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  ٨از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. نه به ھمکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آن�ين شما را صميما
  .اريد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

               ٢٠١٣/ ٩/ ٢٠                                                                                کانديد اکادميسين سيستانی   

  

  ميھن پرستی يعقوب ليث ونفرت اوازخليفۀ عباسی
  

ياران جوانمرد يعقوب ليث، مؤسس دولت صفاريان،يکی از سيماھای تابناک تاريخ کشورما و دليرمردی ازع

  . وشبگرد وشکيبای سيستان بود که کورۀ رويگری او را چون سندان استوار و پايدار بار آورده بود

ھرچه بدست آوردی با عياران « که طبعی بخشنده داشت )پدر يعقوب ،عمرو، طاھر وعلی(بگفته گرديزی، ليث

پسران ليث ھم چون بر دسترخوان پدر خ<ورده » .خوردی

آنھ<ا ب<زودی . در را تعقي<ب و تقلي<د ميکردن<دبودند، روش پ<

در ميان رفقای خ<ود م<ردان برج<سته و ب<ارزی ش<دند و ب<ا 

پروری،دوس<<تان زي<<اد   س<<خاوت و ج<<وانمردی و رفي<<قۀش<يو

ًمخ<<صوصا يعق<<وب ک<<ه ھرچ<<ه پي<<دا ميک<<<رد، . پي<<دا کردن<<د

  .صرف جوانان و جوانمردان مينمود

روزی ن<يم شغل رويگری و بقول گرديزی، يعقوب 

س77بب رش7د او آن ش77د ک7ه ب77دان چ77ه « ھ<م م<<زد داش<ت ودر

يافتی و داشتی جوانمرد بودی و با مردان خ7وردی و ني7ز 

با آن ھوشيار بود و مردانه، و بھر ش7غلی ک7ه بيفت7ادی از 

 ١».ميان ھم شغ:ن پيشرو او بودی

روح سرکش يعقوب با شغلش نميخواند و چون   

ری برخاست دارای خياDت بلندی بود، از پای کوره رويگ

بدين طريق . و در حلقه عياران و جوانمردان درآمد

يعقوب از رويگری به عياری شد و از آنجا به به 

و سپس سرھنگی يافت و خيل  وبدرقۀ کاروانھا راھداری

                                         ٢ .يافت) گله اسپ و سواران(

   سيستانیاثری ازشھبازیيعقوب ليث ، تصوير خيالی                                                            

در دھه سوم قرن سوم ھجری يعقوب در گروه اجتماعی مھم وقابل اعتنای آن روزگار يعنی عياران يا 

 اجتماعی عياران ازمراحل دشواری -جوانمردان سيستان قرارگرفت و باشرکت در ھنگامه ھا وفعايت ھای سياسی

پس از آنکه .  و در پرتو ھوش ودليری وبرتری بر ھمقطاران خود موفق گرديد تا بر سرير پادشاھی بنشيندعبور نمود

يعقوب ليث ، صالح بستی ودرھم بن نصرحکمران سيستان را با اقدامات جسورانه خود عقب زد وزمام امورسيستان را 

<عماردر دست گرفت، به يگانه مردمقتدرمخالف خود،   «:کش صفار درھلمند سفلی اين پيغام را فرستاد ، خارجی مقيم َ

ما باعتقاد نيکو برخاستيم، که سيستان نيز فراکس ندھيم، و اگر خدای تعالی نصرت کند، به و@يت سيستان اندر 

با چنين شعاری است که يعقوب ليث مردم سيستان را به گرد خود گردآورد ونيروی عظيمی   ٣»....فزاييم آنچه توانيم

زمان داد وبا اين نيرو،درمدت کوتاھی نه تنھا سيستان،بلکه بست وقندھار، وغزنی وکابل وباميان وبلخ جنگی سا

                                            
١
  .شودديده الحکايات چاپ بھار  خب جوامع و نيز به منت٣۴۶ ص ٢ ج ،السير ، حبيب ٧- ٦زين ا�خبارگرديزی،چاپ قزوينی، ص -  

٢
   زين ا@خبار،ھمانجا- 
٣
  ٢٠٣ص ، تاريخ سيستان، از پيام يعقوب ليث به عمار خارجی-  



  
 

 

  ٨از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ً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،  یئ و انشایام�ئليت سئوم: نوت 

را فتح و تحت فرمانروائی خود در آورد و امپراتوری بزرگی ) ايران(وفارس ) افغانستان(وھرات وسراسرخراسان 

 تا دريای عمان،مرز شرقی اش تا ميرسيد ومرزھای جنوبی اشآمودريا که  مرزھای شمالی اش تا  داد تشکيل

 را زبان دری. ھجری حکم راند ٢٦٥ تا ٢٤٤دراين قلمرو وسيع او از . گسترده بوددجله ھندوستان وغربی اش تا 

بجای زبان عربی در دربار وقلمرو خود رسميت داد ومحمدابن وصيف سکزی ، رئيس داراDنشاء يعقوب نخستين 

  .رودکسی بود که بزبان فارسی دری شعر س

يعقوب که سرش از انديشه ھای ميھن پرستی  واستق�ل طلبی وداستانھای رشادت و مردانگی خاندان سام وزال ورستم 

