بنیانهای مشروعیت حکومت صفاریان سیستان
هوشنگ خسروبیگی / عبداهلل ساجدی



دریافت مقاله94/4/1 :
پذیرش مقاله94/6/20 :

چکیده
تشکیل يك حکومت به شکلگیری مبانی ذهنی و پشتوانة معنايی مورد باور مردم وابسته است .اين
پشتوانه معنايی همان مشروعیّت است .حکومت صفاری ،به عنوان يکی از حکومت های محلی در
حوزة قلمرو خالفت عباسی ،برپاية قدرت نظامی و استیالء پا به عرصة رقابت های سیاسی گذاشت و
پیش درآمدی شد برای حکومت های بعدی ،مانند آل بويه ،که قدرت نظامی را اساس کسب مشروعیّت
سیاسی خود قرار داده بودند .برخالف رسم رايج ،خالفت عباسی را تنها به عنوان يك ابزار و درمانی
موقتی به آن پناه می بردند .البته در کنار قدرت شمشیر ،مسلك عیاری ،مشروعیّت پیشینی(درگذشته)
و نیز مقبولیت عمومی در مشروعیّتبخشی به حکومت صفاری نقش داشته اند .هدف اين مقاله ،به
کمك روش توصیفی-تحلیلی ،شناسايی مبانی مشروعیّت سیاسی حکومت محلی صفاری و تحلیل آنها
در جهت روشن شدن بیشتر ماهیّت سیاسی آن حکومت و میزان وابستگی به هريك از کانون های
مشروعیت بخش است.
کلیدواژه  :مشروعیت،مشروعیت سیاسی،حکومتصفاری ،مشروعیتدينی ،مواريث ملی ،خالفت
عباسی ،مقبولیتعمومی ،حکومتهای محلی

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور .پست الکترونیكkh_beagi@pnu.ac.ir :
 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور( .نويسنده مسئول) .پست الکترونیكa_sajedi@pnu.ac.ir :
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مقدمه
قدرت ،در آغاز ،غا لباً بر مبنای زور و يا ساير فنون

سیاسی است که آن را به مقبولیت ،جنبه قانونی و

تسلط زاده میشود؛ ولی از آويختن به دامان

رسمی يافتن و يا رضايت مردمی و يا در نظام

حقوق و تمسك به قواعد و نظامات ناگزير است.

سیاسی دينی مطابق شرع بودن ،تلقی می کنند.

تجربه های کسب مشروعیت دينی حکومت های

در ايران تســخیر شــده از ســوی اعراب دو

بعد از اسالم ايران از درگاه خالفت،دست آويز

جريان ســـیاســـی توهم با هم پیش رفتند .جريان

شدن به سنت های شهريار ايرانی و در نهايت،

نخ ست از جمله با طاهريان و سامانیان م شخص

پذيرش اجتماعی ،همه از اين قواعد و اصول

میشــود .اينان منشــور امارت و قدرت خويش را

هستند .پس قدرت در مرحلة سلطهگری از همة

از دســـتگــاه خالفــت می گرفتنــد و بنــابراين

وسائل و ابزارهای عملی استفاده می کند و در اين

مشــروعیت ســیاســی شــان ،از جمله ،متکی به

روند قاعده و قانون نمی شناسد .ولی تسلط صرف

م شروعیت دينی د ستگاه خالفت بود.جريان دوم،

موقتی و ناپايدار هدف نهايی قدرت نیست؛ بلکه

تداوم نهضـــتهای ســـیاســـی – اجتماعی،علیه

در آخرين تحلیل می خواهد استقرار نهايی يابد.

اســـتیالی اعراب و دســـت گاه خال فت بود .که،

استقرار زمانی تحقق پذير است که قدرت بتواند

باالخره ،به تأسیس حکومتهای صفاريان سیستان

برای خود حقانیت يا پذيرش اجتماعی دست

وآل بويه انجامید .اينان در ابتدا به دنبال کســـب

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

مشـــروعیت دينی دســـتگاه خالفت نبودند .بلکه

يکی از عوامل حقانیت بوده و اين همان مشروعیت

میکو شیدند تا سنتهای سلطنت پیش از ا سالم

است.

بار ديگر مبنای مشــروعیت ســیاســی قرار گیرد.

امّا خود مشروعیت در لغت به معنای مطابق

درکنار اين،حکومت صفاری م شروعیت سیا سی

شرع بودن است .در فرهنگ سیاسی آن را معادل

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

واژة  Legitimacyبه معنای قانونی و مطابق

شمشیر) را تأيید میکرد .اما اين مبنا در مشروعیت

بودن دانسته اند .مشروعیت به معنای قانونمندی

ســیاســی در ارتباط با خالفت در آن زمان چندان

و حقانیت نظام سیاسی حاکم بر جامعه است که

شکننده می توان ست با شد که نه تنها صفاريان،

نتیجة آن توجیه عقالنی اطاعت مردم از زمامداران

بلکه آل بويه شــیعی مذهب و مســلط بردســتگاه

و اعمــال قـدرت زمــامـداران بر مــردم

خالفت نیز توان مقابله با آن را نداشته باشند.

اســت( نك :وينسنت68 :1371،؛ کواکبیان1378 ،

در ايــن مجــال ،بیشــتر از ايــن وارد بحــث

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

نمی شويم ،تنهـا بـا ايـن فـرض کـه هـر اعمـال

فراگیر در معنا و کاربرد مشروعیت در مکاتب

قــدرتی نیازمنــد يــك عامــل مشــروعیت بخــش

گوناگون وجود ندارد؛ ولی آنچه مد نظر ما در اين

است ،هـدف خـود را بـر شـناخت ايـن عوامـل

تحقیق است همان معنای مصطلح در مجامع

مشــروعیت بخــش در حکومــت صــفاريان قــرار
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می دهیم.

( تاريخ ســـیســـ تان )203 :1366،چنان اســـاس

بنیانهای مشروعیّت حکومت صفاریان (طرح

م ستحکمی را برای آنها در داخل سی ستان فراهم

مسئله )

کرد که مؤسس آن را در آغازکار از هرگونه نیروی

گرفتاری خلفا با ترکان و شورش های خوارج و

حمايتگر خارجی يا فلســفه بافی های حقوقی بی

زنـــگیــان ( نــك :خـوانـدمیـــر 279:1380،؛

نیاز می ســـاخت.يعقوب لیث در موقعیّتی دولت

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

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

مسائل امپراتوری در شرق و غرب آن باز می

اداری و دينی با خلفای عباســـی يا بر افتخارات

داشت و میدان را برای رشد جريانات گريز از مرکز

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

و مخالف با خالفت عباسی بازمی کرد .عباسیان در

نداشت .صفاريان قدرت خود را در درون سیستان

نیمه قرن سوم هجری،به صورت قدرتی صرفا

و به ياری مردم و با بهره گیری از قدرت نظامی

معنوی درآمدند که يارای رويارويی با قدرتهای

بنا کردند و برای کسب آن به هیچ وجه به ديگران

جديد سیاسی-نظامی را نداشتند .موقعیّت مناسبی

نظر نداشتند و اين برای نخستین بار در تاريخ بعد

که اوضاع جغرافیايی سیستان برای فعالیّت های

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

ضد خالفت ،به ويژه برای خوارج ،دراختیار می

بدون پیو ند با قدرت دينی يا طب قات ذی نفوذ

گذاشت،همواره فضای سیاسی ،نظامی و اجتماعی

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

اين منطقه را در بحرانهای شديد و دامنهدار فرومی

صفاريان از ناهنجاری های اجتماعی سیستان سود

برد و اداره ی آنجا را برای کارگزاران خلیفه

جستند و مهار ساير جريان های ســــــــیاسی-

دشـوار میکرد(يعقوبی.)61 :1343،

نظامی ســیستان را نیز در دســت گرفتند.

از نیروهــای فعّال در ايــن دوره ،گروههــای

صفاريان نخستین شکاف عظیم را در تمامیّت

عیّاران بودند که با ياری طبقات فرودست و

قلمرو خالفت عباسی ايجاد کردند.طاهريان از میان

متوسط شهری تشکیالت خود را سازمان دادند و

مالزمان نظامی و اداری خلفا برخاسته بودند .امرای

در يك برنامه ريزی حساب شده برای تصاحب

طاهری ،همانند والت عباسی ،موافق خلفا و نهاد

قدرت در سیستان ،کارگزاران طاهريان را از صحنه

دينی مذهب سنّت بودند؛ اما يعقوب لیث صفاری

های سیاسی و نظامی بیرون کردند و زمینه را برای

قدرتش در سیستان را به ارث يا از طريق وابستگی

تشکیل دولت محلی صفاری فراهم کردند.

