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 مکثی برمقالۀ پالوچان وعیاران

  

لی وهم تحلیخواندم، این مقاله هم انتقادی است وهم «  وعیاراناپایلوچان »مقالۀ آقای محترم باری جهانی را در مورد 

 "دزد"از  "عیار"دارای کمی وکاستی است که درک انسان را در فرق لحاظ  چند،ولی از ،ازاین جهت دلچسپ استتحقیقی

در نیافته ،در مورد عیاران رامورخان نامورکشوراساسی اصلی و پیام که نویسندهبه نظرمیرسد مغشوش میکند و "پایلوچ"و

یعنی چی " عیار"یعنی چی وکارش چیست؟ ولی هرآدم بیسواد وباسوادی نمیداند که   هرآدم بیسواد وباسوادی میداند که دزد.است

درحالی  ویاور مظلومان است؛ یارنمک شناس است،، است ارکراست است،جوانمرد است، راست گو  ،عیارومرامش کدامست ؟ 

جیب ازباالزدن دنبال مال حرام و ، دروغگواست،پنهان کاراست ،چشمشدزد  .بیگانه است نیکاخالق با  چنین نیست و که دزد

به این دلیل که هریک شان قبل از به قدرت رسیدن نادرافشار وحبیب هللا کله کانی، با  عیار یعقوب لیثکردن مقایسه  . مردم است

 هایکرکتر. ی نیستتاریخدقیق چندان مقایسۀ قدرت، دست به لشکرکشی زده ومردم عام را کشته اند ،   هنگامو کرده اندی رهزن

اما با هدف مختلف کار مشابه بقدرت رسیده اند و ممکن یک  تاریخ از در مقطعه ییرا که هریک  دیگرمختلف و متفاوت از هم

  .استکردن  قاطی را خوب وبدبه اصطالح ایرانی ها ، با هم مخلوط کردن، ،ندشابانجام داده 

 ارانویع یچي دو هګرنڅشان خلک بللي دي؛ او  وی وچلیاو کاکه او پا اریع نویمورخ نوځی ږزمو»:آقای جهانی مینویسد

ته ورانتقال  لوچیکاکه او پا یېلپاره ذکر سوي وه هغه  ارانویهغه مثبت صفتونه چي د ع ولټدرلوده نو  دهیخاصه عق ولډ ویته 

د  ارانیهغه چي عغالم محمد غبار، وروسته له  ریمرحوم م. پیژندلي دي ثیمثبت عنصر په ح وهید  ولنيټد  یې یاو هغو يړک

او  ېاو د مالکانو د طبق روګرغلید خارجي  ارانویچي ع اتويیبولي، دا هم ز تنانڅښ وښیګڼاجتماعي، اخالقي او مذهبي  ولوټ

 (۰1ص  خیتار ریافغانستان در مس. ) دولت پر ضد مبارزه کوله

او په کابل کي د کاکه  ید ړیپوري ژوند ک ۍیړچي دغو خلکو تر شلمي پ کيیپه باب ل انوګغبار وروسته د کابل د کاکه  مرحوم

 هم خرابه سوه  يګکي کاکه  یچي په پا کيیمرحوم غبار وروسته ل «...دلیادیپه نوم  وانځاو کندهار کي د 

چي  کيیکي ل څپه تر ادولویصفاتو د  وښد  ارانویهم د ع بيیحب یراز مرحوم عبدالح دغه.بد خلک دغه صف ته ور ننوتل رډیاو 

په کابل کي کاکه،  یېدا کسان . کي موجود وه ارونوښوختونو پوري د افغانستان په  ویوروست ېپاته شوني تر د نمردانوواځ ېد د

 «۳11افغانستان بعد ازاسالم ص . ) کي آلوفته بلل اتویاو په شمالي وال وانځ هښپه قندهار کي 

بلکه از  را در زمرۀ عیاران اسم نبرده اند انپالوچیکی  ومرحوم حبیبی دیده میشود،هیچ ل مرحوم غباراقوا آنچه در

