندگی و نشاط می

(.بنابراين 206؛ 93: 1364اصفهانی، «)بخشد

مشروعیت در سلسله های بعد از اسالم ايران، يك 

کومت ــاحب حــشرط مقدم و الزم برای تص

عیّت متدرّجی بود که قمحسوب نمی شد،بلکه وا

می بايست با نشان دادن توانايی و استحقاق و 

باالخره پیروزی بر ديگرمدعیان تاج وتخت به 

مشروعیت اين حکومت ها  ،از اين رو اثبات برسد.

نسب پادشاهی، سنّت و  عالوه بر اتکای بر دين،

آداب قبیله ای و غیره، به عامل غلبه و تداوم سلسله 

ف به همین دلیل با بروز ضع داشت. بسیار بستگی

صولت  و فتور در پايه های اقتدار سیاسی و

            نظامی،به کلّی زايل يا مورد تشکیك واقع 
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شمشیر حاصل ة مشروعیتی که از ناحی می شدند.

می شد در تمام دوران مورد بحث و حتی بعد از 

هر نوع ة احیاء کننده و در همان حال زايل کنند آن،

 مشروعیت ديگر به شمار می رفت.

تنها پادشاه و سلسله مسیطر و پیروز بود که 

فرصت می يافت مشروعیت های ديگری را برای 

پا کند و بر قوام و اقتدار  دولت خويش دست و

: صفحات 1374رازی،ك: )ن حاکمیتش بیفزايد.

 متعدد(

تأکید خلفای  به رغم ،دوم عباسیانة در دور

 ، بیش از هر چیز تغلّب« وراثت» و « نص»عباسی بر

پس از  .(186: 1383مبنای حکومت بود )فیرحی، 

دينی، سنّتی و قبیله ای  اينکه مبنای معنوی،

حکومت  اسالمی از میان رفت، مشروعیت خالفت

ها برای بقای خود به چیزی جز شمشیر نمی 

توانستند استوار و پابرجا باشند . از خالل همین 

ة انديش وارد  استیالة تحوالت سیاسی بود که انديش

سیاسی مسلمانان شد و افرادی چون ماوردی سعی 

تمام می کردند تا آن را در کنار ساير حکومت ها 

فحات ــ:ص1422)ماوردی، داد کنندروع قلمــمش

متعدد(.در عمل و نظر سیاسی مسلمانان روندی 

غالب شد که مبنای حکومت را استواری آن بر 

آغاز گسست  ،در واقع اين، شمشیر قرار می داد و

 بین خالفت و سلطنت اسالمی به شمار می رود. 

خلفای عباسی که خود آشنا به وضع سیستان 

النهر بودند، اين نظريه را ان و ماوراءــراســو خ

پذيرفته بودند که ديگر ايران را نمی توان از بغداد 

اداره کرد و در انديشه بودند راهی برای همکاری 

میان بغداد و خراسان و حفظ ظاهر خالفت پیدا 

کنند.در نتیجه برای آرام کردن اوضاع شرق 

طاهر ذوالیمینین را به عنوان امیر  ،به ناچار ،خالفت

. اين اقدام در ندم آن ديار منصوب کردو حاک

لمرو مستقل را در قة نخستین سلسلة حقیقت زمین

خالفت فراهم کرد. به طوری که، در پايان حکومت 

 تنها طاهری شاهد حضور حاکمانی هستیم که نه

از جانب خلیفه به نیابت آمده بودند، بلکه قدرت 

سیاسی خود را با تکیه بر غلبه نطامی به دست 

 (.3/627:  1363بودند)ابن خلدون، دهرآو

رج هة اسالمی با افتادن در معمای دوگانة انديش

و مرج و آشوب و يا سلطنت متغلّب و در پی 

در غیاب راه  ضعف خالفت و عدم کنترل کافی،

حل سومی برای رهايی از اين بن بست، به ناگزير 

برحضور استیاليی سلطان رضايت داد ه بود و در 

مین ه .کردبی پايان اقتدار را تجربه  نظر و عمل، راه

اجبار خود نوعی مشروعیت را برای اين نوع 

حکومت ها سبب شد.وقتی انديشمندانی مانند 

روزبهان خنجی يکی از اسباب انعقاد پادشاهی و 

: 1362امامت را،استیال و شوکت می دانند)خنجی،

(و يا ابن جماعه اطاعت از چنین سلطانی را 82

 مسلمانانة چگی و اجتماع کلمبرای حفظ يکپار

( و هر دو 387: 1994واجب می داند )ابن جماعه، 

وع برای اين ن قائل به پذيرش عنوان سلطان مشروع

اسی سیة حکومت ها هستند، پس می توان به انديش

تاريخ ايران و اسالم دست يافت.  ةحاکم بر اين دور

البته روشن است که اين طرز تفکر از جانب 

سنّی وابسته به خالفت عباسی ارائه انديشمندان 

شود.اين طرز تفکر اما در اين طرف، يعنی در می

 با نگاهی بسیار عمیق تر نگريسته می ،میان ايرانیان

 شود.

 يعقوب لیث و دربابعبدالحسین زرين کوب 
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از آنجا که امارت  حکومت صفاری معتقد است که،

استیال  صفاری بهة گذار سلسلبنیانيعقوب،به عنوان 

دستگاه خالفت کشمکش  همواره میان او و بود،

وجود داشت.صفاريان تنها دولت نیمه مستقل 

ت ستگاه خالفشرقی بودند که به جنگ رودرو با د

شیعی بويه نیز که به وارد شدند. حتی سلسلة 

تقیم مس ةهیچ گاه به مقابل ،کردتصرف بغداد اقدام 

ل هم لیبه همین د .نکردبا دستگاه خالفت مبادرت 

تا به آخر نتوانستند مستمر  عهد و لوای  خالفت 

 (.554-518: 1363)زرين کوب،  را داشته باشند

يعقوب لیث از زمانی که امارت سیستان را به 

زور شمشیر خود و عیاران گرفت تا زمانی که زنده 

در جنگ و درگیری به سر برد. ابتدا با  همواه بود،

و آنگاه با  ،بعد با خوارج رفتار عیاری خود،

 بغداد درگیر شدة طاهريان و عاقبت نیز با خلیف

ن ـــاب ؛60-59: 1383ی،ــیستانــس نك:)

 /صفحات متعدد(.18: 1371ر،ـــاثی

از زبان يعقوب زور و  شجره الملوكمؤلف 

غلبه را پايه و اساس تأسیس حکومت صفاری 

وی عمار  (.1386:58)صبوری، 1قلمداد می کند

ق در جنگی شکست داد و 251خارجی را به سال 

بقايای نیروهای وی را به سپاه خود ملحق 

ساخت.صالح بن نضر رفیق عیّار وی نیز از او 

شکست يافت و بدين سیستان آرامش يافت و زير 

سلطه يعقوب قرار گرفت. سپس هرات را به زير 

 

                                                                               
 نیروی  زور و هنرکه ملك  نیاکان  خود سر به سر     بگیرم  به   .1

 یرپایـکه روبه ندارد  بری  ش     نخست از خوارج بپرداخت جای  

 ت کارـبه عزم خراسان برآراس      ز زابل چودل  جمع شد  شهريار

 نـاه پاکیزه ديـروان شد شهنش      نـدگر ره  به ملك  هری پر زکی

 نـنگی ن نام و تاج وـپی جست      وزآن جا روان شدبه کرمان زمین

 

 سلطه کشید و در ادامه به قصد کرمان حرکت کرد

طور که قبال  (. همان309-304: 1363)گرديزی،

يعقوب و خوی دنیاگیری او به همین  ،گفتیم

 در فکر آن نیز ؛سرزمین سیستان راضی نمی شد

 ةبود که با نشان دادن اطاعت خود نسبت به خلیف

که البته در مورد حکومت صفاری و شخص -بغداد

هر  -ابزاری و کوتاه مدّت داشتة يعقوب فقط جنب

را به همراه تأيید خالفت  چند در ظاهر هم باشد،

واگذاری ممالك متصرفی و القاب و عناوين برای 

پس،  (.3/216: 1380خود داشته باشد)مستوفی،

بعد از هر پیروزی، هدايايی نیز به دربار خالفت 

ان و ــوجه کرمــپس متــس کرد.یــارسال م

ابن  ؛329-327: 1364ارس گرديد)مستوفی،ــف

يعقوب  خلیفه تهديد (.107، 59، 55: 1371، اثیر

را جدّی گرفت و بعد از حرکت او به سمت کرمان 

و فارس به او متذکّر شد که به همین مقدار واگذار 

 2شده بسنده کند.

خلیفه،  ب يمحمد بن طاهر به عنوان نا 

یستان را به يعقوب واگذار کرد اما ــحکومت س

ان را در سر ـــخیر خراســـيعقوب، هوای تس

،  و به داليل واهی ق295سرانجام در سال  داشت.

به نیشابور يورش برد و بدون درگیری جدی بساط 

-18/119: 1371)ابن اثیر، طاهريان را درهم پیچید

نظامی يعقوب در آن دوران ة قدرت و سلط (.120

در سرزمین خراسان و سیستان زبانزد بود. ابراهیم 

                                                                               
 آرزوی ان بدشـاکـنیکه تخت      طخر  بنهاد رویـکرمان به اصز 

 بتـرسـید از  بخـت   بیـدار آن      د از کار آنـاه شـفه  چو آگـخلی 

 اين بوستان  درفزونی چوجوئیســیستان       ورا  داده ام کشـور. 2

 تانـو کابلس  یـنام  ان  بلخـهم      تانـور   زابلسـشـمنــود  فرمـب  

  ( 58-59:  1386)صبوری ،                                         
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بن الیاس بن اسد حاکم خراسان در مورد يعقوب 

اين » ... ر چنین می گويد: خطاب به محمد بن طاه

مرد حرب هیچ نبايد، که سپاهی هولناك دارد و از 

کشتن هیچ باکی ندارد، و بی تکلّف و نگرشی همی 

حرب کند و دون شمشیر زدن هیچ کاری ندارد. 

