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  ٥ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ ه دغه پتهپ.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٣/ ٢١/٨                                         کانديد اکادميسين سيستانی                                            

  

  عياران،کيھا وازکجا بودند؟

  مرام ومقصد شان چی بود؟

  ؟کدام است شان کارنامھای

  

 مورد ھموطنی بنام عبدا(حد سرتيپ ضمن ايميلی از من خواسته بود تا در 
عياران يا جوانمردان برای جوانان داخل کشورمعلوماتی ارائه کنم، من به جواب 

 به پاسخ ايشان خواھم پرداخت واينک طبق وعده   بزودیايشان نوشتم که 
 ونقش شان در جلوگيری از ظلم  مورد اين قشرمھمی اجتماعیمطالبی را که در

اھم آورده ام درچند بخش   فرشھرھای خراسان درواجحاف زورمندان برمظلومان
  ٢٠١٣/ ٢٠/٨ سيستانی       .به خوانندگان وجوانان وطن تقديم ميکنم

  

  :مقدمه

قشر مھمی از جامعه  ، طاھريان، صفاريان و سامانيان وغزنويان و سلجوقيان، مویدر دوره ھای حکومت ا
کشاورزانی که زمين خود را از  ،در دوران حکومات مذکور . تشکيل ميدادند» جوانمردان«يا»   عياران«شھری را 

قشرفرو دست  وند  آورد می به شھرھا رو،رونقی نداشت در دھات پيشۀ آنھا دست داده بودند و يا پيشه ورانی که 

، درصفوف  اجتماعی واقتصادی وفرھنگی شھرھا و برخی از آنھا با تاثيرپذيری از اوضاع را تشکيل می دادندشھری 

  .که با از جان گذشتگی حق  مظلومان را از ظالمان و زورمندان ميگرفتند   آمدندعياران يا جوانمردان درمی

بست وقندھار ھستان و سيستان وق بلخ، مرو، ھرات، :مانند وسيستان  خراسان شھرھایدراز ھمان اوايل اس=م،

گيری،   ی، کشتیباز  جوانان غيور و پرشور و ع=قمند به پھلوانی، چوگان ،  آن شھرھا  اطرافوغزنه  وکابل و

آرائی و غيره ، دست به تشکل سازمانھای پنھانی  زدند که بمثابه احزاب   بازی و معرکه  اندازی، تيغ  شبروی، کمند

يا مقابله ( دسته ھای مسلح برای جھاد با کفار  در آغاز از اين گروه  .حساب گرفته متشکل امروزی ميتوان آنرا ب

تشکي=ت اين گروه ف و اھدابعد ھا در . ميگفتند» المطوعه «آمد که آنرا  د می بوجو) حکومت باظلم و اجحاف عمال 
داشت  وداود طلب خاص وصاحب تشکي=ت ومقرراتی گرديدند که ورود در حلقۀ شان  شرايطی  تحولی رونما شد

عياران  وديگر خصوصيات شرايط اين . تا در صف عياران قرار ميگرفتمی بود  آن شرايط  واجدعضويت می بايد

  :را در زير مطالعه ميکنيم

  

  :عيار و اصل عياریکلمۀ  معنی

پذيرفتنی جالب و مرحوم بھار، در مورد اصل عيار پيشگی و ريشه آن نظريات خراسانمحقق دانشمند و دقيق  
 در لغت عرب ريشه و اصلی برای خود ندارد و در لغات عربی ھم معنی درستی برای: »عيار«: مينويسندارائه کرده 

 و نيز گويند کسيکه .عيار کسی است که بسيار بيايد و برود و صاحب ذکاوت تيز باشد: گويند. اين لغت نشده است
و اين تعبيرھا از نبودن اصل و ريشه حقيقی اين لغت در زبان عربی حکايت ميکند و . بسيار گردش کند و چا(ک باشد

که » يار«پھلوی باشد به معنی » اييار«خوذ باشد، و اصل آن معرب و از فارسی ما» ارّيَع«چنين بنظرميرسد که کلمه 
 و در » ای يار« و » ای وار« بوده است و بعدھا » ادی وار« قديم پھلویل اين لغت دراصاست و » رفيق«عربی آن 
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  ١».شده است» يار«زبان فارسی 

