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 ۲۰1۱۱۰1۱۰۲          عبدالباري جهاني
 

 مکثې بر مضمون پالوچان و عیاران آقای سیستاني
 

اشته بودند، مطالعه نمودم و ازینکه گریخي آقای سیستاني را، که در جواب مقاله اینجانب نمضمون پر محتوای تا  
ولي بنده هیچ وقت پالوچ وعیار را یکي ندانسته و حتی . زارمگمتوجه مسأله پالوچ و عیار نموده اند سپاس مرا

اشته ام که چون آنها در بحث یعقوب بن اللیث و گریخي استادان سابق نبلکه در ارتباط با متون تا   .مقایسه ننموده ام
. اشته شودگاند الزم می افتد که درباره عیاران هم چیزي ن عیاران از کاکه کابل و ښه ځوان کندهار یاد آوري نموده

به این ترتیب یازده فقره ایکه آقای سیستاني در مقایسه پایلوچ و عیار آورده اند، به نظر بنده، معلومات بسیار 
یکي ر محترم سیستاني با مقایسه نمودن ویا گا. یردگارزشمند است ولې با مضمون اینجانب، متأسفانه، رابطه نمی

دانستن عیار و پالوچ یا جوان یا ښه ځوان، که ما در قندهار تنها پایلوچ داشته ایم و ازقشری بنام ځوان یا ښه ځوان 
ولیتهیچوقت نشنیده ایم، و به  فته میتوانم که جمعیت و یا اشخاصې مربوط به چنین قشر هیچوقت موجود گ  مسو 

مرحوم غبار در . ر متن مرحوم غبار به رشته تحریر بیاورندنبوده اند، مخالف باشند بایست که اعتراضیه خودرا ب
ارند که دولت غزنوي برای محو قطعي این فرقه سعی زیاد نمود، ولی اینان بکلي منقرض نشدند، گبحث عیاران مین

ر و کوچکتری در افغانستان باقي گروه با شکل دیگیز خان رسید و مملکت را زیر و زبر نمود، با آنهم این گتا چن
افغانستان در مسیر ... ) این ها در کابل با عنوان کاکه و در قندهار با عنوان جوان تا قرن بیستم عمر نمودند. ماند

اینکه دولت غزنوي در کجا و چه وقت برای محو نمودن عیاران سعی نموده اند، موضوع بحث ( ۰۰تاریخ ص 
مه حرکت عیاران دانسته اند، که، به اصطالح و مانیست ولی مرحوم غبار، با صراحت تمام، کاکه و جوان را ادا

( همانجا.) فهم خودشان، حرکت سیاسي بود که علیه سلطه خارجي و فشار طبقه مالک و دولت در مبارزه شدند
اینکه سلطه خارجی و مبارزه بر ضد طبقه مالک و دولت، دوازده صد سال پیش از امروز، چه مفهومي توان 

ان گرخین و نویسنده فته ام که عیاران، برخالف ادعاهای مو  گلی من به صراحت داشت، موضوع بحث مانیست، و
 .ما، مالیکه نبوده اند

ر بچه گلیث رو» . ریخ عیاران تقریبا همه بر افسانه ها استوار است و ما نباید از روی افسانه ها قضاوت نماییمتا  
اما درآن . ح ورزي و عیاري و راهزني افتادری ملتفت نشدو بسالگچون در خود نخوتي می دید برو. سیستاني بود

 ۰۷۰زیده ص گتاریخ ) «ي نبردي و بودي که بعضي باز داديگراه طریق انصاف سپردی و مال کس بیکبار
ر افسانه هم نباشد، دزدي و راهزني را میتوان به شکلي از اشکال توجیه گایا این بیش از افسانه میتوان بود؟ و ا

بن نصر بن رافع بن لیث بن نصر بن سیار که والی سیستان بود، ببرید و مالی بی قیاس  شبی خزانهء درهم»نمود؟ 
حق نمک پیش او بر . نمک بود: برداشت وزبان امتحان بدو زد. وهری کردگتصور . پس چیزی شفاف یافت. برد

 همانجا« ذاشت و برفتگقبض مال غالب آمد و مال ب
ر باور میکنید و قضاوت گشما ا. ي عیاران پراز همین قسم افسانه هاستگآیا میتوان این افسانه را باور کرد؟ زند

ریخی تان برآنها بناء مینهید اختیارتان، ولی من در باره عیاران چندان صحبتي ننموده و بصورت مشخص های تا  
آنهارا، . ام ترین پیشوایان آنها، یعقوب بن اللیث و عمرو بن اللیث، که به قدرت رسیدند صحبت نمودهگدر باره بزر