جهانی  .را با پالوچ یکی پنداشت وانځ هښیاد کرده اند که نباید  «وانځ هښ»ودر قندهار بنام « کاکه»بقایای عیاران در کابل بنام 

ر واطراف در قندهایفه طا مروز دیگر ازاین واینکه ا پس ازبرشمردن نامهای پایلوچان قندهار ومحکوم کردن اخالق ورفتار آنان

چي زه  ،یاځپر  لوچانوید جاهلو پا. ید ارښچي کندهار د افتخاراتو  میووا دیبا» :آن کسی سراغ نمیشود، با خوشحالی میگوید

حنان بارکزي،  رزایم ،ړکاک نیاحمد شاه بابا، شمس الد ،ټپاني پ وند،یم که،ین سیرویپه م دینور په کندهار کي نسته، با میخوشاله 

انو او یزلم ویښنوري، و لګحبو اخوندزاده، عبدالواسع اخوندزاده،محمد  داحمد،یصاحب، کاکا س بيیردل خان مشرقي، حبمه

  «.وړفخر وک غالنویاو پ انویزلم ستویاښاو  ګاوسني ژوندي فرهن

نتیچه گیری که نویسندگان در موردعیاران، با این  بر دیدگاه مثبت مرحوم حبیبی، ومرحوم غبار وغیره، آقای جهانی 

کرده واخالق وکردارعیاران را که دست به رهزنی نبودند، پس چرا از آنها این همه توصیف میشود، اعتراض  مالیکهعیاران 

 .میزدند وبرخی ازاین رهزنان مثل یعقوب لیث، نادرافشار وحبیب هللا کله کانی به پادشاهی رسیدند نیز مورد انتقاد قرار داده است

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_maksybar_maqalae_paeluchan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_maksybar_maqalae_paeluchan.pdf
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هم از لحاظ شرایط به قدرت رسیدن  میان یعقوب لیث ونادرافشار وحبیب هللا کله کانی این اشاره شد،گرچه چنانکه قبل از

به مؤرخی آگاه نادرشاه افشار وحبیب هللا کله کانی را هیچ هیچ شباهت وهمسانی وجود ندارد، ووهم از لحاظ کرکتر واهداف شان 

خوانده  است تا « عیاری از خراسان»در یک داستان تخیلی او را بنام یلی ، و تنها مرحوم خلصفت عیار ثبت تاریخ نکرده است

آنانی که با تاریخ ؛ گرفته باشدرژیم امانی های هفته در نخستین مستوفب الممالک را  اعدام  پدرخود میرزا محمدحسین خان انتقام 

فیض « تذکرة االنقالب»ارزش تاریخی داردآنچه . هرگز ارزش تاریخی ندارد«ی از خراسانعیار»سروکار دارند میدانند که 

ببند وبزن وبکش  و بگیر ی که همراه بادوران حبیب هللا کله کانی را، دورانچشم دید خود از فجایع تکاندهندۀ محمدکاتب است که 

آقای ست ممکن ا .میکند ءافشا بود زنان ودختران کابل،توسط دار ودستۀ دزدان بچۀ سقاو بر تجاوزتصاحب وومشروطه خواهان 

تنور پایلوچان انداخته تا  یکجا دررا  وخوب وبد  تر وخشککه  باشد  شده برآشفتهبا خواندن تذکرة االنقالب کاتب چنان جهانی 

بطور نا بود وهمین دزد  به معنی واقعی کلمهیک دزد کله کانی  که حبیب هللا نیک میدانندمردم افغانستان  .خاکستر شوندبسوزند و

کردند تا انتقام شکست انگلیس را در وتشویق ار انگلیس او را حمایت وت انگلیس قرارگرفت وچند تا جیره خدر خدمآگاهانه 

خارجی ویا عوامل نادر افشار، دست یعقوب لیث  و دن اندر به قدرت رس در حالی که .از ملت افغان گرفته باشداستقالل جنگ 

