
 

 

 کومت صفاریان سیستانحبنیان های مشروعیت 
   اهلل ساجدیعبد/  هوشنگ خسروبیگی 

 

 
  چکیده
تشکیل یک حکومت به شکل گیری مبانی ذهنی و پشتوانه ی معنایی مورد باور مردم وابسته است.  

این پشتوانه معنایی همان مشروعیّت است. حکومت صفاری به عنوان یکی از حکومت های محلی 

رصه ی رقابت های در حوزه ی قلمرو خالفت عباسی، برپایه ی قدرت نظامی و استیالء پا به ع

سیاسی گذاشت وپیش درآمدی شد برای حکومت های بعدی مثل آل بویه که قدرت نظامی را 

اساس کسب مشروعیّت سیاسی خود قرار داده بودند. برخالف رسم رایج،خالفت عباسی را تنها به 

 عنوان یک ابزار و درمانی موقتی به آن پناه می بردند. البته در کنار قدرت شمشیر،مسلک

عیاری،مشروعیّت پیشینی)درگذشته( و نیز مقبولست عمومی در مشروعیّت بخشی به حکومت 

تحلیلی، هدف، شناسایی مبانی -صفاری نقش داشته اند. در این مقاله به کمک روش توصیفی

مشروعیّت سیاسی حکومت محلی صفاری و تحلیل آن ها در جهت روشن شدن بیشتر ماهیّت 

 ابستگی به هریک از کانون های مشروعیت بخش است.سیاسی آن حکومت و میزان و
   

 ملی،خالفت دینی،مواریث صفاری،مشروعیت سیاسی،حکومت مشروعیت،مشروعیت:  کلید واژه

 محلی های عمومی،حکومت عباسی،مقبولیت
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 مقدمه 
قدرت در آغاز تولد خود غا لباً بر مبنای زور و یا 

آویختن سایر فنون تسلط بوجود می آید ، ولی از 

به دامان حقوق و تمسکک بکه قواعکد و نظامکات     

تجربه های کسب مشروعیت دینی –ناگزیر است. 

حکومککت هککای بعککد از اسککالم ایککران از درگککاه  

خالفت،دست آویز شدن به سکنت هکای شکهریار    

ایرانی و در نهایت پذیرش اجتماعی،همه از جمله 

پس قکدرت در مرحلکه    –ی این قواعد و اصولند 

از کلیککه ی وسککا ل و ابزارهککای ی سککل ه گککری 

عملی استفاده می کنکد و در ایکن رونکد قاعکده و     

قانون نمی شناسد. ولکی تسکلط صکرف مکوقتی و     

ناپایدار هدف نهایی قدرت نیست،بلکه در آخرین 

یابد. اسکتقرار  « استقرار نهایی » تحلیل می خواهد 

زمانی تحقق پذیر است ککه قکدرت بتوانکد بکرای     

دست و « پذیرش اجتماعی  »یا « حقانیت » خود 

پا کند. لذا تداوم این اسکتقرار و نهکایی شکدن آن    

یکککی از عوامککل حقانیککت بککوده و ایککن همککان    

 مشروعیت است. 

م ابق » امّا خود مشروعیت در لغت به معنای 

است،در فرهنگ سیاسی آن را معادل « شرع بودن 

و «  قکانونی » به معنای«  Legitimacy» واژه ی 

دانسته اند. مشروعیت بکه معنکای   «  م ابق بودن» 

قانونمنککدی و حقانیککت نظککام سیاسککی حککاکم بککر 

جامعککه اسککت کککه نتیجککه ی آن توجیککه عقالنککی  

اطاعککت مککردم از زمامککداران و اعمککال قککدرت    

 :1371)ر.ک. وینسکنت، زمامداران بر مکردم اسکت  

به طور (.22: 1374؛وبر،10-9: 8137؛کواکبیان،68

کلککی اتفککاق نظککری فراگیککر در معنککا و کککاربرد   

مشروعیت در مکاتب گوناگون وجود ندارد ولکی  

آن چه مد نظکر مکا در ایکن تحقیکق اسکت همکان       

معنای مص لح در مجامع سیاسی اسکت ککه آن را   

یکافتن و یکا   به مقبولیت ، جنبه قکانونی و رسکمی   

رضایت مردمی ویا در نظام سیاسی دینکی م کابق   

 شرع بودن،تلقی می کنند.  

در ایککران تسککخیر شککده از سککوی اعککرا  دو 

جریان سیاسی توأم بکا هکم پکیش رفتنکد. جریکان      

نخست از جمله با طاهریان و سکامانیان مشکخ    

می شود. اینان منشور امارت و قدرت خکویش را  

د و بنککابراین از دسککتگاه خالفککت مککی گرفتنکک   

متککی بکه    –از جملکه   –مشروعیت سیاسی شان 

مشروعیت دینی دستگاه خالفت بود .جریکان دوم  

اجتماعی،علیککه  –، تکداوم نهضککت هککای سیاسککی  

استیالی اعرا  و دستگاه خالفت بود.که بکاخخره  

به تأسیس حکومت هکای صکفاریان سیسکتان وآل    

بویککه انجامیککد. اینککان در ابتککدا بککه دنبککال کسککب  

روعیت دینککی دسککتگاه خالفککت نبودند،بلکککه مشکک

تالش شد تا سنت های سل نت پیش از اسالم بار 

دیگر مبنای مشروعیت سیاسی قرار گیرد. درکنکار  

این،حکومت صفاری مشروعیت سیاسی بر بنیکان  

زور و غلبه) نیروی نظامی یکا قکدرت شمشکیر(را    

تأیید می کند.اما این مبنا در مشروعیت سیاسی در 

خالفت در آن زمان چندان شکننده مکی   ارتباط با

توانست باشد که نه تنهکا صکفاریان،بلکه آل بویکه    

شیعی مذهب و مسلط بردستگاه خالفت نیز توان 

 مقابله با آن را نداشتند.  

در این مجال بیشتر از ایکن وارد بحکث نمکی    

شویم تنها با ایکن فکرک ککه هکر اعمکال قکدرتی       

ف نیازمند یک عامل مشکروعیت بخکش اسکت،هد   
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خود را بر شناخت این عوامل مشکروعیت بخکش   

 در حکومت صفاریان قرار می دهیم.

 

بنیان های مشروعیّت حکومت صفاریان )طرح 

 مسئله (

گرفتاری خلفاء به ترکان و شورش های خکوار   

 ؛ 279:1380)ر.ک.خوانککککککدمیر، و زنگیککککککان

(،آنککان را از توجککه  6439-15:1375/6404طبککری،

رق و غر  آن بکاز مکی   به مسا ل امپراتوری در ش

داشت و میدان را برای رشکد جریانکات گریکز از    

مرکککز و مخککال  بککا خالفککت عباسککی بککازمی    

کرد.عباسیان در نیمه قرن سوم هجری،به صکورت  

قدرتی صرفا معنوی درآمدند که یارای رویکارویی  

نظککامی را -بککا قککدرت هککای جدیککد سیاسککی    

نداشتند.موقعیّت مناسکبی ککه اوضکاع جغرافیکایی     

ان برای فعالیّت های ضکد خالفت،بکه ویک ه    سیست

برای خوار ،دراختیار می گذاشت،همواره فضکای  

سیاسی،نظامی و اجتماعی این من قه را در بحکران  

های شدید و دامنه دار فرومکی بکرد و اداره ی آن   

جککا را بککرای کککارگزاران خلیفککه دشککوار مککی     

 (.61: 1343ساخت)یعقوبی،

ه،گروه های ازجمله نیروهای فعّال در این دور

عیّاران بودنکد ککه بکا یکاری طبقکات فرودسکت و       

متوسط شهری تشکیالت خکود را سکازمان داده و   

در یک برنامه ریزی حسا  شده بکرای تصکاحب   

قدرت در سیستان کارگزاران طاهریان را از صحنه 

های سیاسی و نظکامی بیکرون کردنکد و زمینکه را     

 برای تشکیل دولت محلی صفاری فراهم کردند.

یاسککت هککای ضککد خارجیگری،ارتبککاط بککا  س

محافککل مککذهبی و سککنپتی و پایبنککدی بککه احکککام  

دینی،تدابیر مردم گرایانه و سکرانجام وعکده هکای    

دولت صفاری برای دفاع از مرزهکای سیسکتان در   

برابکککر هجکککوم بیگانگکککان و افکککزایش قکککدرت  

(آن چنککان 203: 1366سیسککتان)تاریس سیسککتان، 

داخل سیستان  اساس مستحکمی را برای آن ها در

فراهم کرد که مؤسس آن را در آغازکار از هرگونه 

نیروی حمکایتگر خکارجی یکا فلسکفه بکافی هکای       

حقککوقی بککی نیککاز مککی سککاخت.یعقو  لیککث در  

موقعیّتی دولت خود را برپا کرد که به هکی  روی  

به پیوندهای اداری و دینی با خلفای عباسی یا بکر  

اعیکان و  افتخارات ن ادی و ارثکی و پیوسکتگی بکا    

اشراف، اتپکاء نداشت.صفاریان قدرت خکود را در  

درون سیستان و به یاری مردم و با بهره گیکری از  

قدرت نظامی بنا کردند و برای کسب آن به هکی   

وجه به دیگران نظر نداشتند و این برای نخسکتین  

بار در تاریس بعد از اسالم ایران بود ککه مکردی از   

قکدرت دینکی یکا    طبقات فرودست،بدون پیوند با 

طبقککات ذی نفککوذ جامعککه،حکومت را در چنککگ  

خککود مککی آورد. صککفاریان از ناهنجککاری هککای   

اجتماعی سیستان سود جستند و مهار سایر جریان 

نظکامی سیسکتان را نیکز در دسکت     -های سیاسکی 

 گرفتند.

صفاریان نخستین شکاف عظیم را در تمامیّت 

قلمرو خالفکت عباسکی ایجکاد کردنکد.طاهریان از     

ان مالزمککان نظککامی و اداری خلفککا برخاسککته  میکک

بودند.امرای طاهری همانند وخت عباسکی موافکق   

خلفا و نهاد دینی مذهب سنپت بودند امکا یعقکو    

لیث صفاری قدرتش در سیستان را بکه ار  یکا از   

طریق وابسکتگی اداری کسکب نکرد،بلککه بیشکتر     

تحمیل رژیمی از طریق اشغال نظامی به شمار می 
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در مواردی که اقدام به اع ای منکاطق  رفت .حتی 

به این امرا کردند، تأییدشان از سر اکراه بکود؛برای  

همین بود که وقتی رقبایی مانند رافع بن هرثمه و 

اسماعیل بن احمد سامانی سر برآوردند،خلفا بکی  

درنکککگ منشکککور حکومکککت صکککفاریان را پکککس 

و نیکککزر.ک.  2/21: 1381گرفتند)شکککبانکاره ای ،

 (.94: 1363فرای،

بر همین اساس تمام اقشار سیستانی در دولت 

صفاری، نه تنها به عنکوان پایکان بخکش دردهکای     

دیرین و همچون یک منجی می نگریستند ککه آن  

را تجلپی آرزوهای قومی و محلکی خکویش بکرای    

دستیابی به موقعیّتی برتکر در برابکر قکدرت هکای     

 اطراف خود می یافتند.

از این نمکی   دولت صفاری نیز به چیزی فراتر

اندیشککید : توسککعه ی قککدرت سیسککتان و جککذ  

ثروت های بی شمار به این من قکه،هویت اصکلی   

این دولت بود ککه بکرای رسکیدن بکه آن از هکی       

کاری فروگذار نکرد و هی  مرزی را بکه رسکمیت   

 (.214-213: 1366نشناخت)تاریس سیستان،

مجموعه ی ایکن شکرایط از صکفاریان دولتکی     

که ابزار اصلی آن بکرای تحقپکق    نظامی پدید آورد

اهدافش،ارتش بزرگ و قدرتمندی بود که اعضای 

آن در نبردهککای گونککاگون در داخککل سیسککتان    

کککارآزموده شککده و در پرتککو آرزوهککای قککومی و  

محلی،از تحرپک و پویایی بسیار برخکوردار گشکته   

بودند.بدنه ی اصلی این ارتش را عیّکاران تشککیل   

 می دادند . 

