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ّعيار از کوچۀ بچۀ سقو، آيا    گذشته بود؟یَ

 

ند ر خواھطبه خاازاين قلم، »ع حکومت سقویآئينۀ تمام نمای فجاي،�بــتذکرا�نق «خوانندگان ارجمند مقالۀ   

  :، گفته بودمیممن در يک نتيجه گيری عمو که در بخش ھفتم آن بررسی،داشت

بنابرين از مھمترين  جاھل بود، واز دين داری واس�ميت  اط�عی نداشت، ودزد  حبيب 6 کلکانی، يک آدم بيسواد و-

 عھد وميثاق وپابندی  به سوگند قرآن، انصاف وعدالت و پاک دامنی،وفا به: وملموس ترين آموزه ھای دين اس�م از قبيل 

بنابراين او نميتوانست خادم . ترحم بر ضعفا و اسيران وکودکان و بيوه زنان و پير مردان  در جنگھا، فھم و شناختی نداشت

،خادم دين حبيب 6«ناميدن . ارشادات رسول 6 بود ًدين رسول 6 باشد، بلکه اعمال و کردارش ، تماما برخ�ف دين اس�م و

 «:کاتب بر او چنين شھادت ميدھد. محض بخاطر برابری قافيه شعر بوده است، نه بخاطر واقعيت امر دين داری» رسول 6

   ]١[ ».سا�ر دزدان وپيشوای بی دينان که به دسيسه لقب خادم دين رسول 6 نھاده ودر حقيقت ونفس ا�مر ھادم آن بود

 حبيب 6 کلکانی، ھرگز دارای  کرکتر د کهيگردثابت از تذکرا�نق�ب فيض محمدکاتب، قولنقل بار٩٩ با در نظرداشت -

يا کابل زمين » عياری از خراسان« اگر کسی او را  بودافسوس خواھده است، وجای واخ�ق عياری وخصلت جوانمردی نبود

اصول ازچيز  چند ت عوفی وغيره کتب تاريخی،جامع الحکايا،بنابر کتاب سمک عيار وقابوسنامه وآئين عياری درزيرا  .بشمارد

  :ميشدشمرده عياری و جوانمردی  مھم 

  :و اصل جوانمردی سه چيز است... «

   يکی آنکه آنچه بگوئی بکنی،

   دوم آنکه راستی در قول و عمل نگھداری،

  .... سوم آنکه شکيب را کاربندی

  :ا چندگونه ھنر بودترين مردان از ھمه آن بود که ب و بدان ای پسر که جوانمرد

   يکی آنکه دلير ومردانه بود و شکيبا به ھرکاری،

   باشد، صادق الوعد و

  ،پاک عورت و پاکدلو

   دارد،زيان کس بسود خود نخواھد، اما زيان خود از بھر سود دوستان روا و 

   نکند،یگيرنباشد و به اسيران دست دراز زبون و 

  ان دفع کند،بد را از مظلومو وبيچارگان را ياری کند 

   ھمچنان که راست گويد، راست شنود و انصاف از خود بدھد ، و

  ] ٢[» .و بر آن سفره که نان خورده باشد، بد نکند

 ءسOقابچOۀ فوق ديده ميشود، ھيچ يک را نميتوان در کردار وگفتار، يا مرامنامه  شرطنامه درکه   از ھمه اصولی

 سOراغ کOرده را» جOوانمردی«و» عيOاری« وخOصلت یزندگی حبيب هللا خOوليلی در کجای نميدانم استاد خکرد، مشاھده 

دزد يOک آدم از نسل ھای بعOد از خOود، قلOم بOردارد و مردم وشرم ازبدون تاريخ ،وعادYنۀ بدون ترس از قضاوت بود تا 

يOOز عيOOار وجOوانمرد بOOسازد، گOوئی کOه مOOردم مOا عقOOل وشOعور وتمبOه نOOاموس وشOرافت ملOت ،متجOOاوز راھOزن وجOانی وو

»  خراسOانی ازعيOارحبيOب هللا،«کتOاب.  عليOه خليلOی دليل ديگری اسOت برصOحت گفتOار داودخOان اين کارخليلی،؟ندارند
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 وخOودش منحيOث سرمنOشی بچOۀ سOقوی ھOات وخيانOت اجنايO ها ماله کOشی بOر اعمOال سOيت_شی از نوعخليلی، در واقع 