اند، از قول بيھقی شاھد   يشهاز يک ر» يار«و » اييار«و » عيار«دانشمند مذکور در اثبات اين نظر که لغت  

فرياد » يار يار«غ=مان مسعود که درحرب دندانقان گريخته و بسلجوقيان پيوسته بودند، در حين جنگ : گويدميآورده، 

 ٢.ميزدند و بدينگونه غ=مان و بيشترلشکريان آن عھد در رديف عياران بودند

 درخراسان زمين عنوان خاصی  عيار پيشگیعيار و«:بھار در مورد مسلک عياری و عيار پيشگی ميگويند

ھا دارای  اند و در شھرھای بزرگ اين سازمان  ھايی داشته داشته است و عياران مانند احزاب سياسی امروز، سازمان
 خاص داشته و آداب و رسوم آنان مخصوص بخودشان بوده است و اصل ۀکه جام» سرھنگ«اند بنام   سای بودهؤر

 بوده و از جان گذشتگی و فداکاری در راه دوست و طلب حق و جستجوی حقيقت و ترک »جوانمردی«کارشان به 

ع=قگی به اصول يا فروع  ًتعصب و دستگيری از خلق وحمايت از مظلوم و عدم انديشه از مرگ و قتل و احيانا بی

 . ديانات و مذاھب و غيره نيز در اين فرقه شھرت داشته است

ی از اين قوم نداريم ولی در خراسان و سيستان و ماوراءالنھر خبر عياران در ب=دعرب جز در بغداد خبر 

عباس تا قرن پنجم و ششم ھجری در بغداد و ايران زياد نام عياران  بسيار شنيده ميشود، خاصه بعد از خ=فت بنی

حزب  يا »فتيان«تجمعي. اند و جامه عياران پوشيده اند  وبعضی خلفای عباسی باين فرقه متمايل بوده بگوش ميرسد

  ٣ ».درواقع نوع اص=ح شده اين سازمان بوده است» فتوت«

ميخواندند واين نکته نيزمؤيد گمان مرحوم بھار است » برادر« عياران يک ديگر خودرا «بگفته دکتر خانلری،  
اين مورد به کار نيزگاھی در» رفيق«کلمه . ندنسته افارسی می دا» يار«پھلوی و » اييار«راھمان » ارّعي«که کلمه 

   ٤ .است» يار«ميرود که خود معادل کلمه 

   

 :سازمان عياران

. ھا و اقشار پراھميت خراسان قرون وسطی بودند اند از فرقه  نيز ياد شده٥»جوانمردان« که بعنوان عياران 
ضرجوابی، پاکی، صداقت، رازداری، محبت، فداکاری، دستگيری از مستمندان، شکيبائی و تحمل، حاداشتن صفات 

شناسی، استواری در رفاقت و دوستی و سختگيری در دشمنی، پابندی بعھد و ميثاق، شبگردی، چا(کی   نمک
  ٦.را بھم پيوند ميزد و مرتبط ميساختن آآعضای بود که فرقه  اين از خصوصيات برجستۀ وچستی و نظاير اينھا 

ته ناراضی از اوضاع اجتماعی وبيداد حکام متمول، ًظاھرا بغداد، مرکز خ=فت نيز در تشکل و پيدايش اين دس  

از خراسان زمين عقب نبوده است چنانکه در اواخرقرن دوم ھجری، امين برای کسب قدرت و تکيه بر مسند خ=فت، 

و ھرچه . مون و لشکر خراسان استفاده اعظمی نمودأی اين فرقه، يعنی عياران بر ضد مجوئ از نيروی جنگی و معرکه
چون خزانه او ازنقود و آستانه او از جنود خالی گشت، آ(ت وادوات «داشت صرف جنگ کرد و سرانجام در خزانه 

امتعه و اقمشه نفيسه را به نيمه فروخته و بعياران و لوندان ميداد، تا بدفع . زرين و سيمين را آب کرد و سکه زد
  ٧» .اھل خراسان قيام نمايند

   وصدفھا درگردن داشتند ر بغدادی با تنھای برھنه در حاليکه زنگھابگفته مسعودی درين جنگ پنج ھزار عيا

