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. ق. ھـ 293تا . م  868. / ق.ھـ 254صفاريان از سلسله پادشاھان آريايی نژاد اند که از 

  . ليث است فرزند مؤسس اين سلسله يعقوب . مي6دی در آريانای شرقی سلطنت کردند 903/
به طبقات ) طاھر عمرو ، علی ، ( با برادرانش يعقوب ،   ، بنيانگذار اين دولتچونکه 
و سلسله  یكه در حق و) مسگر= رويگر (عنوان صفار . منسوب بود  )پيشه ور ( محترفه 

    .خاندان او معمول شدپادشاھان 
شد ، سيستان را در قبضه اقتدار خود » درھم فرزند نضر « پس از آنکه جانشين  يعقوب ليث

پس بتدريج فارس ، بلخ ، در آورد واز آنجا قصد ھرات کرد وآن شھر را بگشود ، وس
   .تخارستان وخراسان را متصرف گرديد 

  
    :افراد اين سلسله از اين قرار است  

  
  ) 1(مي6دی  868. /ق . ھـ 254ــ يعقوب فرزند ليٍث  1
  مي6دی  878. / ق . ھـ 265ـ عمــرو فرزند ليث  2
   مي6دی 903. / ق . ـ ھ 290تا . م  900 . /ق .ھـ 287ـ طاھر فرزند محمد فرزند عمرو   3
  

 
 
 
 
  



 اول ــ پادشاھی يعقوب ليث صفاری
  

  
 878. / ق . ھـ 265مي6دی ــ  868. / ق .ھـ 254( فرزند معدل يعقوب پسر ليث صفاری 

چون جوان مرد . رويگری ميکرد خراسان  ستانيدر س نيقرن هياز قرمردی بود ) مي6دی 
   . عيار پيشه شد یواندر ج ی، عمرو و عل ھمراه برادرانشبود  و 

با غلبه بر  در اغتشاشات سيستان كه منجر به برخورد عياران شھر با خوارج وgيت گشت، 
امارت واز طرف مردم  به .  . ) ق .ـ ھ 253(سيستان را تحت سلطه خويش در آورد ، رقيبان 

عد از وبرای نخستين بار ب. ساخت ارس ، وکابل را مسخر ، کرمان ، فرات وھ. منصوب شد 
دولت مقتدر بر اساس استق6ل ملی بنيان نھاد ودست ، اس6م وتسلط عرب بر آريانايی بزرگ 

    . خليفه بغداد را از جنوب و شمال و مشرق آريانا کوتاه کرد 
  

برضد تسلط عرب در آريانا ــ خراسان بود و از دولت عباسی "  يعقوب در انديشه و عمل 
م ابوسلمه ھمدانی وزير سفاح ، ابومسلم خراسانی مؤسس او ھميشه از انعدا. تنفر داشت 

بلخی ، و سھل سرخسی بدست خلفای عباسی دولت عباسی  ، وانھدام خانواده ھای برمکی 
    )2(."ياد می کرد وغدر عباسی را مثل ميزد 

  
بغرض  دانست یخراسان و تمام قلمرو طاھريان م یواقع یخود را فرمانرواکه يعقوب چون 

بعد از تسخير مجدد فارس كه تا . با خليفه از در تھديد در آمد   ، عباسی دن خ6فت از بين بر
از طريق خوزستان  . ق .ھـ  262در سال  آن زمان چند بار آنجا را به تصرف در آورده بود،

خليفه براي جلوگيري از ورود او به بغداد منشور حكومت و جنگ با خليفه شد ،  عازم  بغداد
 بين بغداد و مدائين جنگی  .او نپذيرفت یاو فرستاد ول یتان و فارس را برابرستخراسان و 

واقع شد که به شکست يعقوب منجر گرديد ولی ازپای ننشست  هسپاه او و لشکر خليفميان 
   . وبه تھيۀ سپاه پرداخت 