وزه ی سیستان توسعه ی قدرت یعقو  در ح

خود را به بهانه ی دفع خوار  و جنگ با مخالفان 

اسالم سامان داد،بکه همکین دلیکل بکه هکی  وجکه       

موجب تحریک و خشم و سکوءنن خلیفکه قکرار    

نگرفت و چون پاره ای هدایا به نشکانه ی انهکار   

اطاعت به نزد خلیفه فرستاد، خلیفه فرمان امکارت  

بلکس و کابکل و سیسکتان    آن نواحی را با حکومت 

/ 18:  1371بکککککرای او فرسکککککتاد)ابن اثیکککککر، 

(.اما یعقو  ککه داعیکه   15/6404: 1375؛طبری،50

ی جهانخواری داشت،نمی توانست به این قلمکرو  

و زدوخورد با خوار  و امیران محلی اکتفا کنکد و  

وقتی هرات و پوشنگ را ککه در دسکت طاهریکان    

رخورد بکا  بود از دست حکپام آن هکا بکاز سکتاند،ب   

طاهریان و با خلیفه ککه طاهریکان نماینکده ی وی    

محسککککو  مککککی شککککدند،اجتنا  ناپککککذیر    

؛زریکککککن 6440-15/6439: 1375بکککککود)طبری،

(.از این زمان بکه بعکد بکود ککه     108: 1388کو ،

موقعیّت صفاریان دستخوش تغییر شکد آن هکا تکا    

وقتی که دایره ی نفوذ خود را به سیستان محکدود  

بکه قکدرت نظکامی خکود متپککی      کرده بودند، تنها 

بودند ولی وقتی از سیستان پافراتر گذاشتند و بکه  

مناطق خراسان رسیدند به زودی دریافتند که جکز  

از راه  همیککاری و تککأمین خواسککته هککای اعیککان   

ودهقانککان خراسککانی نمککی تواننککد بککه توسککعه ی 

قککدرت خککود در مقابککل طاهریککان دسککت پیککدا   

امه ی نفوذ خکود  ( و به اد406: 1352کنند.)عوفی،

در خراسان توفیق یابند. بنابراین مکی تکوان گفکت    

که صفاریان نیز به مانند دیگر حکومت های ایران 

در این دوره،اگرچه استیالء و غلبه و بهکره گیکری   

از قدرت نظامی را اساس کار خود و توجیکه گکر   

واقعی اقتدار خویش می دانستند ولی در ادامکه ی  

ن به مبانی و اصولی دیگر راه مجبور به تن در داد

شدندتا بتوانند نفوذ خود را به لحکا  جغرافیکایی   
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توسککعه ببخشککند و در نککزد عامّککه ی مککردم نیککز   

مقبولیّککت پیککدا کننککد.بنابراین قبککول نظریککه ی    

چندگانگی درمشروعیت حکومت صفاری نیز می 

تواند قابل طرح و بررسکی باشکد البتکه نکه بکه آن      

ومکت هکای دیگکر    گستردگی که در ارتباط با حک

مثککل سککلجوقیان وجککود دارد.موفقیّککت یککا عککدم  

موفقیّت آن ها در این راه نیز در ادامه بهتر روشن 

 خواهد شد.

 

 مشروعیت استیالیی-1

همواره در طول تاریس فاتح نبرد، حق فرمانروایی 

داشککککته اسککککت.آنان در توجیککککه حاکمیککککت  

خویش،پیروزی در جنگ و داشتن قدرت برتکر را  

ت قلمکداد مکی کردند.عبکدالرحمن    عامل مشروعی

عالم به نقل از لیکاک یادآور می شود که پیکدایش  

دولت ها را باید در غلبکه ی انسکان بکر انسکان و     

پیروز شدن و به زیر انقیکاد درآوردن قبیلکه هکای    

ضعی  تر و به طور کلی در سکل ه ی زورمنکدان   

جستجو کرد.رشد پیشروانه ی قبیله به پادشاهی و 

مپراتوری، چیزی نیست مگکر تکداوم   پادشاهی به ا

(.ارنست کاسیرر معتقد 17: 1387روند فوق)عالم،

الحکق لمکن   »است که این نظریه به همکراه شکعار   

را نخستین بار سوفس ا یان در برابر دولکت  «غالب

(.در 97آرمانی افالطون علم کردند)کاسیرر،بی تکا:  

نتیجه آن چنان که مالحظه می شود بر اساس این 

ه ی حاکمان بر مردم، حتی اگر با قهکر  نظریه،سل 

و غلبه صورت گیرد در واقکع نمکودی از برتکری    

ذاتککی آن بککه شککمار مککی آیککد و همککین امر،دلیککل 

 مشروعیت حاکمیت آن هاست.  

ابن جماعه صراحتا اعالم می کند که تشککیل  

دهنده ی حکومت صرفا قدرت نظکامی اسکت.اگر   

سل ان بکه زور قکدرت را کسکب کرد،حتکی اگکر      

انین شریعت را نداند و نالم،فاجر و فاسق هکم  قو

باشد، با این حال باید او را اطاعکت کرد)شکجاعی   

(.در کنکار ابکن جماعکه، روزبهکان     124: 1376زند،

خنجی هم استیالء و غلبه را جزو چهکار عامکل و   

اسبا  انعقکاد حکومکت پادشکاهی و امامکت مکی      

(.بنیککاد سککل نت در اکثککر 47: 1362دانککد)خنجی، 

اسکتوار  «تغلکب »ای اسالمی بکر اسکاس  حکومت ه

بوده و تغلپب نیز به طکور طبیعکی بکر عصکبیت و     

نیروی نظامی منبعث از آن متکی بکوده اسکت. بکه    

همین دلیل، گفته می شود که سل نت بنایی است 

که غلبه و نیروی نظامی اساس آن را تشککیل مکی   

دهد؛سل ان بدون بدون شمشکیرو ارتکش متصکور    

فهانی مؤلکک  نیسککت.محمود بککن محمککد اصکک   

دستورالوزراء در ارتباط با مالزم بودن سکل نت و  

غلبه از زبان بهرام گکورو منتسکب بکه اندیشکه ی     

من تخت شاهی را با بکه  : »1ایرانشهری می نویسد

خاک مالیدن بینی سیاستمداران و رعیت و به قهکر  

و غلبه از شما گرفتم. عذا  و قهر من بکه قکومی   

و بخشش من بکه   می رسد و آن را نابود می سازد

قومی دیگر می رسد و به آن ها زنکدگی و نشکاط   

(.بنکابراین  206و93: 1364اصکفهانی،  «)می بخشکد 

مشروعیت در سلسله هکای بعکد از اسکالم ایکران،     

یک شرط مقدم و خزم بکرای تصکاحب حکومکت    

محسو  نمی شد،بلکه وافعیّت متدرّجی بود ککه  

می بایست بکا نشکان دادن توانکایی و اسکتحقاق و     

                                                           
علی رغم أنف من اخذت سریر الملک بالقهر منکم     .1

 مسوس و سائس

و  ینعش   قوما    یصیب  عقابی معشرا   فیبیرهم         

 آخرین      نوالی
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باخخره پیروزی بر دیگرمکدعیان تکا  وتخکت بکه     

اثبات برسد. از این رو مشروعیت ایکن حکومکت   

ها عالوه بر اتکای بر دین،نسب پادشکاهی، سکنپت   

و آدا  قبیله ای و غیره ، شدیدا به عامل غلبکه و  

تداوم سلسله بستگی داشت.به همین دلیل با بروز 

ضع  و فتور در پایه های اقتدار سیاسی وصولت 

نظامی،به کلپی زایل یکا مکورد تشککیک واقکع مکی      

شدند.مشروعیتی که از ناحیه ی شمشکیر حاصکل   

می شد در تمام دوران مورد بحث و حتی بعکد از  

آن،احیاء کننده و در همان حال زایل کننده ی هکر  

 نوع مشروعیت دیگر به شمار می رفت.

تنها پادشاه و سلسله مسی ر و پیروز بکود ککه   

روعیت های دیگری را برای فرصت می یافت مش

دولت خویش دست و پا کند و بر قکوام و اقتکدار   

: صکفحات  1374حاکمیتش بیفزایکد.)ن.ک. رازی، 

 متعدد(

در دوره ی دوم عباسککیان بککا وجککود تأکیککد   

، بیش از هکر  « وراثت» و « ن »خلفای عباسی بر

: 1383چیز تغلپب مبنای حکومت بود . )فیرحکی،  

معنوی،دینی، سکنپتی و   ( پس از این که مبنای186

قبیلککه ای مشککروعیت خالفککت اسککالمی از میککان  

رفت،حکومت ها برای بقای خود به چیکزی جکز   

شمشیر نمی توانستند استوار و پابرجکا باشکند . از   

خالل همین تحوخت سیاسی بکود ککه اندیشکه ی    

استیالء وارد اندیشه ی سیاسکی مسکلمانان شکد و    

دند تکا آن  افرادی چون ماوردی سعی تمام می کر

را در کنککار سککایر حکومککت هککا مشککروع قلمککداد 

:صفحات متعکدد(.در عمکل و   1422کنند)ماوردی،

نظر سیاسی مسلمانان روندی غالب شد که مبنکای  

حکومت را استواری آن بر شمشیر قرار می داد و 

در واقع آغکاز گسسکت بکین خالفکت و سکل نت      

 اسالمی به شمار می رود. 

به وضع سیسکتان  خلفای عباسی که خود آشنا 

و خراسککان و مککاوراءالنهر بودنککد، ایککن نظریککه را  

پذیرفته بودند که دیگر ایران را نمی توان از بغداد 

اداره کرد، و در اندیشه بودند راهی برای همکاری 

میان بغداد و خراسان و حفظ ناهر خالفکت پیکدا   

کننککد.در نتیجککه بککرای آرام کککردن اوضککاع شککرق 

لیمینین را به عنوان امیر خالفت به ناچار طاهر ذوا

و حککاکم آن دیککار منصککو  کککرد. ایککن اقککدام در 

حقیقت زمینه ی نخستین سلسله ی مسکتقل را در  

قلمرو خالفت فراهم کرد. به طوری که ، در پایان 

حکومت طاهری شاهد حضور حاکمکانی هسکتیم   

که نه از جانب خلیفه به نیابت آمده بودنکد، بلککه   

ه بر غلبکه ن کامی بکه    قدرت سیاسی خود را با تکی

 (.3/627:  1363دست آوذده بودند)ابن خلدون،

اندیشه ی اسالمی با افتادن در معمای دوگانکه  

ی هر  و مر  و آشو  و یا سکل نت متغلپکب و   

در پی ضکع  خالفکت و عکدم کنتکرل ککافی،در      

غیا  راه حکل سکومی بکرای رهکایی از ایکن بکن       

بسککت، بککه نککاگزیر برحضککور اسککتیالیی سککل ان  

ت داد ه بود و در نظر و عمل، راه بی پایکان  رضای

اقتدار را تجربکه نمکود.همین اجبکار خکود نکوعی      

مشروعیت را برای این نکوع حکومکت هکا سکبب     

شد.وقتی اندیشمندانی مانند روزبهان خنجی یکی 

از اسبا  انعقاد پادشکاهی و امامکت را،اسکتیالء و    

(و یککا ابککن 82: 1362شککوکت مککی داننککد)خنجی،

از چنکین سکل انی را بکرای حفکظ     جماعه اطاعت 

یکپارچگی و اجتماع کلمکه ی مسکلمانان واجکب    

( و هر دو قا کل  387: 1994می داند )ابن جماعه، 
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برای ایکن نکوع   «سل ان مشروع»به پذیرش عنوان 

حکومت ها هستند، پس می تکوان بکه اندیشکه ی    

سیاسی حاکم بر این دوره ی تاریس ایران و اسالم 

است که این طکرز تفککر   دست یافت. البته روشن 

از جانب اندیشکمندان سکنپی وابسکته بکه خالفکت      

عباسی ارا ه می شود.این طکرز تفککر امکا در ایکن     

طرف، یعنی در میان ایرانیان با نگاهی بسیار عمیق 

 تر نگریسته می شود.

