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  ٢٠١٣/ ٣/ ١٢                                                                                     نديد اکادميسين سيستانیکا

  

  صفاری سيستان دولت ل سقوط عل

  

: را ميتوان ھمسنگ يکی از سه  قديمثرين متن ھای فارسی) ھق٧٢۵ - ۴۴۵تاليف درحدود(تاريخ سيستان
 از لحاظ -  که مؤلف يا مؤلفان آن معلوم نيست-اين کتاب .  به حساب آورد گرديزی وتاريخ بيھقیتاريخ بلعمی،تاريخ

وفراه ) ھيرمند(محتوا ومضمون، در توضيح اوضاع اجتماعی واقتصادی وسياسی وجغرافيائی سيستان و وادی ھلمند
 وھم از لحاظ  سيستانفاریپيروزيھای دودمان ص وھرات وقندھار وزابل وکابل وغزنی وھمچنان شرح جنگ ھا و

بنابرين ما علل سقوط دولت .جنبش ھای مردم سيستان در برابر استبداد حکمروايان عربی سخت مفيد وممتع است
  .صفاريان را با توجه به روايت ھای اين کتاب پی ميگيريم

سپاه، از گر  با ديليثمحمد بی عمرو  انعمرو ليث در جنگ بلخ اسير شد ، طاھر و يعقوب پسرپس از آنکه 
طاھر سرھنگان  و بزرگان سپاه زمام امور امپراتوری صفاری به  طريق ھرات به زرنج بازگشتند و بر طبق فيصله 

م ٩٠٣/ ھجری٢٨٩محرم ( زارت منسوب گرديد و مداده شد و احمد بن شاھپور به مقا) ھجری  ٢٧٤متوفی (بن محمد 
کبوتران و زنان و شراب  اھر مرد سياست و کشور و اداره نيست و به  ولی از ھمان آغاز کار ، معلوم بود که ط    ١ .)

اين دولت  سر سوی  «بنابر اين با روی کار آمدن طاھر  . و لھو و لعب بيشتر از امور مملکت داری ع�قمند است
 با شناخت نزديک از خصوصيات روحی و ذوق) ياسکزی، يکی از بندگان يعقوب ليث (سبکری    ٢ ».نشيب نھاد

دق و قتل سه نفر از رجال صا ، و زمينه فته ھا و مشوره ھای خود قرار دادطاھر، بزودی امير طاھر را تحت تاثير گ 
شاھپور و حمدان بن محمد که ھر سه آن در عھد عمرو ليث  احمد و محمد پسران : چون (وفادار بخانوادة صفاری را 

با ازميان رفتن اين اشخاص وزارت به . ٣مھيا ساخت) ند ھای فراوان برخوردار بود مورد اعتماد و از ص�حيت 
خود را مطيع  سبکری در عين حاليکه .  تعلق گرفت )يا سکزی( و سپاھساOری به سبکریعبد$ بن محمد بن ميکال 

سر و سری داشت و او را بگرفتن امارت  و فرمانبردار طاھر وانمود ميکرد ، پشت سر با ليث بن علی بن ليث   نيز 
  .ميگرفت تحريص مينمود و خود  با آلوده کردن آب ماھی 

سبکری را بخوبی ميشناخت و   از بنو اعمام طاھر که حاکم کرمان بود و از سابق ليث بن علی و ب'ل بن ازھر 
قلمرو صفاری بد فرجام ميديد، در کرمان بر روی ليث  پيش دستی و مداخلة آنھا را در امور مملکت و سرنوشت آينده 

  ٤.سرھنگان و عياران پای در ميان گذاشتند و موضوع بمصالحه ميان آن دو حل شد  علی شمشير کشيد ولی بن
کتفی بخشيد صغير به خليفه المری بدرھنگامی که طاھر به پارس لشکر کشيد و پارس را پس از تصرف با ميانجی گ 

