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  رسيدن به آمویپيش از 
  اريخ بيهقی، در تم خوارزير، امآلتونتاشوايت ر

  نسيم خاکسار
 
 

  درآمد
 شخصيتهای ایاز مهمترين روايتهدر تاريخ بيهقی و چگونگی زندگی و مرگ او خوارزمشاه آلتونتاش روايت 

آنگاه که تاريخی بيهقی . تاريخی است که البالی نامها و حوادثی که در اين کتاب آمده، کمتر به ديده آمده است
حضور پيدا کرد، متوجه در مجلس شاه اين کتاب آغاز در  اين امير سالخوردهخواندم همان بار اولی که  می

که مغضوب قريب علی بزرگ سردار پيری که به خود جرات می داد و از حاجب . شخصيت استثنائی او شدم
در سر ای ديگر   در باطن انديشهلی ونيوشای او بودر ظاهر دمسعود . سلطان مسعود شده بود، به نيکی ياد می کرد

کار و هرآنچه از آن شدم سر بر  اين امير پير،کار و کردار آشنا شدن بيشتر با  بعد و بعدتر با های هصفح. داشت
 باز و نيز فصلی داستانواره. ی روشن به چهره او بدهمينما پيوند زنم، تا  کنارهمدر اين کتاب رفته استاو کردار

  .کنم برای زندگی و مرگ او در اين کتاب
ای که  برجستهای هشخصيت خويشکاریکهن رفتاری از است ای  برای من شخصيت او و کار و کردارش نمونه

   .نده ادر تاريخ ميهن ما پديد آمد
 مامون با يا آلمامونيان پيش ازآلتونتاشيان، . ندادخوارزمشاهيان نامی است که به اميران واليت خوارزم می د

آن زمان خوارزم . ج يا جرجانيه بودنو مرکز حکومتشان هم شهر گرگا. کردند آنجا را واليتداری میهمين نام 
منطقه بزرگی بود که شهرهای زيادی چون ترمذ و ختالن و قباديان و شهر نسا و نواحی اطراف سواحل رود 

افغانستان و تاجيکستان و  جفرافيائی ی نقشهبايد در يی که اکنون شهرها. گرفت سيحون وجيحون را در برمی
افول قدرت سامانيان  بعد از. نددل مامون در آغاز از پيروان و فرمانبران سامانيان بو آ.جستجوشان کردازبکستان 
 .، زير سلطه محمود غزنوی درآمدندپايان اميری دودمانشان دراستقاللکی داشتند و در آغازکوتاه ای  برای دوره

از  ، سر آن بودبر ،که خواهر محمود را به زنی داشت و از او پيروی می کردامير خوارزم بن مامون لعباس اابو
به سرکردگی منطقه سرکردگان نظامی   که»کندخطبه را محمود امير «رعب و دوستی که با محمود غزنوی داشت 

نزديک ما طاعت نيست و از محمود را «  و بانگ برآوردند سر به شورش برداشتندخاری بزرگ البتگين بحاجب 
باال گرفت و منجر عليه ابوالعباس خوارزمشاه در خوارزم وقتی شورش . »هزار اسب برگشتند دست به خون شسته

دن يخوارزم لشکر کشيد و بعد از فتح آنجا و به قتل رسانخونخواهی او به شد، سلطان محمود به او به کشته شدن 
ر او کدر لشبعد  رشد کرده و شدر دستگاه پدرپيش از آن می ترک بود و آلتونتاش را که غالسران شورشی ی  همه

ای   در آن منطقه از آن پس سلسلهی آلتونتاشبا امير. کرد خوارزم امير ،به ساالری و بزرگ حاجبی رسيده بود
پس سو عليه امير مسعود هارون پديد آمد که با مرگ او و شورش پسرش در آن واليت ان خوارزمشاهياز ديگر 

  .رود رو به زوال میاين سلسله هم مرگ او 
از نيمه راه لشکری  که امير مسعود هنگامی استخوارزمشاه لتونتاش آنخستين ديدار ما با تاريخ بيهقی در
در کودتای که  قدرتی. اش است نظم دادن به قدرت سلطانیکار به هرات بازگشته و در ری،  اش به اصفهان و کشی

کوتاه مدت از کف او  ،درش سلطان محمود در به تخت نشاندن برادرش امير محمدوصی پ ،علیبزرگ حاجب 
به خود متکی  انتقامجو و ،سيمای امير مسعود در همان آغاز کتاب سيمای جوانی است قدرت طلب .ربوده شده بود

خواهان  هم،و در خواندن بزرگان قوم به هراتا .دوره پدرش کمتر بها می دهددبيران که به سخن بزرگان و 
در دوره  آنانی را که ی  همهتادر سر دارد ای  نقشههم از آنان است و وفاداری و و تجديد پيمان بيعت استواری 

سر به نيست يک به يک ، "محموديانند" و يا به گفته بيهقی پيوسته بودندبه او برادرش امير محمد سلطانداری کوتاه 
 ،ه، با اينکه از اين تهمت برکنار بوده جای پدر سلطان مسعود استلتونتاش پير، کآ .  مسعوديان را برکشدو کند

 در اين ترس، تفاوت دوست از ،درآميخته است یسرنگونبا ترس از که در ايران استبداد شاهی  .يکی از آنان است
  . برنای بی انديشه نمی شناسدازدشمن، پير دانا 

 
   گری بيهقیشيوه روایت

 ،ورودش به هرات ، سال هجری421گيرد؛ از  ای را دربرمی  سالهسه زمان کتاب بيهقی در روايت آلتونتاش
  .  رخ می دهدش در صحنه جنگ هجری که مرگ423تا 
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گاری گاه ن که با اينو . دبرای خطی پيش نمی  به گونهاز زندگی اين امير، اش را  شيوه روايتگریبيهقی 
و نيز   آنآوردن داستانهائی ميان ،در طی روايتصله ا ايجاد فابولی نگه داشته اين روايت شرح تقويمی را در 

، هم ه استآورد  يشاز پاره روايتهابرخی در آغاز به کوتاهی خبر آنرا عقب انداختن توضيح مفصل ماجراهائی که 
اين فرض که بيهقی برای اينگونه نقل کردن داستان در . چند اليه کرده استبه روايتش حجم بخشيده و هم آنرا 

او .  ازداستانهای هزار و يک شب يا هزار افسان بهره برده باشد نبايد دور از ذهن باشد،ر نوشتن تاريخداستان د
دهد خواندن داستانهايی از نوع هزار و يکشب   که نشان میهآورد ای  در کتابش بدون نام بردن از اين داستانها نکته

جزء  ،ديدههايی را که الزم  صحنه ،از نزديکشاهدی از نگاه در بسياری ازموارد و ا. 1بين مردم رواج داشته است
ای  به گونه رمان نويسی با تجربه، در نامهکتاب، در همان فصل اول بيهقی . توصيف کرده استو مستقيم به جزء 

خواننده معرفی ش را به  اصلی اشخصيتهای ،ه استآورد  در زندان کردن امير محمدحشم بگيناباد سوی از که 
 در تاريخ سلطنت از مرکزی ترين حادثهبرای نشان دادن شخصيت اين پادشاه و فضای پيرامون او،  آنگاه. کند می

در همين مجلس بارعام، . می کندروايت آغاز فروکوفتن حاجب علی قريب و برادرش، از صحنه يعنی ، مسعود
له بين منگيتراک حاجب و فه با خبر شويم، دو جمپيش از آنکه از بازداشت و در بند شدن حاجب علی قريب در ُص

  .سلطان مسعود رد و بدل می شود که درجای خود از نظرمعانی پنهان در آن بی نظير است
خداوند دستوری دهد که بنده علی امروز نزديک بنده باشد و ديگر بندگان که با وی «: منگيتراک رو به سلطان

  ».ال داده است شوربائی ساختنکه بنده مث) منظور برادر و ياران حاجب علی قريب هستند( اند،
  .اگر چيزی حاجت باشد خدمتکاران ما را ببايد ساخت. سخت صواب آمد«: گفت) به تازه روئی( سلطان

  ».منگيتراک زمين بوسه داد و به نشاط برفت
چه . و اين شوربا معنائی ديگر دارد.  برای حاجب علی قريب اما از پيش روشن بود که اينها همه، فريب است

  .ندن او به هرات و چه حاجبی دادن به برادرشخوا
 شسد که از حاجب علی قريب شنيده بود که پيش از آمدنيو بيهقی در قولی از استادش بونصر مشکان می نو

بدانکه چندان است که سلطان مسعود چشم بر من افگند، بيش شما مرا « : به هرات به يکی از نزديکانش گفته بود
های به افراط و به خط خويش فصل نبشتن و برادرم را حاجبی دادن همه فريب  نيکو و مخاطبههای  اين نامه. نبينيد

  ».است و بر چون من مرد پوشيده نشود، و همه دانه است تا به ميانه دام رسم
 و پنهانکاريهای مسعود،لتونتاش آبا افکندن روشنيهائی روی شخصيت بارعام،  ی ن صحنهيدر همهقی يب