وارد شمالی  يکجا با لشکر ايله جاری  کلکانی دار ودستۀ حبيب هللا وموثرحيث عضو برجسته  خليلی ب.استپسرسقو 

شھريان کابل سھم ببند وبکش  ن وبگيرو بزغارتھا وچپاول وتجاوز سقويان برمال وناموس مردم وکابل شده ودر تمام 

بخOصوص خOانواده  شOھريان کابOل ودرحOق فجايع واعمال ننگين ضOد بOشری ق وگستردگی يعموت درشکل دھی وا.داشت

کOار خOوبی کOرد کOه در آغOاز  ًداودخOان واقعOا بدرسOتی او را شOناخته بOود و.  نقش مرکزی داشت  خان  امان هللاسلطنتی

خليلی تو اينجا چه ميکنی؟وقبل :با تعجب پرسيد ديد در خانۀ سردارنعيم خان برادرخودرا وقتی او  عھدۀ صدارت خود،

 خOوردمي به آن سوگندآورده و قرآن کريم   يک جلد  خليلی با خود:  گفته بود خانازآنکه خليلی لب بسخن بگشايد،نعيم

به ھمين قران سوگند که تو خاين « :ب به خليلی گفته بوداب_ معطلی خط و داودخان ،»من درحق شما خاين نيستم«که 

 مسعود ان آقايديده شود مقاFت(»!برای من واسطه کنیرا  بحالت اگر کسی یوا، برو گمشوھستی وپدرتو ھم خاين بود،

 ، تمOام اميOدھابOا ايOن گفتOار خOودداودخOان شOھيد ان ورشOاد )قاسم باز درھمين پورتال بحوالۀ داکترنبی مصداق رانی وفا

واھOد کOه داودخOان را  فکرخاووابش را ندھOد،اکOر جO :قطع نمود، زيرا داودخان ميدانOست کOه  خليلی را  باطل یوخيالھا

  .ده استبه ھدفش رسي  وفريب داده

 ميOان عOوام النOاس مOا، وھمچنOان درميOان جوانOان تحOصيل کOرده وتحOصيل نکOرده کOشورما،  درمOين امOروز،تا ھ

 صداقت، رازداری، محبت، فداکاری، دستگيری از مOستمندان، شOکيبائی و تحمOل، دلی وپاک عورتی، پاک:مقوYتی چون

شOبگردی،  دليOری و ، پيمOان وسOوگندعھOد و ه  پابنOدی بO،ناسOی، اسOتواری در رفاقOت و دوسOتی ش  حاضرجوابی، نمک

ايOن صOفات تOا قبOل از ظھOور  .از جملOه صOفات مثبOت اخ_قOی واجتمOاعی بOشمارميروند چOاYکی و نظOاير اينھOا، چستی و

از جمله عالی ترين صفات يک انسان به » !تفرقه بينداز وحکومت کن«استعمار غرب در جوامع شرقی وشيوع مرض 

تجمع  اين خصوصيات نيOک در . _قی ارج وحرمت زياد ميگذاشتشمار ميرفت وجامعه به اين ارزش ھای معنوی واخ

اين کلمه . ، با يک کلمۀ ادا ميشد انسانجای اظھارھمۀ اين صفات برای يکوجوديک انسان، ارزشی پديد می آورد که ب

ّعيار«جامع عبارت از لفظ    .بود که تمام صفات مثبت فوق الذکر را در خود جمع داشت) جوانمرد(»َ

 در لغOت عOرب ريOشه و اصOلی بOرای :ارّعيO«: خراسانی، در مورد اصل و ريشه کلمۀ عيار مينويOسدمرحوم بھار

عيار کسی است که بسيار بيايOد و بOرود : گويند. خود ندارد و در لغات عربی ھم معنی درستی برای اين لغت نشده است

 و اين تعبيرھا از نبOودن اصOل و ريOشه .و نيز گويند کسيکه بسيار گردش کند و چاYک باشد. و صاحب ذکاوت تيز باشد

معرب و از فارسOی مOاخوذ باشOد، و » عيار«حقيقی اين لغت در زبان عربی حکايت ميکند و چنين بنظرميرسد که کلمه 

» ادی وار«اسOت و اصOل ايOن لغOت در پھلOوی قOديم » رفيق«که عربی آن » يار«پھلوی باشد به معنی » اييار«اصل آن 