. بن علی و ب�ل بن ازھر در سپاه طاھر بودند ليث ،طاھر  سبکری و عبدU بن محمد وزير ،تا خاصه خويش گرداند 
 دست خويش ساخته و سرھنگان و ۀرد که سبکری چگونه طاھر را بازيچميک و ب�ل باز ھم در پارس م�حظه 

ولی . سبکری را گذاشت بيش از طاھر بن محمد، از سبکری اطاعت و فرمانبرداری ميکنند ، بنای مخالفت با  سپاھيان 
آن درة سقوط را که سبکری بر روی او و دولتش   او را عياشی و لھوبازی کور کرده بود و طاھر که چشم بصيرت

 پسر ازھر، اين سرھنگ عياران سيستان خشم گرفت و او را فرمان داد تا با ب�لپھن کرده بود ديده  نميتوانست ، بر
يعقوب پر  ای آيندة طاھر و برادرش اما سبکری بازگشت ب�ل را به سيستان بر. سيستان برگردد خدم و حشم خود به 

ھنوز ب�ل ازاصطخر فارس بيرون  .خطر جلوه داد و طاھر را وادار ساخت امر توقيف ب�ل بن ازھر را صادر کند
 را گرفته در قلعۀ محمدبن واصل زندانی کرد تا در آنجا واونرفته بود که يوسف بن يعقوب از جانب طاھربه او رسيد 

    ٥ .درگذشت

و تعنيف از  طاھر پس از مدتی عياشی و تعدی بر مردم فارس ، ھدايا و تحفه ھای که عمال او به جبر  امير   
برای خليفه واگذار شد تا جزو ام�ک  مردم آنجا وصول کرده بودند ، به نزد خليفه المکتفی فرستاد و فارس را نيز 

و ھيچکس را بار نداد و روز شب   «.) ھجری ٢٩١غره رجب  ( ويش سازد و خود به سيستان بازگشتخاصه خ

                                            
 ٢٧٣ تاريخ سيستان ، ص -  ١

 ٢٥٩ تاريخ سيستان ، ص -  ٢

 ٢٥٨ص ، تاريخ سيستان-  ٣

 ٢٧٣ تاريخ سيستان ، ص -  ٤

 ٢٧٣ تاريخ سيستان ، ص -  ٥



  
 

 

  ٤از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@alatmaq ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 دوست داشتی ، ھمه روز انمشايخ را بار دادی و نه لشکری را ، و استران و کبوتر بشراب و لھو مشغول شد ، نه 
) سمکی و صدقی  فرقه ھای ( و تعصيب افتاد به سيستان  اندرين روزگار ميان ... کردی و بدان نگاه کردی  آن جمع 

   »٦ .دو بسيار مردم کشته ش

نخواستی ، ) ماليات ( ھيچکس چيزی نستدی و از رعيت مال  از « او روال کار خود را چنين ادامه داد که  
اما تبذير کردن اندر نفقات . تا آنچه ھست بکار برم تا خود چه باشد که جھان برگذر است گفتی ظلم و جور چرا کنم ، 

بسيار شدی ، چندانکه کس از  خوان نھادی و ح'وی ، و زيادت و اندر عطيات اسراف کردی ، بسيار بره و مرغ بر  
  بفروختند چنانکه ھر چه به ديناری خريده بودی ٧طرح تاشا گردان مطبخ به بازار بردند و به . حشم نتوانستی خورد

و ھمه را بودی تا آن ھمه مالھا وگنجھا برين جمله بشد ، و استران بسيار داشتی  به درھی بفروختند ، چندين غبن 
  »  ٨.دادی يخ  آب 

 چنانکه روزی ،المال  نداشت  دست کم از برادرش در اسراف بيت ليث يعقوب برادر طاھر بن محمد بن عمرو
 ھمچنان ھر دو برادر به ساختن  ٩ .ھزار درھم صله داد در مقابل چھار بيت بشاعری که او را مدح گفته بود، شانزده 

مؤلف تاريخ سيستان  در زرنج و بست به مسابقه بی سابقه دست زدند، چنانکه   کاخ ھای پر شکوه و بساتين مجلل
 پس  «   .»١٠ مراد ھا که بودی صرف ھمی کردند ھرچه مال فراز آورده آمد اندر بناھا و بساتين و لھو و  «: ميگويد 

