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 سلطان مسعودغزنوي

زماني كه محمود درگذشت پسر بزرگش مسعود در اسپهان بود كه تازه از     
محمد بنا به وصيت او      . د در بلخ بود عالءالدوله كاكويه گرفته بود، و پسر كهترش محم     

 برخي از در نهان با دة مسعوولي مادر و عم. جانشين وي گرديده به غزنه منتقل شد  
 كنكاش كردند - كه از محمود خشمي ديده بودند و كيني دردل داشتند   -نيرومندان  

 با  عمة مسعود در روز درگذشت محمود نامة محرمانه ئي     .كه مسعود را به غزنه فراخوانند 
قاصدي تيزتك براي مسعود فرستاد، و درآن به او يادآور شد كه كسي از افراد خانواده   

هركار و   ) مسعود(خواهان محمد نيست، و بزرگان نيز با او مخالفند، و الزم است كه او      
برنامه ئي كه دارد را ازدست بنهد و هرچه زودتر خودش را به غزنه برساند و سلطنت را            

با دريافت اين نامه قصد حركت به غزنه كرد، و چونكه احتمال ميداد  مسعود  . قبضه كند
 -همينكه اين ديار را ترك كند شورش سراسري به راه افتد، لذا با عالءالدوله كاكويه          

 مكاتبه كرده ازاو خواست كه به اسپهان   -كه ازاو شكست يافته گريخته در شوشتر بود  
ن قرار كه تا او برنگشته باشد سالي دويست  برگردد و بعنوان نايبِ او مستقر شود، براي

هزار دينار طال و ده هزار طاقه پارچه باج به غزنه بفرستد و هداياي نوروز و مهرگان نيز        
چونكه خليفه پيش ازآن براي كاكويه نزد مسعود وساطت كرده      . به رسم معمول بپردازد   

ويه بازگردانَد و ويرا  درنامه ئي ازاو خواهش كرده بود كه اسپهان و همدان را به كاك  
كارگزار خودش كند و هرچه بركاكويه مقرر كند خواهد پرداخت، او اينك  
بركاكويه منت نهاد كه فرمان اميرالمؤمنين را اطاعت كرده و تصميم گرفته كه اسپهان         

كاكويه كه تا اين زمان اميدي به بازيابي   . و همدان را با اين شروط به وي بازدهد
نهاد را با شادي پذيرفت و با شتاب به اسپهان برگشته اسپهان را از     حاكميت نداشت پيش
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مردم ري . مسعود به ري رفت تا ازراه خراسان به غزنه برگردد . مسعود تحويل گرفت

دراينجا پيكي خبر   .  ازترس انتقام او به پيشواز بيرون آمدند و او دركنار ري اردو زد   
از خليفه نيز نامه ئي مبني     . سته استآورد كه محمد به غزنه وارد شده و برتخت نش       

برحكم حاكميت مسعود برجاي محمود به او رسيد؛ و خليفه اورا تشويق كرده بود كه      
 هرچند كه 1. هرچه زودتر خود را به خراسان برساند و كار خراسان را به سامان بدارد  

يشة اين نامة خليفه درواقع تحريك دوبرادر به جنگ بود تا فرصت نيابند كه دراند           
گرفتن عراق افتند، ولي همين خود به مسعود پشتگري بيشتر داد تا با عزمي استوارتر    

مسعود، فريبكارانه نامة تعزيتي به      . براي ازميان برداشتن برادرش دست به كار شود      
باز نامة چندتن از بزرگان درباري و       . برادرش نوشت و با يكي از اعيان به غزنه فرستاد      

 رسيد كه از وي ميخواستند هرچه زودتر خود را به غزنه برساند        لشكري از غزنه به وي 
مادرو عمة مسعود نيز همراه اين نامه نوشته بودند كه مسعود بايد  . تا اورا برتخت بنشانند 

مسعود براي آنكه خيالش از جانب ري نيز آسوده باشد، . به نوشتة اينها اعتماد كند
همه .  از ايشان دربارة سيرتِ خويش پرسيد  اعيان شهر را فراخواند و بسيار بنواخت و 

از وقتي كه پدرت ري را ازدست ديلمي ها بيرون آورده است ما روي امنيت و  : گفتند
مسعود گفت كه قصد حركت به . آسايش ديده ايم، و پيش ازآن در ناامني و رنج بوديم  

. هيم پذيرفتما مطيع تو هستيم و هرفرماني دهي به جان خوا    : آنها گفتند . خراسان دارد
اينها همه بر دلگرمي مسعود افزود، و يكي از سرهنگان اهل هرات را به نمايندگي        
. خويش بر ري گماشت، و روز ديگر اردويش را به قصد نيشابور به حركت درآورد            
. به هنگام حركت او همة اعيان شهر و بيش از ده هزار تن از مردم به بدرود بيرون شدند            

ابوسهل زوزني كه از زندان محمود گريخته بود خود را به       چون به دامغان رسيد،  
. مسعود اورا با احترام بسيار زياد پذيرفت و به راهش ادامه داد       . اردوي مسعود رساند 

چون .  اكنون تنور مسعود با داشتن اين مردِ زيرك و دشمنِ محمد گرمتر گشته بود       
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يك نسخه كه همه را سلطان  فرسنگي از دامغان دور شد، پيكي رسيد با چندين نامه به  

محمود نوشته بود به بزرگان لشكري و كشوري، به اين مضمون كه مسعود را بخاطر   
ابوسهل زوزني    . نافرماني و سركشي، ازخويش رانده و از وليعهدي محروم كرده است      

مسعود . از فرصت استفاده كرده در مسعود دميدن گرفت و آتش او بر محمد تيزتر كرد 
 ئي محرمانه به هوادارنش در غزنه نگاشته به آنها وعده هاي ديده نواز داد، و            ازاينجا نامه 

از حركت خويش آگاهشان كرد، و ازآنها خواست كه ارتش را براي برانداختن محمد    
او چون به سبزوار رسيد سپاه نيشابور به وي پيوست؛ و            . و پيوستن به وي آماده سازند     

بار عام داد، و زوزني را مشاور عالي خويش    چون وارد نيشابور شد برتخت نشست و   
چندروزي ديگر هيئتي از طرف خليفه با خلعت و فرمان و هداياي بسيار به  . كرد

 اين به معناي مشروعيت كامل بخشيدن به حاكميت   1).خ409مردادماه (نيشابور رسيد   
مسعود بود و جنگ دوبرادر را تيز ميكرد، كه يكي بعنوان وليعهد رسمي برتخت           

لطنت غزنه نشسته بود، و ديگري همچون يك شورشي اينك در نيشابور سلطنت         س
مسعود دستور داد تا نسخة فرمان خليفه به همة شهرهاي خراسان فرستاده شود و  . ميكرد

 . خطيبان برمنبرها خطبه به نام او كنند   

 مسعود پس ازپايان ماه رمضان به سوي هرات حركت كرد تا به غزنه لشكر        
ارن مسعود در روزهاي برگزاري جشنهاي شاديِ عيد رمضان بر محمد   هواد. بكشد

شوريده ويرا بازداشت كردند، و در دژي دربند داشتند و مراتب را براي مسعود          
مسعود به زودي دستور داد تا محمد را با زنان و فرزندانش به يكي از    .  گزارش نوشتند

 و خوانندگان و اسباب طرب  دژهاي بزرگ منطقه منقل كرده خدمتكاران و نوازندگان   
چندي بعد كساني را فرستاد تا  . در اختيارش نهادند تا زندگي را به خوشي سپري كند 

 . چشمانش را ميل كشيده كورش كردند 

حاكميتي كه محمود با شمشير و ارعاب ساخته بود با درگذشت او دوران    
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شت، و همينكه    اساس اين حاكميت به زور شمشير تكيه دا . سراشيبي اش را آغاز كرد 

با روي كار  . شمشير محمودي با مرگ او به غالف شد هيبت دولتش نيز ازبين رفت  
.  آمدنِ مسعود دولتش بازيچة دست زورمندان شده به سوي ازهم پاشدگي پيش رفت           

  )پيروان مسعود(» انمسعودي « و )پيروان خطِ محمود(» ان محمودي«ة دولتمردان به دو دست
بيهقي درعين حالي كه در     . ي نابودسازي يكديگر مشغول شدند     گشته به توطئه برا تقسيم 

خدمت مسعود بوده از مسعوديان به نيكي ياد نكرده، بلكه آنها را با بيانهاي مختلفي تشنة     
قدرت ناميده است؛ درحالي كه نسبت به محموديان نظر مساعد دارد و در هرفرصتي         

طنتش به بلخ منتقل شد كه از غزنه و       مسعود در دومين ماه سل    . ازآنها به نيكي ياد ميكند     
دراين مدت، چنانكه بيهقي مينويسد، او        . خطر دور بود؛ و حدود يكسال درآنجا ماند      

همه مشغول عيش و عشرت و مستي بود، و تازه به قدرت رسيدگان و مطرودانِ سلطان     
نجام    محمود كه به قدرت برگشته بودند كارهايشان را براي نابودسازي رقيبانشان به سرا        

رقابتِ شديدي ميان   .  ميرساندند، به آن اميد كه خودشان يكه تاز ميدانِ قدرت باشند     
هركه به   . ة يكديگر نابود شدند   بزرگان دولت درگرفت و بسياري از نيرومندان به توطئ     

وصيت محمود توجه كرده سلطنت محمد را به رسميت شناخته بود به راههاي گوناگون  
ازآن و درزمان محمود دوتن از عرب تبارانِ نيرومندِ دولت،        پيش  . از ميان برداشته شد 

يعني ابوسهل زوزني و احمد ابن حسن ميمندي در رقابت با حسنك و دارودسته اش    
زوزني درميان    .  اولي در خراسان و دومي در كشمير-شكست يافته زنداني شده بودند   

يخته به مسعود پيوسته    نابسامانيهاي ناشي ازمرگ محمود توسط هوادارانش از زندان گر      
ميمندي كه در كشمير به زندان بود توسط مردان زوزني از       . مشاور عالي او شده بود