از پھلOوی » عيOار«شده است و بنابرين بايد لفOظ » يار«و در زبان فارسی » ای يار« و » ی وارا« بوده است و بعدھا 

  ]٣[».ماخوذ شده باشد

ھرات، قھستان و زرنج و بست و کابل و بلخ و مرو، و شOھرھای ديگOر : مانند از ھمان اوايل اس_م،درشھرھای 

 بOازی  اندازی، تيغ گيری، شبروی، کمند بازی، کشتی وگان ، عده ای از جوانان غيور و پرشور و ع_قمند به پھلوانی، چ

ه  بOميتOوان آنOرا زدنOد کOه» جOوانمردان«يOا » عيOاران« آرائی و غيره ، دست به تشکل گروه ھای پنھانی  بنام  و معرکه

 . احزاب متشکل امروزی بحساب گرفتۀمثاب

را احتوا ميکرد، بنابر ) عياران(ن گروه چون ترک قبايح و رعايت محاسن در ميان عوام الناس، مرام اساسی اي

آداب و شعارھا وشرايط خاصی را برای خود وضع کردند که داوطلOب عOضويت، بOرای پOذيرش در حلقOه » عياران«آن، 

نامOه ميOداد وخطبOه طريقOت در محOضر  داوطلب عضويت عھد. شان ،بايد آن  شرايط را پذيرفته مراتب آن را طی ميکرد
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 سOOپس داوطلOOب عOOضويت از ]٤[.خوانOOده ميOشددر حOOضور جمعOی از سOOرھنگان عيار، »اسOOتاد«يOا » پيOOر«يOOا» پدرعھOد«

  :گفت آورد و مي سرصدق با الفاظ بسيار موثر مراسم تحليف را بجای می

 سوگند به يزدان دادار کردگار و به نور و نار و مھر و به نان و نمک و نصحيت جوانمردان، که غدر نکنOد و «

با ھم يار باشيم و دوستی کنيم، و به جان از ھم باز نگرديم، «: و با ھمديگر سوگند ميخوردند که ]٥[ ».خيانت نينديشد

و مکر و غدر و خيانت نکنيم، و رضا ندھيم، و با دوستان ھم دوسOت باشOيم و بOا دشOمنان ھOم دشOمن باشOيم، و کOار بOه 

 ]٦[ ».مراد يکديگر کنيم

وفOا وصOOفا «وطOOی کOردن مراتOOب . چOشاندند   آبOOی بOه او مOOیبOOستند و نمOک و  مراسOOم تحليOف، کمOOرش مOی پOس از 

کOه مراتOب جOوانمردی  را )باخلق خداوفا کردن، سينه را ازکينه صاف داشتن،آنچه داری بمردم بذل کOردن(يعنی» وسخا

انOOداخت و   و پارچOه سOرخ يOا زرد بOر گOردن مOی]٧[ ،پوشOيد  گذاشOتند و او نيOز شOلوار مخOصوص مOی بود،برذمOت اومOي

» جOOوانمردان« و آمOOاده خOOدمت جOOوانمردی ميOOشد و بOOدين ترتيOOب از اھOOل ]٨[.ر دسOOت و خنجOOری درکمرميOOزدکمنOOدی د

 .محسوب  ميشد

چOOون بنOOای کOOار عيOOاران، بOOر چOOاYکی و چOOستی و شOOبروی و شOOبگردی و طرفOOداری از مظلومOOان و دسOOتگيری از  

پرداختOد و فواصOل بOين شOھرھا و   قوافOل مOیتنگدستان بود، لذا ايشان برای کمک به مستمندان، در بدل مOزد، بOه بدرقOه

العبOور، بOا شOتاب و بOدون بOيم طOی  ھOای صOعب ھای غير معمول وناشناخته از دل بيابانھا و کوه ھا و دره دھات را از راه

پرداخOت، ضOرب شOست آنھOا را  ميکردند و ماموريت خود را انجام ميدادند و ھرگاه کاروانی، باج خود را به ايشان نمOی

 : حافظ گويد]٩[.اند گفته» رھزن«يگر ميخورد و به ھمين جھت است که بعضی ايشان را بگونه د