آلتونتاش و حاجب علی قريب، برعاقبت کار بيشتر با تامل تواند  میخواننده  که کند  تانی ايجاد میفضائی چنان داس
  . به گره گاه و يا معمای سقوط مسعود برسد ساالر غازی و اريارقنظير ديگر ساالرانی 

 دو نوع شکل يا د ازنويس روايتهايش به ويژه در روايتی که پاره پاره در کتابش از آلتونتاش میبيان برای او 
و ازهردو آنها برای بازآفرينی واقعيت با چنان . و ديگری شکل نقل قول. يکی شکل نامه. فرم استفاده می کند

و جنگ او با برای نمونه به پايان زندگی آلتونتاش . استآن استادی استفاده می کند که تنها در رمان امکان خلق 
 متن سبب شده که ،اينگونه تاريخنويسی يا روايتگری. ميرک آمده استمی توان اشاره کرد که در نامه اعلی تگين 

حکايت آدمها افکندن فرو و بلندکردنتقدير آسمانی در در آن از باور خود به نويسندهبا اينکه جا به جا تاريخ بيهقی 
  .رودبمسيری کامال زمينی پيش ، در کند می

 
  بازآفرینی

 است حرف زدهنوشتن دست به ش را نخست فراهم کرده و بعد به بيهقی اسناد و مدارک کارگفتن از اينکه 
به اين موضوع اشاره کرده گوناگون  هایاو خود در اين کتاب بارها با آوردن حرفی ميان روايت .ای نبايد باشد تازه
ويژه ای از  هشيوبکارگيری با با استفاده به جا از منابعی  که در اختيار داشته و  او طرفه اين باشد کهشايدُ . 2است

                                                 
پری و غول بيابان و کوه و دريا که احمقی هنگامه سازد چون اخبار ديو و .  و بيشتر مردم عاّمه آنند که باطل ممتنع را دوست تر دارند- 1

يی ديدم و پانصدتن جايی فرود آمديم در آن جزيره و نان پختيم و ديگها نهاديم  و گروهی همچنو گردآيند و وی گويد در فالن دريا جزيره
 چنين و چنين چيزها ديدم، و پيرزنی جادو، نگاه کرديم ماهی بود، به فالن کوه. چون آتش تيز شد و تبش بدان زمين رسيد از جای برفت

و آنچه بدين ماند از خرافات که خواب آرند . مردی را خر کرد و باز پيرزنی ديگر جادو، گوش او را به روغنی بيندود تا مردم گشت
نويسم يا از معاينه من است يا از و من که اين تاريخ پيش گرفته ام التزام اين قدر کرده ام تا آنچه . ...نادانان را چون شب بريشان خوانند

  ) 905ص . تاريخ بيهقی.( سماع درست از مردی ثقه
 برای نمونه بيهقی در آغاز کتاب پيش از آنکه بين علی تگين و مسعود جنگی رخ دهد و آلتونتاش  جنگيدن با او را به عهده بگيرد، - 2
و چون خوارزمشاه آلتونتاش مرد، در سر علی تگين شد ...ای ديگر خيزدعلی تگين بدين يک ناحيت باز نايستد و و يرا آرزوه: نويسدمی

  ) 77تاريخ بيهقی ص .( و چغانيان غارت کرد، چنانکه پس از اين در تاريخ سالها که رانم اين حالها را شرح کنم
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 و ايجاد کشش و  عقب انداختن روايت يک نقلبا يدهکوش  است،در جريان هم هنويسی که امروز نگری و داستاروايت
 ، استبا کمک نقلهائی که شنيدهنيز و  کردهرا از نو بازآفرينی حوادث تاريخی اضطراب ناشی ازهمين تعليق، 

همان به امير مسعود در »بگيناباد حشم «ای که از نامهميان نه نموبرای  .را مستقيم توصيف کندفضا  بيشتر وقتها
زنين به او و محبوس شدن امير محمد در قلعه غ در آن از چگونگی پيوستن نيروها در وآغاز کتاب می آورد 

توصيفی کنار حاجب علی قريب، در چون شاهدی  و کندقطع می را سخن رشته  يکباره ،کوهتيز سخن رفته است
  :خشدباو به مسعود نمايانی بيشتری باضطراب و در ضمن وفاداری به تا ، او حال و روز در بيان  وردآمی مستقيم 
و هرروز حاجب علی برنشستی و به صحرا آمدی و بايستادی و اعيان و محتشمان درگاه، خداوندان شمشير «

ی و اگر از جانبی خبری تازه گشتی و سواره  بايستادندی و تا چاشتگاه فراخ حديث کردندو قلم، به جمله بيامدندی 
از قول عبدالرحمن قوال همين جا يا » ه بايستاندیبازگفتندی و اگر جانبی را خللی افتاده بودی به نامه و سوار

امير محمد روزی دو سه چون متحيری و غمناکی می بود، چون نان می بخوردی قوم را « :آورد که می
       » .بازگردانيدی
،از ديدار او با مسعود در هرات تا مرگ او در جنگ با زندگی آلتونتاشسه سال همان اختن به پرد هنگامبيهقی 

به او  سرداران جنگی وفادارنيز در فروگرفتن را و اعمال نابخردانه مسعود هايی از رفتار  جنبهعلی تگين، 
 او و ی به وضع بد خزانهتن  پرداخو پيش از. دنبال می کند ای  به صورتی تکوينی و مکاشفهو غازی نظيراريارق

هائی که امير محمد به اطرافيان  پس گرفتن صلهدر های او يدبيرت از بی ،نوای آملي خراج بستن به مردم بی فاجعه
و از همه  .گنجاند بين روايت اصلی میسازد و آنها را  روايتهائی میپاره  ، از جمله به بونصر مشکان،بخشيده

برای به قتل رساندن آلتونتاش انجام گرفته   که با برنامه ريزی سهل بن زوزنیای  آخرين توطئهشرحمهمتر در 
به کوتاهی خبر فرمان  آن،از پيشتر خيلی آورد که   و هر چهار روايت را وقتی می.آورد ، چهار روايت میاست

 به قتل رسيدن امير ز در مقدمه آن اخيلی کوتاه آورد که  را وقتی میوايت چهارم و ر. يافتن آلتونتاش را داده است
( و من که بوالفضلم کشتن قائد ملنجوق را به تحقيق تر از خواجه احمد عبدالصمد« . مسعود نيز خبر می دهد

فرزند امير ( شنودم در آن سال که امير مودود ) ، حاجب بزرگ و وزير خوارزمشاه بود در آن وقت احمدخواجه
بازخواست و به غزنين رفت و به تخت ملک بنشست و ) ير مسعود ام( به دنبور رسيد  و کينه امير شهيد) مسعود

 ،خواجه احمد را وزارت داد، پس از وزارت خواجه احمد عبدالصمد اندک مايه روزگار بزيست و گذشته شد
  ».رحمته اهللا

ن امضای فرمان به قتل رساندهمراه با   مسعوده گويا اميرگشايد ک ای معنائی در متن می با اين کاراليهو 
  . استفرمان قتل و يا شهادت خود را نيز به دست غالمانش امضا کرده  ،آلتونتاش

 
  داستانیتاریخی و آلتونتاش چون یک شخصيت خویشکاری 

. استورده در اين متن تاريخی آبيهقی  دارد با ديگر شخصيتهائی که بغريمانندی آلتونتاش در رفتار و منش 
 نظير نيزش به سلسله غزنوی ي حاجب علی قريب  و در وفادار و وزيربا حسنک، يگانه است بيانصراحت او در 

 مسعود، علی تگين،  جوی هم آنگاه که با دشمن کينتا دم مرگ او  .ش نيستوجوددر آنها هيچ شک و ترديدی 
اين انديشه را به هرگز اما  3.نيستای از جانب مسعود عليه خودش و خاندانش  يکدم رها از بيم توطئهجنگد  می

 و آگاهی بر اين امر در وجود او چندان .است گذاشته خاندان آنهاکه با بگذرد از پيمانی د که هدمی وجود خود راه ن
آشکار است که خواجه احمد حسن وزير مسعود بعد از آن که اين احتمال را می دهد که نامه پنهانی مسعود برای به 

. افتاده باشد که آن ملّطفه بدست آن دبير باشد«: گويد د میقتل رساندن آلتونتاش ممکن است به دست او رسيده باش
 پير و خردمند است، داند که خداوند را بر اين داشته ،نکند که ترک) آلتونتاش فسادی توليد( اما چنان دانم که

  ».باشند
و می توانست با ارتشی که در اختيار داشت راه سيستان بعد از اختالفش با مسعود نيز حاجب علی قريب 