  .واوDده اش  پر ومشبوع بود، درنظرداشت تا دست خ�فت عباسی را ازامپراتوری صفاری کوتاه سازد

  

  : تکفير يعقوب از سوی خليفه

اکم ری نامه نوشت واسترداد عبدR سگزی وبرادران وی را از وی ھنگامی که يعقوب از طبرستان به ح

 جريان کار يعقوب را به خليفه  گزارش داد تقاضانمود واو ھم آنھا را دست بسته به خدمت يعقوب فرستاد،درعين حال 

 و دستور خليفه معتمد از پيشرفت کار يعقوب سخت خشمگين شد. حکومت ری را دارد و اشاره کرد که يعقوب ادعای 

ًضمنا نامه يی . مصادره نمايند داد تا ياران و غ�مان يعقوب را که در دستگاه خ�فت بودند توقيف کنند و اموال آنان را  

حجاج و زوار  که آن وقت حاکم عراق بود نوشت تا ) اين عبدR پسرطاھر ذواليمينين نيست(به عبدR بن طاھر

يعقوب ديگر حاکم خراسان « اينکه  ا جمع کند  و فرمان خليفه را در باره خراسان و طبرستان  و گرگان و ری ر

عبدR نيز فرمان را در محضر زوار خواند و سی نسخه از روی آن نقل کرد و به کليه  . برای شان بخواند  » نيست

  ٤.نواحی فرستاد تا مردم از آن آگاه شوند 

افراز کرده بوديم اکنون  يعقوب ليث را به ايالت سيستان سر ما قبل از اين « :مضمون فرمان خليفه چنين بود

   ٥»!بروی لعنت کنيد که ع:مات طغيان از وجنات حال او ظاھر شد ، حکم ميکنيم که 

باطنی بودن « را تکفير کرد و تھمت  خليفه برای اينکه آخرين ضربت خود را بر يعقوب وارد کرده باشد ، او 
يعقوب دعوت بواطنه پذيرفته است و ميخواھد که در دين  خراسان نامه فرستاد که به امراء « بر او بست و » ٦

   » ٧.است در متابعت او مخالفت کند شکست آرد، ھر که ديندار 

يعقوب  مھر تکفير باطنی بودن بر بيشانی يعقوب زده شد و اين حرف در دھن ھا افتاد که داعيان   بدين ترتيب 

متوجه شد که اقدامات او عليه سادات   يعقوب  » ٨.ت اسماعليان شد ، و با خليفه دل بد کردرا بفريفتند و در سر در بيع

 و به سيستان نامه  واز خليفه متنفرشد،نگرفته است، سخت آزرده علوی ھر چند به نفع خليفه بود مورد توجه قرار 

خ:ص دھد و نفقه، تا به و@يت خويش که گرفته  و به آنجا فرستاده بود  به نايب خويش ، تا علويان را « : نوشت

  » ٩.بود ابو عبدN محمد بن زيد ،او نبشت ھمه را خ:ص دادند و يکی از سادات برادر حسن زيد شوند، و چنانکه 

  . ھجری بدست اسماعيل سامانی برافتادند   ٢٨٧ًاين دو برادر مجددا در طبرستان مقام خود را باز يافتند تا اينکه در 

  

  :عقوب از خليفه عباسیتنفر ي

شعر المتوكلي كه از جانب يعقوب براي خليفه معتمد فرستاده شده بر مي آيد كه او در ص<دد ب<وده ت<ا در س<ايه از

 زي<را در اي<ن ش<عر ،درفش كاويان بر ھمه امم سيادت جويد و بر سرير ملوك عجم برآيد و خاندان عباسي را ب<ر ان<دازد

                                            
 ٢١٤ يعقوب ليث ، ص -  ٤

 ٢٧ احيا الملوک ، ص -  ٥

غير از ظواھر، باطنی ھم دارد و قايل به تاويل بودند ، )  احاديث - آنقر( جوانب شرع   باطنی به کسانی گفته می شد که عقيده داشتند ھمه -  ٦
 .ذاب ھا و کشتارھای زياد شده اندميان مردم اسماعيليه  ھفت اماميه متحمل ع ن ازآ

 ٣٣٤ تاريخ گزيده ، ص -  ٧

 ١٦ سياستنامه، نظام الملک ، طبع عGمه قزوينی، ص -  ٨

   ٢٤٦ تاريخ طبرستان ، ص -  ٩



  
 

 

  ٨از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ً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،  یئ و انشایام�ئليت سئوم: نوت 

خ�فت بھت<ر اس<ت ك<ه دس<ت از س<ر م<ردم اي<ران و خراس<ان بردارن<د و بدش<ت ھ<اي گفته شده كه كرسي نشينان دستگاه 

  .سوزان عربستان وخوردن سوسمار برگردند در غير آن منتظر ضرب شست او باشند

اشعار زيرين او که از قول . از تندترين افراد شعوبيه است)ھق٢٤٨ -٢٣٢(از ندمای المتوکل عباسیالمتوکلی اصفھانی 
  : لبفۀ بغداد نوشته شده، است، درمعجم اVدباء ياقوت حموی بدينگونه نقل شده استيعقوب ليث به خ