  ٨. جنگيدند ھا در دست، با لشکريان طاھرپوشنگی با مھارت می وف=خن وسنگ

ھای منظم عياران رسم برين بود که، ھر ده تن عيار يک نفر سرپرست داشت که  در تشکي=ت و سازمان 

و ھر ده ) سرھنگ(»قايد«داشت و ھرده نفر نقيب يک » نقيب« يک ناميده ميشد و ھر ده تن عريف،» عريف«

                                            
  ٢٨٩- ٢٨٨، ص ١٣٢۴الحکايات و لوامع الروايات ،چاپ   بھار، منتخب جوامع-  ١

  ٢٨٩- ٢٨٨الحکايات و لوامع الروايات ، ص   بھار، منتخب جوامع-  ٢

  ٢٩٠صالحکايات و لوامع الروايات  ،  بھار، منتخب جوامع-  ٣

 ۴٣تانی پاريزی، يعقوب ليث ،صباس -  ٤

 ٩۵،٢٢٠ ص ٢ ج ١٧٠ص ١ سمک عيار،چاپ دکترخانلری، جلد- ٥

  ١٣۵٣ ببعد چاپ٢۵٢ ص ٢ خواندمير، حبيب السير،ج -  ٦

 ۴٠۴-۴٠٣ ص ٢مروج الذھب مسعودی ترجمه ابوالقاسم پاينده ج :  و نيز رک۶١١ حبيبی، افغانستان بعد از اسSم ص -  ٧

  ۴۶نوشته داکتر باستانی پاريزی ص» يعقوب ليث« مقايسه شود با ٢ ج ۴٠٣ ، ص  مسعودی، مروج الذھب-  ٨
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در شمار سرکردگان و رھبران  ٩.بود رحکم سپاھسا]ر میداشت که شخص اخير الذکر د» امير«سرھنگ يک 

ًنيز نام برده شده که ظاھرا در حکم رھبران درجه اول و آموزگاران » استاد«و» پير«و » پدرعھد«عياران، از 

 ١٠.اند  ف مھم داشتهنخستين موق

خوانده ميشد که اطاعت او برھمه عياران فرض » استاد «سردسته جوانمردانبنابر کتاب سمک عيار،  

که ناگاه سواری پيداشد کھل،  می گفتند بزاز نشسته بود و سخنی چند به دکان خواجه سعد» خورشيدشاه«يکروز «.:بود

 شاه ازخواجه سعد خورشيد.  روان شده، ھيبتی از ايشان می آمدوپياده ای چند چا]ک ومردانه درپيش اين مرد کھل

  که من مثل اين مردم نديده ام؟ اين پيادگان کيانند چه کس است؟ و که اين سوار بزاز پرسيد
 

پوش  ھراست وآن جوان نمدش اين سرجوانمردان و يل زورمی گوينداين سوارکھل را شغال پ: گفت خواجه سعد 

پسرخوانده شغال پيل زور است،  خوانند وسمک عيار است و او را سرعيارانارفروبرده، که خنجرھا دريمين ويس

    ١١».واين ديگران رفيقان ايشانند

ای استاد، شاھزاده را : گفتسمک «. است» ای استاد«خطاب سمک عياربه شغال پيل زور ھمه جاعبارت 

 ١٣» ست؟ای استاد، دخترشاه را گوينده ای ھ: سمک گفت « ١٢».نوميد مگردان

کانون استادی به غايت «:پيش استاد می رود و جای ديگری کانون، اسپھسا]ر شھرماچين، به کاری درميماند 

: خاطورگفت.... ای استاد،چاره چيست؟ :پس گفت. رفت پس کانون پيش استاد. کمال داشت درعياری، نام او خاطور

کانون . ری وشب روی در باقی کردم ونتوانم توبه شکستنمن توبه از اين کاربکردم وعيا... ای فرزند، ازآن وقت باز

  ١٤»!ای استاد، مرا محروم مکن: ... گفت .درخاک افتاد

را احتوا ميکرد، ) عياران(، مرام اساسی اين گروه ترک قبايح و رعايت محاسن در ميان عوام الناسچون   