اداری کسب نکرد ،بلکه بیشتر تحمیل رژيمی از

ســیاســت های ضــد خارجیگری ،ارتباط با

طريق اشغال نظامی به شمار می رفت .حتی در

محافل مذهبی و سـنّتی و پايبندی به احکام دينی،

مواردی که اقدام به اعطای مناطق به اين امرا

تدابیر مردم گرايانه و ،سرانجام ،وعده های دولت

کردند ،تأيیدشان از سر اکراه بود؛ برای همین بود

صــفاری برای دفاع از مرزهای ســیســتان در برابر

که وقتی رقبايی مانند رافع بن هرثمه و اسماعیل

هجوم بیگان ـ ـگان و افزايش ق ـ ـدرت س ـ ـیستان

بن احمد سامانی سر برآوردند ،خلفا بی درنگ
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منـــشور حــکومت صـــفاريــان را پـــس

.)6404/15:ا ما يعقوب که داع یة ج هان خواری

گــرفتند(شــبانــکارهای 21/2: 1381،؛ نیز نك:

دا شت ،نمیتوان ست به اين قلمرو و زدوخورد با

فـرای.)94 :1363،

خوارج و امیران محلی اکتفا کند و وقتی هرات و

بر همین اساس ،تمام اقشار سیستانی ،به دولت

پوشــنگ را که در دســت طاهريان بود از دســت

صفاری ،نه تنها به عنوان پايان بخش دردهای

ح کّام آنها باز ســـتاند ،برخورد با طاهريان و با

ديرين و همچون يك منجی می نگريستند که آن

خلیفه که طاهريان نمايندة وی محــــــــــ ـسوب

را تجلّی آرزوهای قومی و محلی خويش برای

میشدند ،اجــــــتناب ناپــــــذير بـــــــــود

دستیابی به موقعیّتی برتر در برابر قدرت های

(طبری6440-6439/1375:15،؛زرينکوب :1388،

اطراف خود می يافتند.

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

دولت صفاری نیز به چیزی فراتر از اين نمی

دســتخوش تغییر شــد .آنها تا وقتی که دايرة نفوذ

انديشید  :توسعة قدرت سیستان و جذب ثروت

خود را به ســـیســـتان محدود کرده بودند ،تنها به

های بی شمار به اين منطقه ،هويت اصلی اين

قدرت ن ظامی خود متّکی بود ند؛ ولی وقتی از

دولت بود که برای رسیدن به آن از هیچ کاری

ســیســتان پافراتر گذاشــتند و به مناطق خراســان

فروگذار نکرد و هیچ مرزی را به رسمیت نشناخت

رســیدند به زودی دريافتند که جز از راه همیاری

(تاريخ سیستان.)214-213: 1366 ،

و تأمین خواســته های اعیان ودهقانان خراســانی

مجموعة اين شرايط از صفاريان دولتی نظامی

نمی توان ند به توســـ عة قدرت خود در م قا بل

پديد آورد که ابزار اصلی آن برای تحقّق

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

اهدافش،ارتش بزرگ و قدرتمندی بود که اعضای

به ادامة نفوذ خود در خراسان توفیق يابند .بنابراين

آن در نبردهای گوناگون در داخل ســیستان

می توان گفت که صـــفاريان نیز ،به مانند ديگر

کارآزموده شده و در پرتو آرزوهای قومی و محلی،

حکومت های ايران ،در اين دوره ،اگرچه استیال و

تحرّك و پويايی بسیار يافته بودند .بدنة اصلی اين

غلبه و بهره گیری از قدرت نظامی را اســاس کار

ارتش را عیّاران تشکیل می دادند .

خود و توجیــه گر واقعی اقتــدار خويش می

يعقوب در حوزة سیستان توسعة قدرت خود

دانســـتند ،در ادامة راه ،مجبور به تن در دادن به

را به بهانة دفع خوارج و جنگ با مخالفان اســالم

مبانی و ا صولی ديگر شدندتا بتوانند نفوذ خود را

ســـا مان داد؛ به همین دل یل به هیچ و جه مورد

به لحاظ جغرافیايی توسعه ببخشند و در نزد عامّة

تحريك و خ شم و سوءظن خلیفه قرار نگرفت و

مردم نیز مقبول یّت پیدا کنند .بنابراين ،قبول نظرية

چون پاره ای هدايا به نشــانة اظهار اطاعت به نزد

چندگانگی درمشروعیت حکومت صفاری نیز می

خلیفه فر ستاد ،خلیفه فرمان امارت آن نواحی را با

تواند قابل طرح و بررســـی باشـــد؛ البته نه به آن

حکو مت بلخ و کا بل و ســـیســـ تان برای او

گســـتردگی که در ارتباط با حکومت های ديگر

فرســتاد(ابن اثیر50 /18 : 1371،؛طبـــــری1375،

م ثل ســـلجوق یان وجود دارد.موفق یّت يا عدم
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موفقیّت آنها در اين راه نیز در ادامه بهتر روشـــن

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

خواهد شد.

انعقاد حکومت پادشاهی و امامت می داند .بنیاد
سلطنت در بیشتر حکومت های اسالمی بر اساس

 .1مشروعیت استیالیی

تغلب استوار بوده و تغلّب ،نیز به طور طبیعی ،بر

فاتح نبرد ،همواره در طول تاريخ حق فرمانروايی

عصبیت و نیروی نظامی منبعث از آن متکی بوده

داشــته اســت.آنان در توجــیه حاکمیــت

است .به همین دلیل ،گفته می شود که سلطنت

خويش،پیروزی در جنگ و داشتن قدرت برتر را

بنايی است که غلبه و نیروی نظامی اساس آن را

عامل مشروعیت قلمداد میکردند .عبدالرحمن

تشکیل می دهد؛ سلطان بدون شــمشیر و ارتش

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

متصور نیست .محمود بن محمد اصــفهانی مؤلف

پیدايش دولت ها را بايد در غلبة انسان بر انسان و

دستورالوزراء در ارتباط با مالزم بودن سلطنت و

پیروز شدن و به زير انقیاد درآوردن قبیلههای

غلبه از زبان بهرام گورو منتسب به انديشة

ضعیف تر و ،به طور کلی ،در سلطة زورمندان

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

جستجو کرد .رشد پیشروانه ی قبیله به پادشاهی و

خاك مالیدن بینی سیاستمداران و رعیت و به قهر

پادشاهی به امپراتوری ،چیزی نیست مگر تداوم

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

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

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

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

ديگر می رسد و به آنها زندگی و نشاط می

نخستین بار سوفسطائیان در برابر دولت آرمانی

بخشد»(اصفهانی93 :1364 ،؛ .)206بنابراين

افالطون علم کردند.در نتیجه ،چنانکه مالحظه می

مشروعیت در سلسله های بعد از اسالم ايران ،يك

شود ،بر اساس اين نظريه ،سلطةحاکمان بر مردم،

شرط مقدم و الزم برای تصــاحب حــکومت

حتی اگر با قهر و غلبه صورت گیرد ،در واقع

محسوب نمی شد،بلکه واقعیّت متدرّجی بود که

نمودی از برتری ذاتی آن به شمار می آيد و همین

می بايست با نشان دادن توانايی و استحقاق و

امر،دلیل مشروعیت حاکمیت آنهاست.

باالخره پیروزی بر ديگرمدعیان تاج وتخت به

ابن جماعه صراحتاً اعالم می کند که تشکیل

اثبات برسد .از اين رو ،مشروعیت اين حکومت ها

دهندة حکومت صرفاً قدرت نظامی است.اگر

عالوه بر اتکای بر دين ،نسب پادشاهی ،سنّت و

سلطان به زور قدرت را کسب کرد ،حتی اگر

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

قوانین شريعت را نداند و ظالم،فاجر و فاسق هم

بستگی بسیار داشت .به همین دلیل با بروز ضعف

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

و فتور در پايه های اقتدار سیاسی و صولت

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

نظامی،به کلّی زايل يا مورد تشکیك واقع

 .1اخذت سرير الملك بالقهر منکم علی رغم هنف من مسوس و
سائس يصیب عقابی معشرا فیبیرهم و ينعش قوما آخرين نوالی
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می شدند .مشروعیتی که از ناحیة شمشیر حاصل

خالفت ،به ناچار ،طاهر ذوالیمینین را به عنوان امیر

می شد در تمام دوران مورد بحث و حتی بعد از

و حاکم آن ديار منصوب کردند .اين اقدام در

آن ،احیاء کننده و در همان حال زايل کنندة هر نوع

حقیقت زمینة نخستین سلسلة مستقل را در قلمرو

مشروعیت ديگر به شمار می رفت.

خالفت فراهم کرد .به طوری که ،در پايان حکومت

تنها پادشاه و سلسله مسیطر و پیروز بود که

طاهری شاهد حضور حاکمانی هستیم که نه تنها

فرصت می يافت مشروعیت های ديگری را برای

از جانب خلیفه به نیابت آمده بودند ،بلکه قدرت

دولت خويش دست و پا کند و بر قوام و اقتدار

سیاسی خود را با تکیه بر غلبه نطامی به دست

حاکمیتش بیفزايد( .نك :رازی :1374،صفحات

آورده بودند(ابن خلدون.)627/3 : 1363،

متعدد)

انديشة اسالمی با افتادن در معمای دوگانة هرج

در دورة دوم عباسیان ،به رغم تأکید خلفای

و مرج و آشوب و يا سلطنت متغلّب و در پی

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

ضعف خالفت و عدم کنترل کافی ،در غیاب راه

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

حل سومی برای رهايی از اين بن بست ،به ناگزير

اينکه مبنای معنوی ،دينی ،سنّتی و قبیله ای

برحضور استیاليی سلطان رضايت داد ه بود و در

مشروعیت خالفت اسالمی از میان رفت ،حکومت

نظر و عمل ،راه بی پايان اقتدار را تجربه کرد .همین

ها برای بقای خود به چیزی جز شمشیر نمی

اجبار خود نوعی مشروعیت را برای اين نوع

توانستند استوار و پابرجا باشند  .از خالل همین

حکومت ها سبب شد.وقتی انديشمندانی مانند

تحوالت سیاسی بود که انديشة استیال وارد انديشة

روزبهان خنجی يکی از اسباب انعقاد پادشاهی و

سیاسی مسلمانان شد و افرادی چون ماوردی سعی

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

تمام می کردند تا آن را در کنار ساير حکومت ها

) 82و يا ابن جماعه اطاعت از چنین سلطانی را

مشــروع قلمداد کنند (ماوردی:1422،صــفحات

برای حفظ يکپارچگی و اجتماع کلمة مسلمانان

متعدد).در عمل و نظر سیاسی مسلمانان روندی

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

غالب شد که مبنای حکومت را استواری آن بر

قائل به پذيرش عنوان سلطان مشروع برای اين نوع

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

حکومت ها هستند ،پس می توان به انديشة سیاسی

بین خالفت و سلطنت اسالمی به شمار می رود.