تسليم که به ذهنش خطور می کرد ئی ها  انديشههرگز به چنيناهواز و کرمان در پيش بگيرد و با مسعود بجنگد، اما 
زيرا نگران آن بود عيب او را از درافتادن با مسعود و خاندان شاهی غزنوی، به خداوند او محمود منسوب . نشد
 ملوک روی زمين را قهر کرده، تدبير خاندان خويش پيش و گويند پادشاهی چون او عمر دراز يافته و همه« . کنند

و از پيش رضا داده بود که او را جائی موقوف کردن برای او » .از مرگ به ندانست کرد تا چنين حالها افتاد
  ».خوشتراست تا بدنامی اختيار کند

                                                 
ر سلطانی بديد اول بشکوهيد خوارزمشاه چون لشک« :که در جنگ حضور داشت در نامه ای به امير مسعود می نويسد) بيهقی(  اميرک- 3

خود را فراهم بگرفت و کشتی از ميان جيحون بازگردانيده بود، تا کدخدايش، احمد عبدالصمد، . است) وسيله و بهانه( که علی تگين تعبيه
  )437تاريخ بيهقی ص (» .او را قوه دل داد
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حاضر نيست به ، استيخته گراز چنگ او  مسعود برای در بندکردنش  جنبيدنپيش ازکه نيز غازی ساالر
 استکه دور از دسترس لشکريان مسعود  استبه جائی رفته و  از جيحون گذشتهاينکه  بااو . دشمن او پناه ببرد

ئی می ا که علی تگين دشمن مسعود فرمانروبماندای   منطقهدرد به جان نمی پذيرزيرا . گردد میماند و بر میآنجا ن
ن دشمنان آمدم، سخت بدنام شوم که اينجا دشمنی است دولت ميزخطا کردم که به «: گويد و به خودش می. کند

باز می گردد تا به سمت خوارزم که  و هنگامی ».رفتن صواب تر سوی خراسان بود. محمود را چون علی تگين
به امان و انگشتری که عبدوس  کوتاه با آنها زد و خوردیبراند با لشکر سلطان مسعود روبرو می شود و بعد از 

  .تسليمشان می شودخورد و  فريب می فرستد،  سلطان برايش میاز سوی
 اوو تعهد به آن حتی وقتی  اند بستهيا فرمانروا سلطان به عهد و پيمانی که با پهلوانان و اميران اين وفاداری 

ای است از  و بيشتر کهن نمونه .دباشآنها خود بارها آنرا شکسته است، بايد چيزی فراتراز يک تصميم فردی 
  . يافته استکه در وجود آنها تبلور ايرانی  سرداران یروان جمعنهادينه شده در و خويشکاری يکجور رفتار 

و . اين است حال علی و روزگارش و قومش که بپايان آمد«: بيهقی بعد از ذکر واقعه حاجب علی می نويسد
  ».احمق کسی باشد که دل درين گيتی غدار فريفتکار بندد

  
  نشستن تير در زخمی کهنه: مرگ آلتونتاش

ی اميرک بيهقی، بريد امير مسعود در سپاه خوارزم، جزء به جزء  در نامهماجرای مرگ آلتونتاش ا اينکه ب
توصيف رنگپريدگی استادش وقتی نامه را برای اولين بار خوانده است و نيز آمده است، اما بيهقی سعی می کند با 

آلتونتاش به گونه ی . فضائی کامٌال داستانی ايجاد کند ، توصيف مرگ اودراميرک  ی با استفاده از محتوای نامه
تير به محل زخمی .  زخم می خوردبه سمتش تيری پرتاب از با علی تگين او در جنگ . پهلوانان تراژدی می ميرد

ای قلعتی هسنگ« از است بر پای اوبوده و آن زخم از اثر اصابت پرتاب سنگی .  استاصابت کردهدر پای او کهنه 
بود، پس نشسته در پای او مجروح از تيری که در زخمی کهنه و در همان حال آلتونتاش . »که در هندوستان است

برد که بدون  بر اسب می نشيند و جنگی را با پيروزی پيش میاز بيرون کشيدن تير از پايش و بستن زخم، 
از عزم جنگ می کند روز بعد وقتی . ه استدالوريهای او احتمال شکست لشکريانش در آن روشن و مسلم بود

و از اثر همين زخم سه روز بعد . افتد بر همان جانب که زخمی بود و اينبار دستش می شکند ء آمده از اسب میقضا
د که نبر پيل می گذارند تا کسی نداآراسته و با شکوه مرگ اورا از سپاه پنهان می کنند و مهد او را . می ميرد

 آن جراحت نمی تواند از« : داشت و گفتند و خادمی را بنشاندند کنار او تا او را نگاه می« . استآلتونتاش مرده 
  .گردند می و به خوارزم برگذرند میاز رود بدين شيوه و  ».نشست
 

  ایرانی در ساختار داستان  آلتونتاشذهنيت قدر گرائی 
ای   جنگ يا به گونهی م و مرگ او در صحنهی اميريش در خوارز بيهقی زندگی و مرگ آلتونتاش را، از لحظه

و هم چنان که در پايان اين متن  ای می گذارد که از آموی آغاز می شود ميالد و مرگ او را در دايره ی بسته
با اشاره به اين موضوع مهم که بيهقی بارها در کتابش به وضوح از دست تقدير و . ام، به آموی ختم می شود آورده

افراشتن و به زمين کوفتن آدمی سخن رانده است و نيز باور آدمهايش به تقدير و نيروی غيب و نيروی غيب در بر
اين دايره بسته نقش خوردن ايرانی يا در ذهن نقش تفال و منجمان در زندگی آنها، بايد گفت اين قدرگرايی 

  .تاری به آن داده استدر داستان آلتونتاش چنان درهم تنيده شده که ويژگی ساخما به حکمی ازلی سرنوشت 
 سقوط  او گذاشته استمسعود و به قدرت رسيدن چگونگی  شکارا برآدر اين کتاب ساخت کارش را بيهقی که 

خلق می کند متن اين اليه هائی پنهان در رفته است در اين دوره زمانی  آنچه که بر آلتونتاش ازبا آوردن اسنادی 
 سبب ساز های استبدادی،قدرتدر ساختار چگونه تباهی فضيليتهای اخالقی  خواننده درمی يابد ،هاکه در توجه به آن

چون علی قريبی را که چنو ! لعنت بر اين بدآموزان باد«: گويد  آلتونتاش يکجا با اندوه می.ويرانی شان شده است
و گرفتم .  داشتو من نزديک بودم به شبورقان، خدای تبارک و تعالی نگاه. نبود برانداختند و چون غازی و اريارق

  ». خصمانکه من برافتادم، واليتی بدين بزرگی که سلطان دارد چون نگاه توان داشت از
تاريخ بيهقی دارد همين بس که گفته شود بيهقی ماجرای کتاب در اهميتی که خوارزم و شخصيت آلتونتاش در 

 جا جا و با دقت او، مرگ  مسعود تااميربه تخت نشستن  از تاريخ ،آلتونتاش و خوارزم را نه فقط در کل روايتش
ش و عاصی شدن پسرش کتابش را با اين نکته پايان می برد که چند سالی بعد از مرگ آلتونتادنبال می کند، بلکه 
خوارزم از دست برفت و زمانی به قلمروهای زير نفوذ مسعود برگشت که مسعود پيش از آن   ،هارون بر مسعود

از اميران پيرو مسعود و فاتح ( شاه ملک روز  روز آدينه ديگر «. ش کشته شده بوددر قلعه گيری به دست غالمان
به مسجد جامع آمد با بسيار سوار و پياده ساخته و کوکبه يی بزرگ، و بنام امير المومنين  وسلطان ) خوارزم
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د آنجا خطبه کردند پيش آن روز که به نام امير مسعو: و عجايب اين بايد شنود. مسعود و پس به نام وی خطبه کردند
  4».ته بودندشاز آن به مدتی ويرا به قلعه گيری بک

بيرون کشيده و در  تاريخ بيهقی 450 تا 63 های  صفحه ميان ازرا که داستان آلتونتاش  اکنون ا اين مقدمهب
    .با هم بخوانيمام  يک جا گرد آورده

  
  آلتونتاش در بارعام سلطان مسعود

 بر دست راست بود و آلتونتاش خوارزمشاه را نشانده بود و بار داده بودر تخت نشسته لطان در باغ عدنانی بس
بزرگ  و حاجب .دبودنعمويش اميرعضدالدوله يوسف را برابر و اعيان و محتشمان دولت نشسته و ايستاده ،تخت
 تا داد و دست او را خواند آورد و او را پيش تخت  و سلطان دست بر داد و سه جای زمين بوسه آمدقريب پيش علی 
  .کرد و هزار دينار سياه داری از جهت وی نثار نهادو وی عقدی گوهر سخت قيمتی پيش سلطان . ديببوس
راک حاجب، بازوی وی بگرفت و برابر خوارزمشاه آلتونتاش تس اشارات کرد سلطان او را دست چپ، منگيپ

