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  ٣از  ١ :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 بداريديم مطلب خواھشمندنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٣/ ٢٦/٨                                                    کانديد اکادميسين سيستانی                                    
  

  زکجا بودند؟عياران،کيھا وا

  مرام ومقصد شان چی بود؟
  )٣قسمت ( 

 

 

 :قيامھای پراکندۀ آنان  عياران ومشاھير
ماھای  (کثير بن رقاد که از عياری به پادشاھی رسيدند، و برادرانش،يعقوب ليثدر قرن سوم ھجری ع�وه بر  
ھر دو پسران (عشان و صالح   وعزيز بن عبد3 و  حامد سر بادکو) از بنی اعمام يعقوب ليث (ازھرو ) يعقوب

 .  بن ليث و غيره بودندمحمد بن خلف و يوسف بن يعقوب و ب6ل بن ازھر از بو;ن بست، و احمد قولیو ) نصر بستی

ًدر قرن چھارم ھجری که دولت صفاری عم� سقوط کرده بود، عياران سيستان باز ھم وفاداری خود را نسبت  

يکی از )  ھجری٣٠٠- -٢٩٩(چنانکه در سالھای .  منش سيستانی ابراز ميداشتندبه او;د و احفاد اين خاندان عيار
اين . بود، در رأس عياران سيستان قرار داشتمحمد بن ھرمز مشھور به مولی سندلی موالی محمد بن عمرو ليث که 

بدين .  کمائی کندسرھنگ عياران توانست با استفاده از نام و محبوبيت خاندان صفاری، حکومت سيستان را برای خود
، ابوحفص عمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو ليث را  صفارن ده ساله بقيه السيف آل معنی که ابتدا يکی از کودکا

 ولی عياران سيستان که به آل صفار ،ت و سپس خودش حکومت را تصاحب کردبعنوان وارث حکومت سيستان برداش
را به قيادت خويش برگزيدند و بفراه ) کیروگيا (کی لوکد بن عباس  و استوار داشتند، محمرابطه قديم و عھدی قويم

رفتند و از آنجا به مخالفت و مبارزه  با طرفداران سندلی پرداختند و سرانجام موفق شدند مخالفين عياران سيستان را 
 ١ ). ھـ٢٩٩رمضان (قلع و قمع کرده و ابوحفص عمرو صفاری را به تخت سيستان بنشانند 

ھنگاميکه ابوحفص صفاری به )  ھـ٣٠٠(است، که در حدود » زنگالود «شاھير عياران سيستان ديگر از م
شود،  حکمدار دربار سامانی حسين بن علی مروزی تسليم ميگردد، بامر احمد بن اسماعيل سامانی به ھرات برده می

زنگالود «ه سمرقند فرستاده شد، اين عيار بزرگ نيز با ايشان است، و وقتيکه ابوحفص مذکور بامر پادشاه سامانی ب
 اند، و کانون آزادی  با عياران ديگر که ھمواره مدار ھياھو و نھضت و جنبش بوده)  ھـ٣٠١(در ربيع ا;ول » عيار

 . ٢ شود  اند، کشته می خواھی را گرم نگاه ميداشته

در فتنه )  ھـ٣٠١دود ح( نامداشت که ھمدران عھد )نواسۀ عمروليث(»احمد نيا«ديگر از سرداران عياران  
در شھر سيستان آمده بود، و روز دوشنبه برخ�ف مناسک دين خود را به امارت خطبه کرده ه که ب(مليخ نام اوقی 

بعد ازين فضل بن حميد باميری سيستان رسيد، و اين شخص . با عياران خويش برخاست، و آن مدعی را بکشت) بود
بود، و دست فراغله و مال سلطانی دراز کرده بود در آويخت، و او را و که بخواش عاصی شده «با محمد بن حمدويه 

 ديگر از وقايعی که ٣» ). ھـ٣٠٢(ياران او را که عياران بودند بپراگندند و اسير کردند و بکرمان فرستادند، حدود 
. اتفاق افتاد) ـھ٣٠۶(که بسال است  با کثيربن احمد حکمدار آنجا سيستان صورت گرفته، حرب ايشانبدست عياران 

نامداشت، و وی حکم کرده بود به کشتن کثير و ) کورکتر(درين نبرد عظيم سر غوغا و سرھنگ عياران بويعقوب 
  ٤ .ھمدران حال اين حکم عملی شد

امير بوجعفر به سا;ری عياران و اميری سيستان متمکن گرديد و اين شخص در مقابل )  ھـ٣١١(در محرم  
عزيز بھزيمت رفته بود، باز آمد، چون بدر شھر آمد، «: مؤلف تاريخ سيستان ميگويد. ق برآمدعزيز بن عبدT موف