پس از به قدرت رسیدن، با سایر پادشاهان مقایسه نموده و چندان تفاوتي بین استبداد صفاري ها و سایر سالطین دیده 
یعقوب نیز با همین مایه مردم برفت و با ایشان غدر کرد و تمامت را بکشت و با لشکر بر سر ... » . نتوانستم

بعد از دوسال بر ملک . رفتگکار سیستان بر او قرار . ذارنیدگا بتیغ کابلیان تاخت و ازایشان شش هزار آدمی ر
 ۰۷1زیده صگتاریخ « هري مستولي شد

باندک زمانی والیت سیستان و خراسان و طخارستان و فارس را ... » اردگحبیب السیر درباره یعقوب بن اللیث مین
زیده هریک را چماقي زرین عنایت نمود و گر بربحیز تسخیر در آورد و او در ایام اقتدار از سپاه خود هزار سوا

ر چماقهای سیمین داد و ایشان آنهارا در اعیاد و روزهای طوی بر دوش می نهادند و درنظر مردم گبهزار دی
حیبب السیر جلد دوم « ...صورت شوکت و عظمت خودرا جلوه میدادند و اکثر اسبان سپاهیان یعقوب ملک اوبود

یعقوب مدت ده سال پادشاهي کرد و هرجا که نشان مالی یافت بظلم و » اردگه مینزیدگصاحب تاریخ   ۰۱۳ص 
و ازباب جوانمردي و ... » اردگصاحب تاریخ سیستان مین  ۰۷۲ص « مالهای جهان برو جمع شد. زور بستد
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ر دینار و ز عطا کم از هزار دینار و صد دینار و ده هزار دینار و بیست هزار و پنجاه هزار و صد هزاگي هرگآزاد
 .درم بسیار داد؛ و پانصد هزار دینار داد عبادهلل بن زیار را هزار هزار درم که نزدیک او آمد

اینکه به روایت روضته الصفا در یک لشکر کشی که یعقوب لجوجانه میخواست به پیش برود و تقریبا چهل هزار 
 .بیجای یعقوب شدند به هر صورتردیدند و قرباني انتقام جویی گعسکر او به اثر سرما و باران تلف 

یریم که سیستان، دوازده صد سال پیش از امروز، خاک ما بود و یعقوب، منحیث قهرمان ملي ما، بر ضد سلطه گ
آیا کابل، هرات، بلخ، قندهار و سایر شهرهاییکه در زیر سم اسبان یعقوب و . خارجي و دولت مالک مبارزه مینمود

قتل عام میشدند، وطنداران  گشیدند و شش هزار تن از کابلي ها در نتیجه یک جنعمرو پایمال میشدند و رنج میک
 . ما نبودند

اشته ام که هدف آنها گمن در مضمون خود در باره یعقوب و عمرو، که برجسته ترین نماینده های عیاران هستند، ن
یره نمودن خزاین و زیر سیطره ازین همه فتوحات، مانند سایر سالطین و مستبدین، فقط و فقط بدست آوردن و ذخ

. ر با چماق های سیمین داشتگهزار غالم با چماق های زرین و هزار دی. ران بودگآوردن شهرها و زمین های دی
یعقوب این . یعقوب بن اللیث به صد ها هزار دینار را، که به عطایا میداد، از کجا میاورد. این ها ازکجا آمده بودند

بلکه از پایمال نمودن، ویران !! ري ونه از رهزني های جوانمردانهگهر را نه از روییهمه دینار، خزاین و جوا
 . شودن شهرهای مردم هم کیش و همزبان بدست اورده و ذخیره نموده بودگنمودن و 

 

 زر نبارید زاسمان بر سرش  شت سیم و زرشگآنکه افزون 
 پدرش یا خودش دزد بود و یا  الـرد این سیمین و مـجا کـاز ک

 

معلومات ما، قسمیکه در باره عیاران بر افسانه ها استوار هستند، در باره یعقوب بن اللیث و عمرو بن اللیث اندک 
تواریخ، در دوره قدرت چیزی کم چهل ساله این دو برادر، تنها از لشکرکشي ها و فتوحات اطالع میدهند، که . است

این دوبرادر، که ما آنها را مدافع ازادي و . شته اندگناه گدم بیطبعا سبب ویراني شهرها و قصبات و کشته شدن مر
، زمین های زراعتی و خانه این منطقه در برباد نمودن شهرها دشمن مالکان و دولت مینامیم، شاید از سایر فاتحین