رھای مخصوص بخود بودند که داوطلب عضويت، بنابر آن برای پذيرش در حلقه اين گروه، عياران دارای آداب و شعا
که (» پير«يا» پدرعھد«در محضر عضويت نامه ميداد وخطبه  داوطلب عضويت عھد. با شرايط خاصی پذيرفته ميشد

  ١٥.خوانده ميشد)  در آن نيز حضور ميداشتندامير و سرھنگ ونقيب وعريفًظاھرا 

سوگند به « :آورد و ميگفت سم تحليف را بجای میثر مراؤعضويت از سرصدق با الفاظ بسيار مسپس داوطلب 
يزدان دادار کردگار و به نور و نار و مھر و به نان و نمک و نصحيت جوانمردان، که غدر نکند و خيانت 

با ھم يار باشيم و دوستی کنيم، و به جان از ھم باز نگرديم، و مکر  «:  و با ھمديگر سوگند ميخوردند که١٦».نينديشد
نت نکنيم، و رضا ندھيم، و با دوستان ھم دوست باشيم و با دشمنان ھم دشمن باشيم، و کار به مراد و غدر و خيا
  ١٧».يکديگر کنيم

وفا وصفا «وطی کردن مراتب . چشاندند بستند و نمک و آبی به او می پس ازمراسم تحليف، آنگاه کمرش می 
که مراتب جوانمردی )ن،آنچه داری بمردم بذل کردنباخلق خداوفا کردن، سينه را ازکينه صاف داشت(را يعنی» وسخا

انداخت و   سرخ يا زرد بر گردن میۀ  و پارچ١٨.پوشيد  نيز شلوار مخصوص میجوانمرد  و بود،برذمت اوميگذاشتند
» جوانمردان«تيب از اھل  خدمت جوانمردی ميشد و بدين ترۀو آماد  ١٩.زد کمندی دردست و خنجری درکمرمي

 .دگرديمحسوب مي

 چون بنای کار عياران، بر چا]کی و چستی و شبروی و شبگردی و طرفداری از مظلومان و دستگيری از  

                                            
 » عياران« ھمانجا و نيز مجله آريانا، سال پنجم شماره نھم و دھم مقاله -  ٩

 ٢٩٠، منتخب جوامع الحکايات ،ص ٩٠ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ ،ص - ١٠

 ۴۵ص ١،ج  سمک عيار،- ١١

 ۴۶ص ١،ج سمک عيار،- ١٢

 ھمانجاسمک عيار، - ١٣

 ٣٣ص ٢،ج سمک عيار،- ١٤

 ٩٠ افغانستان د رمسير تاريخ، ص- ١٥

  و موارد ديگر١۵ ص ٢، ج ٣٠٧ ص ١ ج ، سمک عيار-  ١٦

 ١۵ ص ٢ ھمان اثر، ج -  ١٧

  ٩٠ افغانستان د رمسير تاريخ، ص-  ١٨

 ۴٠۴ ص ٢، مروج الذھب مسعودی ج ۴۶ يعقوب ليث ص - ١٩
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انداختند و از برج و  ھا ميگذشتند يا کمند می مردم بينوا و يا دفع ظلم از مظلوم از نقبه برای کمک بتنگدستان بود، 

در اينگونه حا]ت، س=ح شانرا، . پرداختند  ام ظالم میھا با] ميرفتند و به تھديد ثروتمندان و متنفذين و حک و بار

ھای دژھای  رفتن بر کنگره خنجری برای کندن نقب، يا سوھانی برای بريدن زنجير و قفل و يا کمندی برای با]
  ٢٠.زدن تشکيل ميداد  ناگشودنی، يا ف=خن برای نشان

د و فواصل بين شھرھا و دھات را از نپرداخت  می قوافل ۀ به بدرقگاھی برای کمک به مستمندان وپيداکردن پول،

العبور، با شتاب و بدون بيم طی ميکردند و   ھای صعب ھای غير معمول وناشناخته از دل بيابانھا و کوه ھا و دره راه

پرداخت، ضرب شست آنھا را بگونه ديگر   ماموريت خود را انجام ميدادند و ھرگاه کاروانی، باج خود را بايشان نمی
   ٢١.اند گفته»  رھزن«يخورد و به ھمين جھت است که بعضی ايشان را م

 :حافظ گويد

  کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد         ن دلش آموخت اين آيين عياریــدا م آھــک 

