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 .( نکردن خیانت و جوانمردان نصیحت شنیدن و ، مردان نمک و نان و مهر به سوگند ، کردگار دادار یزدان به سوگند)

 ))از سخنان ناب امیر یعقوب((

 : پیشگفتار

 و گرانپژوهش از بسیاری ،شدهواقع زمینایران خاوری نیمروز در و بلوچستان سیستان انگیزشگفت و باشکوه سرزمین

 آثار ودوج. انددانسته ژرف بشری تمدن حتی و اسالم جهان ایران، بر راو بلوچستان  سیستان کهن تمدن تأثیر نویسان،تاریخ

 بر روشن گواهی سامان، این در اسالم از پس ویژهبه نامدار سرایانچامه و متکلمان فیلسوفان، دانشمندان، از جاماندهبه مکتوب

 سجزی، عیدابوس سیستانی، فرخی لیث، یعقوب باستان، ایران پهلوانبزرگ رستم، چون بزرگانی زادگاه سرزمین این. مدعاست این

 کاخ یارزنده آبادگر و کیان پاسدار هزاران و ل جیند، مالکمال خان هوتمَحَ میرکَنبَر،،سجستانی داوود ابو سجستانی، ابوسلیمان

 چکامه نخستین و بوده کهن دیار نای اهل اسالم از پس شیعی فقیه نخستین سجزی، عبداهلل بن حریز. است ایران فرهنگ و ادب

 و ویگپارسی سراینده آغازین عنوانبه را سجستانی وصیف بن محمد. است شده سروده اینجا در اسالم از پس پارسی زبان به

 .اندکرده شناسایی وخاکآب این تاریخ فرهنگ سدشکن

 پنجاه زدیکن که صفاریان، حکومت بنیانگذار عنوان به لیث یعقوب شخص وبلوچستان سیستان تاریخ درفرازونشیب شک بدون

 در او درخشان نقش که باشد می اسالم از بعد ایرانی مهم های شخصیت از یکی داشتند حکمرانی ایران شرقی بخش بر سال

 شخصیت ینا کردن حکومت و رسیدن قدرت به روش.نیست پوشیده برکسی خلیفه موافقت جلب بدون حکومت نخستین تشکیل

 گاهن او به ملی قهرمان یک عنوان به ایران مردم که شده باعث او با جنگیدن حتی و ستمگرزمان خلیفه از اطاعت عدم و ایرانی

 مقابل در هک بعدی  ایرانی های حکومت از بعضی بر آن تأثیر و خالفت دستگاه با یعقوب مناسبات علل و چگونگی شناخت.کنند

 مذهب سنی های شخصیت و مورخان از برخی برخورد نوع. است مهم بسیار ایرانیان ما برای ،نمودند ایستادگی اعراب یسلطه

 .دانستندمی آزادمرد فردی را وی همواره است، توجه جالب وی جانب از استیالء امارت تشکیل و یعقوب اقدامات به نسبت نیز

 قدرت به چگونگی سیستان یمنطقه اجتماعی سیاسی اوضاع بررسی با شده سعی موجود منابع تحلیل روش با مقاله این در

 و بررسی خالفت دستگاه با لیث یعقوب روابط چگونگی و علل خلیفه، با او جنگ و طاهریان یسلسله براندازی و یعقوب رسیدن

 واماق و نیامدند کار سر بر ایران در ایرانی حکومت هیچ قرن دو به نزدیک ساسانیان، سقوط و اعراب حمله از پس. شود مشخص

 طتوس اعراب تسلط شدن برچیده برای نیز ایدلیرانه هایقیام زمان این در اگرچه و بودند اعراب تسلط تحت کماکان ایرانی

 استادیس، وز،فیر اسپهبد قیام به توانمی هاقیام این جمله از. نگردید ایرانی حکومتی تشکیل به منجر هم باز اما شد انجام ایرانیان

 سوی هب بلندی هایگام که طاهریان توسط همچنین و کردند تنگ بسیار اعراب بر را عرصه که کرد اشاره دینخرم بابک و مازیار

 به تانوبلوچس سیستان مردم دست به ایران مشرق در اسالم از بعد ایرانی حکومت اولین نهایت در و شد برداشته ایران استقالل

 رانیای فرهنگ و زبان بخشنجات طورهمین و ایران استقالل بانی بایستی حقبه را وی. شد ایجاد صفاری لیث یعقوب رهبری

 .دانست



 :وبلوچستان سیستان جغرافیای بررسی 

 هندوچین، طقمنا با غرب آسیای ارتباط پل شهرنشینی، اجتماعات کانون بشری، شرفتهپی تمدنهای نخستین خاستگاه سیستان

 ۵ با(شد ثبت39 سال یونسکودر فهرست در ایران اثر هفدهمین بعنوان که) سوخته شهر. است بوده تجاری کاروانهای معبر و

 دهانه ذشته،گ فرهنگ و صنعت فراست خالقیت، از زیبایی ترکیب و مفرغ، عصر در شهرنشینی مرکز بهترین دیرینگی؛ سال هزار

 از برآمده استوار و سنگی دژ خواجه؛ کوه هخامنشی، گلی و خشتی شهر یک موفق معماری نمونه ؛(بردگان دروازه یا) غالمان

 لندن ساوج؛ هنری قول به یا کهنه زاهدان باستان، ایران فرهنگ و تمدن و هنر و ساسانی اشکانی، تاریخ راز و رمز هزاران درون

 های هزاره گویای تصویر زبانو تمدن زوایای گیری شکل در ایران سهم و جهان آسبادهای زادگاه سیستان الوالیه دار شرق،

 والیهدارال نام. است بوده پیشینیان پهلوانی اساطیر در رادمردی و رادی مهد دور، خاور و زرخیز هند گلوگاه سیستان .است تاریخ

 . است سیستانیان افتخارات بزرگترین از یکی والیت به وعشق(  ق ه) 39 سال در اسالم مبین دین حقانیت پذیرفتن جهت به

 مورخین گفته بر بنا و ها میکی کشور یا مکیا ، داریوش عهد در بیستون های کتیبه اساس بر فرزند راستین دیار پارس بلوچستان

 این .گفتند می کوسان منطقه این به ساسانیان زمان در. بود چهاردهم استان یا ساتراپی جزء و میشد خوانده یونانی،گدروزیا

 نندهما نیز، بلوچستان تاریخ.. شد می خوانده مکران یافتند، دست آن بر اعراب که زمانی و بود رایج اسالم از پیش تا اسامی

 تحت همواره بلوچستان تاریخ، شهادت به، دارد بلوچ قوم به اشاره شاهنامه در توس فردوسی. شود می شروع اسطوره با سیستان،

 سرحد دوقسمت از. است داشته کف بر جان ایران مرزهای حراست و حفظ در و بوده ایران همراه مرکزی های دولت حکومت

 – است بلوچستان در جازموریان فالت حاشیه در بزرگی تمدنهای ایجاد گواه وتاریخ شده تشکیل جنوب در ومکران شمال در

 مانند مختلف های دوره از متعددی های محوطه ووجود هزارسالهها ده قدمت با میرجاوه شهرستان در الدیز در آثارواشیا کشف

 پر گذشته یاداور بم ارگ همچون بمپورکه وقلعه تپه – چگردک وتپه محوطه – ایرانشهر هاشم چاه جلگه در اسپیدژ محوطه

 نتیس موسیقی دیار این ارزشمند معنوی ومیراث فرهنگ کنار در دیگر بنای – قلعه وهزاران باشد می وایران بلوچستان افتخار

 هندهد نشان...و بلوچی وپوشاک زبان – فرهنگی بکر های گوشه با بومی رسوم واداب ها ایین – موسیقیایی واالت ابزار دهها با

 تمدنو فرهنگ گیری شکل مسیر در سیستان با همداستان که میباشد استان جنوب در گرانسنگ وفرهنگی تمدن – تاریخ

 جذاب ردشگریوگ سلیقه نوع هر برای وزیبایی شگفتی همه این دیدنبراستیکه  باشد می رینآف ونقش گزار تاثیر اسالمی ایرانی

 . است

 صفاری لیث یعقوب نامه زندگی به نگاهی

 متوجه پرست،میهن آزاده، را سرزمین این مردم سیستان، به شاهنامه ملی قهرمانان یعمده بخش ابانتص چون، عواملی وجود

 ختلفم هایگروه ظهور باعث و آورده باربه عباسی خالفت دستگاه به نسبت اعتقادبی و ملی رسوم و عادات به متعهد و ملیت به

. دندش هاعرب ضد بر پرتوانی هایقیام بنیادگذار نیز هاگروه این که بود شده منطقه این در عیاران همانند اجتماعی و سیاسی

 .بود آنان سرآمد یعقوبکه 

 یارهدرب گزیده، تاریخ در مستوفی حمداهلل. است متفاوتی هایروایات تاریخی، هایکتاب در لیث یعقوب نسب و اصل یدرباره

 به و شدن ملتفت رویگری به دیدمی نخوتی خود در چون بود سیستانی بچه رویگر لیث: »نویسدمی چنین یعقوب پدر لیث،

 یندهنویس اما اندندانسته بیش ایرویگرزاده را لیث یعقوب نویسانتاریخ از بعضی کهاین وجود با«افتاد عیاری و ورزیسالح

 پنج و پنجاه از پس و انوشیروان به میانجی ده از پس را وی نسب و داندمی ساسانیان پشت از را او سیستان تاریخ یناشناخته

 بن رویزپ خسرو بن قباد بن اردشیر بن کیخسرو بن ماهان بن حاتم بن معدل بن لیث بن یعقوب .رساندمی کیومرث به میانجی

 ذکر وی برای افراد این که است نسبی کیومرث بن... یزدجرد بن فیروز بن قباد بن انوشیروان بن خسروان بن هرمزد



)که بخشی ازس گشود جهان به دیده زرنگ شهر نزدیکی در قرنین روستای در قمری هجری 3۰۲ سال در یعقوب.(اندکرده

 .آموخت را حرفه این نیز فرزندانش به و پرداختمی رویگری به روستا در لیث یعقوب پدر. یستان بزرگ بود(

 ار اشخانواده تا داد ادامه را وی کارهای ناگزیر یعقوب درگذشت، پدرشان چون و رسیدند کمال به عیاری در برادرانش و یعقوب

 ایهفرصت در که شد عیارپیشه گروهی یسردسته و فرمانده رواین از. داشت نیز باالیی همت عیاری، عین در اما کند تأمین

 میان تا بردندمی غنیمت به شد،می فرستاده خلیفگان برای که را نفیس کاالهای و تاختندمی هاکاروان و هاقافله به مناسب

 (39۵9)باستانی پاریزی،.کنند تقسیم نیازمندان

 یعقوب کودکی

( زرنج)زرنگ شهر نزدیک قرنین، روستای در لیث نامبه رویگری یخانواده در قمری هجری 3۰۲ یا 3۰۲ سال به لیث یعقوب

 ودخ چون نیز لیث پسران بود هاآن ترینبزرگ یعقوب که داشت علی و طاهر عمرو، یعقوب، هاینام به پسر چهار لیث. شد زاده

 و یعقوب اوقات از بخشی نداشت احتیاج زمان یک در رویگر نفر چند به کوچک روستایی چون اما داشتند رویگری شغل او

 یعقوب،. دشمی سپری عیاری و سوارکاری اندازی،نیزه تیراندازی، کمندافکنی، کاردکشی،: مانند دیگری هایسرگرمی به برادرانش

 تدس امیری و سرهنگی به گروه این در تدریج به و پیوست عیاران گروه به جوانی در و داد ادامه را بود رویگری که پدر شغل

 طرف زا منسوب امرای نظر تحت زمان آن در که سیستان زیرا رسید، بست سرهنگی به صالح، بن نصر سوی از که این تا یافت

 زمینه امر همین. بود منطقه این در حاضر خوارج با جنگ ویژه به داخلی هایجنگ درگیر شد،می اداره خراسان طاهری حاکمان

 کومتح تشکیل به منجر که لیث یعقوب روزافزون قدرتیابی نتیجه در و خوارج با درگیر نظامی هایگروه به یعقوب پیوستن

 نیز جنگی فنون آموزش و سوارکاری تیراندازی، به پدر حرفه بر عالوه لیث پسران اما. آورد فراهم را شد صفاری خاندان

 نیراهز و عیاری به بود کرده جمع خود گرد که افرادی با یعقوب. شدند ملحق سیستان عیاران به چندی از پس و پرداختندمی

 جوانمردی اصول از نیز کار این در و شدنمی خارج انصاف و عدل از مورخان اکثر گواه به نیز راهزنی و دزدی در اما. پرداختمی

 و وستپی بود عباسبنی مخالفان از که نصر بنصالح رهبری به سیستان عیاران جماعت با چندی از پس یعقوب. کردنمی عدول

 افزوده یعقوب دوستداران و هواخواهان عده بر تدریج به که طوریبه یافت منزلتی و اجر شجاعت و دالوری سبب به او نزد در

