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 ۱۱/۰۷/۲۰۲۲                                                                 ی کهگدا زهللایعز

 جهان  مشاهیر افغانستان ویکی از  یعقوب لیث صفاری 
 
 

: درشهر بست مردی بنام » غسان « که از بزرگان سیستان بود برحکومت آنجا شورید وازحق  یعقوب لیث صفاری  
حاکم او را کشت . این حرکت بی رحمانه موجب تنفر عامه شده وسبب شورش گردید. برادر  مظلومان دفاع میکرد ،  

مقتول »صالح بن نصر«  به خونخواهی قیام کرد تا آنکه حاکم فرارکرد و صالح بر شهربست تسلط و استیالء یافت 
ف بست ازاین طبقه . یاران صالح بیشترازعیاران بودند که از رهزنی منطقۀ را غارت میکردند وصالح درتصر

بود که  ابویوسف یعقوب بن لیث صفاری  استفاده کرد وبر بست تسلط واستیال یافت . یکی از این همکاران صالح ،  
کسی او را درست نمی شناخت وخاندانش مجهول بود وقبل ازعیاری شاگرد روی گر» مسکر « بود وبا پدر خود »  

ان آمد.پدرش چهار پسر داشت ،یعقوب ،عمرو،طاهر وعلی که  لیث صفاری« از ده قرنین درشرق زرنج بمرکزسیست
 همه شغل رویگری داشتند.

درهم شد ، او مزد روزانه خود را با یارانش صرف    ١٥یعقوب از پیش پدر به شهرآمد وشاگرد مسگری به مزد   
تغیرداد و درصف  را  او  بلند وهوش سرشارش شغل  . همت  پیداکرد  دوستان خوبی  ترتیب  وبدین  عیاران    میکرد 

ق با رفقایش خدمت صالع رفت . صالح که شجاعت ، دالوری وبلند همتی اورادید قوماندانی  ٢٣٢قرارگرفت ودر سال  
 آن دسته را به اوداد که اولین منصب یعقوب بود .

ق صالح بن نصر بدستیاری قوماندن یعقوب برشهر بست مسلط شد خراج ومالیات را برای خلیفۀ    ٢٣٨-٢٣٢درسال   
 بغداد

که رایج بود نفرستادند. صالح ، یعقوب و» درهم« را به سرکوبی خوارج فرستاد. یعقوب »عمار« وحاکم سابق را  
شکست داده وبرکسی سیستان تسلط یافت .سپس صالح میلیون ها دارایی ازمال مردم راگرفته فرارکرد ، دراین جریان  

ق ازطرف مردم سیستان  ٢٣٧ورا حبس، ودرسال  »درهم« آمرشد ومیخواست یعقوب را بکشد ولی یعقوب فهمیده ا
 به امارات رسید.  

وقتیکه یعقوب به امارات رسید، اولین کار او برانداختن مخالفین او بود، اوصالح را منهزم   یعقوب وجنگهای داخلی : 
ی کرد  ساخت . صالح بطرف کابل گریخت وبا پادشاه کابل »رتبیل« یکجاشد ، یعقوب رتبیل راکشت وصالح را زندان

 تا آن که در زندان  بمرد و دشمن سومش »عمار« را درجنگ کشت واز دشمن رهایی یافت .
ق  ٢٥٣: یعقوب متوجه افغانستان شد که درآن عصرضمیمۀ خراسان وبدست آل طاهراداره میشد. درفتوحات یعقوب   

عربی وبفارسی ثنا گفتند  یعقوب به هرات رسید وپس ازمقاومت بسیار هرات راگرفت . ازاین پس شعراء ویرا به  
ق کرمان را ازطاهریان گرفت سپس شیراز را بدست آورد. درسال بعد بازمتوجه ٢٥٥ونام او را درخطبه خواندند. در 

افغانستان شد وکابل بدست بودائیان بود ، یعقوب کابل راتصرف وبدست مسلمین افتاد ، بتخانه هارا منهدم وبت های 
ردند و پنجاه بت طالیی بنام تحفه وبعنوان فتح یک کشوربرای المعتمد خلیفۀ عباسی زرین را به غنیمت به سیستان ب 

 فرستادو او بود که اسالم را درآن ناحیه نشرداد. 
ازکابل در  ازمراجعت  فتح وتصرف نمود ودر٢٥٨امیرسیستانی پس  بلخ را  نیشاپوررا گرفت ٢٥٩ق  ق به آسانی 

افرادش به سیستان زندانی کرد وسپس یعقوب بطرف گرگان وبسراغ علویان رفت    ومحمد طاهری را دستگیروبا 
 وطبرستان راکه بدست طاهریان بود بتطرف خود درآورد. 