  .وسه دادخوارزمشاه حاجب بزرگ زمين بوسه داد و بنشست و باز زمين ب
  ».خوش آمدی و در خدمت و در هوای ما رنج بسيار ديدی«: سلطان گفت

زندگانی خداوند دراز باد، همه تقصير بوده است، اما چون بر لفظ عالی سخن بر اين جمله رفت بنده «: گفت
  .»قوی دل و زنده گشت

، محال بودی ت بسيار داشرسيد و شغل خداوند دور دست افتاده بود و دير می«: آلتونتاش خوارزمشاه گفت
و ما بندگان را همه هوش و دل به خدمت وی بود تا .  آسان فروگذاشته آمدی،واليتی بدان نامداری به دست آمده

رنج بسيار کشيد تا خللی نيفتاد و بنده هرچند ) منظورعلی قريب است( و بنده علی،.  که سعادت آن بيافتيمزامرو
و . خمی افتاد زنبشت، امروز بحمداله کارها يکرويه گشت بی آنکه چشم یدور بود آنچه صالح اندر آن بود م

خداوند جوان است، و بر جای پدر بنشست و مرادها حاصل گشت، روزگاری سخت دراز از جوانی و ملک 
و هرچند بندگان شايسته بسيارند که دررسيده اند و نيز درخواهند رسيدن، اينجا پيری چند است . دشداری باربرخو
خدمت سلطان محمود، اگر رای عالی بيند، ايشان را نگاه داشته آيد و دشمن کام گردانيده  نشود که پيرايه  ِ  سودهفر

 اما نصيحتی است تگويد که پيداست بنده را مدت چند مانده اس  اين نه از بهر خود را می ،و بنده. ملک پيران باشند
بندگان حاجت آيد، و  ليکن تا زنده است شرط او را به نصيحت ند بزرگتر از آن است  که وکند، هرچند خدا که می

  ».آورد بندگی را در گفتن چنين سخنانی بجای می
 او ی  ما را برابر سخن پدر است و آن، به رضا بشنويم و نصيحت مشفقانه،سخن خوارزمشاه«: سلطان گفت

و آنچه در اين روزگار کرد بر همه .  استو کدام وقت بوده است که او مصلحت جانب ما، نگاه نداشته. را بپذيريم
  ».و به حق آن رسيده آيد. و هيچ چيز از آنچه گفت و نبشت بر ما پوشيده نمانده است. روشن است

  . که آمده بود،خوارزمشاه بر پای خاست و زمين بوسه داد و بازگشت هم از آن در
، دستور نشستن شتنيز که قصد رفتن داقريب را علی سلطان مسعود، بعد از بيرون رفتن آلتونتاش، حاجب 

 امير محمد را که به کوهتيز در حبس است شدرااش از او احوال بر دهد و سپس برابر تنی چند از حاجبان تازه  می
. پرسد و بعد با اين قول که او را بخشيده و شغل بسيار برای او در نظر دارد به او اجازه مرخص شدن می دهد می

کسی را می فرستد که به او بگويد در صفه بنشيند که پيغامی از جلو خان دور نشده، يب حاجب علی قرو هنوز 
  5.ديگر برای او دارد

تا  ، و ريختن غالمان و سربازان امير مسعود بر سر او همان،همان پدرش  بزرِگاين حاجِبدر صفه نشستن 
  .ند، و با بند گران به حبس بياندازندقبا و کاله و  موزه از او جدا کنند، چنانکه از آن برادرش کرده بود

. آيد می، قوم محمودی يا محموديان حساب کار دستشان دوش می که بدين ترتيب ساخته بکار حاجب علی قري
فرستد و  می بسوی خوارزمشاه آلتونتاش استعبدوس را که از پرده دارانش ورزی آنان،  نگران از انديشهسلطان 

                                                 
  944ص .  تاريخ بيهقی- 4
اجب علی قريب بکار برد، خيلی پيشتر از سوی پدرش، سلطان محمود برای بازداشت  اين نوع حيله که امير مسعود برای بازداشت ح- 5

کتابش آورده است که چون امير مسعود به خدمت درگاه آمد و 160و يا فروگرفتن خود او بکار گرفته شده بود و بيهقی جائی در ص 
از مگرد و به خيمه نوبتی درنگ کن که ما نشاط شراب ساعتی ببود و بازگشت، ابوالحسن کرجی بر اثر بيامد و گفت سلطان می گويد ب

از جاسوسان امير مسعود در ( و در ساعت فراش پير. ی نوبت بنشست و شاد شد بدين فتح امير مسعود به خيمه . داريم تا اين نواخت بيابی
امير مسعود نيک از . دارد بر تو قصدی میبيامد و پيغام آن غالمان آورد که خداوند هشيار باشد، چنان می نمايد که پدر ) بارگاه پدرش

جای بشد و در ساعت کس فرستاد به نزديک مقدمان و غالمان خويش که هشيار باشيد و اسبان زين کنيد و سالح با خويش داريد که روی 
  .نمايد و ايشان جنبيدن گرفتند چنين می
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چرا به خوارزمشاه ننگريست و اقتدا بدو  .غايت نه آن کرد که اندازه و پايگاه او بودعلی تا اين « که هدد میپيغام 
و . صبر بايست کرد تا ما هم آمديمی و وی يکی بودی از اوليا و حشم و او را به آوردن برادرم چکار بود؟ نکرد؟

ان که بخورد؟ و وی در دل و خدای عز و جل چرا بفروخت به سوگندان گر اگر برادرم را آورد بيوفائی چرا کرد؟
. به جان او آسيبی نخواهد بود. خيانت داشت و آنهمه ما را مقرر گشت تا او را نشانده آمد که صالح نشاندن او بود

  ».اند و نيکو بدارند تا آنگاه که رای ما در باب او خوب شود و جائی بنشانده
 تا وی را صورت ديگرگونه ،مدآز آن گفته اين حال با خوارزمشاه ا «: گويد سپس خطاب به خوارزمشاه می

  ».نبندد
الح بندگان در آن است که خداوندان فرمايند و آنچه رای عالی ص « :دهدمی و خوارزمشاه آلتونتاش جواب 

 چه به نامه و چه به پيغام که آن مبالغتها ،بيند که بتواند ديد؟ و بنده علی را بدان نصيحت کرده بود از خوارزم
  ».و قضا چنين بود. نيکو بنشنوداما در ميانه کاری بزرگ شده بود، . دبايد کر نمی

  :پيغام می دهدعلی قريب، از حاجب خود در دفاع هنوز پا برجا و 
و حاسدان و دشمنان دارد، و . و چنو زود به دست نيايد.  هم نام دارد و هم شهامت داردی است که مرداو «

  ».ن او را بباد ندهد که چنو ديگر نداردخويشاوند است، خداوند به گفتار بدگويا
و علی مرا به کار است شغلهای بزرگ را، و اين . چنين کنم«: فرستد میام غطان مسعود در پاسخ برای او پيلس

  ».اند مالشی و دندانی بود که بدو نموده
ميد گشت و به از مسعدی شنودم که خوارزمشاه سخت نو«بيهقی در بيان روحيه آلتونتاش در آنوقت می نويسد 

 ».تمام نمود تا بجای نيارند که وی از جای بشده است) سعی (اما تجلدی . دست و پای بمرد
  

   آلتونتاشبيم و اضطراب 
 در بيم و انديشه شا، آلتونتبار و بنه شان شنيدن غارت شدن حاجب علی قريب و برادرش واز در بند شدن بعد 

آگاه  هرات فضای دروغ و مسموم از ،عاقبت اوديدن ی قريب و در مرور زندگی حاجب عل که او. بسر می برد
اين احوال « : دهد می پوشيده به بونصر مشکان که دبير بزرگ دستگاه مسعود و از محموديان بود پيغام استشده 

هد رفت، علی چه کرده  بود که بايست با وی چنين رود؟ و من به روی کار بديدم اين قوم نوخاسته اچنين خو
و از او و بوالحسن عقيلی می خواهد که در اين وضعيت  پيش آمده » .ند گذاشت که از پدريان يک تن بماندنخواه

تدبير آن سازند و لطايف الحيل « به او کمک کنند هرچه زودتر هرات را ترک کند و می نويسد بهتر است 
  ».بينم بکارآرند  تا من زودتر بازگردم که آثار خير و روشنائی نمی

که از محموديان است و عمری را در بارگاه محمود سپری کرده است در پاسخ برای نيز  مشکان بونصر
نخست حديث خوارزمشاه  ،اگر زمان دست داد و سلطان مسعود از او مشورتی خواست«فرستد ش پيغام میاآلتونت

بيدرنگ از او دستوری  ، صالح نيست در اين زمان آشوب«دهد که  و هشدار می».آغاز کنم تا بر مراد باز گردد
و اگر با وی .  به هيچ حال روی ندارد که با وی از حديث رفتن فرونهند و بردارندوخواست برای مرخص شدن تو 