ة توطئه برضد  زندان برآورده شد و به مسعود پيوسته وزارت را به دست گرفت تا حلق    
داستان بسياري از حسادتها و توطئه ها و انتقام گيري ها و     . رقيبان را تنگ و محكم سازند   

 كه خود شاهد -ريك كردن مسعود توسط بعضي برضد بعضي ديگر را بيهقي    تح
» مسعوديان« به طول و تفصيل آورده است، و همه سخن از توطئه هاي    -ماجراها بوده
 ازبيم جانشان به بهانه هائي ازقبيل رفتن          »محموديان«بسياري از  . »محموديان «است برضد  
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 رقيبان    ة كه مطيع مسعود بودند نيز به توطئ  حتي شماري از نيرومنداني .حج متواري شدند

 از جملة همين  - كه فرمانده ارتش محمد بود    - عموي مسعود نيز 1. ازميدان بيرون شدند  
قربانيان بود كه طي يك توطئة پيچيده با همدستي معشوقش كه يك غالم ترك به نام        

فترين     معرو2.طغرل عضدي بود بازداشت و زنداني شد وسالي بعد درزندان درگذشت  
 بود كه بنا به توصية    حسنَك وزير كس كه قرباني توطئه هاي ابوسهل زوزني شد        

محمود از به سلطنت نشستن محمد حمايت كرده بود؛ و مسعود در نخستين روزهاي         
ابوسهل  . سلطنتش وي را بازداشت و زنداني كرد، و سپس در قيد و بندش به بلخ برد        

شكنجه كردن و آزاردادن ديگران لذت     ود و از ستم خو ب - به نوشتة بيهقي  -زوزني كه 
، و همواره درصدد فرصتي بود كه درد و رنجي به يكي از افراد مورد كينه اش     مي برد

او آنقدر اتهام قرمطي بودن حسنك نزد    .  تصميم به نابودسازي حسنك گرفت 3برساند،  
يم به اعدامش    مسعود تكرار كرد و نشانه هاي قرمطي بودنِ او ارائه داد تا مسعود تصم      

گرفت؛ و زوزني كه اجراكنندة حكم اعدام بود، به كينه ئي كه از او دردل داشت اورا   
 4). خ409 فروردين 12(به طرز اهانت آميز و رعب انگيزي كشت    

البته حسنك از ستم پيشگان و درازدستانِ دوران سلطان محمود بود و در تجاوز     
 همين زوزني و ميمندي به توطئة او      .به حقوق رعايا دستِ كمي از همگنانش نداشت       

او در زمان وزارتش ازراهِ مصادرة غاصبانة اموال و            . بازداشت و زنداني شده بودند    
. امالك بسياري از مردم بي پناه خراسان به يكي از بزرگترين مالكان تبديل شده بود        

اگر زمين و آب     «- به قول بيهقي، كه خود ناظر بر ستم هاي او بوده است       -ولي
 5.» مسلمانان به غصب بِستَد، نه زمين ماند و نه آب   
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 در زمان -خ403علت متهم شدن حسنك به قرمطي بودن آن بود كه او درسال 

  مكه و مدينه درآن هنگام جزو قلمرو امام      .  در يك كارواني به حج رفته بود    -وزارتش  
ن دولت   و برخي از بلندپايگاوزير  كه فاطمي همينكه اطالع يافت امام .فاطمي بود

 هيئتي را با هداياي گرانبهائي فرستاد، و حسنك ضمن ديدار با     خراسان به حج آمده اند 
، و در بازگشت ازسفر     ة مصر را پذيرفت  اين هيئت در محل وادي القُرا هداياي خليف  

حج، برخالف روال معمول، ازرفتن به بغداد خودداري ورزيد و ازراه موصل به ايران             
تباط حسنك با فرستادگان امام فاطمي دربيم شده بود موضوع     خليفه كه از ار. برگشت

را به محمود سبكتگين نوشته گله گذاري كرد؛ و محمود براي ارضاي خليفه هداياي    
 را كه حسنك آورده بود گرفته به بغداد فرستاد و به خليفه نوشت كه من يكي             مصرامام

م و با هركس كه تورا نخواهد    از غالمان توهستم و اطاعت از تو را برخودم واجب ميدان 
خليفه دستور داد آن هدايا را طي مراسمي با حضور بزرگان لشكري و       . مخالفم

 1. كشوري و فقهاي بغداد درآتش سوزاندند    

ازوقتي كه حسنك هداياي امام فاطمي را پذيرفته بود خليفه پيوسته به محمود          
محمود از . اري وي ميشد مي نوشت كه حسنك عالقه به قرمطيان دارد، و خواستار بركن  

 خليفه براي نابودسازيِ وزيرش حسنك به خشم شد و يكروز به چندتا از           هاي پافشاري
 :محرمانش در مجلسش چنين گفت   

 انگشت زبهر قدر عباسيانْ    اكه من  شده ببايد نبشت   ة خرف به اين خليف
 وآنچه يافته آيد و درست گردد     دركرده ام ودرهمة جهانْ قرمطي ميجويم   

 ميكشند؛ و اگر مرا درست شدي كه حسنك قرمطي است خبر  بردار
 وي را من پرورده ام و با   . وي چه رفتيدربارة ؤمنين رسيدي كه  به اميرالم

 2.اگر وي قرمطي است من هم قرمطي باشم.  فرزندان و برادران من برابر است  

مسعود پس از يكسال عشرت در بلخ كه با نابود كردن شماري از نيرومندان  
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ت محمود همراه بود به غزنه رفت، و به تحريك زوزني و دارودسته اش اموال    دول

شماري از دولتمردان عهد سلطان محمود را كه اينك ازاو اطاعت ميكردند مصادره            
او با اين اقداماتِ نابخردانه نارضايتي ازخودش را دوچندان        . كرد تا تضعيفشان كند  

و  «ها و فشارهاي بسيار به كار گرفته شد،       دراين راه خشونت ة بيهقي، ساخت، و به نوشت  
، و به يكباره دلها سرد گشت و آن  …چندان زشت نامي افتاد كه دشوار شرح توان كرد
توطئه هاي نيرومندانِ بي خرد براي . »ميلها و هواخواهيها كه ديده شده بود فرونشست
مچنان سرگرم    ه- به اقتضاي جواني  -نابودسازيِ يكديگر همچنان ادامه يافت، و مسعود     

عيش و نوش و غفلت بود، و كارها به خواستِ زوزني و ميمندي پيش ميرفت؛ و چنان         
)  گردنان : به تعبيرِ بيهقي  (شد كه در خالل دوسال بخش اعظم بزرگان دولت محمود     

 1. ازميان برداشته شدند و كار به دست خُردان و كارناديدگان و بي تجربگان افتاد     

 غالمِ    -بور به سلطنت نشست خوارزم دردستِ آلتون تاش   زماني كه مسعود در نيشا
.  بود، و در نيشابور به حضور مسعود رسيد و يك ماهي درخدمت او بود      -تركِ محمود 

آلتون تاش چون به زوزني و ميمندي توجهي مبذول نميداشت، اينها چندبار مسعود را    
 كه پيرمردي تحريك كردند تا وي را به توطئه ازميان بردارد؛ ولي آلتون تاش  

احتياط كار بود، با زيركي توانست دلِ مسعود را به دست بياورد و از خطر رهيده          
 ليكن توطئه ها برضد او همچنان ادامه يافت، تا سال بعد       2. به سالمت به خوارزم برگردد  

كه مسعود به بلخ رفت زوزني وي را تحريك كرد تا نهاني به يك افسر تركِ ارتش    
ولي آن افسر   . د كه آلتون تاش را ترور كند و خود به جايش بنشيند      خوارزم دستور بفرست    

آن پيره گرگِ     «-نتوانست كارها را به تدبير پيش ببرد، و آلتون تاش      » مردي ابله بود«كه 
 3. از توطئه آگاه شده و ويرا در مجلس بزم خويش، در مستي، گرفته كشت   -» كارديده

 نابودسازي دوستش زوزني بود         ميمندي كه از مدتها پيش درصدد فرصتي براي      
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، اكنون  )و همين زوزني بود كه ويرا از زندانِ كشمير برآورده به وزارت رسانده بود         (

در مسعود دميد كه اين فساد بزرگ از عاقبت نينديشيِ زوزني بوده است؛ و براي آنكه      
انمود  آلتون تاش از اطاعت بيرون نشود بايد زوزني را بگيرد و بكشد، و به آلتون تاش و           

او . كند كه آن توطئه به توسط زوزني بوده و زوزني به سزاي خويش رسيده است         
 - حاكم تركِ سغد -مسعود را ترساند كه اگر جزاين باشد، آلتون تاش با علي تگين   

اين دميدن در مسعود كارگر افتاد، و شبِ همانروز   . متحد شود و مشكل ايجاد كند
دانش بازداشت كرده به زندان كهندژ بردند، و سپس    دستور داد تا زوزني را با تمامي مر 

براي آنكه دل آلتون تاش به دست آيد هيئتي با    . همة مال و مِلك وي را مصادره كرد 
نامه ئي بسيار مالطفت آميز همراه با بدگوئي هاي فراوان از زوزني و خيانتهاي كه       

اني شدن زوزني را به او  بردست او رفته بوده به نزد آلتون تاش فرستاد و بازداشت و زند  
 و چونكه احتمال همدست شدن آلتون تاش با علي تگين ميرفت، به مشورت    1.اطالع داد

ميمندي هيئتي را با هداياي بسيار به خوارزم فرستاد، و به آلتون تاش نوشت كه    
علي تگين درصدد لشكركشي به خراسان است، و بايد پيش ازآنكه او دست به كاري      

وي لشكر بكشد و كارش را يكسره كند و سغد را بگيرد؛ و لشكري را     زده باشد برسر   
در اواخر   كه جنگ يك روزه ئي   ة نتيج .  نيز براي وي فرستاد تا اورا دلگرم و مصمم كند    