 روح با امر این که نمود مردم چپاول و زورگویی به شروع وی گذشت، نصر بنصالح رسیدن قدرت به از که چندی از پس. شد

 .برگزید امیری به او جای به را «نصر بندُرهَم» او برادر و عزل امیری مقام از را او باالخره و بود تضاد در یعقوب جوانمردی

 :یعقوب یابی قدرت مراحل

 ازکه  او. دانند می ق.ه 3۰۲ تا 3۰۰ بین ما را او تولد سال. آمد دنیا به خاش شهر شرقی المش در قرنین یقریه در یعقوب

 شخصیت یزمره در پدرش. باشد داشته نفوذ عیاران میان در توانست ،بود رویگر لیثیکی از انسانهای نیک روزگار  به نام  فرزندان

 ، دنددی را او دالوری و هوشیاری چون عیاران. داشت قرار سفید ریش یا کالنتر عنوان با لقبی با عیاران میان در مهم بسیار های

: 39۲۰,یغمایی) کردند می رعایت را جوانمردی آیین عیاران. بودند او فرمان در جا همه و داشتند مبذول خود سرهنگی به را وی

 جوانمردی در را وی ویژگی مهمترین البته و داندمی عادی مردم و شهریان هم با او مناسب رفتار در را او رشد سبب گردیزی(. 33

 همه. مردانه و بود هوشیار آن با نیز و خوردی مردمان با داشتی و یافتی بدانچه که بود آن( یعقوب) او رشد سبب " داند می

 (.3۰۵: 3931 گردیزی،)" بودی او پیشرو شغالن هم میان بیوفتادی کی شغلی هر به و داشتی حرمت را او قرینان

. بود وا همراه لیث بن یعقوب شد، مسلط و غالب سیستان بر نصرکنانی بن صالح نام به بست اهالی از مردی ق.ه 39۲ سال در

 لبهغ برسیستان داوطلب مجاهدین از حسین بن درهم آن از پس گرفت، دوباره را سیستان خراسان، امیر عبداهلل، بن طاهر ولی

 او درهم اطرافیان چون بود؛ لشکر ساالر که بود لیث بن یعقوب فرمان تحت او سپاه و نبود خویش سپاه نظم به قادر او ولی کرد،



 مسلط امور یاداره بر تنهایی به یعقوب و بود الیق وی که چرا برگزیدند، وی جای به را یعقوب. دیدند عاجز امور ی اداره از را

 سیستان و طخارستان بلخ، فارس، تملک کرمان، فتح به توانست متمادی سالهای در یعقوب(. 393-39۰: 33ج اثیر، ابن) شد

. بگیرد دست به را حکومت و دهد شکست را طاهر بن محمد نام با طاهری امیر آخرین توانست ق.ه 3۵3 سال در و باشد داشته

 هک بود طاهر فرزند عجز و ضعف همچنین و طاهر بن محمد به سجزی عبداهلل شدن پناهنده دلیل به هم نیشابور تصرف علت

: 33ج(, تا بی)اثیر، ابن) کشید لشکر آنجا به طبرستان گردش یبهانه به یعقوب و بود قدرت فاقد ق.ه 3۵3 سال حوادث در

 قوبیع برگزینند، سرهنگی به را یعقوب تا کنندمی اجتماع خواجه کوه در سیستان عیاران لیث، جانگذار مرگ از پس  (.333

 داده امانج تاکنون من آنچه گوید می یعقوب استادتری، فن هر در تو گویند می عیاران ؟ نکردید انتخاب را دیگری چرا میگوید

 ویدگ می یعقوب چیست؟ سرهنگ انتخاب راه گویندمی یاران است، الزم اینها از بیش سرهنگی برای است، عیار یک وظیفه ام،

 ما سرهنگ او ، کرد اجابت را کس هر فرمان حاکم ، کنیم طلب دینار هزار پنج او از و بنویسیم حاکم به ای نامه ما از هریک: 

 وانمردج آن.  گزینند می بر سرهنگی به را یعقوب پایکوبان عیاران و ، کند می اجابت را یعقوب فرمان سرانجام حاکم.بود خواهد

 اریدین خود برای چرا گوید می عیار پیر ازهر ، کند می تقسیم عیاران ی کلیه بین مساوی طور به را ها سکه تمام همت بلند

 رند ای :گوید می مزاح به گفتار شیرین ازهر ، ستانم می بغداد خلیفه از آینده در باشد من سهم گوید می یعقوب ؟ برنداشتی

 پیش مبستان خلیفه از که آنچه:  گوید می یعقوب.  بماند خودت برای بزرگ شکار که کردی تقسیم ما بین را مرغ جوجه ، کامل

 (.33: 39۲۰,یغمایی) .کنم می مردموطنم کش

 یعقوب آور شگفت جوانمردیجوانی و

 فرمانروای ، نصر بن ادهم کاخ به داشت ستم و ظلم از ، ایران نهایت در و سیستان نجات برای که عالی اهداف درجهت یعقوب

 خارج کاخ از خواستند می که وقتی ، کرد جمع سیستان عیاران کمک با را آن جواهرات و اموال تمام و برد یورش زابل ستمگر

 نزدیک یوقت ، باشد الماس شئی آن که کرد فکر درخشیدافتاد، می شب تاریکی در که ای درخشنده چیز به یعقوب چشم ، شوند

 که عیاران دیگر و لیث پدرش به و بگذارند را جواهرات و اموال ی کلیه ، داد دستور فورا ، است نمک که فهمید ، مزمزه و آورد

 کسی، خوردن نمک حق و ام شیدهچ را مرد این نمک حاال من ، جوانمرد عیاران ای شما و برادران پدر:  گفت بودند آنان همراه

 یم سلب ما از اموالش به زدن دستبرد حق دیگر خوردیم را کسی نمک ما وقتی بلی ، است الرعایه الزم و محترم بسیار ما نزد

 بزرگترین امر این ، گرانبهاست العاده فوق و عزیز همواره ما نزد که ، است انصاف و جوانمردی و مروت خالف عمل این چون شود،

 سپس. است حرام برما اموالش بردن ، خورده را ادهم اونمک چون ، میگوید درست فرزندم گفت لیث. دهد می تشکیل ار ما شعار

 هکو های تنگه طرف به درنگ بدون بار این و کشید دیگری های نقشه عالیش، آرمان جهت در و گذاشت را اموال تمام یعقوب

 اراد ،.کردند می حمل خلفا برای را گرانقیمت اموال که هایی قافله و رو کاروان راههای بریدن برای را شرایط بهترین که خواجه

 (.39۵9,باستانی پاریزی).  افتادند راه به بود،

 عیاران جوانمردی برابر در نامردی

 صرف وا گرانبهای و نفیس اموال بردن از ، بود شیدهچ نخواسته را زابل ستمگر حاکم نصر بن ادهم نمک اینکه دلیل به یعقوب

 سک هر ، کنید منادی گفت ، شد شگفت در ، اند نبرده ولی کرده جمع را اموال ، دید ظالم حاکم که بعد روز صبح و کرد نظر

 . است عزیز من پیش و است امان در ، داده انجام را کارجوانمردانه این دلیلی چه به که بگوید

 فقط ، ایمنبرده را شما نفیس اموال اینکه علت گفت و کرد معرفی را خودش و رفت مردانگی و غرور کمال با یعقوب پدر لیث  

 و صولا ی کلیه پانهادن بازیر و نامردی کمال در ، بود داده که قولی برخالف ستمگرزابل حاکم ولی ، است بوده نمک قطعه یک

 رابرب در ، زابل شهر بزرگ میدان در شجاع و سالخورده پیرمرد آن لیث ، داد دستور ، مژدگانی پرداخت جای به ، انسانی خصایل

 یو ی خانه به مأموران ، زابل حاکم دستور به لیث جانگذار مرگ و شدن کشته متعاقب.  بزنند گردن همگان ملتهب دیدگان



 شجاع انمرد دالور آن و بودند پریده قفس از پیش مدتی چنگ تیز عقابان آن ولی کنند دستگیر را وی فرزندان تا بردند یورش

 همانا که ، خود بزرگ هدفهای به تا ، بودند گاهها کمین و قرارگاهها ساختن سرگرم خواجه کوه در ، گذشته جان از عیاران و

 (39۵9پاریزی باستانی) .گردند نائل ، بود بیداد و ستم و ظلم و اسات از آن مردم رهایی و سیستان سرزمین آزادی و نجات

 خصوصیات شخصیتی یعقوب لیث

 رد و داشت تسلط و.. خوزستان و کرمان فارس، سند، کابل، سیستان، خراسان، بر و کرد امارت ماه نه و سال یازده امیریعقوب

 هاسختی برابر در و بود دلیر و شجاع مردی یعقوب،. نامیدندمی «الدنیاملک» را او و خواندندمی وی نام به خطبه مدینه و مکه

 شتربی در یعقوب یابیکام. بود نافذ و خشن کوش،سخت شناس،وقت سرباز یک معنی تمام به او. داشت بسیار ایستادگی

 .شدمی مربوط او از سپاهیان اطاعت به هایشلشگرکشی

 اراده و راسخ عزم لحاظ از را او طبرستان روایفرمان زید، بن حسن یعنی دشمنانش از یکی. بود تصمیم آهنین مردی او

 .نامید «سندان» اشپوالدین

 بر مک یعده با هاجنگ در داشت، که زیرکی و تدبیر حسن اثر بر و نیفتاد جوییهوس و آساییتن یاندیشه در هرگز یعقوب

 فهگزا به که طوری به. نبود غافل او ستایش از هرگز و داشت ایمان خداوند گرییاری به وی. شدمی پیروز دشمن زیاد جمعیت

 .«سنت و فرض از کردی زیادت نماز رکعت هفتاد صدو روز،شبانه اندر تعبد، باب از: »گویند

 یامدهن میان به او از فرزندانی یا فرزند از نامی و نشده اشاره آن به نیز تاریخ در و نکرد ازدواج هرگز یعقوب که آیدبرمی چنین

 ردهایکا و خواندمی خود نزد را آنها که بود افراد تربیت او، تفریح و سرگرمی یوسیله: »نویسدمی الذهبمروج در مسعودی. است

 .«کنند خورد و زد آن با وی حضور در تا داد،می آنها به بود ساخته ایشان مخصوص که را چرمین

 غذایش جنگ هنگام و سفر در اغلب. دانستمی خیانت را، خوردن غذا معمولی مردم از بهتر. بود شکیبا و بردبار مردی یعقوب،

 ذراع دو و طول وجب هفت حدود که خفتمی حصیری یقطعه بر بیشتر او. گذاشتمی اشچکمه ساق در که بود پیاز و نان

 پرس همین بخوابد، خواستمی وقت هر و دادمی تکیه آن به و بود کنارش در سپرش همیشه. داشت عرض( متر یک به نزدیک)

 بر را عرب یسلطه خواستندمی کهآنانی برای بود راهنمایی او. کردمی استفاده روپوش برای سپاه بیرق از و دادمی قرار بالش را

 کشور بر یفهخل یغاصبانه و جابرانه تسلط برضد قیام یاندیشه در که بود ایرانیانی حقیقی معلم و رهبر یعقوب. دهند پایان ایران

 . بودند خویش

 از یکی. نمود بسیار کوشش خیریه بناهای و مسجدها بازسازی و آبادگری در ولی نکرد، حکومت زیادی مدت کهاین با وی

 که ودهب آن یآدینه مسجد سیستان تاریخ ینویسنده گفته به و جامع مسجد زرنگ، شهر بناهای آورترینشگفت و ترینبزرگ

 ساخته آن برای مس از ایمناره یعقوب دستور به و شدمی آن وقف صفاری دولت بودجه از درهم هزار سی سال هر رمضان ماه در

 .بودند

 ردیک آغاز حرب تا پیش و نکشید شمشیر نکرد او قصد که تهلیل اهل از کسهیچ بر هرگز» مذهبی تعصب علت به یعقوب

 .«نگرفتی او فرزند و مال آوردی اسالم کسی چون و گرفتی، گواه تعالی را خدای بگرفتی، بسیار هایحجت

 نیم،ک بررسی داده شرح نامهسیاست در الملکنظام خواجه که آنچه به توجه با خالفت ضد بر را لیث یعقوب قیام اگر حال هر به

 سید ینوشته «المؤمنین مجالس» کتاب در چنینهم. است داشته تشیع از پیروی به شدیدی کشش یعقوب که بگوییم باید

 . اندآمده قلم به تشیع پیروان یزمره در صفاریان است آمده آن در شیعه بزرگ رجال زندگانی شرح که شوشتری نوراهلل



 ید،رس یعقوب به دولت چون. داشت شاهنامه و خداینامه نشر و ضبط و ایران کهن افتخارهای سازیزنده به عمیق توجهی یعقوب

 عبدالرزاق ابومنصور سپس  بیاورد بود آنجا در که را ایران قدیم پادشاهان تاریخ کتاب از اینسخه تا فرستاد هندوستان به را کسی