ی که از مادر حرب زاده اند و خوارج با او همه يگو

اند و به فرمان اويند، صواب آن است که يکی شده

مالت کرده آيد تا شرّ او و آن خوارج بدو او را است

دفع باشد و مردی جدّ است و غازی طبع. پس 

محمد چون آن بشنید، رسوالن فرستاد و هديه ها 

و منشور سیستان و کابل و کرمان و پارس او را 

 (.209: 1366،  تاريخ سیستان) «خلعت فرستاد

مـد بــن طــاهر  يعقـوب پــس از آنکـه بــر مح  

چیره شد، از طـرف خلیفـه بـه او دسـتور دادنـد      

ــی     ــد، ول ــاز گردان ــان ب ــه طاهري ــك را ب ــه مل ک

يعقوب به فرمـان خلیفـه وقعـی نگذاشـت و بـه      

ــان   ــويش در خراســ ــت خــ ــیم موقعیــ تحکــ

پرداخــت. در ايــن موقــع طاهريــان خلیفــه را بــه 

ــل    ــوب در مقاب ــد، يعق ــوب برانگیختن ــزل يعق ع

 .1کر کشیداين اقدام به سوی بغداد لش

بارتولد مؤلف ترکستان نامه معتقد است که 

يعقوب بدون آنکه برای اجرای اعمال خويش به 

سفسطه های قضايی متوسّل شود، حقوق خويش 

:  1366 بارتولد، را فقط بر شمشیر مبتنی ساخت)

473.) 

 

                                                                               
 سراز طوق فرمان يزدان بتافت چو سلطانی و کامرانی بیافت .1

 شته  بیداد جوی ـدل  بی وفا گنهاد از خراسـان به بغدا روی             

 یرید  فرزانه  مـسبه غايت  بترزيعـقوب و آن لشـکر بـی نـظیر         

 (773: 1383)زجاجی،  

 ابـد  سزاوارت  ای   کامیـنباش      وابـخلیفه گذشتن  ص . ز  راه2

 

به دستور معتمد درپی تسلط يعقوب بر 

خراسان و پايان دادن به عمر طاهريان، حجاج 

طبرستان و گرگان جمع و احضار  ری، سان،خرا

 من يعقوب»شدند. چون حاضر شدند به آنها گفت: 

صفار را امیر خراسان نکردم و گرفتاری و عزل 

ن اب«)محمد بن طاهر به دستور و امر او نبوده است

 (.18/141:  1371اثیر،

قاد اط با اعتــدر ارتب یستانــتاريخ سمؤلف 

عقوب ي»نويسد: می يعقوب نسبت به خالفت بغداد

بسیارگفتی که دولت عباسیان بر غدر و مکر 

اند، نبینی که با بوسلمه و ابومسلم و آل بناکرده

 ی که ايشانيبرامکه و فضل سهل با چنان نیکو

اندرآن دولت بود، چه کردند؟ کسی مباد که بر 

 (.228:  1366، تاريخ سیستان) «ايشان اعتماد کند

 ةبعد از واقع ويژهبه  ،ماهیت حکومت صفاری

تسلط يعقوب بر خراسان و آنچه که بین او و 

کامال مشخص و آشکار می  ،خراسانیان گذشت

 . 2شود

يعقوب پس از تسلط بر نیشابور، وقتی که 

خلیفه وی را از اين کار بر حذر داشت و مردمان 

نیشابور از او عهد ولوای خلیفه خواستند، دستور 

چون » نین گفت: داد تا مردمان جمع گردند و چ

گفتند که يعقوب عهد و منشور امیرالمؤمنین ندارد 

و خارجی است، پس حاجب را گفت رومنادی کن 

تا بزرگان و علما و فقها نیشابور و رؤسای ايشان 

                                                                              

 ایـوگرنه به زودی بروپس به ج      گرت هست منشور برمن نمای   

 رـدلی ردیـور مـه منشـا  کـبگفت     یر ـچو بشنید پیغام  او شرزه  ش   

 ردـبدخواه گ  انـرآوردن از جـب       دشت نبردبود تیغ و زوبین  و    

 تـالن مسـچوآشفته شیر و چو پی  دست     به وبگرفت تیغشاينبگفت   

 تـاس ن منـگزيیـمن است      به  روز جوان که اين تیغ منشوردين  

 (61:  1386)صبوری،  
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فردا اينجا جمع باشند تا عهد امیرالمؤمنین برايشان 

عرضه کنم. حاجب فرمان داد که تا منادی کردند 

ن نیشابور جمع شدند و به درگاه به امداد همه بزرگا

آمدند و يعقوب فرمان داد تا دوهزار غالم همه 

سالح پوشیدند و بايستادند و هريك سپری و 

شمشیری و عمودی سیمین يا زرّين به دست؛ هم 

محمد بن طاهر برگرفته ة از آن سالح که از خزان

بودند. بنشابور، و خود به رسم شاهان بنشست و 

صف پیش او بايستادند. فرمان آن غالمان در دو 

داد تا مردمان اندر آمدند و تیغ يمانی به دست میان 

و دستاری مصر اندران پیچیده بیاورد و دستار از 

آن بیرون کرد و تیغ پیش يعقوب نهاد، و يعقوب 

تیغ برگرفت و بجنبانید. آن مردمان بیشتر بیهوش 

های ما قصدی دارد. گشتند. گفتند مگر به جان

 به جانگفت تیغ نه از بهر آن آوردم که  يعقوب

کسی قصد دارم، اما شما شکايت کرديد که يعقوب 

 عهد امیرالمؤمنین ندارد، خواستم که بدانید که دارم

مردم باز زجای خود باز آمدند، باز گفت يعقوب، 

امیرالمؤمینن را به بغداد نه اين تیغ نشاندست؟ »

هم اين  ه نیزمرا بدين جايگا» ، گفت: « بلی»گفتند: 

 «تیغ نشاند. عهد من و آن امیرالمؤمین يکی است.

پس فرمان داد تا هر چه از آن مردمان از جمله 

:  1366، تاريخ سیستان) «طاهريان بود، دربند کرد.

: 1380؛ خواندمیر،309:1363گرديزی، ؛222-223

 (206/ 2: 1382؛ راوندی،2/344

به هراس آمده بود و         نه تنها محمد بن طاهر 

ــالت نزد  ــالح مروزی را به رس خود ابراهیم بن ص

ــتاد و خطاب به او گفت که اگر به         يعقوب فرسـ

ضه    فرمان امیرالمؤمنین آمده شور عر ای، عهد و من

ــپارم و يعقوب در جواب        کن تا واليت به تو سـ

شــمشــیرش را عهد و لوای خود معرفی کرده بود  

ـ   )گردي ـ  ؛خ309: 1363زی، ــ ـ  واند میـ :  1380ر، ـ

جانی، 2/344 فت      ،(1/195: 1363؛جوز که خال بل

يعقوب بر ســـیســـتان و ة بغداد نیز بعد از ســـلط

خراســان ومازندران در هراس بود و برادر معتمد، 

ستاد لیکن     شور اين ايالت را به نام او فر موفق، من

سان   . با ايلچی گفت که: به کرديعقوب ردّ اين اح

لك         ما باب اين م که من در  ــاحب خود بگو  صـ

شکور و   شور را       مم ستم، من شیر خود ه شم منون 

برای کســانی نگه دارد که قبول اين منّت از وی و 

ندارد       با من  لت  قاب که يعقوب   يارای م ولی وقتی 

صرف کرمان و فارس کرد    صد ت برای دومین بار ق

ــد، ــتان ش ــپاهی   و از آنجا عازم خوزس موفق با س

مستعد در ديرالعاقول با سپاه يعقوب روبرو شد و    

بار هزي  تاد     اين  پاه يعقوب اف ــ به سـ بت     .مت  عاق

ـ   وزسـ يعقوب به خ ـ   تان گـ ـ   تاري ) ريختـ خ  ـ

ــــــس ــطب ؛232: 1366، یستانــ ــــ :  1375، ریــ

 (.175: 1348،  ناکتیـــب ؛ 15/6450-6480

يعقوب پس از آن سپاهی جمع کرد و باز روی 

به بغداد نهاد. معتمد، معتمدی به رسالت نزد او 

نوبت کمال قدرت در آن »فرستاد، پیغام داد که 

حضرت عزّت اعجاز حضرت رسالت را مشاهده 

کردی، بايد که از مخالفت ما توجه کرده و روی به 

خراسان آوری و به سلطنت آن مملکت قناعت 

 سیستانی ؛142 :1385، )حسینی منشی « یينما

جواب يعقوب باز روشنگر ماهیّت  .( 65: 1383،

 رمن رويگ» حکومت صفاری است آنجا که گفت: 

بچه ام و به قوّت دولت و زور بازو کار خود باين 

ام و داعیه چنان دارم که تا خلیفه را درجه رسانیده

اگر اين مطلوب  مقهور نگردانم از پای ننشینم.
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تیسیر پذيرفت فبها و الّا نان کشکین و حرفه 

 ؛347:  1380واند میر،ـ)خ است برقرار رويگری

 (.110:   1372خواندمیر، ؛60:1383سیستانی،

کنند که خلیفه وقتی رسوالنی خدمت ذکر می

يعقوب فرستاد، يعقوب مريض شده بود، حکم داد 

تا شمشیر و قدری نان خشك و پباز نزد او 

چون رسوالن نزد وی آمدند، گفت: با  .گذاشتند

ید که اگر من زنده بمانم، اين يصاحب خود بگو

 .کرد شمشیر مابین ما حکم خواهد

ه خلفا مخالف بود، بلکة يعقوب نه تنها با سلط

 ؛با نفوذ زبان عربی در محیط ايران نیز موافق نبود

چنانکه درپی پیشرفت هايی که در خراسان نصیب 

او شد، در وصف او به تازی شعر سرودند، چون 

خواندند، يعقوب به معنی آنها پی نبرد و خطاب به 

 :ـهت کــگفل خود ياــمحمد بن وصیف دبیر رس

چیزی که من درنیابم چرا بايد گفت؟ پس محمد »

بن وصیف شعر پارسی گفتن گرفت و شعر پارسی 

اندر عجم او گفت. پیش از او کسی نگفته بود... 