از مراد وی آن است که . يدآ درين باب سخنی گويند صواب آنست که گويند وی پير شده است و از وی کاری نمی
هی رود تا ابنشيند و فرزندی از آن خداوند به خوارزمش) محمودسلطان ( لشکری توبه کند و بتربت امير ماضی

« و تاکيد می کند » . که آن کاری است راست بنهاده. ان من بنده و هرکه دارد پيش آن خداوند زاده بايستددفرزن
جز به ) مرز  اينجا قلمرو( چه دانند که آن ثغر. چون برين جمله گويند در وی نپيچند و وی را بزودی بازگردانند

  ».وط نباشدبحشمت وی مض
خوارزمشاه آلتونتاش بدين دو جواب خاصه به سخن خواجه بونصر مشکان قويدل و ساکن گشت و بيارميد و 

  .دم درکشيد
 به رهبری قدر خان بودان يسرکشيهای قره خان شتپيش رو دا زمان آندر از دشواريهائی که سلطان مسعود 

برادران سلجوقی، از دير باز در همان دوره سلطان محمود نيز، چشم طمع همسو با  اينان. ينگو برادرش علی ت
ه ويژه ساحل سفالی رود جيحون و نيز به بلخ و علفزارهای نسا برای بداشتند به نواحی اطراف خوارزم 

، وقتی به اصفهان بود و شنيده بود که برادر در غياب او به تخت کارشمسعود در همان آغاز . چراگاههايشان
 :و برای او نوشت.  تا شورش را بخوابانددادبخشی از نواحی خراسان را به علی تگين قول سته است،  بيدرنگ نش
با ما مساعدت کند چنان که خود به نفس ) جنگ با برادرش برای  گرفتن تاج و تخت( که اگر امير درين جنگ«

تی سخت با نام که يا به مراد گردد واليد و يا پسری فرستد با فوجی لشکر قوی ساخته، چون کارهآخويش حاضر 
  ».آنرا با فرزندی از او  کندبرين جانب است 
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لی تگين بدان ناحيت  که به او داده عناصحی آنوقت نبود که به امير مسعود هشدار دهد « :و بيهقی می نويسد
  ».شود باز نايستد و ويرا در سر آرزوهای ديگر است

از او راستی ديده است  که گويد میو خوارزمشاه در باب  خواهد می مشورت پس وقتی امير مسعود از بونصر
 در وقت که داز حد گذشته بنوازد و به خوبی بازگرداند، می دانو بايد و در اين روزگار وجود او غنيمت است 

 همين و به قلم .زمشاه پير استرآلتونتاش خوا آن نواحی، علی تگين تنها مرد ميدانقدرخان و سرکشيهای 
سخن را به  ،به قدرخان نامه می نويسد و شرح روزگار پدر و بعد از آن می کندوقتی مسعود نصرست که بو

در غيبت او قوم غزنين «گويد  گزيند و می برای او برمیناصح و مقامی در خور  می کشاندستايش از خوارزمشاه 
ش خوارزمشاه  دوستی و مودت برقرار حد بين او و آلتونتاچه تا قدرخان بداند که تا  ».را نصيحتها کرده است

  .است
جه بونصر و بوالحسن انه تنها او بلکه خو. خبر دارد اما هنوز بيمناک است ی اينها مههاينکه از  باآلتونتاش 

 تنی چند از مشاوران تازه اش ی چون خبر شنيده اند که مسعود به دسيسه. عقيلی که از دوستداران اويند نيز بيمناکند
  .فتن او را داردقصد فرو گر
که  ش نباشد،سلطانياز دست دادن قدرت اگر از ترس پنهان و ماندگار  بيم سلطان مسعود از اطرافيان،اينهمه 

از آنانی ا می توان او رگفته پدرش مصداق ناشی از آن است که به ناخوشاينديش از آلتونتاش بی ترديد هست، 
  6.رانند میسخن گاهی م خويش  نه به بر مراد سلطان بلکه بر سلطنت علشمرد که
 گذارد میدر ميان سخن هايش در باب آلتونتاش با خواجه بو نصر  امير مسعود از بيم و انديشه که هنگام

و حشم و چاکران و پيرو بسيار دارد و از  که آلتونتاش چاکری است مطيع و فرزندان دهد میبونصر به او هشدار 
  . و آن ثغر جز به حشمت وی مضبوط نباشد.ن است ثغر ترکا،وی خطا نرفته است و خوارزم

گوييد و من از وی خشنودم و سزای آنکس که در باب وی   هم چنين است که شما می:گويد میامير در پاسخ 
  .  کس را زهره نباشد که سخن وی گويد جز به نيکوئی،سخن  محال گفت فرموديم، و  نيز پس ازين

خواند و  میسپس بوالحسن عقيلی را که نديم خاصه اش بود . رد تا برودد که خلعت وی راست بايد کايفرم میو 
خ برده آيد و پس آنجا خلعت و لم که او را به بتمن می خواس «گويد میش و ا آلتونتی سوهدد میپيغامهای نيکو 
  ».ه خللی افتدشيديم که مگر آنجا ديرتر بماند و در آن ديار باشد کي تا  سوی خوارزم بازگردد اما انددستوری دهيم

بنده را « :فرستد می و در جواب اين پيغام را دهد می و زمين بوسه خيزد مینود برش میآلتونتاش چون پيغام 
خوشتر آن بودی که چون پير شده است از لشکری دست بکشيدی و بغزنين رفتی و بر سر تربت  سلطان ماضی 

  ».رم جمله است فرمانبردانيبنشستی، اما چون فرمان خداوند بر
ديگر روز امير بپارياب بفرمود تا خلعت او که راست  کرده بودند بپوشانيدند، خلعتی سخت فاخر و  نيکو و «

  .برآنچه به روزگار سلطان محمود او را رسم بود و زيادتها فرمود
 آلتونتاش خلعت پوشيده پيش رفت و امير وی را در برگرفت و بسيار بنواختش و دستوری داد که روزی ديگر

  ».برود
 

  سلطانیگریز از دامگاه 
بی د که وش میخلعت و دستور رفتن گرفته بود مصمم از امير مسعود، همان شبی که روزش  آلتونتاش در

سلطان کوتاه سردار مجرب و با هوشی مثل او از همان نظر .  از هرات عزيمت کند،همراه غالمان و يارانشخبر، 
آنجا مراسم خلعت دادن به او را برگزار کند، می توانست ترديدهای سلطان که تصميم داشت تا بلخ او را بکشاند و 

من دستوری يافتم برفتن سوی «: هدد میصر پيغام ن پوشيده به بو،پس شبانه. را در مورد خودش حدس بزند
ده کژ  نخواهم نشست که قاع،و منتظر استطالع رای ديگر تا بروم. فردا شب که آگاه شوند ما رفته باشيم. خوارزم
و .  اينان می شنوداند هريکی چون وزيری ايستاده ، و وی سخن  اين گروهی مردم که گرد پادشاه درآمده. می بينم

تو که بونصری بايد انديشه کار من . من رفتم و ندانم که حال شما چون خواهد شد که اينجا هيچ دليل خير نيست
  ».داری همچنانکه تا اين غايت داشتی

که آن نظام بگسست و کارها .  تو هم ممکن نخواهی بودن در شغل خويش«دهد که هشدار مینصر هم بوو به 
  ».اما نگريم تا چه رود. همه ديگر شد

                                                 
اگر خواهی از من ! يا بوريحان: ضی در چهار مقاله آورده است گفته ای از سلطان محمود خطاب به ابوريحان بيرونی که نظامی عرو- 6

   )96ص . عروضی سمرقندی به اهتمام دکتر محمد معين. چهار مقاله( برخوردار باشی سخن بر مراد من گوی نه بر سلطنت علم خويش
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و فرموده بود که کوس نبايد زد . پس چون يک پاس از شب بماند، آلتونتاش با خاصگان خود برنشست و برفت
  . تا بجا نيارند که او برفت

اما . رده بودند که ناچار آلتونتاش را فرو بايد گرفت و اين فرصت را ضايع نبايد کرددر شب امير را بر آن آو
تا خبر يافتند آلتونتاش از دامگاه سلطانی دورشده بود و ده دوازده فرسنگ به جانب واليت خود، خوارزم، برفته 

و چند کرامت . ناگفته مانده استچند مهم ديگر است که «:عبدوس را بر اثر وی بفرستادند و گفتند به او بگويد. بود
  ».که نيافته است، و دستوری داده بوديم رفتن را و برفت آن کارها مانده است

 چون. ود بر وضعبآلتونتاش اما دانا . ا نهيگردد  و سلطان انديشمند بود که با اين فرمان و پيغام و وعده بازمی
و به فرمان عالی برفت و زشتی دارد بازگشتن، . ن بود برفتنفرما بنده را «:داد ی چنينپاسخخردمندانه  ،پيغام شنيد

 و ديگر که دوش نامه رسيده است از خواجه احمد عبدالصمد. توان کرد و مثالی که مانده است به نامه راست می
  ».جنبند، از غيبت من ناگاه خللی افتد  که کجات وجقراق و  خفچان می) وزير خوارزمشاه(