 پاسخ    شدنِ آلتون تاش وتيرخوردن و زخمي  اتفاق افتاد،  در نزديكي بخارا  خ411سال 
انه سپاهش را با شتاب فراوان به سوي       آلتون تاش شب.  بود   علي تگين صلح به پيشنهاد 

 2. و درراه درگذشت  خوارزم به حركت درآورد  

اين مردِ پركينه، به نوشتة   . اندكي بعد ازاين، ميمندي نيز بيمار شد و درگذشت  
بيهقي، در حالي كه بيمار و دل از خويشتن برداشته بود بازهم درصدد كينه كشي بود؛ و       

 3.  و شكنجه داد و مالهايشان را مصادره كرد شماري را گرفته در خانه اش آزار  
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پس از آلتون تاش يكي از فرزندانش به نام هارون كه از مادري عرب تبار بود، و               
تا آن هنگام بعنوان گروگان دردربار مسعود ميزيست، به جانشيني پدر به خوارزم        

رانش كه  در خوارزم نگذشته بود كه يكي از براد چندي از استقرار هارون. فرستاده شد 
 رقيبانِ قدرت درغزنه ازاين فرصت استفاده           .در غزنه ميزيست ازبام افتاد و درگذشت    

كرده نهاني به هارون خبر فرستادند كه برادرش را به دستور مسعود از بام افكنده           
.  با شنيدن اين خبر تصميم گرفت كه پيوندهايش با غزنه را قطع كند  هارون . وكشته اند

ار دوركردنِ كارگزاراني شد كه به دستور مسعود به كار گمارده         ك او بي درنگ دست به  
 1. شده بودند؛ و لشكر فراهم آورد تا مرو را بگيرد   

دراين هنگام مسئول ديوان ماليات مسعود يك مردي به نام ابوالفضل سوري بود    
سوري بسيار ستمگر بود و در گرفتن      . كه در نيشابور با منصب وزير استقرار داشت  

مردم شهرهاي خراسان بارها و بارها    .   مردم از هيچ سياهكاري دريغ نميداشت   اموال از
ازدست او به مسعود شكايت فرستاده بودند ولي مسعود به اين شكايتها هيچ توجهي       

بيهقي دربارة ستمهاي اين مرد از زبان حسابدار خزانة دولت مينويسد كه        . نكرده بود 
مسعود از اين هدايا شاد  . براي مسعود فرستادسوري هدايائي بالغ بر چهارميليون درهم   

.   كساني كه از چنين كارگزاري شكايت ميكنند بايد مجازات شوند  : شد و گفت
از رعاياي خراسان بايد «من زهره نداشتم به مسعود بگويم كه : حسابدار خزانه گويد

. ه است پرسيد كه به ايشان چند رنج رسانيده باشد به شريف و وضيع تا چنين هديه ساخت          
بيهقي مي افزايد كه دست سوري  . »و فرداروز پيدا آيد كه عاقبت اين كار چگونه شود    

را بر خراسان گشاده كرده بودند، و او مالهاي بسيار از اعيان و اشراف گرفت و همه را  
تنگدست كرد، و ازدست او به ضعيفان ستمها رسيد؛ و مردم مستأصل شدند و نامه به      

مردم شهرهاي تخارستان و ختالن   . ن را تحريك به آمدن كردندغزها فرستادند و آنا  
توس و ابيورد نيز كه فريادخواهي شان نزد مسعود كارگر نيفتاده بود سر به شورش         
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 بيهقي از نمازگزاري و كارهاي خير  1.برداشتند، و اوضاع خراسان بر مسعود آشفته شد  

ئي به بارگاه امام رضا افزود و    سوري نيز سخن به ميان مي آورد، ازجمله آنكه او بناها     
يك روستاي پردرآمد خريده وقف امام رضا كرد، و در نيشابور مصالي بزرگي     

اين همه هست؛ اما بسيار از اينها برابرِ ستمي كه بر ضعيفي       «سپس مي افزايد كه   . ساخت
 2. »كنند نيستند 

به نامها    نيز ميان دوافسر نيرومند ترك    - كه دومين پايتخت دولت بود  -در الهور 
قاضي   « ينال تگين و قراتگين رقابت بود، و مستول ماليات هندوستان كه با القاب          

.  ازاو ياد شده است از قراتگين حمايت ميكرد» كدخداي هندوستان «و » شيرازي
ميمندي با هرسه اينها خصومت نهاني داشت، ولي ازآنجا كه قاضي شيرازي مردي       

د و از زمان محمود درصدد دستيابي به مقام        كارديده و پرنفوذ و بسيار ثروتمند بو    
وزارت بود، ميمندي ازاو مي ترسيد و نزد مسعود از ينال تگين حمايت ميكرد، تا        

 نيتِ خ 412ينال تگين درسال     . سرانجام سپهساالري هندوستان به ينال تگين داده شد        
ه قرار    و شهر بنارس را مورد حمل   از رود گنگ عبور كرد    جهاد كرد و لشكر برگرفته  

كه درواقع يك تركتازي و تاراجگري محض      » فتح عظيم  « بيهقي درگزارش اين   .داد
شهري بود دوفرسنگ    . لشكر اسالم به هيچ روزگار تا آنجا نرسيده بود      بود، مينويسد كه

لشكريان از بامداد تا نماز عصر به تاراج كردن شهر . در دوفرسنگ و داراي آبهاي بسيار 
نميتوانستند بمانند، زيرا كه شب فراميرسيد و با خطر مواجه     پرداختند، و بيش ازآن  

آنها دراين فرصتِ چندين ساعته نتوانستند بيش از سه بازار بزازان و عطاران و     . بودند
لشكر ازاين تاراج توانگر شد چنانكه همه زر و سيم و     . گوهرفروشان را تاراج كنند 

 3. عطر و جواهر يافتند و به مراد بازگشتند  

ه ينال تگين به الهور برگشت و سهم مسعود از غنايمي كه آورده بود را          همينك
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، قاضي شيرازي نامه ئي محرمانه به مسعود فرستاد كه ينالتگين اموال      ة غزنه كرد روان

انبوهي آورده ولي مقدار اندكي به غزنه فرستاده است، و قصدش آنست كه با اين مالها    
يرون شود؛ و شماري غالم ترك نيز اخيرا     براي خودش مرد تهيه كند و از فرمان ب 

تالشهاي قاضي شيرازي و همدستش قراتگين سرانجام كار خويش را    . خريده است
ولي  . كرد و مسعود را برآن داشت كه ينال تگين را از سپهساالري هندوستان بيندازد      
پرچم ينالتگين كه نيروي بسياري به هم زده بود و هزاران غالمِ ترك سر به فرمان داشت  

بيهقي   . عصيان افراشت و خودش را پسر سلطان محمود و وارث ملك پدرش خواند  
و سبب اين صفت آن بود كه درميان   .   ميگفتند »ة محمودعطس«مينويسد كه ينالتگين را 

ارتش و درباريان شايع بود كه محمود با مادر او ارتباط نهاني داشته و پدر حقيقي اش     
درنتيجه جمعي ازارتش     . ان غالمِ سر به فرمان داشت    قراتگين نيز هزار 1. محمود است

اختالف    . هوادار قراتگين و قاضي شيرازي بودند و بخش ديگر همراه ينال تگين       
دوطرف سرانجام به رويارويي خونين آنها منجر شد، و در همان ماهي كه خبر عصيان            

هاي غزها  خوارزم و شورشهاي ختالن و تخارستان و نيشابور و توس و ابيورد و فساد        
به غزنه رسيد، از الهور نيز نامه فرستادند كه ميان قراتگين و ينال تگين جنگ است و             

ازكرمان نيز اطالع رسيد كه مردم  . )خ412تابستان   (نواحي را تخريب ميكنند 
شوريده اند و حاكم ترك و ديگر گارگزاران مسعود به خراسان گريخته اند و حاكمِ   

 2.م دارد كه به غزنه برود  فراري در نيشابور است و شر  

مسعود براي چارة كار ينال تگين كه خودش را پسر محمود ناميده مدعي        
جانشيني محمود بود، يك افسر هندي موسوم به تَلَك را با سپاهي از هندي ها و افغانها   

اين تَلَك همان غالم هندو است كه باالتر ازاو ياد كرديم و گفتيم كه . به الهور فرستاد 
دراين   .  محمود در الهور معشوق افسران بود؛ و اينك به افسري رسيده بوددرزمان

. هنگام هندي ها نيز برضد ينالتگين در شورش بودند و كار ينالتگين بي سامان شده بود       
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تلك به تدبير قاضي شيرازي و با وعدة اموال چشمگيري كه به رهبران هندي هاي         

ري از تركانِ ينالتگين را با مال و وعده فريفته       او بسيا. شورشي داد با ينالتگين درگير شد   
سرانجام ينالتگين را هندي ها شكست داده گرفته كشتند و سرش        . به جانب خود كشيد

را براي تلك فرستادند، و عالوه بر اموال عظيمي كه از اردوي او به دست آوردند       
 1. صدهزار درهم نيز از تلك پاداش گرفتند  

ن ميان با تحريك قبايل غز به يورش به درون خراسان   هارون آلتون تاش نيز دراي 
وقتي خبر  . كار خود ميكرد تا جهان برمسعود آشفته گردد و خودش خراسان را بگيرد

شكست و كشته شدن ينالتگين به مسعود رسيد او با وزيران و نديمان و مشاورانش در              
كه گروههاي همراه با اين خبر مسرت بخش، شنيد   . هرات مشغول خوش گذراني بود

بسيار بزرگي از غزها ازجيحون جنوبي گذشته در نواحي ترمذ و اطراف فساد كرده اند   
و سپاه منطقه ئي كه براي مقابله با آنها دست به اقدام زده به سختي شكست خورده و                

شده، و بلخ و   كشته - كه فرمانده سپاه منطقة تخارستان و گوزگانان بود        -واليِ ترمذ
خبرهاي ديگر حكايت ازآن داشت كه غزها به مرو     .  خطر استگوزگانان درمعرض  