ر سالی چندين بار به  طاھ .» ١١مؤنات بسيار گشت و دولت به آخر رسيد مالھا کمتر گرفت و عملھا ضعيف گشت و 
ً ديدن می نمود و مجدد ا به زرنج باز  ساخته شود،و از کاخ و بوستانی که آنجا فرمايش داده بود بست سفر ميکرد 

بی لزومی  و گاھی ھر دو برادر مرکز را خالی ميگذاشتند و به بست يا فارس لشکر ميکشيدند و مخارج  ميگشت 
  : تا آنکه.برخزينه بيت المال تحميل مينمودند 

سيم که ھمه بکار برده و داده شد و دست فرا کردند اندر أوانی فروختن و   از زر و  اندر خزينه مال نماند «
ستوران که  ريدن ، و خدرم و دينار زدن و بکار بردن اندر حديث مطبخ ، و بناھا ساختن و استران  زرينه و سيمينه 

و بستانھا ساختن پيرامون آن و  ) تو در تو ( ر تا نه گنبد بر آوردند آن ھيچ بکار نبود و به بست فرمان داد طاھ
در ديوانست بطرف ميدان بر آورد و مالی اندر آن کرد و  ميدانھا ، و مالی اندر آن شد و ھم به بست خضرايی که بر 

لحسن ، اين قصر بوا) مقصود زرنج است ( لب ھيرمند نزديک پل ، به سيستان  کوشک ديگر کرد ھم به بست بر 
که بکار نبود و   نفقات رنخواست و ديگر اند)  کار مجانی –بيگار ( قصرھا بدرم کرد و از ھيچکس حشر  ھمه 

   ١٢ ».ھميداد عطيتھا بی معنی که ھمی داد آنرا که بايست نميداد و او را که نبايست 

  

ری ازنسل عمرو وعلی بن اليث  ان عياربراثر بی کفايتی وبی درايتی شھزادگان صفا  بدينگونه دولت صفاري 
اين طاھر با سياست غير عاق�نه و دور از کشور داری ، زمينة  در سراشيبی سقوط و زوال قرار گرفت و بزودی 

به بازی و  از مالھا به کار بردن بر نا چيز ، و «زيرا بقول مؤرخ سيستان . کرده ميرفتآماده   بيشترسقوط را ھر چه 
بزودی بزرگان . رھبری جامعه است  دور از رموز کشور داری و » ھتمام پادشاھی نا بردن نشاط مشغول بودن ، و ا

بسيار ترسان شدند و دانستند که پادشاھی با کبوتر بازی دير نمايد و  و ھرچه بخردان سپاه بودند از عاقبت آن کار « 
خرد و  اس بن عبدU که مردی کاری و با  اي]باOخره [ ...از خزينه برداشتن و ننھادن وخوردن  با روز و شب شراب 

 اين پادشاھی ما به  «:رفت و گفت  دستوری خواست و پيش طاھر . کمال بود و يعقوب و عمرو را خدمت کرده بود 
پادشاه را داد و دين بايد و سياست . پادشاھی با ھزل نتوان داشت شمشير ستديم و تو به لھو ھمی خواھی که داری ، 

   ١٣ ».اين سخن ننيوشيد و او را دستوری داد که به کرمان برفت. سيف  و و سخن و سوط 

   به سيستان و زرنج وارد شد و پس از نبردی مختصر شھر )برادرزادۀ عمرو(ليث بن علی  اما طولی نکشيد که  

  ھمين سبب او   طاھر و برادرش مجبور به فرار شدند و اين ليث بن علی آن روز لبادة سرخ پوشبده بود به را بگرفت و 
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را بزور  ميان نباشد و طبق معام`ت گاه بزيان خريدار است، زيرا متاعی   به طرح فروختن، بيعی است که ھمه عرضه باشد و تقاضای در -  ٧
( .بدور انداختن است طرح در لغت بمعنی . به نرخ کمتر ازنرخ روز از او خريده می شود  می خرد در حاليکه خريداری ندارد و يا متاعی بزور 