هنوز با وی سخنی چند فريضه دارد يک دو فرسنگ با خويشتن برد و آنگاه «انه که و  عبدوس را به اين به
  ».بازگردانيد

اطرافيان مسعود دم دادند به بدگمانی امير مسعود که پدريان چون عبدوس به لشکرگاه بازرسيد و حالها بازراند 
چون جانب آلتونتاتش بوده را فرو گرفت ولحسن عقيلی بيا  محموديان همه ايستاده اند که کارها نظم نگيرد و بايد ا

با ابونصر ر اين کار پيشامده د تدبير ديد اميرتيز می کردند که سلطان و بدين سان آتش کينه را و کسان ديگر است 
  .به خلوت و مشورت  بنشيند

 و اين. ويدگ میامير با او از نزديکان ، ازنگرانيهای درست آلتونتاش ردبونصر در خلوتی که با امير مسعود دا
کارها بر قاعده راست نمی بيند، خداوند بزرگ و نفيس است و نيست همتا، و  «:که کند میگفته را به نقل از او ذکر 

حليم و کريم است، ليکن بس شنونده است و هرکسی زهره آن دارد که نه به اندازه و پايگاه خويش با وی سخن 
و اينک به فرمان عالی . ونتاشم جز بندگی و طاعِت راست نيايدو از من که آلت. و او را نخواهند گذاشت. گويد
  ».روم و سخت غمناک و لرزانم برين دولت بزرگ چون بندگان و مشفقان، ندانم  تا اين حالها  چه خواهد  شد می

 می دهدرای بر اين  و سپس گويد می با بونصر سخن است از آنچه رفته می شنودامير مسعود چون اين گفته 
   .غامی کتبی از جانب او به آلتونتاتش نوشته شود تا بدگمانی او را رفع کندپيکه 

 نزد پدرش،  اويکی آنکه تاکيد می کند بر بزرگی آلتونتاش و جايگاه بلند. نامه مسعود از چند جهت مهم است
ميتی  که وجود  اه،سلطان محمود و بعد نظرهای خيرخواهانه او در انتخاب او برای جانشينی پدر و از همه مهمتر

مسعود در اين نامه او را . تواند داشته باشد برای حفاظت از قلمرو زير نفوذ او در برابر خانان ترکستان او می
 کار و عم خود می نامد که از روزگار کودکی تا امروز بر او و خاندان او شفقت داشته است و از لحاجب فاض

 پوزش خواهی می کند و بر نظر او که خوارزم ثغری بزرگ ای به گونهتوسط عبدوس خود در بازگرداندن او 
است و باشد که از دوری او دشمنان تاويلی ديگرگونه کنند، مهر تائيد می گذارد و می نويسد بعد از شنيدن پيغام او 

 ».ما رای حاجب را درين باب جزيل يافتيم« ،» زشت باشد بازگشتن وقتی فرمان رفتن داشت«کهاز جانب عبدوس 
   ».وزارت بدو داده آيد«از کشمير تا احمد بن الحسن اضل ابوالقاسم ی ف ازاو نظرخواهی می کند از آوردن خواجهو 

حاجب فاضل «: وقتی بونصر نامه را تمام می کند امير مسعود خود به خط خودش زير نامه می نويسد
واهللا المعين لقضِا، . ما بجانب وی استخوارزم شاه ادامه اهللا عزه برين نامه اعتماد کند و دل قوی دارد که دل 

  ».حقوقيه
 

   پاسخ آلتونتاش به نامه امير مسعود
اما يقين بداند خويشتن را که اگر بدرگاه عالی پس از اين هزار مهم افتد و طمع آن باشد که من به تن خويش "

  ".بيايم، نبايد خواند، که البته نيايم
 

از . نويسد ها و نگرانيها و درخواستهای امير مسعود شرحی روشن می بر هرکدام از نظرش ا  نامهآلتونتاش در
در امور سياسی و او  می توان دريافت تا چه اندازه ،دارددر دشواريهای منطقه اش  ايی که در نامه تاکيد و توجه

ار قابل توجه برخوردصيرتی باز هوش و خراسان و خوارزم اطراف  هایبا سران ايلانتخاب شيوه درست رفتار 
همين خانانی که دست آخر به حکومت مسعود و . کند او نامه اش را با حديث خانان ترکستان آغاز می. بوده است

  .دهند پايان میايران غزنويان در تاريخ 
حديث خانان ترکستان از فرايض است با ايشان مکاتبت کردن به وقت آمدن به بلخ در ضمان سالمت و «

ن فرستاد و عقد و عهد خواستن، که معلوم است که امير ماضی چند رنج برد و نگاه بر اثر رسوالآسعادت، و 
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و امروز آن را ترتيب .  خانی يافت به قوت و مساعدت او و کار وی قرار گرفت،مالهای عظيم بذل کرد تا قدرخان
و اغوائی . ه بمانداما  مجاملت در ميان. بايد  کرد تا دوستی زيادت گردد، نه آنکه ايشان دوستان به حقيقت باشند

رش را، طغان خان از بالساغون، به حشمت امير دن دشمن است به حقيقت، و مار دم کنده که براگيو علی ت. نکنند
با وی نيز عهدی و مقاربتی بايد، هرچند بر آن اعتمادی نباشد .  دوست نشود،دشمن و هرگز. ماضی برانداخته است
 به مردم آگنده ن و چغانيان و ترمذ و قباديان و ختالن بلخ و تخارستاو چون کرده آمد نواحی. ناچار کردنی است

   ». غارت کند و فروکوبدبايد کرد که هرکجا خالی يافت و  فرصت ديد
و اما  حديث خواجه احمد، بنده را با چنين سخنان کاری نيست و بر طرفی است، آنچه رای عالی را خوشتر «

و حديث .  ن چنان دانند که ميان من و آن مهتر نيست همتا، ناخوش است که مردما، می بايد کرد،يدآموافقتر 
 مردی بپای کردن او را پسنديد از ، بجای ارسالن،امير ماضی چون ارسالن جاذب گذشته شد: آسيغتگين حاجب

. ودیديد و می دانست، اگر شايسته شغلی بدان نامداری نبودی نفرم بسيار مردم شايسته که داشت، و ديگران را می
و چون . بگفتار مردمان مشغول نبايد بود و صالح ملک نگاه بايد داست. و خداوند را خدمتی سخت نيکو کرده است

ئی که فرموده است به بنده، دستوری داده  است و مثال داده تا  بنده به مکاتبت صالحی باز نمايد  خداوند در نامه
 که امير -ر است، به گفتار بنده و ديگر بندگان حاجت نيايد و خداوند را خود مقر-يک نکته بگفت با اين معتمد

ماضی مدت يافت و دولت و قاعده ملک سخت  قوی و استوار پيش خداوند نهاد و برفت، اگر رای عالی بيند که 
و بنده بيش از اين . قاعده همه کارها بگرددهيچکس را زهره  و تمکين آن نباشد که قاعده را از آن بگرداند، که 

  ».ويد و اين کفايت استنگ
  .امير مسعود را اين جوابها سخت  خوش آمدبيهقی می نويسد که 

 مسعدی، پنهانی نيز پيامی ديگر  رسولش،د، و از سوینکمی اما آلتونتاش به نوشتن اين نامه به مسعود بسنده ن
  :يان او که او همچنان بدگمان است به مسعود و اطرافگويد میو آشکارا فرستد برای بونصر می 

 مخلص بی خيانت که ی يگانهی بنده دشمنان کار خويش بکرده بودند و خداوند سلطان آن فرمود در باب منِ «
 اما يقين بداند خويشتن را ،از بزرگی او سزيد، و من دانم که تو اين دريافته باشی، من لختی ساکن تر گشتم و رفتم

.  که البته نيايم،مع آن باشد که من به تن خويش بيايم، نبايد خواندن هزار مهم افتد و طيه عالی پس از ااکه اگر بدرگ
يد تا ساالر و  پيشرو باشم آن خدمت آتی باشد و مرا فرموده مستم و اگر بر طرفی خدرو لکن هرچند لشکر بايد بف

ک بدانستم،  و مردم را دريغ ندارم، که حالهای حضرت بديدم و ني)مال و سرمايه( برم و جان و تن و سوزيان بسر
عيب از بدآموزان . از خداوند هيچ عيب نيست. نخواهند گذاشت آن قوم که هيچ کار بر قاعده راست برود و يا بماند

  ».است، تا اين حال را نيک دانسته آيد
تدبيری ديگر ساختند در برانداختن خوارزمشاه «هقی از قول بونصر می نويسد که امير مسعود و اطرافيانش يب