باز خبر رسيد    . نزديك شده اند و در اطراف مرو و بادغيس و ابيورد تباهي ايجاد ميكنند       
 مسعود بدون توجه به 2).خ412پائيز  ( بلخ را غزها تاراج كرده اند ةكه روستاهاي ناحي 

گزار كرده به بهانة شركت     اين خطرهاي بزرگ به سرخس رفت تا جشن سده را بر      
درآن از مردم مال بستانَد؛ و هزينه ئي مقرر كرد تا جاسوسانش در خوارزم برخي از          

مسعود براي  . افسران كاخ هارون آلتون تاش را بخرند و به دست آنها وي را ترور كنند 
برگزاري جشن سده در سرخس ماند، و كار مقابله با خطر غزها را به افسران ترك رها   

د كه با سپاهيانشان در مناطق مختلف خراسان پراكنده بودند، و كار خودشان           كر
. ميكردند و اقدامي جز گزارش دروغ وگزافه براي مسعود فرستادن انجام نميدادند      

وزيران و مشاوران مسعود كه اينك همة رقيبانشان را نابود ساخته بودند نيز مثل خودِ او      
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درشب جشن سده بلندي هاي اطراف را كه از     . دعالقه ئي جز به عيش و عشرت نداشتن    

پيشتر پرهيزم كرده بودند چنان روشن شد كه فروغ آتش تا ده فرسنگ به چشم            
ميرسيد؛ وگلوله هاي پنبة نفت آلود كه به پاي هزاران كالغ و باز بسته بودند آتش زده           

ديل  ة وسيعي ازآسمان به صحنة آتشبازي تب    شد و به پرواز درآورده شدند، و عرص   
 دسته هاي بزرگي از جانوران وحشي كه از پيشتر شكار شده بودند،    گرديد؛ همچنين  

نفت آلود آغشته گشته در بيابان رمانده شدند تا برروي زمين نيز آتشبازي صورت      ة به پنب 
 1.گيرد

. مسعود پس ازگذراندن ماه اول زمستان اردويش را به قصذ نيشابور حركت داد       
ماند، و سپس به سوي گرگان به راه افتاد تا مالياتهاي عقب افتادة           او هفته ئي در نيشابور    

ميگويند به ساري  «: بيهقي مينويسد كه مسعود گفت . گرگان و ساري را گردآوري كند 
هزارهزار مرد است؛ اگر از هر مردي يك دينار گرفته شود هزارهزار دينار باشد، جامه    

ها نه سركشي به امور كشور بلكه      هدف مسعود ازاين سفر   2. »و زر نيز به دست آيد    
 .قدرت نمائي به مردم بي دفاع و گردآوري مال بود     

گرگان دراين زمان دردست باكاليجار بود كه بعنوان نايب السلطنة خواهرزاده اش       
مسعود دختر باكاليجار را    . حكومت ميكرد ) نوادة كاووس وشمگير  (انوشيروان  

ا با هداياي بسيار براي مسعود به نيشابور   خواستگاري كرده بود و باكاليجار دخترش ر 
ري .  فرستاده بود؛ ولي دوسال بود كه ديگر هيچ مالي براي مسعود نمي فرستاد  

دراين زمان دردست يكي از افسران مسعود به نام تاش فراش بود و مردم به شدت تحت    
 از اسپهان تا همدان نيز دردست عالءالدوله كاكويه بود كه عمال . ستم تركان بودند 

چون مسعود به گرگان . اطاعت مسعود بيرون شده بود و هيچ مالي براي او نمي فرستاد 
نزديك شد باكاليجار و اعيان دولتش به طبرستان گريخت و نوشيروان را نيز با خود           

. مسعود وارد گرگان شد و دستور داد خانه هاي گريختگان را غارت كردند         . برد
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يئتي را به نزد مسعود فرستادند و به او نوشتند كه   باكاليجار و نوشيروان از ساري ه 

چونكه توانائي پذيرائي ازاو و سپاهش را نداشته اند از خجالت گريخته اند ولي از         
مسعود به ايشان پاسخ بازفرستاد كه به ساري خواهم آمد و آنچه    . اطاعت بيرون نيستند 

شادي نشست، و سپس   او ده روزي درگرگان به بزم     . كردني است درآنجا خواهم كرد  
بيهقي كه خود شاهد جريانها بوده     . به سوي ساري به راه افتاد و نرسيده به ساري اردو زد           

است، در وصف نشاط مسعود دراينجا موضوع دردآورِ دست اندازي به دار و ندار مردم         
 بي پناه روستائيان را اينگونه مي ستايد؟      

وقت ترنج و نارنج بود و باغهاي    . امير از بامدادان نشاط شراب كرد براين باال 
فرمود تا  . اين بقعه ازآنها بي اندازه پيدا كرده بود و ازاين باال پديدار بود         

ازدرختان بسيار ترنج و نارنح و شاخهاي با بار بازكردند و بياوردند و گرد             
نديمان را .  برگردِ خيمه برآن باال بزدند و آنجا را چون فردوس بياراستند   

ان نيز بيامدند و شراب خوردن گرفتند؛ و الحق كه روزي           بخواند و مطرب  
 1. سخت خوش وخرم بود

پيش   .  داستان سفر مسعود به ساري داستان تاراج وتجاوز است و ديگر هيچ         
.   ازآنكه او وارد ساري شود باكاليجار و انوشيروان و اعضاي دولتشان به آمل گريختند            

اين دژ هيچ ابزار  . ار شهر را بگشايندمسعود از ساري لشكري فرستاد تا دژ روستائي كن
جنگي نداشت و در اطاعت بود؛ ولي اقدام مسعود بهانه ئي بود براي دست يازي به   

، »بسيار غارت و بي رسمي رفت   «بيهقي مينويسد كه در اينجا  . تاراج و ارعاب در منطقه 
شيده شد،  و خانه هاي كساني كه دربرابر تاراجهاي تركان مقاومت نشان دادند به آتش ك 

پيري را به درگاه آوردند با پيرزني و         «.  و بسياري از پيران و زنان وكودكان سوخته شدند      
امير پشيمان شد و پير را بنواخت و از او حاللي     . سه دختر غارت زده و سوخته شده    

 2. »خواست و بازگردانيدش 
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ان باكاليجار و نوشيروان و افرادشان به كوهست. مسعود پس ازآن قصد آمل كرد 

بيهقي گويد  . مسعود دركنار آمل اردو زد . گريختند تا خود را به درون گيالن برسانند
.  من وارد آمل شدم، شهري ديدم سخت نيكو، همة دكانها درگشاده و مردم شادكام        

باكاليجار با نيروئي كه از  . مسعود از آمل سپاهش را به دنبال گريختگان گسيل كرد   
شت در يك منطقة كوهستاني دربرابر اينها ايستادند و به         گرگانيان و گيالن و ديلمان دا  

دفاع پرداختند، و با دادن تلفاتي و گرفتن تلفاتي، توانستند خود را نجات داده از منطبه           
مسعود به بزم باده نشست و . اكنون نوبت تاراج كردن ساري و آمل بود . دور شوند

ق آن ده ميليون درهم پول و     درحالت مستي دستور داد نسخه ئي تهيه كردند كه برطب   
 از مردم آمل و  گليم موئينهزار تخته پنج  ة ابريشمين و هزار تخته قالي و  هزارتخته پارچ 

 اعيان و فقيهانِ آمل كه براي دريافت دستور     . و اگر ندهند به زور بگيرند   ؛ بستانند ساري
و رو كنند    مسعود به اردوگاه دعوت شده بودند گفتند كه اگر سراسر طبرستان را زير     

بيش از صدهزار درهم حاصل نشود، و باج طبرستان و گيالن هيچگاه از صدهزار درهم      
اگر امير بخواهد اين مبالغ گزاف را به زور ازمردم بگيرد طبرستان      . تجاوز نكرده است   
ما درراهِ سفرمان   : ولي تالش اينها به جائي نرسيد، و مسعود گفت   . خراب خواهد شد
مردم آمل  .  بسيار كرده ايم و بايد اين مالها فردا به ما تحويل گرددبه اينجا هزينه هاي  

چون دانستند كه مسعود تصميم به غارت كردن شهر دارد، شبانه شهر را رها كرده    
.  تا درضمن تاراج شهر مورد تجاوز تركانِ مسعود قرار نگيرند    1به كوهستانها گريختند   

ر شوند و هرچه ازمردم درشهر مانده اند        روز ديگر مسعود به سپاهش دستور داد وارد شه      
 بيهقي كه  ةبقية گزارش را عينا از روي نوشت  . را گرفته بياورند و شهر را به آتش بكشند   
 . شخصا شاهد جنايتها بوده است ميخوانيم   

آتش در شهر   ….  سواره و پياده ميرفتند، و مردمان را ميگرفتند و مي آوردند      
ركه را خواستند ميگرفتند و پنداري    زدند و هرچه خواستند ميكردند و ه  
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يعني يك ميليون    ( درمدت چهار روز صد و شصت هزار دينار      …قيامت بود  

يعني  ( به لشكر رسيد و دوچندان بستده بودند به گزاف        )و ششصد هزار درهم 
 و ….   و سخت دشوار است برمن كه بر قلم من چنين سخن ميرود …. )زور به 

راب مشغول مي بود و روز آدينه دوروز مانده از    امير پيوسته اينجا به نشاط و ش  
و آنجا خيمه ها و شراعها     . ة درياي آبسكون  جمادي االول تا به اَلهم رفت كران   

 و روز دوشنبه دوم جمادي الثاني   …زدند و شراب خوردند و ماهي گرفتند   
و مردم آمل بيشتر آن بود كه بگريخته بودند و      . بازآمد   امير به لشكرگاه آمل 

دراين ميان شرابدارِ سپهساالر بگتغدي رفته بود تا لختي     . يشه ها نهان شدهدر ب
دست در دختري دوشيزه زد    . كرانِ آن بيشه ها ديهي بوددر. يخ و برف بياورد  
؛ و با اين  - و جاي آن بود -پدر و برادرانش نگذاشتند      . تا اورا رسوا كند  