 انا ابن ا�کارم من نسل جم          وحائـز ارث ملوک العجم
 ومحيی الذی بادمن عـزھم          وعـفی علـيه طوال القــد م
 وطالب او تار ھــم  چھــرة         فـمــن نام عـن حقھم لم انم

علم  الکا  بيان الــذی          به ارتــجی ان اسود ا�مممعی   

 فقل لـبنی ھاشم  اجــمعــين         ھلمــوا الی الخلع قبل الندم
ًملکنا کم عنـــــوة  بالــرما         ح طعنا وضربا بسيف خذم ً  

 و او� کم  المـلک  آبـاء  نا           فـما ان و فيتم بشکر النعم
  ارضکم بالحجاز        �لکم الضباب ورعی الغنمفعودوا الی

١٠فانی  ساعلو ســرير ملوک          بحــد الحسام وحرف القلم  
  

  

وزن7ده . معج7م اس7تمن فرزندآزادگان ج7م ن7ژاد وص7احب ارث پادش7اھان «: استفارسی چنيندرترجمۀ اين شعر 

 من آشکارا خواھان انتقام . استھا قلم فراموشی کشيدهان که از ميان رفته وطول ايام قديم برآنکنندۀ آنچه از عزت آن

<درفش کاويان با من است واميدوارم ک7ه ب7ه ف7ر آن  . آنانم واگر کسی از حق ايشان چشم پوشد، من چشم نخواھم بست

ن نيزه وضرب وطعما به قھر.پس به ھمه بنی ھاشم بگو که پيش از پشيمانی آماده خلع شويد. برتمام ملل برتری يابم

 ب7ه ش7کر نعم7ت ھ7ا وف7ا نکردي7د،پس ب7ه ش7ما دادن7د، ام7ا ش7ماان م7ا پادش7اھی رارد حکومت دادي7م وپ7شمشيرھا شما را

 من ،وآنگاه به ياری شمشيرتيز نوک قلم.چرانيدن گوسپندان و سوسماربازگرديد به حجاز سرزمين خود برای خوردن

  ١١».برتخت پادشاھان خواھم نشست

از روی کتاب ، در يکی از برنامه ھای تلويزيونی اش بھرام مشيریاصرايران  نامه را دانشمند مشھور معاين 

که شنيدن آن بيدريغ تح<سين ش<نونده را ن<سبت ب<ه ح<س م<يھن دوس<تی  قرائت ميکند) ٢٣٨قھرمانان استق�ل ايران،ص (

   .يعقوب ليث برمی انگيزاند

ه دول7ت عباس7يان ب7ر غ7در و مک7ر بن7ا يعقوب بسيار گفت7ی ک7«: مؤلف تاريخ سيستان از قول يعقوب ليث ميگويد

کرده اند، نبينی که با بوسلمه و ابومسلم و آل برامکه و فضل بن سھل با چندان نيک7وئی ک7ه اي7شان را ان7در آن دول7ت 

   »١٢.بود، چه کردند؟ کس مباد که بر ايشان اعتماد کند

اری واز جان گذشتگی دولتی بود که حاصل رنج و فداک. براستی دولت عباسيان دولت غدر وخيانت بود

 غدر وخيانت ھ�ک اخراسانيان بود، اما آنھا تمام کسانی را که در راه به قدرت رساندن آنان جان فشانی کرده بودند، ب

. ، با ھمه سعی وکوشش خود که در نشر دعوت آنھا کرده بود، به سبب بدگمانی کشته شدابوسلمۀ خ:ل. کردند

 ھم از اين برمکيان. ان ساخته و پرداختۀ او بود، از بدگمانی آنھا در امان نماند نيز که درواقع دولت عباسيابومسلم

 نيز ھمين سزا را ديد واين رفتار خدعه آميزی که عباسيان، در سھلخاندان . سرنوشت شوم  وغم انگيز رھائی نيافتند

 .بی ترديد نفرت انگيزبود حق سرکردگان خراسانی کردند،

يعقوب ليث مردی بيسواد وبی اط�ع از تاريخ خ�فت عباسی وبرخورد شان با اين سخنان نشان ميدھد که 

  .رجال نامدارخراسان نبوده است

، کرمان و ری   وسيستانمردم خراسان  بر ،حکمران ھارون الرشيدعلی بن عيسیوستم بيھقی از ظلم 

  ز او به دربار بغداد چنين تعريف از ارسال ھديه ھای اعجاب انگيو ماوراء النھر،وساير شھرھا  ووسپاھان وخوارزم

                                            
 ١٤٨حماسه سرائی در ايران، ص :به حوالۀ -  ١٠

١١
  https://www.youtube.com/watch?v=uC٨VIwfU_G٠ :لينک اين يوتيوب اينست -
 ٢٦٧ ص ٍش،١٣١٤چاپ ملک الشعرا بھار، تاريخ سيستان ،- ١٢



  
 

 

  ٨از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ً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،  یئ و انشایام�ئليت سئوم: نوت 

  : ميکند

 خراسان و ماوراءالنھرو ری و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاھان و خوارزم و نيمروز «

پس از آن ھديه يی ساخت رشيد را که . و سيستان بکند و بسوخت و آن ستد کز حد و شمار بگذشت 