  ».سخت واهی و سست و نرفت و بدگمانی مرد زيادت شدآلتونتاش 
  

  و جنگ با علی تگين شورش خوانين ترکستان و ترکان غزشروع ای دیگر عليه آلتونتاش و  توطئه
 هميشه دست به  و چراگاههای وسيعش،برای دست يافتن به خراسان و ايلهای ديگر هاو قره خانيترکان غز 
اش، می توانست پادشاهی را از قدرت معزول   موقعيت مهم اقتصادی و اجتماعیفتح خراسان به دليل. شمشير بودند

ين، سيمجوريان و طغانيان به اندک غفلتی کسبکتسلطانی  زمان .بخشدبکند و  به پادشاهی ديگر در تاريخ ما نام 
به نام خود گرفتند و خطبه   و نيشابور و شهرهای ديگر میکردند ازغزنه، به نواحی آن قلمرو بزرگ حمله می

برخی از گاهی  . قدرخانيان از ترکستان به آن سرزمين چشم طمع داشتند،در دوره سلطان محمودو . دخواندن می
 ،ت در پاداش اين خدمتاآمدند  میاين دو پادشاه درداوطلبانه در صف لشکريان از سر ناچاری سران اين ايلها 

 در » خوارزم ثغر ترکستان است«گويد گو با آلتونتاش میپس وقتی مسعود در گفت. شود نصيبشان ای احيهناميری 
 احتمالی های نافرمانيمحکم برابرچون دژی درهمراهی با او که به دالوری و هوشياری آلتونتاش اشاره دارد واقع 

 از همان آغاز حکومتش، سياست نادرستی با ترکان پيش ، مسعود بيهقیی  اما به گفته. ايستاده استخانان ترکستان
که در تصرف کسی بود علی تگين . به علی تگين ای با نام بود ناحيهبخشيدن قول رفت واز اشتباهات بزرگ او گ

به از نو ود تا ب مدام در پی متحدی و.  بيهقی مار دم کنده بودی بخارا از محمود شکست خورده بود، و به گفته
ان ماضی طه مسنه خراسان بخورده بودند و سلديگر سهو آن بود که ترکمانان را ک«و  .خراسان دست اندازی کند

  . ».به شمشير به بلخان کوه انداخته بود استمالت کردند و بخواندند تا زيادت لشکر باشد راايشان 
 وری رودرمسعود چه در گفتگوسلطان . در تاريخ بيهقی نام علی تگين بيشترجاها همراه است با نام آلتونتاش

 برای حفاظت از ماورالنهر به ياری و نيروی او همواره ،ی که برای او می فرستدهاي با آلتونتاش و چه در نامه
. هرجا صحبت از احتمال شورش علی تگين می رود بحث آلتونتاش خوارزمشاه هم پيش می آيد و. چشم اميد دارد
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 علی تگين را که بی حشمت وی« و می داند.  به ناحيه خوارزماست قلمرو زير نفوذ علی تگين بسيار نزديک زيرا 
  ».برنتوان انداخت
پای مسعود که هيچ راهی جز جنگ با او پيش رسد می به جائی با غزنويان کارهای علی تگين در نهايت 

و . خايد و لشکر می سازد آرامد و ژاژ می علی تگين نمی« خبر می رسيد که اواز بخارا برای نهانی . ردوجود ندا
 و از . صد بلخ و تخارستان نکند، باشد که سوی ختالن و چغانيان و ترمذ آيدسلجوقيان با وی يکی شده اند و اگر ق

اينکه امير مسعود  و ديگر  بوده يکی آنکه امير ماضی با قدرخان ديدار کرد».رنجی بزرگ است وادوچيز بر دل 
وزيرش خواجه  با سازدخلوتی سعود د که موشمی  باعث خبرهاهمين . او را اميد کرده بود که او را واليتی دهد

 ،ش داماد، از پسر قدرخاننخسترسد که ببه اين نتيجه و پس از مشورت با آنان  ،و بونصر مشکان ناحمد حس
از آلتونتاش خوارزمشاه بخواهد که با لشکری قوی آماده مصاف با آنگاه د مبيايد و اگر او نياياريشان ه ببخواهد 

بين مسعود  که رابطه استبه اين دليل ه دوم  گذاشته می شود در مرتبلتونتاش درخواست از آاگر  .علی تگين شود
از جمله مه اميران واليت وقتی درغزنين هبيهقی نخست به کوتاهی می نويسد که . بودتيره در آن وقت و آلتونتاش 

پخته ای در سر  توطئهسهل زوزنی بوهای  دسيسهبه مسعود او رفته بودند، بارديگر  به پيشوازآلتونتاش خوارزمشاه 
، غازی و  سپاه دربياورد که بر سر دو ساالر ديگر آلتونتاش بالئی را سربرسد همانبلخ پايش به وقتی  که بود

  .اريارق آورده بود
  .پردازد آن توطئه میمفصل به شرح دادن بيهقی ، علی تگينن بلوای اال گرفتبا بو سپس در چند صفحه بعد 

  
   روایتهای توطئه عليه جان آلتونتاش

و اين همان وقتی . روايت نخست کوتاه است. توطئه چهار روايت می دهداين از در کتاب تاريخش هقی  بي
  .و خوازرزمشاه بعد از ديدار او به سمت خوارزم رانده  است. است که هنوز مسعود در غزنين است

   
  روایت اول

بود و تضريبی کرده بود و ی ساخته تشاه آلتونتاش حيلمچون به غزنين بودند، سهل زوزنی در باب خوارز
تونتاش در سر آن شد و بوسهل را نيز بدين سبب محنتی بزرگ افتاد در بلخ لتطميعی نموده در مجلس امير چنانکه آ

و مدتی در آن محنت بماند؛ و اينجا جای آن نيست، چون به بلخ رسيد اين پادشاه و چند شغل فريضه که پيش داشت 
  .آنگاه مقامه بتمامی برانم که بسيار نوادر و عجايب است اندر آن. يدو پيش آمد و برگزاردند نبشته آ

  
  روایت دوم

خوارزمشاه آلتونتاش راست نيست، و او را «بوسهل در سر سلطان نهاده بود که «از خواجه ابونصر شنيدم که 
ن علی قريب و  چویو گردنان. رفت) عبوس و ترشرو( بدچون برفت متّر) زيرا( بايست گرفت به شبورقان فرو می

دارد، اگر او را اه آلتونتاش مانده است که حشمت و آلت و لشکری شاريارق و غازی همه برافتادند، خوارزم
  ».يد پادشاهی بزرگ و خزانه لشکر بسيار برافزايدآبرانداخته آيد و معتمدی از جهت خداوند آنجا نشانده 

  .بايد تا اين کار بکندتدبير چيست؟ که آنجا لشکری و ساالری محتشم : امير گفت
قائد ملنجوق (  خداوند به خط خويش سوی قائد ملنجوق. اگر اين کار پنهان ماند. سخت آسان است: بوسهل گفت

د و به و به خوارزم می باش که مهتر لشکر کجات است و حضرتی ) يکی از ساالران لشکری خوارزمشاه است
و آنجا قريب سه هزار سوار . گرفتن او کندو دبير کشتن و فرتيی نويسد تا وی  فهّطخون خوارزمشاه تشنه است مل

و  چون ملطفه به خط . حشم است ، پيداست  که خوارزمشاه و حشم وی چند باشند، آسان وی را بر توان انداخت
  .خداوند باشد اعتماد کنند و هيچ کس از دبيران و جز آن بر آن واقف نگردد

  .ام هريک نسخت کن نی،يوتسخت صواب است؛ عارض : امير گفت
و بوسهل انديشه . فه نبشت و نام هريک از حشم داران ببرد بر محلّطکرد و سلطان به خط خويش ملهمچنان 

و در بيداری و هشياری چنو نيست، بدين آسانی او را . نکرد که اين پوشيده نماند و خوارزمشاه از دست بشود
  . لمی بشوردابرنتوان انداخت و ع

  : تادم گفتخواجه بونصر اس
عبدوس در مجلس شراب به . چون اين ملّطفه به خط سلطان گسيل کردند، امير با عبدوس آن ّسر بگفت

 و گفت که بوسهل - و ميان عبدوس و بوسهل دشمنايگی جانی بود-فتح حاتمی که صاحب ّسر وی بود بگفت لابوا
را که از عبدوس شنيده بود به ابومحمد فتح حاتمی ديگر روز خبری لبوا. اين دولت بزرگ را بباد خواهد داد
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( مسعدی در وقت اين خبررا به معمائی . مسعدی وکيل در خوارزمشاه بگفت، به حکم دوستی و چيزی نيکو  بستد
  .اين حال به شرح بازنمود که نهاده بود با خواجه احمد عبدالصمد وزيرخوارزمشاه،) به رمزی

معمای مسعدی را باز . آوردند گرفتند و احتياط بجا می ها می و بوسهل راه خوارزم فروگرفته بود و نامه
 خوارزمشاه را معما چرا بايد نهاد و نبشت؟ بايد که احتياط  دِرکه وکيِلسلطان به خواجه بزرگ پيغام داد . آوردند

