
خمار
منه  ساججراججوزناخمی در را قعومار ذ ميکنرکی   کدسلطه  عبان لداشير غدنزعسوی کاخررا بفود مران

طغیهد برلفدا ارلع سلجاهشالنسپ  قوکیاز طخبناجه ستار بغان نزآورده روی ميفودبه  ستر و امؤرخمد
مين  يسو ا" : ارلد ازسپ طخرفطالن ستار بانلشکا  ا نبر آ در وموه راهپد. از داود سيستدرش   بانبسه آ د.مت
سلط  عبان لداشير لشکد  مستعر   گدنيردا و طغد را يکهکرل از بنی گدمحمان  بوددر و يشربالدتجتياغود ان

".)۱(ساالر کرد بطرف الپ ارسالن فرستاد. در پيش درۀ خمار الپ ارسالن را بکشت
مترارقونچ ننشتو منهه  ساجقراجمتهوای  جاشهم يرسلجار  قواز طخی ستار بانغرنزميته  خا.بنت باران
لشک  مرفداغعنزبهيابدشمه و آنشال حيانرق حهکرکتو سلجوایقابرده  قودرۀ در خمی مصار شادفبدهشا.د

باين حساب بايد درۀ خمار در شرق يا شمال غزنه بوده باشد يعنی شمال کابل.
اما ابام لحسی  علن بیز اين لبيهقد    متی فو) يسنونـ)ه۵٦۵ی  معدۀ تروفياربيهقخ   و تتمی  صۀا لحکموان   ه

در شرح حال ابوالخير بذکر خمار اشارتی دارد که عين عبارات وی را درينجا می آورم :
اق"و (افد عطرج ا لسلطأ)   محمان  للحکيود    ا ابم لخيی  نرحيا يقة لهال خما و نسار ا لخيوابب  ا تلیلر ک

لنا حيا و قيه للا لخيوابه  خمر تمييار   ًبينزا  و بيه ا ابن لخيی  صرحاا لبب يربقصد  و سهدقدار میقنهالا لخيوابو  ر
 هـ) چنين نوشته است :۷۰۰". در (درة االخبار و لمعة االنوار) که ترجمه پارسی صوان است (حدود )۲(الخمار
سلط"و  محمان  بعود ا از (امالسد لخيوابش  (نرحيا خمت ا از را عمار غالنيز بمعيشن    بتمسروی فوغمرو ود

".)۳(بدان سبب او را ابوالخير خمار منوسب گردانيدند...
يکنف   د يگر از خيؤرمر بصين  و محمفيرشنطر  بدمنصن  بورسعين  ملقد  ببمبه کشار و معاه بروففخه ر

کتهکربدم ا اداب لحاب وا لشجرب  عادر او (حه ازه٦۲۰دود مهمتـ)   يرو آيرتعفانن يخارتارثن ا اسی و کثت ر
نق کشاط موررا بچشا  خمد ويود حکده يتها  شيای ينر دور از درنزغی دارد قعوموی ذ ازکی خمری ميکنار   کده
آنمنيدر آوردن از ویيزرگانورد "يوگم. : وکد در سلطتقه  ر اضان هيرابی سلطم  ملکشان   سلجاه  قوبیلشکا  ری
قصرانگ غدنيز کنسلطرد  ر مهتیضان  ر شير را درسدرمهکد او روجه سلطۀضوار  محمان  دا ازوشود و بسيت  ار
وقو خيف مرنابخده سرابنان يزدملکشک   باهسرلافتستر "بعد از فخنيد مربدمبر کشار دا ستاه مهتان  ر شير را د

تفصي   ميل هدا و نچد ا از نقوالحه و ننامنطاط لمغد  و ونزغان ازغه مهترفطاره  ر شير بدحضه ملکشور   نقاه ل
فتا مادهو آورد "...يوگی : طبقاتد  ا اوردمی در انروت ودمد نياهر ... (بک ملکشزرگ   (مهتاه  ر شير را سيرپد : د
درک نيزغه ا دمن و اوشابنيدبر دادجد. والکواب در نيزغتيه چهن نارحيتسا   کتا آنه ونرا (؟) خمواع و ار

".)۴(لمغان و شاه بهار خوانند
چهنياز نارحيا لمغت  ا کنان هونمشهم  ا اسور و (امت غلدياشواع)نالی بطشاو بهاهشد را بقمهار ول

ستا بيهقاد   میدورۀ ونزغؤرخ معجوی  ا لبلم  بشندان  سيا و خمیلم همار جانئاا منههکتسی  ساجو علراج ی
بيهقی (ابن فندق) ذکر آنرا آورده اند و ابوالخير خمار  به آن ناحيت منسوب است.

بع از حظالمد ا ايه سنن تاديخار بیيافکد کرکردخمه کجار باطود؟يکور در گفتاالبه  بقم گفترار  منهه  اج
وباکرفطديابیناجوزجراجس دريل شمواحنا لاآن اچدشابی بخرگه هيوا از طخهبینزغم ستار رو اليان دبم
نقنياز ميگاط  يذر،چمپلخمون   شهری صنعتر   جیيدهددر قعومم وا اقی عيهکتسع راه طخن ستار تانيخار ی
بنت،سا بابرانحتما  ا گفديابربقال کتخمه هميار  خمن مریجوا کسدياشت،سده بگی يوکدبهسبه بعب د

۱



نميتنيا   آ ازنوان شمهنزغواحنرا و الرده بقرگی فخول مربدلمغر  از را حيانان ههغاینزبشمه  يارپمملری
موجوده هم از آنجا دور تر نيست.

بن بادرۀ خمران کاریلشکه  آل سلجر  قوآ در نجی از قشا آل محمون  هوديمز د راهيت دم و طخد ستار وا عقان
وب خمود کاریعهلامعم حضروف غرتنزآن وشوازشنه خمد کاریاز مهترفطه  ر شير دا نشمند   غدنزدر ه

حض ملکشرت   ذ عبديردگرکاه از حيانارت پتخمل مریجوا رکتسود يشه ا و همرثه نانکهام هنن در امننيوز
ايدج شکد ا درسار و حياننيت ز يبت و کهسا  و اکودبنطار لخيوابه  خمر ا لطدرنار و مهف و شهنشوازشنر   اه

. )۵(غزنه مرفه ميزيست و اين سرزمين در دنيای علم و دانش نامی داشت
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