  
يشاپور  سفير ھنگاميکه به جند. خليفه که از جانب او بيمناک بود سفيری نزد او فرستاد 

او رو به وخامت ميرفت ووضع صحی که يعقوب ليث به مرض قولنج دچار شد وحال سيد ر
بخليفه بگو که من رويگر  : " وبا خواندن نامۀ خليفه ووعده ھايش به نمايندۀ خليفه گفت

اين دستگاه که می بينی از عياری و شير مردی بدست . زاده ام واز پدر رويگری آموخته ام 



اشاره ( از پای ننشينم تا بر تو پيروز شوم واg مرا اين نان جو و پياز .  آمده نه از ميراث پدر
  ". کافی است )  به طبقی که قب6ً حاضرشده بود 

  
پايتخت و مرکز . ) ق . ھـ  265( يعقوب به ھمان مرض قولنج در خوزستان در گذشت 

     .در سيستان بود  )3(» زرنج « شھر  ، فرماندھی يعقوب
  

ھمدردی و نيتش پاک بود رغبت ودر گفتار وکردار برخاسته بود ان مردم از مييعقوب 
در . بود  بدون تجمل ــ ساده و سپاھيانهاش زندگی .  داشت به  تھی دستان  غمخواری 

امورات رھبری کشور مرد بااراده جازم و قاطع بود و پيوسته به اراده مردم  تکيه می نمود 
  . کردند مياو وبه روش انسانگرايانۀ او اعتماد وازاينرو اصناف مختلفۀ مردم به  

ودشمنان . را متمرکزساخت دولتی ساختار حاکميت و قدرت حکمروايی اش  يقوب در ھنگام 
از آريانا را  یوقسمت بزرگ. مردم و فرھنگ اين سرزمين را يکی پی ديگری منھدم کرد 

منحيث زبان رسمی و  زبان عرب را فرو گذاشت و زبان فارسی را .وحدت سياسی بخشيد 
  .زبان فرھنگ ، اقتصاد و سياست قرار داد ، تفاھم ملی 

  
  

  دوم ــ پادشاھی عمروليث صفاری
  

 . /ق .ھـ 287تا    ي6دی م 878. / ق . ھـ 265(عمرو فرزند ليث ، دومين پاد شاه صفاری 
  ) 4(. سيدت وی به پادشاھی رپس از او بوصايوی برادر يعقوب ليث  بود و .  ي6دی م 900

، منشور   معتمد خليفه عباسی  .نمود  مدارا ب6فاصله به مصلحت وقت نسبت به خليفه  ی و
در . داد ووgيت حرمين به او بخشيد بغ )5(آريانا و ھند بنام او فرستاد و عنوان شحنه گی 

عوض عمروليث قبول کرد که ساgنه بيست مليون درھم به خزانۀ خليفه حق المقاطعه 
احمد خجستانی بادغيسی : مي6دی مخالفين خود  884تا  879عمروليث از سالھای . د بپرداز

و فرستادن بيست مليون  در داخل کشور مغلوب نمودرا ، رافع فرزند ھرثمه و ابو طلحه 
   .درھم را به خزانه خليفه بغداد معطل کرد 

   
او   )6( يث را لعن کنند ،وليعھد خليفه عباسی برنجيد و امر کرد در منابر عمرو ل» موفق « 

عمرو . قشونی بر آريانا سوق کرد که سپاه عمرو را مغلوب و کشور فارس را ضبط نمودند 
  . مي6دی به حملۀ متقابل عليه سپاه خليفه پرداخت ولی نتيجه مطلوب نگرفت  887در سال 

  
صفاری آشتی  لھذا با دولت.  مصر گرفتار بود ولويی داد در اين وقت با مخالفت امارت تبغ

که  ولی ھمين. نمود و حق المقاطعه قديم را از بيست مليون به ده مليون درھم تقليل داد 
مي6دی به آريانا عسکر  889ولويی مغلوب گرديد ، مجداً در بغداد از طرف مصر آرام شد و ت

