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  ٢٠١٤/ ١/ ١                              کانديد اکادميسين سيستانی                                                           
  

  مکثی برمقالۀ پالوچان وعياران 

  

  )بخش دوم(

  

  آنچه تعجب مرا دربخش دوم مقالۀ آقای جھانی برانگيخت، اين است که درمورد يعقوب بن ليث وبرادرش
عمرو از کتب ومنابع ضعيف وکم اعتباری که درخارج از سيستان واز لحاظ زمانی پنجصد ششصد سال بعد تر از 
دوران حکومت يعقوب ليث تأليف شده اند، نکات ومطالبی  اقتباس شده که در آنھا از يعقوب ليث وبرادرش به بدی ياد 

) تاليف قرن ھشتم ھجری(وده به افسانه مثل تاريخ گزيدهمنابع عمده مورد رجوع آقای جھانی  چندکتاب آل. کرده اند
وتاريخ روضة الصفا تاليف ميرخواند وتاريخ حبيب السير ازخواندميرھروی،ھردو از مؤرخين عھد تيموريان ھرات 

ميباشند که بسيار دورتر از عصرصفاريان ودر محيط ھای بيگانه نوشته شده و از اعتبار کمتری در ) قرن نھم ھجری(
  .ن اھل تحقيق پيرامون صفاريان برخورداراندميا

قرن (آقای جھانی بايد کمی به خود زحمت ميداد و منابع  وکتب تاريخی ديگری را که درعھد صفاريان نخستين
انيان وحکومت ت رھبران نخستين صفاری درعھد سام سال بعداز درگذش٤٠ -٣٠ويا ) نھم ميIدی/سوم ھجری

، نوشته شده ويا کتاب احياء الملوک ملکشاه )ھجری٣٥١ - ٣١١(دگان عمروالليث اميرابوجعفراحمد صفاری از نوا
حسين صفاری که در قرن يازدھم ھجری درعھد شاه عباس صفوی نگاشته شده ،مورد مداقه قرارميداد  ويا به 

ای جغرافيه قی رجوع ميکردند ويا اينکه از سفرنامه ھيھتاريخ گرديزی وتاريخی ب: تاريخھای معتبر عھد غزنوی چون
 که را )چون صورت اRرض ابن حوقل والتفھيم فی معرفة اRقاليم ابوعبدQ البشاری مقدسی وغيره (نگاران عربی 

يک قرن بعد از يعقوب وعمروالليث، سيستان را ازنزديک ديده ودر سفرنامه ھای خود در مورد عمران وشکوفائی 
نکات جالب وخواندنی نوشته اند وھنوزتا آنزمان دراوح شکوه شھرھای سيستان براثر توجه شاھان نخستين صفاری 

  .قرار داشتند،استفاده ميکرد ومعلومات خود را تکميل مينمودند
آقای جھانی بدون توجه به تاريخ با اعتبار سيستان که آيينۀ تمام نمای اوضاع سياسی واجتماعی سيستان 

 از سه کتاب کھن ومعتبرتاريخی در زبان فارسی دری وشھرھای بست وغزنی وکابل وبلخ وھرات وغيره است ويکی
بشمارميرود وھمطراز تاريخ بھيقی وتاريخ گرديزی می باشد،و نيز بدون اعتنا به نوشته ھا وکتب ورساRت متعدد 
نويسندگان معاصر داخلی وخارجی در بارۀ عياران، صرف با مطالعه سطحی چند منبعی که در اختيار داشته، در يک 

  :ری کلی در مورد يعقوب ليث وبرادرش چنين مينويسدنتيجه گي
 ونو،ګ کلونو قدرت په زمانه کي د جنتويښلوڅ کم هڅ د ثي او عمرو بن لثي بن لعقوبيچي وروګ ږ مو«

 ھم، د مرحوم بهي شوهي او د قدرت په زمانه کي ؛ړی کی کار نه ديڅ پرته بل ھلوټ Rندي کولو او خزانو د لوارونوښ
 د ونو،ګ جنید ھغو. ی نه دی سوداي غم ورسره پستلوي د حقوقو د اخبانوي د غرخهڅ خIف، د مIکانو غبار د ادعا په

 بل ھدف نه اتولوي د زانوي او غIمانو او بندلوټ د قدرت د قلمرو د پراخولو، خزانو د لورڅي په نوي فاتحوينورو لو
 خلک، بي او غروزليي باترهيوو ته مسلمانان، او ز خواوړ دوال؛ړ د اسIم په قلمرو کي وکونهګ جنولټ یھغو. درلود