حاکم بر اين دورة تاريخ ايران و اسالم دست يافت.

خلفای عباسی که خود آشنا به وضع سیستان

البته روشن است که اين طرز تفکر از جانب

و خــراســان و ماوراءالنهر بودند ،اين نظريه را

انديشمندان سنّی وابسته به خالفت عباسی ارائه

پذيرفته بودند که ديگر ايران را نمی توان از بغداد

میشود.اين طرز تفکر اما در اين طرف ،يعنی در

اداره کرد و در انديشه بودند راهی برای همکاری

میان ايرانیان ،با نگاهی بسیار عمیق تر نگريسته می

میان بغداد و خراسان و حفظ ظاهر خالفت پیدا

شود.

کنند.در نتیجه برای آرام کردن اوضاع شرق

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

سلطه کشید و در ادامه به قصد کرمان حرکت کرد

يعقوب،به عنوان بنیانگذار سلسلة صفاری به استیال

(گرديزی .)309-304 :1363،همان طور که قبال

بود ،همواره میان او و دستگاه خالفت کشمکش

گفتیم ،يعقوب و خوی دنیاگیری او به همین

وجود داشت.صفاريان تنها دولت نیمه مستقل

سرزمین سیستان راضی نمی شد؛ در فکر آن نیز

شرقی بودند که به جنگ رودرو با دستگاه خالفت

بود که با نشان دادن اطاعت خود نسبت به خلیفة

وارد شدند .حتی سلسلة شیعی بويه نیز که به

بغداد-که البته در مورد حکومت صفاری و شخص

تصرف بغداد اقدام کرد ،هیچ گاه به مقابلة مستقیم

يعقوب فقط جنبة ابزاری و کوتاه مدّت داشت -هر

با دستگاه خالفت مبادرت نکرد .به همین دلیل هم

چند در ظاهر هم باشد ،تأيید خالفت را به همراه

تا به آخر نتوانستند مستمر عهد و لوای خالفت

واگذاری ممالك متصرفی و القاب و عناوين برای

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

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

يعقوب لیث از زمانی که امارت سیستان را به

بعد از هر پیروزی ،هدايايی نیز به دربار خالفت

زور شمشیر خود و عیاران گرفت تا زمانی که زنده

ارسال مــیکرد .ســپس متــوجه کرمــان و

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

فــارس گرديد(مستوفی329-327: 1364،؛ ابن

رفتار عیاری خود ،بعد با خوارج ،و آنگاه با

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

طاهريان و عاقبت نیز با خلیفة بغداد درگیر شد

را جدّی گرفت و بعد از حرکت او به سمت کرمان

ابـــن

و فارس به او متذکّر شد که به همین مقدار واگذار

(نك:

ســیستانــی1383،

60-59:؛

اثیـــر/18 :1371،صفحات متعدد).

شده بسنده کند.

2

مؤلف شجره الملوك از زبان يعقوب زور و

محمد بن طاهر به عنوان نايب خلیفه،

غلبه را پايه و اساس تأسیس حکومت صفاری

حکومت ســیستان را به يعقوب واگذار کرد اما

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

يعقوب ،هوای تســـخیر خراســـان را در سر

خارجی را به سال 251ق در جنگی شکست داد و

داشت .سرانجام در سال 295ق و به داليل واهی ،

بقايای نیروهای وی را به سپاه خود ملحق

به نیشابور يورش برد و بدون درگیری جدی بساط

ساخت.صالح بن نضر رفیق عیّار وی نیز از او

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

شکست يافت و بدين سیستان آرامش يافت و زير

 .)120قدرت و سلطة نظامی يعقوب در آن دوران

سلطه يعقوب قرار گرفت .سپس هرات را به زير

در سرزمین خراسان و سیستان زبانزد بود .ابراهیم

 .1که ملك نیاکان خود سر به سر

بگیرم به نیروی زور و هنر

ز کرمان به اصـطخر بنهاد روی

که تختنیـاکـان بدش آرزوی

نخست از خوارج بپرداخت جای

که روبه ندارد بری شـیرپای

خلیـفه چو آگـاه شـد از کار آن

بتـرسـید از بخـت بیـدار آن

به عزم خراسان برآراسـت کار

 .2ورا داده ام کشـور ســیستان

فزونی چوجوئیدر اين بوستان

دگر ره به ملك هری پر زکیـن

روان شد شهنشـاه پاکیزه ديـن

بـفرمــود منـشـور زابلسـتان

همـان بلخ نامـی و کابلسـتان

وزآن جا روان شدبه کرمان زمین

پی جستـن نام و تاج و نگیـن

ز زابل چودل جمع شد شهريار

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

به دستور معتمد درپی تسلط يعقوب بر

خطاب به محمد بن طاهر چنین می گويد ... « :اين

خراسان و پايان دادن به عمر طاهريان ،حجاج

مرد حرب هیچ نبايد ،که سپاهی هولناك دارد و از

خراسان ،ری ،طبرستان و گرگان جمع و احضار

کشتن هیچ باکی ندارد ،و بی تکلّف و نگرشی همی

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

حرب کند و دون شمشیر زدن هیچ کاری ندارد.

صفار را امیر خراسان نکردم و گرفتاری و عزل

گويی که از مادر حرب زاده اند و خوارج با او همه

محمد بن طاهر به دستور و امر او نبوده است»(ابن

يکی شدهاند و به فرمان اويند ،صواب آن است که

اثیر.)141/18 : 1371،

او را استمالت کرده آيد تا شرّ او و آن خوارج بدو

مؤلف تاريخ ســیستان در ارتبــاط با اعتقاد

دفع باشد و مردی جدّ است و غازی طبع .پس

يعقوب نسبت به خالفت بغداد مینويسد« :يعقوب

محمد چون آن بشنید ،رسوالن فرستاد و هديه ها

بسیارگفتی که دولت عباسیان بر غدر و مکر

و منشور سیستان و کابل و کرمان و پارس او را

بناکردهاند ،نبینی که با بوسلمه و ابومسلم و آل

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

برامکه و فضل سهل با چنان نیکويی که ايشان

يعقـوب پــس از آنکـه بــر محمـد بــن طــاهر

اندرآن دولت بود ،چه کردند؟ کسی مباد که بر

چیره شد ،از طـرف خلیفـه بـه او دسـتور دادنـد

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

کــه ملــك را بــه طاهريــان بــاز گردانــد ،ولــی

ماهیت حکومت صفاری ،به ويژه بعد از واقعة

يعقوب به فرمـان خلیفـه وقعـی نگذاشـت و بـه

تسلط يعقوب بر خراسان و آنچه که بین او و

تحکــــیم موقعیــــت خــــويش در خراســــان

خراسانیان گذشت ،کامال مشخص و آشکار می

پرداخــت .در ايــن موقــع طاهريــان خلیفــه را بــه

شود.2

عــزل يعقــوب برانگیختنــد ،يعقــوب در مقابــل
اين اقدام به سوی بغداد لشکر کشید.1