دکتککر عبدالحسککین زریککن کککو  خ ککا  بککه 

یعقو  لیکث و حکومکت صکفاری معتقکد اسکت      

یعقو ،به عنوان بناینگکذار  که،از آن جا که امارت 

سلسله ی صفاری به استیالء بود،همکواره میکان او   

ودستگاه خالفت کشمکش وجود داشت.صفاریان 

تنها دولت نیمه مستقل شرقی بودند که بکه جنکگ   

رودرو با دستگاه خالفت وارد شدند. حتی سلسله 

ای شیعی بویهی نیز که بکه تصکرف بغکداد اقکدام     

ی مسکتقیم بکا دسکتگاه    نمود،هی  گکاه بکه مقابلکه    

خالفت مبادرت ننمود.به همین دلیکل هکم تکا بکه     

خالفکت را  « عهد و لوای » آخر نتوانستند مستمر 

 (.554-518: 1363داشته باشند)زرین کو ، 

یعقو  لیث از زمانی که امارت سیستان را به 

زور شمشیر خود و عیاران گرفکت تکا زمکانی ککه     

سکر بکرد.    زنده بود،دا ما در جنگ و درگیکری بکه  

ابتدا با رفتار عیاری خود،بعد با خوار ،و آن گکاه  

با طاهریان و عاقبت نیز با خلیفه ی بغداد درگیکر  

: 1371؛ابن اثیکر، 60-59: 1383شد)ر.ک. سیستانی،

 /صفحات متعدد(.18

مؤل  شجره الملوک از زبکان یعقکو  زور و   

غلبه را پایه و اساس تأسکیس حکومکت صکفاری    

(.وی عمکار  1386:58وری،)صکب  1قلمداد می کنکد 

ق در جنگی شکسکت داد  251خارجی را به سال 

و بقایای نیروهکای وی را بکه سکپاه خکود ملحکق      

ساخت.صالح بن نضکر رفیکق عیّکار وی نیکز از او     

شکست یافت و بدین سیسکتان آرامکش یافکت و    

زیر سل ه یعقو  قرار گرفکت . سکپس هکرات را    

 به زیر سل ه کشکید و در ادامکه بکه قصکد کرمکان     

(. همککان 309-304: 1363حرکککت کرد)گردیککزی،

طور که قبال گفتیم یعقو  و خکوی دنیکاگیری او   

به همین سرزمین سیستان راضی نمی شد در فکر 

آن نیز بود که با نشان دادن اطاعکت خکود نسکبت    

ککه البتکه در مکورد حکومکت     -به خلیفه ی بغکداد 

صفاری و شخ  یعقو  فقط جنبه ی ابکزاری و  

هککر چنککد در نککاهر هککم  -کوتککاه مککدّت داشککت

باشد،تأیید خالفت را به همراه واگکذاری ممالکک   

متصرفی و القکا  و عنکاوین بکرای خکود داشکته      

(.پککس، بعککد از هککر 3/216: 1380باشد)مسککتوفی،

پیروزی، هدایایی نیز به دربار خالفت ارسال مکی  

کرد.سکککککپس متوجکککککه کرمکککککان و فکککککارس 

: 1371؛ابن اثیکر، 329-327: 1364گردید)مستوفی،

(.خلیفککه تهدیککد یعقککو  را جککدّی  55-59-107

                                                           
بگیرم  به  نیروی  ر     که ملک  نیاکان  خود سر به س .1

 زور و هنر

که روبه ندارد  بری   نخست از خوارج بپرداخت جای

 شیرپای

به عزم خراسان برآراست  ز زابل چودل  جمع شد  شهریار

 کار

روان شد  شهنشاه پاکیزه  دگر ره  به ملک  هری  پر زکین

 دین

پی  جستن نام و تاج  و  وزآن جا روان شدبه کرمان زمین

 نگین

که تخت نیاکان بدش آرزوی رمان به اصطخر  بنهاد  رویز ک

  

 بترسید   از    بخت    بیدار آن آنخلیفه  چو آگاه  شد از کار 
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گرفت و بعکد از حرککت او بکه سکمت کرمکان و      

فارس به او متذکپر شد که به همین مقدار واگکذار  

 1شده بسنده کند.

   

محمککد بککن طککاهر بککه عنککوان نا ککب خلیفککه،  

حکومت سیستان را به یعقکو  واگکذار ککرد امکا     

یعقککو  ، هککوای تسککخیر خراسککان را در سککر    

ق و به دخیل واهکی،  295م در سال داشت.سرانجا

به نیشابور یورش بکرد و بکدون درگیکری جکدی     

: 1371بساط طاهریکان را درهکم پیچیکد)ابن اثیکر،    

(.قدرت و سل ه ی نظامی یعقکو   18/119-120

در آن دوران در سککرزمین خراسککان و سیسککتان   

زبانزد بود . ابکراهیم بکن الیکاس بکن اسکد حکاکم       

ه محمکد بکن   خراسان در مورد یعقو  خ کا  بک  

باین مرد حکر  هکی    » ... طاهر چنین می گوید: 

نباید، که سکپاهی هولنکاک دارد و از کشکتن هکی      

باکی ندارد، و بی تکلپ  و نگرشکی همکی حکر     

کند و دون شمشیر زدن هی  کاری نکدارد. گکو ی   

که از مادر حر  زاده انکد و خکوار  بکا او همکه     

سکت  یکی شده اند و به فرمان او یند، صوا  آن ا

که او را استمالت کرده آید تا شرپ او و آن خوار  

بدو دفع باشد و مردی جدّ اسکت و غکازی طبکع.    

پس محمد چکون آن بشکنید، رسکوخن فرسکتاد و     

هدیه هکا و منشکور سیسکتان و کابکل و کرمکان و      

تککاریس سیسککتان ، «)پککارس او را خلعککت فرسککتاد

1366 :209.) 

ره یعقو  پس از آن که بر محمد بن طاهر چی

                                                           
فزونی چوجوئی در این  داده ام  کشور  سیستانو را   .1

  بوستان

همان  بلخ   نامی    و  بفرمود     منشور     زابلستان  

 کابلستان

  ( 58-59:  1386)صبوری ،                           

شد، از طرف خلیفه به او دستور دادند که ملک را 

به طاهریان باز گردانکد، ولکی یعقکو  بکه فرمکان      

خلیفککه وقعککی نگذاشککت و بککه تحکککیم موقعیککت 

خککویش در خراسککان پرداخککت. در ایککن موقککع   

طاهریان خلیفه را بکه عکزل یعقکو  برانگیختنکد،     

یعقو  در مقابل این اقدام به سوی بغکداد لشککر   

 .2کشید

تولد مؤل  ترکستان نامه معتقد اسکت ککه   بار

یعقو  بدون آن که برای اجرای اعمکال خکویش   

به سفسک ه هکای قضکایی متوسّکل شکود، حقکوق       

خککککویش را فقککککط بککککر شمشککککیر مبتنککککی   

 (.473:  1366ساخت)بارتولد،

به دسکتور معتمکد درپکی تسکلط یعقکو  بکر       

خراسان و پایان دادن بکه عمکر طاهریکان، حجکا      

و گرگکان جمکع و احضکار     خراسان،ری،طبرستان

مکن  » شدند. چون حاضر شدند به آن هکا گفکت:   

یعقو  صفار را امیر خراسان نکردم و گرفتاری و 

عزل محمد بن طکاهر بکه دسکتور و امکر او نبکوده      

 (.18/141:  1371ابن اثیر،«)است

مؤلک  تکاریس سیسکتان در ارتبکاط بکا اعتقکاد       

یعقکو  نسکبت بکه خالفککت بغکداد مکی نویسککد:      

بسیارگفتی که دولت عباسیان بکر غکدر و   یعقو  »

مکر بناکرده اند، نبینی که با بوسلمه و ابومسکلم و  

آل برامکه و فضل سهل با چنان نیکو ی که ایشان 

اندرآن دولت بود، چه کردند؟ کسی مبکاد ککه بکر    

 (.228:  1366تاریس سیستان ،«)ایشان اعتماد کند

                                                           
سراز طوق فرمان یزدان  چو سلطانی و کامرانی بیافت .2

 بتافت

 دل  بی وفا گشته  بیداد جوی  نهاد از خراسان به بغدا روی

 به غایت  بترسید  فرزانه  میر زیعقوب و آن لشکربی نظیر

 (773: 1383)زجاجی،  
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ماهیکت حکومکت صکفاری خصوصکا بعککد از     

ط یعقو  بر خراسان و آن چکه ککه   واقعه ی تسل

بکین او و خراسکانیان گذشککت ککامال مشککخ  و    

 . 1آشکار می گردد

یعقو  پس از تسلط بکر نیشکابور، وقتکی ککه     

خلیفه وی را از این کار بر حذر داشت و مردمکان  

نیشابور از او عهد ولوای خلیفه خواستند، دسکتور  

چکون  » داد تا مردمان جمع گردند و چنین گفت: 

د ککه یعقکو  عهکد و منشکور امیرالمکؤمنین      گفتن

ندارد و خکارجی اسکت، پکس حاجکب را گفکت      

رومنادی کن تا بزرگان و علما و فقهکا نیشکابور و   

رؤسای ایشان فردا این جا جمکع باشکند تکا عهکد     

امیرالمؤمنین برایشان عرضه کنم . حاجکب فرمکان   

داد که تا منادی کردنکد . بکه امکداد همکه بزرگکان      

دند و به درگاه آمدنکد و یعقکو    نیشابور جمع ش

فرمان داد تا دوهزار غالم همه سکالح پوشکیدند و   

بایستادند و هریک سپری و شمشیری و عمکودی  

سیمین یا زرّین به دست؛ هم از آن سکالح ککه از   

خزانه ی محمد بن طاهر برگرفته بودند. بنشکابور،  

و خود به رسم شاهان بنشسکت و آن غالمکان در   

ستادند. فرمان داد تکا مردمکان   دو ص  پیش او بای

اندر آمدند و تیغ یمانی به دست میان و دسکتاری  

مصر اندران پیچیده بیاورد و دسکتار از آن بیکرون   

                                                           
   ایارت  نباشد  سزاو  . ز  راه  خلیفه گذشتن  صواب1

 کامیاب

وگرنه به زودی بروپس به   گرت هست منشور برمن نمای

 جای

 بگفتا  که   منشور   مردی دلیر  شنید پیغام  او شرزه  شیرچو ب

 برآوردن  از جان   بدخواه گرد  و دشت نبردبود تیغ و زوبین  

چوآشفته شیر و چو پیالن   بگفت این وبگرفت تیغش به دست

 مست

به  روز  جوانی گزین   منشور   دین من استه این   تیغ ک

 من  است

 (61:  1386)صبوری،  

 

کرد و تیکغ پکیش یعقکو  نهکاد، و یعقکو  تیکغ       

برگرفکت و بجنبانیکد. آن مردمککان بیشکتر بیهککوش    

گشتند. گفتند مگر به جانهکای مکا قصکدی دارد .    

ز بهکر آن آوردم ککه بجکان    یعقو  گفت تیغ نکه ا 

کسی قصکد دارم، امکا شکما شککایت کردیکد ککه       

یعقو  عهکد امیرالمکؤمنین نکدارد، خواسکتم ککه      

بدانید که دارمإ مردم باز زجای خکود بکاز آمدنکد،    

امیرالمؤمینن را بکه بغکداد نکه    » باز گفت یعقو ، 

مکرا  » ، گفکت:  « بلکی »این تیغ نشاندست؟ گفتند: 

تیغ نشاند. عهد من و آن بدین جایگاه نیز هم این 

پس فرمان داد تا هر چکه  « امیرالمؤمین یکی است.

از آن مردمککان از جملککه طاهریککان بککود، دربنککد   

-222:  1366تکککککاریس سیسکککککتان، «)ککککککرد.