  ». نه دهکهيمI د ادعا په خIف کوالي د لې او قابوس نامنوي د مورخږ زمواري عواکيګ.دلي کلوژ
ما می بينيم که يعقوب ليث وبرادرش در مدت چيزی کم چھل سال سلطنت خود، بجز جنگ ، تخريب «  :ترجمه

ار ديگر نکرده اند وبرخIف ادعای مرحوم غبار، در عھد زمامداری خود ھيچ شھرھا،غارت کردن خزانه ھا ھيچ ک
آنھا مثل اکثرفاتحين بزرگ ديگر بجز توسعۀ قلمرو . وقت در غم گرفتن حقوق مظلومان ازظالمان و مIکان نبودند

Iمی کردند که زياد آنھا تمام جنگھا را در قلمرو اس.  نداشتند ھدفی ديگرقدرت وغارت خزاين و ازدياد بردگان خود 
گويی که عيار، برخIف ادعای مورخين ما ونويسندۀ . تر مردم مظلوم وناتوان دراين جنگ ھا کشته ميشدند

  ." نبودندمIيکهقابوسنامه،
مIيکه .بوده اند» مIيکه«دراينجا بايد اشاره کرد که ھيچ يک از مورخين ما، نگفته ويا ننوشته اند که عياران 

که خود آگاه به ( آسمانی اند که بگفته مIھا کارشان ثبت وضبط وراپوردادن اعمال انسانھا به Qموجودات نامرئی
آنھا کاری به خيروشرما آدمھا ندارند، ولی عياران، موجودات زمينی وانسان بودند وکار .ميباشد) اعمال انسانست

 ازاين منظربه آنھا نگاه شود، آنھا از جھت وھدف  شان خير رسانی و دستگيری از انسانھای مظلوم بوده است ، واگر
  .خدمت به خلق Q موجودات مفيد تر از مIيکه بوده اند

به ھرحال ، جمIت فوق الذکر آقای جھانی  بوضاحت نشان ميدھد که ايشان، در يک موضوع بسيارمھم  
  که نبايد صادر ميکرد، زيرا  سياسی تاريخ کشور، از دقت Rزم کارنگرفته و عجوRنه حکمی صادر کرده-اجتماعی

با اين حکم خود خواسته  طوری  به ديگران وانمود کند که جز ايشان، کس ديگری تاريخ را نميداند و اگرميداند 



  
 

 

  ٥تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال : يادښت

. داشتن چنين ذھنيتی در واقع  جز تخربب تاريخ کشوريا تحريف تاريخ ، تعبيرديگری ندارد. صادقانه نوشته نميکند
شمندی مثل آقای جھانی بسيار باRتر ازچنين نوشته ھای جزمی وغيردقيق و کمی احساساتی توقع من از نويسنده و دان

  . بود
توجه به متون معتبر تاريخی بيانگر اين حقايق اند که يعقوب ليث و برادرش  عمرو و ساير افراد دانشمند 

بسياری کرده اند که برای منسوب به  خانواده صفاری در سيستان در حق مردم تحت قلمرو خود کارھای ماندگار 
  .فرزندان اين آب وخاک مايۀ افتخار است  نه مايۀ شرمساری

از قندھار درايميلی از من تقاضا کرده " سرتيپ"دراينجا ، فقط ميخواھم اشاره کنم که چند ماه قبل ھموطنی بنام 
دادم  که بزودترين فرصت اين برايش وعده . بود تا در مورد عياران مطلبی برای جوانان بنويسم وبه نشر بسپارم 

به حيث يک قشرمھم  ، من فرصت يافتم تا در مورد عياران٢٠١٣در ماه سپتمبر . تقاضای شان برآورده خواھد شد
اجتماعی درشھرھای سيستان وخراسان ونقش شان در جلوگيری از ظلم واجحاف زورمندان برمظلومان در دوران 

راھم آورم که نسبت به اطIعات مرحوم غبار ومرحوم حبيبی، تا حد زيادی زمامداری صفاريان وسامانيان وغزنويان ف
عياران،کيھا وازکجا بودند؟ مرام ومقصد شان چی بود؟کارنامھای «  ودرچند بخش زيرعنوانجامع ترومفصلتر است،