يعقوب پس از تسلط بر نیشابور ،وقتی که
خلیفه وی را از اين کار بر حذر داشت و مردمان

بارتولد مؤلف ترکستان نامه معتقد است که

نیشابور از او عهد ولوای خلیفه خواستند ،دستور

يعقوب بدون آنکه برای اجرای اعمال خويش به

داد تا مردمان جمع گردند و چنین گفت « :چون

سفسطه های قضايی متوسّل شود ،حقوق خويش

گفتند که يعقوب عهد و منشور امیرالمؤمنین ندارد

را فقط بر شمشیر مبتنی ساخت( بارتولد: 1366 ،

و خارجی است ،پس حاجب را گفت رومنادی کن

.)473

تا بزرگان و علما و فقها نیشابور و رؤسای ايشان

 .1چو سلطانی و کامرانی بیافت

سراز طوق فرمان يزدان بتافت

گرت هست منشور برمن نمای

وگرنه به زودی بروپس به جـای

نهاد از خراسـان به بغدا روی

دل بی وفا گـشته بیداد جوی

چو بشنید پیغام او شرزه شـیر

بگفتـا کـه منشـور مـردی دلیـر

زيعـقوب و آن لشـکر بـی نـظیر

به غايت بترسـید فرزانه میر

بود تیغ و زوبین و دشت نبرد

بـرآوردن از جـان بدخواه گـرد

بگفتاينوبگرفت تیغش بهدست

چوآشفته شیر و چو پیـالن مسـت

که اين تیغ منشوردين من است

به روز جوانـیگزيـن من اسـت

(زجاجی)773 :1383،
 .2ز راه خلیفه گذشتن صـواب

نباشـد سزاوارت ای کامیـاب

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

شــمشــیرش را عهد و لوای خود معرفی کرده بود

عرضه کنم .حاجب فرمان داد که تا منادی کردند

(گردي ـــزی309 :1363 ،؛خ ــواند می ــر:1380 ،

به امداد همه بزرگان نیشابور جمع شدند و به درگاه

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

آمدند و يعقوب فرمان داد تا دوهزار غالم همه

بغداد نیز بعد از ســـلطة يعقوب بر ســـیســـتان و

سالح پوشیدند و بايستادند و هريك سپری و

خراســان ومازندران در هراس بود و برادر معتمد،

شمشیری و عمودی سیمین يا زرّين به دست؛ هم

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

از آن سالح که از خزانة محمد بن طاهر برگرفته

يعقوب ردّ اين اح سان کرد .با ايلچی گفت که :به

بودند .بنشابور ،و خود به رسم شاهان بنشست و

صـــا حب خود بگو که من در باب اين م ما لك

آن غالمان در دو صف پیش او بايستادند .فرمان

م شکور و ممنون شم شیر خود ه ستم ،من شور را

داد تا مردمان اندر آمدند و تیغ يمانی به دست میان

برای کســانی نگه دارد که قبول اين منّت از وی و

و دستاری مصر اندران پیچیده بیاورد و دستار از

يارای مقابلت با من ندارد ولی وقتی که يعقوب

آن بیرون کرد و تیغ پیش يعقوب نهاد ،و يعقوب

برای دومین بار ق صد ت صرف کرمان و فارس کرد

تیغ برگرفت و بجنبانید .آن مردمان بیشتر بیهوش

و از آنجا عازم خوزســتان شــد ،موفق با ســپاهی

گشتند .گفتند مگر به جانهای ما قصدی دارد.

مستعد در ديرالعاقول با سپاه يعقوب روبرو شد و

يعقوب گفت تیغ نه از بهر آن آوردم که به جان

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

کسی قصد دارم ،اما شما شکايت کرديد که يعقوب

يعقوب به خ ـوزس ـ ـتان گ ـ ـريخت ( تاري ـ ـخ

عهد امیرالمؤمنین ندارد ،خواستم که بدانید که دارم

ســــــ ـیستان232: 1366 ،؛ طبــــــ ـری:1375 ،

مردم باز زجای خود باز آمدند ،باز گفت يعقوب،

 6480-6450/15؛ بـــناکتی .)175 :1348 ،

«امیرالمؤمینن را به بغداد نه اين تیغ نشاندست؟

يعقوب پس از آن سپاهی جمع کرد و باز روی

گفتند« :بلی»  ،گفت « :مرا بدين جايگاه نیز هم اين

به بغداد نهاد .معتمد ،معتمدی به رسالت نزد او

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

فرستاد ،پیغام داد که «در آن نوبت کمال قدرت

پس فرمان داد تا هر چه از آن مردمان از جمله

حضرت عزّت اعجاز حضرت رسالت را مشاهده

طاهريان بود ،دربند کرد( ».تاريخ سیستان: 1366 ،

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

223-222؛ گرديزی309:1363،؛ خواندمیر:1380،

خراسان آوری و به سلطنت آن مملکت قناعت

344/2؛ راوندی)206 /2 :1382،

نمايی » (حسینی منشی142 :1385 ،؛ سیستانی

نه تنها محمد بن طاهر به هراس آمده بود و

 .) 65: 1383،جواب يعقوب باز روشنگر ماهیّت

خود ابراهیم بن صــالح مروزی را به رســالت نزد

حکومت صفاری است آنجا که گفت « :من رويگر

يعقوب فرســـتاد و خطاب به او گفت که اگر به

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

فرمان امیرالمؤمنین آمدهای ،عهد و من شور عر ضه

درجه رسانیدهام و داعیه چنان دارم که تا خلیفه را

کن تا واليت به تو ســـپارم و يعقوب در جواب

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

عوام حتی نسب نامة آنها را به ساسانیان منسوب

رويگری برقرار است (خـواند میر347 : 1380،؛

نمايند – .نسب نامه ای که در تاريخ سیستان نیز

سیستانی60:1383،؛ خواندمیر.)110 : 1372،

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

ذکر میکنند که خلیفه وقتی رسوالنی خدمت

نمی تواند صحت آن را تضمین کند .اما تفاوتی

يعقوب فرستاد ،يعقوب مريض شده بود ،حکم داد

اساسی بین صفاريان و دولت ساسانی وجود

تا شمشیر و قدری نان خشك و پباز نزد او

داشت؛ دولت ساسانی حکومتی با صفت ويژة

گذاشتند .چون رسوالن نزد وی آمدند ،گفت :با

توهمان بودن دين و سیاست بود ولی ،صفاريان بر

صاحب خود بگويید که اگر من زنده بمانم ،اين

خالف آنها ،جنبه های مذهبی و وابستگی به

شمشیر مابین ما حکم خواهد کرد.

نمايندة واقعی آن در آن دوره ،يعنی خالفت

يعقوب نه تنها با سلطة خلفا مخالف بود ،بلکه

عباسی ،را به همراه نداشتند تا آن را مانند ساسانیان

با نفوذ زبان عربی در محیط ايران نیز موافق نبود؛

به نزد عامّة مردم ديرپا سازد .درست است که

چنانکه درپی پیشرفت هايی که در خراسان نصیب

فرمان خلیفه گه گاه -و غالباً در دورة عمرولیث-

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

امارت آن را برای مخالفان توجیه می کرد ،اما تکیه

خواندند ،يعقوب به معنی آنها پی نبرد و خطاب به

آنها بر نیروی شمشیر خويش بود مخصوصا که

محمد بن وصیف دبیر رســايل خود گفــت کـه:

هرگز بین آن ها با دستگاه خالفت تفاهمی طوالنی

« چیزی که من درنیابم چرا بايد گفت؟ پس محمد

برقرار نشد .يعقوب خود بارها گفته بود که بر

بن وصیف شعر پارسی گفتن گرفت و شعر پارسی

عباسیان اعتماد نیست ،چرا که بنای کار آنها بر غدر

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

و حیله است .همین طرز تلقی او از دستگاه

چون عجم برکنده شد و عرب آمدند ،شعر میان

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

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

سامان متمايز می کند .برخالف آنها که بیشتر متّکی

به اين ترتیب ،يعقوب نه تنها به نفوذ سیاسی

به خاندان های دبیران و دهقانان و اعیان بود،

خلیفه پايان داد و استقالل سیاسی ايران را تإمین

امارت صفاريان ،امارت طبقه های روستايی و پیشه

کرد ،بلکه زبان ملی ايرانیان ،يعنی لهجة دری را،

وری بود که در شورش های مطوّعه و عیّاران

جانشین زبان عربی کرد و اين عمل شجاعانة او

برضد طبقات عالی منسوب به دستگاه خالفت

را ،بعدها ،سامانیان نیز دنبال کردند.

حضور داشتند (زرين کوب.)122/2 :1388 ،

به هرحال ،دولت صفاری اولین قدرتی بود که

عمرو لیث نیز که پس از مرگ يعقوب جانشین او

بعد از سقوط مداين بار ديگر ايرانیان را از طريق

شد ،مانند برادر خود ،به سروری خالفت عباسی

غلبه (امارت استیال) بر قسمتی از سرزمین خويش

کمترين اعتقادی نداشت .ولی به احتمال بسیار با

حاکم کرد .همین نکته سبب شد که حکومت آنها

توجه به تجربة يعقوب لیث و مشکلی که در نزد

دنبالة دولت برباد رفتة ساسانی تلقی شود و تخیّل

عامّة مردم حکومت صفاری به اين لحاظ داشت،
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سازش موقت را با دستگاه خالفت صرفاً به حکم

عهدی نو به امارت خراسان ،ماوراءالنهر ،فارس و

مصالح سیاسی دنبال کرد .نام خلیفه را در سکّه و

کرمان و سیستان به نام او نوشت و ارسال کرد.

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

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

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

141؛ حسینی منشی )143 :1385 ،تا چند سال امور

وسیستان مستقل بود .اما به هر حال ،شیوة او با کار

دولت صفاری با عمرو ،در ارتباط با خلیفه در مقام

يعقوب و نوع رابطه ای که با دستگاه خالفت

اطاعت و تأيید سپری شد .حتّی از محرم سال

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

285ق معتضد درجمع گروهی ازحج گزاران

فوت يعقوب بالفاصله در نامهای که به خلیفه

خراسان مکتوبی به واليتداری عمرولیث

نوشت ضمن اعالم وفات يعقوب ،در حق خلیفه

برماوراءالنهر و عزل اسماعیل سامانی صادر کرد.