، عزيز چون کار )ابو جعفر(عياران بانگ امير بوجعفر کردند وگفتند ھرگز بر ما ھيچ کسی سا;ر نگردد، مگر او 
  و محبت امير جعفر اندر دل . نشدشھر متغير ديد و دلھای مردمان و عياران از خويشتن نفور، و ھيچکس نزديک او 

                                            
 ١٩٢ تاريخ سيستان، ص -  ١

 ٣٠١ تاريخ سيستان، ص -  ٢

 ٣٠٣ تاريخ سيستان، ص-  ٣

 ٣٠٨ تاريخ سيستان، ص-  ٤



  
 

 

  ٣از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-ghanaf@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،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٥ ».مردمان جايگير ديد، متحير ماند، بيرون شد از شھر، و عياران بانک بو جعفر ھمی کردند

که بر ضد امير خلف (وبا سعيد بن حسين ) پادشاه سيستان(ھمچنين درقرن چھارم ھجری، طاھربن اميرخلف  
 بو جعفر و بوليث پسر) امير عياران(طاھر بن زينب  و .٦ )ھـ٣٩٣ -براه انداختشورش گ طاھر بن خلف، از مرپس 

بجی  و او ابوالحسن حاجب، و بوعلی ابوالحسن ق) نبيره دختری امير خلف بانو(بن عبدT بن سھل زرنجی و بوبکر
  ٧.امير احمد بوالحسن گاشنی و بوالحسن کھتر از جمله سرکردگان عياران بودند

ليث بن بوالقصر بن ملک و طاھر بو محمد و احمد بن طاھر و اسحاق کاژ بن در نيمه اول قرن پنجم ھجری بو 
 . نام آورتراند ٨ داشتندوشنگيان که دو ھزار مرد عيار ھمواره زير فرمان 

 ھجری در آن ۴٠١ ھجری در سيستان و به تعقيب آن و باء خانمان برانداز از ۴٠٠دولت غزنوی از قحط سال  
 ۴٠١ھای  طی سال .کرد تا گروه عياران سيستان را قلع و قمع کند ولی بکلی موفق نشدسرزمين سعی و ت�ش فراوان 

ان سيستان تحت رھبری بو ليث ستان خود را با مخالفت شديد عيار ھجری خواجه بو منصور خوافی عامل سي۴١٨ -
اما  « :کرد ميکشت  میبن بوالقصر و احمد بن طاھر و اسحاق کاژ روبرو ميديد و بنابر آن ھرچه از ايشان دستگير 

و با ايشان ) عريف(بروزگار وی، مردم بسيار عاصی شد چون بوليث بوالقصر ملک و طاھر بو محمد و احمد طاھر 
ھميشه بسيار مردم بود و عصيان آورده بودند و اين ھر دو کشته شدند وھميشه ھزار مرد اندر سيستان بروزگار وی 

  ٩ ».عاصی بودند و او ھمی گرفت و ھمی کشت

 و او به مرمت  شد ھجری امير حسنک ميکال وزير معروف غزنوی بحيث عامل سيستان تعيين۴١٨در سال  
 :ھای سيستان کمر ھمت بست و چنانکه از شعر فرخی سيستانی برميآيد،باين مطلع خرابی

 روز پی خويــشان زشــھرخـويشـتن دارم خـب            من قياس ازسيستان دارم که آن شھرمنست

  مـردمـان شـھــر مـن در شــيرمــردی نامــور           شھــر مـن شھـر بزرگست و زمينش نامـدار 

ولی مرگ سلطان محمود و رفتن حسنک نيشاپوری وزير سلطان . ًمجددا اوضاع سيستان رو به بھبودی نھاد
ز فوشنجی با ھمکاری قاضی  ھجری عزي۴٢١محمود از سيستان، اوضاع را دوباره درھم و برھم ساخت و در سال 

ابوسعيد جيرفتی که از جانب سلطان مسعود بحيث عامل در سيستان تعيين شده بود، خواست از راه فشار و شکنجه و 
سرھنگان را بازگرفت و «: سيستان را مطيع و منقاد خود سازد و بنابر گفته تاريخ سيستانۀ ، عياران آزادکشتار

ھا ستد و بسيار از سرھنگان ه بزد و دو نيم کرد و کاری بسياست فرو گرفت و مصادر نقيبان را گردن  ،بتازيانه بزد
  ١٠ ».باز داشت) بخصوص پس از مرگ ناصر کاژ رھبر عياران(و مھتران روستاھا را ) زرنج(قصبه 