 ببعد قابل ٤٢١ در پورتال معتبر افغان جرمن آنIين به نشر سپردم که در آرشيف مقاRتم از شماره »شان کدام است؟
بعدھا سه مقاله در باره شخصيت ممتاز وتاريخی يعقوب ليث به عنوان کسی که از عياری خود را به . دسترسی است

پادشاھی رساند، و پرچم استقIل سرزمين ھای تحت قلمرو صفاری را در برابر خليفۀ بغداد به اھتزاز در آورد، تھيه 
  . در آرشيف مقاRتم قابل دسترسی است٤٢٦ره اين مقاRتم نيز بعد از شما. ونشر کردم

 کاش آقای جھانی براين مقاRت که  ماحصل مطالعات ده ھای کتاب ورساله وسياحت نامه وتاريخ وجغرافيای 
سيستان وخراسان وماوراء النھرو ايران زمين است ، نظری می انداخت و نتايج زحمات چندين ساله ما را که در 

شت ھای استواردو مؤرخ نامور کشور، ھريک مرحوم غبار ومرحوم حبيبی،تھيه وتاليف شده استقامت نظريات وياددا
است، به نظر استحسان ميديد وبحث عياران را که جالب ترين فصل تاريخ افغانستان به حساب می آيد، چنين لکدکوب 

 دراين زمينه، نفرت عميق خود ًآقای جھانی ظاھرا با يک نوع تجاھل عارفانه، بدون ذکر کارکردھای ديگران. نميکرد
جاع سيستانی ،اين پيشتاز نبردھای رھائی بخش واحياگر زبان وفرھنگ فارسی رزند دلير وشنثاريعقوب ،اين فرا 

پشتو : ظ(دری  کرده، با واردکردن  اتھام ھای چند خواسته از مقام آن قھرمان کم نظيرتاريخ کشور درميان مردم 
رزندان آگاه پشتون که خودم يکی از آنھا ھستم مقام يعقوب ليث وبرادرش عمرو را بکاھد ، درحالی که ف) زبانان

کمتر از مقام ميرويس نيکه واحمدشاه ابدالی نميدانم وبنام وکارنامه ھای شان ھمانقدر مينازم که به کارنامه ھای 
  .خوب احمدشاه درانی می بالم

روالليث را فرزندان آگاه سيستان و افغانستان وايران من بدين باورم که کارنامه ھای ماندگار يعقوب ليث وعم
ھمين سه چھار روز قبل، يعنی روز ھفتم جدی، درايران بنام روز بزرگداشت زبان وفرھنگ .ھرگز فراموش نميکنند

وماوراء النھر وافغانستان وبخشی از ( فارسی دری نام گذاری گرديد وبيش از يکصد مليون باشندگان فIت ايران شامل
از يعقئوب ليث رويگرزادۀ سيستانی بخاطر احياء اين زبان سپاسگزاری کردند واين عمل شھامت ) کيه وپاکستانتر

  !روان آن بزرگ مرد شجاع شاد ويادش ھميشه گرامی باد.١آميز  او ثبت تاريخ ادب وفرھنگ زبان دری شد
اد که مردم آن برای بدست گرفتن آقای جھانی خود ميداند که درجغرافيای  جھان نميتوان کشوری را  سراغ د

سرنوشت خويش، بدون از خود گذری وبدون دست بردن به شمشير وقربانی دادن وقربانی گرفتن،موفق به تشکيل يک 
. پس برای نايل شدن به آزادی  وتعيين سرنوشت خويش بايد در ھنگامه ھای سياسی سھيم شد. کشور مشخص شده باشد
ھدفی جزمغلوب کردن دشمن وکسب پيروزی نيست ووقتی دشمن مغلوب )  ت سياسیمبارزا(سھيم شدن در ھنگامه ھا

نگھداشتن قدرت ، . گرديد، بايد قدرت را بدست گرفت و بعد برای حفظ اين قدرت عقل وخرد خود را بکار انداخت
. رورت داردًايجاب سپاه منظم ومقتدر را مينمايد و طبعا تشکيل و نگھداشت يک چنين سپاھی ، به مخارج و پول ض

در آن زمان که بجز ماليات ھای شرعی از مردم تحت قلمرو، ديگر مدرکی وجود نداشت، ومثل امروز نه صنايع 
ماشينی وتوليدات وجود داشت ونه صادرات و واردات ونه کمک ھای جامعه جھانی، فتوحات ولشکرکشی ھای برای 