چون عجم برکنده شد و عرب آمدند، شعر میان 

 (.203:  1366،تاريخ سیستان) «ايشان به تازی بود

 يعقوب نه تنها به نفوذ سیاسی ،به اين ترتیب

خلیفه پايان داد و استقالل سیاسی ايران را تإمین 

ا، دری رة کرد، بلکه زبان ملی ايرانیان، يعنی لهج

  اوة و اين عمل شجاعان کردجانشین زبان عربی 

 .کردندسامانیان نیز دنبال  ،بعدها را، 

دولت صفاری اولین قدرتی بود که  ،به هرحال

ايرانیان را از طريق  مداين بار ديگربعد از سقوط 

غلبه )امارت استیال( بر قسمتی از سرزمین خويش 

شد که حکومت آنها  سببحاکم کرد. همین نکته 

خیّل ساسانی تلقی شود و تة دولت برباد رفتة دنبال

ها را به ساسانیان منسوب آنة عوام حتی نسب نام

 یزن تاريخ سیستاننسب نامه ای که در  –نمايند. 

و هیچ محقّقی هم  (202-200)همان :  آمده است

نمی تواند صحت آن را تضمین کند. اما تفاوتی 

اساسی بین صفاريان و دولت ساسانی وجود 

 ةداشت؛ دولت ساسانی حکومتی با صفت ويژ

توهمان بودن دين و سیاست بود ولی، صفاريان بر 

خالف آنها، جنبه های مذهبی و وابستگی به 

يعنی خالفت ، آن در آن دورهواقعی ة نمايند

را به همراه نداشتند تا آن را مانند ساسانیان  ،عباسی

مردم ديرپا سازد. درست است که ة به نزد عامّ

-عمرولیثة در دور و غالباً-فرمان خلیفه گه گاه 

 یهتکامارت آن را برای مخالفان توجیه می کرد، اما 

آنها بر نیروی شمشیر خويش بود مخصوصا که 

بین آن ها با دستگاه خالفت تفاهمی طوالنی هرگز 

برقرار نشد. يعقوب خود بارها گفته بود که بر 

 چرا که بنای کار آنها بر غدر ،عباسیان اعتماد نیست

و حیله است. همین طرز تلقی او از دستگاه 

خالفت، امارت او را از امارت امثال آل طاهر و آل 

متّکی  شترسامان متمايز می کند. برخالف آنها که بی

به خاندان های دبیران و دهقانان و اعیان بود، 

امارت صفاريان، امارت طبقه های روستايی و پیشه 

وری بود که در شورش های مطوّعه و عیّاران 

برضد طبقات عالی منسوب به دستگاه خالفت 

 (.2/122: 1388)زرين کوب،  حضور داشتند

عمرو لیث نیز که پس از مرگ يعقوب جانشین او 

به سروری خالفت عباسی  ،مانند برادر خود شد،

با  اربسیکمترين اعتقادی نداشت. ولی به احتمال 

يعقوب لیث و مشکلی که در نزد ة توجه به تجرب

مردم حکومت صفاری به اين لحاظ داشت، ة عامّ
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کم به ح سازش موقت را با دستگاه خالفت صرفاً

مصالح سیاسی دنبال کرد. نام خلیفه را در سکّه و 

در ( و 2/348: 1380)خواندمیر، خطبه می آورد

خراسان  ،در واقع ،ولی ؛طاعت خلیفه می کرد ظاهر

با کار  اوة شیو ،اما به هر حال .وسیستان مستقل بود

يعقوب و نوع رابطه ای که با دستگاه خالفت 

(.با 60: 1383انی،برقرار کرد، متفاوت بود)سیست

ای که به خلیفه فوت يعقوب بالفاصله در نامه

نوشت ضمن اعالم وفات يعقوب، در حق خلیفه 

: 1375، ریـــ)طب ردـت کـمع و طاعـــاظهار س

(. خلیفه هم 177بی تا:  حمزه اصفهانی، ؛15/6481

ب احـوان صــعلّق به يعقوب بود، با عنــآنچه مت

ذار ــرّاء به وی واگــامــغداد و ســی برطهــش

عمرو هم پرداخت  (.292: 1363)نرشخی، کرد

ا تعهد خلیفه رة سالیانه بیست میلیون درهم به خزان

تاريخ ) بغداد و سامرّاء راة کرد و تصدّی شرط

( هم که 60: 1383سیستانی، ؛234 : 1366، سیستان

پیش از آن به طاهريان تعلّق داشت برای جلب 

از آنها و نیز خرسندی  رضايت طاهريان و دلداری

طرفداران آنها در خراسان و ديگر نقاط و از آن 

طرف تقويت بنیان عمومی حکومت خويش، به 

: 1371)ابن اثیر، عبیداهلل بن عبداهلل طاهر داد

و کوشید تا تحريك  (178: 1348، بناکتی ؛18/179

و ناخرسندی طاهريان را در آنچه به دعوی آنها به 

ف ــوقّــافت، متــيیــتعلّق مراسان ــامارت خ

 (.178بی تا: )اصفهانی، کند

تالش عمرولیث برای سرکوبی شورش رافع 

تگاه دس اندازه ایاو، تا ة بن هرثمه و فرونشاندن فتن

ش ـــستان آرامــان و سیــفاری را در خراســص

سبب شد که خلیفه و  (61: 1383)سیستانی، بخشید

اءالنهر، فارس و ماور عهدی نو به امارت خراسان،

کرمان و سیستان به نام او نوشت و ارسال کرد. 

-1345:140،  مرعشی ؛ 15/6670: 1375، )طبری

( تا چند سال امور 143: 1385ی، حسینی منش ؛141

دولت صفاری با عمرو، در ارتباط با خلیفه در مقام 

حتّی از محرم سال  اطاعت و تأيید سپری شد.

ج گزاران ق معتضد درجمع گروهی ازح285

خراسان مکتوبی به واليتداری عمرولیث 

 برماوراءالنهر و عزل اسماعیل سامانی صادر کرد.

 ،اما قدرت عمرو نیز .(15/6692: 1375)طبری،

برای  .مانند حکومت يعقوب، بر شمشیر متّکی بود

اوّل ة قلمرو در درجة او هم نیروی نظامی و توسع

؛ 1/200: 1363)جوزجانی، اهمیّت قرار داشت

حرص و ولع عمرو برای  (.479: 1366، بارتولد

گسترش قلمروی خود به نواحی ماوراءالنهر و 

 ،آن از دربار خالفت، سرانجامة درخواست تأيیدي

وی را در رويارويی با سامانیان که حامیان خالفت 

بودند، قرار داد. با شورش اهالی خراسان و 

از  رهايی برایدرخواست اهالی آن ملك از خلیفه 

حرکت عمرو به سمت  تطاول و تعدّی عمرو، نهايتاً

بغداد، عمرو را برای همیشه از نزديکی با خالفت 

که مردم از وی  سبب آن بود»ت وــدور داش

بس که از نزديکان و خواص  منضجرشده بودند و

خ ـــرو به بلـــد و عمــــا کردنـــاو را ره

 (.292: 1363نرشخی،«)گريخت

غبار ماللی از عمرو در خاطر  خلیفه چون».....

داشت، به امیر اسماعیل درباب منازعه عمرو 

  .منشوری به قلم آورده، مختفی نزد او فرستاد

سال   سان را نزد   ق271در  معتمد حجاج خرا

خود خواند و اعالن و اعالم کرد که عمرولیث را    
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ــده مانند امارت و غیرها           از آنچه به او واگذار شـ