  )١ ح ٢٧٧تاريخ سيستان ص 
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قوبی  ھجری بقصر يع٢٩٦اOخر   جمادی ٢٨  ليث روز پنجشنبه  .»١٤-  ھجری ٢٩٦ - نام کردند  » شير لباده«را 
نامش را درخطبة ذکر )  جمادی اOخر ٢٩جمعه ( روز بعد  محمد را ضبط نمود و اندر نشست و خزاين طاھر بن 

  .رت ليث بن علی را تائبد و نامش را درخطبه ھا خواندند نيز اما) گرمسير (   در فراه ، بست و کش . کردند 

آوان به سيستان خبر  در ھمين . ر سو غرض جمع آوری ماليات فرستادً متعاقبا ليث بن علی عمال خود را بھ 
  ، طاھر و يعقوب پسران محمد بن عمرو    با زد وبندی که در فارس با خليفة المقتدر داشته بود)سکزی(رسيد که سبکری

  .   را با دسيسه دستگير کرده به بغداد فرستاده است 

بن وصيف سکزی  انعکاس اين خبر در سيستان با تأثر و تأسف ھواخواھان دولت عياران مقابله شد و محمد 
مناسبت اشعاری سروده که دو سه بيت آن  صاحب ديوان رسايل يعقوب ليث که شاعر دربار يعقوب نيز بود ، بدين 

  : ست ناي

  ملکـتی بــود شـده بی قـياس          عمرو بر آن ملک شده بود رأس  م

  حد سند تا بــحد چين و ترک          از حـد زنگ تا بحد روم و گاس  از

   ١٥... دولــت يعــقوب دريــغا بــرفت          مانــد عقوبت به عقب بر حواس     

فورچه بن ) قندھار(ُدررخد ن عمرو، محمد بن زھير بود و ست از جانب طاھر بن محمد بدر اين ھنگام عامل ُب
  غالب برادر سبکری و در غزنين شخصی بنام ١٦و در زابلستان) يا سمی ( حسن و در زمينداور احمد بن سمن 

د و غالب اولين کسی بود که از دادن ماليات زابلستان به ليث بن علی سر باز ز . عامل و فرماندار بودند» سخجک «
کردگی معدل برادر ليث بن  از تاديه ماليات انکار کرد، اما نيروی که از سيستان بسر ) ؟سخجک(عامل غزنين ً متعاقبا 

سبکری را دستگير کرده به سيستان فرستاد و سپس  علی برای سرکوبی غالب مامور شده بود بزودی غالب برادر 
 علی کشته شد و اموال او ضبط گرديد مگر سپاه غزنين بدست معدل بن» سخجک  « در غزنين . متوجه غزنين شد

سيستان گزارش داد و کمک  معدل موضوع را به . مخالفت خود را با معدل  اشکار کردند و بر ضد او بشوريدند
ی نيروھای کمکی حسن درھمی داماد عمرو ليث و به ھمکار بزودی لشکری از سيستان تحت قيادت علی بن . خواست 

با رسيدن اين لشکر غايله غزنين بصلح انجاميد و معدل و . بسوی غزنين بحرکت افتادند ) قندھار(خج زمينداور و ر
  ١٧  . کردندرجعتسپاه سيستان به وطن شان  

سرھنگان بست و زمينداور   بامردان و ليث بن علیھنوز سپاه سيستان ازين سفر نفسی براحت نکشيده بودند که 
حرکت کرده بزودی بم و سيرجان و کرمان و اصطخر  ن بجانب فارس بجنگ سبکری و ھفت ھزار سواره نظام سيستا

سبکری از ترس ليث به بغداد نزد خليفه رفته بود، بدر صغير پيشکار خليفه به  . و شيراز بدست او مسخر گشت 
 تقاضای ليث . برخاست و از ليث بن علی خواست تا وOيت فارس را که خاصۀ خليفه بود ترک گويد ميانجگری 