ھای عياران خراسان شمالی در مرو و ھرات و در جنوب در  ھای اموی و عباسی، کارنامه در دوره حکومت 

پای ه ھای سياسی، پا ب در سيستان گروه عياران بيشتر درھنگامه. ان و سيستان بيش از ھمه چشمگيرتر استقھست

ًخواه نسبتا افراطی مذھبی بودند، در طرد ظلم و ستم عمال عربی و گاه در اخراج و  ی خوارج سيستان که فرقه آزاد

ه يعقوب ليث وسه برادراو عمرو و طاھر وعلی در تحت چنانک. خاستند  دفع آنھا از سيستان و خراسان به مبارزه برمی

که از عياران سرشناس سيستان بود، با ھمراھی و ھمدستی عياران ديگر ) رقاق(يا پرورش مامای خودکثير بن رقاد

 حامد سربادک و عزيز بن عبد_ و صالح و) پسر عم يعقوب( ٢٢»ازھرخر« معروف به ازھرسيستان و بست چون، 

گری به سلطنت برسد و نه تنھا خراسان را از زير سلطه بغداد نجات    و غيره توانست از روی بن نضرھم بستی و در

  .بخشد بلکه ايران را نيز نجات بدھد

 را به آناعضای نجاميد که ا  » تَوّتُف «  در عھد مغول به تشکيل سازمان نيرومندی بنام ۀ عياراندنباله  سلسل  

در دوره مغول بزرگان تصوف قرار داشتند اين گروه س أ در ر.ميگفتند » جوانمردان« و به فارسی » فتيان« تازی 

   .پيشه وران و صنعتگران و اقشار مختلف عوام الناس تشکيل می دادند   اعضای آن را که

شيخ عطار ومو]نا واعظ کاشف ھروی و خواجه :  چون یی مغول وپس ازآن عارفان ناموردر دوره استي=

 صفت برای عياران وضع کردند که حتی عارفان ھم از اجرای آن عاجزند، تا چه رسد به عياران که ٧٢، محمد پارسا

  . تقوای عارفانه و مردمی بودند کمتر پای بند زھد

ست که تمام فضايل وخصايل اولياء را در خود  اکسي» ]يق و سزاوار نام فتی و جوانمرد«که معتقد بودند عرفا

 ٢٣».رگزانديشه به خود راه نميدھدکه به جايی رسيده استدارد و با اين ھمه ھ

جوانمردی تن و صورت آدمی است و «خود را جوانمردان قوم ميدانستند و عقيده داشتند که » اھل فتوت« 
درواقع خواسته اندپايه . شود در آن تن بدرستی بدمد، تبديل به تصوف می) راستی(و ھرگاه اين جان » راستی جان آن

به عقيده عطار، به داد خلق رسيدن و دستگيری از .ری وجوانمردی را بريک نوع تصوف اخ=قی بگذارندواساس عيا

 :مستمندان اساس فتوت و جوانمردی است ، بقول عطار

   فتوت چيست، داد خلق دادن            به پای دستگيری ايستادن 

  ن است که تصوف برای خواص است و فرق تصوف و جوانمردی در اي «سيد طيب جواد آقای  اتبنابر تحقيق

   تصوف طريقه تسليم و رضای مطلق به ذات کبريا است و جوانمردی وسيله و حربه برای .»جوانمرد برای عوام

   ٢٤».اوران̃̃ ايستادگی در برابر کبر و نخوت زور گويان و زور

    

                                            
  الخ ٣ و ٢و ١ سمک عيار، چاپ دکتر خانلری، ج -  ٢٠

 ۴٠۴ ص ٢، مروج الذھب مسعودی ج ۴۶ يعقوب ليث ص - ٢١

اين ازھر را از «  ازھر بن يحيی که يعقوب او را پسر عم خود ميگفت، مردی شوخ طبع بود که خود را به حماقت ميزد و باين جھت - ٢٢
 )١۶٩تاريخ سيستان ص . ( و خرد تمام بودولی درواقع مردی ھوشيا وگرد وشجاع و با کمال) ٢٧٠تاريخ سيستان ص(» ھر خر گفتندی