 را یزدگرد ات خسروپرویز زمان از و کند منتقل فارسی زبان به پهلوی زبان از تا داد دستور بود معتمدالملک که را فرخ عبداهلل بن

 فرزند زدانی هرات، از خراسانی فرزند تاج) دیگر چهارتن اتفاق به عمری منصور بن سعد تا داد دستور ابومنصور. بیفزاید آن به نیز

 کردند تمام را آن قمری هجری 9۲۰ سال تا( توس از برزین فرزند سلیمان و نیشابور از خورشید فرزند ماهو سیستان، از شاپور

 در و(است باقی هنوز و گشته معروف ابومنصوری یشاهنامه به دلیل این به و بوده ابومنصور نام به نیز شاهنامه آن یمقدمه)

 (39۲۰)یغمایی.است شده برداشته آن از هایینسخه نیز عراق و خراسان

 شروع حکومت یعقوب 

 امر این. شد وبلوچستان سیستان اهل خشنودی مایه که کرد کسب ایمالحظه قابل توفیق هم خوارج راهزنان فتنه دفع دروی 

 لاه نظر در را او گرداند، باز راهها به را ایمنی و ویران را آنها هایدهکده کشته، را خوارج سرکردگان سرکوب، این در توانست که

 . درآورد ایافسانه پهلوان یک و آرمانی قدرت یک صورت به ،استان

 به و ودندب محلی خواهی استقالل روح ی نماینده ای اندازه تا و داشتند تمام محبوبیتی وبلوچستان سیستان داخل در صفاریان 

 به ش،ا سپاهیگری دوران نخست سالهای در یعقوب که گویند. اندیشیدند می وبلوچستان سیستان منافع به وسیعی مقیاس

 مانع هرش غارت از بودند، کرده فتح را زرنج که را صالح بُستی لشکریان بود، نصر بن صالح خدمت در عیار فرماندهی که هنگامی

 محمد اعیمس آن از روشنتر.آمد می شمار به زرنج رقیب که بود بُست سود به تنها سیستان والیت کرسی نوایی بی زیرا گردید،

 آن وی امپی محتوی. باشد می صدقیه و سمکیه گروه دو میان ای فرقه ستیز تسکین در حاکم دودمان افراد از لیث، بن خلف بن

 (339: 39۲3 ،1ج فرای،. )دید خواهد لطمه ها اندازی تفرقه و ها دودستگی از سیستان پیوستگی و اتحاد که است

 سیستان حکومت به را کسانی آنها و بود طاهری خاندان دست در ومکران سیستان و خراسان حکومت مأمون، خالفت اواخر از

 خلیفه و انطاهری علیه سیستان در که کسانی از. پرداختندمی خورد و زد به محلی سرکشان با آنان نمایندگان بیشتر و فرستاده

 پنجم در وی. پیوست صالح به خود یاران از جمعی همراه به یعقوب 393 سال اوایل در. بود نصر بن صالح نمود قیام « المتوکل»

 ار بُست سرهنگی مقام خدمت، این پاس به و داد صالح به و درآورد خلیفه ینماینده چنگ از را بُست تاریخی شهر 39۲ محرم

 مکک به که صالح. کرد پیدا بسیاری فداییان و یاران و گرفت باال کارش صالح، با همکاری ینتیجه در یعقوب. آورد دستبه

 ردک مخالفت او با یعقوب رواین از. کرد غارت را شهرها و نمود ستم مردم به مدتی، از پس بود شده پیروز دشمنانش بر یعقوب

 و کردند بیعت صالح برادر نصر بن درهم با سیستان لشگریان پس آن از. داد شکست را او و پرداخت وی با جنگ به 311 در و

 



 محبوبیت و یعقوب روزافزون قدرت و شجاعت از که درهم .شد برگزیده نیروها آن ساالریسپه به که بود کسانی از یکی یعقوب

 دستی،یشپ با بود شده آگاه که یعقوب ولی داد را یعقوب قتل دستور خود نزدیکان به بود ترسیده سیستان عیاران میان در وی

 امیری به یعقوب مردم، هایحمایت و هادرخواست با سرانجام .بکشت را وی یاران از شماری و کرد زندان یروانه و دستگیر را او

 ملی حکومت نخستین شمسی هجری 3۵1 سال در ترتیب بدین و برگزید خود پایتخت عنوان به را زَرَنگ شهر و رسید سیستان

 . کرد گذاریپایه را ساسانیان سقوط از بعد ایران،

 شهر و داد تشکیل ایران در را ملی مستقل دولت نخستین ، سیستان یآزاده مردم یاری به قمری هجری 31۲ در لیث یعقوب

 شهر ماعیاجت امور به ترتیب به( خراسان و کرمان) غربی شمال و غربی نواحی به پرداختن از پیش و برگزید پایتختی به را زرنگ

 از. بودند کرده برپا آن در هاییداراالماره دوران آن در که بود چهارم یسده در سیستان شهر ترینبزرگ زرنگ، شهر. پرداخت

 بود سیستان امیر یویژه که لیث یعقوب کاخ. برد نام یعقوب کاخ و داراالماره جامع، مسجد از باید زرنگ مهم بناهای جمله

 دادخواهان داد به او و کنند تقدیم وی به را خود حال شرح مردم تا نشستمی آنجا در یعقوب که داشت خود از میدانیسبزه

 (39۲۰پاریزی باستانی ).پرداختمی

 لیلد همین به نبوده، میسر کسهیچ بر آن تسخیر و بود بیرونی یدروازه سیزده و درونی آهنین یدروازه پنج دارای زرنگ شهر

 .است خوانده «العذراءمدینه» راآن خود شعر در بلخی عنصری

 ظیمع سپاهی با گشته، متحد سرناوک حامد با و کرد فرار زندان از درهم که بود، نگذشته  سیستان بر یعقوب امارت از مدتی

 ویر که جنگی در. کرد آراییصف دشمنان برابر در و گشته خارج شهر از شد آگاه تا یعقوب. شدند یعقوب پایتخت زرنج عازم

 .درآمدند اسارت به دو آن سربازان از شماری و شد کشته سرناوک داد،

 و برآمد ایران مناطق دیگر آزادسازی درصدد امر این از شدن فارغ از پس و شد خود مخالفان سرکوب مشغول یعقوب آن از پس

 امیر آخرین طاهر محمدبن نیز چندی از پس و درآورد تصرف به را غزنین و کابل طغارستان کرمان، فارس، هرات، توانست

 را یر و گرگان نیز آن از پس و افتاد یعقوب دست به نیز خراسان و کرد معزول را بود عباسبنی دربار تابع که خراسان طاهری

 .کردمی رخط احساس صفاری امیر جانب از خلیفه زیرا شد؛ یعقوب با خلیفه دشمنی سبب امر این که افزود خود متصرفات بر نیز

 6۵) خورشیدی هجری ۵۴۲ ماهفروردین با برابر قمری هجری ۵۴۲ محرم ۵۲ روز در وبلوچستان سیستان مردم

 (.کردند بیعت) بستند پیمان لیث فرزند یعقوب با( میالدی ۱16 آوریل

 :است زیر قرار به یعقوب هایلشگرکشی و هاجنگ ترینمهم

 ستبُ متوجه یعقوب. خواست کمک کابل، پادشاه رتبیل از و شد بُست عازم یعقوب چنگ از فرار از پس صالح: رتبیل با جنگ

 بر ارک دشمن سپاهیان افزونی علت به و آمد صالح کمک به رتبیل نبرد، این در. کرد جنگ صالح با رخد نزدیکی در و گردید

 تا و تگیردس فرار، از پیش نیز را صالح و کشت را او و زد رتبیل سپاه قلب به و برگزید دلیر سوار پنجاه پس. شد سخت یعقوب

 .کرد زندانی سیستان در عمر پایان

 هک بودند یعقوب دشمنان ترینبرجسته از عمار سرکردگی به سیستان به مهاجر خوارج گروه(: قمری هجری 3۵3) عمار با جنگ

 آماده یعقوب به یورش برای را خویش سپاه عمار. بودند آورده روی سیستان مردم آزار به خلیفه با دشمنی از زمان مرور به

 ارجخو تومار ترتیب این به و رسیدند هالکت به سپاهیانش از جمعی و خود گرفت، قرار وی لشگریان یحمله مورد که کردمی

 .شد پیچیده هم در بودند شده تبدیل خلیفه کابوس به هاسال گذر در که و بلوچستان  سیستان در



 را طاهر بن عبداهلل بن حسین آنجا، والی و شد هرات عازم سیستان وضع به رسیدگی از پس یعقوب(: 3۵9) هرات به لشگرکشی

 وی. رسید نیشابور در طاهری خاندان امیران از طاهر، بن محمد به هرات فتح خبر چون. نمود تصرف را هرات دژ و ساخت اسیر

 سپرد برادرش لیث بن علی به را هرات حکومت یعقوب. کرد یعقوب با نبرد مأمور را اسد بن الیاس بن ابراهیم خویش ساالرسپه

 هب محمد. داد گزارش طاهر بن محمد به نیشابور در را اوضاع و کرد فرار ابراهیم. داد شکست پوشنگ در را طاهریان ساالرسپه و

 فرمان، تدریاف با یعقوب. فرستاد او جهت خلعتی با و نوشت یعقوب نام به را کرمان و کابل سیستان، فارس، حکومت فرمان ناچار

 .بخوانند او نام به خطبه داد، دستور و نوشت زرنگ قاضی عفان، بن عثمان به اینامه

 بیعقو عبور. درآورد حرکت به کرمان سوی به را لشگریان پایتخت، وضع دادن سامان از پس یعقوب(: 3۵1) کرمان به لشگرکشی

 بم اکمح موسی، بن اسماعیل که شنید رسید بم حوالی به چون و یافت پایان زیاد مشقت و سختی با بم و سیستان بیابان از

 ماعیلاس و جنگیدند مردانه یعقوب سپاهیان درگرفت، اسماعیل و یعقوب میان شدیدی جنگ. اوست برابر در ایستادگی یآماده

 ارس،ف و کرمان حاکم حسین بن علی. نهاد کرمان به رو و گماشت بم بر خود جانب از را حاکمی یعقوب. کردند اسیر را موسی بن

 بن طوق شنید بم در را یعقوب پیروزی خبر چون حسین بن علی. بود گمارده کرمان حکومت به را حسین بن عباس خود برادر

 اندنفرونش و طوق شکست و سیرجان رفسنجان، تصرف از پس یعقوب. فرستاد یعقوب با رویی در رو جهت سپاهی با را مغلس

 را کرمان اگر: »نوشت یعقوب نامه جواب در کرمان و فارس حاکم. فرستاد حسین بن علی برای اینامه جیرفت هایشورش

 .«گردمبازمی من بازخواند، مرا تا بنویس خلیفه به اینامه خواهیمی را فارس اگر و توست سر پشت خواهیمی

 الیو عباس بن داود زیرا یافت، دست بامیان بر آسانی به و کرد حرکت بلخ و بامیان به یعقوب(: 3۵۲) بلخ و بامیان به لشگرکشی

 بنای لخب دژکهن در شهر مردم چون انجامید طول به چندی بلخ فتح اما کرد، فرار و کند ایستادگی یعقوب برابر در نتوانست آنجا

 عبداهلل ات شد هرات عازم و گماشت بلخ امارت به را بشیر بن محمد و شد چیره نیز قلعه بر یعقوب ولی گذاشتند، را ستیز و جنگ

 یشابورن به هرات از شد آگاه یعقوب حرکت از چون عبداهلل. کند تنبیه بود، کرده طغیان آنجا در که را سگزی صالح بن محمد بن

 .رفت طاهر بن محمد نزد

 منزلی سه به سگزی، صالح بن محمد بن عبداهلل تعقیب در یعقوب چون(: 3۵3) طاهریان سلسله انقراض و نیشابور به لشگرکشی

 بن عبداهلل. امآمده خدمت به اطاعت برای من که داد پیغام و فرستاد طاهر بن محمد نزد را خود نزدیکان از یکی رسید، نیشابور

 ما: »گفت طاهر بن محمد. «کنیم جنگ وی با تا کنم، جمع سپاه مکن اعتماد گویدمی یعقوب آنچه به: »گفت طاهر بن محمد

 .گریخت دامغان به و شد خارج نیشابور از عبداهلل رواین از ،«شودمی پیروز او کنیم جنگ چون و نیستیم او حریف

 رفت وی نزد طاهر بن محمد. شد نیشابور وارد او و فرستاد یعقوب پیشواز به را خویش خاندان بزرگان و عموها طاهر بن محمد

 پسس و ساخته مقید را آنان تا داد دستور را سری بن عزیز آنگاه کرد، توبیخ و مالمت کارش در کوتاهی سبب به را او یعقوب و

 .سپردند خاک به را او نیز زندان همان در و کرد زندانی مرگ زمان تا و فرستاد سیستان به را طاهر بن محمد

 دامغان از سگزی صالح بن عبداهلل که یافت اطالع اقامت ضمن و ماند نیشابور در چندی یعقوب(: 3۲۰) گرگان به لشگرکشی

