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دوران ) 36سال (
صفاريان از سلسله پادشاھان آريايی نژاد اند که از  254ھـ.ق 868 / .م  .تا  293ھـ .ق.
 903/ميالدی در آريانای شرقی سلطنت کردند .مؤسس اين سلسله يعقوب فرزند ليث است .
چونکه بنيانگذار اين دولت  ،يعقوب  ،با برادرانش ) عمرو  ،علی  ،طاھر ( به طبقات
محترفه ) پيشه ور ( منسوب بود .عنوان صفار )رويگر = مسگر( كه در حق وی و سلسله
پادشاھان خاندان او معمول شد.
يعقوب ليث پس از آنکه جانشين » درھم فرزند نضر « شد  ،سيستان را در قبضه اقتدار خود
در آورد واز آنجا قصد ھرات کرد وآن شھر را بگشود  ،وسپس بتدريج فارس  ،بلخ ،
تخارستان وخراسان را متصرف گرديد .

افراد اين سلسله از اين قرار است :
 1ــ يعقوب فرزند ليٍث  254ھـ .ق  868/ .ميالدی
 2ـ عمــرو فرزند ليث  265ھـ .ق  878 / .ميالدی
 3ـ طاھر فرزند محمد فرزند عمرو  287ھـ.ق  900 / .م  .تا  290ھـ  .ق  903 / .ميالدی
)(1

اول ــ پادشاھی يعقوب ليث صفاری

يعقوب پسر ليث صفاری فرزند معدل )  254ھـ.ق  868 / .ميالدی ــ  265ھـ .ق 878 / .
ميالدی ( مردی بود از قريه قرنين در سيستان خراسان رويگری ميکرد  .چون جوان مرد
بود و ھمراه برادرانش  ،عمرو و علی در جوانی عيار پيشه شد.
در اغتشاشات سيستان كه منجر به برخورد عياران شھر با خوارج واليت گشت ،با غلبه بر
رقيبان  ،سيستان را تحت سلطه خويش در آورد ) 253ھـ  .ق  .( .واز طرف مردم به امارت
منصوب شد  .وھرات  ،کرمان  ،فارس  ،وکابل را مسخر ساخت  .وبرای نخستين بار بعد از
اسالم وتسلط عرب بر آريانايی بزرگ  ،دولت مقتدر بر اساس استقالل ملی بنيان نھاد ودست
خليفه بغداد را از جنوب و شمال و مشرق آريانا کوتاه کرد .
يعقوب در انديشه و عمل " برضد تسلط عرب در آريانا ــ خراسان بود و از دولت عباسی
تنفر داشت  .او ھميشه از انعدام ابوسلمه ھمدانی وزير سفاح  ،ابومسلم خراسانی مؤسس
دولت عباسی  ،وانھدام خانواده ھای برمکی بلخی  ،و سھل سرخسی بدست خلفای عباسی
ياد می کرد وغدر عباسی را مثل ميزد (2)".
چون يعقوب که خود را فرمانروای واقعی خراسان و تمام قلمرو طاھريان می دانست بغرض
از بين بردن خالفت عباسی  ،با خليفه از در تھديد در آمد .بعد از تسخير مجدد فارس كه تا
آن زمان چند بار آنجا را به تصرف در آورده بود ،در سال  262ھـ .ق  .از طريق خوزستان
عازم بغداد و جنگ با خليفه شد  ،خليفه براي جلوگيري از ورود او به بغداد منشور حكومت
خراسان و تبرستان و فارس را برای او فرستاد ولی او نپذيرفت .بين بغداد و مدائين جنگی
ميان سپاه او و لشکر خليفه واقع شد که به شکست يعقوب منجر گرديد ولی ازپای ننشست
وبه تھيۀ سپاه پرداخت .
خليفه که از جانب او بيمناک بود سفيری نزد او فرستاد  .سفير ھنگاميکه به جند يشاپور
رسيد که يعقوب ليث به مرض قولنج دچار شد وحال ووضع صحی او رو به وخامت ميرفت
وبا خواندن نامۀ خليفه ووعده ھايش به نمايندۀ خليفه گفت  " :بخليفه بگو که من رويگر
زاده ام واز پدر رويگری آموخته ام  .اين دستگاه که می بينی از عياری و شير مردی بدست