وذھنيت عامه . ن چنين مخارج برای سپاه پنداشته ميشدتصرف قلمروھای بيشتر وغارت ملل مغلوبه، يگانه منبع تأمي
  .اجرا وانجام  آنرا برای ادامه زندگی ضرورت  می پنداشت

                                            
١

 وطن ]سيستانی[یراني اشيقرن ھا پ.  نام گرفتی روز زبان فارس)ھفتم جدی(ماهيھفتم دنوشت که  )خبرگزاری رسمی دولت ايران( رناي ا-

 یاري آن کوشش بسی و در راه اعت?ی رسم]در قلمروحکومت صفاری[راني را در ای زبان فارسه دگرباری صفارثي لعقوبي به نام یدوست

 ی?دي م٨٦٨ در ثي لعقوبي: ايرنا می افزايدکه . و مانا بمانددي پرفروغ فرھنگ و ادب جھان، ھماره جاونهي کھن و گنجراثيم نيکرد تا ا

 در ی رخداد ھمزمان با ھفتم دنيا.  اع?م کردانيراني ھمه ای را زبان رسمی کرمان، پارسیپس از آزادساز) یدي خورشیقرن سوم ھجر(

 به شود ی محسوب می و نظامی مولو،ی جامام،ي خ،ی حافظ، سعد،ی رودک،ی فردوسی که زبان شعرھای دریرسپا.  استني زمراني اخيتار
  ) دسمبر٢٨ارشيف اخبار آريائی(». رودی باستان به شمار می و نوه پارسانهي می زبان فرزند پارسنيا.  استافتهي تکامل جيتدر
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انگيزۀ لشکرکشيھا برای تحقق اھداف نظامی  واقتصادی ويا مذھبی ، از ھمان آغاز نشراسIم، جمع آوری 
مغلوب بوده است، و در صورت کشته مين ھای سرززر و زيور و زن وبرده وکنيز و اموال منقول ، : غنايم از قبيل

اين مضمون کلی تمام فتوحات ازآغاز اسIم تا لشکرکشی ھای صفاريان وسامانيان . شدن وعدۀ رفتن به بھشت 
  .وغزنويان وغوريان و باRخره سلطان محمود واحمدشاه ابدالی به ھند بوده است

واننده عIقمند را به خواندن اين چند کارنامه زير من ازتبصره بيشتر بر مقالۀ آقای جھانی درميگذرم و خ
  .معطوف ميدارم

  : اھداف نخستين يعقوب ليث پس از کسب قدرت، با اين عبارت مشخص شده بود-١

 ما باعتقاد نيکو برخاستيم، که سيستان نيز فراکس ندھيم، و اگر خدای تعالی نصرت کند، به وJيت سيستان اندر «
    ٢»....فزاييم آنچه توانيم

با چنين ھدف ونيتی است که يعقوب ليث مردم سيستان را به اتحاد ويک دلی فرا ميخواند واز آنھا نيروی عظيمی 
جنگی ميسازد وبا اين نيرو،درمدت کوتاھی نه تنھا سيستان،بلکه بست وقندھار، وغزنی وکابل ولغمان وباميان وبلخ 

فتح و تحت فرمانروائی خود در می آورد و امپراتوری را ) ايران(وفارس ) افغانستان(وھرات وسراسرخراسان 
ميرسيد ومرزھای جنوبی اش تا دريای عمان،مرز شرقی اش آمودريا که  مرزھای شمالی اش تا د ھ ميدبزرگی تشکيل

  . ھجری حکم راند ٢٦٥ تا ٢٤٧دراين قلمرو وسيع او از . گسترده بوددجله تا ھندوستان وغربی اش تا 
ھای  شدن و ھمکاری  مردم سيستان را به متشکلاستقIل ملی ،اص يعقوب نسبت به توجه خبه سخن ديگر،

 اسپان خود را در کنار دجله و ،عيارليث ئی در آنھا پديد آورد که در زير لوای يعقوب   اجتماعی برانگيخت و روحيه
تصادی برای سيستان در ھا يک اثر عظيم اق گشائی اين فتوحات و کشور . در ساحل خزر و حاشيه جيحون آب دادند

ھای باج و خراج درھم و دينارھای سيستان و خراسان به بغداد و با آمدن اموال بسيار از  يعنی با نرفتن کاروان.برداشت
کرمان و فارس و کابل و بلخ و خراسان به سيستان، يک تحول اقتصادی بزرگ در زرنج پديد آمد و کار بجای رسيد 