و خراســان را به محمد بن  عزل و نفرين می کند 

ــتور داد تا عمرو را بر      طاهر واگذار نموده و دسـ

  /15: 1375، )طبری   منبرهــا لعن ونفرين کننــد           

 ،ديگر ســویاز  (18/256:  1371ابن اثیر ، ؛6627

امیر اسماعیل سامانی از طرف خلیفه بسیار حرمت  

تا او  فرستاد شد و پیوسته به او نامه و پیغام می  می

:  1381)شــبانکاره ای، و تحريك کندرا علیه عمر

ن   (.2/23 ــتور خلیفه     ة بعد از آن زمی به دسـ جنگ 

فراهم شد و عمرو به دست امیر اسماعیل سامانی      

يان عمر روزگار          پا تا  بار خالفت  تار و در در  گرف

 . (6707-15/6706: 1375، ریــــــــ)طب گذرانید

شینان عمرولیث هم که سر از اطاعت  ــــــانــــــج

سامانی مغلوب و    خلیفه گردانیدند،  سط عمّال  تو

ـ  تحت ح  ،اکمیت دولت سامانی درآمدند)ابن اثیرـ

 (.61:  1383؛ سیستانی،19/20:  1371

سیاست عمرو بسیار زيرکانه بود . او در قدم 

اوّل مخالفت خود را با خلیفه علنی نکرد. او می 

ای که هبا غلب به ويژه ،دانست که مخالفت با خلیفه

عمرو  ةبود، به صالح نیست. رابطبر برادر او يافته 

با دربار خالفت تا مرگ معتمد پیرو موضع ضعف 

و قوّت خالفت بود. خلیفه هر وقت در موضع 

ضعف قرار می گرفت با فرستادن سفیر و دادن 

ة کرد عمرو را از حملوعد و وعید، سعی می

 ةچنان که همزمان با فتن ؛احتمالی به بغداد بازدارد

رالخالفه، موفق امر کرد تا در زنگیان در جنوب دا

دارالخالفه نامه عمرولیث را بر منبرها و دکان ها و 

خانه ها و لواها نوشتند و اسم اورا با نام خلیفه در 

ها شريك کردند. اما به محض باال گرفتن کار خطبه

بعد از باال گرفتن کار امیر  به ويژهسامانیان، 

ای به هــدّت غضب ، نامــماعیل، عمرو از شــاس

رمان حکومت ـــوشت و  از او فــمعتضد خلیفه ن

(و 61:   1383، ستانیــ)سی واستــالنهر خاءماور

خلیفه را تهديد کرد که اگر به اين امر رضا ندهد 

در  ،به ماوراءالنهر خواهد تاخت. معتضد اگرچه

امیر  ،در نهان ،تن به چنین کاری داد اما ،ظاهر

د. رويارويی آن دو اسماعیل سامانی را تقويت کر

عمرو را گرفتار و سبب شد تا خلیفه فرمان جمیع 

 واليات را که در دولت عمرو بود برای او بفرستد

-207: 1380اقبال، ؛318-310: 1363)گرديزی،

210.) 

در  ،دولـت صـفاری   اما بايد اذعـان کـرد کـه   

 ،شکوفايی خـود در ايّـام يعقـوب و عمـرو     ةدور

ه تنهــا بــه زور آفرينشــی نظــامی بــود کــ ،اساســاً

اسلحه و قـدرت شمشـیر برپـا بـود. در حکـايتی      

ــد،      ــی کن ــل م ــم آن را نق ــك ه ــام المل ــه نظ ک

بالـد کـه   يعقوب پیش قاصـد خلیفـه برخـود مـی    

ــه    ــیان ب ــالف عباس ــر خ ــويش را ب ــاهی خ پادش

میــــراث نبــــرده اســــت، بلکــــه از عیّــــاری 

)نظـــام  وشـــیرمردی بـــه دســـت آورده اســـت

 (.23: 1371الملك،

بودند که زور شمشیر تواناتر صفاريان معتقد 

از منشور خلیفه است و هنگامی که رسول خلیفه 

منشور حکومت ماوراءالنهر را برای عمرو بیاورد، 

اين را چه »اين عقیده را آشکارا بر زبان راند که:

خواهیم؟ که اين واليت از دست اسماعیل بیرون 

 «کشــیده نتوان کرد مگر به صدهزار شمشیر

 (.317: 1363)گرديزی،

دولت صفاری به سبب ماهیّت خود هیچ گاه 

نتوانست با قدرت های اطراف از خالفت عباسی 
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گرفته به عنوان بازوی دينی حاکمیت ها و نفوز 

دهقانی واعیان طرفدار خالفت به عنوان پايگاه 

داخلی و مردمی به توافق و سازشی همه سويه 

آنها را فراهم  دست يابد و اطمینان و رضايت خاطر

که به مانند طاهريان بر  ،سازد. هنگامی که سامانیان

داران محلی تکیه داشتند و همواره دهقانان و زمین

با عباسیان راه اطاعت و سازگاری در پیش گرفته 

های خود را به نمايش گذاشتند و بودند، شايستگی

توانستند در برابر صفاريان ايستادگی کنند، به 

عباسی و اعیان ة از سوی خلیف سرعت و سهولت

و اشراف خراسانی مورد استقبال و پشتیبانی قرار 

 گرفتند و منشور حکومت به نام آنان صادر شد

 (. 106،109: 1363، )نرشخی

خود با دهقانان ة دولت صفاری در تنظیم رابط

داران ايرانی و حامیان عباسی آنان توفیق و زمین

ان در انزوا قرار نیافت و به همین دلیل از سوی آن

 گرفت و طرد شد.

فای رفتار صفاريان با خلة نتیجه اين شد که شیو

عباسی، برای تمام دولت های ايرانی پس از آنان، 

هايی مانند آل حتی حکومت .شد و اجرا سرمشق

بويه که ماهیّتی شیعی داشتند، خالفت را به عنوان 

ابزاری مشروعیت بخش در کنار خود حفظ کردند 

لجوقیان که سلطه و استیال بر خالفت پیدا و يا س

ولی درصدد کنار زدن آن برنیامدند. آل بويه  ،کردند

مردم نسبت به مرجعیّت خلیفه، ة از احترام گسترد

ای برای وسیلهة در عراق و جهان اسالم، به مثاب

مشروعیت قدرت خويش استفاده کردند. آنان از 

رت مذهبی اهل سنّت، غاصبان قد ديدگاه صرفاً

ة بودند و برای برخورداری از مشروعیت به هال

 رسمیة سنّی نیازمند بودند؛ اجازة تقدّس خلیف

حکومت را از خلیفه گرفتند و خود را محافظان 

ة بازيچ ،در واقع ،عباسی قلمداد کردند کهة خلیف

 ،ديگر سویاز  (.76: 1375)کرمر، دستشان بودند

های اقعیتعباسیان نیز ناچار شدند با تن دادن به و

آنان رشد کرده ة موجود، قدرت هايی را که بی اجاز

يا به اصطالح ماهیّت استیاليی داشته، به رسمیّت 

بشناسند و سرِ سازگاری با آنان در پیش گیرند. 

تا ماهیّت  کوشیدندحتی انديشمندان اين دوره 

قدرت را توجیه و آن را به عنوان يك اصل در کنار 

رضه کنند . به اصطالح خالفت و دين به جامعه ع

نوعی تعامل بین دستگاه خالفت و سلطنت و 

امرای مستولی ايجاد شود. آنان بخشی از حاکمیّت 

به خلیفه واگذار می  ،به نوعی ،و استقالل خود را

کردند و خود را به سه عمل يعنی حق سکّه، حق 

 ،د وکردنخطبه و پرداخت مالیات سالیانه متعهد می

کردند تا وای خلیفه را اخذ میدر مقابل، عهد و ل

ة وسیله به دولت خود مشروعیت و وجهبدين

قانونی بخشند. کسب اين مشروعیت هم آنان را در 

فرمان راندن بر مردم و هم در رقابت با دولت های 

محلی رقیب ياری می کرد. خلیفه با پس گرفتن 

های محلی و لوای خود از يکی از دولت عهد و

 تا حدودی در افت و خیز اعطای آن به ديگری

آنان نقش داشته است. همان طور که بازپس گرفتن 

فرمان خلیفه از عمرولیث صفاری و اعطای آن به 

امیر اسماعیل سامانی، سهمی در فروپاشی صفاريان 

عباسی ة ( خلیف167: 1376داشت)شجاعی زند، 

حداقل در ظاهر و نظر، همواره حاکمان رسمی 

که مشروعیت  شدنداسالمی محسوب میة جامع

مردم مسلمان نیز ة الهی و سنّتی داشتند و عامّ

 مکلّف به اطاعت بودند. 
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تـوان چنـین قضـاوت کـرد کـه      در نهايت می

همچنــان کــه بــه کــرّات از زبــان خــود يعقــوب  

لیــث و عمــرو بیــان شــد اســاس حکومــت      

ــازوی     ــیر و زور بـ ــدرت شمشـ ــفاری برقـ صـ

ــه ( گذاشــته شــده و اگــر   نظــامی) اســتیال و غلب

در دوره هــای کوتــاهی مــا شــاهد دادن هديــه و 

 گــرفتن عهــد و لــوا بــین طــرفین هســتیم صــرفاً 

ــ ــاه   ة جنب ــفاريان پايگ ــه ص ــا ن ــاهری دارد والّ ظ

ــی   ــت عباســی م ــن و دســتگاه خالف خــود را دي

شناختند و نـه خالفـت عباسـی هـم صـفاريان را      

بــه عنــوان يــك امیــر، نماينــده و جانشــین خــود 

اشتند.صــفاريان در اداره امــور دنیــوی قبــول د  

ــه اســتفاد  ة در آن زمــان هــای انــدك هــم تنهــا ب

ابــزاری از دســتگاه خالفــت مــی پرداختنــد و در 

 هر فرصتی خیال براندازی در سر داشتند.
   
  
 مسلک عیاری و مواریث ملی.2

 مسلك عیاری

سیستان به دلیل موقعیّت سوق الجیشی، جغرافیايی 

 سیاسیی را با اهداف مذهبی و يهاو سیاسی، گروه

آن سرزمین را  ةدرخور گردآورده بود که جامع

تحت تأثیر اعتقادات و خواسته های خود قرار داده 

 ترين اين گروه ها عبارت بودند از:بودند. مهم

: 1371، ابن اثیر نك:) مطوعه و عیاران خوارج،

18/49-50.) 