 واستخ او از و فرستاد علوی زید بن حسن نزد پیکی و رفت گرگان به اسفراین طریق از یعقوب. است شده گرگان عازم و خارج

 سنح. کرد جنگ اعالن زید بن حسن به رواین از یعقوب و کرد خودداری عبداهلل تسلیم از حسن اما فرستد، وی نزد را عبداهلل

 آن اکمح ولی رفت طبرستان هایکوهستان به عبداهلل و شد پناهنده دیلم هایکوه به حسن کردند، فرار طبرستان به عبداهلل و

 از و کشت را او یعقوب. فرستاد یعقوب دربار به را عبداهلل عزیز،. داد یعقوب سردار عبداهلل بن عزیز تحویل و دستگیر را او ناحیه

 .بازگشت نیشابور به آنجا



 از پس اما گماشت، قهستان حکومت به بود او سپاه سرداران از که را زیدویه بن محمد یعقوب،(: 3۲3) فارس به لشگرکشی

 را او و رفت فارس حاکم واصل بن محمد نزد به و پیوست یعقوب دشمنان جمع به زیدویه بن محمد. کرد برکنار را او چندی

 بن محمد. شد فارس عازم نانآ سرکوب برای و سپرد یحیا بن ازهر به را سیستان حکومت یعقوب. کرد تحریک یعقوب علیه

. نکرد بولق محمد ولی نکنی، مقابله یعقوب با است بهتر: گفت واصل بن محمد به و بود ترسیده فارس به یعقوب آمدن از زیدویه

 یعقوب جنگ به واصل بن محمد. شد مخفی آنجا قصبات از یک در و آمد بیرون فارس حاکم خدمت از زیدویه بن محمد رواین از

 محمد اما شتافت، محمد دنبال به یعقوب. کرد فرار نیز خودش و شدند کشته محمد لشگریان نفر هزار چندین نبرد این در. آمد

 )ویکی پدیا(.شد مخفی رامهرمز مجاور ارتفاعات در واصل بن

 فرمان با را قاضی اسحاق اسماعیل. شد آگاه واصل بن محمد شکست از که عباسی یخلیفه معتمد،(: 3۲1) خلیفه با جنگ

 یعقوب.فرستاد یعقوب نزد بغداد( شهربانی) یشرطه افتخاری ریاست و سند کرمان، فارس، گرگان، طبرستان، خراسان، حکومت

 خلیفه به ار یعقوب ینامه بازگشت، در نیز اسماعیل. داد او به را خلیفه ینامه پاسخ و کرد رفتار مهربانی به خلیفه یفرستاده با

 فت،ر آنان دنبال به خود و فرستاد اهواز به را خود لشگریان از جمعی واصل، بن محمد کردن زندانی از پس یعقوب. کرد تسلیم

 عتمدم خلیفه علیه بغداد اهالی رسید، شهر آن مردم به بغداد سمت به یعقوب حرکت خبر چون. کند حرکت بغداد به آنجا از تا

 رالعاقولدی به یعقوب چون. کرد یعقوب با جنگ قصد گردید، روروبه مشکالتی با چند هر خلیفه و کردند قیام الموفق برادرش و

 لمح این در. نمود آراییصف وی مقابل در خود لشگریان با نیز خلیفه رسید،( بغداد و واسط میان دجله شرق شمال در واقع)

 .رساند قتل به را بغداد سپاه از زیادی تعداد آسا،برق حمالت با یعقوب و درگرفت آنان میان سختی نبرد

 سپاه به هراس تا کردند باز یعقوب سپاه میان در شد،می جدا دجله از که را نهری آب دیدند چنین را کار که موفق و معتمد

 ینینشعقب جز راهی آتش، و آب میان یعقوب سپاهیان رواین از. زدند آتش را چارپایان و باروبنه دیگر، سویی از و افتد یعقوب

 .ندیدند

 از یجمع با وجود این با. شد زخمی دست و گلو یناحیه از نیز او خود و شدند کشته یعقوب یاران از گروهی نشینیپس این در

 گردآوردی هب و رفت شوش به آنجا از. کند نشینیعقب واسط به توانست تا داد ادامه نبرد به مدتی تا خود دلیر لشگریان و سرداران

 ازمع خود و گماشت آنجا در حاکمی نمود، فتح و محاصره را آنجا راند، شوشتر به سپس. پردازد دیگر جنگی به تا پرداخته خراج

 جنگ یآماده بود کرده فراهم که نیرویی با و کرد اقامت شاپورجندی در فارس از بازگشت در. دید تدارک سپاهی و شد فارس

 )همان منبع(.افتاد ناتوانی بستر در و شد بیمار سخت.( ه 3۵۲) هنگام این در. شد خلیفهبا

 

 لیث یعقوب شاهنشاهی

 یعقوببخشی از مهمترین کارهای 

  ایران نظامی و سیاسی استقالل



 ایران تاریخ دوران مهمترین از یکی تاریخی نظر از وی حکومت. کرد حکومت سال 33 به نزدیک یعقوب صفاری لیث یعقوب

 بر وزیپیر از پس یعقوب .کندمی احیا عباسبنی خالفت دربار از را ایران نظامی و سیاسی استقالل نوعی به و شودمی محسوب

 بیرون را اسیران و بنواخت و بخواند» را مردم وی. زد سیستان ساکنین بیشتر رفاه و امنیت برای اقداماتی به دست خویش رقبای

 نواحی این در را نسبی آرامش سیستان، مردم بر تعدی و ظلم ها مدت از پس توانست ترتیب بدین و «داد خلعت و گذاشت

 طلبی توسعه در تا( 3۰3: 3933 سیستان، تاریخ) نمود پرداخت را خویش سپاهیان مقرری و مواجب همچنین. کند حکمفرما

 به را او و فرستاد پیغام خوارج رئیس خارجی عمار به سیستان، در نسبی آرامش برقراری از پس یعقوب. دهند یاری را وی

 سیستان رد امنیت برقراری و طلبی توسعه برای خود انگیزه یعقوب پیشنهاد، این با(. همان) نمود دعوت خویش سیادت پذیرفتن

 . آورد بعمل دعوت نیز بودند سیستان در متنفذ گروههای از که خوارج از و نمود آشکار را

 محاک «رتبیل» جمله از خویش رقبای توانست مدتی از پس بود، قلمرو افزایش و طلبی توسعه صدد در همچنان که یعقوب

 مطیع نیز را خوارج جدید رئیس «اخضر بن ابراهیم» و بردارد میان از را خوارج رهبر «خارجی عمار» و نصر بن صالح بست،

 می چوبین تختی بر ها لشکرکشی در عقوب (۵۰: 33ج: تا¬بی اثیر، ابن.  333 -333: 3933 سیستان، تاریخ) نماید خویش

 می صادر آن رفع برای را الزم دستورات جا همان از کرد می مشاهده امور در نقصی اگر و کرد می نظارت را لشکر امور و نشست

 شدند می مستقر یعقوب خیمه اطراف در آن افراد و بودند او شخصی گارد که بود داده تشکیل خاصه سپاهی همچنین. کرد

 دو از بود عبارت سپاه این. بود دیده تدارک خاص مراسم برگزاری برای نیز سپاهی صفاری امیر(. ۲۰3: 3ج: 39۲1 مسعودی،)

 یا زرین چماقی کدام هر و بودند تنومند افرادی آنان. بودند یافته ترتیب رسمی مراسم و اعیاد ها، جشن برای که نفر هزار

 لشکرکشی در یعقوب(. ۵3: 3939 سیستانی،) کشیدند می صف او بارگاه طرف دو در رسمی مراسم در و داشتند دوش سیمینبر

 کرد می استفاده سفید خران و اسب تندرو، شتران از ها

  ادبی استقالل

 متخد بزرگترین گفت بتوان جرات به شاید و نیست تراهمیتکم او اولیه اقدام از عنوان هیچ به که یعقوب مهم اقدام دیگر

 ار عربی اشعار جای به پارسی اشعار سرودن دستور وی که صورت بدین است، ایران شود،می محسوب ایرانیان به وی حکومت

 کردن دهزن به وی ویژه توجه به باید همچنین. نمایدمی تشویق پارسی اشعار سرودن به را نویسندگان و شاعران و کنندمی صادر

 کتاب انهندوست از تا داد دستور ورزیدمی عشق باستان ایران تاریخ به بسیار یعقوب که آنجا از. کرد اشاره باستانایران تاریخی

 و شود برگردانده فارسی به پهلوی زبان از تا بیاورند ایران به بود هندوستان در زمان آن در که را ایران باستانی پادشاهان تاریخ

 .شود افزوده آن به نیز یزدگرد و خسروپرویز پادشاهی دوره

. ودب شکیبا و بردبار مردی یعقوب. شد شاهنامه سرودن در فردوسی ابوالقاسم حکیم برای بخشیالهام منبع کتاب این بعدها

 خفتیم حصیری تکه بر. بود پیاز و نان ساده خوراک بیشتر او غذای. دانستمی ناروا را بازار و کوچه مردم از بهتر و بیشتر خوردن

 به و کرد باز ایرانی هایحکومت سایر برای را راه که بود باتدبیر و کوشسخت و بااراده مردی. کردمی زندگانی ساده بسیار و

 ندبخش رهایی بیگانگان سلطه از را خود و برسند خود استقالل و عظمت و شکوه به دیگر بار توانندمی که آموخت ایرانیان

 استقالل اقتصادی

 از قسمتی بنای همچنین. بود واقع آن در نیز دارالعماره که ساخت کاخی طعام، و فارس دروازه میان زرنگ شهر در یعقوب

 داتعای یعقوب شودمی گفته و دانندمی لیث یعقوب آثار از داشتند، قرار آدینه مسجد اطراف در که را زرنگ شارستان بازارهای

 ییک بنای نیز مقدسی. بود کرده مکه در مسجدالحرام و سیستان در آدینه مسجد وقف شد،می برآورد درهم هزار روزانه که را آن

 عهقل دهند،می نسبت لیث یعقوب به که دیگری بناهای از. داندمی لیث یعقوب ساخته را زرنگ شهر جامع مسجد هایمناره از



 پیدا نیاز زندان جهت ساختمانی به که بعدها ولی کرد، خرابش یافت، غلبه آن بر چون که است اصطخر شهرستان در سعیدآباد

 ید،پوشمی چشم ایشان کشتن از که کسانی و گرفتگان خشم زندان را آنجا و. »بسازند زندان محل همان در که داد دستور شد،

 زرنج ،.«داد قرار

 

 زنده کردن پارسی

 اعراب دست به ایران تصرف زمان از. نکنند مکاتبه ،(عربی) فهمد نمی او که زبانی به داد اکید دستور یعقوب که بود کرمان در

 فوصی بن محمد» هرات، به یعقوب ورود از پس گویندمی.  گرفت می صورت عربی زبان به اداری مکاتبات زمان آن تا مسلمان،

 چیزی: »گفت سراچکامه این به خطاب یعقوب اما خواند برایش و سرود عربی زبان به یعقوب ستایش در ایسروده ،«سیستانی

. رفتگ رونق و شد رسمی زبان دیگر بار «فارسی» که بود لیث یعقوب دستور صدور زمان از «گفت؟ باید چرا نیابم، اندر من که

 شود کمیلت الرسم خط تا بیابند جانشین شود، می تلفظ فارسی در و نیست عربی در که حروفی برای که خواست که بود یعقوب

 به ه،مشاب عربی حروف بر سرکش و نقطه افزودن با را «گ ژ، چ، پ،» که رسیدند توافق به هم با ادیبان تا کشید طول سالها و

 ،ث ظ، ط، ض، ص،» جمله از عربی زبان خاص حروف بردن بکار از که داشتند مقرر و نکند تغییر حروف ترکیب تا آورند وجود

 و حروف اصالحات این و گرفت وقت سال هشتاد تغییرات این تکمیل. شود خودداری فارسی اسامی و ها واژه در«  ء و ع ح،

 لمانانمس تنها ایرانیان که دانست باید. آمد دست به امروز فارسی الرسم خط و رسید پایان به میالدی 3۵۰ سال در ها واژه تبدیل

 .ندادند دست از را خود ملی زبان که بودند زمان آن

 رفتگ انجام او همت به و دستور به ، شاهنامه ، طوسی فردوسی جاودانة اثر گردآوری  که ، گورکانی تیمور امیر نوادة ، بایسنقر

 نظر هب بنا.  است گفته سخن یعقوب روزگار به ، دهقان دانشور ، کتاب تکمیل و ترجمه از نوشته شاهنامه بر که ای مقدمه در ،

 برخی و بازگردانده پارسی به پهلوی از یعقوب فرمان به گرفت برمی در را ایرانیان ملی داستانهای که شده یاد کتاب بایسنقر

 .شد افزوده بدان سوم یزدگرد مرگ تا خسروپرویز قدرتمداری دوران شرح چون ضمائم

 انزب کردن زنده در ،«صفاری لیث یعقوب» نام برخی، باور به. دادند( لقب):فرنام ،«گویپارسی سردار» را یعقوب رویهمین از