د و آن ھديه نزديک بغداد رسيد و نسخت آن بر پيش از وی کس نساخته بود و نه پس از وی بساختن

و ) برمکی(رشيد عرضه کردند سخت شاد شد ديگر روز بر خضراء ميدان آمد و بنشست و يحيی 

، و )که رشيد دل گران کرده بود برآل برمک و دولت ايشان بپايان خواست آمد( دوپسرانش را بنشاند

ھزار : و آن ھديه ھا را بميدان آوردند . ستادند و قوم ديگر و گروھی باي) حاجب بزرگ ( فضل ربيع 

غ:م ترک بود بدست ھريکی دوجامه ملون از ششتری و سپاھانی و سق:طون و ملحم ديباجی و 

ديبای ترکی و ديداری وديگر اجناس ، غ:مان بايستادند با اين جامه ھا و براثر ايشان ھزار کنيزک 

ر از مشک و کافور و عنبر واصناف عطر وطرايف ترک آمد بدست ھريکی جامی زرين ياسيمين پ

و صدغ:م ھندو و صدکنيزک ھندو بغايت نيکو رو و شارھای قيمتی پوشيده و غ:مان . شھرھا 

و . تيغھای ھندوی داشتند ھرچه خياره تر ، و کنيزکان شارھای باريک در سفطھای نيکوتر از قصب 

رگستوانھای ديبا و آئينه ھای زرين و سيمين و مادگان با ايشان پنج پيل نرآوردند و دوماده، نران با ب

و بيست اسب آوردند بر اثر پي:ن با زين ھای . با مھد ھای زر و کمرھا و ساختھای مرصع بجواھر

زرين ، نعل زربرزده ، و ساختھای مرصع بجواھر بدخشی و پيروزه ، و اسپان گيلی ، و دويست اسپ 

قاب و بيست شاھين ، و ھزار اشتر آوردند دويست با پا@ن و خراسانی با جلھای ديبا ، و بيست ع

افسار ھای ابريشمين ، ديباھا درکشيده در پا@ن ، ديگر اسباب و جوال سخت آراسته ، و سيصداشتر 

از آن بامحمل و مھد ، بيست با مھد ھای بزر و پانصد ھزار و سيصد پاره بلور از ھر دستی ، و صد 

سخت قيمتی و سيصد ھزار مرواريد و دويست عدد چينی فغفوری از جفت گاو و بيست عقدگوھر 

صحن و کاسه و غيره که ھريک از آن در سرکار ھيچ پادشاھی نديده بودند و دو ھزار چينی ديگر از 

لنگری و کاسه ھای ک:ن و خمره ھای چينی ک:ن و خورد و انواع ديگر و سيصد شاد روان و 

 . حفوری دويست خانه قالی و دويست خانه م

چون اين اصناف نعمت بمجلس خ:فت و ميدان رسيد تکبيری از لشکر بر آمد و دھل وبوق  

ھرون الرشيد روی سوی يحيی . بزدند آنچنانکه کس مانند آن ياد نداشت و نخوانده بود و نشنوده 

ؤمنين زندگانی امير الم: اين چيزھا کجابود در روزگار پسرت فضل ؟ يحيی گفت: برمکی کرد و گفت 

دراز باد، اين چيزھا در روزگار امارت پسرم در خانه ھای خداوندان اين چيزھا بود بشھرھای عراق و 

ھرون الرشيد از اين جواب سخت تيره شدچنانکه آن ھديه بر وی منغص شد و روی ترش . خراسان 

   ١٣».کرد و برخاست و از آن خضرا برفت 

  

و بلخ وھرات خراج از سيستان  ر وھديه ھای ک�ن و مال ھایشايان ياد آوری است که اين ثروت ھای سرشا

شکوھی برای  به سواحل دجله سرازير ميشد و در آنجا کاخھای و باغھای باونيشاپور وساير شھرھای خراسان وايران 

ز روي ا کنيزکان زيبا ھا و خريد خلفا و سرداران شان بر پا ميگرديد و آنچه باقی ميماند صرف عياشي ھا و خلعت

  . نواحی دور دست ميشد

حکايت اين . اعمار نمودند ) قصر التاج ( خلفای عباسی در اثر غارت ملل تابعه بجای رسيدند که برای خود 

اميرالمومنين المقتدرباb کاخ و باغ بسيار زيبايی پديد آورد که آن را دارالشجر می خواندند «   : قصر چنان است که

اين درخت . سيم ساخته بودند  که ميان درياچه ء بزرگی جلو ايوان کاخ قرار داشت در اين کاخ درختی از زر و . 