ستان جزو نیرومندترين گروه ــخوارج سی

، بصره، فارس و خوارج بودند که ابتدا در اهواز

کرمان مستقر شدند و گاهی بر خوارج اين مناطق 

دست يافتند، با نمايندگان و افراد خلیفه 

در زمان خالفت عبدالملك بن مروان  جنگیدند،می

های و از آن زمان سرزمین به سیستان وارد شدند

رد زد و خوة سیستان صحن ،ويژهبه ،شرقی ايران و

و مردم سیستان  خوارج و فرستادگان خلیفه شد

ای جز ورود به صحنه را نداشتند. از اين پس چاره

حکام سیستان مجبور بودند در دو جبهه بجنگند : 

با کفّار در مرزهای شرقی و با خوارج در داخل 

تدريج خوارج قدرتمند شدند و حتی منطقه. به

گاهی با شکست دادن عامل خلیفه، بر سیستان 

: 1366، انتاريخ سیست) مسلط می گرديدند

11،113،118.) 

طوع، به کسانی اطالق ة اما مطوعه از ريش

های نظامی تشکیل شد که داوطلبانه گروهمی

دادند و در ضمن دعوت مردم به دين اسالم، در می

پرداختند و مرزهای اسالمی به جنگ با کفّار می

شد چون اين عمل جهاد در راه خدا محسوب می

ق شده است)همان: نام غازيان نیز برآنان اطال

(. گروهی از مردم سیستان نیز برای 153-155

مقابله با خوارج آن منطقه، دسته های مسلّح تشکیل 

سیستان مشهور شدند. اين گروه ة داده و به مطوّع

بعد از قدرت گرفتن يعقوب لیث صفاری وارد 

های يعقوب سلحشوری سپاه او شدند و در جنگ

عت خلیفه را واجب از خود نشان دادند. مطوّعه اطا

به همین سبب، يعقوب نتوانست از  ،دانستند ومی

نیروی آنان در مقابله با خلیفه بهره گیرد. اما چون 

در سرزمین سیستان گروه مطوّعه و عیّاران، هر دو 

جنگیدند و در بیشتر مواقع با هم علیه خوارج می

شدند. بنابراين، دست کم در اوايل قدرت متحد می

 توان آنان را از هم جدا دانستيان نمیيابی صفار

: 1373،اشپولر ؛50-18/49: 1371)ابن اثیر،

1/308-309.) 
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 ديگری نیز در اين دوره در سیستان گروه

 نام عیّاران يا فتیان يا جوانمردانبه داشت که فعالیت

معروف بودند. عیّاران گروه اجتماعی از مردمان 

ی يو روستاجلد و هوشیار متشکل از افراد شهری 

با آداب و رسوم و تشکیالت خاص که در هنگام 

 )دهخدا، کردندمی یيغوغاها و جنگ ها خودنما

ی چون شجاعت، ذکاوت يعیاری(. خصلت ها ذيل

و جوانمردی داشتند و با هدف تعديل ثروت و 

های برقراری عدالت اجتماعی در راه کاروان

تجاری و در داخل شهر به محل کسب و منازل 

دستبرد می زدند و اموال به دست آمده را با  اغنیا

 کردندرعايت انصاف میان فقرا تقسیم می

معنای لغوی ة (.دربار2/345: 1380)خواندمیر،

هار الشعرای بعیّار هانری کربن به نقل از ملكة کلم

شود که اين کلمه صورت تغییر يافته و يادآور می

ل به ديفارسی است که امروزه تب« ايار»ضبط غلط 

شده و به معنی رفیق و دوست صمیمی است. « يار»

بعد از ورود عرب ها به  .(112: 1363) کوربن،

سیاسی  های اجتماعی وايران، عیّاران در گروه

 ای، منشاء تغییراتی در تاريخمنظم و تعلیم يافته

سیستان و خراسان گرديدند. آنان در مقابل ظلم ها 

 سیان و حکام دستو تبعیضات نژادی امويان و عبا

خلفا به پا خاستند و با دلیری و شجاعت ة نشاند

خود، ضمن زد و خورد با حکام خلیفه ة خاص طبق

ابن  نك:گناه و بی پناه شدند)مدافع مردم بی

 (. 6/401: 1376، مسکويه

عیّاران صاحبان حرفه بودند و در شرايط عادی 

 ،کردند. برای مثالاز آن طريق امرار معاش می

ن ورابنّا. پیشه ب لیث رويگر بود و عمرويعقو

ايرانی از قديم االيام به جوانمردی مشهور بودند. 

ف تعلق اصناة به همین سبب بیشتر عیّاران به طبق

داشتند و از آداب و رسوم و تشکیالت خاصّی 

برخوردار بودند. در قرون نخستین اسالمی، وصول 

جوانمردی و شناخت ماهیّت آن، کمال ة درج

جوانان غالب اصناف ة وب و مورد توجه طبقمطل

وران، کارگران و صوفیان و سپاهیان بوده از پیشه

کار عیّاران در  .(169: 1373، است )زرين کوب

شهرها شبگردی و مقابله با عوامل دولت و 

ثروتمندان برای احقاق حق مظلومان و فقرا بود. 

برخالف گروه ها و فرقه های متصوفه وابسته  ،آنان

نشینی و مرام جوانمردی که سعی در گوشه به

گمنامی داشتند، فعّاالنه در مقابل زورگويان و 

(.يعقوب 1/36: 1378ثروتمندان می ايستادند)صفا،

لیث هم که مؤسس حکومت صفاری است از 

دوران جوانی وارد گروه عیّاران سیستان شده و به 

  1366، تاريخ سیستان) سرهنگی رسیده بودة درج

اری يك ـــآيین اين گروه عیّ (.192،193،197: 

در اين قسمت از سرزمین  ،دگرگونی آرام به ويژه

های اسالمی است که در آنجا قانون رخت بربسته 

طبقاتی، زندگی گروه های ة بود و فقر و فاصل

ای از رنج و درد قرين ساخته محروم را با آمیزه

بود، به سازمانی جديد با هويت غالب سیاسی تغییر 

فرودست جامعه، ة ماهیت می دهد. افرادی از طبق

با هدف مقابله با اوضاع نابسامان و آشفتگی های 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محیط خويش در 

و  پهلوانیة قالب تشکل عیاری با تقويت روحی

 سلحشوری برای رسیدن به اهداف خويش

ام او جزو نة . يعقوب لیث و دارو دستکوشیدندمی

 دهستنمان های عیاری در تاريخ ايران آورترين ساز

الیت فع به سببکه در بستر تاريخی سیستان 
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کردند. از سوی ديگر  ظهورخوارج در اين منطقه 

حکومت نیز که مسئول حفظ نظم و امنیت بود، به 

دلیل ضعف خلفای عباسی در بغداد و حکومت 

طاهريان در خراسان، به هیچ وجه نمی توانست 

را بگیرد. به همین دلیل بود که جلوی اقدام خوارج 

گروه مطوعه از عیاران و داوطلبان تشکیل شد تا 

امنیت مردم را تأمین کنند و با خوارج و ناامنی 

)ابن  ايجاد شده از سوی آنان مبارزه نمايند

پس از چندی همین گروه  .(18/50: 1371اثیر،

 که يعقوب لیث-مطوعه به رهبری صالح بن نصر

از عیاران با وی همکاری  نیز در رهس گروهی

ابراهیم بن حضین القوسی حاکم سیستان -داشت

را که از جانب طاهريان عنوان حکومت داشت، از 

( و 2/105: 1388زرنج بیرون راند)زرين کوب،

گروه مطوعه به رهبری صالح نصر  ،بدين ترتیب

 قدرت را در سیستان به دست گرفتند.

رزه يکی از مشکالتی که گروه مطوعه در مبا

خود با خوارج برای مردم ايجاد می کردند، اين بود 

که آنها نیز مانند خوارج پس از پیروزی در 

زدند و نبردهايشان دست به چپاول و غارت می

ه ب ای ديگرباالخره به همین دلیل، يعقوب و عده

: انــ)هم ن نصرـالح بــار مخالفت با صــاظه

ورد خبرخاستند و پس از نبرد صالح شکست  (106

و متواری گشت. پس از صالح، درهم بن نضر به 

امارت رسید. ولی چون بلند پروازی های يعقوب 

ا شد، بواليت سیستان راضی نمیة که به محدود

)همان:  طبع ماليم و محافظه کار او موافق نیامد

خواست تا يعقوب را محدود سازد ولی  (،107

د و عقوب پیوستنييارانش او را تنها گذاشته و به 

وب يعق با درهم به فرمان يعقوب توقیف شد. مردم

( و بدين 200:  1366،تاريخ سیستان) بیعت کردند

ترتیب يعقوب اولین گام را در رسیدن به قدرت با 

 جستن از فرهنگ عیاری برداشت. بهره

ــا در   ــا اغنی ــارزه ب آری حمايــت از فقــرا و مب

ــی   ــوده آن روز سیســتان فرصــتی طالي فضــای آل

ــا بــه کمــك  بــرای  يعقــوب لیــث فــراهم کــرد ت

ــوب مخــتص مــرام      ــفات و رفتارهــای مطل ص

ــان     ــداقل در می ــتحکم ح ــاهی مس ــاری پايگ عیّ

اقشـار مستضـعف آن    ةمردم سیسـتان و نیـز همـ   

ــابراين،   ــد بنـ ــدا کنـ ــه   دوران پیـ ــه بـ از توجـ

فرودســتان و در کنــارش دلیــری خــاص عیّــاران، 

نفــوذ ة بــه عنــوان دو اســاس مهــم جهــت توســع

ــاير ن  ــه س ــران و ب ــاط اي ــت ،ق ــکیل  ،در نهاي تش

 ســرانجام،حکومــت صــفاری بهــره بــرده شــد. و 

مــی تــوان گفــت کــه اوّلــین پايگــاه مشــروعیت  

بخشـی صـفاری در داخـل همـین گـروه عیّـاران       

ــدرت     ــك ق ــرای ي ــه را ب ــت و زمین ــکل گرف ش

ــدود  ــر از مح ــامی فرات ــان  ة نظ ــتان و خواه سیس

 مقابله با دربار خالفت عباسی فراهم کرد.
 