 .جاودانه را آن فردوسی و کرد زنده را فارسی زبان او که چرا است فردوسی از فراتر حتا پارسی

 در را پارسی نیز غزنویان دادند، گسترش را زبان این بودند پارسی زبان داردوست که بویه آل و سامانیان هم یعقوب از پس

 ببس وستان هند در پارسی زبان پراکندگی. بود رسمی زبان هند، خراسانی/ مغولی دربار در پارسی زبان. گستردند هندوستان

 عثمانی ولتد در و پراکندند کوچک آسیای در را پارسی زبان نیز سلجوقیان. شد(پاکستان رسمی زبان)اردو نام به زبانی پیدایش

 .بود مرسوم پارسی زبان



 ید،رس یعقوب به دولت چون. داشت شاهنامه و خداینامه نشر و ضبط و ایران کهن افتخارهای سازیزنده به عمیق توجهی یعقوب

 عبدالرزاق ابومنصور سپس) بیاورد بود آنجا در که را ایران قدیم پادشاهان تاریخ کتاب از اینسخه تا فرستاد هندوستان به را کسی

 را یزدگرد ات خسروپرویز زمان از و کند منتقل فارسی زبان به پهلوی زبان از تا داد دستور بود معتمدالملک که را فرخ عبداهلل بن

 فرزند زدانی هرات، از خراسانی فرزند تاج) دیگر چهارتن اتفاق به عمری منصور بن سعد تا داد دستور ابومنصور. بیفزاید آن به نیز

 کردند تمام را آن قمری هجری 9۲۰ سال تا( توس از برزین فرزند سلیمان و نیشابور از خورشید فرزند ماهو سیستان، از شاپور

 و( 3۲)(است باقی هنوز و گشته معروف ابومنصوری یشاهنامه به دلیل این به و بوده ابومنصور نام به نیز شاهنامه آن یمقدمه)

 .است شده برداشته آن از هایینسخه نیز عراق و خراسان در

 نآ یترجمه دستور ابومنصور و سروده را آن دقیقی بعدها آورده، هندوستان از را کتاب اصل یعقوب که گرددمی مشخص چنین

 یروحیه بر عالوه را نکته این به یعقوب توجه علت. است درآورده نظم به را آن کامل طوربه فردوسی سرانجام و کرده، صادر را

 دشاهانپا فرزندان از را خود یعقوب زیرا دانست باید نیز نیاکان به فخر پارسی، زبان به او یعالقه و خواهیایران و پرستیمیهن

 .دانستمی ساسانی

 خود ربارد شاعران و یافت رسمیت باراولین برای فارسی شعر او دولت زمان در و بود ایران در فارسی شعر بنیادگذار لیث، یعقوب

 ستد در با هرات، از یعقوب یپیروزمندانه بازگشت از پس. نمود تشویق و ترغیب فارسی، شیرین زبان به شعر سرودن به را

 یستان،س شاعران و کردند استقبال وی از شعف و شادی با سیستان مردم فارس، و کرمان کابل، سیستان، حکومت فرمان داشتن

 .بود عربی زبان به شعرها این البته که کردند ستایش وی دالوری از و سروده او مدح در اشعاری

 بود، حاضر نیز جمع در و داشت نام وصیف بن محمد که را خود رسایل دبیر یعقوب شعرها، آن از هاییبیت شنیدن از پس

 .کرد چنین هم محمد که شود، گفته فارسی زبان به شعر تا داد دستور و خواست

 شعر او تشویق و توجه تحت و یعقوب زمان در که بودند شاعرانی سگزی، مخلد بن محمد و کُرد بسام وصیف، بن محمد از پس 

 سرودند فارسی

 . واجتماعیاقتصادی امور مذهبی ،در عمرو و یعقوب ویژه به صفاریان نقش 

 الیمتو هایسده برای ایرانیان خاطر در ملی روحیه احیای و شیعه مذهباسالم و ترویج در عمرو و یعقوب ویژه به صفاریان نقش

ی تاریخی نشان میدهد یعقوب از بعد اقتصادی  هاسکه بررسی. ماند جاوید و زنده آنها از بعد هاقرن نامشان و داشت دوام همچنان

 سمیتر بغداد خلیفه از عمرولیث که است زمانی به مربوط ،است الت تجاری موفق بودهرب سکه وراه اندازی بازارها ومبادنیز با ض

 هایسکه کلی طور به. بود فارس والیات از جزئی زمان، آن در نیز نائین و گرفت را ومکران سیستان و خراسان فارس، حکومت

 سکه ویر یک در که تفاوت این با است، عباسی هایسکه شبیه نوشته و طرح لحاظ از و بوده برنز و نقره طال، جنس از صفاریان

 ترینمیقدی حقیقت در عمرولیث، سکه گیرینتیجه. است شده نوشته عباسی خلیفه نام دیگر، روی در و صفاری فرمانروای نام

 ندهآی در اگر و بوده ق. هـ سوم قرن اواخر در نایین، ضرابخانه کار به آغاز که است نکته این گویای و است نایین ضرب سکه

 فاریانص دوره به مربوط باید را نایین ضرابخانه تاریخچه نشود، معرفی و یافت بررسی مورد سکه از ترقدیمی تاریخ با ایسکه

.در زمینه اجتماعی تیز یعقوب لیث دادگری وعدالت محوری را پیشه حکومت خود کرد ونیز کمک به تنگدستان وبیمه دانست

 ابتدای در او مهم اقدامات از. داشت قلمروش ساکنان و رعایا حال رفاه جهت فراوانی اهتمام و سعی نیز عقوبهای اجتماعی و

 که ره خویش، والیت اندر» داد دستور و کرد معاف مالیات از را سیستان فقیر زارعین و متوسط طبقات که بود این گیری قدرت

 سیستان تاریخ همچنین(.3۰3: 3933 سیستان، تاریخ) «دادی صدقه را او و نستدی خراج ازو بودی، وسعت درم پانصد از کم را

 وجود مالک را سیستان آبیاری و زراعت نظام آورد، میان به سخن لیث یعقوب داری مردم و عدالت از خواهد می که هنگامی

 اوضاع از بود نیشابور تصرف برای تالش در که هنگامی صفاری امیر:»دهد می قرار جامعه رفاه و وی درقلمرو انصاف و عدالت



 و ودنم مشاهده را اوضاع و آمد سیستان به دبیر. داد مآموریت ناحیه این به اوضاع بررسی برای را دبیری و نبود غافل زادگاهش

 گفت. نه: گفت کرد، گله آب امیر از کسی هیچ: گفت بودم،: گفتا بودی؟ مظالم به:پرسید امیر.رفت یعقوب نزد احوال گزارش برای

 پای به: فتاگ. الحمدهلل گفت. نه: گفت. آنجا بودند کودکان: گفت گذشتم، گفتا گذشتی؟ عمار چوب پای به گفت باز الحمدهلل،

 عقوبی اطالع به را خود گزارش خواست دبیر... الحمدهلل گفت. نه:  گفت بودند، روستائیان: گفت.بودم: گفتا بودی؟ کهن مناره

 بطوری.دارد صفاری ایرانیامیر ملکداری و درایت از حکایت امر این(. 3۲۰ – 3۲3: همان)«نباید بیش بدانستم: »گفت او اما برساند

 و اجتماعی عدالت تحقق جهت در یعقوب همچنین. برد پی سیستان در امنیت و آرامش به کوتاه سوال چند پرسیدن با وی که

 عایدات مازاد اخذ آنان، به کردن کمک و مالیات از ضعفا و فقرا معافیت محاسباتی؛ و مالیاتی دفاتر تنظیم با کوشید اقتصادی

 نماید برقرار سیستان در را وقف آیین کوشید او این بر عالوه. آورد پدید جامعه در بزرگ اجتماعی اصالح یک توانگران، و مالکان

 هغل درم هزار روز هر بازار آن از و مکه بر و بیمارستان به و کرده وقف آدینه مسجد بر» بود نموده بنا که را بازارهایی از یکی و

 منصبان صاحب مجازات مورد در و نموده بنا مستحکمی پایه دادرسی و رسیدگی زمینه در او (.331: بیتا استخری،) «برخیزد

 ،پاریزی باستانی) داد نمی را خود به تسامحی اندک بودند، مردم حقوق به متجاوز و نکرده را عدالت رعایت که خویش حکومت

39۲۵ :9۵۲) 

  

 سکه درهم نقره به نام یعقوب لیث

  عمرانی اقدامات

 به قداما سیستان در که بناهایی جمله از. نمود اقدام باشکوهی بناهای و مسجد و قصر ساخت به فرمانروایان دیگر مانند یعقوب

 خندقی قصر این اطراف در. بود آن در وی داراالماره که است طعام و فارس دروازه میان زرنگ شهر در قصری نمود آن ساخت

: 39۲3 مقدسی،) داشت وجود آن در شده پوشیده مس با که( مناره) آتشگاه دو همچنین داشت وجود آن در نیز زندانی و بود

 نهری و است ربض و جامع» دارای که اوست زادگاه قرنین در دژی دهند می نسبت یعقوب به که دیگری بناهای از(. 11۵: 3ج

 فارس در بناهایی ساخت گماشت همت آن بنای بر سیستان در یعقوب که بناهایی بر عالوه(. 11۲: همان) «گذرد می آن از

: 3933 ناصرخسرو،.  191: 39۲1 بلخی، ابن) است آن نزدیک که مسجدی و «مهروبان» در سرا کاروان سه جمله از. است

 ایبر مدتی از پس اما کرد صادر را آن ویرانی دستور آن بر دستیابی هنگام که استخر، در «اسفیدبذ» قلعه همچنین(. 3۲9

 قصری بنای(. 113: 39۲1 بلخی، ابن) گردد سیاسی محکومین زندان و نمایند بازسازی را آن داد دستور زندان جهت استفاده

 )اویسی عباس((.333: 3ج: 39۲۲ فسایی،) دهند نسبتمی وی به را شیراز شرق و شمال بین ای ناحیه در فارس سردسیرات در

 رونق معماری

 بایستی واقعبه و است دشوار بسیار مانده، برجا اطالعات اندک سبب به صفاریان، مدتکوتاه عصر در معماری تاریخی سیر بررسی 

 روندی. پرداخت دوره این در ایران تاریخی معماری عنصر تداوم و عصر این در شهرسازی مبحث به مقوله، این به توجه از بیش

 .باشد زمینه این در تاریخی و علمی هایپاسخ از بسیاری راهگشای تواندمی که
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 روشنی هنمای مثابهبه «گمشده شهر. »دارد تاریخ از ترکهن ایپیشینه که است زمینایران اساطیری سرزمین سیستان، سرزمین

 عناصر و معماری مقوله با سیستانیان که نکته این بر است گواه بهترین منطقه این در بشر هوشمندانه زیست و تمدن تاریخ از

 .است زده دامن ایران فالت شرق تمدن و هنر به آنان تجربیات و بوده آشنا دیرباز از آن به وابسته

 ندتوامی ایران خاک در کهنه زاهدان از ماندهباقی هایخرابه که باورند این بر گروهی) افغانستان نیمروز والیت در «زرنگ» شهر

 احیاء» و «تانسیس تاریخ» در شدهثبت اطالعات بر بنا لیث، یعقوب نخستین پایتخت عنوانبه ،(باشد بوده شهر این اصلی گزینه

 ظیمع شهری ساسانی، دوره در ویژهبه و داشت ایران شهرهای سایر به شبیه کمابیش ساختاری تاریخی منابع دیگر و «الملوک

 ادهد استراتژیک موقعیتی آن به هند و مکران خراسان، با ایران مرکزی مناطق بازرگانی مسیر در اشقرارگیری که آمدمی بشمار

 .بود

 مرکزی هسته دارای شهری منظر از و نموده حفظ را خود اقتصادی و اجتماعی انسجام هنوز صفاریان گیری قدرت زمان در شهر

 این ردگ بر نیز( ربض حصار) نفوذی غیرقابل گلی دیواره همچنین. شدمی محافظت آن از بلند حصاری توسط که بود ایفشرده

 .ساختمی ناممکن و سخت را آن به ورود که بود شدهتعبیه( شارستان) شهر از بخش

 عنوانبه آن دفاعی ماهیت از جدا سازه این کارکرد. گرفتبرمی در را شهر مجموعه کل( پارگین) خندق مقوالت، این از جدا

 به منجر گود، و پست منطقه در اشقرارگیری و «سنارود» حوالی در زرنگ موقعیت. بود نیز شهر سطحی هایآب کننده جمع

 حسط در جاری زائد آب که بود ساختاری نیازمند لذا شود، شهر وارد آب جریان سالیانه هایطغیان زمان در ویژهبه که شدمی آن

 بزرگ حوض دو به و وارد شهر به ورودی سه طریق از رود این جریان عادی، مواقع در. کند خارج آن از فاضالب همراه به را شهر

 شودمی قلمداد مهم آنجایی از رسانیآب سیستم این. شدمی جاری زرنگ متعدد نهرهای سپسدر و سرریز جامع مسجد جلوی