                                            
 ۵٣٧- ۵٣۶صص ، فياض داکتر تاريخ بيھقی ،چاپ- ١٣



  
 

 

  ٨از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ً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،  یئ و انشایام�ئليت سئوم: نوت 

ھشت شاخهء بزرگ از زر و سيم داشت و بر ھر شاخهء آن شاخه ھای کوچک ، ميوه ھای گوناگونی از جواھر 

 اطراف به ع:وه از پرندگان زرين و سمين صدای سوت و آواز چھچه بر می خاست و در. رنگا رنگ ديده می شد

راست و چب درياچه مجسمهء پانزده سوار بود که لباس حرير پوشيده و شمشير در کمر داشتند و چنين به نظر می 

   »١٤.رسيد که به جنگ يکد يگر می شتابند

 .يعقوب با اط�ع ازاين داستانھا وچنين طرز ديد و طرز تفکری نسبت به خلفای بغداد، بر بغداد حمله کرد

 :ه ميروديعقوب به جنگ خليف

. اندر بستند )به يعقوب( مردمان جھان دل  بدو « متوجه شدند که ونخليفه معتمد و برادرش موفق وليعھد او چ

بنابراين ص�ح چنان ديدند که از در حيله و » ١٥ .به ھرجای که رو کرد کسی  براو بر نيامد از آنچه او عادل بود و 

حضرت را بخواند و گفت چنان گمان می برم که يعقوب ليث سر از چنبر بزرگان  « درآيند ، خليفه معتمد  مکر و غدر 

می فرمايم که باز  ھر چه . ما بيرون برده است و بجانب اينجا می آيد که او را نفرموده ايم که به درگاه آيد  اطاعت 

ن شده است و تا بدينجا که در بيعت باطنيا و به ھمه حال در دل خيانتی دارد ، و چنان پندارم ! گردد با زنه ميگردد

بعد از او دعوت بعمل آمد که خليفه مايل است برای ديدار و تقدير » ١٦   .نرسد اظھار نکند و از احتياط غافل نبايد بود

خليفه  در بغداد م�قات کند ، بنابراين نامه يی باين مضمون عنوانی يعقوب از طرف موفق برادر  از خدمات تو ، ترا 

  :فرستاده شد 

بان باشی ، که ھمه جھان تابع  فضل کن و بيا تا ديداری کنيم و جھان بتو سپاريم ، تا تو جھان .. .«  

ما بخطبه بسندة کرده ايم ، که ما از اھل  تو شدند و ما آنچه فرمان دھی بر آن جمله برويم و بدانی که 

 بشدی راند فر ترا غزات بسيار بو دست بھندبدار الک بيت مصطفی ئيم و تو ھمی قوت دين او کنی و 

اندر آمدی و بترکستان بيرون آمدی و بروم ، و چين و بچين و ما  به سر انديب باقصأی دريای محيط ، 

اثر تيغ تو پيداست ، حق تو بر ھمه اس:م واجب گشت ، و ما فرمان بدان  بر کفار جھان به ھمه جای 

را ھمی خطبه کند که چنين آثار خير ست اندر عالم ، و کسی را اندر ت) مکه و مدينه  ( داه ايم بحرمين 

اکنون ما و ھمه . از ابوبکر و عمر آن آثار خير و عدل نبودست کاندر روزگار تو بودست  اس:م 

 »  ١٧. مسلمانان معين توييم ، تا جھان ھمه بر دست تو بيک دين که آن دين اس:م است باز گردد  

ھيچکس بر او  ھرگز از خصمان ھزيمت نشده بود و مکر « برادرش يعقوب را که بدينگونه خليفه و  

  . با مکر و حيله بدام کشيدند  » ١٨.روانشده بود

بغداد برود و معتمد را از خ�فت باز کند و موفق را بنشاند ، موفق « : يعقوب قصد داشت گرديزی مينويسد که 

رقعھا معتمد را ھھمی عرضه  ه ھايی سوی موفق ھمی نوشتی و موفق آن اين حال با معتمد بگفت ، يعقوب اندر سر نام 

موفق برادر خليفه مکاتباتی با يعقوب داشته و يعقوب را برای  از اين روايت گرديزی استنباط ميگردد که » ١٩.کردی

کند ، موفق را بجای ميکرده است و يعقوب نيز به او نويد ميداده است که اگر بغداد را فتح  فتح بغداد تشويق و تحريض 

بفکر ص�ح انديشی خود  اما متأسفانه که موفق بنای اين مکاتبات را خليفه و برادرش . معتمد بخ�فت خواھد نشاند 

ترتيب توطئه يی بر ضد خود يعقوب گذاشته و سپس  افتادند و باين نتيجه رسيدند که نامه يی به يعقوب نوشته بخاطر 

  .پشت پرده نموده است  ايای برادر خود معتمد  را وارد قض

                                            
  ١۵٢ -١۵١ص ٢مرتضی راوندی، ج- ١٤

 ٢٣١ تاريخ سيستان، ص- ١٥

 ١٦ - ١٥ ص چاپ عkمه قزوينی، سياست نامه،خواجه نظام الملک،- ١٦

 ٢٣١، ص تاريخ سيستان- ١٧

 ٢٣١ تاريخ سيستان، ص- ١٨

 ٢٥٠ ص از باستانی پاريزی،،يعقوب ليث،١٤١ زين ا�خبار گرديزی،چاپ حبيبی،ص - ١٩



  
 

 

  ٨از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ً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،  یئ و انشایام�ئليت سئوم: نوت 

 سرانجام  به  يعقوب که خود را از تبارس:طين کيانی کيخسرو وکيقباد وھمديار  رستم وسام نريمان ميشمرد، 