او آمد و به .  اصابت كردشرابدار و يارانش درافتادند، و زوبيني به تن شرابدار    
بگتغدي گفت، و تيزش كرد؛ و وي ديگرروز بي آنكه از مسعود اجازه بگيرد           
برپيل نشست و با فوجي غالمِ سلطاني، سواره، به آن ده و بيشه ها رفت و بسيار     

چنانكه بازنمودند حتي چندتن از زاهدان و پارسايان بر        . غارت وكشتن رفت  
 1. دركنار نهاده نيز كشته بودند   مصالي نماز نشسته و قرآنها   

 پيدا آمدن سلجوقيان و پايان كار مسعود
مسعود و تركانش طبرستانِ نيمه ويران و نيمه سوخته را با كشتگان بسيار و   

آهِ   «در كتابهاي ما آمده كه   . مردمي خانمان بربادرفته رها كرده به گرگان برگشتند   
جنايتهاي مسعود و تركانش    . »و زبرمظلومان به هنگام سحر، تخت شاهان را كند زير    

او كه به گرگان آمده بود تا سپس به  . در طبرستان پايان سلطنت او در ايران را گره زد 
ري و ازآنجا به اسپهان و همدان برود و مالها گردآوري كند، و درسر داشت كه بغداد     

ه هايش را    را از بقاياي ديلميان بگيرد، اينك با چنان خطري مواجه شد كه همة برنام       
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درغيابِ او از خراسان، علي تگين درگذشت و    . برهم زد و اورا به سوي نابودي برد

 كه -دوپسرش در بخارا و سمرقند به جايش نشست، و بي درنگ با هارون آلتون تاش 
.    متحد شدند تا به خراسان لشكر بكشند    -جاسوسان مسعود نتوانسته بودند ترورش كنند      

.   را گرفته تاراج كردند، و آلتونتاشيان به طرف مرو پيش رفتند        تگيني ها ترمذ و چغانيان    
ولي درراه، گروهي از افسران هارون كه ازپيشتر توسط جاسوسان مسعود خريده شده    

تگينيان نيز  . بودند هارون را ترور كردند، و پس ازآن سپاه هارون به خوارزم برگشت  
نيز كه اينك در سراسر خراسان  قبايل غز  . كه خود را تنها ميديدند به سغد برگشتند  

چون مسعود به . پراكنده بودند همچنان به تاراجها و تخريبهاي موضعي ادامه ميدادند   
گرگان برگشت خبر آمد كه بيش از ده هزار خرگاه از قبايل غز به رياست سه برادر   

 حاكم نيشابور و  -»سوري « و يبغو و داوود به مرو رسيده و از    طغرل  به نامهاي 
 خواسته اند به آنها اجازه دهد در بيابانهاي بين مرو و نَسا و ابيورد اسكان       -ان تخارست 

اينها را تگينيان و آلتون تاشيان تحريك       . يابند؛ و قول داده اند كه ازاطاعت بيرون نباشند      
كرده به سوي مرو رانده بودند تا در بيابان مرو پراكنده شوند و امور مسعود را آشفته             

اكنون كه تگينيان و   .  نيان و آلتون تاشيان در خراسان را تسهيل كنند      كرده پيشروي تگي  
آلتون تاشيان به سغد و خوارزم بازگشته بودند، غزها نميخواستند به بيابانهايشان             

مسعود با شنيدن اين خبر به . برگردند، بلكه خواهان مالكيت زمين در خراسان بودند  
تشويق به سفر به گرگان و طبرستان    لعنت بر كساني كه مارا  : وحشت افتاده گفت 

او كه . مال كه به دست نياورديم هيچ، چنين بالئي نيز رو به خراسان آورد     . كردند
برنامة جشن ده روزه درگرگان داشت تا سپس به ري برود، بي درنگ به نيشابور منتقل            

ر   او از نيشابور يك لشكر بزرگ به فرماندهي سپهساال     .ة غزها كند شد تا ازآنجا چار  
غزها يكچند    . بگتغدي به سوي غزها گسيل كرد تا آنها را از حوالي مرو و نسا دور سازد 

اورا گرفتار گريز و تعقيب در بيابان سرخس و مرو كردند تا كامال خسته و فرسوده          
شد، و سرانجام در درگيريِ شديدي كه در كنار نَسا با او داشتند اورا شكست و فراري        

غزها پس ازآن سرخس      ). خ414خردادماه  (ازانش را كشتند   ، و بخش اعظم سرب   دادند
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را گرفته تاراج كردند، و فقيهي سغدي را با نامه ئي به نيشابور فرستادند تا خواسته هايشان              

آنها خطاب به وزير مسعود نوشته بودند كه ما قصد نداشتيم با          .  را به مسعود برساند   
زي ما و زن و فرزندانمان داشتند      لشكر سلطان مقابله كنيم، ولي چون قصد نابودسا  

آنچه اتفاق افتاد قضاي خدا بود؛ و اينك از سلطان خواهان     . ازخود دفاع كرديم 
بخشايشيم و ازاو ميخواهيم كه اجازه دهد در همين بيابان كه هستيم بمانيم و در اطاعت         

مسعود كه از شكست سپاهش شديدا    . سلطان باشيم و هرچه فرمان دهد اجرا كنيم   
حشت افتاده بود چاره را در مذاكره با سلجوقي ها و برآوردن بخشي از         به و

خواسته هاشان ديد و هيئتي را به رياست يكي از فقهايش با خلعتهاي گرانبها و هداياي  
بسيار به نزد آنها فرستاد، تا با پيش كشيدن موضوعهاي ديني آنها را از قيامت بترساند و              

سرانجامِ اين   . انند و درصدد پيشروي بيشتر نباشند   چنان شود كه درجائي كه هستند بم
مذاكرات آن شد كه مسعود طي يك فرمان رسمي دهستانِ گرگان را به نام داوود، نَسا 

 و تازه واردانِ قبايلِ غز مالك اين منطقه از   1را به نام طغرل و فَراوه را به نام يبغو كرد،   
 . بخواهد برسر مردم درآورند   تا هرچه دلشان ) خ414شهريور (شمال ايران شدند  

مسعود كه اينك خيالش از غزها آسوده شده بود جشن مهرگان را به قصد       
و نثارها و هديه ها آوردند از حد و  «گرفتنِ هديه از مردم، در نيشابور برگزار كرد،  

فقيهِ اعزامي مسعود چون به نيشابور برگشت پنهاني به وزير اطالع داد       . »اندازه گذشته 
بادي عظيم درسر دارند و خطرشان جدي است؛ و به وزير پيشنهاد كرد كه      كه غزها 

ولي مسعود تصميم به  . هرطور شده است مسعود بايد در نيشابور بماند تا چارة كار كند   
او فرداي آنروز ازنيشابور بيرون        .  رفتن به هرات گرفته بود و مشورت وزير كارگر نيفتاد        

و  «اط نشست و آنگاه به سوي بلخ حركت كرد،  شد، و دوهفته را دركنار هرات به نش 
او شش ماه در منطقة    . »دراين راه سخت شادكام بود و به نشاط شراب و صيد مشغول    

او در غزنه جشنهاي شادي برپا كرد و     .  بلخ به عيش مشغول شد، و سپس به غزنه برگشت       
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روانة   فزندش مجدود را طي مراسمي به فرمانداري هندوستان منصوب كرده با سپاهي             

او مراسم جشن مهرگان را در غزنه برگزار كرد، و واليان نواحي مختلف . الهور كرد
پس از برگزاري مهرگان پسر   . خراسان براي تقديم هداياي مهرگان به حضور رسيدند   

ديگرش مودود را با شماري از مستشاران كارديده و سپاه گران به بلخ فرستاد تا درآنجا           
. يد را نيز رخت واليتعهدي پوشانده در غزنه برتخت نشاند       پسر بزرگش سع  . مقيم شود

؛ و »مشغول بود به نشاط و شراب «او پس از اين اقداماتش يك هفته ئي با خيال آسوده    
 1. آنگاه با سپاهي گران به سوي بست حركت كرد تا ازآنجا به نيشابور برود      

 به همراه يك قيان ة سلجوزماني كه او در بيابان كنار بست مشغول شكار بود، نام 
 ما در سرزمينهاي   درآن نوشته بودند   به وزير مسعود رسيد كه فقيه سغدي خطاب  

خودمان آراميم و هرچه از فساد در ديگر نواحي خراسان ميرود توسط غزهاي ديگر      
ا ما نيستند؛ ولي زميني كه ما داريم برايمان تنگ است و درخواستمان آنست  است كه ب

و ابيورد به ما دهد تا هم خراج اين شهرها ازآن ما شود و هم     كه سلطان شهرهاي مرو  
همچنين پيشنهاد كرده بودند كه سپاه نيشابور به هرات منتقل         . دربيابانهايش گله بچرانيم   

شود و هيچگاه به اين نواحي گذر نكند؛ و بطور ضمني تهديد كرده بودند كه اگر چنين           
چون وزير نامه را خواند،  . ها نخواهد بودشود هر حادثه ئي كه اتفاق افتد گناهش برآن  

از يكسو خراسان   ! پيشنهادهاي اين قوم ازحد گذشته است  «: مسعود به خشم شده گفت
ولي سخنانِ   . »را غربال كرده اند و ازسوي ديگر چنين سخنهائي براي ما ميفرستند    

گرانبها و مسعودِ بزدل و خوشگذران راه به جائي نمي برد و فرستادگان را با خلعتهاي  
به كرانِ رود هيرمند رفت با بازان و  « و خود براي ادامة شكار ة محبت آميز برگرداند؛  نام

 به اين ترتيب مرو و ابيورد نيز       2.»يوزان و حشَم و نديمان و مطربان و خوردني و شراب   
مسعود كه ديگر  . ة خود به تاراج و تخريب بپردازند  ، تا به نوبدرآمد غزها  تملكبه 