 .ودب استفاده غیرقابل و شور حاصله آب نیز حفر صورت در و دشوار زرنگ در چاه حفر زه وجود و خاک شوری سبب به بدانیم که

 ،نیشک کان، نوخیک، شعیب، شیرک، گرگان، میناکی،) چوبین بزرگ دروازه سیزده دارای خندق، به منتهی بیرونی حصار

 نیشک کرکویه، آهنین، کهن،) آهنین دروازه پنج دارای شارستان حصار و( حلواگران و زنگیان بارستان، غنجره، استریس، کرکویه،

 .بود مرتبط هانخلستان و هاباغ کشتزارها، نیز و بست خراسان، پارس، مناطق به هاآن طریق از شهر که بود( طعام و

 بناهای ،(علمیه مدارس و کلیسا آتشگاه، مسجد،) مذهبی بناهای از اعم رده 1 شامل «زرنگ» در شهری فضای بندیتقسیم

 چهارم بخش درنهایت و( کاروانسراها و بازارها بیمارستان،) عمومی بناهای ،(نظامی هایپادگان و زندان داراالماره، قصر،) دولتی

 و یکدیگر کنار در لیث یعقوب حکومت مقر و زندان بازار، شهر، جامع مسجد. است( مسکونی منازل و سرا کوی،) شهری فضای

 انصفاری سلسله پادشاه دومین لیث، عمرو دوره آثار از که نیز سلطنتی خزانه و ارگ. بود شدهواقع شهر غربی جنوب حومه در

 .داشت قرار شهر شرقی شمال در است

 احداث هجری 1 دهه در سمره بن عبدالرحمن توسط آید،می شمار به زرنگ مسجد نخستین که آدینه مسجد یا جامع مسجد

 با صفاری لیث یعقوب دستور به هاآن از یکی که بود مناره دو دارای مسجد این. داشت قرار مورداستفاده مدید هایمدت تا و

 .بود شدهساخته مس از روکشی

 مروربه البته آن هایآتشکده از زیادی تعداد که بود کلیسا و آتشکده چون دیگری مذهبی اماکن دارای شهر مسجد، از جدا

 .شد تبدیل مسجد به یا تخریب

 ردی وعیاریمنتشکیل هسته های جوا



 زبان رد صفار یواژه. بود ماهک پسر ”رادمان ”وی  پارسی ونام  سیستان اهالی از( مسگر)رویگر مردی فرزند صفاری، لیث یعقوب

 هک هر هم اصطالحی نظر از(. میانه فارسی)پهلوی تلفظ با است فارسی یار یواژه همان عیار یواژه.است مسگر معنی به عربی

( هاآن مانند و آهنگر نجار، مسگر،) حرفه اهل شهری هایچریک از یارانی آنان که یابدمی در بخواند عیاران یباره در اندکی

 (دیگر منابع و عیار سمک قابوسنامه، سیستان، تاریخ).انددادهمی درویشان به و گرفتهمی ثروتمندان از که اندبوده

 هاآن از. بودند مردمی یعامه طبقات میان از آنها طبقاتی ی پایه. گرددمی باز خراسان، در هجری دوم قرن به گروه این تأسیس

 عیاران .بود گرفته قرار سیستان و خراسان در تشکیالت این عناصر ترین مهم. شود می یاد فتیان و جوانمردان چون القابی با

 برخور خاصی و منظم تشکیالت از آنها. بودند بومی طلب آزادی هواخواهان شدندو می متحد عباسی خالفت مخالفان با گاهی

 کامالً یمسلک به ها بعد ولی بود، اخالقی ابتدا در عیاران مسلک. داشتند ای العاده فوق توجه خود سرهنگان به نسبت و بودند دار

 ایدب ایدئولوژی نظر از. باشد می فقیران به آن واگذاری و ثروتمند ی طبقه از ثروت و پول گرفتن ها آن مش. شد مبدل سیاسی

 باید را هاکار در شکیبایی و قولی در راستی دهی، انجام گویی، آنچه " کنند تنظیم را خاصی ی مرامنامه توانستند عیاران گفت

 (.۲1-۲3: 39۲3 آذر،پرگاری، ترکمنی) "باشند داشته

 3۰ سرپرست) سرهنگ ،(عریف 3۰ فرمانده)  نقیب ،( عیار3۰ سرپرستی)  عریف چون تشکیالتی قالب در توان می را عیاران

 عیاران اصلی رهبران از نصر بن صالح و نصر بن درهم. کرد توصیف دارد، برعهده را( سرهنگ 3۰ سرپرستی)  امیر و( نقیب

 .برگزیدند خود سرهنگی به را یعقوب بعدها که شوند می قلمداد

 .دداشتن وجوانمردی ذکاوت ، شجاعت چون خصلتهایی که بودند شهری و روستایی افرادی از متشکل اجتماعی گروه ، عیاران  

 فارسی « ایار» غلط ضبط و تغییریافته صورت کلمه این که معتقداست بهر الشعرای ملک «عیار» کلمه لغوی معنایی درباره  

 . است صمیمی دوست و رفیق معنی به و شود می گفته «یار» امروزه که است

 قوم آن:».... است عیاران جوانمردی بیانگر و سخن این مکمل ، قابوسنامه سخن که دهد، می نیز را جوانمرد معنای عیار کلمه

 .«نهادند جوانمردی ، نام را ایشان مردمی که عیاران

 ظلم قابلم در آنان.  گشتند سیستان تاریخ در تغییراتی منشأ ، ای یافته تعلیم و منظم سیاسی و اجتماعی گروههای در عیاران

 خود قهطب خاص شجاعت و بادلیری و خاستند پا به خلفا ی نشانده دست حکام و عباسیان و امویان نژادی تبعیضات و ستیز و

 حق و بود خواهی حق عیاران مرام» ، که طوری به.  شدند پناه  بی و گناه بی مردم مدافع ، خلیفه حکام با مبارزه ضمن ،

 .«ستانی

 مراسم و آورد زبان به صدق سر از الفاظی باید وارد تازه و شد می شامل را مخصوص شرایط و داشت مراسمی عیاران ورود   

 انتخی و جوانمردان نصیحت شنیدن و ، مردان نمک و نان و مهر به سوگند ، کردگار دادار یزدان به سوگند: ) آورد جا به تحلیف

 .( نکردن

 عیار رمی گرداگرد ای دایره در و بستند می لنگ عورت ستر برای فقط پوشاک بدون عیاران ی وکلیه وارد تازه ، مراسم این در   

 را آن داوطلب و ریخت می آب قدح در نمک مشتی ، است داشته سرهنگی یا عیاری میر مقام که یعقوب سپس ایستادند، می

 رئوس خطیرو وظائف عیاران ی دایره گرد به چرخیدن ضمن عیار، پیر ازهر.  شد می برقرار محض سکوت آنگاه و نوشید می

 ودخ چپ دست ، بود یعقوب دست در راستش دست که حالی در داوطلب و کرد می بتازگو دلنشین صوتی با را عیاری مرامنامه

 : شد می زمزمه نیز زیر شعر همچنین و برد می باال قبول اعالم عنوان به اصل هر پایان در را



 به رنف یک سابقه با عیاران بین از عیار میر ی وسیله به و شد می شناخته رسمی مردی ، عیار داوطلب ، مراسم پایان از پس

 . گردید می تعیین الورود جدید شخص برای ، استاد عنوان

 . نماید تربیت مجرب و ورزیده حیث هر از را او و بیاموزد خود شاگرد به را رزمی فنون بود موظف استاد   

 می محول او به ویژه مأموریت یک که صورت این به ، گرفت می قرار آزمایش تحت او ، رزمی آموزش ی دوره پایان از بعد   

 . کردند

 یعقوب شهادت

  سرا میتوان یکی از نخستین شهیدان در راه آزادی وطن پس از حمله اعراب دانست به دلیل اینکه وی پیعقوب لیث صفار 

ه به نیرنگ دشمن بیمار شد درمسیر سربلندی با توج و برداشت ازمبارزات بسیار درمسیر شهریاری ایران زمین  زخم های متعدد 

 در حالت جانبازی آزادانه به شهادت رسید.ایرانیان 

 سال در و گرفت خلیفه نابودی به تصمیم سرانجام دانست،می خود دشمن را او و نداشت خلیفه به اعتنایی دل در که نیز وبیعق

 درگرفت بغداد و مداین بین دجله، مشرق در طرف دو بین که جنگی در و شد بغداد فتح عازم لشکری راس در خود هجری، 3۲3

 طول در را خود شکست اولین یعقوب سرانجام یعقوب، سپاه میان در دجله آب برگرداندن با اما بود یعقوب با پیروزی ابتدا در

 شکریانیل و سپاه تهیه به و گزید سکنا شاپورجندی در و بازگشت خوزستان به خسته و زخمی و کرد دریافت خویش امیری دوران

 بود تادهاف وحشت به نبرد برای یعقوب شدن آماده از که عباسی خلیفه معتمد. برآمد خلیفه از انتقام قصد به بغداد فتح برای

 رستادف یعقوب نزد را قاصدی منظور بدین. نماید منصرف بغداد تصرف از را وی و کند دلجویی یعقوب از نوعی به تا کرد سعی

 : گفت چنین خلیفه جواب در یعقوب که

 این.بود هدنخوا شمشیر جز ما بین بمانم اگر و شویم رها یکدیگر دست از دو هر بمیرم اگر و بیمارم اکنون من که بگو خلیفه به»

 را خاندانت و تو تا. است بوده تو جانب از نه و بود پدری ارث نه. امآورده گرد کوشش و هوش نیروی به زر و گنج و ملک و مال

.« رسانممی اتمام به را عمر بقیه پیاز و خشک نان این با و گردمبازمی سیستان به خوردم شکست اگر. نشینمنمی پا از برنیندازم

 وستدارد ایرانیان و درگذشت بود مبتال آن به هامدت که قولنج بیماری از خلیفه با رویارویی از قبل ایران دالور امیر متاسفانه اما

 چوندرجنگ با خلیفه (393۰رضایی بهنام.) سپردند خاک به شاپورجندی همان در را وی. کرد حسرت و اندوه در غرق را خود

 یادهفرست یعقوب. داد فارس امارت یوعده را او و فرستاد پیکی دلجویی برای ترسید،می شاپورجندی در یعقوب اقامت از معتمد

 گذارد،ب خویش پیام خلیفه یفرستاده چون بودند، گذارده پیاز و نان مقداری با شمشیری بسترش نزدیک. پذیرفت را خلیفه

 :گفت وی به یعقوب

 خواهدن شمشیر جز ما بین بمانم اگر شویم،می راحت یکدیگر دست از دو هر بمیرم اگر و بیمارم اکنون من که بگو خلیفه به»

 نیاسایم. است رسیده من به تو از نه بردم ارث به پدر از نه امآورده گرد همت و هوش نیروی به زر و گنج و ملک و مال این. بود

 .«بازگردم تره و ماهی و جو نان به یا کنم عمل گویم آنچه به یا سازم، نابود را خاندانت و فرستم مهدیه به سرت تا

 سرانجام. نشد حاصل اینتیجه دارو و درمان از کردند هرچه عمرو برادرش، و یاران. شدمی شدیدتر روز به روز یعقوب بیماری

 را او. درگذشت میالدی 3۲3 ژوییه نهم برابر قمری هجری 3۵۲ شوال دهم دوشنبه روز در بیماری، روز شانزده از پس یعقوب

 .سپردند خاک به بود خود روزگار دانش گاهآموزش برترین زمانی که جایی نیاکانی، شهر همان در

 صفاری لیث یعقوب آرامگاه



 صفاری لیث یعقوب

  «م 3۲3 - 3۲3/  ق 3۲۵ - 313»

 زید بن حسن. اندکرده توصیف استوار و باخرد مردی را یعقوب. درگذشت قولنج اثر در شاپورگندی در 3۲۵ سال در یعقوب

 3۰ در اکنون لیث یعقوب آرامگاه. بود داده لقب سندان پایداریش و استقامت جهت از را او بود، دشمنانش از یکی که علوی

 قاجار ات سلجوقی دوره به صفاری، لیث یعقوب آرامگاه قدمت. دارد قرار آبادشاه نام به روستایی دزفولدر شرقی جنوب کیلومتری

 یسلجوق ٔ دوره به مربوط آن قسمت ترینقدیمی مختلف، هایمرمت به توجه با و شده ساخته مضرس گنبد با آرامگاه. رسدمی

 اهواز کیلومتری 31۰-3۵۰ در شهری اند،دانسته شاپورجندی در را لیث یعقوب مزار نیز حدودالعالم در و البلدانمعجم در .است

 .است باقی آن باستانی هایتپه که دزفول و اندیمشک میان

 مردم اظهار به بنا که است ابوالقاسمشاه امامزاده مزار آبادشاه روستای در گویند اما نیست موجود مزار آن از اثری امروزه هرچند