قصد نبرد با خليفه معتمد تا ديرعاقول ، نزديک بغداد پيشرفت، مگر در دامی که از قبل خليفه بغداد بوسيلۀ برادر خود 

اد وھزاران تن از لشکريان دليرش کشته شدند وخودش با وجود سه زخم درناحيه گلو ودستھا موفق گسترده بود،درافت

نيستی و تباھی   شکست يعقوب در نزديک دير عاقول ، خاندان عباسی را از .توانست خود را از مرگ نجات بدھد

  .ابدی نجات داد 

فق برادر خليفه با او ھمنواست و به موقع از ھنوز ھم يعقوب گمان می برده که مو  از سياستنامه بر  می آيد که 

بدينگونه انجام ميشود که  يعقوب گمان ميکرد توطئه ضد خليفه . اردو خروج کرده کار خليفه را خواھد ساخت  داخل 

که ھمراه خواھد داشت به خليفه حمله برده و کار او  خليفه م�قات کند ، سپس در اين م�قات يعقوب با کمک يارانی با

جلوگيری به عمل آورد ،اما در باطن کار را دگرگونه کردند وبجای سپاه خليفه   يکسره نمايد ، موفق ھم از ھجوم را

  .مرد ديگری در وعده گاه قرار دادند و بالنتيجه پ�ن يعقوب نقش بر آب شد خليفه 

نزول کند و لشکر  را سخن بر اين ختم شد که خليفه در شھر نباشد و به صح« : خواجه نظام الملک مينويسد  

رسد و خليفه را در صحرا بيند لشکر گاه زده  ان و بزرگان بغداد جمله با او باشند تا چون يعقوب در گگاه بزند و خاص

 عصيان دارد نه ھمة سران عراق و سراگر..  را بزودی معلوم گرددناميرالمومني ، انديشه او خطا افتد و عصيان او 

برگردانيم به   او را سر کرلش.  چون عصيان آشکار کند ،و رضا دھند بدانچه در دل دارد او يار باشند  خراسان با 

چھارديوارنمانيم وبجايی ديگر و چون اسيران در ده بود اراه بر گشوبا اوجنگ نتوانيم کرد،باری تدبير و اگر بس نياييم 

    »٢٠.ھمچنان کردند يم ، امير المومنين را اين سخن خوش امد و برو

شط وصل نکردند و فقط اندک آبی در   بدستور معتمد ، بر سر راه يعقوب نھری عطيم کندند ، ولی آنرا به سپس

ف�خن ( » گروھه انداز«  تن از غ�مان ٩٠٠و اطراف ديگر به  آن نھر جاری ساختند چنانکه گذر از آن ممکن بود 

«   : سپس کس نزد يعقوب فرستاد که .  ترتيب دادند داد تا گلوله ھای آتشين با کمان مخصوص خود معتمد دستور ) دار 

يعقوب را اين سخن . نمايد  آيی تا جمعيت روی » دير عاقول « تو آمده يی تا با خليفه م�قات کنی ، فردا بايد که به 

را در معتمد برادر خود موفق . الفور او را بگيرم  موافق افتاد و با خود گفت ، چون خليفه را در صحرا ببينم فی 

يعقوب با فوجی از خواص دDوران که برايشان باور . در قلب سپاه  بايستاد  مقدمه روان کرد و  خود در دير عاقول 

و معتمد  چون نزديک رسيد محمد بن کثير و حسن بن ابراھيم که قبل از آن به رسالت بغداد آمده بود  . داشت روان شد 

حيله کردند و سيما به جای خليفه  بغداديان : ستاده ، نزد يعقوب رفته گفت را ميشناخت ديد که سيما به جای معتمد اي

بودند در نھر راند و چون عبور کرد گماشتگان خليفه فی الفور  ايستاده ، يعقوب با پانصد سوار که ھمه غرق در آھن 

رسيدی  ی که بر اسپ ار گروه غرقابی گشت ، و غ�مان سپاه يعقوب را به گروھه گرفتند و ھ بند را بگشادند و آن نھر 

بغداد از کمين بيرون آمده برايشان  چند اسپ و سوار کور گرديدند و سپاه . آن اسپ رم کرده روی بھزيمت می آورد 

 »  ٢١ .تاختند

يعنی ( معتمد بود  ابراھيم سيما ير ع�مت « توطئه آن قدر دقيق چيده شده بود که برای گمراه کردن يعقوب 

پس حمله کرد يعقوب . بدانستند که مکر است  بر آنجمله که اين خليفه است اما ) اھر خليفه را داشت شکل و لباس و ظ

آب بر سپاه بيرون . آب گرفتند کشته شد ، از آنجا  ھزيمت شدند ، پشت به  به نفس خويش و از سپاه بغداد بسيار مردم 

  . »٢٤ .جان به ھزار حيله کنار کشيد« قوب يع  خود  ٢٣ ».لشکر يعقوب بيشتر ھ�ک شدند« و   »٢٢ .گذاشتند

  زخمی شد وجنگ تا نماز شام  خود يعقوب نيز سه تير به گلو و دستش خورد و دراين جنگ : به قول طبری