: 1380؛ خوانککککدمیر،1363:309؛گردیککککزی،223

 (206/ 2:  1382؛ راوندی،2/344

نه تنها محمد بن طاهر به هراس آمکده بکود و   

صالح مروزی را به رسکالت نکزد    خود ابراهیم بن

یعقو  فرستاد و خ ا  به او گفت ککه اگکر بکه    

فرمککان امیرالمککؤمنین آمککده ای ، عهککد و منشککور  

عرضه کن تا وخیت بکه تکو سکپارم و یعقکو  در     

جوا  شمشیرش را عهکد و لکوای خکود معرفکی     

: 1380؛خوانکد میکر،   309کرده بکود ، )گردیکزی،:   

کککه خالفککت ( بل1/195: 1363؛جوزجککانی،2/344

بغداد نیز بعد از سل ه ی یعقکو  بکر سیسکتان و    

خراسان ومازندران در هراس بود و برادر معتمکد،  

موفق، منشور این ایالت را به نام او فرستاد لکیکن  

یعقو  ردّ این احسان نمود. با ایلچی گفکت ککه:   

به صاحب خود بگو که، من در با  ایکن ممالکک   

نشکور را  ممنون شمشیر خکود هسکتم، م  مشکور و 

برای کسانی نگه دارد که قبول این منپکت از وی و  
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( 175:  1380.)ملکم،یارای مقابلت بکا مکن نکدارد   

ولی وقتی ککه یعقکو  بکرای دومکین بکار قصکد       

تصرف کرمکان و فکارس ککرد و از آن جکا عکازم      

خوزسککتان شککد، موفککق بککا سککپاهی مسککتعد در   

دیرالعاقول با سپاه یعقو  روبرو شکد و ایکن بکار    

به سپاه یعقو  افتاد، عاقبت یعقکو  بکه   هزیمت 

 1366سیسککککتان،)تککککاریس خوزسککککتان گریخت

-15/6450: 1375؛طبکککککککککککککککککککری،232:

 (.175: 1348؛بناکتی،6480

یعقو  پس از آن سکپاهی جمکع ککرد و بکاز     

روی به بغداد نهاد. معتمد، معتمدی به رسالت نزد 

در آن نوبت کمال قدرت »او فرستاد، پیغام داد که 

از حضرت رسالت را مشکاهده  حضرت عزپت اعج

کردی، باید که از مخالفت ما توجه ککرده و روی  

به خراسان آوری و به سل نت آن مملکت قناعت 

 1385حسکککککککینی منشکککککککی ، «)نمکککککککا ی

( جککوا  یعقککو  بککاز 65: 1383؛سیسککتانی،142:

روشنگر ماهیّت حکومت صفاری است آن جا که 

من رویگر بچکه ام و بکه قکوّت دولکت و     » گفت: 

و کار خود باین درجه رسانیده ام و داعیکه  زور باز

چنان دارم که تا خلیفه را مقهور نگکردانم از پکای   

ننشینم.اگر این م لو  تیسیر پذیرفت فبهکا و الپکا   

نکککان کشککککین و حرفکککه ی رویگکککری برقکککرار 

:  1380اسکککککککککککککت)خواند میکککککککککککککر،

 (.110:  1372؛خواندمیر،1383:60؛سیستانی،347

وخنی خدمت ذکر می کنند که خلیفه وقتی رس

یعقو  فرستاد ، یعقو  مریض شده بکود، حککم   

داد تا شمشیر و قدری نان خشکک و پبکاز نکزد او    

گذاشتند . چون رسوخن نزد وی آمدند، گفت: بکا  

صاحب خود بگو ید که اگر من زنده بمکانم، ایکن   

 1371شمشیر مابین ما حکم خواهد کرد)ابن اثیکر، 

 (.1/211: 1382؛حسینی فسایی،18/173: 

عقو  نه تنها با سل ه ی خلفا مخال  بکود،  ی

بلکه با نفوذ زبان عربی در محیط ایران نیز موافکق  

نبککود، چنککان کککه درپککی پیشککرفت هککایی کککه در  

خراسان نصیب او شد، در وص  او به تازی شعر 

سرودند، چون خواندند، یعقو  بکه معنکی آن هکا    

پی نبرد و خ کا  بکه محمکد بکن وصکی  دبیکر       

چیزی که من درنیابم چرا :»  رسا ل خود گفت ک

باید گفت؟ پس محمد بن وصکی  شکعر پارسکی    

گفتن گرفت و شعر پارسی انکدر عجکم او گفکت.    

پیش از او کسی نگفته بود... چکون عجکم برکنکده    

شد و عر  آمدند، شکعر میکان ایشکان بکه تکازی      

 (.203:  1366تاریس سیستان،«)بود

به این ترتیب یعقو  نه تنها به نفکوذ سیاسکی   

لیفه پایان داد و استقالل سیاسی ایران را تکإمین  خ

کرد، بلکه زبان ملی ایرانیان، یعنکی لهجکه ی دری   

را، جانشین زبان عربی نمود و این عمل شجاعانه 

 ی او بعدها از طرف سامانیان نیز دنبال شد.

به هرحال دولت صفاری اولین قدرتی بود که 

طریکق  بعد از سقوط مداین بار دیگرایرانیکان را از  

غلبککه )امککارت اسککتیالء( بککر قسککمتی از سککرزمین 

خویش حاکم کرد. همکین نکتکه باعکث شکد ککه      

حکومت آن هکا دنبالکه ی دولکت بربکاد رفتکه ی      

ساسانی تلقی شود و تخیّل عوام حتی نسب نامکه  

نسکب  –ی آن ها را به ساسانیان منسو  نماینکد.  

نامه ای که در تاریس سیستان نیز آمده است)همان 

(و هی  محقپقی هم نمی تواند صکحت  200-202: 

آن را تضککمین کنککد . امککا تفککاوتی اساسککی بککین   

صفاریان و دولت ساسانی وجکود داشکت؛ دولکت    
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ساسانی حکومتی با صفت وی ه ی توأمکان بکودن   

دین و سیاست بود ولی ، صفاریان بکر خکالف آن   

ها، جنبه های مذهبی و وابسکتگی بکه نماینکده ی    

ی خالفت عباسی را بکه  واقعی آن در آن دوره یعن

همراه نداشتند تا آن را مانند ساسانیان به نزد عامّه 

ی مردم دیرپا سازد. درست است که فرمان خلیفه 

امکارت آن  -و غالبا در دوره ی عمرولیث-گه گاه 

را برای مخالفان توجیه می کرد، اما اتپکاء آن ها بر 

نیروی شمشیر خویش بود مخصوصکا ککه هرگکز    

دسکتگاه خالفکت تفکاهمی طکوخنی     بین آن ها بکا  

برقرار نشد. یعقو  خود بارها گفتکه بکود ککه بکر     

عباسیان اعتماد نیست چرا که بنای کار آن هکا بکر   

غدر و حیله است. همین طرز تلقی او از دسکتگاه  

خالفت، امارت او را از امارت امثکال آل طکاهر و   

آل سامان متمایز مکی کنکد. بکرخالف آن هکا ککه      

خاندان هکای دبیکران و دهقانکان و     بیشتر متپکی به

اعیان بود، امارت صکفاریان ، امکارت طبقکه هکای     

روستایی و پیشه وری بود ککه در شکورش هکای    

م وّعه و عیّاران برضد طبقات عکالی منسکو  بکه    

دسککتگاه خالفککت حضککور داشککتند)زرین کککو ،  

1388 :2/122.) 

عمککرو لیککث نیککز کککه پککس از مککرگ یعقککو  

بکرادر خکود بکه سکروری      جانشین او گردید مانند

خالفت عباسی کمترین اعتقادی نداشت. ولی بکه  

احتمال قوی با توجه به تجربه ی یعقو  لیکث و  

مشکلی که در نزد عامّه ی مردم حکومت صفاری 

به این لحا  داشت، سازش موقت را بکا دسکتگاه   

خالفت صرفا به حکم مصالح سیاسی دنبال ککرد.  

 نککککام خلیفککککه را در سکککککپه و خ بککککه مککککی 

( و اسککما طاعککت  2/348: 1380آورد)خوانککدمیر،

خلیفه می کرد ولکی در واقکع خراسکان وسیسکتان     

مستقل بود اما بکه هکر حکال شکیوه ی او بکا ککار       

یعقو  و نوع راب ه ای ککه بکا دسکتگاه خالفکت     

(.بکا  60: 1383برقرار کرد، متفاوت بود)سیسکتانی، 

فوت یعقو  بالفاصله در نامه ای ککه بکه خلیفکه    

اعالم وفات یعقو ، در حق خلیفکه  نوشت ضمن 

: 1375انهکککار سکککمع و طاعکککت کرد)طبکککری،  

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

آن چه متعلپق به یعقو  بکود، بکا عنکوان صکاحب     

شکککرطه ی بغکککداد و سکککامرپاء بکککه وی واگکککذار 

(.عمککرو هککم پرداخککت 292: 1363کرد)نرشککخی،

یفکه را  سالیانه بیست میلیون درهم به خزانه ی خل

تعهد ککرد و تصکدّی شکرطه ی بغکداد و سکامرپاء      

:  1383؛سیسکتانی، 234:  1366را)تاریس سیسکتان، 

( هم که پیش از آن به طاهریکان تعلپکق داشکت    60

برای جلب رضایت طاهریان و دلداری از آن ها و 

نیز خرسندی طرفداران آن ها در خراسان و دیگر 

ت نقاط و از آن طرف تقویت بنیان عمومی حکوم

خویش ، بکه عبیکداب بکن عبکداب طکاهر داد)ابکن       

(و کوشکید  178: 1348؛بناکتی،18/179: 1371اثیر،

تا تحریک و ناخرسندی طاهریان را در آن چه بکه  

دعوی آن ها به امارت خراسان تعلپق مکی یافکت،   

 (.178متوقپ  کند)حمزه اصفهانی،بی تا:

تالش عمرولیث برای سرکوبی شورش رافکع  

رونشککاندن فتنککه ی او، تککا حککدّی بککن هرثمککه و ف

دستگاه صفاری را در خراسان و سیستان آرامکش  

(،سبب شد که خلیفکه  61: 1383بخشید)سیستانی،

عهدی نو به امارت خراسان،ماوراءالنهر، فکارس و  

کرمان و سیستان به نام او نوشکت و ارسکال ککرد.    

-140: 1345؛مرعشککی،15/6670: 1375)طبککری،
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( تکا چنکد سکال    143:  1385؛حسینی منشکی، 141

امور دولت صفاری با عمرو، در ارتباط بکا خلیفکه   

در مقام اطاعت و تأیید سپری شکد.حتپی از محکرم   

ق معتضد درجمع گروهی ازحج گزاران 285سال 

خراسککان مکتککوبی بککه وخیتککداری عمرولیککث     

برمککاوراءالنهر و عککزل اسککماعیل سککامانی صککادر  

ز ( اما قدرت عمرو نی15/6692: 1375کرد.)طبری،

مانند حکومت یعقو  ، بکر شمشکیر متپککی بکود،     

برای او هم نیروی نظامی و توسعه  ی قلمکرو در  

درجککککککککه ی اوّل اهمیّککککککککت قککککککککرار   

:  1366؛ بارتولکد، 1/200: 1363داشت)جوزجانی،

(.حرص و ولع عمرو برای گسترش قلمروی 479

خود به نواحی ماوراءالنهر و درخواسکت تأییدیکه   

جام وی را در ی آن از دربکککار خالفکککت، سکککران 

رویارویی با سامانیان که حامیان خالفکت بودنکد،   

قرار داد. با شورش اهالی خراسکان و درخواسکت   

اهالی آن ملک از خلیفه جهت رها ی از ت کاول و  

تعدّی عمرو، نهایتا حرکت عمرو به سمت بغکداد،  

عمرو را برای همیشه از نزدیکی بکا خالفکت دور   

منضجرشده  سبب آن بودکه مردم از وی»داشت و

بودند وبس که از نزدیککان و خکواص او را رهکا    

: 1363نرشکخی، «)کردند و عمرو به بلس گریخکت 

292.) 

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

داشت، به امیر اسماعیل دربا  منازعکه ی عمکرو   

منشکککوری بکککه قلکککم آورده، مختفکککی نکککزد او   

؛حسکککککینی 61:  1383سیسکککککتانی،«)فرسکککککتاد

 (.  1/212: 1382فسایی،

ه معتمد حجا  خراسکان را نکزد   271در سال 

خود خواند و اعالن و اعالم کرد که عمرولیکث را  

از آن چه به او واگذار شده مانند امارت و غیرهکا  

عزل و نفرین می کند و خراسان را به محمکد بکن   

طاهر واگذار نموده و دستور داد تکا عمکرو را بکر    

: 1375منبرهکککا لعکککن ونفکککرین کننکککد)طبری،   

(از طککرف 18/256:  1371؛ابککن اثیککر ، 15/6627

دیگر امیر اسماعیل سامانی از طرف خلیفه بسکیار  

حرمت می شد و پیوسته به او نامکه و پیغکام مکی    

فرستاد تا او را علیه عمرو تحریک کند)شکبانکاره  

(.بعککد از آن زمینککه ی جنککگ بککه 2/23:  1382ای،

دستور خلیفه فراهم شد و عمکرو بکه دسکت امیکر     

سماعیل سامانی گرفتکار و در دربکار خالفکت تکا     ا

: 1375پایکککان عمکککر روزگکککار گذرانیکککد)طبری، 

(.جانشینان عمرولیث هم که سکر  15/6706-6707

از اطاعت خلیفه گردانیدند، توسط عمّکال سکامانی   

مغلککو  و تحککت حاکمیککت دولککت سککامانی     

:  1383؛ سیستانی،19/20:  1371درآمدند)ابن اثیر،

61.) 