وقدرت سازماندهی و استعداد ومهارت در امور نظامی،  ماجراجوئیسرکش وخصلت طبیعت استعمار انگلیس درکار نبود، بلکه 

 .را به تخت پادشاهی رساند آنها ، ران خارجیوزهای متواتر درجنگها علیه دشمنان واشغالگوپیر

آنها با یاد کردن از اخالق وکرکتر . دمیکرتوجه در باره عیاران  مؤرخان نامورکشورپیام  به می باید آقای جهانیدراینجا 

شجاعت، مردانگی، جوانمردی ، پایبندی به عهد وقول ،دروغ نگفتن، خیانت نورزیدن ،غدر نکردن ، به : نیکوی عیاران از قبیل

زن ودختر مردم به چشم بد ندیدن ،حق کسی را نخوردن،از مظلومان وبینوایان  دفاع کردن و برضد زورمندان ومستبدان قیام 

اقت را نگهداشتن، کمک کردن به مستمندان وپول بدست آوردن از طریق بدرقۀ کردن واز جان گذشتن، پاس دوستی و رف

کاروانهای تجارتی بین شهرها از راه های دشوار گذشتن وبا قبول خطرجانی وظایف خود را بدرستی انجام دادن وامثال این 

در واقع خواسته اند این فرهنگ  که ازمهمترین ارزشهای فرهنگی واجتماعی جامعه ما تا همین اواخر بشمارمیرفت ، اعمال،

همچنان در جامعه زنده نگهداشته شود تا جوانان ما شخصیت خود را با اخالق واطوار و روش پسندیده آراسته سازند واز دروغ 

 .و دغل بازی وتجاوز به مال وناموس دیگران بپرهیزند

سر برآوردند و صفات « فتوت»ی بنام اهلاینکه این فرهنگ بعد از یورش مغول دچار نا هنجاری گردید وکسان دیگر 

را تا مرتبۀ اولیا ء باالبردند « فتی یا جوانمرد»شرط وضع کردند ومقام  21فتوت وجوانمردی را با تصوف گره زدند وبرای آن 

س  و رفته رفته عناصر اوباش وچاقو کش وچرسی وبنگی و سرانجام پالوچان در آن جای گرفتند وخود را مردمان خیر وخداشنا

وانمود کردند، هیچ ارتباطی به مرحوم غبار ومرحوم حبیبی، ندارد ونباید آنرا نتیجه توصیف برحق آنها  از عیاران عهد باستان 

 .دانست

که از لحاظ کرکترواهداف خویش ازهم متفاوتند و در دو  پایلوچان وعیاراندو گروه اجتماعی مختلف  بنام  مقایسه کردن

زیست داشته اند نیزدارای ضعف وکاستی های است  که من تصورمیکنم  جوانان از آن برداشت عصر متفاوت  ودور از هم 

 :درستی نخواهند کرد،بنابرین من چند مورد را خاطرنشان میکنم

این مقایسه،نه تنها از جهت اخالق . با عیاران هزارودوصد سال قبل است 11اولین کاستی مقاله، مقایِسۀ پایلوچان قرن  -1

درست است که کرکس هم . خوانی ندارد، بلکه شبیه مقایسه کردن کرگس با  عقاب استمورفتار واهداف این دو گروه باهم ه

لی عقاب، خود شکارش را از اوج پرندۀ عظیم الجثه است ومی پرد، اماخوراکش الشه های مردار وپسماندۀ حیوانات دیگراست، و

این دو پرنده از . آسمانها تمیز میدهد وبعد آنرا شکار وبر بلندترین قله کوه یا بلندترین شاخه درخت جابجا  وسپس نوش جان میکند

 .هرلحاظ باهم متفاوتند وجز پرواز هیچ مشابهتی باهم ندارند

 ن اند، باهم مشابه اند، ولی در کرکتر واخالق واهداف پایلوچان با عیاران ، تنها ازاین جهت که هردو انسا -1