از بزرگترين شھرھای آسيا در شرق ميانه بشمار ) نھم و دھم ميIدی( چھارم ھجری که اين شھر در قرنھای سوم و
وعمرو . ٣ياد ميشد روزی ھزار درھم بود» ليث و بازار عمر«ميرفت و تنھا اجاره بھای يکی از بازارھای آن که بنام 
   .اين اجاره بھا را برای مصارف بيت Q به مکه ميفرستاد

 شان در عمران وآبادانی شھر وشھروندانش عمروالليث ای بزرگ يعقوب ليث وبرادربدين گونه بايد به کارھ
  . ج نھاد وآنرا سرمشقی برای ساير رھبران وزعمای کشورتوصيه نمودار

 رابجای زبان عربی در دربار وقلمرو دولت  فارسی دری  دومين کارمھم يعقوب ليث اين بود که زبان-٢
دن زبان دری فارسی در دربار خود، نوشتن به زبان عربی را لغو کرد واز اين وبا رسميت بخشيصفاری رسميت داد 

طريق در جھت احياء زبان وفرھنگ فارسی خدمت بزرگی به مردمان سيستان وخراسان وماوراء النھر وفارس انجام 
تين کسی بود محمدابن وصيف سکزی ، رئيس داراRنشاء يعقوب نخس. داد وزبان فارسی دری را از نابودی نجات داد

  .که بزبان فارسی دری شعر سرود
نه تنھا سلطۀ سياسی عرب را بکلی از افغانستان برانداخت، )يعقوب ليث(دولت صفاری :"غبار مينويسد که
عرب، زبان دری افغانستان را که  بشکل محلی مانده بود وتحت نفوذقوی عربی قرار گرفته بلکه درمقابل زبان 

  ٤".بود،برکشيد وآنرا بشکل زبان ملی و رسمی کشور قرار داد
اين عمل يعقوب در آن زمان با درنظرگرفتن قدرت دستگاه جبار بغداد وتعصب عرب نسبت به عجم يک کار 

  .س ديگر پوره نبودسخت انقIبی بود که از توان ھرک
يعقوب که سرش از انديشه ھای ميھن پرستی  واستقIل طلبی وداستانھای رشادت و مردانگی خاندان رستم  -٣

 نخستين زعيمی از سرزمين ما بود که پرچم استقIل وحريت عجم را در برابر وزال وسام نريمان پر ومشبوع بود،
 قصد کرد تا دست خIفت عباسی را ازامپراتوری صفاری ز در آورد وسلطۀ دونيم قرنه دستگاه خIفت بغداد به اھتزا

يعقوب بسيار گفتی که دولت عباسيان بر غدر و مکر «: مؤلف تاريخ سيستان از قول يعقوب ليث ميگويد. کوتاه سازد
ا اندر آن بنا کرده اند، نبينی که با بوسلمه و ابومسلم و آل برامکه و فضل بن سھل با چندان نيکوئی که ايشان ر

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

 رھبری يعقوب وعمرو بن ليث، سگزيان پابرھنه و بی چيز، ۀدرساي« مستشرق انگليسیبه عقيدۀ بوسورت 
. تندطاھريان اشرافی را از وRيتداری خراسان برداش ناگزير به دادن باج کردند و خلفای عباسی را گرفتار تنگنا و
آن شدند تاحاکميت  که بر اصفھان استيI يافتند وبلند پروازی ھای آنان تابدانجا رسيد برسراسر جنوب ايران تا اھواز و

  از اين گذشته، سIحھای مسلمانان با چنان شور .خود را درآن سوی آمودريا و سرزمين ماوراءالنھر نيز گسترش دھند

                                            
٢
  ٢٠٣ص ، تاريخ سيستان، از پيام يعقوب ليث به عمار خارجی-  

 ۶٧۴ ص ١ افغانستان بعد از اس(م، ج - ٣

٤
  ٩٥ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ، ص -

 ٢٦٧ ص ٍش،١٣١٤چاپ ملک الشعرا بھار، تاريخ سيستان ،- ٥



  
 

 

  ٥تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال : يادښت

  »٦ .فراسوی آن برده می شد که تا آن زمان سابقه نداشته است کابل ووگرمی از راه زمينداور و زابلستان به 
 کار مھم ديگر يعقوب ليث ،تأمين حاکميت ملی وقطع ارسال باج وخراج سيستان وشھرھای بست و قندھار -٤