داشت به نيشابور برود به غزنه برگشته چندماهي در غزنه ماند و با وزيران  و         جرأت ن
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 پس ازآن به نذري كه در   .مشاوران و اعيان دولتش همواره مشغول عيش و نوش بودند    

يك بيماري سابق كرده بود تصميم گرفت كه يكي از دژهاي هندوستان را كه تا            
كابل بقصد تسخير آن دژ حركت كرد؛ دژ او از راه . آن زمان تسخير نشده بود بگشايد 

خ را در 417را گشود و اموالش را تاراج كرده به غزنه برگشت و مراسم نوروز سال   
در غياب پنج ماهة او غزها طالقان و فارياب و روستاهاي اين منطقه را        . غزنه برگزار كرد 

ران مسعود را تاراج كرده بودند؛ در ري نيز مردم شوريده تاش فراش را كشته و كارگزا  
باكاليجار و نوشيروان كه بعد از رفتن مسعود به گرگان برگشته          . متواري كرده بودند 

بودند نيز با آن تجاوزها و ستمهائي كه تركان مسعود درطبرستان كردند از ياري بيشتر         
پشيمان شد از    «مسعود  . مردم طبرستان برخوردار شده بودند و خطرشان افزوده شده بود         

او سپهساالر سباشي را مأمور بيرون كردنِ غزها از      . »دوستان و سود نداشت     رفتن به هن  
سباشي كه با ديدن شكست همتايش بگتغدي از غزها خود را براي           . خراسان كرد

خ در كنار  417شكست آماده كرده بود، سپاه نيشابور را برداشت و در اوائل خردادماه     
از يك نيم روز به طول نينجاميد، از         سرخس با غزها مواجه شد؛ ولي در جنگي كه بيش    

آن سپاه بزرگِ سي هزارنفري كه با او بود، فقط سباشي  و حدود بيست تن به سالمت          
گريخته خود را به هرات رساندند؛ تمامي جنگ افزار سپاه به دست غزها افتاد، و تركان     

الفضل     ابو. سباشي هركدام به گوشه ئي گريختند تا درفرصت مناسب به غزنه برگردند        
سوري و ديگر كارگزاران مسعود در نيشابور به دنبال شنيدن اين خبر وحشتناك،    
به جاي آنكه شهر را آمادة دفاع دربرابر غزها كنند، هرچه مال در خزانة نيشابور بود را   
بار شتر كرده با خانواده هايشان از شهر گريخته از راههاي بياباني خودشان را به گرگان           

فرستادة طغرل سلجوقي با گروهي از غزها دوهفتة      . ليجار پناهنده شدند    رسانيده به باكا  
ديگر به كنار نيشابور رسيد، و  قاضي نيشابور و همة اعيان صالح را درآن دانستند كه         

به دنبال مذاكراتي كه ميان غزها و بزرگان نيشابور        . شهرِ بي دفاع را به او تسليم كنند    
.   به پيشوازِ فرستادة طغرل از شهر بيرون شدند  رفت، اعيان و بخش اعظم مردم شهر 

فرستاده با همراهانش وارد نيشابور شد؛ و روز جمعه خطيب مسجد جامع شهر به دستور      
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سه روز بعد طغرل در يك گروه سه        . او خطبة سلطنت به نام طغرل بيك سلجوقي خواند     

مردم نيشابور   هزار نفري، در رختي ژنده با كفشهاي نمدين، در ميان استقبال پرشور      
وارد شهر شده در كاخ مسعود برتخت نشست و از فقيهان و بزرگان شهر استقبال كرد        

مسعود در . او برادرش داوود را نيز به هرات فرستاده آن شهر را گرفت  ). خ417تيرماه  (
غزنه گزارشهاي اين رخدادها را توسط جاسوسش كه در نيشابور درخانة يك علوي         

ولي هيچ اقدامي براي مقابله با چنين خطري كه سلطنتش را     مخفي بود دريافت كرد   
بطور جدي تهديد ميكرد انجام نداد، و همچنان سه ماه ديگر در غزنه ماند و جشن         

 1.مهرگان را برگزار كرده هداياي مرسوم را دريافت كرد  

مسعود سه هفته پس از برگزاري جشن مهرگان كه با عيد قربان همراه بود،           
در غزنه به جاي خود نشاند و خود با پنجاه هزار سپاهي و دهها پيل    پسرش سعيد را 

او چندي در بلخ ماند و جشنهاي نوروز را در بلخ      . جنگي به قصد بلخ حركت كرد  
دراين ميان مرتب نامه ميرسيد كه داوود برادر طغرل طالقان را گرفت و         . برگزار كرد

ر كرد؛ شابورقان را گرفت و   تاراج وكشتار كرد؛ فارياب را گرفت و تاراج وكشتا  
سرانجام خبر رسيد كه دسته ئي از غزها يكي از پيلهاي سلطان را از   . تاراج وكشتار كرد

و ازآن زشت نامي حاصل شد كه    «پيل خانة پادگانِ بلخ ربوده با خود به نيشابور برده اند؛         
 تنها كاري   .»گفتند درميان اين مردمان چندين غفلت است كه مخالفانْ پيل توانند برد       

كه مسعود براي مقابله با اين پيشامد كرد آنكه دستور داد پيلبانان را گرفتند و صدهزار      
چندروز بعد دسته ئي از غزها به كنار بلخ رسيده دوتا         .  درهم بهاي پيل را ازآنها بستدند   

:  مسعود با شنيدن اين خبر به خشم شده گفت   . از روستاهاي حومة بلخ را تاراج كردند   
چند روز بعد از اين  .  »نم؟ اين لشكريان بي حميت كار نمي كنند و آبرو را مي برندچه ك«

اكنون خطر واقعا جدي شده   . مقدمه ها يك لشكر بزرگ غزها به نزديك بلخ رسيد  
 بگتغدي و   -مسعود به ناچار خود به مقابلة آنها شتافت و هردو سپهساالرش  . بود
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 در نزديكي بلخ با غزها داشت آنها را    با او؛ و در يك درگيري كوچك كه -سباشي 

 1  ).خ418فروردين  (عقب راند ولي از تعقيب آنها خودداري كرده به بلخ برگشت    

ظاهرا اين اقدام كه به فرماندهي داوود برادر طغرل صورت گرفت براي دل و       
جرأت بخشيدن به مسعود به منظور كشاندن وي به جنگ بود؛ زيرا كه دوشكست  

ود را ترسانده بود كه بعد ازآن به هيچوجه حاضر به گسيل لشكر    گذشته چنان مسع
برسر آنها يا مقابله با آنها نشد و به بلخ رفت كه صدها كيلومتر دور از مرو و نيشابور      

طغرل ميخواست به اين وضعيت خاتمه  . بود، و در صدد اتحاد با خانان تركستان برآمد
.  نتيجه ئي برسد كار مسعود را يكسره كند دهد و پيش ازآنكه اتحاد مسعود و خان ها به   

ازطرف ديگر كساني كه جاسوسان   . اين نقشه كارگر افتاده به مسعود دلگرمي داد   
مسعود بودند فروختة طغرل شدند و گزارشهاي نادرست براي مسعود مي فرستادند و        

اكنون بخش اعظم تركان لشكرهاي مسعود در     . اورا تشويق به جنگ با طغرل ميكردند    
رب خراسان به طغرل پيوسته بودند و از جملة آنها چندين افسر ترك بودند كه در           غ

اينها فريبكارانه به   . گريخته بودند ) يعني سربازانشان  (رقابتها شكست يافته با غالمانشان    
اشارة طغرل براي مسعود پيغام فرستاده بودند كه اگر مسعود تصميم به جنگ با طغرل          

ود خواهند پيوست و غزها را به شكست خواهند كشاند؛ و     بگيرد درحين نبرد به مسع   
يك تن از ايشان به اين سو      …اين عشوه داده بودند و ما بخريده بوديم      «به قول بيهقي   

و جاسوسان ما در اين باب بسيار دروغ گفته پول گرفته بودند؛ و معلوم شد كه               نيامدند،  
سياهش را برداشته راهي    مسعود در ارديبهشت ماه تمامي    . » بوده است  فريبهمه 

مسعود با بار و بنه    . داوود و طغرل و يبغو در بيابان سرخس منتظر او بودند         . سرخس شد
تركانِ سپاه مسعود غالماني بودند كه       .و خزانة سلطنتي بود، و غزها مجرد و سبكبار       

.   براي پول درخدمت مسعود بودند، و غزها آمادة جهانگيري و كشته دادن در اين راه         
 كه از چندي پيش بوسهل زوزني نيز به ميانشان برگشته      -ران و مشاوران مسعود وزي
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 مرداني بودند كه همه به يكديگر بدبين و خواهان نابودي يكديگر بودند، و غزها     -بود

هدف  . جنگ در آخر خردادماه آغاز شد  . همدالنه مطيع طغرل و مصمم به پيروزي 
جنگ درازمدت فرسوده سازند و آنگاه       سلجوقيان آن بود كه سپاه مسعود را با يك  

در دو دور نبرد بسيار سخت در دوهفتة اول جنگ پيروزي نصيب            .  ازپاي درآورند   
مسعود شد و هربار سلجوقيان به بيابان گريختند، به آن اميد كه مسعود آنها را دنبال كند         

بود به وزير     مسعود كه از پيروزي نهائي نااميد شده      . و در بيابان ويرا به شكست بكشانند     
مرا به اشارة آنها   . من ندانستم كه كار اين قوم به اين منزلت است «: و مشاورانش گفت  

پس از   . »فريفتند و راست نگفتند، وگرنه تدبير اين كار را به گونه ئي ديگر ميكرديم     
، مسعود با خيال آسوده در نزديكي سرخس در كنار رودي         )  تيرماه12(پيروزي دوم   

سرخسِ به آن  «ساني كه به سرخس فرستاده بود برايش خبر آوردند كه    اردو زد؛ و جاسو
روز بعد خبر رسيد كه سلجوقيان مشغول تغيير        . »آبادي و زيبايي به كلي ويران است 