یار زیرکانه بود . او در قکدم  سیاست عمرو بس

اوّل مخالفت خود را با خلیفه علنی نککرد. او مکی   

دانست که مخالفت با خلیفه خصوصا با غلبکه ای  

که بر برادر او یافته بود، به صالح نیسکت. راب که   

ی عمرو با دربار خالفت تکا مکرگ معتمکد پیکرو     

موضع ضع  و قکوّت خالفکت بکود. خلیفکه هکر      

ر می گرفت با فرستادن وقت در موضع ضع  قرا

سفیر و دادن وعد و وعید، سعی می کرد عمرو را 

از حمله ی احتمالی به بغداد بکازدارد، چنکان ککه    

همزمان با فتنه ی زنگیان در جنو  دارالخالفکه ،  

موفق امر کرد تا در دارالخالفه نامکه ی عمرولیکث   

را بر منبرها و دکان ها و خانه ها و لواها نوشکتند  

بکا نکام خلیفکه در خ بکه هکا شکریک        و اسم اورا
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کردند. اما به محکض بکاخ گکرفتن ککار سکامانیان،      

خصوصا بعد از باخ گکرفتن ککار امیکر اسکماعیل،     

عمرو از شدّت غضب ، نامه ای به معتضد خلیفکه  

نوشکککت و  از او فرمکککان حکومکککت مکککاورالنهر  

(و خلیفکه را تهدیکد   61:  1383خواست)سیستانی،

رضا ندهکد بکه مکاوراءالنهر    کرد که اگر به این امر 

خواهد تاخت. معتضکد اگرچکه در نکاهر تکن بکه      

چنین کاری داد اما در نهان امیر اسماعیل سکامانی  

را تقویت کرد. رویارویی آن دو عمرو را گرفتار و 

سبب شد تا خلیفه فرمان جمیع وخیات را ککه در  

: 1363دولت عمرو بود برای او بفرسکتد)گردیزی، 

 (.210-207:  1380؛اقبال،310-318

اما باید اذعان ککرد ککه ، دولکت صکفاری در     

دوره ی شکوفایی خود در ایّام یعقکو  و عمکرو   

اساسا آفرینشی نظامی بود که تنها بکه زور اسکلحه   

و قدرت شمشیر برپا بکود. در حککایتی ککه نظکام     

الملک هم آن را نقل می کند، یعقو  پیش قاصکد  

را بکر   خلیفه برخود می بالد که پادشاهی خکویش 

خالف عباسیان به میکرا  نبکرده اسکت، بلککه از     

به دست آورده اسکت)نظام  « شیرمردی»و« عیّاری»

 (.23: 1371الملک،

صفاریان معتقد بودند که زور شمشیر توانکاتر  

از منشور خلیفه است و هنگامی که رسول خلیفکه  

منشور حکومت ماوراءالنهر را برای عمرو بیاورد، 

ایکن را  » ر زبان رانکد ککه :   این عقیده را آشکارا ب

چه خواهیم؟ که این وخیکت از دسکت اسکماعیل    

بیککرون نتککوان کککرد مگککر بککه صککدهزار شمشککیر   

 (.317:  1363گردیزی،«)کشیده

دولت صفاری به سبب ماهیّت خود هی  گکاه  

نتوانست با قدرت های اطراف از خالفت عباسکی  

گرفته به عنوان بازوی دینی حاکمیت هکا و نفکوز   

واعیان طرفدار خالفت بکه عنکوان پایگکاه     دهقانی

داخلی و مردمی به توافق و سازشکی همکه سکویه    

دست یابد و اطمینان و رضکایت خکاطر آن هکا را    

فراهم سازد. هنگامی ککه سکامانیان ککه بکه ماننکد      

طاهریککان بککر دهقانککان و زمینککداران محلککی تکیککه 

داشککتند و همککواره بککا عباسککیان راه اطاعککت و    

گرفته بودند، شایسکتگی هکای   سازگاری در پیش 

خود را به نمایش گذاشکتند و توانسکتند در برابکر    

صفاریان ایستادگی کنند، به سرعت و سکهولت از  

سککوی خلیفککه ی عباسککی و اعیککان و اشککراف     

خراسانی مورد استقبال و پشتیبانی قرار گرفتنکد و  

منشکککور حکومکککت بکککه نکککام آنکککان صکککادر     

 (.  109و106: 1363شد)نرشخی،

در تنظکیم راب که ی خکود بکا      دولت صکفاری 

دهقانان و زمینداران ایرانی و حامیان عباسی آنکان  

توفیق نیافت و به همکین دلیکل از سکوی آنکان در     

 انزوا قرار گرفت و طرد شد.

نتیجه این شد که شیوه ی رفتکار صکفاریان بکا    

خلفای عباسی، برای تمام دولت های ایرانی پکس  

گرفکت.   از آنان، سرمشقی شد و مورد عمل قکرار 

حتی حکومت هکایی ماننکد آل بویکه ککه مکاهیّتی      

شککیعی داشککتند، خالفککت را بککه عنککوان ابککزاری   

مشروعیت بخش در کنار خود حفظ کردنکد و یکا   

سلجوقیان که سل ه و اسکتیالء بکر خالفکت پیکدا     

کردند ولکی درصکدد کنکار زدن آن برنیامدنکد. آل     

بویه از احترام گسترده ی مردم نسبت به مرجعیّت 

ه، در عککراق و جهککان اسککالم ، بککه مثابککه ی خلیفکک

وسیله ای برای مشروعیت قدرت خویش استفاده 

کردند. آنان از دیدگاه صرفا مکذهبی اهکل سکنپت،    
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غاصککبان قککدرت بودنککد و بککرای برخککورداری از  

مشککروعیت بککه هالککه ی تقککدّس خلیفککه ی سککنپی 

نیازمند بودنکد؛ اجکازه ی رسکمی حکومکت را از     

محافظان خلیفه ی عباسی  خلیفه گرفتند و خود را

قلمککداد کردنککد کردنککد کککه در واقککع بازیچککه ی  

(.از طکرف دیگکر   76: 1375دستشان بودنکد)کرمر، 

عباسیان نیز ناچار شدند با تکن دادن بکه واقعیکت    

های موجود، قدرت هایی را که بی اجازه ی آنکان  

رشد کرده یا به اص الح ماهیّت استیالیی داشکته،  

سکازگاری بکا آنکان در     به رسمیّت بشناسند و سرِ

پیش گیرند. حتکی اندیشکمندان ایکن دوره تکالش     

کردند تا ماهیّت قدرت را توجیه و آن را به عنوان 

یک اصل در کنار خالفت و دین به جامعه عرضه 

کننککد . بککه اصکک الح نککوعی تعامککل بککین دسککتگاه 

خالفت و سل نت و امرای مستولی ایجکاد شکود.   

ل خکود را بکه   آنان بخشی از حاکمیّکت و اسکتقال  

نوعی به خلیفه واگذار می کردند و خود را به سه 

عمل یعنکی حکق سککپه، حکق خ بکه و پرداخکت       

مالیات سالیانه متعهد می کردند و در مقابل، عهکد  

و لوای خلیفه را اخذ می کردند تا بدینوسکیله بکه   

دولت خود مشروعیت و وجهه ی قانونی بخشند. 

مان رانکدن  کسب این مشروعیت هم آنان را در فر

بر مردم و هم در رقابکت بکا دولکت هکای محلکی      

رقیب یاری می کرد. خلیفه با پکس گکرفتن عهکد    

ولوای خود از یکی از دولت های محلی و اع ای 

آن به دیگری تکا حکدودوی در افکت و خیزآنکان     

نقش داشته است. همان طور ککه بکازپس گکرفتن    

فرمان خلیفه از عمرولیث صفاری و اع ای آن بکه  

اسککماعیل سککامانی، سککهمی در فروپاشککی    امیککر

(.خلیفه 167: 1376صفاریان داشت)شجاعی زند، 

ی عباسککی حککداقل در نککاهر و نظککر، همککواره    

حاکمان رسمی جامعه ی اسکالمی محسکو  مکی    

شدندکه مشروعیت الهی و سنپتی داشکتند و عامّکه   

 ی مردم مسلمان نیز مکلپ  به اطاعت بودند. 

وت ککرد ککه   در نهایت می توان چنکین قضکا  

همچنان که به کرپات از زبان خود یعقو  لیکث و  

عمرو بیان شد اساس حکومت صکفاری برقکدرت   

شمشیر و زور بکازوی نظکامی) اسکتیالء و غلبکه (     

گذاشته شده و اگر در دوره های کوتاهی ما شاهد 

دادن هدیه و گرفتن عهد و لوا بین طرفین هسکتیم  

یان پایگاه صرفا جنبه ی ناهری دارد والپا نه صفار

خککود را دیککن و دسککتگاه خالفککت عباسککی مککی   

شناختند و نه خالفت عباسی هم صکفاریان را بکه   

عنوان یک امیر، نماینده و جانشین خکود در اداره  

امور دنیکوی قبکول داشتند.صکفاریان در آن زمکان     

های اندک هم تنها به استفاده ی ابزاری از دستگاه 

ال خالفکت مکی پرداختنکد و در هکر فرصکتی خیکک     

 براندازی در سر داشتند.

 

 مسلک عیاری و مواریث ملی-2

 مسلک عیاری-

سیسککتان بککه دلیککل موقعیّککت سککووق الجیشککی،   

جغرافیایی و سیاسکی، گکروه هکا ی را بکا اهکداف      

مذهبی و سیاسی درخور گردآورده بود که جامعه 

ی آن سرزمین را تحت تأثیر اعتقادات و خواسکته  

رین این گروه هکا  های خود قرار داده بودند. مهمت

عبارت بودنکد از:خوار ،م وعکه و عیکاران)ر.ک.    

 (.50-18/49: 1371ابن اثیر،

خککوار  سیسککتان جککزو نیرومنککدترین گککروه 

خوار  بودند که ابتدا در اهواز، بصکره، فکارس و   
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کرمان مستقر شدند و گاهی بر خوار  این مناطق 

دست یافتنکد، بکا نماینکدگان و افکراد خلیفکه مکی       

زمان خالفت عبدالملک بن مروان به  جنگیدند،در

سیستان وارد شکدندو از آن زمکان سکرزمین هکای     

شرقی ایران و بکه ویک ه سیسکتان صکحنه ی زد و     

خورد خوار  و فرسکتادگان خلیفکه شکد و مکردم     

سیستان چاره ای جز ورود به صحنه را نداشکتند.  

از این پس حککام سیسکتان مجبکور بودنکد در دو     

ر در مرزهکای شکرقی و بکا    جبهه بجنگند : با کفپکا 

خککوار  در داخککل من قککه. بککه تککدریج خککوار    

قدرتمند شدند و حتکی گکاهی بکا شکسکت دادن     

عامل خلیفه، بر سیستان مسلط می گردیدند)تاریس 

 (.118و113و11:  1366سیستان ،

اما م وعه از ریشه ی طوع، به کسانی اطکالق  

می شد که داوطلبانه گروه های نظامی تشکیل می 

و در ضمن دعوت مردم به دیکن اسکالم، در    دادند

مرزهای اسالمی به جنگ با کفپار مکی پرداختنکد و   

چون این عمل جهاد در راه خدا محسو  می شد 

نام غازیان نیز برآنکان اطکالق شکده اسکت)همان:     

(. گروهی از مکردم سیسکتان نیکز بکرای     153-155

مقابله بکا خکوار  آن من قکه، دسکته هکای مسکلپح       

بککه م وّعککه ی سیسککتان مشککهور   تشکککیل داده و

شدند. این گروه بعکد از قکدرت گکرفتن یعقکو      

لیث صفاری وارد سپاه او شدند و در جنگ هکای  

یعقو  سلحشوری از خود نشان دادنکد. م وّعکه   

اطاعت خلیفه را واجب می دانسکتند و بکه همکین    

سبب، یعقو  نتوانست از نیروی آنان در مقابله با 

ن در سکرزمین سیسکتان   خلیفه بهره گیرد. اما چکو 

گروه م وّعه و عیّاران، هر دو علیکه خکوار  مکی    

جنگیدند و در بیشتر مواقع با هم متحد می شکدند  

. بنککابراین، دسککت کککم در اوایککل قککدرت یککابی   

صفاریان نمی توان آنان را از هم جدا دانست)ابن 

-1/308:  1373؛اشککپولر،50-18/49: 1371اثیککر،

309.) 