                                            
 ١٧ -١٣ سياست نامه، ص - ٢٠

 ١٦٨سعيد نفيسی،ماه نخشب، ص ،٤٠٢چاپ دوم ، ٢٦٠ ص چاپ اول يعقوب ليث،- ٢١

 ٢٣٢ تاريخ سيستان، ص - ٢٢

 ١٤١ زين ا�خبار،ص - ٢٣

 ٢٦١،٤٠٢، صقوب ليثع ي- ٢٤



  
 

 

  ٨از  ٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ً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،  یئ و انشایام�ئليت سئوم: نوت 

 ھجری از ٢٦٢اين جنگ يکشنبه دھم رجب سال  .نشستند ھنگام غروب بسياری از لشکريان يعقوب عقب . ادامه يافت

  ٢٥ .ور ضبط شده استروز مذک ظھر تا غروب آفتاب 

ًچھارپايان خصوصا  لشکريان و سپاھيان و دواب و . شکست ديگر بخود آمده نتوانست اين يعقوب پس از  

نتيجه گشودن بند دجله، قريب به ده ھزار رأس از  مؤرخين مينويسند که در . شترھا و جماز ھای معروفش نابود شدند 

ديگر پشت سر در لشکرگاه يعقوب اتش زده شد که در اثر آن اکثر از طرف  . چارپايان اردوی يعقوب از بين رفت

منسوب به بلخ يا (   گويند تنھا پنج ھزار شتر بختی . ردوی وی از بين زفتنداقاطران باربر يعقوب و بارو بنه  شترھا و 

    ٢٦ .يا سوختند يا پراگنده شدند) بخت النصر 

 يعقوب در تدارک لشکر. آنجا در فکر تجديد قوا بر آمد برگشت و در» واسط « يعقوب پس از عقب نشينی به 

خليفه از اينکه  . ًاتفاقا در بستر بيماری قاصدی از جانب خليفه رسيد. بيماری قولنج گرفتار شد به کشی بربغداد بود که 

« :ده و گفته بود او آمادگی ميگيرد ، او را طعنه ز يعقوب با اميرالمومنين به جنگ پرداخته و باز ھم برای مقابله با 

خليفه در اين » آھنگ به محاربه ما مينمايی و در مخالفت ما توبه ننموده يی ھنوز از آن نوبه ترا تجربه نشده که باز 

کار نگاه  ما را معلوم گشت که تو مرد ساده  دلی و به سخن ساده دDن غره شدی و عاقبت : داده بود  نامه توضيح 

تو ضايع کرد، و خاندان ما نگاھداشت   صنع خويش به تو چگونه نموده و تراھم به لشکر نکردی ، ديدی که ايزد تعالی

بيدار گشتی و بر آن کرده پشيمانی ، امارت خراسان و عراق را  ؟ و اين سھوی بود که بر تو رفت ، اکنون دانيم که 

ترا  سيار است نزديک ما ، اين عطا نيست و بر آن مزيدی نخواھيم فرمود و ترا حق نعمت ب ھيچ کس از تو شايسته تر 

آن حديث درگذری ھر چه  در کار خدمت ھای پسنديدة تو کرديم  و کردة ترا ناديده انگاشتيم ، بايد که تو نيز از سر 

  »  ٢٧.شوی  زود تر به خراسان و عراق روی  و به مطالبة وDيت مشغول 

ولی معلوم بود که ميخواست او  ه به کار ميگماشت ، در واقع  خليفه به پاس خدمات گذشتة يعقوب ، او را دوبار

يعقوب چون اين سخن از رسول خليفه شنود، دستور داد . کند  را  به  ھر وسيلۀ ممکن از پشت دروازه ھای بغداد دور 

  : پيازی در کنار شمشير او که برابرش بود نھادند و سپس به قاصد خليفه جواب داد که نانی خشک و 

ام و خوردن من نان جوين و ماھی و تره و پياز  گری آموخته ام و از پدر روی گر زاده من مردی روي«

و اين پادشاھی و گنج و خواسته از سرعياری و شير مردی به دست آورده ام، نه از . بوده است

من بقوت دست و زور بازو، کار خود باين درجه . دارم) خليفه(ام و نه از تو  ميراث پدر يافته

اگر مردم که خليفه از . ام، و داعيه چنان دارم که تا خليفه را مقھور نگردانم، از پای ننشينم رسانيده

و اگر از بستر بيماری برخاستم، حکم ميان من و خليفه اين شمشير است . آسيب من آسوده شده است

يا ... ت حرفه رويگری بر  قرار اس اگر مطلوب من ميسر پذيرفت فبھا ، وا@ نان کشکين و ... و بس

 » ٢٨.و پياز و تره شوم  آنچه گفتم به جای اورم و يا بر سر نان جوين و ماھی 

ياران يعقوب پروانه  بيماری يعقوب ھمچنان امتداد می يافت و . رسول خليفه بر گشت و پيغام يعقوب را رساند 

او را اندر ان « ر رنجانده بود برادر را در واپسين لحظات عم ًوار برگرد  فاتح بزرگ ميگشتند و خصوصا عمرو ،که 

آخرين   اما بھر حال ، ھرچه کردند از ع�ج و دوا نتيجه ای حاصل نشد و در  »٢٩.بسيار کرد علت ، به نفس خدمت 