 .وتشکیالت خویش شبیه همدگیر نیستند وبسیار ازهم متمایز اند

رواج  لوچ را میسازد، درحالی که عیار،از این ماده نفرت دارد وتاریح هیچگاهی  ازچرس وحشیش زیربنای زندگی پا -1

 .چرس درمیان عیاران  سخن نمیگوید
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ردان عاطل وبی اعتنا به سرووضع لباس ونظافت خود بودند، مگرعیاران از لحاظ نظافت ورسیدن به سرو لوچان،مپا-4

وضع لباس خود مردمان متشخصی بودند، ونیز نه تنها بار دوش جامعه نبودند، بلکه سعی شان در بر داشتن بار  از روی شانه 

 .های مردم فقیر و ناتوان  ومستمند بود

وکسانی که بطرف شان میدیدند، مزاحمت ایجاد میکردند وباعث  های وخیابانها، برای مردم رهگذر هلوچان در جادپا -5

ترس ورعب در دل عابرین میشدند، درحالی که عیاران هنگام گشت وگذار،مایه ترس ورعب عابرین نمیگردیدند و با رفتار 

و برای اطرافیان خود نمونه های جوانمردی وضع متشخص خود توجه دیگران را بخود جلب میکردند  جوانمردانه وسرو

 .وشجاعت وبردباری وشکیبائی  و غرور و سرفرازی پنداشته میشدند

 طرفداری از مظلومان ولوچان، زیاد پایبند  کمک به مظلومان وتنگدستان نبودند، ولی عیاران ، هدف اصلی خود را پا -6

 .ودنداستوارکرده ب  ،وراستی ودرستی  دستگیری از تنگدستان 

پایلوچی چپ  میگرفتند، درحالی که اگر ضعیفی بسویعیاران زبون گیرنبودند یعنی بر ازخود ضعیف تران سخت ن-2

حیات خود را از  ویا بصورت غیر مترقبه از عقب پایلوچی سرفه مینمود، با غضب وخشم پایلوچ گرفتار می آمد و نگاه میکرد

 .دست میداد

مثل گذاشتن دست یا پا بر روی آتش وکباب  است در برابر  شداید کردنطاقت  لوچ ،کالن ترین خصوصیت یک پا -8

شدن خودش، که هیچگونه صفت نیکی نیست، بلکه نوع خود آزاری وجنون است  که از روی حماقت بدنیال شهرت کاذب رفتن 

سرچلم به آتش قوغ ضرورت داشت، . روزی چند پایلوچ میخواستند چرس بکشند، چلم را پرکردند: به این حکایت توجه کنید . بود

پایلوچ بجای اینکه سرچلم را برده وروی آن قوغ بگذارد،رفت ودر کف دست خود . به یکی از پایلوچان گفته شد که قوغ بیاورد

دیدید که چگونه قوغ را با دست : چند تا قوغ گرفت وآورد، درحالی که قلبش از سوزش آتش آب میشد،خطاب به دیگران گفت

را  است، رفت وسماوار پر از آب جوشردم؟ پایلوچ دیگری که میخواست نشان بدهد که او از پایلوچ اولی پرطاقت تر گرفته آو

چنین است جهالت . از جا بلند کرد وبرسر خود ریخت وهماندم گوشت وپوست ازسروصورتش فرویخت وچند دقیقه بعد جان داد

 .ریخ از چنین حماقتی سخن نمیزندوحماقت یک پالوچ ، در حالی که در مورد عیاران  تا

عیاران،مردمی دلیر وبا وقار وصبور وجسور بودند که در شبگردی وکمان اندازی ونقب زنی مهارت داشتند واحیاناً  -۰

اگر زن یا دختر کسی را زورمندان به زور می بردند و در قلعه خود پنهان میکردند، برای نجات شان از کنگرهای قلعه ها باال 

د و یا زمین را نقب میزدند وخود را نزد اسیر میرساندند وبا نشان دادن نشانی، زن یا دختر اسیر را نجات میدادند وبه میرفتن