ق نامۀ به خلیفه  ٢٦١یعقوب بعداز تصرف ایران وقسمتی ازافغانستان برای بدست آوردن بغداد عازم آن دیارشد ودر 
، خلیفه ازترس یعقوب ، فرمان حکومت خراسان،بلخ،  المعتمد عباسی نوشت وازبی کفایتی طاهریان بوی اطالع داد

طخارستان،طبرستان وری فارس را با ریاست شاروالی بغداد رابه او داد که مامور جهاد باکفارشود وهمچنین پیغامی 
به یعقوب فرستاد که باهم متحد شوند اما یعقوب که خود را نیرومند میدانست به خلیفه جواب منفی داد وخود مشغول 

یۀ قشون مجهز گردید تا حملۀ بزرگ به بغداد نماید ولی متأسفانه بمرض قولنج مبتال وخلیفه ازمریضی یعقوب  ته
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اما اکنون خداوند ما را برتو غلبه داد، گناه تو را   واقف گردیده برای یعقوب نوشت : بامن سرجنگ پیش گرفتی 
 خراسان وفارس را بتو دادیم . بخشیدیم وبرای آنکه ترا مورد عفو ومرحمت خود قراردهیم امارات

این پیام تملق آمیز خلیفه ، یعقوب را منصرف نکرد ودستور داد طبقی ازنان ،ماهی،پیازونمک درحضور رسول   
خلیفۀ بغداد نزد او آوردند آنگاه یعقوب گفت :به مخدوم خود بگو ! من رویگر زاده ام وازپدر رویگری» مسگری « 

که دیدی واین دولت، شان وشوکت را از راه دالوری وشجاعت ، رنج وزحمت آموخته ام خوراک من همین است  
بدست آورده ام این مقام، منصب وقدرت میراث پدرنیست وبدان که تا تو وخاندان خالفت را برنیندازم آرام نمیگیرم  

غلوب شدم به ، مگرآنکه بمیرم وتو از دست من آسوده شوی واگرحیات بود سروکارت بااین شمشیرخواهد بود واگرم
 وطن خود سیستان برمیگردم وبا همان نان ، پیاز ونمک میسازم تا عمر بسررسد. 

نمایندۀ خلیفه به بغداد برگشت اما،قبل از رساندن پیغام به خلیفه ، خبرمرگ یعقوب امیرصفاری منتشرشد وخلیفه   
 ازناحیۀ این حریف زورمند آسوده خاطرشد. 

ق درجندی شاپوردرگذشت ودرهمان جا بخاک سپرده شد.مدت امارات ٢٦٥ل  یعقوب بروز دوشنبه بیستم شوال سا 
ماه بود . یعقوب پادشاه علم دوست،عادل  ١٠سال و١٧ق یعنی    ٢٦٥ق تا بیستم شوال  ٢٤٧این دلیر قهرمان ازمحرم  

نگجویان ومرد خردمند ودوراندیش،بلندهمت،عالی نظر، قانع ، دستباز،جوانمرد وبااحسان بود ازاینرو اطراف او راج
 بسرعت گرفتند واو به همه محبت وشفقت میکرد.  

: یعقوب درتحمل   اند که نمونۀ خصال حمیدۀ اوست  این مرد بزرگ زیاد نگاشته  فاضله  مؤرخین دربارۀ صفات 
باهوش  هم  سپاه  وفرماندهی  ودرامارات  بود  وبینظیر  منحصر  فردی  وقناعت  اراده  قوت  سفر،  ورنج  مصائب 

لذا دراکثرحمالت فتح وظفر نصیب او میشد . یعقوب کمترمیخندید، سیاست او در دل لشکریان باتدبیروصاحب نظربود  
جاگرفت ، آنها را راضی نگاه میداشت . او بهترین عساکر با انضباط وباتربیت داشت وافراد قشون را عزیزو محترم 

 میداشت .
گارد محافظ « معروف است که او را    ابویوسف یعقوب صفاری یک دسته سرباز فداکار داشت که امروز بنام » 

سال به امرخلیفۀ بغداد بنام یعقوب درمکه ومدینه خطبه خوانده میشد واو را » ملک الدنیا « ٧محافظت میکردند و
اینست که یعقوب ونظائراوبکار رهزنی  از نظرروانشناسی جالب توجه است  وصاحب قرآن می گفتند. چیزی که 

 .  ) تاریخ مفصل اسالم (رسیدند دارای فضائل نفسانی شدند مشغول بودند وبعد به مقامی که
 » پایان « 
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