دوره در سیسکتان گکروه    و اما عیّاران: در ایکن 

دیگری نیز فعّالیّت داشت که بنام عیّاران یکا فتیکان   

یککا جککوانمردان معککروف بودنککد. عیّککاران گککروه   

اجتماعی از مردمکان جلکد و هوشکیار متشککل از     

افککراد شککهری و روسککتا ی بککا آدا  و رسککوم و   

تشکیالت خاص که در هنگام غوغاها و جنگ ها 

ه ی عیکاری(.  خودنما ی می کردند)دهخدا،سکرواژ 

خصککلت هکککا ی چککون شکککجاعت، ذککککاوت و   

جوانمردی داشتند و بکا هکدف تعکدیل ثکروت و     

برقکراری عکدالت اجتمککاعی در راه ککاروان هککای    

تجاری و در داخل شهر به محل کسکب و منکازل   

اغنیاء دستبرد می زدند و اموال به دست آمده را با 

رعایکککت انصکککاف میکککان فقکککرا تقسکککیم مکککی   

(.درباره ی معنکای  2/345: 1380کردند)خواندمیر،

لغوی کلمه ی عیّار هانری کربن به نقکل از ملکک   

الشعرای بهکار یکادآور مکی شکود ککه ایکن کلمکه        

فارسکی  « ایکار »صورت تغییر یافته و ضکبط غلکط   

شکده و بکه معنکی    « یار»است که امروزه تبدیل به 

:  1363رفیق و دوست صمیمی اسکت. ) ککوربن ،  

یکران، عیّکاران در   ( بعد از ورود عر  ها بکه ا 112

گروه های اجتماعی وسیاسی منظم و تعلیم یافتکه  

ای، منشاء تغییراتی در تاریس سیسکتان و خراسکان   

گردیدنککد. آنککان در مقابککل نلککم هککا و تبعیضککات 

ن ادی امویان و عباسیان و حکام دست نشکانده ی  

خلفا به پا خاستند و با دلیری و شکجاعت خکاص   

حککام خلیفکه    طبقه ی خود، ضمن زد و خورد با
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مدافع مردم بی گناه و بکی پنکاه شکدند)ر.ک. ابکن     

 (.  6/401: 1376مسکویه،

عیّککاران صککاحبان حرفککه بودنککد و در شککرایط 

عادی از آن طریق امرار معاش مکی کردنکد. بکرای    

مثال یعقو  لیث رویگر بکود و عمروبنپکا . پیشکه    

وران ایرانی از قدیم اخیام به جکوانمردی مشکهور   

همین سبب بیشتر عیّکاران بکه طبقکه ی    بودند . به 

اصکککناف تعلکککق داشکککتند و از آدا  و رسکککوم و 

تشکککیالت خاصّککی برخککوردار بودنککد. در قککرون 

نخستین اسالمی، وصول درجکه ی جکوانمردی و   

شناخت ماهیّت آن، کمال م لو  و مکورد توجکه   

طبقککه  ی جوانککان غالککب اصککناف از پیشککه وران، 

ه اسکت.)زرین  کارگران و صوفیان و سپاهیان بکود 

( کار عیّاران در شهرها شبگردی 169: 1373کو ،

و مقابله با عوامل دولت و ثروتمندان برای احقاق 

حق مظلومان و فقرا بود. آنان برخالف گروه ها و 

فرقه های متصوفه وابسته به مرام جکوانمردی ککه   

سعی در گوشه نشینی و گمنامی داشکتند، فعّاخنکه   

تمنککککدان مککککی در مقابککککل زورگویککککان و ثرو

(.یعقو  لیث هکم ککه   1/36: 1378ایستادند)صفا،

مؤسس حکومت صفاری اسکت از دوران جکوانی   

وارد گروه عیّاران سیسکتان شکده و بکه درجکه ی     

:  1366سککرهنگی رسککیده بود)تککاریس سیسککتان،  

(.آیککین ایککن گککروه عیّککاری یککک  197و193و192

دگرگککونی آرام و بککه ویکک ه در ایککن قسککمت از   

ی است ککه در آن جکا قکانون    سرزمین های اسالم

رخت بربسکته بکود و فقکر و فاصکله ی طبقکاتی،      

زندگی گروه های محروم را با آمیزه ای از رنج و 

درد قرین ساخته بود، به سازمانی جدید با هویت 

غالب سیاسی تغییر ماهیکت مکی دهکد. افکرادی از     

طبقه ی فرودست جامعه، با هدف مقابله با اوضاع 

ای اقتصککادی، سیاسککی و نابسککامان و آشککفتگی هکک

اجتماعی محیط خویش در قالب تشکل عیاری بکا  

تقویت روحیکه ی پهلکوانی و سلحشکوری بکرای     

رسیدن بکه اهکداف خکویش تکالش مکی کردنکد.       

یعقو  لیث و دارو دسته ی او جزو نام آورتکرین  

سازمان های عیاری در تاریس ایران اسکت ککه در   

بسککتر تککاریخی سیسککتان در اثککر حضککور فعالیککت 

وار  در این من قه آغاز بکه فعالیکت کردنکد. از    خ

سوی دیگر حکومت نیز که مسئول حفکظ نظکم و   

امنیت بود، به دلیل ضع  خلفای عباسی در بغداد 

و حکومت طاهریان در خراسکان، بکه هکی  وجکه     

نمی توانست جلوی اقکدام خکوار  را بگیکرد. بکه     

همین دلیکل بکود ککه گکروه م وعکه از عیکاران و       

یل شد تا امنیت مردم را تأمین کننکد  داوطلبان تشک

و با خوار  و ناامنی ایجکاد شکده از سکوی آنکان     

(و پککس از 18/50: 1371مبککارزه نماینککد)ابن اثیککر،

چندی همین گروه م وعه به رهبکری صکالح بکن    

ککه یعقکو  لیکث نیکز در رأس گروهکی از      -نصر

ابراهیم بن حضکین  -عیاران با وی همکاری داشت

ککه از جانکب طاهریکان     القوسی حاکم سیستان را

عنوان حکومت داشت، از زرنج بیرون راند)زرین 

(.و بدین ترتیب گروه م وعه 2/105: 1388کو ،

به رهبری صالح نصکر قکدرت را در سیسکتان بکه     

 دست گرفتند.

یکی از مشکالتی که گروه م وعه در مبکارزه  

خود با خوار  برای مردم ایجاد می کردنکد، ایکن   

ند خوار  پس از پیکروزی در  بود که آن ها نیز مان

نبردهایشان دست به چپاول و غارت می زدنکد و  

باخخره به همین دلیل، یعقو  و عده ای دیگربکه  
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انهکککککار مخالفکککککت بکککککا صکککککالح بکککککن   

(برخاستند و پکس از نبکرد صکالح    106نصر)همان،

شکست خورد و متواری گشکت. پکس از صکالح،    

درهم بن نضر به امارت رسکید. ولکی چکون بلنکد     

های یعقو  ککه بکه محکدوده ی وخیکت      پروازی

سیستان راضی نمی شد، با طبع مالیکم و محافظکه   

(،خواسککت تککا 107کککار او موافککق نیامککد)همان:  

یعقو  را محدود سکازد ولکی یکارانش او را تنهکا     

گذاشته و به بعقو  پیوستند و درهکم بکه فرمکان    

یعقککو  توقیکک  شککد. مککردم یعقککو  را بیعککت  

(.و بدین ترتیب 200:  1366کردند)تاریس سیستان،

یعقو  اولین گام را در رسیدن به قدرت با بهکره  

 جستن از فرهنگ عیاری برداشت.  

آری حمایکت از فقککرا و مبکارزه بککا اغنیککاء در   

فضای آلوده ی آن روز سیسکتان فرصکتی طالیکی    

برای یعقو  لیث فراهم کرد تا به کمک صفات و 

رفتارهای م لو  مخت  مکرام عیّکاری پایگکاهی    

تحکم حداقل در میان مردم سیستان و نیز همه مس

ی اقشار مستضع  آن دوران پیدا کند بنابراین ،از 

توجه به فرودسکتان و در کنکارش دلیکری خکاص     

عیّاران، به عنوان دو اساس مهم جهت توسکعه ی  

نفوذ بکه سکایر نقکاط ایکران و در نهایکت تشککیل       

حکومت صفاری بهره برده شد. و در نهایکت مکی   

ککه اوّلکین پایگکاه مشکروعیت بخشکی       توان گفت

صفاری در داخل همین گروه عیّاران شکل گرفت 

و زمینککه را بککرای یککک قککدرت نظککامی فراتککر از  

محدوده ی سیسکتان و خواهکان مقابلکه بکا دربکار      

 خالفت عباسی فراهم کرد.

 مواریث ملی)تبار وسلسله نسب(-

تبار و سلسله نسب یکی از منابع مهم مشکروعیت  

ی در ایران باستان بوده است. برشمردن نظام سیاس

اصل و نسب و انتسا  به خاندان های بزرگ بکه  

عنوان یک افتخار قلمداد شکده و غالبکا پادشکاهان    

سعی کرده اند بامنتسب ککردن خکود بکه خانکدان     

های بزرگ برای خود مشروعیت کسکب نماینکد.   

 کوروش در منشور خود چنین یادآور می شودکه:

اه جهککان، سککرزمین  مککنم کککوروش، پادشکک  »

سومر،پادشاه چهارگوشه ی جهان، پسر کمبوجیه، 

پادشاه بزرگ، پادشاه انشکان، نکواده ی ککوروش،    

پادشاه بکزرگ، پادشکاه انشکان، از اعقکا  چکیش      

پیش، پادشکاه بکزرگ، پادشکاه انشکان، از دودمکان      

 1387مرادی غیا  آبادی ،«) جاودانه ی پادشاهی

 (.7: بند 

تبکار و نک اد یککی از    همان طور که می بینکیم  

مبانی و دخیل مهم برای حقانیّکت پادشکاه و دلیکل    

اصلی حاکمیّت و مشروعیّت او در ایکران باسکتان   

 بوده است.