 ١٨٢-١٨١ قابوسنامه چاپ سعيدنفيسی،ص- ٢٣

  نوشته سيد طيب جواد، مجله فردا، سال اول،شماره دوم، رندی و قلندری- ٢٤



  
 

 

  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، ال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکو: يادښت

 جوانمردی چيست؟

  . جالب است ذيل شنيد که سختتعريف جوانمردی را ميتوان از زبان خود عياران در داستان 

من رسولم از نزديک : روزی به قھستان، عياران نشسته بودند، مردی از در درآمد و سSم کرد وگفت«  
عياران مرو، و شما را سSم ميکنند و ميگويند، سه مسئله ما بشنويد اگر جواب دھيد ما راضی شويم به کھتری شما 

جوانمردی چيست؟ و ميان : بگوئيد: گفت . بگوی: ه مھتری ما، گفتندو اگر جواب صواب ندھيد، اقرار کنيد ب
جوانمردی و ناجوانمردی فرق چيست؟ و اگر عياری بر رھگذری نشسته باشد، مردی بر وی بگذرد و زمانی ديگر 
مردی با شمشير از پس وی ھمی آيد بقصد کشتن آن مرد و از آن عيار بپرسد که فSن کس اندر گذشت، او را چه 

واب بايد داد؟ که اگر گويد گذشت، غمز کرده باشد و اگر گويد نگذشت، دروغ گفته باشد و اين ھر دو از عيار ج
ھا بشنيدند، بيکديگر بنگريدند مردی در آن ميان بود،  عياران قھستان چون مسئله  .پيشگی نيست و ناجوانمردی باشد

اصل جوانمردی آنست که ھرچه گوئی : ی؟ گفتئ گونام وی فضل ھمدانی، گفت من جواب دھم، گفتندی بگو تا چه
قدم  د که از آنجا که نشسته بود يکَُو و جواب آن عيار آن بفرق ميان جوانمردی و ناجوانمردی صبر استبکنی و 
٢٥».ام از اينجا کس نگذشته، تا راست گفته باشد  تر نشيند و گويد که تا من اينجا نشسته  آنسوی

  

  

  :ان جوانمرد ومراماصول

ام، اگر نانی بيابم بخورم و اگر نه، ميگردم و خدمت عياران و  من مردی عيار پيشه « :شعار عياران اين بود
و مواد اصلی مرامنامه عياران    ٢٦»...جوانمردان ميکنم و کاری اگر ميکنم، آن از برای نام ميکنم، نه از برای نان

  : بدين قرار بود

  : و اصل جوانمردی سه چيز است... «

  کی آنکه آنچه بگوئی بکنی، ي

  دوم آنکه راستی در قول و عمل نگھداری،

  ... سوم آنکه شکيب را کاربندی

  :ترين مردان از ھمه آن بود که با چندگونه ھنر بود   و بدان ای پسر که جوانمرد

بسود  يکی آنکه دليرومردانه بود وشکيبا به ھرکاری وصادق الوعد باشد وپاک عورت و پاکدل، و زيان کس 
بيچارگان  و گيرنباشد و به اسيران دست دراز نکند  و زبون.خود نخواھد، اما زيان خود از بھر سود دوستان روا دارد

و بد را از مظلومان دفع کند و ھمچنان که راست گويد، راست شنود و انصاف از خود بدھد و بر آن  را ياری کند
  ٢٧».سفره که نان خورده باشد، بد نکند

دن دا  نجاترازداری و نزد عياران . ياران عقيده داشتند که راستگوئی از اصول مھم جوانمردی استعسان نبدي

برای » .ھرکس ھمچنانکه راست گويد، راست شنود«آنان معتقد بودند که . ، اھميت بسزائی داشت بيچارگانمظلومان و
 .حسين بوده استًفتارھايی داشتند که واقعا قابل ت تناقض نداشته باشد، آنان ر"ياری با بيچارگان"ين اصل با اصل اينکه ا

  

  ادامه دارد

  

                                            
 ١٩١ قابوسنامه، ھمان چاپ ص - ٢٥

 ٣٠٧ ص ١ سمک عيار ،ج -  ٢٦

 ،٢٠١الدين تھرانی ،ص   قابوسنامه، چاپ جJل- ٢٧