اظهار ســـمع و طاعـت کـرد (طبـــری:1375 ،

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

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

مانند حکومت يعقوب ،بر شمشیر متّکی بود .برای

آنچه متــعلّق به يعقوب بود ،با عنــوان صـاحب

او هم نیروی نظامی و توسعة قلمرو در درجة اوّل

شــرطهی بــغداد و ســامــرّاء به وی واگــذار

اهمیّت قرار داشت (جوزجانی200/1 :1363،؛

کرد (نرشخی .)292 :1363،عمرو هم پرداخت

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

سالیانه بیست میلیون درهم به خزانة خلیفه را تعهد

گسترش قلمروی خود به نواحی ماوراءالنهر و

کرد و تصدّی شرطة بغداد و سامرّاء را (تاريخ

درخواست تأيیدية آن از دربار خالفت ،سرانجام،

سیستان234 :1366 ،؛ سیستانی )60 :1383،هم که

وی را در رويارويی با سامانیان که حامیان خالفت

پیش از آن به طاهريان تعلّق داشت برای جلب

بودند ،قرار داد .با شورش اهالی خراسان و

رضايت طاهريان و دلداری از آنها و نیز خرسندی

درخواست اهالی آن ملك از خلیفه برای رهايی از

طرفداران آنها در خراسان و ديگر نقاط و از آن

تطاول و تعدّی عمرو ،نهايتاً حرکت عمرو به سمت

طرف تقويت بنیان عمومی حکومت خويش ،به

بغداد ،عمرو را برای همیشه از نزديکی با خالفت

عبیداهلل بن عبداهلل طاهر داد (ابن اثیر:1371،

دور داشــت و«سبب آن بود که مردم از وی

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

منضجرشده بودند و بس که از نزديکان و خواص

و ناخرسندی طاهريان را در آنچه به دعوی آنها به

او را رهـــا کردنــــد و عمـــرو به بلـــخ

امارت خــراسان تعلّق مــیيــافت ،متــوقّــف

گريخت»(نرشخی.)292 :1363،

کند (اصفهانی ،بی تا.)178:
تالش عمرولیث برای سرکوبی شورش رافع
بن هرثمه و فرونشاندن فتنة او ،تا اندازه ای دستگاه

«.....خلیفه چون غبار ماللی از عمرو در خاطر
داشت ،به امیر اسماعیل درباب منازعه عمرو
منشوری به قلم آورده ،مختفی نزد او فرستاد.

صــفاری را در خراســان و سیــستان آرامـــش

در سال 271ق معتمد حجاج خرا سان را نزد

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

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

اســماعیل ،عمرو از شــدّت غضب  ،نامــهای به

عزل و نفرين می کند و خراســان را به محمد بن

معتضد خلیفه نــوشت و از او فـــرمان حکومت

طاهر واگذار نموده و دســـتور داد تا عمرو را بر

ماوراءالنهر خــواست (سیــستانی )61 : 1383،و

منبرهــا لعن ونفرين کننــد (طبری/15 :1375 ،

خلیفه را تهديد کرد که اگر به اين امر رضا ندهد

6627؛ ابن اثیر  )256/18 : 1371،از ســوی ديگر،

به ماوراءالنهر خواهد تاخت .معتضد اگرچه ،در

امیر اسماعیل سامانی از طرف خلیفه بسیار حرمت

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

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

اسماعیل سامانی را تقويت کرد .رويارويی آن دو

را علیه عمرو تحريك کند (شــبانکاره ای: 1381،

عمرو را گرفتار و سبب شد تا خلیفه فرمان جمیع

 .)23/2بعد از آن زمینة جنگ به دســـتور خلیفه

واليات را که در دولت عمرو بود برای او بفرستد

فراهم شد و عمرو به دست امیر اسماعیل سامانی

(گرديزی318-310 :1363،؛ اقبال-207 :1380،

گرفتار و در دربار خالفت تا پايان عمر روزگار

.)210

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

اما بايد اذعـان کـرد کـه دولـت صـفاری ،در

جــــ ـانــــ ـشینان عمرولیث هم که سر از اطاعت

دورة شکوفايی خـود در ايّـام يعقـوب و عمـرو،

خلیفه گردانیدند ،تو سط عمّال سامانی مغلوب و

اساس ـاً ،آفرينشــی نظــامی بــود ک ـه تنهــا بــه زور

تحت ح ــاکمیت دولت سامانی درآمدند(ابن اثیر،

اسلحه و قـدرت شمشـیر برپـا بـود .در حکـايتی

20/19 : 1371؛ سیستانی.)61 : 1383،

کــه نظــام الملــك هــم آن را نقــل مــی کنــد،

سیاست عمرو بسیار زيرکانه بود  .او در قدم

يعقوب پیش قاصـد خلیفـه برخـود مـیبالـد کـه

اوّل مخالفت خود را با خلیفه علنی نکرد .او می

پادشــاهی خــويش را بــر خــالف عباســیان بــه

دانست که مخالفت با خلیفه ،به ويژه با غلبهای که

میــــراث نبــــرده اســــت ،بلکــــه از عیّــــاری

بر برادر او يافته بود ،به صالح نیست .رابطة عمرو

وشـــیرمردی بـــه دســـت آورده اســـت (نظـــام

با دربار خالفت تا مرگ معتمد پیرو موضع ضعف

الملك.)23 :1371،

و قوّت خالفت بود .خلیفه هر وقت در موضع

صفاريان معتقد بودند که زور شمشیر تواناتر

ضعف قرار می گرفت با فرستادن سفیر و دادن

از منشور خلیفه است و هنگامی که رسول خلیفه

وعد و وعید ،سعی میکرد عمرو را از حملة

منشور حکومت ماوراءالنهر را برای عمرو بیاورد،

احتمالی به بغداد بازدارد؛ چنان که همزمان با فتنة

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

زنگیان در جنوب دارالخالفه ،موفق امر کرد تا در

خواهیم؟ که اين واليت از دست اسماعیل بیرون

دارالخالفه نامه عمرولیث را بر منبرها و دکان ها و

نتوان کرد مگر به صدهزار شمشیر کشــیده»

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

(گرديزی.)317 :1363،

خطبهها شريك کردند .اما به محض باال گرفتن کار

دولت صفاری به سبب ماهیّت خود هیچ گاه

سامانیان ،به ويژه بعد از باال گرفتن کار امیر

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

حکومت را از خلیفه گرفتند و خود را محافظان

دهقانی واعیان طرفدار خالفت به عنوان پايگاه

خلیفة عباسی قلمداد کردند که ،در واقع ،بازيچة

داخلی و مردمی به توافق و سازشی همه سويه

دستشان بودند (کرمر .)76 :1375،از سوی ديگر،

دست يابد و اطمینان و رضايت خاطر آنها را فراهم

عباسیان نیز ناچار شدند با تن دادن به واقعیتهای

سازد .هنگامی که سامانیان ،که به مانند طاهريان بر

موجود ،قدرت هايی را که بی اجازة آنان رشد کرده

دهقانان و زمینداران محلی تکیه داشتند و همواره

يا به اصطالح ماهیّت استیاليی داشته ،به رسمیّت

با عباسیان راه اطاعت و سازگاری در پیش گرفته

بشناسند و سرِ سازگاری با آنان در پیش گیرند.

بودند ،شايستگیهای خود را به نمايش گذاشتند و

حتی انديشمندان اين دوره کوشیدند تا ماهیّت

توانستند در برابر صفاريان ايستادگی کنند ،به

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

سرعت و سهولت از سوی خلیفة عباسی و اعیان

خالفت و دين به جامعه عرضه کنند  .به اصطالح

و اشراف خراسانی مورد استقبال و پشتیبانی قرار

نوعی تعامل بین دستگاه خالفت و سلطنت و

گرفتند و منشور حکومت به نام آنان صادر شد

امرای مستولی ايجاد شود .آنان بخشی از حاکمیّت

(نرشخی.)106،109 :1363 ،

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

دولت صفاری در تنظیم رابطة خود با دهقانان

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

و زمینداران ايرانی و حامیان عباسی آنان توفیق

خطبه و پرداخت مالیات سالیانه متعهد میکردند و،

نیافت و به همین دلیل از سوی آنان در انزوا قرار

در مقابل ،عهد و لوای خلیفه را اخذ میکردند تا

گرفت و طرد شد.