ی ميزان ماليات ھا.وغزنی و کابل وباميان وبلخ  وھرات وساير سرزمين ھای تحت قلمرو صفاری به خليفۀ بغداد بود
که با جبر وعنف ازمردم  سيستان ھرساله گرفته ميشد و به بغداد  ارسال ميگرديد،بقول يعقوبی به  ده ميليون درھم 

     .٧ميرسيد
  : نمونه ای ازعدالت  يعقوب ليث-٥

  در آنجا می نشست تا مردم عرض برای بارعام داشت که يعقوب چمنی  خضراء يا درشھرزرنج،قصر يعقوب 
  البی از عدالت و جتاريخ سيستان داستان  .داد دادخواھان می پرداخت ه ند و او بکن را بوی تقديم حال و شکوای خود

   . وھم کم نظيراستھم دلچسپ ين خضراء بياد می دھد که ارسيدگی يعقوب را در
مردی بديد به سر « ،روزی يعقوب در خضراء قصر خود برای بار عام نشسته بود: تاريخ سيستان مينويسد

 حال : اندر وقت حاجبی بفرستاد که آن مرد را پيش من آر، بياورد گفت،ک نشسته و سر به زانوی اندوه نھادهنسيکوی 
 ای ملک حال من صعب تر از آن است : گفت. فرمود تا مردمان برفتند،رملک فرمايد تا خالی کنندگوی ، گفت اگبر 

 ، دختر من فرود آيد از بام بی خواست من و از دختر سرھنگی از آن ملک ھر شب يا ھر دو شب بر.که بر توانم گفت
 چون ، اRباw چرا مرا نگفتی ؟ برو به خانه شوةقو  گفت Rحول وR.و ناجوانمردی ھمی کند و مرا با او طاقت نيست

مودست  چنانکه خدای فر،به پای خضراء مردی با سپر و شمشير بينی باتو بيايد و انصاف تو بستاندبيا او بيايد اينجا 
 مردی با سپر و شمشير آنجا بود با او برفت و به سرای او شد ، مرد برفت آن شب نيامد ديگر شب آمد.ناحفاظان را

تارکش بزد و بدونيم کرد و گفت بر يکی شمشير ،بکوی عبدQ حفص بدر پارس و آن سرھنگ اندر سرای آن مرد بود
 پدر نگاه کرد يعقوب بود .  بخورد، نان آورد، گفت نان آور. آب بخورد، آبم ده]:گفت[فروز چون بفروخت يچراغی ب

 باw العظيم که تابا من اين  سخن بگفتی نان و آب نخوردم و با خدای تعالی نذر : پس مرد را گفت .خود به نفس خود
    ٨ »...کرده بودم که ھيچ نخورم تا دل تو از اين شغل فارغ کنم 

داد مظلوم از ظالم، دوشبانه روز روزه گرفته بود تا آنکه آنشب بافارغ معلوم ميشود که يعقوب برای گرفتن 
  .کردن دل آن خانواده ازاين غصۀ بزرگ ، روزه اش را در حضور خانواده متضرر بازکرد

  

  :توجه به اموردينی -٦

با اينکه شب و روز يک لحظه از جنگ آسايش نداشت و تمام مدت دوران قدرت را بر پشت اسپ يعقوب 
: يعقوب  بگفتۀ مولف تاريخ سيستان،ھرگز از عبادت خدای غافل نبوداما ند و در واقع موزه از پای بيرون نکرد، گذار

  از اين جھت در تعمير »٩د اندر شبانه روز صد و ھفتاد رکعت نماز زيادت کردی از فرض و سنتاز باب تعُب« 
به پا افگندن شارستان  «توفيق او در  . ده است کوشا بو وترميم قIع وشارستانھا خيريه ھایبنای محلمساجد و

تعمير مسجدی در سيرجان و) صفر(بنای دومين منار مسجد آدينه زرنج از روی به کمک برادرش عمرو و ١٠»غزنين
  . نداری به ھمراه جھانگيری نشان ميدھدديو امثال آنھا بس عجيب و شگفت مينمايد وعIقه او را به کرمان 
 سال اول ھجری ، بارھبری رتبيل شاھان برھمنی در برابرلشکرھای اعراب مقاومت ٢٥٠ مردم کابل تا -٧