راي زنيهاي مسعود با مشاورانش براي حمله به غزها بي ثمر ماند، و      . مسير رودخانه اند  
نكه تصميم ديگري بگيرند لشكر پيشتاز    پيش ازآ . روز بعد رودخانه را بي آب يافتند    

مسعود لشكري به مقابلة آنها فرستاد و سلجوقيان آنرا درهم          . غزها به شبيخون آمدند   
روز ديگر با شمار بيشتري برگشتند و بازهم شكستي در سپاه       . شكسته باز به بيابان زدند   

ي مخالفت با ادامة  اكنون در تركان مسعود زمزمه ها. مسعود افكندند و به بيابان گريختند   
مسعود و وزيرانش باز به رايزني نشستند و قرار بر اين رفت كه هيئت        .  جنگ آغاز شد 

براي اين منظور هيئتي به رياست يكي از فقهاي    . صلحي به نزد سلجوقيان فرستاده شود  
عرب تبار به اردوگاه طغرل فرستاده شد، و قرار براين رفت كه اين فقيه به طغرل و               

نصيحت كند كه به اطاعت سلطان درآيند تا سلطان شهرهاي نسا و ابيورد و             برادرانش  
فراوه را با بيابانهايش به آنها ببخشد و آنها با آرامش درآن زندگي كنند؛ و سلطان نيز        

سخن كوتاه آنكه بدون    . به هرات برگردد و ديگر هيچگاه قصد جنگ با ايشان نكند   
قرار صلح ميان دوطرف برقرار شد كه مناطق   ابراز اطاعت سلجوقيان از مسعود براين  

مسعود ميخواست كه با اين صلح دفع وقت كند تا نيروي         . يادشده ازآنِ سلجوقيان باشد     
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بيشتري گردآورد و سرفرصت كار سلجوقيان را بسازد؛ و سلجوقيان نيز ميخواستند         

 بودند  ازاين فرصت براي فراخواندن غزهائي كه در خراسان و اطراف خوارزم پراكنده      
فرداي روزي كه قرارداد صلح رفت مسعود   . استفاده كنند و برنيروي خويش بيفزايند     

طغرل به نيشابور رفت، داوود در     . اردويش را براي رفتن به هرات به حركت درآورد     
 1. سرخس ماند، يبغو به نسا رفت و بخشي از غزها نيز به ابيورد رفتند      

امير به نشاط و شراب «ده شد، چون مسعود به هرات برگشت بساط طرب گستر
از «زورگيري و مال ستاني نيز ازسر گرفته شد، و    . »مشغول گشت چنانكه هيچ نمي آسود  

هرات و نواحي آن بادغيس و گنج روستا و هركجا دست رسيد، به هزارهزار دينار      
!   برات نوشتند لشكر را، و به زور بستدند؛ بهانه آنكه با تركمانان چرا موافقت كردند   

بزرگان و اعيان هرات ازترس زورگيرانِ سلطان ازشهر گريختند؛ و     . »كارها ديگر شد و
چندتني از اعيان كه دردرون شهر متواري بودند توسط جاسوسان مسعود يافته شده       

برخي ازاينها كه ازداشتن مال    . دستگير شدند تا به زور شكنجه ازآنها مال ستانده شود            
يد قرار داده شدند، و بعضي را زنده زنده پوست    انكار ميكردند زير شكنجه هاي شد  

بركندند و الشه شان را بر سر زباله داني شهر افكندند تا عبرت ديگراني شوند كه    
 هركه از اعيان از روي ناچاريش قول اطاعتي   . بپردازند نخواهند مالِ مطالبه شده را 

 2.به طغرل داده بود بازداشت و كشته گرديد يا به زندان افتاد   

عود ماهها در هرات مشغول عيش و نوش بود و همه روزه از اطراف خراسان      مس
خبر ميرسيد كه جماعتهاي بزرگ تركان ازجيحون ميگذرند و هرچه آبادي برسر       
راهشان است را تاراج ميكنند، و در تركستان آوازه افتاده است كه در خراسان چپاول       

ازجمله اين شايعة    . نهاده است  است و هركس پائي دارد براي چپاول روي به خراسان     
فكاهيِ تلخ و دردآور كه در ميان مردم ستم كشيده برسر زبانها بود را براي مسعود    

 پيرزن ترك يكچشم و       هاي رسيده چنين آمده است كه     در يكي از نامه  : بازگفتند كه  
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ديده اند كه تبري دردست داشته و ميگفته كه   ) جيحون  (يكدستي را بركنار آمودريا   

 1. خويش برگيرم ام گنجهاي خراسان را از زير زمين برميكشند و آمده ام تا سهم     شنيده 

اينك طغرل و برادرانش چندان نيرو فراهم آورده بودند كه يقين داشتند در نبرد          
آينده شكست قطعي بر مسعود خواهند زد؛ و برآن شدند كه مسعود را به ميدان نبرد         

 و اينك در    ، در نيشابور بود  جاسوس مسعود   رها پيشتكه در اواخر پائيز مردي    . بكشانند 
 علويان و بزرگان  طغرل از نيشابور رفته است و   كهنامه نوشت نيشابور متواري ميزيست، 

 . و ازاو تقاضا دارند كه به نيشابور لشكر بكشد و شهر را بگيرد         مسعودندنيشابور هواخواه   
دركنار    .  قصد ابيورد كرد   مسعود بي درنگ سپاهش را برداشته به پوشنگ رفت و ازآنجا          

ابيورد باز يكي از جاسوسان سابقش به او خبر داد كه طغرل از بيم او گريخته در بيابان    
 مسعود قوي دل گشت و راه نَسا درپيش گرفت، و پس ازچند روزي   .نَسا متواري است

سوري و  ). خ418آذرماه   (كه دركنار نَسا به ميگساري و نشاط نشست، به نيشابور رفت 
نيشابور كه تا چندسال پيشتر يك    . راهانش نيز از گرگان آمده به مسعود پيوستند   هم

شهر بسيار آباد و پررونق و يكي از سه چهار شهر بزرگ خاورميانه بود، دراين زمان      
بقاياي مردم نيشابور از شدت تجاوزها و ستمهاي غزها چنان تهيدست   . ويران افتاده بود

ار روزانه شان را بخرند تيرهاي خانه هايشان را كنده و    شده بودند كه براي آنكه خوارب  
بسياري از خانواده ها ازگرسنگي مرده بودند؛ هركس دست و پائي         .  فروخته بودند 

داشت زن و فرزندانش را برداشته رفته بود تا در روستائي دوردست به زندگي ادامه            
ن محل به كلي زمينهاي كشاورزي اي  ة نيشابور دراثر هجرت روستائيان حوم  . دهد

ازرونق افتاده بود، و زمينهائي كه تا چندسال پيشتر هرجريب به هزار درهم به فروش       
 2.ميرفت اكنون به جريبي دويست درهم ميفروختند و خريدار نداشت   

مسعود يكچند درنيشابور ماند و پس ازجشنهاي نوروزي نيشابور را به يكي از         
كي شهر اردو زد تا نشاط و ميگساري را  كارگزارانش سپرد و به توس رفت و در نزدي   
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 كه خود ة هزينة شادي هايش مردم توس و روستاهاي اطراف را  براي تهي. پي بگيرد

 با بي رحمي تمام تاراج كردند؛ و به قول بيهقي كه خود شاهد ماجراها       قحطي زده بودند،   
 سوري  توس و نواحي آن را بركندند و از هركس كه مني غله داشت بستدند، و «بوده، 

سرخس شهري كامال   .   مسعود بعد ازآن به سرخس رفت   1.»آتش در اين نواحي زد   
به مسعود   . »مردم همه گريخته بودند ودشت وجبال گويي سوخته اند  «ويران مي نمود و  

.   او سپاهش را به سوي مرو به حركت درآورد     . خبر رسيد كه غزها دربيابان مرو هستند     
د، زيرا شنيده بودند كه بي آبي است و ميترسيدند          سپاهش راضي به رفتن به مرو نبودن       

مسعود تهديد كرد كه هركس دراين باره سخني بگويد        . كه از تشنگي هالك شوند  
پس از چهار روز رهسپاري با دو لشكر پيشتاز طغرل مواجه شدند             . سرش را خواهد بريد 

 گريختة او كه يكي از آنها تركانِ گريختة ارتش مسعود و تحت فرمان يكي از افسرانِ   
اينها در يك حركت سريع، در مدافعان سپاه مسعود شكست افكندند و شماري          . بودند

روز ديگر باز گروهي ازاين بزرگتر        .  شتر و مقداري كاال به غنيمت گرفته بازگشتند      
برخي ازآنها درميانة    . برسر راه مسعود سبز شدند و به قصد غنيمت گيري يورش آوردند      

تشويق به » يار يار«عود را كه يارانِ سابقشان بودند، با فريادهاي   درگيري ها غالمان مس 
امروز نيز اينها پس از ساعاتي درگيري شمار بسياري شتر و مقاديري          . گريختن ميكردند   

بامداد روز ديگر چندفرسنگي كه راه پيمودند باز با خيل عظيم      . كاال به غنيمت بردند
  دندانگان  ت ادامه دادند تا به روستاي غزها مواجه شدند؛ ولي دفاع كنان به حرك

 خرداد  9 (بودندطغرل و برادران و سپاهيانش دركنار روستا مستقر      . رسيدند   ) دندانقان (
غزها خستگي به در كرده و آماده، و مسعوديان خسته و كوفته از سفرِ چندين  . )خ419

راين حالت  مسعود كه نميخواست د. روزه در بيابانهاي خشك و بي علفِ تابستانِ داغ   
جنگ را شروع كند، و اطمينان داشت كه غزها جرأت نخواهند كرد به اين سپاه عظيم    

همينكه او پشت داد  . صدهزار نفري حمله كنند، به قصد وارد شدن به روستا به راه افتاد       
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بخش بزرگي از غالمانش از شترانشان پائين شده به بهانة آنكه ميخواهند بجنگند اسبان         