شان و مصادره اموال آنھا از جانب عزيز فوشنجی کاری   دادن زن و فرزندان کشت و کشتار عياران و شکنجه 
 را از پيش نبرد و دردی را دوا نکرد، دولت غزنوی خواست برای خاموش نمودن عياران سيستان، يکی از شھزادگان

 ھـ امير ابوالفضل ۴٢٧لھذا در سال .  تا باشد که آرامشی از آن ناحيه احساس گرددصفاری را بر آنھا والی مقرر کند
 ھـ از ۴٢١اميرابوالفضل که يکبار ديگر ھم قب� در سال . نصر يکی از احفاد صفاريان را بحيث عامل بآنجا فرستاد

شدن سلطان   جانب سلطان محمود بحيث عامل به سيستان تعيين شده و آمده بود ولی مرگ سلطان محمود و جانشين
 اينبار ھم از جانب مردم با خوشی استقبال شد ولی حم�ت  ١١ مسعود برتخت غزنه او را از وطنش دور کرده بود

 .دار ساخت  به سيستان امنيت کشورش را دوباره خدشه  زــ غترکان

طور محصور بسر برد و چون عياران سيستان در ) زرنج( ھـجری او در شھر سيستان ۴٢٨لھذا در سال  
ً ھجری به غزين رفت و مجددا بعنوان عامل سيستان به سيستان ۴٢٩ايجاد اين آشوب دست داشتند، وی در سال 

ًدا به مقابله با عياران برخاست و پس از يک برخورد خونين، چند تن از سرھنگان و شحنگان و اين بار ج. بازگشت

عمر باليث و پسرش بو ناصر وشنگيان شامل بودند ھنگ باشدگان،سر  رجمله اعدامسا;ران را دستگير کرده کشت که د
احمد طاھر « ھجری، ۴٣٢ در سال   ١٢ .ولی رھبران بزرگتر مانند، احمد بن طاھر و اسحاق کاژ توانستند فرار کنند

  که دستگير شده [و ھمه اوليا و سرھنگان ايشان را و بو جعفر حمدان درقی (را و منوچھر را و مظفر حصين را 

                                            
 ٣١٠ تاريخ سيستان، ص-  ٥

 ٣۵٠ تاريخ سيستان، ص -  ٦

 ٣۵١ تاريخ سيستان، ص -  ٧

 ٢۶٩ تاريخ سيستان ، ص -  ٨

 ٢٣٠ تاريخ سيستان، ص-  ٩

 ٣۶٣ تاريخ سيستان، ص -  ١٠

 ٢۶٢ تاريخ سيستان، ص -  ١١

 ٣۶۵ تاريخ سيستان، ص -  ١٢



  
 

 

  ٣از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-ghanaf@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،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ١٣ .»)يعنی بردار کرد( فرمود امير شھر را بونصر کولکی را تا بر آويخت ]دبودن

ری و يوسف يعقوب صابرکمری و بو جعفر صابر ھمچنان بومنصور و بو حاتم پسران ستکان جوينی و بو نص 
 هامير ابوالفضل نصر ملک نيمروز شق مره ا ھـجری دستگير وب۴۴٢بودند درسال پسر وی که  از ياران احمد طاھر 

 ھـجری عياران سيستان بسرکردگی و سرھنگی ليث يوزی و بو محمد منصور در دفاع از قلعه ۴۴٣ در سال ١٤.شدند
  ١٥ .فر نعمت را شکست دادندطاق سيستان، طغرل کا

) الفضل نصرابوزاده امير  برادر(از سرھنگان نامدار عياران سيستان يکی ھم ابی جعفر احمد بن امير نصر  
اين امير ابی جعفر احمد پسر امير با نصر،  «:بود که در حيات پدر، بدرود زندگی گفت و بروايت تاريخ سيستان 

ان دولت ھيچ مردی بشجاعت و سخاوت و تواضع و نيکو عھدی وی نبود، با مردی از گردان عالم که اندرين ارک
  و ١٦ »...صورت تمام که چنو بخشنده و نان ده، اگر گوئی که ھرگز به سيستان برنيامده، پس از امير طاھر بوعلی

 .سای عياران سيستان در قرن پنجم بودؤسرھنگ طاھر بن محمد سجزی از ر

فراوان از اين گروه در سيستان وجود داشتند که عندالضرورت برخی از اشراف درعھد سلجوقيان نيز عناصر  
کن ساختن اين گروه از شھرھای خراسان بجای نرسيد تا  و کوشش و ت�ش امرای سلجوقی در ريشه. را تنبيه مينمودند