کردند وحاضر به پذيرش دين اسIم که دين رستگاری ودرستکاری و رسيدن به خدا وبھشت تبليغ ميشد، نميشدند، تا 
 ھجری دين ٢٥٨آنکه  يعقوب ليث قدرت را در سيستان بدست گرفت و اودرزمرۀ فتواحات خود توانست در سال 

اسIم را در کابل ولغمان تا مرزھای ھندوستان نشروپخش کند وتعدادی بت ھای زرين وسيمين ازمعابد بودائی  اين 
پس بايد مردم کابل بخاطرمشرف شدن به اسIم عزيز از يعقوب ليث ممنون .نواحی جمع نموده به دارالخIفه فرستد

  ومشکور باشند؟

  :د حال مردم کم درآمبه توجه  -٨

وران و کشاورزان و طبقات پائين   او به پيشه. درآمد را داشت  رعايت حال مردم ناتوان و کم ھميشه يعقوب
که کمتر از پنجصد درھم  را عطوفت و مھربانی مينگريست و  کسانيۀاجتماع که خود از ته آن برخاسته بود، بديد

 متمولين و مIکين بزرگ ھرگز ولی. ١١ .صدقه ھم ميداد به آنھا از دادن ماليات معاف کرده بود وحتی داشتند، آمددر

                                            
 ٢۵٢ص .  بوسورت، تاريخ سيستان-  ٦

   ۴۵۶افغانستان بعد از اس?م ، ص حبيبی، -١٠

 ٢٦٦ ، ٢٦٥ ص ، تاريخ سيستان- ٨

 ٢۶٣  تاريخ سيستان، ص- ٩

رتبيل را بکشت و پنجوائی بر خود بگرفت و از آنجا به غزنين آمد و زابلستان بگرفت « گرديزی در شرح فتوحات يعقوب ليث مينويسد که - ١٠
 نجاکه از سرازيرشدن سي(ب در شھرا̃ در تاريخ بيھقی نيز اين مطلب)  تھران١٣٢٧چاپ ١٣٩ص (»...و شارستان غزنين را بپا افگند

 .ه استامد̃ يادشده

 ٢۶٨ تاريخ سيستان، ص - ١١



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال : يادښت

از باب صدقه ھر روز، ھزار « ليث  بنا به گفته مؤلف تاريخ سيستان، يعقوب   در امان نبودند او از آسيب مصادرۀ 
 و ده ھزار و بيست ھزار و پنجاه. دينار ھمی داد و از باب جوانمردی و آزادگی ھرگز عطا کم از ھزار دينار نداد 

 » ١٢ .را  که نيز نزديک او آمده بوددھزار دينار و درم بسيار داد و پانصد ھزار دينار داد عبدQ بن زيا 
و چنانچه از کلمات کوتاه  يعقوب برای تأمين زندگانی لشکريان خود جايداد مردمان متمول را ضبط ميکرد 

آيد که درآمد ديوانی   برمی»  ١٣ . گاو گرد آيدپيه اندر شکم گنجشک نباشد، اندر شکم« :برادرش عمرو که گفته بود
  . آورد، نه از فقرا و ناتوانان را از متمولين و پولداران بدست می

  
  

  :مثالی از روش کارعمرو الليث-٩

  بگفته . »ھرگز ضعيف را نيازردی«کرد و ميبرادر را تعقيب وسياست عمرو برادر يعقوب و جانشين وی روش   
تر ضبط کرد و سياستی چنان پيش گرفت چنانکه  ت خراسان را ھرچه نيکوتر و تمام عمرو شغل امار«گرديزی 

  اقتدار عمرو مانند برادرش يعقوب ١٤ ».رائی بود ُعمرو بس ھوشيار و گرُبز و روشن. ھيچکس بر آنگونه نگرفته بود
 جنگی خويش پول داشته باساس شمشير تأمين ميشد و بدان جھت بود که عمرو مجبور ميگرديد برای پيشرفت پIنھای

پيه اندر شکم گنجشک «: داران تھيه ميديد و ميگفت ھا را از طريق ضبط اموال متمولين و پول عمرو اين پول. باشد
آورد و بقول بار  درمی» پولداران«را از شکم ) ھا پول(ھا    و بنابرين وی اين پيه١٥ ».نباشد، اندر شکم گاو گرد آيد

   ١٦ .تم بسيارمنظم اقتصادی اداره ميشد،می انباشتايکه باسيس تولد، درخزينه
 امر داد نام خليفه را از خطبه براندازند و در عوض عمرو نخستين پادشاھی بود که امرتاريخ  اشاره ميکند که 