 کدا م آھن دلش آموخت اين آيين عياری 

 کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد 

   انداختند و از برج و ھا ميگذشتند يا کمند می ھمينگونه برای کمک بمردم بينوا و يا دفع ظلم از مظلوم از نقب 

در اينگونOOه حOOاYت، سOO_ح شOOانرا، . پرداختنOOد ھOOا بOOاY ميرفتنOOد و بOOه تھديOOد ثروتمنOOدان و متنفOOذين و حکOOام ظOOالم مOOی و بOOار

YاOOرای بOOدی بOOا کمنOOل و يOOر و قفOOدن زنجيOOرای بريOOوھانی بOOا سOOب، يOOدن نقOOرای کنOOری بOOره خنجOOر کنگOOتن بOOای  رفOOای دژھOOھ

 ]١٠[.زدن تشکيل ميداد ناگشودنی، يا ف_خن برای نشان

  

 :ار از دودمان صفاری ّيَ يک عمۀکارنا

 ھجری اميOر ٣١١ ھجری، نصربن احمد سامانی در سال ٢٩٨پس از سقوط دولت صفاريان بدست سامانيان در 

ست که رودکOی قOصيده  اامير بوجعفرھمان. بوجعفر يکی از صفاريان مدبر و خردمند را به حکومت سيستان نامزد کرد

: ھمه بيOک زبOان گفتندکOه«ی سرودو آنرادر دربار اميرنصرقرائت نمود و حضار دربار را درمدح و» مادرمی«معروف 

ھمOه نعمتOی مOا را ھOست امOا بايOستی کOه : اميرنOصرگفت«و » .اندراو ھرچه مديح گوئی مقصرباشی که مردی تمامOست

د، ياد وی گرفت وبخورد اميربا جعفر را بديدمی، اکنون که نيست باری ياد او گيريم و ھمه مھتران خراسان حاضر بودن

آنگاه که سيکی بدو رسيدجام سيکی سر مھرکرد و ده پاره ياقوت سرخ وده تخOت . و ھمه بزرگان خراسان نوش کردند

جامه بيش بھا و ده غ_م و ده کنيزک ترک ھمOه بOا حلOی و حلOل و اسOپان و کمرھOا، نزديOک وی فرسOتاد بOه سيOستان و 

باآن دل وتدبير ورائOی ) وگرنه(گرنه آنست که امير باجعفرمردی قانع است يا نه،آنروز برزبان امير خراسان برفت که ا

  ]١١[».و خرد که وی دارد، ھمه جھان گرفتستی
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تاريخ سيستان، داستان يکOی از عيOاران منOسوب بخانOدان صOفاری را بOازگو ميکنOد کOه معاصروازخويOشاوندان  

يپيOک يOک عيOار ويOOک آزادمOرد بلنOد ھمOOت اسOت کOه بOOسيار ايOن داسOتان نمونOOه ت. ھمOين اميربوجعفرصOفاری بOوده اسOOت

ًپOس از انتOصاب اميربوجعفربOه حکومOت سيOستان و ظOاھرا : بنابر روايت تاريخ سيستان. دلچسپ ،گيرا وآموزنده است

بعد از آنکه ھدايای امير خراسان به سيستان ميرسد، اونيزھدايای ازسيستان بخدمت اميرخراسان به بخOارا ميفرسOتدو 

روزی اميOر « .را برای تقOديم ھOدايا نيOز ھمOراه ميکنOدطاھر بوعلی ومحمدحمدون ازسرداران لشکرخود بنام ھای دونفر

طOاھر بOوعلی و محمOد حمOدون لOشکری نيزحاضOOر . بخOارا در ريگOستان دوازده ھزارسOوار جرارجمOع کOرد تOا گOوی زننOد

حاجب دستور شاه را به آنھOا . نھاھم گوی زننداميرخراسان حاجبی را فرمان دادکه به ميرکان سکزی بگوی تا آ. بودند

. طOOاھر بOOوعلی و محمدحمOOدون خOOدمت کردنOOدو گOOوی زدنOOد، چندانکOOه از دوازده ھOOزار سوارخراسOOانی گOOوی بردنOOد. گفOOت

کمينOه : محمدحمOدون گفOت .آبادبOاد شOھری کOه چنOين مردمOی دارد: سپاھساYرخراسان که مرد عرب بودبه پارسی گفOت