بدينوسیله به دولت خود مشروعیت و وجهة

نتیجه اين شد که شیوة رفتار صفاريان با خلفای

قانونی بخشند .کسب اين مشروعیت هم آنان را در

عباسی ،برای تمام دولت های ايرانی پس از آنان،

فرمان راندن بر مردم و هم در رقابت با دولت های

سرمشق و اجرا شد .حتی حکومتهايی مانند آل

محلی رقیب ياری می کرد .خلیفه با پس گرفتن

بويه که ماهیّتی شیعی داشتند ،خالفت را به عنوان

عهد و لوای خود از يکی از دولتهای محلی و

ابزاری مشروعیت بخش در کنار خود حفظ کردند

اعطای آن به ديگری تا حدودی در افت و خیز

و يا س لجوقیان که سلطه و استیال بر خالفت پیدا

آنان نقش داشته است .همان طور که بازپس گرفتن

کردند ،ولی درصدد کنار زدن آن برنیامدند .آل بويه

فرمان خلیفه از عمرولیث صفاری و اعطای آن به

از احترام گستردة مردم نسبت به مرجعیّت خلیفه،

امیر اسماعیل سامانی ،سهمی در فروپاشی صفاريان

در عراق و جهان اسالم ،به مثابة وسیلهای برای

داشت(شجاعی زند )167 :1376 ،خلیفة عباسی

مشروعیت قدرت خويش استفاده کردند .آنان از

حداقل در ظاهر و نظر ،همواره حاکمان رسمی

ديدگاه صرفاً مذهبی اهل سنّت ،غاصبان قدرت

جامعة اسالمی محسوب میشدند که مشروعیت

بودند و برای برخورداری از مشروعیت به هالة

الهی و سنّتی داشتند و عامّة مردم مسلمان نیز

تقدّس خلیفة سنّی نیازمند بودند؛ اجازة رسمی

مکلّف به اطاعت بودند.
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در نهايت میتـوان چنـین قضـاوت کـرد کـه

به سیستان وارد شدند و از آن زمان سرزمینهای

همچنــان کــه بــه ک ـرّات از زبــان خــود يعقــوب

شرقی ايران و ،بهويژه ،سیستان صحنة زد و خورد

لیــث و عمــرو بیــان شــد اســاس حکومــت

خوارج و فرستادگان خلیفه شد و مردم سیستان

صـــفاری برقـــدرت شمشـــیر و زور بـــازوی

چارهای جز ورود به صحنه را نداشتند .از اين پس

نظــامی( اســتیال و غلبــه ) گذاشــته شــده و اگــر

حکام سیستان مجبور بودند در دو جبهه بجنگند :

در دوره هــای کوتــاهی مــا شــاهد دادن هديــه و

با کفّار در مرزهای شرقی و با خوارج در داخل

گــرفتن عهــد و لــوا بــین طــرفین هســتیم صــرفاً

منطقه .بهتدريج خوارج قدرتمند شدند و حتی

جنبــة ظــاهری دارد والّــا نــه صــفاريان پايگــاه

گاهی با شکست دادن عامل خلیفه ،بر سیستان

خــود را ديــن و دســتگاه خالفــت عباســی مــی

مسلط می گرديدند (تاريخ سیستان :1366،

شناختند و نـه خالفـت عباسـی هـم صـفاريان را

.)11،113،118

بــه عنــوان يــك امیــر ،نماينــده و جانشــین خــود

اما مطوعه از ريشة طوع ،به کسانی اطالق

در اداره امــور دنیــوی قبــول داشتند.صــفاريان

میشد که داوطلبانه گروههای نظامی تشکیل

در آن زمــان هــای انــدك هــم تنهــا بــه اســتفادة

میدادند و در ضمن دعوت مردم به دين اسالم ،در

ابــزاری از دســتگاه خالفــت مــی پرداختنــد و در

مرزهای اسالمی به جنگ با کفّار میپرداختند و

هر فرصتی خیال براندازی در سر داشتند.

چون اين عمل جهاد در راه خدا محسوب میشد
نام غازيان نیز برآنان اطالق شده است(همان:

.2مسلک عیاری و مواریث ملی
مسلك عیاری

 .)155-153گروهی از مردم سیستان نیز برای
مقابله با خوارج آن منطقه ،دسته های مسلّح تشکیل

سیستان به دلیل موقعیّت سوق الجیشی ،جغرافیايی

داده و به مطوّعة سیستان مشهور شدند .اين گروه

و سیاسی ،گروههايی را با اهداف مذهبی و سیاسی

بعد از قدرت گرفتن يعقوب لیث صفاری وارد

درخور گردآورده بود که جامعة آن سرزمین را

سپاه او شدند و در جنگهای يعقوب سلحشوری

تحت تأثیر اعتقادات و خواسته های خود قرار داده

از خود نشان دادند .مطوّعه اطاعت خلیفه را واجب

بودند .مهمترين اين گروه ها عبارت بودند از:

میدانستند و ،به همین سبب ،يعقوب نتوانست از

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

نیروی آنان در مقابله با خلیفه بهره گیرد .اما چون

.)50-49/18

در سرزمین سیستان گروه مطوّعه و عیّاران ،هر دو

خوارج سیــستان جزو نیرومندترين گروه

علیه خوارج میجنگیدند و در بیشتر مواقع با هم

خوارج بودند که ابتدا در اهواز ،بصره ،فارس و

متحد میشدند .بنابراين ،دست کم در اوايل قدرت

کرمان مستقر شدند و گاهی بر خوارج اين مناطق

يابی صفاريان نمیتوان آنان را از هم جدا دانست

دست يافتند ،با نمايندگان و افراد خلیفه

(ابن

اشپولر:1373،

میجنگیدند ،در زمان خالفت عبدالملك بن مروان

.)309-308/1

اثیر:1371،

50-49/18؛
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در اين دوره در سیستان گروه ديگری نیز

به همین سبب بیشتر عیّاران به طبقة اصناف تعلق

فعالیتداشت که به نام عیّاران يا فتیان يا جوانمردان

داشتند و از آداب و رسوم و تشکیالت خاصّی

معروف بودند .عیّاران گروه اجتماعی از مردمان

برخوردار بودند .در قرون نخستین اسالمی ،وصول

جلد و هوشیار متشکل از افراد شهری و روستايی

درجة جوانمردی و شناخت ماهیّت آن ،کمال

با آداب و رسوم و تشکیالت خاص که در هنگام

مطلوب و مورد توجه طبقة جوانان غالب اصناف

غوغاها و جنگ ها خودنمايی میکردند (دهخدا،

از پیشه وران ،کارگران و صوفیان و سپاهیان بوده

ذيل عیاری) .خصلت هايی چون شجاعت ،ذکاوت

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

و جوانمردی داشتند و با هدف تعديل ثروت و

شهرها شبگردی و مقابله با عوامل دولت و

برقراری عدالت اجتماعی در راه کاروانهای

ثروتمندان برای احقاق حق مظلومان و فقرا بود.

تجاری و در داخل شهر به محل کسب و منازل

آنان ،برخالف گروه ها و فرقه های متصوفه وابسته

اغنیا دستبرد می زدند و اموال به دست آمده را با

به مرام جوانمردی که سعی در گوشهنشینی و

رعايت انصاف میان فقرا تقسیم میکردند

گمنامی داشتند ،فعّاالنه در مقابل زورگويان و

(خواندمیر.)345/2: 1380،دربارة معنای لغوی

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

کلمة عیّار هانری کربن به نقل از ملكالشعرای بهار

لیث هم که مؤسس حکومت صفاری است از

يادآور میشود که اين کلمه صورت تغییر يافته و

دوران جوانی وارد گروه عیّاران سیستان شده و به

ضبط غلط «ايار» فارسی است که امروزه تبديل به

درجة سرهنگی رسیده بود (تاريخ سیستان1366 ،

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

 .)192،193،197 :آيین اين گروه عیّـــاری يك

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

دگرگونی آرام به ويژه ،در اين قسمت از سرزمین

ايران ،عیّاران در گروههای اجتماعی و سیاسی

های اسالمی است که در آنجا قانون رخت بربسته

منظم و تعلیم يافتهای ،منشاء تغییراتی در تاريخ

بود و فقر و فاصلة طبقاتی ،زندگی گروه های

سیستان و خراسان گرديدند .آنان در مقابل ظلم ها

محروم را با آمیزهای از رنج و درد قرين ساخته

و تبعیضات نژادی امويان و عباسیان و حکام دست

بود ،به سازمانی جديد با هويت غالب سیاسی تغییر

نشاندة خلفا به پا خاستند و با دلیری و شجاعت

ماهیت می دهد .افرادی از طبقة فرودست جامعه،

خاص طبقة خود ،ضمن زد و خورد با حکام خلیفه

با هدف مقابله با اوضاع نابسامان و آشفتگی های

مدافع مردم بیگناه و بی پناه شدند(نك :ابن

اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی محیط خويش در

مسکويه.)401/6 :1376 ،

قالب تشکل عیاری با تقويت روحیة پهلوانی و

عیّاران صاحبان حرفه بودند و در شرايط عادی

سلحشوری برای رسیدن به اهداف خويش

از آن طريق امرار معاش میکردند .برای مثال،

میکوشیدند .يعقوب لیث و دارو دستة او جزو نام

يعقوب لیث رويگر بود و عمرو بنّا .پیشهوران

آورترين سازمان های عیاری در تاريخ ايران هستند

ايرانی از قديم االيام به جوانمردی مشهور بودند.

که در بستر تاريخی سیستان به سبب فعالیت
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خوارج در اين منطقه ظهور کردند .از سوی ديگر

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

حکومت نیز که مسئول حفظ نظم و امنیت بود ،به

ترتیب يعقوب اولین گام را در رسیدن به قدرت با

دلیل ضعف خلفای عباسی در بغداد و حکومت

بهرهجستن از فرهنگ عیاری برداشت.