درھم شکست واز آن پس از  )7(خرصفاری سپاه عرب را در نزديکی است پاد شاه. نمود سوق 
    .شر بغداد خ6ص شد 

مي6دی در جنگی که ميان او و اسماعيل سامانی  900برابر . ق . ھـ  287عاقبت در سال 
اورا به بغداد فرستادند ودو سال بعد . درحوالی بلخ واقع شد ، عمرو مغلوب شد واسير گشت 

  )8( .وی را بامر خليفه کشتند 
بود ودر نظم و ترتيب سپاھيان جھدی  عمرو يکی از پادشاھان باسياست و خردمند وباھوش

  . وافر ميکرد ودر مملکت داری مراسم نيکو نھاد 
  



  

   سوم ـ پادشاھی طاھر صفاری
  

بعد از  مي6دی 903. / ق . ھـ  290تا . م  900 . /ق .ھـ 287طاھر فرزند محمد فرزند عمرو  
  . پدر بر تخت سلطنت صفاريان نشست 
، طاھر فرزند محمد و برادرش با سرھنگان و سپاه خود بعد از اسير شدن عمروليث صفاری 

. دند وبھرات رفتند واز آنجا به سيستان شدند ان آمدند وعمال خراسان ھمه جمع شبه خراس
بيعت کردند او احمد فرزند شھفور را وزارت داد وچندی  صفاری سپاھيان عمرو ليث با طاھر

  . سلطنت کرد  
به نمود و براثر آن پادشاھی سی و شش سالۀ صفاريان سرانجام اسماعيل سامانی بر او غل

دودمان ديگری ازنژاد  ( ان سامانيشاھنشاھی  آريايی سقوط کرد وجای خود را به سلسله 
  )9(. خالی نمود ) آريايی 

  
، باز محبوبيت و  به قلمرو غزنويان الحاق يافت ید بعد از سامانيان ھم سيستان چندھر چن

 اود ھمچنان، ادامه داشت، حتيعقوب مبتني ب یبر خاطره فرمانروايكه  ینفوذ خاندان صفار
اين  ی شاھان محل یيستان را نسبت به فرمانروايس  .) ق .ـ ھ 885( اين محبوبيت قرنھا بعد 

سامانيان صفاريان ، كه قرنھا از انقراض طاھريان و  یدر ھنگام. ان ع6قه مند نشان دادخاند
ان گذشت، اخ6ف ليث و فرزندان او در سيستان ھمچن یم یعباس یخلفا او غزنويان و حت

    .  اجداد خود را حفظ كرده بودند  یاز حيثيت و قدرت و فرمانرواي یچيز
  

بر . قابل م6حظه بود یفرھنگ زبان فارس ی، در احيا نقش صفاريان قديم به خصوص يعقوب
گفته شد به تشويق و  یكه به زبان فارس یاولين شعر رسم »  تاريخ سيستان« وفق روايت 

    .بوده است  یوصيف سكزفرزند الزام يعقوب و به وسيله دبير او محمد 
  

، بناھا و  مساجدباھنر و نيز عمارت شھرھا توجه داشتند  و  یبه روابط بازرگان انيصفار
 یادگارھايمسجد جامع عتيق شيراز از . ساختند یزياد یھا ھا و راه ت ھا و منزلگاه ربا

  .عمرو ليث است
 نيكردند ا یتوجه زيادباستانی آريائيان و فرھنگ  یبه ويژه يعقوب به زبان فارس صفاريان

    .بود یرشد زبان فارس یبرا یدوره سرآغاز
  

ھای مادی ناگفته نبايد گذاشت که شاھان سلسلۀ طاھريان درفرآيند حکمروايی خويش  زمينه 
فارسی و فرھنگ باستانی آريائيان مساعد  خوبی را برای رشد واعت6ء زبانو معنوی 