آمده نه از ميراث پدر  .از پای ننشينم تا بر تو پيروز شوم واال مرا اين نان جو و پياز ) اشاره
به طبقی که قبالً حاضرشده بود ( کافی است " .
يعقوب به ھمان مرض قولنج در خوزستان در گذشت )  265ھـ  .ق  ( .پايتخت و مرکز
فرماندھی يعقوب  ،شھر » زرنج « ) (3در سيستان بود .
يعقوب از ميان مردم برخاسته بود ودر گفتار وکردار نيتش پاک بود رغبت ھمدردی و
غمخواری به تھی دستان داشت  .زندگی اش بدون تجمل ــ ساده و سپاھيانه بود  .در
امورات رھبری کشور مرد بااراده جازم و قاطع بود و پيوسته به اراده مردم تکيه می نمود
وازاينرو اصناف مختلفۀ مردم به او وبه روش انسانگرايانۀ او اعتماد ميکردند .
يقوب در ھنگام حکمروايی اش ساختار حاکميت و قدرت دولتی را متمرکزساخت  .ودشمنان
مردم و فرھنگ اين سرزمين را يکی پی ديگری منھدم کرد  .وقسمت بزرگی از آريانا را
وحدت سياسی بخشيد  .زبان عرب را فرو گذاشت و زبان فارسی را منحيث زبان رسمی و
تفاھم ملی  ،زبان فرھنگ  ،اقتصاد و سياست قرار داد .

دوم ــ پادشاھی عمروليث صفاری
عمرو فرزند ليث  ،دومين پاد شاه صفاری ) 265ھـ .ق  878 / .ميالدی تا  287ھـ.ق / .
 900ميالدی  .وی برادر يعقوب ليث بود و پس از او بوصايت وی به پادشاھی رسيد(4) .
وی بالفاصله به مصلحت وقت نسبت به خليفه مدارا نمود  .معتمد خليفه عباسی  ،منشور
آريانا و ھند بنام او فرستاد و عنوان شحنه گی ) (5بغداد وواليت حرمين به او بخشيد  .در
عوض عمروليث قبول کرد که ساالنه بيست مليون درھم به خزانۀ خليفه حق المقاطعه
بپردازد  .عمروليث از سالھای  879تا  884ميالدی مخالفين خود  :احمد خجستانی بادغيسی
 ،رافع فرزند ھرثمه و ابو طلحه را در داخل کشور مغلوب نمود و فرستادن بيست مليون
درھم را به خزانه خليفه بغداد معطل کرد .
» موفق « وليعھد خليفه عباسی برنجيد و امر کرد در منابر عمرو ليث را لعن کنند  (6) ،او
قشونی بر آريانا سوق کرد که سپاه عمرو را مغلوب و کشور فارس را ضبط نمودند  .عمرو
در سال  887ميالدی به حملۀ متقابل عليه سپاه خليفه پرداخت ولی نتيجه مطلوب نگرفت .
بغداد در اين وقت با مخالفت امارت تولويی مصر گرفتار بود  .لھذا با دولت صفاری آشتی
نمود و حق المقاطعه قديم را از بيست مليون به ده مليون درھم تقليل داد  .ولی ھمين که
بغداد از طرف مصر آرام شد و تولويی مغلوب گرديد  ،مجداً در  889ميالدی به آريانا عسکر
سوق نمود  .پاد شاه صفاری سپاه عرب را در نزديکی استخر) (7درھم شکست واز آن پس از
شر بغداد خالص شد .
عاقبت در سال  287ھـ  .ق  .برابر  900ميالدی در جنگی که ميان او و اسماعيل سامانی
درحوالی بلخ واقع شد  ،عمرو مغلوب شد واسير گشت  .اورا به بغداد فرستادند ودو سال بعد
وی را بامر خليفه کشتند (8) .
عمرو يکی از پادشاھان باسياست و خردمند وباھوش بود ودر نظم و ترتيب سپاھيان جھدی
وافر ميکرد ودر مملکت داری مراسم نيکو نھاد .