ویا گه اند که آقای سیستاني از مضمون من در باره عیاران چنین استنباط نمود. های مردم رول زیاد تر داشته باشند
حاالنکه جان مطلب من ثابت نمودن این نکته است که چندان فرقی . من با عیاران و صفاریان کدام خصومت دارم

میان سایر مستبدین منطقه و برادران صفاري موجود نیست، و به سختي میتوان آنها را مبارزین بر ضد سلطه 
 .خارجي و طبقه مالک خواند

ریخی استفاده مینمایندو ولی جناب شان، وقتي دلشان خواسته که جهاني از منابع ضعیف تا  آقای سیستاني میفرمایند 
ریخ مرحوم غبار، که یازده قرن بعد از وفات برادران صفاري به رشته تحریر امده، باشند، در بحث صفاریان از تا  

اوال منابعیکه من .  ه مینمایندسیستان، مستشرق بوسورت، استفاد تا ریخو افغانستان بعد ازاسالم، مرحوم حبیبي و 
اران ما ازان استفاده بعمل اورده اند، و این منابع گن تا ریخفته نمیشوند و اکثریت گازآن استفاده نموده ام ضعیف 

ي کالً و یا قسماً بر منابع قوي استوار میباشند و ثانیا منابع قوییکه اقای سیستاني به استفاده از آنها  تا ریخضعیف 
ي و خاصتا استناد تا ریخاري، تحلیل وقایع گن  تا ریخزند، اکثراً پر از افسانه هاست که کمتر به درد مباهات میور

 . نمودن میخورند
رفتن برده و کنیز گیزه لشکرکشي های یعقوب بن اللیث و عمرو را جمع نمودن زر و مال و گآقای سیستاني ان

این البته در صورتي میبود که . عده بهشت میدادندویند که به عساکر خود در صورت کشته شدن وگمیدانند و می
ولی میبینیم که تمام حمالت یعقوب و عمرو در سرزمین های مسلمانان . یعقوب حمله به سرزمین های کفار میکرد

یزه این حمالت تنها گان. رفته و مسله غازي شدن و شهید شدن اصال مطرح شده نمیتواندگخراسان و فارس صورت 
البته در شرایط دوازده قرن پیش هیچ . ودن سیم و زر، غالم و کنیز و ازدیاد قدرت و قلمرو بودو تنها جمع نم

ما تنها میخواهیم . سلطاني نبود، که در صورت استطاعت، دست به فتوحات و ادم کشي های بیمورد نزده باشد
 . نبود دوییم که فرقی میان یعقوب و عمرو و سایر مستبدین موجوگب

و پرچم . یعقوب بن اللیث را مرد آزادی خواهی میداند که سیستان را از سلطه اعراب رهایی بخشید آقای سیستاني
اه خالفت بغداد به اهتزاز در آورد و قصد کرد تا دست گاستقالل و حریت عجم را در برابر سلطه دونیم قرنه دست

تا آخرین رمق حیات خود و عمرو تا  ولی میبینیم که یعقوب. خالفت عباسي را از امپراطوري صفاري کوتاه سازد
رفتار امدن به دست اسماعیل ساماني از فتوحات و لشکرکشي ها دست نکشیدند و یعقوب قصد گشکست خوردن و 
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رفتن به آزادي سیستان و سرزمین ما چه ربطی گنمی دانیم که این فتوحات و حتی بغداد . اد نموده بوددرفتن بغگ
 .میتواند داشته باشد

ویا کودکي گویند که کاش جهاني، که گي چندین ساله خود را برخ ما میکشند و میگتاني زحمات نویسندآقای سیس
ی نجات تا ریخویا خود را بدین وسیله از انحرافات گبیش نیست، آثار پر محتوای جناب شانرا مطالعه مینمود و 

ی در اختیار تا ریخر منابع قوي گیم، اکشورم به مطالعه و ریسرچ ضرورت احساس نما تا ریخر در باره گمن ا. میداد
 . ي دارم که مرا از ضرورت مطالعه آثار سیستاني صاحب میرهاندتا ریخنداشته باشم، منابع ضعیف 

آقای سیستاني به استناد به منابع قوي خود از عدالت یعقوب بن اللیث سخن به میان آورده و مینویسند که یعقوب 
خودرا به شمشیر  گان او شب ها به خانه او میاید، رفت و سرهنگز سرهنهمرای کسیکه ادعا مینمود که یکي ا