نام خودش را بر منبرھا ذکر کنند، دستگاه خIفت حکم تکفير و لعن او را صادر کرد و ھدايت داد در منابر خراسان 
  ١٧. نفرين کنندوی را
  در باره سياست .»١٨ خراسان از ديرباز چون عمرو فرمانروای ماھر و زرنگ نديده بود«به عقيده ابن خلکان  

 عبور ميکردند که شاخه ھای پر یاداری عمرو گفته اند که باری سپاه عمرو از يکی از کوچه باغ ھای نيشاپور در حال
 عمرو بيکی از افراد خود دستور داد تا ببيند کدام يک از سپاھيان او دست از سيب از ديوار باغ در کوچه خميده بود،

 سپاھيان از کوچه باغ گذشتند اما ھيچ د ستی بسوی سيبھا .دراز ميکند و سيبی از درخت ميکند و بعد به او اطIع بدھد
  . عمرو ازين نظم لشکريان شادمان گشت .دراز نشد

 کودکی از داخل يک باغ توجه او را به خود ۀ گردش بيرون شد، گريدر ھمان نيشاپور گويند عمرو روزی به
 عمرو پيش رفت و ديد که کودک از مادرش ميخواھد تا سيبی به او بدھد ، اما مادر زير بار کودک نمی .جلب کرد 

جواب د؟ مادرکودک که عمرو را نمی شناخت، ي دريغ ميکنتد  چرا از دادن سيب به کودکيعمرو از مادر  پرس. رود
 سيبی ش به کودکدداد که تا ھنوز مامورين ماليات اين ميوه ھا را نديده و مالياتش را تعيين ننموده اند بنابرين نميتوان

   ١٩ . از باغ ھای ميوه  ماليات گرفته نشود منبعدد تااعمرو از متانت اين مادر مسرور شد و دستورد. بدھد
اش پنجصد   نيز بوده است چنانکه او ھم در دوره حکمروايیھمان روح تقوی و خداپرستی در برادر او عمرو 

کرد و از جمله مسجد جامع شيراز را ساخت و مسجد جيرفت را بنا کرد که ) کاروان سرای(مناره مسجد و ھزار رباط 
   ٢٠. معروف است ھر شب ھزار شمع در شبستان آن افروخته ميشده است

فيد وعام المنفعه نبودند ومردم آن را نمی پسنديدند که آقای جھانی آيا اين ھمه کارھا از نظراجتماعی  کارھای م
 .ميفرمايند که آنھا ھيچ کار مثبتی جزجنگ برای توسعه قلمروخود  وغارت خزانه ھا وازدياد برده ھا نکرده اند

عمای  ، در بارۀ عملکرد دولتمردان ورھبران وز٢١درعين حال،بايد متوجه بود که نميتوان با معيارھای قرن 
چندين  قرن قبل از امروز بدرستی قضاوت کرد، زيرا ،بسياری از اعمالی که امروز ما به آن به نظر بداخIقی و غير 
  انسانی مينگريم، وآنرا نقض صريح حقوق بشر ميدانيم،در گذشته ھای تاريخی، بنابر ذھنيت عامه وھمان عصر، بجا و 

  .روا  ومشروع ارزيابی ميشده اند
  ٢٠١٤  /١/١پايان 

  

                                            
 ۶٣ تاريخ سيستان، ص - ١٢

 ٨۶ تاريخ سيستان، ص - ١٣

 )١ ح ٢۶٣بحواله تاريخ سيستان ص  (١٧٠، ص ٧ ابن اثير الکامل، ج - ١٤

 ٢۶٨ تاريخ سيستان، ص - ١٥

  ببعد،٧۶ص ، تاريخ اجتماعی و سياسی آسيای مرکزی، ترجمه پوھاند زھما ۴٧۵ ص ١ بار تولد، ترکستاننامه، ج - ١٦

  .٨١ھما ، ص   بار تولد ، تاريخ سياسی و اجتماعی آسيای مرکزی ترجمه ز - ١٧

  شماره اول و دوم٥٠ ، ص ١٣٤٦سال   لشکريان صفاری از بوسورت ، ترجمه ھمايون ، مجله آريانا - ١٨

 )زيرنام عمروليث ديده شود...( اخ(ق ناصری،ص - ١٩

 ٢٩٩ يعقوب ليث، ص- ٢٠