ازجOواب آن اميرخراسOان . مارا يOارای آن نباشOد کOه پOيش سOواران ملOک نيمOروز بميOدان بOرويمسواران آن شھرمائيم و

کار اميرطOاھربوعلی کOه . و ھردوی را خلعت و مال بی اندازه داد وفتيک خادم را به طاھر بوعلی بخشيد. خشنود گشت

نت محمدبن ابی الحسين بن علی مادربوعلی طاھرعايشه ب(مردی عالم وسخی وعادل ونيکوخصال بود از آنجا باYگرفت

اميرک طوسی وعبدهللا فرغانی را بزير دست . و امير خراسان او را به جنگ اميرماکان به گرگان فرستاد). بن ليث بود

 ....طاھربوعلی باسپاه خويش روان شد و جنگی سخت کردتا ماکان شکست يافت و گرگان غارت گرديد.او داد

مه بزدوکسی رانگذاشت که اندر سرای اوغارت کند وکمترين مالھا ھزار مرکOب اميرطاھر بميدان ماکان شد وخي 

وسOرای زنOان او )امOوال موردضOرورت(تازی وھزار استر بردعی برآخوراوبOود، وخOادمی را بخوانOد واجراھOای غ_مOان

اران زيOOادی  اميرماکOOان بOOه طبرسOOتان رفOOت و از آنجOOا بOOه ترکOOستان شOOد وسOOو.ھمOOی دادبزيOOادت از آنکOOه ماکOOان داده بOOود

اميرک طوسی و عبOدهللا فرغOانی و فتيOک خOادم و ابولحOسن گاشOنی کOه حاجOب . گردآورد وناگھان بردشمن شبيخون زد

الحجاب بود، با سپاه خOويش فOرار کردنOد، امOا طOاھربوعلی بOا تنOی چنOد از مOردان سيOستان خOويش مقاومOت کOرد تOا بOه 

 بOه زنOدان انOداخت، اماسOخت متأسOف بOود کOه کOاش مOن طOاھررا  اميرماکان اسراء را درقفOس آھنOين کOرده.اسارت رفتند

دوسال بعد روزی خادم ماکOان، بزنOدان انOدر شOد و اميرطOاھر را بديOد و  .بديدی تا خدمتی کردمی بدان نيکوئی که اوکرد

طاھر را اميرماکان به نفس خويش به زندان شد و . طاھر اندربند تست: بشناخت و شتابان به نزد اميرماکان آمد وگفت

زمين بوسه کردوعذر خواسOت انOدر ندانOستن و بيOاورد اورا وبجOای خOويش بنOشاند وخOود بخOدمت بايOستاد وبOسيارجھد 

کردتا بنشست و صدغ_م وصدکنيزک وبيست ھزار دينار وصدھزار درم فرستاد طOاھر را وکوشOکی بياراسOت وسOتوران 

کOشب ويکروزمھمOان داشOت، پOس وزيرخOويش رانزديOک ومرکبان نيکو چنانکه ماکOان وپادشOاھان راباشOد بفرسOتاد وي

نيکو گويد، اما اگر ايOن ھمOه : طاھربوعلی گفت. تواميرباش ومن سپھساYرت: اوفرستاد واز اميرطاھر خواھش کردکه

مOن آن از آن کOردم، کOه ايOن ! حOرم واسOباب وی کOردم تOا مکافOات آن باشOد) درحOق( برای آن ھمی کند که مOن براسOتای

ايOن . اد من بمن رسيده است، چه آنھا که جھان گرفتند، ھرجا که به سرای آزادمردان رسيدندھمان کردنOدميراث از اجد

ماکOOان !... او رابگOOوی کOه ھرکOOه را نOه پOOرورده ای بOOراو اعتمOاد مکOOن. عOادتی بOOود کOه مOOن از نياکOOان خOويش نگھداشOOتم

منزلی بخارا رسيد، سوی اميرخراسان نامOه امير طاھربه خراسان رفت، چون به يک ] چندی بعد[. فرمان تراست:گفت

او را سOOخت ... دگOOر روزاميرخراسOOان سOOپاه برنOOشاند وخOOود تOOا يOOک فرسOOنگ بOOه اسOOقبال اوبOOاز شOOد. نوشOOت وخبOOر کOOرد

نيکوداشOOت و خلعتھOOاء نيکOOو داد وارآنجOOا نامOOه کOOرد نزديOOک اميOOر بوجعفرتOOا فOOراه اورا داد و آنجOOا بOOود تOOا ايOOن حالھOOا 