به نظر می رسد که اصلِ تبار و نسب به تکأثیر  

از ایران باستان، برای پادشکاهان و امکرای بعکد از    

اسالم ایران نیز ضروری بوده است چنان که هکی   

طین و مدعیان سل نت ایکران در قکرن   یک از سال

سوم و چهارم نبوده انکد ککه نسکبت خکود را بکه      

نوعی به شاهان و پهلوانان قدیم نرسانند. سامانیان 

معتقد بودند که نسب ایشان به بهرام چکوبین و از  

او بکککه منکککوچهر پادشکککاه پیشکککدادیان مکککی     

:  1380؛خوانککککدمیر،82:  1363رسد)نرشککککخی،

از رسکیدن بکه قکدرت ،    ( پسران بویکه بعکد  2/352

نسککب خککود را بککه بهککرام گککور رسککانیدند)ابن    

 1383؛حککککبم زجکککاجی،2/611: 1363خلکککدون،

(.غلوّ در ایکن ککار بکه جکای رسکید ککه       2/1028:
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مهاجمان خارجی به قدرت رسکیده در ایکران نیکز    

به جعل نسب برای خود مبادرت می کردند. مکثال  

آل سبکتکین نسب خکود را بکه یزدگکرد شکهریار     

:  1363نی مکککی رسکککانیدند)جوزجانی ، ساسکککا

(،سلجوقیان مدعی بودند که نسب شان بکه  1/226

 (.  2/479:  1380افراسیا  می رسد)خواندمیر،

اما در ارتباط با اصل ونسب صفاریان و نحوه 

بهره گیری آن ها از  این ابزار ، بدون تردید آن ها 

نیز از این قاعده مستثنی نبودنکد و در پکی یکافتن    

وعیت و مقبولیت به دنبال پایکه هکا و   وکسب مشر

اساس کهن برای اصل و تبار خود بوده اند. چنان 

که مؤل  تاریس سیستان نقل می کند صفاریان نیز 

نسب خود  را بکه ساسکانیان مکی رسکاندند)تاریس     

(.او در کتککا  خککود نسککب 201: 1366سیسککتان، 

صفاریان را بتدا بکه ساسکانیان و از آن طریکق بکه     

یعقو  بن لیث بن المعدل بن »اند.جمشید می رس

حاتم بن ماهان بن کیخسرو بن اردشکیر بکن قبکاد    

بککن خسککروپرویز بککن هرمککز بککن خسککروان بککن  

انوشیروان....بن اردشیر بن بابک بکن ساسکان...بن   

-200همکان :  «)1افریدن بکن ابتیکان بکن جمشکید    

 (.  21: 1383ونیز ر.ک. سیستانی،201

یان ولکی در ارتبککاط بککا اصککل ونسککب صککفار  

چیزی بیشتر از این نمی دانیم و آن چه که در باره 

ی اجداد یعقو  در بعضی از منکابع آمکده، شکاید    

ناشی از حکس ناسیونالیسکتی بعضکی از مکورخین     

                                                           
 زکیخسرو واردسیر و قباد . نباشد عجب زآن که دارد نژاد1

 زگفتار و کردار آن نامدار علّو نسب می شدی آشکار

در جایی دیگرنویسنده ی شجره الملوک از زبان یعقوب می 

 گوید:

 دارم زساسان بهمن نژادکه  نشینم به تخت نیاکان به داد

 دلیران    برش تیز  بشتافتند نژادش  نشان   یافتندزنام   

 ( 53-52:  1386)صبوری،  

 

مثل مؤل  تاریس سیستان و یا با توجه به رشکد و  

قدرت یابی سریع یعقو  باشد که موجکب شکده   

و افسانه هایی درباره ی او بین مکردم رایکج شکود    

قوی تر از همه شاید تالش خود صفاریان بعکد از  

رسککیدن بککه قککدرت و خککار  شککدن از حککوزه ی 

سیسککتان باشککد تککا بدینوسککیله مقبولیککت عامّککه ی 

ایرانیان را کسکب ککرده باشکند. چکون ایکن دوره      

همزمان است با بیداری روح ایرانیّت و تکالش در  

 .  2جهت تجدید حیات دوباره ی ایران

اندمیر با احتیاط می نویسد: در این ارتباط خو

در هککی  یککک از کتککب متداولککه دربککا  نسککب » 

صفاریان روایت صحیحی به نظکر ایکن ذره احقکر    

نرسیده، اما نوبتی از شهریار ملکشاه یحیی ککه در  

زمان دولت سل ان سعید،میرزا حسین که سال هکا  

والی سیستان بود استماع افتاد که می گفت: نسب 

سد و لیث به انوشکیروان  من به لیث صفاری می ر

: 1380خوانککد میککر، «)عککادل ملحککق مککی گککردد 

2/365.) 

اما توجیه قوی تر برای این کار بکدون تردیکد   

استفاده ی سیاسی است. عالقه به ملیّت ایرانکی و  

مذهب زرتشتی و تکاریس ایکران باسکتان در تمکام     

عهد حکومکت خلفکای امکوی و عباسکی در حکد      

بکراین سیسکتان   اعالی خود وجود داشت . عالوه 

به لحا  گذشته ی تاریخی از جمله نقاطی اسکت  

که وابستگی خاصی با فرهنگ ایران باسکتان دارد.  

                                                           
خردمند و دانا و صاف  . گران   مایه    مرد   واالنژاد2

 اعتقاد

همین داشتی راز خود درنهان  تبارش چو  بود از نژاد کیان

 

اد  و گهر در رساند   نژ که لیث ابن فرقدبه نوشیروان

 جهان

 به  اوالد   ساسان  افکند  مهر دگرباره این دورگردان سپهر

 ( 50:  1386)صبوری،  
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چنان که روایت ملی و حماسی ایران نیکز در ایکن   

سامان بیش از سایر نواحی محفو  مانکده بکود و   

به عنوان یک نیروی بالقوه هر آن امککان نهکور و   

ممتکاز را   تجدید حیکات داشکتند . ایکن وضکعیت    

صککفاریان نیککز درک کککرده بودنککد . آن هککا بککرای 

رسیدن به مقاصد خود ، بر بستری قرار گرفتند که 

مهیّای این کار بود . مو  هایی که در طول زمکان،  

از ورود اسالم به ایران آغاز شکده بودنکد نیازمنکد    

هادی بودند تا سوار بر آن ها کشتی ایرانکی را بکه   

تجدیکد حیکات دوبکاره    سر منزل مقصود که همانا 

بود، برساند. صکفاریان در نسکبت دادن خکود بکه     

ساسانیان و چنکگ زدن بکه تکاریس ایکران قبکل از      

اسالم در پی راهی برای تجدیکد حیکات ایکران و    

مهمتر از آن استفاده از آن به عنوان ابکزاری بکرای   

 به قدرت رسیدن خود بودند.

البته بعضی اندیشمندان ماننکد ذبکیح اب صکفا    

عتقد است که درست اسکت ککه یعقکو  سکعی     م

داشت تا نسب خود را به ساسانیان و به جمشکید  

برساند اما، وی پسر رویگکری از اهکالی قکرنین از    

قراء سیستان بود که ماننکد همکه ی سیسکتانیان آن    

عصر مردی وطن پرسکت و متعلکق بکه اخکالق و     

آیین ایرانی و از دسته ی مشهور عیّاران بکوده ککه   

اقت و شجاعت و مهربانی محبو  یکاران  بر اثر لی

 (.1/37: 1378و همسلکان خود شد)صفا، 

در نهایت این که هرچند شاید ادّعای مؤلفانی 

چون مؤل  تاریس سیستان در انتسا  صفاریان به 

ساسککانیان درسککت نباشککد ولککی در جریککان کککار  

یعقو  لیث ثابت کرد که این ادّعا بکی دلیکل هکم    

رای احیکای سکنپت   نیست چون حکداقل تکالش بک   

ایرانی و مخالفت با خالفت بغداد در سکرلوحه ی  

کار او قرار داشت. یعقو  در قیام خود تنها نظکر  

کشککورگیری و مملکککت گشککایی نداشککت و اگککر 

چنین بود و تنها برای قدرت خویش کوشش مکی  

کککرد، محققککا اسککتمالت هککای خلیفککه را هنگککام   

 پیشرفت به جانب بغداد می پذیرفت و به ممالکک 

وسیعی که خلیفه به او می داد راضی می شد. امکا  

یعقو  ناهرا بکا همکان نقشکه ای ککه بعکد از او      

مرداویج زیکاری داشکت و آن تشککیل حکومکت     

مستقل ایرانی بود، به بغداد تاخت. او بسکیار مکی   

گفت که بنای حکومت عباسیان بر مککر و فریکب   

 است.

در کنار این یعقو  به آیکین و رسکوم ایرانکی    

ه زبان فارسی عالقه یی تامّ داشت و با زبکان  خاصّ

تازی صحبت نمی کرد و همین امر باعث شد ککه  

وی به شاعران دستور دهد تکا بکه عربکی او را در    

فتح ها تهنیت نگوینکد و ایکن ککار را بکه فارسکی      

انجام دهنکد و ایکن اقکدام روا  شکعر فارسکی را      

سبب شد. قدم اولیه در این دوره برداشته شد ودر 

 ه ی سامانی تکمیل گردید.دور

 

 مقبولیت عمومی)پذیرش اجتماعی(-3

چنان که قبال در مبحث فرهنکگ عیّکاری ذککر آن    

رفت، اقتخار حکومت صکفاری در وابسکتگی بکه    

تیککره ی عیّککاران کککه بککا خککود صککفاتی چککون     

شجاعت،ذکاوت و جکوانمردی داشکتند، خالصکه    

(.وصول بکه درجکه   4/277: 1363شده بود)کوهن،

)عیاری( کمال م لو  هرجکوانی از  ی جوانمردی

صن  پیشه وران، کاگران، و سپاهیان بود. ککار آن  

ها مقابلکه بکا عوامکل دولکت و ثروتمنکدان بکرای       

 احقاق حق مظلومان و فقراء بود. 
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صفاریان با پیروی از فرهنکگ عیِکاری نسکبت    

به قویدستان سخت گیر و در مورد ضعفا صاحب 

ا خکود بکا   رأفت بودند. عمرولیث ایکن سیاسکت ر  

بیانی که در خور روسکتا یان و پیشکه وران سکاده    

پیکه انکدر   » بود، بدین عبارت توجیه می ککرد ککه  

« شکم بنجشک نباشد، اندر شکم گکاو گکرد آیکد.   

( یا در خ ابی دیگکر  268:  1366)تاریس سیستان ،

مرغ به مرغ توان گرفتن، و » از وی آمده است که 

ان را بمردان درم به درم گرد توان ساختن، مر مرد

همان( در نزد تهیدستان و فقکراء  «)استمالت کردن 

بسککیار قککدر و منزلککت داشککتند و پایگککاه بسککیار   

مستحکمی از این لحا  برای خود صکاحب شکده   

بودند. چون خود در این فرهنگ پاگرفته بودند.در 

ایّامی که یعقو  در عدد عیّاران و راهزنان درآمد، 

ر مورّخین از جادّه در این مورد هم به شهادت اکث

ی انصککاف قککدم فراتککر نمککی نهککاد و در دزدی و 

راهزنکی نیکز از رعایکت جانکب مردانگکی و بلنککد      

؛ 370: 1364نظکککری سکککرنمی پیچید)مسکککتوفی، 

 (.  191:  1380اقبال،

مؤلکک  تککاریس سیسککتان نیککز در عککدالت و    

دادپروری یعقو  و رعایت جانب ضکعفا و فقکرا   

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

بر خضراءکوشک یعقو  نشستی تنها، تا هرکه را 

شغل بودی،بپای خضراء رفتی و سخن خویش را 

بی حجا  با او گفتی و اندر وقت تمکام ککردی،   

تککاریس  «)چنانککک از شککریعت واجککب کککردی   

 (.265: 1366سیستان،

اما اندر غایت برآن جمله بود و تفحّ  ککار  »

ضکراء نشسکته بکود،    و تجسّس، که روزی برآن خ

مردی بدید بر سر کوی سکینک نشسکته و از دور   

سر بر زانو نهاده، اندیشه کردکه آن مکرد را غمکی   

است. گفت ای ملک حکال مکن صکعب تکر از آن     

است که تو توانم گفت، سرهنگی از آنِ ملک هکر  

شب یا هر دوشب بر دختر من فرودآید از بام، بی 

و مکرا   خواست من واو ، ناجوانمردی همکی کنکد  

با او طاقت نیست،...یعقو  گفت: بکرو بکه خانکه    

شو چو او بیاید اینجا آی بپای خضکراء مکردی بکا    

سپر و شمشکیر بینکی بکا تکو بیایکد و انصکاف تکو        

بستاند، چنان که خدای فرمودست ناحافظان راف 

مرد برفت. آن شب نیامد،دیگر شب آمکد، مکردی   

ای دید با سپر و شمشیر آن جا بود با برفت و بسر

او شد ...و آن سرهنگ اندر سکرای آن مکرد بکود.    