ایا به این یک اقدام میتوان خون شش هزار عسکر کابل را، که به امر . یریم که این افسانه راست باشدگ. هالک نمود
. معاف نمود و یا عمر بن اللیث به سبب امانت کاري یک پیرزن مالیات باغ اورا. او قتل عام شدند معاف نمود

ي راست باشد آیا میتوان به این یک اقدام و یا به اساس دینداری یعقوب، که برای توشه تا ریخیریم که این افسانه گ
آخرت خود مینمود، خون چهل هزار عسکری را که قرباني لجاجت یعقوب شدند، به این برادران جوانمرد معاف 

رو بوده اند که مرتکب جنایات و قساوت های شنیعتر شده اند، ولی البته مستبدینی قبل و بعد از یعقوب و عم. نمود
وییم که فرق میان این دو برادر جوانمرد و سایر مستبدین بسیار اندک گسخن اینجا از پرنسیپ است و ما میخواهیم ب

از هردو به  ی نمینمایند وتا ریخی را با افسانه ها و قصه های تا ریخآقای سیستاني فرق میان وقایع و حقایق . است
حاالنکه منابع قوي، به اطالح سیستاني صاحب، پر ازهیمن قسم افسانه هاست که به . یک طریق استفاده میورزند

اري عصري آنقدر ها به گن تا ریخی کمک میکند و لي در تا ریخخواندن میارزد و بعضا در تحلیل اعصار و وقایع 
 .رفتگبسیار باید کار درد نمیخورند و در استناد نمودن به آن از احتیاط 

یازده صفاتي را که محترم سیستاني صاحب به عیاران نسبت داده اند، کامالً متکي بر افسانه ها میباشند، یقین دارم 
اري به درد قرن بیست گکه بعضاً محصول ذهن خودشان میباشند و شاید متکي بر کدام اثر هم نباشند، و افسانه ن

سیستاني صاحب در شماره هشتم مقاله خود حماقت خوانده اند، مرحوم غبار آنرا و صفتي را که . ویکم نه میخورد
یرم که گ. به کاکه ها، که دوام عیارانش میخوانند، نسبت میدهد و ادعا دارند که آنها مانند اسپان خودرا نعل میزدند

. رفته ایمگرا زیر نطر  این تمام صفات در حق عیاران صدق کند، ما دوره قدرت دو برادر عیار، یعقوب و عمرو،
عیارانیکه که طبق صفات منسوب به آنها از حقوق مظلومان دفاع مینمودند و حقوق مردم سیستان و زابلستان را از 
. مستبدین خارجي میطلبیدند، بین اجرأت و عملیات آنها و مستبدین قبل از آنها و بعد ازآنها کدام تفاوتي را ندیده ایم

ر در زمینه بحث گمن ا. افغانستان هستند و در حق آنها به هیچ نوع تقدس قایل نیستم تا ریخزء نزد من این دوبرادر ج
کاني و دارو دسته شان را ادم های یاد اور شده ام، حبیب هللا کلبر یعقوب و عمرو از حبیب هللا کلکاني و نادر افشار 

و دزدي های خود، در منطقه خود با بعضی مردم حبیب هللا کلکاني، که شاید در دوره راهزني . جنایتکار خوانده ام
من تقریبا بیست سال قبل در . راهزن بود که به پادشاهي رسید جوانمردي ها کرده باشد، مانند یعقوب بن اللیث یک

اشته ام، که مستند ترین مضامین وقت گمضموني را ن( د سقاو زوی که د خراسان عیار) باره حبیب هللا کلکاني
از فحوای مضمون سیستاني . بدست بیاورندآنالین ستاني میتواند آنرا از ارشیف افغان جرمن هست و آقای سی

. صاحب چنین مستفاد میشود که مرا به جانب داري از حبیب هللا کلکاني متهم میسازد حاالنکه این نه میتواند باشد
ي به تا ریخاستناد متون  هفرق مابین من و سیستاني صاحب اینست که آنها به تقدس صفاری ها قایل هستند و من ب

ر حبیب هللا کلکاني در دوره حکومت نه ماهه اش مرتکب جنایات شده است، یعقوب و گا. تقدس آنها قایل نیستم
عمرو در دوره قدرت چیزی کم چهل ساله اش، که نسبت به بچه سقاو هزار بار مقتدرتر بودند، هزار ها جنایات را 