  ]١٢[».افتاد



  
 

 

  ٥تر ٥  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

 و  بوعلی مردی عادل وکOاری بOود وسOخیاميرطاھر «:يستان جای ديگری درمورد اميرطاھر مينويسد تاريخ س

 و لOشکری بOود اندرعھOد او،آرام گرفت از بس عدل وانصاف که بررعيت خاص وعام  عادل ونيکوخصال وسيستان بدو

ّر مروت وعياری امير طاھر گويم قصه دَواگرسي...  باجعفرھم اين عادت داشت امير  ]١٣[».راز گرددِ

اجازه نداد کسی از لOشکريان فOاتح بOه که پاکدامن وناموس دار، يک جوانمرد  و اين است نمونه کامل يک عيار 

ايOن رفتOار . خانه وسرای دشOمن مغلOوبش داخOل شOوند وکاسOتی  در مايحتOاج روزانOه حرمOسرای دشOمن احOساس گOردد 

ن و ھOم مايOه افتخOار بOرای ود، چنانکه ھم مورد پسند اميرخراساسربلندی و آزادگی بجوانمردانه وعيارمنشانه مملو از

ۀ  جOوانمردان وعيOاران نگذاشOته بOود واز فOضايل اخ_قOی وپاکOدامنی ازکوچOاما پسر سOقاو کOه ھرگOز .يدگردش ھموطنان

ه بھره ای نداشت، بر ناموس مردمان کOحمايت از زنان واسيران  و مظلومان دستگيری ازوناموسداری وجوانمردی  و

داشOت  ان روانمیآنعفت حيثيت ووشأن ی به تم ھيچگونه حرترحم نميکرد و،يف ترين قشرجامعه بشمار می آمدندضع

، وادار به تOسليم ميکOرد، ومOشتی آدم ومادر وضبط مال  ومنال شان  دختر و زنومخالفان خود را با تھديد به تجاوز بر

سقوی  ھروقتی که برای عساکر.  ميکردندعبيرتعياری نيت را،وانساشرافت  دور از چاپلوس وابن الوقت نام اين اعمال

راغOارت ميکردنOد و زن شان دارائی و ھستی  کشيدند و شدند، تمام مردان را از دم تيغ می سرکوبی قومی فرستاده مي

   .را به اسارت وبردگی ميبردندآنان و فرزندان 

  !رزو د سلطنت آنکرھزن          که "تفو برتو ای چرخ گردون تفو"

  پايان

  :مآخذ و زيرنويسھا 

  ،٢٩٦ فيض محمدکاتب،تذکرا�نق�ب ، ص  -]١[

  ٢٠١٦، افغان جرمن آنلين،جنوری  تذکراYنق_ب،آئينۀ تمام نمای فجايع سقوی،، ٢٠١الدين تھرانی ،ص   قابوسنامه، چاپ ج_ل-] ٢[

  ٢٨٩ و ٢٨٨، ص ١٣٢۴الحکايات و لوامع الروايات ،چاپ  بھار، منتخب جوامع -]٣[ 

نيز نام برده » استاد«و» پير«و » پدرعھد« در شمار سرکردگان و رھبران عياران، از ،٩٠ غبار، افغانستان درمسيرتاريخ ،ص -]٤[
 )٢٩٠ منتخب جوامع الحکايات، ص.اند ًشده که ظاھرا در حکم رھبران درجه اول و آموزگاران نخستين موقف مھم داشته

  و موارد ديگر١۵ ص ٢، ج ٣٠٧ ص ١ سمک عيار ج -]٥[ 

   ١۵ ص ٢ ھمان اثر، ج -]٦[

   ببعد٢٩٠بھار، منتخب جوامع الحکايات ،ص -]٧[

  ٩٠ افغانستان د رمسير تاريخ، ص-]٨[

  ۴٠۴، ص ٢، مروج الذھب مسعودی، ج ۴۶ يعقوب ليث ص -]٩[ 

   الخ ٣ و ٢و ١ سمک عيار، چاپ دکتر خانلری، ج -]١٠[ 

 ٣١٦تاريخ سيستان، ص -] ١١[ 

  ٣٣٢- ٣٢٨ تاريخ سيستان، ص - ]١٢[
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