یکی شمشیرتارکش برزد و بدو نیم ککرد و گفکت   

چراغی بفروز،چون بفروخکت پکدر نگکاه ککردف     

یعقو  بودف خود به نفس خود، پس این مرد را 

گفت باب العظیم که تا با من این بگفتی نان و آ  

نخوردم و با خدای تعالی نذر کرده بودم که هکی   

 همان(.«)خورم تا دل تو از این شغل فارغ نکنمن

در مردم داری و توجه به تهیدستان آن چنکان  

که تاریس سیستان و دیگر منابع تکاریخی یکاد مکی    

کنند صفاریان توجه خاص داشتند. چون خکود از  

میان توده ی مردم برخاسته بودند و اصال فعالیّکت  

،  خود را با ستاندن حق مظلومان آغاز کرده بودند

در این موضع چیزی کم نداشتند امکا در قلمکروی   

ایککران و جهککان اسککالم در آن دوران، مقبولیککت   

مردمی تنها با همراهی همه ی کانون های قکدرت  

حاصل می شد ؛ دین بیشترین نقش را در این راه 

عهده دار بود. حکومتی مقبولیت مردمی می یافت 

که مشروعیت دینی را صاحب شده باشکد و ایکن   

ز طریق نهاد خالفت حاصل نمی شد زیرا در جز ا
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اندیشککه ی سیاسککی ایککن دوره حفککظ و اجککرای   

شککریعت، خزمککه ی سککل نت بککود. چیککزی کککه   

صفاریان از همان ابتکداء علکم مخالفکت بکا آن را     

برافراشتند و در نهایت کار با پس گکرفتن عهکد و   

لوای خالفت، مقبولیکت مردمکی آن هکا هکم زیکر      

وط آن هکا را تسکریع   سؤال رفت و در نهایت سکق 

کرد. در کنکار دیکن، یککی دیگکر از پایگکاه هکای       

قدرت در این دوره دهقانان و زمینکداران و اعیکان   

واشراف بودنکد ککه بکاز بکا توجکه بکه نکوع مکرام         

ومسلک صفاری با این ککانون هکم سرسکازگاری    

نداشتند و برخالف سامانیان و طاهریان ککه تکیکه   

قرار داده بودنکد،   گاه خود را دهقانان و زمینداران

به این پایگاه مهم نیز پشت کردند و در نهایت بکا  

فاصله گرفتن از آن وهمسو شدن منافع دهقانان و 

زمینداران با خالفت و کانون دین ، سرانجام زمینه 

 ی سقوط صفاریان را فراهم شد.

 

 گیریبحث و نتیجه

چنککان کککه در بککاخ اشککاره شککد،مهمترین کککانون  

روعیّت بخشی به حکومت محلی تأثیرگذار در مش

صککفاریان،قدرت نظککامی وزور شمشککیر عیککاران   

سیستان بود.خود یعقو  بارها درجوا  رسکوخن  

خلیفه ی عباسی براین شیوه ی رفتار تأکید ککرده  

یود.درحقیقت صفاریان پایه گذار سنپتی شدند ککه  

ابهّت و عظمکت دسکتگاه خالفکت را زیکر سکؤال      

مککت اسککتیالیی بردنککد و بککه عنککوان اولککین حکو 

درمن قککه ی سیسککتان وقلمککرو خالفککت، نقشککی  

اساسی در پیدایش حکومت هایی از این دسکت و  

نیز لگدمال شدن عظمت دستگاه خالفت عباسکی  

داشتند.در این راه برخورداری از مکرام و مسکلک   

عیاران سیسکتان و دسکتاویز شکدن بکه گذشکته ی      

تاریخی و نیکز نکوع تکدبیر و مردمکداری خانکدان      

که بیشتر متوجه طبقات فرودست جامعکه  صفاری 

بود،درکوتاه مدّت برای آن ها مشروعیّتی نیم بنکد  

فراهم کرده بود ولی چنان ککه در تکاریس ایکران و    

ورنککد حکومتککداری ایککن سککرزمین رسککم اسککت  

پایککداری خزمککه ی چنککگ زدن بککه کککانون هککای  

قدرتمنککدتر ماننککددین ونماینککده ی آن دسککتگاه   

و زمینکککداران  خالفکککت عباسکککی و دهقانکککان  

است.صفاریان به این پایگکاه هکا پشکت کردنکد و     

درنهایت با فاصله گرفتن از آن ها،زمینه ی سقوط 

   .خود را فراهم کردند

 

 منابع 
، تاریس کامل اسالم و ایکران (، 1371ابن اثیر،ابوالحسن)

ترجمککه ی عبککاس خلیلککی و ابوالقاسککم حالککت،   
 تهران،موسسه م بوعاتی علمی.

تحریرالحکککام فککی تککدبیر اهککل (،1994ابککن جماعککه )
،در دارالسکل نه فکی الفککر اخسکالمی، بکه      اخسالم

اهتمام یوس  ابیش و یاسوشی کوسوجی، بیروت 
 ، دارالحمراء .

(، العبر و دیوان المبتدا 1363ابن خلدون،عبدالرحمن )
،ترجمکه  و الخبر فی ایام العر  و العجکم و البربکر  
العکات و  عبدالمحمد آیتی، تهکران، مؤسسکه ی م   

 تحقیقات فرهنگی .
تجکککار  (،1376ابکککن مسککککویه،احمد بکککن علکککی) 

،ترجمه ابوالقاسم امامی و علی نقکی منکزوی،   اخمم
 تهران، توس.
تاریس ایران در قرون نخسکتین  (، 1373اشپولر،برتولد )
، ترجمه ی جکواد فالطکوری ومکریم میکر     اسالمی

 احمدی، تهران ، نشر علمی و فرهنگی.
،  دسکتور الکوزراء  (، 1364محمد) اصفهانی، محمود بن

 تصحیح رضا انزابی ن اد، تهران، امیرکبیر .
سنی الملوک اخرک اصفهانی،حمزه بن الحسن)بی تا(،
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 ء،بیروت،دارمکتبه الحیاه.و اخنبیا
(، تاریس مفصل ایران از اسکالم تکا   1380اقبال، عباس)

 ،تهران ، خیام .انقراک قاجاریه
، ترجمه ی ککریم   نامه ترکستان( ، 1366بارتولد.و.و )

 کشاورز، تهران، نشر آگاه .
(، روضه اولی 1348بناکتی،فخرا لدین ابوسلیمان داود)

البککا  فککی ا لتککواریس اخکککابر و اخنسککا )تاریس   
، بکه کوشکش جعفکر شکعار،تهران، انجمکن      بناکتی(
 آثارملی.

(، به تصحیح ملکک  1366تاریس سیستان،مؤل  گمنام)
 یده ی خاور.الشعرای بهار، تهران ، پد

جوزجانی،منهکککا  الکککدین بکککن سکککرا  الکککدین      
،بکه تصکحیح   (، طبقات ناصری1363ابوعمرعثمان)

 عبالحی حبیبی، تهران ، نشر دنیای کتا  .
(، 1385حسککینی منشککی، محمککد میککرک بککن مسککعود)

به تصحیح ایر  افشکار و   ، ریاک الفردوس خانی
فرشته صرافان، تهران ، بنیاد موقوفه ی دکتر افشار 

 . 
، به تصحیح علی همایون نامه(، 1383حکیم زجاجی )

 پیرنیا، تهران، نشر آثار .
(، سککلوک 1362خنجککی، فضککل اب بککن روزبهککان )  

، تصحیح و مقدمه ی محمد علکی موحکد،   الملوک
 تهران،خوارزمی .

حبیب (، 1380خواندمیر، غیا  الدین بین همام الدین)
 ، تهران ، نشر خیام .2،  السیر

، مککککککلثرالملوک(،1372) ------------------ 
 تصحیح میرهاشم محد ،تهران، نشر رسا .

مشروعیت، دین وناسیونالیسم »( ، 1374رازی، حسین)
، ترجمه سعید حجاریان،ماهنامکه ی  «در خاورمیانه

 . 74، خرداد وتیر 18فرهنگ و توسعه ، شماره 
، 2تاریس اجتماعی ایکران،  ( ، 1382راوندی، مرتضی)
 .تهران، نشر نگاه 

مبانی مشکروعیت در جمهکوری   (، 1380زارع، عباس) 
، تهککران، مؤسسککه ی 1375-1357اسککالمی ایککران 
 فرهنگ و دانش.

(، تککاریس مککردم  1388زریککن کککو ، عبدالحسککین)  
 ، تهران، امیرکبیر.2ایران، 

ارزش میکککککککرا   (،1373)---------------- 
 ، تهران ، امیر کبیر.صوفیه

ایکران بعکد از    تاریس(، 1363)---------------- 
 ، تهران، امیرکبیر.اسالم

سیستانی،ملک شاه حسین بن ملک غیا  الدین محمد 
تکاریس  »احیکاء الملکوک  (، 1383بن شکاه محمکود،)  

تصحیح منوچهر سکتوده،   «سیستان تا عصر صفوی
 تهران، علمی و فرهنگی .

(، مجمع 1381شبانکاره ای، محمد بن علی بن محمد)
محکد ، تهکران،   ، تصحیح میرهاشکم  2اخنسا ، 
 امیرکبیر .

، مشرعیت دینی دولکت  ( 1376شجاعی زند، علیرضا )
 ، تهران، نشر تبیان .و اقتدار سیاسی دین
تکاریس  »شجره الملوک(، 1386صبوری ،ناصح و نهیر)
به تصکحیح منصکور صکفت گکل،     « منظوم سیستان

 تهران، نشر میرا  مکتو .
،  1 (، تکاریس ادبیکات ایکران ،    1378صفا، ذبکیح اب ) 

 تهران ، نشر فردوس.
تاریس طبری)الرسکل و  (، 1375طبری،محمد بن جریر)

 ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر.الملوک(
، بنیادهکای علکم سیاسکت   ( ، 1387عالم، عبدالرحمن )
 تهران ، نشر نی .
،بکه کوشکش    جوامع الحکایات(، 1352عوفی، محمد )
 گ ایران.، تهران، بنیاد فرهن«کریمی»بانو مصفا
تاریس ایکران از  »تاریس کمبریج(، 1363فرای، ریچارد )

، ترجمککه حسککن  4، «ورود اسککالم تککا سککالجقه 
 انوشه،تهران، امیرکبیر.

قدرت، دانش و مشروعیت در (، 1383فیرحی، داوود)
 ، تهران، نشر نی .اسالم 

کاسیرر، ارنست)بی تا(، افسکانه ی دولکت، ترجمکه ی    
 . رزمینج  دریابندری، تهران ، خوا

، احیای فرهنگی در عهد آل بویکه (، 1375کرمر،جو ل)
ترجمککه ی سککعید حنککایی کاشککانی، تهران،نشککر   

 دانشگاهی .
مبکانی مشکروعیت در نظکام    (،1378کواکبیان، مص فی)
 ،تهران،موسسه چاپ و نشر عرو .وخیت فقیه
، ترجمکه ی  آیین جوانمردی( ، 1363کوربن، هانری )
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 . احسان نراقی، تهران ، نشر نو
تکاریس ایکران از   »تکاریس کمبکریج  (،1363کوهن، کلود)

، ترجمه حسن انوشه، 4 « ورود اسالم تا سالجقه
 تهران، امیرکبیر.

گردیککزی، ابککی سککعید عبککالحی بککن ضککحاک بککن     
، بککه تصککحیح تککاریس گردیککزی(، 1363محمککود)

 عبدالحی حبیبی ، تهران ، دنیای کتا  .
یروت،،باخحکامالسل انیه(،1422)ماوردی،ابوالحسن
 دارالفکر.

کتیبکککه هکککای (، 1387مکککرادی غیکککا  آبادی،رضکککا)
 ، شیراز، نوید شیراز .هخامنشی

،تککاریس (1345مرعشککی،نهیرالدین بککن نصککیرالدین) 
،تصککحیح محمککد طبرسککتان و رویککان ومازنککدران 

 حسین تسبیحی،تهران،موسسه م بوعاتی شرق.
، بکه تصکحیح   تاریس گزیکده (،1364مستوفی ،حمداب) 

  ی، تهران، امیر کبیر.عبدالحسین نوا

،تصحیح مهدی مکداینی  نفرنامه(،1380)--------- 
و دیگران،تهران،پ وهشکککگاه علکککوم انسکککانی و   

 م العات فرهنگی.
(، تکاریس  1363نرشخی، ابی بککر محمکد بکن جعفکر)    

 ، تصحیح مدرس رضوی،تهران،توس .بخارا
، (، سیاستنامه1371نظام الملک طوسی، ابوعلی حسن)

عفککر شکعار، تهککران، شککرکت  بکه کوشککش دکتکر ج  
 سهامی کتا  های جیبی .

،ترجمکه ی عبکاس   اقتصاد و جامعه(،1374وبر،ماکس)
 منوچهری و دیگران،تهران، مولی.

ترجمککه ،نظریککه هککای دولککت(،1371وینسککنت،اندرو)
 .1376بشیریه،نشر نی،تهران،  حسین

ه ی محمکد  ، ترجمک البلدان(،1343یعقوبی، ابن واضح)
 ابراهیم آیتی ، تهران .
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