را به زور گرفتند و با غالمان ديگر كه اسب داشتند           )  ني اعضاي دولتيع (»  تاجيكان«
يكجا شدند، و پرچمشان را افراشته در يك حركت سريع به سوي غزها گريخته به آنها        

.  تشويق به گريختن كردند» يار يار«پيوستند؛ و از آنسو ديگريارانشان را با فريادهاي     
 شده بوده و شماري افسران ترك مسعود معلوم بود كه ازمدتها پيش روي اينها كار  

با يورش سريعِ غزها سپاهيان مسعود    . آمادة رها كردن او و پيوستن به غزها بودند  
اينك با مسعود . سرآسيمه پا به فرار نهادند و حتي سپهساالر براي دفاع از مسعود نماند    

.  مانده بودند  پسرش مودود و چندصد تني از غالمان ويژه و وزيران و دبيران و مشاوران     
ولي دفاعِ جانانة اين اندك شمار در آن آشفتگي به مثابة خودكشي بود، و گريز از چنين        

مسعود دسته ئي از غالمانِ برجسته را با خود برداشته يكسره       . وضعيتي بهترين راه بود   
غزها به تاراج اموالِ    . به غرچستان گريخت، و ديگران نيز به دنبال او گريختن گرفتند   

گروهي كه به تعقيب فراريان   . هِ اردوگاه مسعود و اسلحه و چارپايان مشغول شدند    انبو
وزيران و مشاوران و    .  رفتند نتوانستند كاري از پيش ببرند، و گريختگان جان به در بردند           

هفتادتن از دولتمردان در غرچستان به مسعود پيوستند، و شبانه شتابان از بيراهه ها راه              
 1. هفته بعد خسته و كوفته و شرمنده وارد غزنه شدند    گرفتند و سه   » غور«

يكماهي پس از ورود مسعود به غزنه از بلخ گزارش رسيد كه بلخ در محاصرة       
.  سلجوقيان است؛ و ازمسعود خواسته بودند كه هرچه زودتر نيروي امدادي گسيل كند    

ود كه  مسعود اينك سخت از سلجوقيان بيمناك بود؛ و هرچند كه نظر مشاورانش آن ب    
خود با همة سپاه به بلخ برود، او هزار سوار گزيده را به بلخ فرستاد، و به حاكم بلخ 

او كه اكنون نسبت به بسياري از تركانش   . دستور نوشت كه پايداري كند تا امداد برسد  
 كه آخرين افسران -بدبين شده بود، سپهساالرانش علي دايه و سباشي و بگتغدي را    

 با شماري از مردانشان شبي به توطئه گرفته به زندان       -محمود بودند  بازمانده از دوران    
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او همواره مهموم و عصباني بود و به همه پرخاش      . فرستاد و اموالشان را مصادره كرد   

چون عيد قربان فرارسيد او جز برگزاري نماز عيد        . ميكرد و همه را ازخود مي آزرد    
ن هدايا به غالمانش نيز خودداري  هيچ مراسمي برپا نكرد و از سفره كشيدن و داد   

به زودي از بلخ گزارش آمد كه لشكر امدادي به دام سلجوقيان افتاده و فرمانده    . ورزيد 
. با دويست تن جان به در برده و خود را به بلخ رسانده اند؛ و بلخ درخطر حتمي است  

 الهور مسعود ازبيم آنكه بعد از بلخ نوبت غزنه باشد تصميم گرفت كه دولتش را به 
 1. منتقل كند 

خراسان آسان به    «: بيهقي ضمن آوردن اين گزارشها مينويسد كه مسعود گفت      
 كه يادآورِ افتادن خراسان به  -اين سخنِ مسعود . »دستمان آمد و آسان ازدستمان رفت  

 نياز به تفسير   -دست محمود بطور تصادفي است، و باالتر ديديم كه چگونه رخ داد  
 مثل ديگر   -شني نشان ميدهد كه فرزندان سبكتكين      همين سخن به رو     . ندارد

 مفهوم     -هم نژادانشان كه توسط سامانيان و خوارزمشاهان به ايران آورده شده بودند      
سلطنتي كه محمود . وطن را نمي شناختند و ايران را براي خودشان وطن نمي پنداشتند   

رف يك سرزمين      تشكيل داده بود، طبق همان سنتِ قبيله ئي تركان برايشان درحد تص 
. بيگانه بود و نه تشكيل يك دولت در سرزميني كه نسبت به آن احساس وابستگي كنند 

به همين سبب هم براي مسعود ازدست رفتن خراسان موضوعي نبود كه چندان گران و   
محمود و مسعود، هرچند كه خود را شاهان ايران مي ناميدند و تا     . دردآور تلقي شود  

ان بهره برگرفتند، ولي همين سخن مسعود توضيح ميدهد كه آنها  توانستند ازخيرات اير 
ايران را به آساني به دست      . هيچگاه خودشان را وابسته به آب و خاك ايران ندانستند      

آورده بودند، و اينك كه ازدست ميدادند نيز همچون پيشامدي عادي تلقي ميكردند، و         
ا ازدست داده بود ولي هنوز  مسعود ايران ر. به راحتي برايشان قابل پذيرش بود  

سرزمينهاي هندوستان را داشت كه پدرش گشوده بود، و به همين خاطر هم تصميم          
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گرفت كه به هندوستان منتقل شود و وطن جديدي را اتخاذ كند و ثروتهاي عظيمي كه           

 .درايران گردآوري كرده بود را به الهور انتقال دهد   

سعيد پس ازآنكه      . را وليعهد كردپيش ازاين گفتيم كه مسعود فرزندش سعيد    
پدرش به بلخ رفت به نوعي بيماري پوستي دچار شد و نيروي آميزش جنسي را ازدست        

قابله هاي حرم معجون تقويت جنسي برايش ساخته به او خوراندند و در اثر آن     . داد
 اينك مسعود طي يك مراسم متواضعانه پسر ديگرش مودود را به   1. درگذشت

كرد، و اورا همراه سپاهي بزرگ و آراسته و افسران برجسته روانة           وليعهدي منصوب   
هيبان كرد كه در بين كابل و بلخ بود تا در آنجا مستقر شوند و راهِ رسيدن غزها به غزنه   

تالشهائي كه مشاوران ايرانيش     . را بگيرند؛ و آنگاه خود براي رفتن به الهور آماده شد        
او به اندازه ئي از   . مل آوردند به جائي نرسيد    براي منصرف كردنش ازاين تصميم به ع   

بازيابي خراسان نااميد شده بود كه به تركان ماوراءالنهر نامه نوشته به آنها پيشنهاد كرد            
او . كه بلخ و تخارستان را براي خودشان بگيرند و نگذارند به دست سلجوقي ها افتد    

ا از دژي كه درآن زنداني   اخيرا كساني را فرستاده بود و برادرش محمد و پسرانش ر   
او پس از رفتن مودود پسران محمد را آزاد     . بودند آورده در غزنه به زندان كرده بود    

كرده به حضور پذيرفت و بسيار نواخت و خلعت داد و ازايشان سوگند و بيعت گرفت          
كه درصدد نافرماني نباشند؛ و نامة بسيار محبت آميزي به برادرش محمد نوشت كه          

او سپس دستور داد كه باروبنه     . چهار دخترش را به عقد چهار پسر او درآورد  ميخواهد 
من به «بسته شود؛ و به زنان حرم كه از تَرك كردن غزنه دلگير بودند پيغام داد كه    

او گنج خانه و  . »هندوستان ميروم؛ هركس ميخواهد به دست دشمن افتد در غزنين بمانَد         
ا بربار شتر كرده ارتش را برداشته به قصد الهور    اسباب و دارائي هاي كاخ سلطنتي ر  

 2). خ419اسفندماه  (به راه افتاد، و محمد و پسرانش را نيز با خود برد     

چون به پيشاور رسيد تركان به طمع خزائن عظيمي كه همراه داشت براو شوريده      
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وي را گرفته در دژي افكندند و برادرش محمد را كه كور بود، بي ميلِ خودش،          

آنها پيشاور و اطرافش را نيز تاراج كردند، سپس مسعود را كشته    . لطنت نشاندند  به س
دراين اثناء داوود  . جسدش را در چاه افكندند، و محمد را برداشته به غزنه برگشتند   

مودود همينكه از كشته شدن پدرش باخبر     . سلجوقي بلخ را گرفته تاراج و ويران كرد    
سپاه عمويش محمد را در كنار غزنه شكست داد و    شد با نيروهايش به غزنه برگشت و   

عمويش را با همة فرزندانش گرفته كشت، و  تركاني كه در قتل پدرش دست داشتند      
مجدود پسر ديگر مسعود كه در الهور بود، همينكه خبر كشته شدنِ       .  را به قتل رساند   

دوستان     مودود سپاهش را به قصد او به هن     . پدرش را شنيد خودش را پادشاه خواند    
گسيل كرد؛ ولي پيش از آنكه جنگي دربگيرد مجدود به طرز اسرارآميزي در الهور              

 . درگذشت

 همچون سيل بنيان كن و        شانازاين پس غزها درپشت سر فرماندهان سلجوقي       
ويرانگر، خراسان و خوارزم و سيستان وگرگان و شمال ايران تا اسپهان وكرمان را   

سلطنت .  به پيشروي به طرف غرب ايران ادامه دادند زيرپا نهادند، و بطور برق آسائي   
فرزندان سبكتگين ازاين به بعد به غزنه و شمالغرب هند محدود گرديد و بساطشان        

سراسر خاورميانه ازاين پس جوالنگاه غُزهاي نيمه وحشي شد      . ازدرون ايران برچيده شد
،    را نابود ساختند  ي عراق هاكه به زودي به عراق رسيده بغداد را گرفتند و بقاياي ديلمي      

و به دنبال آن شام را به تصرف درآوردند و دوران نويني ازتاريخ را شالوده نهادند كه       
 . دوران حاكميت ترك در خاورميانه باشد  
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