محمد بن زھير شھمرد بمقابله . فارس رسانيد سبکری را از خليفه نمود ، در اين آوان بدر الصغير خود را به اصطخر 
 پاچه حمد بن زھير، ليث بن علی را دستشکست م. خورده عقب نشست  پرداخت ولی چون نيرويش کم بود شکست 

کوه پايه ھای  درين عقب نشينی که از ميان دره ھا و . نمايدوادار ساخت از طريق کوھبند عقب نشينی  کرد و او را 
شد و در فرجام در نبردی مختصری  سپاه ليث متحمل خسارات ھنگفت جانی و مالی . بور صورت گرفتعصعب ال

 ١٨.برادر او نيز از راھی به عقب رفت که از نيشاپور سر بدر آورد خودش نيز دستگير و به بغداد فرستاده شد و معدل 
 ٢٩٨  يکشنبه غرة ماه محرم (  علی به امارت سيستان برداشته شدبرادرش ابو علی محمد بن  پس از ليث بن علی  

  ). ھجری 

ندازه مالی بزرگ بی ا« سامان با  معدل برادر ديگرش از نيشاپور بر کرمان تاخت و بعد از غارت و چپاول آن 
ترسيد که مبادا  ديدن و آمدن برادر خوشحال شد ولی بعد از در ابتدا محمد بن علی . نزد برادر به سيستان آمد» 

زندانی کرد ، منتھا ھمه روز  ھمه گونه » ارگ زرنج « معدل را به  برادر خود  حکومت را از چنگ وی بدر کند، لذا
  . را در زندان برايش ميفرستاد  اسباب عيش و تنعم 

ًاحمد بن اسمعيل سامانی نامه يی فرستاد و ضمنا  ی کرد، به خليفه المقتدر ھمينکه ليث بن علی را در بغداد زندان

احمد بن . ًعھدة او شناخت و گوشزد کرد که فورا به سيستان لشکر بفرستد حکومت خراسان و سيستان را نيز در 
ھمراه وی  سپاھساOری سيستان گماشت و خواھرزاده خود را با فوجی ه رودی را ب بن علی المرو اسماعيل حسين 
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@alatmaq ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

وستائيان کثيری که بيشترشان ر ديری نگذشت که سپاه سامانی به سيستاان وارد شد و معدل بن علی  با سپاه . دکر
( » رامتو« بودند به پيشواز سپاه سامانی شتافت و در محل در سپاه او داخل شده ) رحش(تربيت نشده بودند و طور
  .رفين جنگ سخت درگرفتبين ط) حوالی خاشرود نزديک کده  ًظاھرا روستائی بوده در 

(  ھجری در سپاه سيستان شکست وارد آمد و حد ود سه ھزار نفر٢٩٨سوم رجب   سر انجام روز پنجشنبه 
ًنمود و ضمنا  محمد بن علی به شھر عقب نشست و با تدبير بزرگان جنگھای حصاری را آغاز . بقتل رسيدند )   حشری 

برادر گفت . تامن شارستان نگاه دارم  ترا قصبه نگاه بايد داشت « : برادرش را نيز از زندان بيرون آورد و گفت
محمد بن . سلطه خود ديد، طبل امارت خود را بر ضد برادر نواخت ولی معدل ھمينکه شارستان را زير » .نيک آيد

کش به   ھجری شھر بگذاشت و براه ٢٩٨روز ھفتم رجب « توانست با دو دشمن به نبرد پردازد، لذا  علی چون نمی 
مردم را غذابھا کرد بمال ستدن از ايشان   غارت و کشتن و چون به بست شد جور و ستم کرد بر مردمان و. بست شد

   ١٩».بلونھاء عذاب

ابراھيم بن يوسف درھمين ھنگام  .مردم که از دست جور وستم محمد بن علی بستوه آمده بودند آماده طغيان شدند
ر بست ، در يک روز جمعه  سر به طغيان برداشت و درحالی که چشمانش را ، يکی از سرکردگان عياران دالعريف