 ث ملی)تبار وسلسله نسب(مواری

نسب يکی از منابع مهم مشروعیت تبار و سلسله

دن ه است. برشمرنظام سیاسی در ايران باستان بود

های بزرگ به اصل و نسب و انتساب به خاندان

عنوان يك افتخار قلمداد شده و غالبا پادشاهان 

های منتسب کردن خود به خاندان سعی کرده اند با

 . کوروشکنندبزرگ برای خود مشروعیت کسب 

 در منشور خود چنین يادآور می شودکه:

ــرزمین      » هان، سـ پادشــــاه ج منم کوروش، 

ش   سومر،پ  شاه چهارگو سر کمبوجیه،  ة اد جهان، پ

  کوروش، پادشاهة پادشاه بزرگ، پادشاه انشان، نواد
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بزرگ، پادشاه انشان، از اعقاب چیش پیش، پادشاه  

  «پادشاهیة بزرگ، پادشاه انشان، از دودمان جاودان

 (.7: بند  1387)مرادی غیاث آبادی ،

 تبار و نژاد يکی از مبانی ،بینیمهمان طور که می

داليل مهم برای حقانیّت پادشاه و دلیل اصلی و 

حاکمیّت و مشروعیّت او در ايران باستان بوده 

 است.

أثیر به ت ،رسد که اصلِ تبار و نسببه نظر می

از ايران باستان، برای پادشاهان و امرای بعد از 

چنانکه  ؛اسالم ايران نیز ضروری بوده است

هیچیك از سالطین و مدعیان سلطنت ايران در قرن 

اند که نسبت خود را به نوعی سوم و چهارم نبوده

به شاهان و پهلوانان قديم نرسانند. سامانیان معتقد 

بودند که نسب ايشان به بهرام چوبین و از او به 

 1363)نرشخی، رسدمنوچهر پادشاه پیشداديان می

 از پسران بويه بعد .(2/352:  1380؛خواندمیر،82: 

رسیدن به قدرت ، نسب خود را به بهرام گور 

زجاجی   می؛حک2/611: 1363خلدون،رسانیدند)ابن

رسید  جايیغلوّ در اين کار به  (.2/1028: 1383

که مهاجمان خارجی به قدرت رسیده در ايران نیز 

 کردند. مثالًبه جعل نسب برای خود مبادرت می

د را به يزدگرد شهريار سبکتکین نسب خوآل

انی ــــوزجـــ)ج دــانیدنــرسیــم ساسانی

سلجوقیان مدعی بودند که  .(1/226:  1363،

:  1380رسد)خواندمیر،شان به افراسیاب مینسب

2/479 .) 

 

                                                                               
 ادـیر و قبـخسرو واردسـزکی. نباشد عجب زآن که دارد نژاد       1
 دارــردار آن نامـار و کـزگفت      کارــدی آشـب می شـلوّ نسـع 

 در جايی ديگرنويسنده ی شجره الملوك از زبان يعقوب می گويد:
 ژادـاسان بهمن نـکه دارم زس   ـینم به تخـت نیـاکـان به داد    نش

 دـتافتنـبرش تیز  بش  رانـدلی       زنـام   نـژادش  نشـان   يـافتند
 ( 53-52:  1386)صبوری،              

اصل ونسب صفاريان و نحوه بهره  باب اما در

گیری آنها از  اين ابزار ، بدون ترديد آنها نیز از اين 

ب کس ثنی نبودند و در پی يافتن وقاعده مست

هن ها و اساس کمشروعیت و مقبولیت به دنبال پايه

اريخ تاند. چنانکه مؤلف برای اصل و تبار خود بوده
صفاريان نیز  ،کندنقل می (201:1366) سیستان

رساندند.او در کتاب نسب خود  را به ساسانیان می

ن آبتدا به ساسانیان و از اخود نسب صفاريان را 

يعقوب بن لیث بن » رساند.طريق به جمشید می

المعدل بن حاتم بن ماهان بن کیخسرو بن اردشیر 

بن قباد بن خسروپرويز بن هرمز بن خسروان بن 

انوشیروان....بن اردشیر بن بابك بن ساسان...بن 

؛ 201-200)همان :  «1افريدن بن ابتیان بن جمشید

 (. 21: 1383سیستانی، نك:نیز 

اصل ونسب صفاريان چیزی  بابولی در  

 اجدادة دانیم و آنچه که در باربیشتر از اين نمی

يعقوب در بعضی از منابع آمده، شايد ناشی از حس 

اريخ تناسیونالیستی بعضی از مورخین مثل مؤلف 

ريع يابی سو يا با توجه به رشد و قدرت سیستان

او  ةهايی دربارشده افسانه سببيعقوب باشد که 

 کوشششايد  ،از همه بیش ،م رايج شود وبین مرد

خود صفاريان بعد از رسیدن به قدرت و خارج 

وسیله  سیستان باشد تا بدينة شدن از حوز

ايرانیان را کسب کرده باشند. چون ة مقبولیت عامّ

زمان است با بیداری روح ايرانیّت و اين دوره هم

 .  2ايران ةدر جهت تجديد حیات دوبار کوشش

 

                                                                               
 خردمند و دانا و صاف اعتقاد. گران   مايه    مرد   واالنژاد       2

 همین داشتی راز خود درنهان        انـژاد کیـو  بود از نـتبارش چ
 رساند   نژاد  و گهر در جهان      یروانـدبه نوشـرقـن فـکه لیث اب

 رـبه  اوالد  ساسان  افکند مه      پهرـسردان ـن دورگـرباره ايـدگ
 ( 50:  1386)صبوری،    



                              1394بهار و تابستان  (/6دوم )پیاپی  ،شماره/ سال سوم پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دوفصلنامه/  40
 

 

 »نويسد: می ،با احتیاط ،خواندمیر هباردر اين 

در هیچیك از کتب متداوله درباب نسب صفاريان 

روايت صحیحی به نظر اين ذره احقر نرسیده، اما 

نوبتی از شهريار ملکشاه يحیی که در زمان دولت 

میرزا حسین که سال ها والی سیستان  سلطان سعید،

 گفت: نسب من به لیثبود استماع افتاد که می

رسد و لیث به انوشیروان عادل ملحق صفاری می

 (.2/365: 1380)خواند میر،  «گرددمی

 ،بدون ترديد ،تر برای اين کاراما توجیه قوی

سیاسی است. عالقه به ملیّت ايرانی و ة استفاد

مذهب زرتشتی و تاريخ ايران باستان در تمام عهد 

حکومت خلفای اموی و عباسی در حد اعالی 

سیستان به لحاظ  ،شت . عالوه براينخود وجود دا

از نقاطی است که وابستگی  ،تاريخیة گذشت

خاصی با فرهنگ ايران باستان دارد. چنانکه روايت 

ملی و حماسی ايران نیز در اين سامان بیش از ساير 

نواحی محفوظ مانده بود و به عنوان يك نیروی 

بالقوه هر آن امکان ظهور و تجديد حیات داشتند. 

ضعیت ممتاز را صفاريان نیز درك کرده اين و

آنها برای رسیدن به مقاصد خود، بر بستری   .بودند

ه هايی کقرار گرفتند که مهیّای اين کار بود. موج

در طول زمان، از ورود اسالم به ايران آغاز شده 

بودند نیازمند هادی بودند تا سوار بر آنها کشتی 

تجديد  که همانا ،ايرانی را به سر منزل مقصود

حیات دوباره بود، برساند. صفاريان در نسبت دادن 

خود به ساسانیان و چنگ زدن به تاريخ ايران قبل 

 از اسالم در پی راهی برای تجديد حیات ايران و

استفاده از آن به عنوان ابزاری برای  ،تر از آنمهم

 به قدرت رسیدن خود بودند.

 
 

فا صاهلل البته بعضی انديشمندان مانند ذبیح

ت که يعقوب سعی ــت اســمعتقد است که درس

داشت تا نسب خود را به ساسانیان و به جمشید 

اما وی پسر رويگری از اهالی قرنین از  ؛برساند

صر سیستانیان آن عة سیستان بود که مانند هم یقرا

مردی وطن پرست و متعلق به اخالق و آيین ايرانی 

 ثر لیاقت ومشهور عیّاران بوده که بر اة و از دست

شجاعت و مهربانی محبوب ياران و همسلکان 

 (.1/37: 1378،  )صفا خود شد

شايد ادّعای مؤلفانی چون ، اينکه سرانجام

در انتساب صفاريان به  تاريخ سیستانمؤلف 

ث يعقوب لی عمل،ولی در  ،ساسانیان درست نباشد

 ازير ؛دلیل هم نیستثابت کرد که اين ادّعا بی

احیای سنّت ايرانی و مخالفت  برای کوششحداقل 

کار او قرار داشت. ة با خالفت بغداد در سرلوح

يعقوب در قیام خود تنها نظر کشورگیری و 

گشايی نداشت و اگر چنین بود و تنها برای مملکت

 به تحقیقکرد، قدرت خويش کوشش می

های خلیفه را هنگام پیشرفت به جانب استمالت

ه وسیعی که خلیفه ببغداد می پذيرفت و به ممالك 

با همان  شد. اما يعقوب ظاهراًداد راضی میاو می

ای که بعد از او مرداويج زياری داشت و آن نقشه

تشکیل حکومت مستقل ايرانی بود، به بغداد 

گفت که بنای حکومت عباسیان تاخت. او بسیار می

 بر مکر و فريب است.