سوم ـ پادشاھی طاھر صفاری
طاھر فرزند محمد فرزند عمرو  287ھـ.ق  900 / .م  .تا  290ھـ  .ق  903 / .ميالدی بعد از
پدر بر تخت سلطنت صفاريان نشست .
بعد از اسير شدن عمروليث صفاری  ،طاھر فرزند محمد و برادرش با سرھنگان و سپاه خود
به خراسان آمدند وعمال خراسان ھمه جمع شدند وبھرات رفتند واز آنجا به سيستان شدند .
سپاھيان عمرو ليث با طاھرصفاری بيعت کردند او احمد فرزند شھفور را وزارت داد وچندی
سلطنت کرد .
سرانجام اسماعيل سامانی بر او غلبه نمود و براثر آن پادشاھی سی و شش سالۀ صفاريان
آريايی سقوط کرد وجای خود را به سلسله شاھنشاھی سامانيان ) دودمان ديگری ازنژاد
آريايی ( خالی نمود (9) .
ھر چند بعد از سامانيان ھم سيستان چندی به قلمرو غزنويان الحاق يافت  ،باز محبوبيت و
نفوذ خاندان صفاری كه بر خاطره فرمانروايی يعقوب مبتني بود ھمچنان ،ادامه داشت ،حتا
اين محبوبيت قرنھا بعد )  885ھـ  .ق  (.سيستان را نسبت به فرمانروايی محلی شاھان اين
خاندان عالقه مند نشان داد .در ھنگامی كه قرنھا از انقراض طاھريان و صفاريان  ،سامانيان
و غزنويان و حتا خلفای عباسی می گذشت ،اخالف ليث و فرزندان او در سيستان ھمچنان
چيزی از حيثيت و قدرت و فرمانروايی اجداد خود را حفظ كرده بودند .
نقش صفاريان قديم به خصوص يعقوب  ،در احيای فرھنگ زبان فارسی قابل مالحظه بود .بر
وفق روايت » تاريخ سيستان « اولين شعر رسمی كه به زبان فارسی گفته شد به تشويق و
الزام يعقوب و به وسيله دبير او محمد فرزند وصيف سكزی بوده است .
صفاريان به روابط بازرگانی باھنر و نيز عمارت شھرھا توجه داشتند و مساجد  ،بناھا و
ربات ھا و منزلگاه ھا و راهھای زيادی ساختند .مسجد جامع عتيق شيراز از يادگارھای
عمرو ليث است.
صفاريان به ويژه يعقوب به زبان فارسی و فرھنگ باستانی آريائيان توجه زيادی كردند اين
دوره سرآغازی برای رشد زبان فارسی بود.
ناگفته نبايد گذاشت که شاھان سلسلۀ طاھريان درفرآيند حکمروايی خويش زمينه ھای مادی
و معنوی خوبی را برای رشد واعتالء زبان فارسی و فرھنگ باستانی آريائيان مساعد
ساختند  ،وجلوی يکتازی زبان عربی را در سرزمين آريانا ــ خراسان گرفتند .
يعقوب ليث صفاری در اتکاء به اين پايه بعد از » سلسلۀ طاھريان « نخستين کسی بود که
زبان فارسی را دو صد سال پس از ورود عرب به آريانا  ،بار ديگر به عنوان زبان رسمی
آريانا اعالم کرد و پس از آن ديگر کسی حق نداشت در دربار او به زبانی غير از فارسی
سخن بگويد .خوشبختانه که اين راھبرد تا امروز در سرزمين آريانا ـ خراسان با قوت ھرچه
بيشتر ادامه دارد وادامه خواھد داشت .
نويسنده » تاريخ سيستان « چنين روايت کردهاست :
پس از يعقوب ليث صفاری ھم سامانيان و ھم آل بويه ) (10زبان فارسی را گسترش دادند و از
نابودی آن جلوگيری کردند ،دولت سامانی در رشد و تکامل زبان فارسی عمل عاقالنه و کار