) اماله ( مرض منحصر در حقنه  لحظات نيز از لجاجت دست بر نداشت و ھر چه اطبا مبالغه کردند که ع�ج اين 

 تا باDخره  »٣٠مرگ بر من آسانتر ار احتقان است. مردانگی است   دور از شھامت و حقنه« :است نپذيرفت و گفت 

                                            
 ٦٤٥٠ – ٦٤٤٢ ، ص ١٥ طبری ، ج - ٢٥

 ٣١٣ ص ٢ مروج الذھب ، ج مسعودی،- ٢٦

 ١٧ خواجه نظام الملک، سياست نامه، ص - ٢٧

 ١٥ سياست نامه، ص - ٢٨

 ٢٣٣ تاريخ سيستان، ص - ٢٩

 ٢٦٥ذيل وقايع سال ١٣ ابن اثير، الکامل، ج- ٣٠



  
 

 

  ٨از  ٨ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat ً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،  یئ و انشایام�ئليت سئوم: نوت 

روز   و خبر وفات او به سيستان ،   ٣١.فرمان يافت)  مي�دی ٨٧٩نھم جون (  ھجری ٢٦٥سنه  روز دوشنبه دھم شوال 

ه خاک سپردند وبرسنگ   يعقوب را در جنديشاپور ب ٣٢. ھجری رسيد٢٦٥يکشنبه دوازده روز مانده از شوال سنه 

 :قبرش اين دو بيت را حک نمودند

 ملک خراسانا و اکناف فارس         وما کنت من ملک العراق بايس

  س:م علی الدنيا و طيب نسيمھا         کان لم يکن يعقوب  فيھا  بجالس

  

  دنيا و نسيم بودم درود برن  خراسان و اکناف فارس را به دست آوردم از تسخير سرزمين عراق ھم نوميد - ترجمه( 

  .) دلپذير آن، در آن روزگاران که ديگر يعقوب در آن نخواھد بود

از اشعار قدماست و بنابر روايتی آنرا به امام محمد  اين دو بيت فارسی که ترجمه دو بيت عربی اصلی است 

 :غزالی طوسی نسبت داده اند 

  لک عــراق از من يکسر نبــود رستهُلک فارس يکسان         مُخراسان با م بگرفتم آن

  ٣٣نشسته      يعقوب ليث گويی دروی نبود بوی  نو بھـــاران     با  بــدرود بــاد گـيـتی  

بخاطرتحمل پو@دين بدينگونه عياران سيستان در تحت رھبری بزرگ مردی چون يعقوب ليث  که دشمنان او،

ھای ھيرمند سوار شدند و بر لب جيحون آب  ان خود را از کرانهلقب داده بودند، اسپ» سندان« را ی واو در جنگھا

جو@ن آوردند و برای بيش از نيم قرن بيرق استق:ل و آزادی را بر سراسر خراسان ه دادند و تا آن طرف دجله ب

  . برافراشته نگاھداشتند)ايران(فارسو ) افغانستان(

 :عرياد يعقوب ليث به عنوان حسن ختام تقديم ميگردد به خاطرگرامی داشت اين شخصيت بی بديل تاريخ کشور، ش

  به ياد يعقوب ليث  

 

 نـد           دلـھــای  رنجـــديـده تـرا ياد ميکندـ ھر جا که ظلم  واھـمه ايجـاد ميک 

 اسۀ  تـــو شـاد ميکندـ اسطـورۀ تـبار و ديـار قـيام و خــون          تاريخ  را حـم 

 ن بـغــداد ميکندـخشم سيستان          نـام تـو لـرزه بـر ت ی ای  تا تيغ بـرکشـيده ي

 ـرھـاد ميکندـق و اراده ات          بـس بيستون تـداعی فـ  در حجم بيکـرانۀ  عش

  ايران زمين اساس رھــائی خويش را          بــر معجــــز قــيام تــو بنيـاد ميکند

 ـو         عطــــر اميـــد در نــفس بـاد ميکـندائی که يـاد تـــ ای آفتـاب  صبح  رھ 

      شب در ھـجـوم صاعقه بيداد ميکند  بيحضور توازاين قبيله رفت      خورشيد 

 ندـ يعقوب ليث خيـز و ببين سيستان تـو          در دسـت ھای فاجـعه فـرياد ميک 

 متـن آزاد ميکــنــد؟ـ کـدام تھفـــتاده را         ديـگـرو دردا که اين به چاه شــغاد ا 

  ندــ جان از کمند مھلـکه بيرون نمی رود          صــيـدی که اعتماد به صـياد ميک 

 )شعرازجواد محمدی سکائی سيستانی(

  

                                            
 شوال براثر ١٤ روز مانده از شوال دانشته وگرديزی در ٧نوشته ومسعودی  شوال به علت قولنج ١٤ احياء الملوک، فوت يعقوب را - ٣١

 .اتفاق افتاده است) تابستان گرم خوزستان(در ھرحال مرگ،يعقوب درماه شوال . زحير واسھال خونی نوشته است
 ٢٣٣ تاريخ سيستان، ص- ٣٢

 ٢٧٥ اقبال آشتيانی، از طاھريان تا مغول، فصل صفاريان، يعقوب ليث، - ٣٣