سيل خانمان برانداز ولی عياران خراسان در بحبوحه . خان رسيد و او خراسان را زير و زبر کرد اينکه نوبت چنگيز
ھای مرغاب و غور و ھرات و غيره بارھا در اردوی مغول شبا خون ميزدند و اغتنام ميکردند و  چنگيزيان، در جنگ

بعد از تخريب ھرات توسط چنگيزيان، اينان چون فخر آھنگر، رشيد برجی، اصيل معدل و غيره، از نواحی قھستان و 
  ١٧ .گان و ناتوانان بخشش مينمودند  آوردند و بر گرسنه   میغور و غرجستان ومرو، تا چھار سال غله

معاصر ملک فخر (يکی از عياران نامدار سيستانی در ھرات در اواخر قرن ھفتم و ربع اول قرن ھشتم ھجری  
 . که حدود دو صد نفر عيار در شھر ھرات او را فرمان برداری ميکردند» يار احمد«شخصی بود بنام ) الدين کرت

جای مغولی بحکم الجايتو در روزگاريکه شھر ھرات از طرف بو:  او ميگويدۀف روضات الجنات دربارمؤل 
محاصره شده بود و جمال الدين محمد سام از شھر بسختی دفاع مينمود و در چندين جنگ ھراتيان قوای بوجای مغولی 

و درغايت جرأت و ج�دت، پھلوان مقارن اين حال شخصی بود در ھرات سجستانی ا;صل  «را شکست داده بودند 
  گيری، و تيراندازی بحدی که بزور بازوی توانا دست در شاخ فيل کردی و بنوک پيکان جان در کشتی. نام» ياراحمد«

. و بسبب د;وری و ھنرمندی پيش ملک فخرالدين راه قرب يافته بود... تار، خال از رخ زنگی بربودی ستان در شب
و قريب . و بحسن تدبير بنوعی که پسنديده خاطر ملک بودی بپرداختی. مات شروع کردیو در معظمات امور و مھ

الدين محمد سام  او به نيت سرنگون ساختن جمال» .دويست تن از عياران و مبارزان ھرات تابع و منقاد او بودند
   ١٨ .دستگير و بقتل رسانده شد) تيرگر(برخاست ولی در اثر سعايت دوست ناجوانمردش 

: در سيستان وجود داشتند  بگفته مؤلف احياء الملوک در قرن دھم و يازدھم ھجری گروه ھا و اقشار زيربنا
گان، پاداران،  خواجه) عياران: ظ(، منشيان، نقيبان، شبگردان )عياران: ظ(شاھان، اميران، ميرزايان، ميران، ياران 

گيران، پھلوانان، شاھنامه خوانان، منجمان، ھنرمندان  زان، کشتیبا بازان، طاس بازان، تيغ  بازان، حقه ک�نتران، شعبده
، لوليان، معرکه آرايان و از ، شيخان، سرخي�ن، رئيسان، سادات، تيرگران)نوازان، شاعران خوشنويسان، موسيقی(

    ١٩ .) بزرگ فيود;ن(ھا  الموک ھا و ملک ھمه نامدارتر ملک

 تيمور در برخورد با آنھا، بشکل ديگر وامير مغول و خشم مرگزای ھای  بقايای گروه عياران با تمام بيرحمی
و درقندھار » کاکه«شان را بنام  درکابل اي.ءالنھر بزندگی خود ادامه دادندکوچکتری در افغانستان و ايران و ماورا

باس و ل .٢٠ميگويند » الوفته« در و;يات شمال بگفته غبار آنھا را و" يار"درھرات و» جوان خوب» «وانځه ښ«
 فراموش کرده جزو اوباش درآمده شان از مردم عادی فرق داشت مگر اکثر محاسن مسلک عياری را کردار اطوار و

کتاب يادداشتھا وبرداشتھايی ازکابل قديم، نوشته آقای آصف آھنگ ه برای اط�ع ازکاکه ھای کابل و اطوار شان، ب  .اند 
  پايان             . رجوع شود

                                            
  ٣۶۶ تاريخ سيستان، ص-  ١٣
 ٣٧٠ تاريخ سيستان،ص -  ١٤

 ٣٧٢ تاريخ سيستان، ص -  ١٥

 ٣٧٠ تاريخ سيستان، ص -  ١٦

 ٨٩ افغانستان درمسيرتاريخ، ص -  ١٧

 ٧٩-۶٨،٧٨-۶۴، ص ٢ روضات الجنات فی اوصاف مدينه ھرات، چاپ کاظم امام، بخش -  ١٨

 ۵٩۵اء الملوک در تاريخ سيستان ،ص  ملک شاه حسين کيانی، احي-  ١٩

 ۶١١، افغانستان بعد از اسAم ، ص ٩٠ افغانستان در مسير تاريخ ،ص -  ٢٠