 .خانواده شان برمیگشتاندند، حاالنکه چنین توقعی از پایلوچان نمیشد ونه آنها در کارنامه های خود چنین چیزی را ثبت کرده اند

چراالکی و چسرتی و شربروی و شربگردی برر ان مستمنداز مظلومان و دستگیری از ایت حم بخاطر کار عیاران، چون -11

های غیر معمول وناشناخته از دل بیابانهرا  پرداختد و فواصل بین شهرها و دهات را از راه بود، لذا ایشان به بدرقه قوافل میاستوار

اموریت خود را انجام میدادند و هرگاه کاروانی، باج خود العبور، با شتاب و بدون بیم طی میکردند و م های صعب و کوه ها و دره

  گفتره« رهرزن»ایشران را پرداخت، ضرب شست آنها را بگونه دیگر میخورد و بره همرین جهرت اسرت کره بعضری  ایشان نمیه را ب

 .1اند

گراین است که استاد،پیر، پدر عهد، سرهنگ،نقیب و امیر،در میان بزرگان عیار، نشان: وجود نامها والقابی چون -11

زرنج، بست،قهستان، هرات، بلخ  وغیره : عیاران ، در دوران قرون وسطی بخصوص قبل از یورش مغول، در شهرهای  چون

؛دارای سازمانهای منظم مثل احزاب امروزه بودند وبرمبنای مرام واهدافی که در پیشروی خود (بدون قندهار وکابل وغزنی)

عیاران دارای آداب و شعارهای مخصوص بخود بودند که داوطلب  .رایط می پرداختندداشتند،به جلب وجذب افراد واجد ش

سپس داوطلب عضویت از ( ۰1غبار، ص ) .خوانده میشد«  پیر»یا« پدرعهد»در محضر  نامه میداد وخطبه  دعضویت، عه

                                                           

 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دار کردگار و به نور و نار و مهر سوگند به یزدان دا » :آورد و میگفت سرصدق با الفاظ بسیار موثر مراسم تحلیف را بجای می

  1«.جوانمردان، که غدر نکند و خیانت نیندیشد و به نان و نمک و نصحیت

: درسمک عیارمیخوانیم که» :سید طیب جواد،  نکات دیگری را درسمک عیارسراغ میدهد و مینویسد دانشمندافغان

وبازدرهمان جا میخوانیم که جوانمرد،ناجوانمردی است جوانمرد همیشه گشاده باشد، امابی اجازت درآمدن به خانه  ۀدرواز

. درتعصب کسی راکافر نمیخواند وبه کتاب وعلم غریب انکارنمیکند. را برخلق عرضه نمیکند جوانمرد خودفروش نیست و خود

پاک . باشد باید متعبد وچرب زبان جوانمرد»: صاحب قابوسنامه، خوی خوش وگشاده دستی را شرط الزم عیاری دانسته، میگوید

به دوست  چشم و دست و زبان را، ازنادیدنی، ناکردنی، وناگفتنی و سه چیز را: تن وپاک جامه وسه چیز را مدام بسته دارد

کبر، ترس، حسد، دروغ پراکنی، نفاق، ت که، آقای جوادعالوه میکند« .کیسه بند درسرای ، سرسفره و: ودشمن کشاده دارد

صفات وآدابی از چنین درمیان پای لوچان درحالی که   .1 کندوری، جوانمردی را زایل میحرام خ جویی، بخل، بهتان، عیب

 .اطالعی در دست نیست

کارنامه های عیاران واخالق عیاری وجوانمردی در زمانش ، نزد عوام الناس که مثل امروز با بدینسان دیده میشود که 

پر ارج ودرخور قدر بود که امروز درمیان  بلدیت نداشتند، بسیار رفتاری وبد اخالقی ، انواع علوم وفنون وچال وفریب وبد

 باقی دارد    .را جز درکتابها نمیتوان سراغ کرد اتوچنین اخالقیریدارندارد متاسفانه خما جامعه 
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