د ساماينان ومرده به اصط�ح امروزی،زنده با( سرمه کشيده بود، برضد صفاريان وبه ھواخواھی سامانيان شعار داد 
وه بسياری از کودکان ومردم عوام شھر نيز از عقب اودر کوی وبرزن شھر روان شدند و بزودی گر). !باد صفاريان 

داد تا  ابراھيم عريف که ھمنوائی مردم را با خود ديد، دستور. به ھمنوائی با او پرداختند مردم به دور او گرد آمدند و
مردم چنان کردند و سپس به مسجد آدينه رفت  و ازپشت منبر خطابه  بر دواير و خزاين  وگدامھای  دولتی حمله کنند،

کاری بکرد که "لف  تاريخ سيستانؤيل سامانی خطبه خواند و بقول ماحمدبن اسماعدراخير بنام  ای ايراد کرد و
    ٢٠ ".ھرگزچنو نکرده بود وبرفت وحالش بزرگ شد وستوران بسياربدست او افتاد

از آن پس به مقابله با شھزاده صفاری  محمدبن علی ليث پرداخت وھروقت که محمد بر شھر حمله می آورد، 
ده صفاری ف به مقابلش می شتافت، وجنگ ھای سخت بسرمی آورد تا سرانجام از فرمانابراھيم بن يوسف عري

ی محمد بن علی بربست  وقت. عقب نشست و فرمانده صفاری براو دست نيافت) مارگو(شکست خورد و بسوی دشت 
از مردم پول وبا انواع  شکنجه ھا .[ جور وستم کرد برمردمان وغارت وکشتن ومردم را عذابھاءکرد «: مسلط  شد

   ٢١ ».مردمان برباطھا وجايھاء مبارک ھمی شدند ودعا ھمی کردند تا مگرفرج يابند از جورايشان"  کهتا آنجا] گرفت

بن اسماعيل که اينک تا فراه آمده بود، رسيد واو عنان  آوازه ظلم وستم محمدبن علی به گوش  شاه سامانی  احمد
چون خبرنزديک محمدبن علی رسيد اندر وقت فرمان داد تا پل بست ." بسوی بست کشيد وبزودی به بست وارد شد

 کيلومتری شمال ٧ - ۶روستای  در (بوWنراه گريز گرفت با سپاھی که با او بودند، مردمان  آب بسيار بود و بريدند و
   ٢٢ ."شاه سامانی  را از آب ھيرمند عبوردادند و او به بست اندر آمد) قلعه بست

 سپاه ماموردستگيری محمدبن علی نمود وديری نگذشت که نيروھای سامانی اورا در  شاه سامانی عده يی
اميرسامانی در بست . دستگيرکرده با بار وبنه واموالی که از مردم غارت کرده بود، به بست باز آوردند )قندھار(دlخُر

. حاتم بن عبدU چاچی سپردبرلب رود خانه ھيرمند اردو زد وحکومت  بست را به شخص نيکوسيرو دادگستری بنام 
چون محمدبن علی را به بست باز آوردند، اميرسامانی فرمان داد  ھمه اموالی که محمدبن علی از مردم بست گرفته، 

وصاحبان اموال ھريک مال خود را پس گرفتند واميرسامانی تا چھار بيستگانی  در بست . به صاحبان اصلی بازدھند
اميرسامانی ھشتاد وپنج  ." ھمه مايحتاج خود رابه پول نقد بخرند)سپاه( وق می داد تا ايشانباقی ماند وسپاه خود را حق

بانگ نماز وقرآن  روز به بست بود که اندرميان سپاه او ھيچ نديدند مگرنمازشب کردن  وروزه داشتن وجماعت و
   ٢٣ ."خواندن

درھم برايش حقوق تعيين کرد،مگربه  ٣٠٠٠ماھانه به بخارا برد  و شاه سامانی، محمدبن ليث  را باخود
  . دستورخليفه  محمد بن علی را به بغداد فرستاد ودرآنجا به حياتش خاتمه دادند

  ختم
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