 ریارشه نخستین لیث، یعقوب نام آن در که داشته وجود گنبد آن بر عربی خط به ایکتیبه پیش سال 9۵ تا 9۰ حدود محل

 (پدیا ویکی.)است یعقوب آرامگاه همان بنا این قوی بسیار احتمال به. است بوده نوشته اسالم از پس ایران

 یعقوبامیر سخنان ناب

 اندر انسیست والیت به کند نصرت تعالی خدای اگر ندهیم، فراکس را سیستان که برخاستیم نیکو اعتقاد به ما»

 سیستان تاریخ از برگرفته – لیث یعقوب. «توانیم آنچه فزاییم

 از کنممی اگر کاری و کنممی مردانجوان و عیاران خدمت نه، اگر و بخورم یابم نانی اگر ام،عیارپیشه مردی من»

 عیار سمک از برگرفته – لیث یعقوب. «نان برای از نه کنممی نام برای

 دمتخ همه آن با سهل فضل و برامکه ابومسلم، بوسلمه، با که بنگرید اند،کرده بنا مکر و غدر بر عباسیان دولت»

 سیستان ختاری از برگرفته – لیث یعقوب. «کند اعتماد ایشان بر که مباد کسی و کردند؟ چه بودند کرده ایشان به که

 تهبرگرف – لیث یعقوب. «امیافته پدر میراث از نه امآورده دست به عیاری سر از خواسته، گنج و پادشاهی این من»

 الملکنظام خواجه ینامهسیاست از

 خواهم من مسلمانان از ایشان جور و طاهریان برکندن سبب …وتعالی تبارک خدای خلق بر امبرخاسته را داد من»

 سیستان تاریخ از برگرفته – لیث یعقوب. «بود

 ورمقه را خلیفه تا که دارم چنان داعیه و امرسانیده درجه این به خود کار بازو زور و دولت قوت به ام،بچه رویگر من»

 احیاءالملوک از برگرفته – لیث یعقوب. «ننشینم پای از نگردانم

 سیستان عیاران به لیث یعقوب سخنان از

 شهاندی چنین کسی اگر ، بیندوزیم سیم و زر ظالم کارگزاران و حکمرانان مثل بخواهیم نباید و خواهیم نمی ما»   

 این به رسیدن برای ، است خاک و آب ازاین ظالمان راندن بیرون ما هدف ، است اشتباه در سخت دارد سر در ای

 این نساخت عملی برای ایم زنده ما تا ، یابد رهایی بیگانه چنگال از باید سرزمین این ، ایم ایستاده جان پای تا هدف

 دارد بودن زنده احساس که است آنهایی ی عهده بر تکلیف هم ما از پس. کرد نخواهیم دریغ کوشش هیچ از منظور

. » 



 از اریک هر: » گفتند آنها. کنند اش معالجه نتوانستند کردند، کاری هر او طبیبان. شد بیمار«  لیث یعقوب»  روزی

 نجات شاید بگیری، کمک دین بزرگان از باید حاال. نداشت ای فایده اما کردیم تو درمان برای آمد می بر ما دست

 وبیعق حق در دعایی تا خواستند او از و کردند خبر را«  تستری عبداهلل سهل»  شیخ دربار، بزرگان. « کنی پیدا

 بیماری از تا بده او به مرا های عبادت پاداش اینک دادی، را او گناهان سزای خدایا،: » گفت و کرد دعا شیخ. کند

 .«کند پیدا نجات

 هک داد دستور او. کرد نمی احساس دردی هیچ دیگر که حدی تا یافت، شفا بالفاصله لیث یعقوب دعا، این از بعد

  دینار هزار

 این به دیگران از نگرفتن چیزی و کردن قناعت با ما: »گفت و کرد او به نگاهی شیخ. بگذارند شیخ پیش و بیاورند

 .«گرفتن و زدن حرص با نه ایم، رسیده درجه

 ربارد خدمتکار راه، بین در. برگردد اش خانه به تا کردند آن سوار را شیخ و آورند مخصوصی ارابه داد دستور یعقوب

 « نبود؟ بهتر دادی می فقیر مردم به و گرفتی می را پول آن اگر: شیخ ای: » گفت او به

 . «کرد فضولی خداوند کار در نباید. گیرند می خویش خدای از را خود روزی خدا بندگان: » گفت شیخ

 مظلوم مرد و لیث یعقوب داستان

. نبرد ابشخو کرد هرچه شبی اسالم، از پس ایرانی شهریار نخستین و صفاریان سلسله پادشاه( صفاری)سیستانی لیث یعقوب

 باشد؛ المتس به سلطان گفتند و بازگشتند غالمان جو و جست کمی از پس. بیابید را او شده ظلم کسی به حکما گفت را غالمان

 .نیامد خواب دوباره را سلطان اما نیافتیم دادخواهی

 رد خوشی به اینک هم یعقوب! خدایا: ) که شنید ای ناله قصر پشت در. شد بیرون قصر از مبدل جامه با و برخواست خود پس

 .(شود می ستم اینچنین قصرش نزدیک در و نشسته خویش قصر

 میگویی؟ چه گفت سلطان 

 ی خانه به شبها نمیدانم، را نامش که تو خواص از یکی :گفت مرد چیست؟آن ماجرا بگو. ام آمده تو پی از و یعقوبم من اینک 

 .باشد رفته شاید :گفت مرد کجاست؟ اکنون :گفت سلطان.میدهد قرار اذیت و آزار مورد را من زن زور به و آید می من

 شبرسانید من به خواست، مرا مرد این زمان هر گفت و کرد معرفی قصر نگهبان به را مرد آن و کن خبر مرا آمد، هرگاه:گفت شاه 

 .باشم نماز در اگر حتی

 مشیرش با سیستانی، لیث یعقوب. شتافت سلطان سرای به مظلوم مرد. رفت بینوا مرد آن خانه به سرهنگ همان باز بعد، شب

 با ار ظالم آنگاه کنند خاموش را ها آتشدان و چراغها تا داد دستور. شنید را مرد عیش صدای خانه نزدیکی در. افتاد راه به برهنه

 بصاح آنگاه نهاد، سجده به سر دم در پس نگریست؛ کشته صورت در و افروزند چراغ تا داد دستور آن از پس. کشت شمشیر

 ناعتق من چون درویشی نان به چگونه تو چون پادشاهی:گفت صاحبخانه .ام گرسنه بسیار که بیاورید نان قدری گفت را خانه

 کردن؟ توان

 .پرسید را سلطان خواستن نان و سجده و چراغ کردن روشن و خاموش سبب و آورد نان ای پاره مرد.بیاور هست هرچه:گفت شاه 

 :گفت سلطان



. فرزندانم از یکی مگر ندارد را کار این جرأت کسی من، سلطنت زمان در اندیشیدم خود با شدم، آگاه تو ماجرای از که شب آن

 سجده پس. است بیگانه دیدم شد، روشن که چراغ نشود، عدالت اجرای مانع پدری محبت تا کن خاموش را چراغ گفتم پس

 خود پروردگار با شدم، آگاه خود سرزمین در ظلمی چنین از که هنگام آن از که بود رو این از خواستنم غذا اما. گذاشتم شکر

 ...ام نخورده چیزی حال به تا ساعت آن از اکنون. بستانم ستمگر آن از را تو داد تا نزنم غذا و آب به لب بستم پیمان

 مردی ، نگردی پست برسی ذلت به گر  مردی ، نگردی مست برسی دولت به گر

 مردی ، نگردی دست این ی بازیچه تو گر      هوسند دست ی بازیچه همه عالم اهل

 داستان نان وپیاز

 فهخلی ى فرستاده پیش و  نهند  طبقی در شمشیر  قبضه یک و  آب قدرى و خشک  نان و پیاز مقداری داد دستور یعقوب

 رویگری پدر از و(   مسگر)   امزاده رویگر مردى من: »  گفت و کرد خلیفه رسول به رو شد حاضر بساط این چون. آورند

  به  شیرمردی و  عیاری سَرِ از خواسته و گنج و  پادشاهی این و است بوده  تَره و پیاز  و جوین  نانِ من خوردنِ و امآموخته

 ستا شمشیر این خلیفه و من میان حکم برخاستم بیماری  این از اگر … دارم تو از نه و امیافته پدر میراث از نه. امآورده دست

 به  فتمگ  آنچه یا. است برقرار رویگری پیشه و کشکین نان نه گر و ، میگویم سپاس را خداى پذیرفت تسری من مطلوبِ اگر …

 .«شَوم تره و پیاز و  جوین سرِنانِ با یا آورم جای

 تدس است  کرده   طعام  اینگونه خوردن  به  عادت  که  کسی بر  روزگار  نه  و  خلیفه نه«   ملکم سرجان»   یگفته  به و

  (3939.)مجله راهبرد فرهنگی  یافت نخواهند

 صفاری لیث یعقوب ازدیگر  نامه دو

 آگاه وبیعق ارتش ازجابجایی وقتی عباسی خیلفه. برد اهواز به را پارس ارتش شد، حاکم ایران کل بر وقتی صفاری لیث یعقوب

 را او و ادد یعقوب به را پارس و ری گرگان، طبرستان، خراسان، استانهای واداره نوشت لیث یعقوب به ای نامه. ترسید بسیار شد

 .دانست انها همه( فرماندار)ساتراپ

 .بخوانید را یعقوب تاریخی نامه پاسخ اینجا در

 "عباسیان باهلل  ؛المعتمدُ مسلمین خلیفه به "

 ریفتهف بسیار اید؛ بخشیده ایرانیان ما بخود را ایران از بسیاری استانهای که شنیدیم شما کار و بخشش باره در ما هنگامیکه

 اگذارو بخودمان را خودمان استانهای اداره که است وبزرگوار بخشنده اندازه چه تا بغداد خلیفه که گفتیم برادرانمان به ما!شدیم

 ما هب را شان اداره اینک که نبوده ایران استانهای دارای هرگز خلیفه آورده؟ بدست را دَهشی چنین قدرت خلیفه کجا از! میکند

 شدگان شتهازک ای پُشته بر و تیسفون خاکستر روی بر بود ایران استان نخستین که النهرین بین در زمانی - بغداد اما! ببخشد

 با بارگه کنار در زدن گام حال در شبها را ما شده کشته نیاکان سرگردان روح شما و. شد ساخته ما میهن هم هزاران و ها سد

 خون هایبب بغداد که نیست راست آیا.میکنند پریشان را شما و میدوزند شما چشم در چشم آنها. ببینید میتوانید خود شکوه

 میتواند اند؛ هکرد ایران برای نیاکانش و خلیفه که آنچه آیا.بدهد جهانیان به را پرسش این پاسخ باید خلیفه شده؟ ساخته ایرانیان

 با ایران، ندفرز یک ساده، کارگر یک ساده، مسگر ،یک سیستانی لیث پسر لیث، یعقوب من باشد؟ داشته دادگستری از نشانی

 :میکنم رد را خلیفه اختیارات دو هر نوشته این با ایران، مردم قدرت



 میان هرگونه من. را بخودمان خودمان استانهای گرداندن بر و بخشش-3را ام ایران یاران و برادرانم خود، محکومیت و نفرین-3 

 گرفته سپ پیشاپیش که را خودمان استانهای که نیازنداریم بغداد بخلیفه ما. میکنم رد را ایرانیان کار در بغدادیان( دخالت) آیی

 .اشدب نمیتواند ایران خلیفه هرگز اما باشد، جهان خلیفه شاید خلیفه. ببخشد بما دیگر؛ کس هیچ نه و است ایران برای و ایم

 : دوم نامه اما

. شدند کن ریشه صفاری لیث یعقوب بدست هجری 31۵ سال تا گروه این. شد پدیدار هجری 93 سال از خوارج ی فکر نحله

 سیستان به هاآن مانده باقی و کشتار عباسیان بدست اینکه تا زدند می آدمکشی و کشتار به دست مسلمین بالد تمام در گروه این

 ارجخو رئیس خارجی، عمار به لیث یعقوب نامه خارجی عمار نامه به بوده فردی خوارج طایفه رئیس لیث یعقوب زمان در. رفتند

 یا بهانه به را نفر چند روز هر و داند می المومنین امیر را خود خوارج طایفه از عمار نام به نفر یک که شنید وقتی  سیستان،

 .زند می گردن

 خارجی عمار به

 اگر ، هم تو حال.  نمیکرد آزار و اذیت را مردم و جنگید می خلیفه کارگزاران با که بود مردی عبداهلل ابن حمزة  تو از قبل 

 برخواسته ونیک اعتقاد به که بپیوند ما به خود سپاه با و خیز بر ، کن در به سر از امیرالمومنیی ادعای ببری سالمت به سر خواهی

 نمی را این اگر. کنیم می آزاد نیز را بالد سایر. بدهد نصرت خدا اگر و. کنیم کوتاه سیستان از را بیگانه دست خواهیم می. ایم

 صفاری لیث یعقوب امضاء.                     میازار را کسی درسیستان ، پسندی

 می نبی از  کامال بعد به ازاین  هم، خوارج. کشد می را او لیث یعقوب. شود می درگیر لیث یعقوب با خارجی عمار فرد این البته