جاويدانه کرد  .و دولت غزنوی ترک تبار  ،فارسی را در ھندوستان رايج کرد .زبان فارسی
در دربار مغولی ھند ) ، (11زبان رسمی بود .رواج فارسی در ھند سبب شد زبانی به وجود آيد
به نام » اردو « ) (12که زبان رسمی دولت پاکستان شد و به الفبايی که از الفبای فارسی
گرفته شده ،نوشته میشود .زبانی که در ھند ،آن را ھندوستانی مینامند و به الفبايی که از
الفبای سنسکريت گرفته شده ،نوشته میشود ،با اردو يک منشأ دارد .سلجوقيان ) (13زبان
فارسی را در آسيای کوچک رايج کردند .در دولت عثمانی ) (14زبان فارسی رايج بود .برخی
از سالطين عثمانی چون محمد فاتح و سليم اول به فارسی شعر سرودهاند .اما تسلط استعمار
بر کشورھای شرق سبب شد که از رواج فارسی آھسته آھسته کاسته شود.
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ــ تاريخ گزيده  ،نويسنده  :حمد ﷲ مستوفی
 11ـ گورکانيان ھند که امپراتوری مغولی ھند يا امپراتوری بابری ھم ناميده میشوند و خود
خويش را تيموری میناميدند ،امپراتوری بزرگی است که بهدست نوادگان امير تيمور در
ھندوستان ايجاد شد .اين سلسله از 1526ــ  1857ميالدی در بخش بزرگی از شبه قاره ھند
شامل کشورھای امروزی ھند ،پاکستان ،بنگالدش و بخش ھايی از افغانستان امروزی
فرمانروايی کرد.
 12ــ زبان اُردو زبان ملی کشور پاکستان و يکی از  22زبان ملی در ھندوستان است .از
نظر تعداد گويشور اردو بيستمين زبان جھان است .
اين زبان يک زبان چند رگه بشمار میرود که واژهھای آن از زبانھای فارسی ،ھندی ،عربی
و ترکی گرفته شده است اما دستور زبان آن بيشتر بر پايه دستور زبان ھندی و فارسی است.
تا پيش از دوران تيموريان زبان فارسی در شبه قاره ھند ،به عنوان زبان داد و ستد فراگير
شده بود  .پس از آنکه نوادگان تيمور لنگ  ،امپراتوری مغولی ھند يا گورکانيان ھند را ايجاد
کردند زبان فارسی زبان رسمی اين امپراتوری بزرگ شد .در سدهھای  10و  11ميالدی،
سربازان زيادی به ناحيه سند آمدند که به زبانھای فارسی ،ترکی  ،عربی و  ...سخن
میگفتند .در طول ساليان دراز از آميزش اين زبانھا با ھم و با زبان محلی مردم  ،زبان اردو
فراگير شد .اردو يک واژه ترکی به معنی لشکر است و بيانگر زبانی است که در ميان
سربازان رايج شد.

سالجقه ،يا آل سلجوق ،نام دودمانی است که در قرنھای پنجم و ششم
سلجوقيان يا َ
 13ـ َ
ھجری قمری )يازدھم و دوازدھم ميالدی( بر بخشھای بزرگی از آسيای غربی ،شامل ايران
کنونی ،فرمانروايی داشتند.
سلجوقيان در اصل غزھای ترکمان بودند که در دوران سامانی در اطراف درياچه خوارزم
)آرال( ،سيردريا و آمودريا میزيستند.
سلجوقيان که به اسالم رو آورده بودند ،بعد از رياست سلجوق فرزند دقاق  ،نام سالجقه را
به خود گرفتند و به سامانيان در مبارزه با دشمنانشان بسيار کمک کردند .پسر سلجوق بنام
ميکاييل که بعد از مرگ او رياست اين طايفه را بعھده داشت ،چندين حکم جھاد برای مبارزه
با )به قول مورخين( کفار صادر کرد.
 14ـ امپراتوری عثمانی که از 1299تا  1922ميالدی در منطقه مديترانه حکومت میکرد.
اين امپراتوری در اوج قدرت خود )قرن  16ميالدی( مناطق آسيای صغير  ،اکثر خاورميانه،
قسمتھايی از شمال آفريقا ،قسمت جنوب شرقی اروپا تا قفقاز را شامل میشد .
عثمانيان شاخهای از ترکھای اوغوز بودند که در اواخر امپراتوری سلجوقيان ازترکستان به
آسيای صغير کوچ کردند .در آن زمان سلجوقيان روم که قسمتی از سلسله دولتھای سلجوقی
بودند در اين سرزمين فرمان میراندند .ترکان عثمانی اندک اندک در نواحی غرب آناتولی به
يک قدرت منطقهای و متحد سالجقه تبديل شدند وبعدا جانشين سلجوقيان گشتند .ايشان نام
خود را از عثمان که رھبر ايل ايشان بود گرفته بودند.