 ،يعقوب به آيین و رسوم ايرانی ،اين افزون بر

ان زب هتامّ داشت و ب ایعالقه ،اصّه زبان فارسیخ

 شد که وی سببهمین امر  .کردتازی صحبت نمی

به شاعران دستور دهد تا به عربی او را در فتح ها 
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تهنیت نگويند و اين کار را به فارسی انجام دهند 

و اين اقدام رواج شعر فارسی را سبب شد. قدم 

وره سامانی اولیه در اين دوره برداشته شد ودر د

 .شدتکمیل 
 

 مقبولیت عمومی)پذیرش اجتماعی(.3

در مبحث فرهنگ عیّاری ذکر  پیش از اين،چنانکه 

تخار حکومت صفاری در وابستگی به فآن رفت، ا

 فاتی چونــکه با خود ص - ارانــّعیة تیر

خالصه  -ذکاوت و جوانمردی داشتند شجاعت،

 ةوصول به درج (.4/277: 1363)کوهن، شده بود

جوانی از  جوانمردی)عیاری( کمال مطلوب هر

گران و سپاهیان بود. کار آنها رصنف پیشه وران، کا

مقابله با عوامل دولت و ثروتمندان برای احقاق 

 حق مظلومان و فقرا بود. 

صفاريان با پیروی از فرهنگ عیِاری نسبت به 

گیر و در مورد ضعفا صاحب دستان سختقوی

ی سیاست را خود با بیان رهفت بودند. عمرولیث اين

ن وران ساده بود، بديیان و پیشهيکه در خور روستا

پیه اندر شکم بنجشك » عبارت توجیه می کرد که

 تاريخ سیستان« )نباشد، اندر شکم گاو گرد آيد.
يا در خطابی ديگر از وی آمده است  .(268:  1366،

مرغ به مرغ توان گرفتن، و درم به درم گرد »که 

مردان استمالت ه، مر مردان را بتوان ساختن

در نزد تهیدستان و فقراء بسیار قدر  .همان(«)کردن

و منزلت داشتند و پايگاه بسیار مستحکمی از اين 

خود در  زيرا ؛لحاظ برای خود صاحب شده بودند

ر در ايّامی که يعقوب د گرفته بودند. اين فرهنگ پا

م به عدد عیّاران و راهزنان درآمد، در اين مورد ه

شهادت اکثر مورّخین از جادّه انصاف قدم فراتر 

نهاد و در دزدی و راهزنی نیز از رعايت جانب نمی

 دپیچییــرنمــری ســد نظــگی و بلنـــردانـــم

 (. 191:  1380؛ اقبال،370: 1364)مستوفی،

نیز در عدالت و  یستانـــخ ســتاريمؤلف 

 ادادپروری يعقوب و رعايت جانب ضعفا و فقر

و اما اندر عدالت چنان بود که بر »...مثال می آورد: 

خضراءکوشك يعقوب نشستی تنها، تا هرکه را 

بپای خضراء رفتی و سخن خويش را  شغل بودی،

حجاب با او گفتی و اندر وقت تمام کردی، بی

 تاريخ سیستان) «چنانك از شريعت واجب کردی
،1366 :265.) 

تفحّص کار  آن جمله بود و اما اندر غايت بر»

و تجسّس، که روزی برآن خضراء نشسته بود، 

مردی بديد بر سر کوی سینك نشسته و از دور سر 

که آن مرد را غمی است.  بر زانو نهاده، انديشه کرد

تر از آن است که تو گفت ای ملك حال من صعب

توانم گفت، سرهنگی از آنِ ملك هر شب يا هر 

بی خواست آيد از بام،  دوشب بر دختر من فرود

او ، ناجوانمردی همی کند و مرا با او طاقت  من و

يعقوب گفت: برو به خانه شو چو او بیايد  نیست،...

اينجا آی بپای خضراء مردی با سپر و شمشیر بینی 

با تو بیايد و انصاف تو بستاند، چنانکه خدای 

 فرمودست ناحافظان را مرد برفت. آن شب نیامد،

ا سپر و شمشیر آنجا ديگر شب آمد، مردی ديد ب

بود با برفت و بسرای او شد ...و آن سرهنگ اندر 

سرای آن مرد بود. يکی شمشیرتارکش برزد و بدو 

 چون بفروخت پدر نیم کرد و گفت چراغی بفروز،

نگاه کرد يعقوب بود خود به نفس خود، پس اين 

مرد را گفت باهلل العظیم که تا با من اين بگفتی نان 

ا خدای تعالی نذر کرده بودم که و آب نخوردم و ب

 «هیچ نخورم تا دل تو از اين شغل فارغ نکنم
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 )همان(.

داری و توجه به تهیدستان آنچنانکه در مردم

 ،کنندو ديگر منابع تاريخی ياد می تاريخ سیستان

صفاريان توجه خاص داشتند. چون خود از میان 

مردم برخاسته بودند و اصال فعالیّت خود را ة تود

ستاندن حق مظلومان آغاز کرده بودند، در اين با 

اما در قلمروی ايران و  ؛موضع چیزی کم نداشتند

جهان اسالم در آن دوران، مقبولیت مردمی تنها با 

 .شدکانون های قدرت حاصل میة همراهی هم

دار بود. دين بیشترين نقش را در اين راه عهده

يافت که مشروعیت حکومتی مقبولیت مردمی می

نی را صاحب شده باشد و اين جز از طريق نهاد دي

سیاسی ة زيرا در انديش ؛شدخالفت حاصل نمی

سلطنت ة اين دوره حفظ و اجرای شريعت، الزم

بود. چیزی که صفاريان از همان ابتدا علم مخالفت 

فتن با پس گر ،با آن را برافراشتند و در نهايت کار

زير عهد و لوای خالفت، مقبولیت مردمی آنها هم 

سقوط آنها را تسريع کرد.  ،در نهايت ،سؤال رفت و

در کنار دين، يکی ديگر از پايگاه های قدرت در 

اشراف  داران و اعیان واين دوره دهقانان و زمین

ری مسلك صفا بودند که باز با توجه به نوع مرام و

با اين کانون هم سرسازگاری نداشتند و برخالف 

گاه خود را دهقانان و سامانیان و طاهريان که تکیه

داران قرار داده بودند، به اين پايگاه مهم نیز زمین

با فاصله گرفتن از آن  ،در نهايت ،پشت کردند و

داران با خالفت وهمسو شدن منافع دهقانان و زمین

سقوط صفاريان را ة و کانون دين، سرانجام زمین

 .کردندفراهم 

 

 گیریبحث و نتیجه

تــرين کــانون مهــم شــد،چنانکــه در بــاال اشــاره 

ــت   ــه حکوم ــذار در مشــروعیّت بخشــی ب تأثیرگ

زور شمشــیر  قـدرت نظــامی و  محلـی صــفاريان، 

ــتان بــود.   ــاران سیس ــوب بارهــا    عی خــود يعق

ة ايـن شـیو   عباسـی بـر  ة درجواب رسوالن خلیفـ 

ــود.  ــد کــرده ي ــار تأکی صــفاريان  ،درحقیقــت رفت

ــه ــت   پاي ــت و عظم ــه ابهّ ــنّتی شــدند ک ــذار س گ

ــت را  ــتگاه خالف ــه    دس ــد و ب ــؤال بردن ــر س زي

ــتیاليی در    ــت اس ــین حکوم ــوان اول ــ عن ة منطق

ــی در   سیســتان و ــت، نقشــی اساس ــرو خالف قلم

ــت ــدايش حکوم ــز  پی ــت و نی ــن دس ــايی از اي ه

لگدمال شـدن عظمـت دسـتگاه خالفـت عباسـی      

ــتند. ــرام و  داشـ ــورداری از مـ ــن راه برخـ در ايـ

ــه    ــتاويز شــدن ب ــاران سیســتان و دس مســلك عی

داری نـوع تـدبیر و مـردم    تـاريخی و نیـز  ة گذشت

ــات      ــه طبق ــتر متوج ــه بیش ــفاری ک ــدان ص خان

ــود،  ــه ب ــت جامع ــرای   فرودس ــدّت ب ــاه م درکوت

ولـی   ؛آنها مشروعیّتی نیم بنـد فـراهم کـرده بـود    

داری چنانکـه در تــاريخ ايــران و ورنــد حکومــت 

ــت    ــم اس ــرزمین رس ــن س ــداری الزمــ  ،اي ة پاي

ــدتر  ــه کــانون هــای قدرتمن ــد ،چنــگ زدن ب  مانن

ــن و ــدنم دي ــت عباســی و ة اين آن دســتگاه خالف

صــفاريان بــه ايــن  داران اســت.دهقانــان و زمــین

بـا فاصـله    ،درنهايـت  ،پايگاه هـا پشـت کردنـد و   

ــا، ــرفتن از آنه ــ گ ــراهم  ة زمین ســقوط خــود را ف

   .کردند
 

 منابع 
تــاريخ کامــل اســالم و  .(1371ابوالحســن) ابــن اثیــر،
عبـــاس خلیلـــی و ابوالقاســـم ة ترجمـــ .ايـــران
 موسسه مطبوعاتی علمی.. تهران .حالت
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تحريرالحکــام فـی تــدبیر اهــل  . (1994ابـن جماعــه ) 
بـه  . در دارالسلطنه فـی الفکـر االسـالمی    ،االسالم

ــوجی   ــی کوس ــیش و ياسوش ــف اب ــام يوس  .اهتم
 دارالحمراء . :بیروت

ــدون، ــن خل ــدالرحمن ) اب ــوان  .(1363عب ــر و دي العب
ــم و     ــرب و العج ــام الع ــی اي ــر ف ــدا و الخب المبت

مؤسسـه   :تهـران  .ترجمه عبدالمحمـد آيتـی  .البربر
 ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی .

ــکويه،  ــن مس ــی)  اب ــن عل ــد ب ــارب . (1376احم تج
ــم ــی    .االم ــی نق ــامی و عل ــم ام ــه ابوالقاس ترجم
 توس. :تهران .منزوی
ــپولر، ــد ) اش ــران   .(1373برتول ــاريخ اي ــرون ت در ق

جــواد فالطــوری  ة ترجمــ .نخســتین اســالمی 
ــدی  ــر احم ــريم می ــران .وم ــی و    :ته ــر علم نش

 فرهنگی.
دســـتور  .(1364اصـــفهانی، محمـــود بـــن محمـــد)

ــوزراء ــژاد   .ال ــی ن ــا انزاب ــحیح رض ــران .تص  :ته
 امیرکبیر .

سـنی الملـوك   . حمـزه بـن الحسـن)بی تـا(     اصفهانی،
 دارمکتبه الحیاه.: بیروت. ءاالرض و االنبیا
تـــاريخ مفصـــل ايـــران از  . (1380اقبـــال، عبـــاس)

 خیام. :تهران. اسالم تا انقراض قاجاريه
ــد.و.و ــه .( 1366) .بارتولـ ــتان نامـ ــ . ترکسـ ة ترجمـ

 نشر آگاه . :تهران .کريم کشاورز
روضــه  .(1348فخـرا لـدين ابوسـلیمان داود)    بنـاکتی، 

ــابر و   ــواريخ االکــ ــی ا لتــ ــاب فــ ــی البــ اولــ
کوشــش جعفــر   بــه .االنســاب)تاريخ بنــاکتی( 

 انجمن آثارملی. :تهران .شعار
بــه تصــحیح  .(1366مؤلــف گمنــام) تــاريخ سیســتان،

 خاور.ة پديد :تهران  .ملك الشعرای بهار
ــانی، ــدين   جوزجـ ــراج الـ ــن سـ ــدين بـ ــاج الـ منهـ

ــان) ــری  .(1363ابوعمرعثمـ ــات ناصـ ــه . طبقـ بـ
ــی ــالحی حبیب ــای  :تهــران  .تصــحیح عب نشــر دنی

 کتاب .
 .(1385بــن مســعود)حســینی منشــی، محمــد میــرك 

ــانی   ــردوس خ ــاض الف ــرج    .ري ــحیح اي ــه تص ب
بنیــاد موقوفــه  :تهــران  .افشــار و فرشــته صــرافان

 دکتر افشار . 
بـه تصـحیح    .همـايون نامـه   .(1383حکیم زجـاجی ) 

 نشر آثار. :تهران .علی پیرنیا
ــان )   ــن روزبه ــل اهلل ب ــی، فض ــلوك  .(1362خنج س

 .محمـد علـی موحـد   ة تصـحیح و مقدمـ   .الملوك
 خوارزمی.: نتهرا

 .(1380خوانــدمیر، غیــاث الــدين بــین همــام الــدين)
 نشر خیام . :تهران .2ج .حبیب السیر

تصــــــحیح  .مــــــلثرالملوك. (1372) --------- 
 نشر رسا . :تهران .میرهاشم محدث

ــین) ــروعیت» .( 1374رازی، حســ ــن و .مشــ  ديــ
ــه ــم در خاورمیانـ ــعید  .«ناسیونالیسـ ــه سـ ترجمـ

ــان ــ. حجاري ــگ و توســعه ة ماهنام ــماره  .فرهن ش
 . 74خرداد وتیر  .18

ــدی، مرتضــی) ــران  .(1382راون ــاعی اي ــاريخ اجتم . ت
 نشر نگاه . :تهران .2ج

مبــــانی مشــــروعیت در    (.1380زارع، عبــــاس)  
ــران   ــوری اســالمی اي ــران1375-1357جمه  .، ته

 فرهنگ و دانش.ة مؤسس
ــوب  ــن ک ــین) ،زري ــردم   .(1388عبدالحس ــاريخ م ت

 امیرکبیر. :تهران .2ج. ايران
 .ارزش میـــــراث صـــــوفیه  .(1373) --------- 

 امیر کبیر. :تهران
ــالم  .(1363) ---------  ــد از اس ــران بع ــاريخ اي  .ت

 امیرکبیر. :تهران
ملك شاه حسـین بـن ملـك غیـاث الـدين       سیستانی،

ــود،  ــاه محمـ ــن شـ ــد بـ ــاء  .(1383) محمـ احیـ
ــوك ــفوی   »المل ــر ص ــا عص ــتان ت ــاريخ سیس  .«ت

علمـــی و  :تهـــران .تصـــحیح منـــوچهر ســـتوده
 فرهنگی .

ــد) شــبانکاره ــن محم ــی ب ــن عل  .(1381ای، محمــد ب
ــع االنســـاب  ــحیح میرهاشـــم   .2ج. مجمـ تصـ

 امیرکبیر . :تهران .محدث
ــد، علیرضــا )  ــر .(1376شــجاعی زن ــی ومش عیت دين

نشـر تبیـان    :تهـران  .دولت و اقتدار سیاسـی ديـن  
. 

شــــجره  .(1386ناصــــح و ظهیــــر)  ،صــــبوری
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ــوك ــ »المل ــوم سیس ــاريخ منظ ــحیح « تانت ــه تص ب
منصـــور صـــفت گـــل، تهـــران، نشـــر میـــراث 

 مکتوب.
 . 1ج .تــاريخ ادبیــات ايــران .(1378صــفا، ذبــیح اهلل )

 نشر فردوس. :تهران
تــــاريخ  .(1375محمــــد بــــن جريــــر) طبــــری،

ترجمـــه ابوالقاســـم  .طبری)الرســـل و الملـــوك(
 اساطیر. :تهران .پاينده

ــدالرحمن ) ــالم، عبــ ــم  .(1387عــ ــای علــ بنیادهــ
 نشر نی. :تهران  .سیاست

بـــه  .جوامـــع الحکايـــات .(1352عـــوفی، محمـــد )
ــش بــانو مصــفا   بنیــاد  :تهــران .«کريمــی»کوش

 فرهنگ ايران.
ــارد )  ــرای، ريچ ــريج  .(1363ف ــاريخ کمب ــاريخ » ت ت

ترجمــه  .4ج. «ايــران از ورود اســالم تــا ســالجقه
 امیرکبیر. :تهران.حسن انوشه

قـــــدرت، دانـــــش و   .(1383فیرحـــــی، داوود)
 نشر نی . :تهران .در اسالممشروعیت 

ــا(  ــت)بی ت ــیرر، ارنس ــان .کاس ــتة افس ــ .دول ة ترجم
 خوارزمی . :تهران  .نجف دريابندری

ــل) ــد آل    .(1375کرمر،جوئ ــی در عه ــای فرهنگ احی
ــه ــ .بوي ــانی ة ترجم ــايی کاش ــعید حن ــران .س : ته

 نشر دانشگاهی .
ــطفی)  ــان، مص ــروعیت در  . (1378کواکبی ــانی مش مب
موسسـه چـاپ و نشـر    : تهـران .نظام واليت فقیـه 

 عروج.
ة ترجمـ  .آيـین جـوانمردی   .( 1363کوربن، هـانری ) 
 نشر نو . :تهران .احسان نراقی

تـاريخ ايـران   » تـاريخ کمبـريج  . (1363کوهن، کلـود) 
ــالجقه   ــا سـ ــالم تـ ــه  .4ج .«از ورود اسـ ترجمـ

 امیرکبیر. :تهران .حسن انوشه
ــن      ــحاك ب ــن ض ــالحی ب ــعید عب ــی س ــزی، اب گردي

ــود) ــاريخ  .(1363محم ــزیت ــحیح  .گردي ــه تص ب
 دنیای کتاب . :تهران  .عبدالحی حبیبی 

 ،االحکامالســــلطانیه.(1422)ماوردی،ابوالحســــن
 دارالفکر. :بیروت

ــادی،   ــاث آب ــرادی غی ــا) م ــه .(1387رض ــای کتیب ه
 نويد شیراز . :شیراز .هخامنشی

تاريخ . (1345مرعشی،ظهیرالدين بن نصیرالدين)
ن محمد حسی. تصحیح طبرستان و رويان ومازندران

 تهران: موسسه مطبوعاتی شرق. تسبیحی.
تصــحیح  .تــاريخ گزيــده.(1364مســتوفی ،حمــداهلل) 

 امیر کبیر. :تهران .یيعبدالحسین نوا
ــه(. 1380 )---------  ــدی  ظفرنامـ ــحیح مهـ .تصـ

ــران،  ــداينی و ديگ ــران، م ــوم   ته ــگاه عل پژوهش
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

تـاريخ   .(1363نرشخی، ابی بکـر محمـد بـن جعفـر)    
 توس .:تهران. تصحیح مدرس رضوی .بخارا

ــن)  ــام الملـــك طوســـی، ابـــوعلی حسـ  .(1371نظـ
ــتنامه ــعار     .سیاس ــر ش ــر جعف ــش دکت ــه کوش  .ب

 شرکت سهامی کتاب های جیبی . :تهران
 ترجمــة  .اقتصــاد و جامعــه . (1374مــاکس) وبــر،

 تهران: مولی. عباس منوچهری و ديگران.
ترجمــه .دولــتنظريــه هــای . (1371وينســنت،اندرو)

 .1376بشیريه.نشر نی.تهران:   حسین
ة ترجمـــ .البلـــدان .(1343يعقـــوبی، ابـــن واضـــح)

 محمد ابراهیم آيتی. تهران.
 