  .   ساختند ، وجلوی يکتازی زبان عربی را در سرزمين آريانا ــ خراسان گرفتند 
بود که  یکس نينخست» سلسلۀ طاھريان « بعد از  در اتکاء به اين پايه  یصفار ثيل عقوبي

 یه عنوان زبان رسمببار ديگر  ،عرب به آريانا پس از ورود  دو صد سال  را فارسی زبان 
فارسی  از  ريغ یحق نداشت در دربار او به زبان یکس گرياع6م کرد و پس از آن دآريانا 

تا امروز در سرزمين آريانا ـ خراسان با قوت ھرچه  اين راھبرد  خوشبختانه که. ديسخن بگو
   . خواھد داشت ادامه بيشتر ادامه دارد و

  
   : است کرده تيروا نيچن » ستانيس خيتار « سندهينو
را گسترش دادند و از فارسی زبان  )10( هيآل بوھم و  انيھم سامانليث صفاری  عقوبيپس از  

عمل عاق6نه و کار  یزبان فارسدر رشد و تکامل  یکردند، دولت سامان یريآن جلوگ ینابود



 یارسزبان ف. کرد جيرا ھندوستانرا در  یفارس ،ترک تبار  یدولت غزنوو .  جاويدانه کرد 
 ديبه وجود آ یدر ھند سبب شد زبان یرواج فارس. بود ی، زبان رسم )11( ھند یدر دربار مغول

 یفارس یکه از الفبا يیدولت پاکستان شد و به الفبا یکه زبان رسم )12( » اردو « به نام 
ز که ا يیباو به الف نامند یم یکه در ھند، آن را ھندوستان یزبان. شود یگرفته شده، نوشته م

زبان  )13( انيسلجوق. منشأ دارد کيبا اردو  شود، یگرفته شده، نوشته م تيسنسکر یالفبا
 یبرخ. بود جيرا یزبان فارس ) 14( یدر دولت عثمان. کردند جيکوچک را یايرا در آس یفارس

اما تسلط استعمار . اند شعر سروده یاول به فارس ميچون محمد فاتح و سل یعثمان نياز س6ط
      .کاسته شودآھسته آھسته  یشرق سبب شد که از رواج فارس یابر کشورھ
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     . 253 ص ،  یديخورش

  
    ).114  ص،   3از نزھةالقلوب مقالهٔ  . (بود رازياز نه دروازهٔ  شھر ش یکينام : استخر ـ  7
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-193 :  صص،  . ق . ھـ  445ر، محمد تقي ملک الشعرا بھا:  به تصحيح، تاريخ سيستان 
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  . 294ـ  272،  268ـ  263،    262ـ  240،  238ـ  234،  233

  
 یھا از دودمان) مي6دی  1055. / ق  932. /   ق 447ــ  320( ان،ييبو اي هيآل بوـ  10

و عراق آريانا  یو جنوب یو غرب یو پس از اس6م است که در بخش مرکز انيلميد
  . کردند یم يیفرمانروا

 انييبو نيسرزم. کردند یصحبت مفارسی  یو به زبانبودند  یلميد یتبار یدارا انييبو
البرز در جنوب  یکوھستان نيو سرزم 6نيواژه به تمام مازندران و گ نيا. بود لمستانيد
  .است شده یو مازندران اط6ق م 6نيگ

  : رجوع شود به 
  آذر یترکمن نيدکتر پرو:  سندهينو،   رانيا خيدر گستره تار انيلميدــ 
  يیحنا ديمترجم محمد سع، جوئل کرمر :  سندهينو ،  هيگ در عصر بوفرھن یاياحــ 
  ی حمد هللا مستوف:  سندهينو،   دهيگز خيتارــ 
  

و خود  شوند یم دهيھم نام یبابر یامپراتور ايھند  یمغول یھند که امپراتور انيگورکانـ  11
در  موريت ريام دست نوادگان است که به یبزرگ یامپراتور دند،ينام یم یموريرا ت شيخو