طاهريان در خراسان ،به هیچ وجه نمی توانست

آری حمايــت از فقــرا و مبــارزه بــا اغنیــا در

جلوی اقدام خوارج را بگیرد .به همین دلیل بود که

فضــای آلــوده آن روز سیســتان فرصــتی طاليــی

گروه مطوعه از عیاران و داوطلبان تشکیل شد تا

بــرای يعقــوب لیــث فــراهم کــرد تــا بــه کمــك

امنیت مردم را تأمین کنند و با خوارج و ناامنی

صــفات و رفتارهــای مطلــوب مخــتص مــرام

ايجاد شده از سوی آنان مبارزه نمايند (ابن

عیّــاری پايگــاهی مســتحکم حــداقل در میــان

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

مردم سیسـتان و نیـز همـة اقشـار مستضـعف آن

مطوعه به رهبری صالح بن نصر-که يعقوب لیث

دوران پیـــدا کنـــد بنـــابراين ،از توجـــه بـــه

نیز در رهس گروهی از عیاران با وی همکاری

فرودســتان و در کنــارش دلیــری خــاص عیّــاران،

داشت-ابراهیم بن حضین القوسی حاکم سیستان

بــه عنــوان دو اســاس مهــم جهــت توســعة نفــوذ

را که از جانب طاهريان عنوان حکومت داشت ،از

بــه ســاير نقــاط ايــران و ،در نهايــت ،تشــکیل

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

حکومــت صــفاری بهــره بــرده شــد .و ســرانجام،

بدين ترتیب ،گروه مطوعه به رهبری صالح نصر

مــی تــوان گفــت کــه اوّلــین پايگــاه مشــروعیت

قدرت را در سیستان به دست گرفتند.

بخشـی صـفاری در داخـل همـین گـروه عیّـاران

يکی از مشکالتی که گروه مطوعه در مبارزه

شــکل گرفــت و زمینــه را بــرای يــك قــدرت

خود با خوارج برای مردم ايجاد می کردند ،اين بود

نظــامی فراتــر از محــدودة سیســتان و خواهــان

که آنها نیز مانند خوارج پس از پیروزی در

مقابله با دربار خالفت عباسی فراهم کرد.

نبردهايشان دست به چپاول و غارت میزدند و
باالخره به همین دلیل ،يعقوب و عدهای ديگر به
اظهــار مخالفت با صــالح بـن نصر (همــان:
 )106برخاستند و پس از نبرد صالح شکست خورد
و متواری گشت .پس از صالح ،درهم بن نضر به
امارت رسید .ولی چون بلند پروازی های يعقوب
که به محدودة واليت سیستان راضی نمیشد ،با
طبع ماليم و محافظه کار او موافق نیامد (همان:
 ،)107خواست تا يعقوب را محدود سازد ولی
يارانش او را تنها گذاشته و به يعقوب پیوستند و
درهم به فرمان يعقوب توقیف شد .مردم با يعقوب

مواریث ملی(تبار وسلسله نسب)
تبار و سلسلهنسب يکی از منابع مهم مشروعیت
نظام سیاسی در ايران باستان بوده است .برشمردن
اصل و نسب و انتساب به خاندانهای بزرگ به
عنوان يك افتخار قلمداد شده و غالبا پادشاهان
سعی کرده اند با منتسب کردن خود به خاندانهای
بزرگ برای خود مشروعیت کسب کنند .کوروش
در منشور خود چنین يادآور می شودکه:
«منم کوروش ،پادشــــاه ج هان ،ســـرزمین
سومر،پاد شاه چهارگو شة جهان ،پ سر کمبوجیه،
پادشاه بزرگ ،پادشاه انشان ،نوادة کوروش ،پادشاه
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بزرگ ،پادشاه انشان ،از اعقاب چیش پیش ،پادشاه

اما در باب اصل ونسب صفاريان و نحوه بهره

بزرگ ،پادشاه انشان ،از دودمان جاودانة پادشاهی»

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

(مرادی غیاث آبادی  : 1387،بند .)7

قاعده مستثنی نبودند و در پی يافتن و کسب

همان طور که میبینیم ،تبار و نژاد يکی از مبانی

مشروعیت و مقبولیت به دنبال پايهها و اساس کهن

و داليل مهم برای حقانیّت پادشاه و دلیل اصلی

برای اصل و تبار خود بودهاند .چنانکه مؤلف تاريخ

حاکمیّت و مشروعیّت او در ايران باستان بوده

سیستان ( )201:1366نقل میکند ،صفاريان نیز

است.

نسب خود را به ساسانیان میرساندند.او در کتاب

به نظر میرسد که اصلِ تبار و نسب ،به تأثیر

خود نسب صفاريان را ابتدا به ساسانیان و از آن

از ايران باستان ،برای پادشاهان و امرای بعد از

طريق به جمشید میرساند« .يعقوب بن لیث بن

اسالم ايران نیز ضروری بوده است؛ چنانکه

المعدل بن حاتم بن ماهان بن کیخسرو بن اردشیر

هیچیك از سالطین و مدعیان سلطنت ايران در قرن

بن قباد بن خسروپرويز بن هرمز بن خسروان بن

سوم و چهارم نبودهاند که نسبت خود را به نوعی

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

به شاهان و پهلوانان قديم نرسانند .سامانیان معتقد

افريدن بن ابتیان بن جمشید( »1همان 201-200 :؛

بودند که نسب ايشان به بهرام چوبین و از او به

نیز نك :سیستانی.)21 :1383،

منوچهر پادشاه پیشداديان میرسد (نرشخی1363،

ولی در باب اصل ونسب صفاريان چیزی

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

بیشتر از اين نمیدانیم و آنچه که در بارة اجداد

رسیدن به قدرت  ،نسب خود را به بهرام گور

يعقوب در بعضی از منابع آمده ،شايد ناشی از حس

رسانیدند(ابنخلدون611/2: 1363،؛حکیم زجاجی

ناسیونالیستی بعضی از مورخین مثل مؤلف تاريخ

 .)1028/2: 1383غلوّ در اين کار به جايی رسید

سیستان و يا با توجه به رشد و قدرتيابی سريع

که مهاجمان خارجی به قدرت رسیده در ايران نیز

يعقوب باشد که سبب شده افسانههايی دربارة او

به جعل نسب برای خود مبادرت میکردند .مثالً

بین مردم رايج شود و ،بیش از همه ،شايد کوشش

آلسبکتکین نسب خود را به يزدگرد شهريار

خود صفاريان بعد از رسیدن به قدرت و خارج

ساسانی مــیرســانیدنــد (جـــوزجــــانی

شدن از حوزة سیستان باشد تا بدين وسیله

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

مقبولیت عامّة ايرانیان را کسب کرده باشند .چون

نسبشان به افراسیاب میرسد(خواندمیر: 1380،

اين دوره همزمان است با بیداری روح ايرانیّت و

.)479/2

کوشش در جهت تجديد حیات دوبارة ايران. 2

زکیـخسرو واردسـیر و قبـاد
 .1نباشد عجب زآن که دارد نژاد
عـلوّ نسـب می شـدی آشــکار زگفتـار و کـردار آن نامــدار
در جايی ديگرنويسنده ی شجره الملوك از زبان يعقوب می گويد:
که دارم زسـاسان بهمن نـژاد
نشـینم به تخـت نیـاکـان به داد
دلیـران برش تیز بشـتافتنـد
زنـام نـژادش نشـان يـافتند
(صبوری) 53-52 : 1386،

 .2گران مايه مرد واالنژاد
تبارش چـو بود از نـژاد کیـان
که لیث ابـن فـرقـدبه نوشـیروان
دگـرباره ايـن دورگـردان سـپهر

خردمند و دانا و صاف اعتقاد
همین داشتی راز خود درنهان
رساند نژاد و گهر در جهان
به اوالد ساسان افکند مهـر
(صبوری) 50 : 1386،
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در اين باره خواندمیر ،با احتیاط ،مینويسد« :

البته بعضی انديشمندان مانند ذبیحاهلل صفا

در هیچیك از کتب متداوله درباب نسب صفاريان

معتقد است که درســت اســت که يعقوب سعی

روايت صحیحی به نظر اين ذره احقر نرسیده ،اما

داشت تا نسب خود را به ساسانیان و به جمشید

نوبتی از شهريار ملکشاه يحیی که در زمان دولت

برساند؛ اما وی پسر رويگری از اهالی قرنین از

سلطان سعید ،میرزا حسین که سال ها والی سیستان

قرای سیستان بود که مانند همة سیستانیان آن عصر

بود استماع افتاد که میگفت :نسب من به لیث

مردی وطن پرست و متعلق به اخالق و آيین ايرانی

صفاری میرسد و لیث به انوشیروان عادل ملحق

و از دستة مشهور عیّاران بوده که بر اثر لیاقت و

میگردد» (خواند میر.)365/2 :1380 ،

شجاعت و مهربانی محبوب ياران و همسلکان

اما توجیه قویتر برای اين کار ،بدون ترديد،

خود شد (صفا .)37/1 :1378 ،

استفادة سیاسی است .عالقه به ملیّت ايرانی و

سرانجام اينکه ،شايد ادّعای مؤلفانی چون

مذهب زرتشتی و تاريخ ايران باستان در تمام عهد

مؤلف تاريخ سیستان در انتساب صفاريان به

حکومت خلفای اموی و عباسی در حد اعالی

ساسانیان درست نباشد ،ولی در عمل ،يعقوب لیث

خود وجود داشت  .عالوه براين ،سیستان به لحاظ

ثابت کرد که اين ادّعا بیدلیل هم نیست؛ زيرا

گذشتة تاريخی ،از نقاطی است که وابستگی

حداقل کوشش برای احیای سنّت ايرانی و مخالفت

خاصی با فرهنگ ايران باستان دارد .چنانکه روايت

با خالفت بغداد در سرلوحة کار او قرار داشت.