 (39قربانی احمد )..روند

 نتیجه

 شده سبب یجغرافیای و تاریخی اتاشتراک کهن این مرزوبوم بابررسی تاریخ زندگی بزرگانی مثل یعقوب و فرایند تاریخ و ادبیات 

 دشگرانگر خوانندگان توجه هم و شویم منطقه بنام بزرگان و تاریخی جغرافیای و تاریخ مطالعه به موظف و عالقمند ما هم تا است

 ارند،د اهمیت جهات بسیاری از ما برای که وایرانی آسیای مسلمان کشور سه بین پهناور و وسیع منطقه این به را کشور محترم

 .کنیم می جلب

 قومیتی، ، نژادی زبانی، فرهنگی، پیوندهای مشترک، جغرافیایی هایویژگی مشترک، تاریخی گذشتهداستان یعقوب لیث درکنار

 و  ی،فرهنگ حوزه یک در ی هم مرزکشورهااستانها و با را سیستان وبلوچستان که است هاییویژگی مهمترین از مشترک یودین

 .کندمی فراهم همگرایی برای را الزم زمینه و دهدمی قرار تمدنی

 رد و کرد جلب را منطقه کشورهای اعتماد و شناساند و شناخت را مشترک هایویژگی این باید که است این است مهم آنچه اما

 .گرفت بهره اجتماعی و سیاسی،فرهنگی اقتصادی، توسعه جهت در وحدت این از و کرد ایجاد پایدار پیوند و وحدت آن پس

 صفاری ثلی یعقوب از یادی فرزانگان، مهد این بزرگ، وبلوچستان سیستان منطقه مشترک تاریخ به احترام با خصوص، همین در

 ومشترک بزرگ سرزمین این بلندی سر و استقالل،آزادی به ایشان توجه شایان خدمات پاس به پارسی زبان پدر به معروف

 کردیم.تا با کمک گردشگری به توسعه منطقه دست یابیم.

 ایواسطوره ادبی گردشگری رندوحمل جیند ب یعقوب لیثو ورستم  ادبی گردشگری بارز نمونه فردوسی شاهنامه

  وبلوچستان سیستان



 که دارند جهان سطح در بسیاری مندانعالقه و اندداشته جهانی شهرت فارسی، زبان دامنه از فراتر ایران ادبی مشاهیر برخی

درکنار مشاهیر استان میتواند در توسعه گردشگری ادبی نقش داشته  که است شاهنامه بدیلش بی واثر فردوسی آن بارز مثال

 ردشگریگ هایمکان از بسیاری. دارد ایویژه جایگاه وبلوچستان ودرسیستانایران  در ادبی گردشگری هایقابلیت میان درباشد و

 های وحماسه ها اسطوره مهد وبلوچستان سیوستان دیار اندوکهندرآمیخته هاافسانه و هااسطوره با دارند، وجود ما کشور در که

 موجود هایظرفیت تمام از ما و نشده توجه هاآن به منظر این از کنونتا که است این موضوع اما ، میرود شمار به زمین ایران

 همواج هااسطوره و افسانه از دنیایی با کنیم، توجه فردوسی شاهنامه هایروایت به تنها اگر مثال طور به. ایمنکرده استفاده

 موضوع این هرچند. ایمنبرده هاآن از ایبهره کمترین که همچنین در داستان زندگی ورشادت های دوره صفاریان شویممی

 کی گیریشکل برای و بوده ادبی گردشگری هایجاذبه تنها هااین چراکه ندارد؛ را ادبی گردشگری جذب توانمندی تنهاییبه

 نهادی عناصر همه از ترمهم و زیربنایی امکانات نوازی،مهمان خدمات دسترسی، چون هاییزمینه آوردن فراهم نیازمند محصول

 .هستیم ادبی گردشگری محصول بازاریابی و تبلیغات قالب در سازمانی و

 ادبی گردشگری عرصه در وبلوچستان سیستان های ظرفیت

  شاهنامه وداستانهای شاهنامه -3

 تشکیل اولین شهریاری ایران به دست امیر یعقوب لیث  -3

 هزندو  سیستانی وصیف محمد  دوره آن بزرگ شاعر توسط صفاری لیث یعقوب دوره در پارسی شعر اولین سرودن         -9

  لیث یعقوب توسط صفاریان دوره در پارسی وربط خط کردن

 پارسی نثر کتاب اولین گوی پارسی شاعره  زن نخستین توسط شعر اولین سرودن -1

–مسلم کیخا  –عالی  –شهدا گرانقدر در طول تاریخ که با دالوری از کیان ایران دفاع کردند) شهیدان میرحسینی  -۵

 ( و....-خزایی-جنگی زهی-مرادزهی-لکزایی -اخالقی

  محلی گویش به قران اولین ترجمه -۲

 سیستانی فرخی -۲

 سیستانی حسین شاه ملک -

 استعمار ستیزی حمل جیند در بلوچستان  -

 دنیا از کراچی در 33۲3 مارس 1 در و گشود جهان به چشم گوادر در 333۲ آوریل 33 در او  هاشمی شاه ظهور سید         -

 .رفت

 رد دوستان شما برای بزودی شعر این ادامه شاءاهلل ان. باشد می( بلوچستان سعدی به مشهور)روانبد عبداهلل مولوی -

 .شد خواهد داده قرار اینجا

 یکی بعنوان بعدها که گشودند دنیا به چشم ریکسر محله در ش.ه 393۲ سال در که باشد می سربازی اشرف محمد -

 شد ظاهر بلوچی زبان بزرگ ادبی و علمی های شخصیت از

 ایرانشهر بمپور3933 سال متولد بلوچستان و سیستان محلی موسیقی پیشکسوتان از دینارزهی -

  ایرانی نواز دونلی یگانه  اسپندار محمد شیر -



 وبلوچ زابل معاصر وشعرا باقری عباس -

 ....و – یادگارزهی – گلستانه مزار – هوت خان کمل – مالکی مستیان یاد زنده -

  وبلوچستان سیستان بزرگ ونویسنده محقق سیستانی افشار ایرج -

 گویش به شعر سرایش آغازگر و زابل دهنوی روستای در 3933 فروردین زاده دهبانی الذاکرین رئیس غالمعلی -

 . نمود منتشر«  عیدوک»  نام با 39۵۵ سال در سیستانی گویش به را شعرش کتاب نخستین وی.  باشد می سیستانی

 . است خارج بحث حوصله از عزیزان این همه اسامی که حوزه این فعالین از دیگر وخیلی

  وبلوچی سیستانی رقص– استان اصیل موسیقی -

 ..عامیانه وداستانهای ها افسانه -

 پیشنهادات 

پهلوانی های مفاخری  ،یعقوب لیث داستان حماسه کنار در شودکهمی محسوب ایران مفاخر ترینبرجسته از یکی شاهنامه

. دهدمی قرار ما روی پیشوتاریخی  ادبی گردشگری زمینه در را بسیاری هایفرصت حوزه، این های قابلیت دیگر وهمچون حمل 

 ادهایروید برگزاری ، وآثارشان عرصه این وبزرگان فارسی ادبیات به مندانعالقه به مربوط بعد سه در توانمی را هاقابلیت این

بیات اد از برگرفته هایوجاذبه رویدادها و...ویعقوب لیث،حمل و وشاهنامه فردوسی بزرگداشت ادبی جشنواره محوریت با فرهنگی

 جذب به بعد، سه این مبنای بر توانمی درواقع. کرد بندیدسته وبزرگانی چون حمل وزندگانی امیر یعقوب شاهنامه متن،

 .پرداخت المللیبین و ملی مقیاس در ادبا وسایر وشاهنامه فردوسییعقوب لیث و یتمحور با ادبی گردشگر

پهلوانی ها وزنده کردن خط وربط پارسی در دوره صفاریان در  است، فارسی ادبیات به مندانعالقه با مرتبط که اول بعد در

 شاهنامه و شده محسوب فارسی ادبیات مهم هایپایه از یکی .... وحماسه نامه های حمل ومیر کنبرو شاهنامه و فردوسیکنار

 از دیدباز خواهان بسیاری مندانعالقه علت همین به. است آثارادبی سایر کنار در فارسی ادبیات پاسداشت در متن تریناصیل

امیر یعقوب زندگی نمود وبا رشادت ها ودالوریها اولین حکومت رسمی ایران را تاسیس وزبان پارسی  که هستند محیطی و مکانها

 ودیگر شاهنامه سرایشهمچنین مکان ه استعمارگران نشان داد یا حمل رشد ونمو داشت ورشادت های خودرا برعلیرا نجات دادو

 دسته این جذب و کنندمی زندگی جهان نقاط سراسر در فارسی ادبیات مندانعالقه این. است پذیرفته صورت آن در منابع

 جهان زا نقطه هر از تا بوده مندان عالقه وسفر ادبی گردشگری تورهای به دادن شکل و جذب راستای در الزم بسترسازی نیازمند

 .کنند سفر استان به راحتیبه

 عراوش ادبا وسایر – شاهنامه  های وشخصیت فردوسی بحث یعقوب وخدمات وی و با مرتبط ادبی هایجشنواره برگزاری دوم، بعد

 حوزه گستره ضمن تا. شودمی برگزار سال هر که است  انی چون حملگر حماسه پهلوان و این روززاد بزرگداشت مراسم همچون

 .یابد گسترش نیز خارجی نفوذ حوزه ،داخلی نفوذ

 خوانیهشاهنام از ؛. است شاخص آثار سایرزندگی یعقوب و  و شاهنامه مبنای بر ادبی گردشگری هایقابلیت آوردن فراهم سوم، بعد

 ، ادبی هایداستان بازسازی و شاهنامه در یادشده ومحل هایویا حمل رفت وآمد ونبردهای یعقوب  مسیرهای تا گرفته نقالی و

 فاریانتاریخ ص بازسازی. کرد جذب  را ادبیتلریخی فرهنگی و گردشگری آن مبنای بر توانمی که است هاییقابلیت جزو همگی

 یا اساطیراستان داستانی شهرک همچون عناوینی با خاص هایشهرک و  شاهنامه وموزه یعقوب لیث  هایموزه ساخت قالب در

مراحل مختلق  توانمی شهرک این در. باشد راهگشا زمینه این در تواندمی ی با موضوع حملیوموزه مکان ها شاهنامه پارک



 اولین شهریار عنوان با مکانی و کرده پردازیایده فردوسی وزندگی حمل و... شاهنامه خوانهفت برای دولت صفاریان و

 و کنیم روایت روزآمد و کارآمد هایروش به را وحمل شاهنامهمنتسب به امیر و هایداستان از برخی آن، در و کرد اندازیراهو....

 ت،نخس وهله در که بود نخواهد این کار، این نتیجه آیا. کنیم اجرا و طراحی را آن دوره  هایشخصیت از بعضی مجسمه و تصویر

 مانسرزمین حماسی ادبیات و هدایت گیرد،می قرار گردشگران توجه مورد کمتر امروز که ایران از دیگری بخش به را گردشگران

 .شودمی تربیش هم فردوسی و فارسی زبان ارج میان، این در همچنین. کنیممی معرفی گردشگران به را

دمت خنه تنها در دورانهای گذشته توانستند به ایران وحمل بزرگانی همچون یعقوب لیث ورستم وفردوسی  اینکه نهایی کالم

 بستری لکهب غیرضروری، تفنن یک نه فرهنگی گردشگری کنند بلکه با یاداوری ومعرفی انها به نسل جوان وگردشگران با بهره از

 ایگاهج بتوانیم ، مقاومتی اقتصاد بحث اقتصادودر و فرهنگ سازیجهانی عصر در تافراهم گردیده  تاریخی هویت بازیابی برای

که برگرفته از اقدامات امیر یعقوب در پاسداشت ادبیات کهن  شاهنامه آمده منابع در که همانگونه. کنیم تعریف را خود واقعی

 یاد تانوبلوچس سیستان خوداز داستانهای از بسیاری در وفردوسیمی باشد  ایرانیان همه ،شناسنامهایرانی وتالش فردوسی است

 عروش وحماسه اسطوره با ایشان وزندگی داشته دیار این مردمان بین در سترگی جایگاه دیرباز از وهنر وفرهنگ ،ادب میکند

 خلق که گرانبهایی آثار اندوچه آورده فرود ادب برآستان سر دیار این از که بزرگی وادبا شعرا چه گردیده عجین وموسیقی وادب

 خاطره گردشگری هر برای آن ودیدن وآشنایی دارد وجود مرزوبوم این عامه فرهنگ در که گرانسنگی ادبیات وچه اند نموده

 ازاین افر و بهره  ادبی و فرهنگی تاریخی گردشگری بخصوص گردشگری رونق  به بیشتر توجه با دارد جا  است وآموزنده انگیز

 و سیستان استان پایدار توسعه مسیر در و  دیار ابن مردمان واقتصادی ،اجتماعی فرهنگی رشد مسیر در ارزشمند قابلیت
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