از شبه قاره ھند  یدر بخش بزرگ مي6دی  1857ــ  1526سلسله از نيا. شد جاديھندوستان ا
 یاز افغانستان امروز يیھند، پاکستان، بنگ6دش و بخش ھا یوزامر یشامل کشورھا

   .کرد  يیفرمانروا
  

از . ستان استدر ھندو یزبان مل  22از  یکيکشور پاکستان و  یزبان اُردو زبان ملــ  12
  . زبان جھان است نيستمياردو ب ور شينظر تعداد گو

  
 یعرب ،یھند ،یفارس یھا آن از زبان یھا که واژه رود یرگه بشمار م زبان چند کيزبان  نيا

  .است یو فارس یدستور زبان ھند هيبر پا شتريگرفته شده است اما دستور زبان آن بی و ترک
  

 ريدر شبه قاره ھند، به عنوان زبان داد و ستد فراگ یفارس زبان انيمورياز دوران ت شيتا پ
 جاديھند را ا انيگورکان ايھند  یمغول ی، امپراتور لنگ موريپس از آنکه نوادگان ت. شده بود 

 ،ی6ديم  11و   10 یھا در سده. بزرگ شد یامپراتور نيا یزبان رسم یکردند زبان فارس
سخن ... و  ی، عرب یترک ،یفارس یھا به زبان سند آمدند که هيبه ناح یاديسربازان ز

، زبان اردو  مردم یھا با ھم و با زبان محل زبان نيا زشيدراز از آم انيدر طول سال. گفتند یم
 انيکه در م تاس یزبان انگريلشکر است و ب یبه معن یواژه ترک کياردو . شد ريفراگ

   . شد جيسربازان را
  



پنجم و ششم  یھا است که در قرن یآل سلجوق، نام دودمان ايَس6جقه،  اي انيَسلجوقـ  13
 رانيشامل ا ،یغرب یاياز آس یبزرگ یھا بر بخش) ی6ديو دوازدھم م ازدھمي( یقمر یھجر
  .داشتند يیفرمانروا ،یکنون

خوارزم  اچهيدر اطراف در یترکمان بودند که در دوران سامان یدر اصل غزھا انيسلجوق
  .ستنديز یم ايو آمودر ايردري، س)آرال(
  

، نام س6جقه را  دقاقفرزند سلجوق  استيکه به اس6م رو آورده بودند، بعد از ر انيسلجوق
پسر سلجوق بنام . کمک کردند اريدر مبارزه با دشمنانشان بس انيبه خود گرفتند و به سامان

مبارزه  یحکم جھاد برا نيرا بعھده داشت، چند فهيطا نيا استيکه بعد از مرگ او ر لييکايم
  .کفار صادر کرد) نيمورخبه قول (با 
  

. کرد یحکومت م  ترانهيدر منطقه مدمي6دی  1922تا  1299که از یعثمان یامپراتورـ  14
 انه،ي، اکثر خاورم ريصغ یايمناطق آس) ی6ديم  16قرن (در اوج قدرت خود  یامپراتور نيا

  .   شد یفقاز را شامل ماروپا تا ق یقسمت جنوب شرق قا،ياز شمال آفر يیھا قسمت
ازترکستان به  انيسلجوق یاوغوز بودند که در اواخر امپراتور یاز ترکھا یا شاخه انيعثمان

 یسلجوق یاز سلسله دولتھا یروم که قسمت انيدر آن زمان سلجوق. کوچ کردند ريصغ یايآس
به  یب آناتولغر یاندک اندک در نواح یترکان عثمان. راندند یفرمان م نيسرزم نيبودند در ا

نام  شانيا. گشتند انيسلجوق نيشدند وبعدا جانش ليو متحد س6جقه تبد یا طقهقدرت من کي
  .بود گرفته بودند شانيا ليخود را از عثمان که رھبر ا

 