ملی و حماسی ايران نیز در اين سامان بیش از ساير

يعقوب در قیام خود تنها نظر کشورگیری و

نواحی محفوظ مانده بود و به عنوان يك نیروی

مملکتگشايی نداشت و اگر چنین بود و تنها برای

بالقوه هر آن امکان ظهور و تجديد حیات داشتند.

قدرت خويش کوشش میکرد ،به تحقیق

اين وضعیت ممتاز را صفاريان نیز درك کرده

استمالتهای خلیفه را هنگام پیشرفت به جانب

بودند .آنها برای رسیدن به مقاصد خود ،بر بستری

بغداد می پذيرفت و به ممالك وسیعی که خلیفه به

قرار گرفتند که مهیّای اين کار بود .موجهايی که

او میداد راضی میشد .اما يعقوب ظاهراً با همان

در طول زمان ،از ورود اسالم به ايران آغاز شده

نقشه ای که بعد از او مرداويج زياری داشت و آن

بودند نیازمند هادی بودند تا سوار بر آنها کشتی

تشکیل حکومت مستقل ايرانی بود ،به بغداد

ايرانی را به سر منزل مقصود ،که همانا تجديد

تاخت .او بسیار میگفت که بنای حکومت عباسیان

حیات دوباره بود ،برساند .صفاريان در نسبت دادن

بر مکر و فريب است.

خود به ساسانیان و چنگ زدن به تاريخ ايران قبل

افزون بر اين ،يعقوب به آيین و رسوم ايرانی،

از اسالم در پی راهی برای تجديد حیات ايران و

خاصّه زبان فارسی ،عالقهای تامّ داشت و به زبان

مهمتر از آن ،استفاده از آن به عنوان ابزاری برای

تازی صحبت نمیکرد .همین امر سبب شد که وی

به قدرت رسیدن خود بودند.

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

مـــردانـــگی و بلنــد نظــری ســرنمــیپیچید

و اين اقدام رواج شعر فارسی را سبب شد .قدم

(مستوفی370 :1364،؛ اقبال.)191 : 1380،

اولیه در اين دوره برداشته شد ودر دوره سامانی
تکمیل شد.
.3مقبولیت عمومی(پذیرش اجتماعی)
چنانکه پیش از اين ،در مبحث فرهنگ عیّاری ذکر
آن رفت ،افتخار حکومت صفاری در وابستگی به
تیرة عیــّاران  -که با خود صــفاتی چون
شجاعت ،ذکاوت و جوانمردی داشتند -خالصه
شده بود (کوهن .)277/4: 1363،وصول به درجة
جوانمردی(عیاری) کمال مطلوب هر جوانی از
صنف پیشه وران ،کارگران و سپاهیان بود .کار آنها
مقابله با عوامل دولت و ثروتمندان برای احقاق
حق مظلومان و فقرا بود.
صفاريان با پیروی از فرهنگ عیِاری نسبت به
قویدستان سختگیر و در مورد ضعفا صاحب
رهفت بودند .عمرولیث اين سیاست را خود با بیانی
که در خور روستايیان و پیشهوران ساده بود ،بدين
عبارت توجیه می کرد که «پیه اندر شکم بنجشك

نباشد ،اندر شکم گاو گرد آيد( ».تاريخ سیستان
 .)268 : 1366،يا در خطابی ديگر از وی آمده است
که « مرغ به مرغ توان گرفتن ،و درم به درم گرد
توان ساختن ،مر مردان را بهمردان استمالت
کردن»(همان) .در نزد تهیدستان و فقراء بسیار قدر
و منزلت داشتند و پايگاه بسیار مستحکمی از اين
لحاظ برای خود صاحب شده بودند؛ زيرا خود در
اين فرهنگ پا گرفته بودند .در ايّامی که يعقوب در
عدد عیّاران و راهزنان درآمد ،در اين مورد هم به
شهادت اکثر مورّخین از جادّه انصاف قدم فراتر
نمینهاد و در دزدی و راهزنی نیز از رعايت جانب

مؤلف تاريــخ ســـیستان نیز در عدالت و
دادپروری يعقوب و رعايت جانب ضعفا و فقرا
مثال می آورد...« :و اما اندر عدالت چنان بود که بر
خضراءکوشك يعقوب نشستی تنها ،تا هرکه را
شغل بودی ،بپای خضراء رفتی و سخن خويش را
بیحجاب با او گفتی و اندر وقت تمام کردی،

چنانك از شريعت واجب کردی» (تاريخ سیستان
.)265 :1366،
«اما اندر غايت بر آن جمله بود و تفحّص کار
و تجسّس ،که روزی برآن خضراء نشسته بود،
مردی بديد بر سر کوی سینك نشسته و از دور سر
بر زانو نهاده ،انديشه کرد که آن مرد را غمی است.
گفت ای ملك حال من صعبتر از آن است که تو
توانم گفت ،سرهنگی از آنِ ملك هر شب يا هر
دوشب بر دختر من فرود آيد از بام ،بی خواست
من و او  ،ناجوانمردی همی کند و مرا با او طاقت
نیست ...،يعقوب گفت :برو به خانه شو چو او بیايد
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،
ديگر شب آمد ،مردی ديد با سپر و شمشیر آنجا
بود با برفت و بسرای او شد ...و آن سرهنگ اندر
سرای آن مرد بود .يکی شمشیرتارکش برزد و بدو
نیم کرد و گفت چراغی بفروز ،چون بفروخت پدر
نگاه کرد يعقوب بود خود به نفس خود ،پس اين
مرد را گفت باهلل العظیم که تا با من اين بگفتی نان
و آب نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که
هیچ نخورم تا دل تو از اين شغل فارغ نکنم»
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(همان).

چنانکــه در بــاال اشــاره شــد ،مهــمتــرين کــانون

در مردمداری و توجه به تهیدستان آنچنانکه

تأثیرگــذار در مشــروعیّت بخشــی بــه حکومــت

تاريخ سیستان و ديگر منابع تاريخی ياد میکنند،

محلـی صــفاريان ،قـدرت نظــامی و زور شمشــیر

صفاريان توجه خاص داشتند .چون خود از میان

عیــاران سیســتان بــود .خــود يعقــوب بارهــا

تودة مردم برخاسته بودند و اصال فعالیّت خود را

درجواب رسوالن خلیفـة عباسـی بـر ايـن شـیوة

با ستاندن حق مظلومان آغاز کرده بودند ،در اين

رفتــار تأکیــد کــرده يــود .درحقیقــت ،صــفاريان

موضع چیزی کم نداشتند؛ اما در قلمروی ايران و

پايــهگــذار ســنّتی شــدند کــه ابهّــت و عظمــت

جهان اسالم در آن دوران ،مقبولیت مردمی تنها با

دســتگاه خالفــت را زيــر ســؤال بردنــد و بــه

همراهی همة کانون های قدرت حاصل میشد.

عنــوان اولــین حکومــت اســتیاليی در منطقــة

دين بیشترين نقش را در اين راه عهدهدار بود.

سیســتان و قلمــرو خالفــت ،نقشــی اساســی در

حکومتی مقبولیت مردمی میيافت که مشروعیت

پیــدايش حکومــتهــايی از ايــن دســت و نیــز

دينی را صاحب شده باشد و اين جز از طريق نهاد

لگدمال شـدن عظمـت دسـتگاه خالفـت عباسـی

خالفت حاصل نمیشد؛ زيرا در انديشة سیاسی

داشـــتند .در ايـــن راه برخـــورداری از مـــرام و

اين دوره حفظ و اجرای شريعت ،الزمة سلطنت

مســلك عیــاران سیســتان و دســتاويز شــدن بــه

بود .چیزی که صفاريان از همان ابتدا علم مخالفت

گذشتة تـاريخی و نیـز نـوع تـدبیر و مـردمداری

با آن را برافراشتند و در نهايت کار ،با پس گرفتن

خانــدان صــفاری کــه بیشــتر متوجــه طبقــات

عهد و لوای خالفت ،مقبولیت مردمی آنها هم زير

فرودســت جامعــه بــود ،درکوتــاه مــدّت بــرای

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

آنها مشروعیّتی نیم بنـد فـراهم کـرده بـود؛ ولـی

در کنار دين ،يکی ديگر از پايگاه های قدرت در

چنانکـه در تــاريخ ايــران و ورنــد حکومــتداری

اين دوره دهقانان و زمینداران و اعیان و اشراف

ايــن ســرزمین رســم اســت ،پايــداری الزمــة

بودند که باز با توجه به نوع مرام و مسلك صفاری

چنــگ زدن بــه کــانون هــای قدرتمنــدتر ،ماننــد

با اين کانون هم سرسازگاری نداشتند و برخالف

ديــن و نماينــدة آن دســتگاه خالفــت عباســی و

سامانیان و طاهريان که تکیهگاه خود را دهقانان و

دهقانــان و زمــینداران اســت .صــفاريان بــه ايــن

زمینداران قرار داده بودند ،به اين پايگاه مهم نیز

پايگاه هـا پشـت کردنـد و ،درنهايـت ،بـا فاصـله

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

گــرفتن از آنهــا ،زمینــة ســقوط خــود را فــراهم

وهمسو شدن منافع دهقانان و زمینداران با خالفت

کردند.

و کانون دين ،سرانجام زمینة سقوط صفاريان را
فراهم کردند.
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