رکشي های بیمورد در اختیار ها چند مثال ادم کشي ها، زر اندوزي ها و لشکمرتکب شده اند، که متاسفانه ما تن
ي، که سیستاني صاحب از آنها استفاده بعمل اورده اند، هم چندان معلومات بیشتر ازین در تا ریخو منابع قوي  داریم

 .ذارندگاختیار ما نمی
را کمتراز میرویس نیکه و احمد شاه بابا نمیداند  آقای سیستاني میفرمایند که مقام یعقوب بن اللیث و بردار او عمرو

من، متاسفانه چون از . و به نام و کارنامه های شان همانقدر مینازد که به کارنامه های خوب احمدشاه دراني میبالد
ی استفاده مینمایم، در منابع خود در باره دزدي ها و رهزني های میرویس نیکه و احمدشاه تا ریخمنابع ضعیف 

ه بدارند، که به ئي دراین باره یافته باشند و ارار سیستاني صاحب در منابع قوي خود چیزگا. ي چیزي نیافتمابدال
ثانیا . ذاشته باشندگاساس ان این دو برادر جوانمرد را با میرویس نیکه و احمد شاه ابدالي مقایسه بتوانیم، بر ما منت 

مانم گصادي و سیاسي قرن نهم میالدي با شرایط قرن هژده میالدي باقای سیستاني باید بدانند که شرایط اجتماعي، اقت
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که  ردیدند با شرایطیگکه موجب به وجود آمدن و به قدرت رسیدن دو برادر جوانمرد  شرایطی. فرقي داشته باشند
کمی از  یتا ریخاشتن مضامین گبایست در ن. میرویس نیکه و احمد شاه ابدالي را به وجود آوردند تفاوت بسیار دارد

 .احساسات بکاهیم
اشتن و انتقاد نمودن از استعمال کلمات توهین گدر اخیر باید از آقای سیستاني خواهش نمایم که در وقت مضمون ن

عیاران و صفاریان خویش و قوم کسی نیستند که نوشتن در باره آنها سیستاني صاحب را چنان . آمیز بپرهیزند
استعمال نمایند و بنویسند که هر ادم بیسواد و باسواد نمیداند که عیار یعنی غضبناک سازد، که کلمات توهین آمیز 

من درحالیکه هیچ وخت ادعای سواد نه نموده ام و هیچ وقت این ادعا را نخواهم کرد که . چي و مرامش کدامست
یکند شاید، به ولې انقدر ها که سیستاني صاحب تصور م. ردان سیستاني صاحب خواهم رسیدگنعوذ باهلل به پای شا

، که در افغانستان بودم، 1۰۹۰تا  1۰۷۱من از سالهای . ه هم نباشیمگه و لوگاصطالح کوچه و بازار، در زمره ل
آثار  سیمینار بین المللي در سیمینار بین المللي پیر روشان،. جوان ترین عضو پنج سیمینار علمي بین المللي بودم

ار بین المللی خوشحال خان، سیمینار بین المللي میا فقیرهللا جالل ابادي، چاپ شده پښتو در دو صد سال اخیر، سیمین
ینشټرن، کالوس فردیناند، دوریانکوف، حیدر علی یوف، عثمانوف، عبدالقادر گسیمینیار بین المللی ابن سینا، که مار

ها علمای خارجي و داخلي  و ده بدالقادر، مولنا عبدالقدوس قاسميما نیازوف، ډاکټر شاه حسیني، خدیو جم، مولنا ع
در آن سالها کسی اسم سیستاني . اشته خود خود دفاع نموده امگعضویت آنرا داشتند اشتراک ورزیده و از مضامین ن

از هیچیک از استادانیکه در .ان این سیمینار ها تشریف نداشتند گصاحب را نه شنیده بود و حتی در زمره شنونده 
کشور ټیکه  تا ریخاشتن مضمون در باره گیعني ن. بودند اسم سیستاني را نشنیده امآن سیمینار ها اشتراک ورزیده 

ولی من . ي کشور از هر جانب تفاوت داردتا ریخطرز دید من و آقای سیستاني در باره وقایع . داري کسی نیست
دارم که از  هیچ وقت در باره مقاله یا کتاب سیستاني صاحب چیزي نخواهم نوشت و از سیستاني صاحب هم توقع

کسانیکه شخصیت و حیثیت خودرا دوست . توهین نمودن کسانیکه به او هیچ وقت بی احترامي نه نموده اند بپرهیزند
ر باز هم گبه حیث یک وطندار، خواهش من این خواهد بود که ا. ارندزگران ارج میگبه شخصیت و حیثیت دیدارند 
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