  .کنی و بپرسی
  .ادامه می دهدمسعدی را بخواندند به ديوان، و بيهقی از زبان بونصر که آنجا حاضر بود، مطلب را چنين 

ام و اجری و مشاهره  و صلت گران دارم و   محتشمی دِراو  گفت من وکيِل. ندداز مسعدی حال معّما پرسي«
و خداوند داند که از من فسادی نيايد، و . اند که آنچه از مصلحت ايشان باشد زود بازنمايم برآن سوگند مغّلظ داده

 نگفتند اين مهم چيست؟ جواب داد که اي. خواجه بونصر را حال من معلوم است، و چون مهمی بود اين معما نبشتم
 به گفتند ناچار ببايد گفت، که برای حشمت خواجه تو اين پرسش برين جمله است و اّال.  نگردد که بگويمممکن

  ».نوعی ديگر پرسيدندی
  .  چون چاره نيست البد امانی بايد از جهت خداوند سلطان:گفت

  .باز نمودند و امان استدند از سلطان
  .  عبدوسآن حال باز گفت که از ابوالفتح شنوده بودم و او از

  کنند؟ بينی چه می: خواجه چون بر آن حال واقف گشت فراشد و روی به من کرد و گفت
  ای؟  پيش ازين نبشته:پس مسعدی را گفت

  . ام و اين استظهار آنرا فرستادم  نبشته:گفت
ناچار چون وکيل در محتشمی است و اجری و مشاهره  و صلت دارد و سوگندان مغّلظه خورده، : خواجه گفت

  . فتح حاتمی را مالشی بايد داد که دروغی گفته استلاما بوا. و را چاره نبوده استا
  .سلطان را بگوی اين راز بر عبدوس و بوسهل زوزنی پيدا نبايد کرد تا چه شود: و پوشيده مرا گفت

پيک (  مسعدی را گفته آمد تا هم اکنون معما نامه يی نويسد با قاصدی از آن خويش و يکی به اسکدارسپس
 که صالح امروز جز اين نيست تا و گفت» .آنچه پيش ازين نوشته شده بود باطل بوده است«و بگويد که ) نامه بر

فردا بگويم که آن نامه آنجا رسد چه رود و چه کنند و چه بينيم، و سلطان ازين حديث بازايستد و حاتمی را فدای اين 
  . خللی افتداينحال پوشيده نماند و سخت بزرگ کار کند، هرچند

. و من نشستم.  متحّير فروماند چنانکه سخن نتوانست گفتچون بشنيد. باز گفتمبه امير من رفتم و پيغام خواجه 
پس روی به من کرد و گفت، که بوالفتح حاتمی اين دروغ گفته است و ميان بوسهل و عبدوس بد است و اين سگ 

  .ن گونه تلبيس ساختهيچنين تضريبی کرده است و از
و مسعدی را خواجه دل گرم کرد و چنانکه من نسخت کردم .  با خواجهاز آمدم و آنچه رفته بود باز راندم ب

آنچه نبشته بوده است تضريبی «درين باب دو نامه معما نبشت يکی به دست قاصد و يکی بر دست سوار سلطان که 
  ».دين سبب حاتمی مالش يافت بدانچه کردو مهتر ساخت که با يکديگر بد بودند و بدبوده است که بوالفتح ميان 

  .ندد را پانصد چوب بزدند و اشراف بلخ که بدو داده بودند باز ستحو بوالفت. و مسعدی را باز گردانيدند
 که عالمی را بشورانيدند، و آن ؟ديدی که چه کردند:  من خالی کرد و گفتاچون مسعدی برفت خواجه ب

) حقيقت( ش رفت از دست،ادالصمدی با وی، اين برايشان کی روا شود؟ آلتونتآلتونتاش است نه ديو سياه و چون عب
  . خردمند است و پير شده و نخواهد که خويشتن را بدنام کند و اگر نه بسيار بال انگيزدی بر ما،آن است که ترک

!  من کندآلتونتاش اين همه در گردن. طرفه تر آن است که من خود از چنين کارها سخت دورم چنين که بينی
به همه حال چيزی رفته است پوشيده از من، خداوند اگر بيند بنده را آگاه کند تا آنچه «نزديک امير رو و بگوی که 

  . واجب است از دريافتن بجای آورده شود
بوسهل . نرفته است ازين باب چيزی که دل بدان مشغول بايد داشت: امير سخت تافته بود، گفت. برفتم و بگفتم

 از دست بشد به شبورقان، من بانگی بر وی  زدم، عبدوس بشده است نگفت که آلتونتاش رايگا اری با ما میاين مقد
حاتمی از آن بازاری ساخته است، تا » اين بوسهل از فساد فرونخواهد ايستاد«و با حاتمی غم  وشادی گفته که 
  .سزای خويش بديد و مالش يافت

  . دراز باد، اين باب در توان يافت اگر چيزی ديگر نرفته استاين سليم است، زندگانی خداوند: گفتم
  .و بيامدم  و با خواجه بازگفتم

  .و بينی که ازين زير چه بيرون آيد. يا بونصر، رفته است و نهان رفته است، بر ما پوشيده کردند: گفت
  .و من بازگشتم
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را خوارزم ) دهد  صندوقچه نامه معنا میاينجا اسکدار( پس از آن نماز ديگری پيش امير نشسته بودم، اسکدار
ديوانيان دانسته بودند که هر اسکداری که چنان رسد سخت مهم . آورده بودند حلقه برافگنده و بر درزدهبه ديوان 

بستد و بخواند و . به امير دادم. نامه صاحب بريد بود، برادر بوالفتح حاتمی. آنرا بياورد و بستدم و بگشادم. باشد،
  .دانستم که مهمی افتاده است، چيزی نگفتم و خدمت کردم. ای بشدنيک از ج
  مرو: گفت

:  نامه به من انداخت و گفت. و آنجا کس نماندبنشستم و اشارات کرد تا ندما و حجاب بازگشتند و بار گسست
  بخوان

ر کجاتان سرمست امروز آدينه خوارزمشاه بار داد و اوليا و حشم بيامدند، و قائد ملنجوق ساال«نبشته بود که 
ساالر دوش بار بيشتر در جای کرده : بود نه به جای خود نشست بلکه فراتر آمد، خوارزمشاه بخنديد و او را گفت

  .است و ديرتر خفته است
ازين بيراهی . پردازم نعمت تو بر من سخت بسيار است تا به لهو و شراب می: قائد ملنجوق به خشم جواب داد

  .خورد عمت دارد خود شراب مینآنکس . ، آنگاه شرابنخست نان. شوم هالک می
  سخن مستان بر من مگوئيد: خوارزمشاه بخنديد و گفت

   .کنيم گناه ما را است که برين صبر می. آری سير خورده، گرسنه را مست و ديوانه پندارد: قائد گفت
گوئی؟ مهتری بزرگ با تو  میدانی چه  می:  بانگ بدو بر زد و گفت،، سپاه ساالر خوارزمشاهماهرویِ  تاِش

جواب )  نبودی( اگر حرمت اين مجلس عالی نيستی. داری گويد و تو حد خويشتن نگاه نمی سخن میبه مزاح و خنده 
  .اين به شمشير باشدی

حاجبان و غالمان درآويختند و کشاکش کردند و . کرد) نوعی سالح ( نگ بر او زد و دست به قراچولیاقائد ب
در آن اضطراب از ايشان لگدی . داد که يله کندی برآويخت، خوارزمشاه آواز می  و با ايشان میگفت  وی سقط می

نماز پيشين فرمان يافت و جان با مجلس عالی  .و او را به خانه  باز بردند. چند به خايه و سينه قائد ملنجوق رسيد
چناکه رفت انها کن تا صورتی . ای ودهخوارزمشاه بنده را بخواند و گفت تو که صاحب بريدی، شاهد حال ب. داد

  ».ديگرگونه به مجلس عالی نرسانند
  چه گوئی چه تواند بود؟: چون از خواندن نامه فارغ شدم امير مرا گفت

اما اين مقدار دانم که خوارزمشاه مردی بس بخرد و . غيب نتوانستم دانست. زندگانی خداوند دراز باد: گفتم
را زهره نباشد که پيش او غوغا بتواند کرد تا بدان جايگاه که ساالری چون قائد محتشم و خويشتندار است و کس 

و صاحب بريد جز به مراد و امالء ايشان چيزی . و بهمه حالها در زير اين چيزی باشد. بايد که به خطا کشته شود
ی  تا نامه. ن کش دست دهدو او را سوگند داده آمده است که آنچه رود پوشيده انها کند چنا. هرنتواند نبشت به ظا

  .پوشيده او نرسد برين حال واقف نتوان شد
ای به خط  از تو که بو نصری چند پوشيده کنم؟ بوسهل ما را بر چنين و چنين داشته است و ملّطفه: امير گفت

غولی نه و دل مش. ماست چنين و چنين، و چون نامه وکيل در رسيده باشد قائد را بکشته باشند و چنين بهانه ساخته
 به دست ايشان افتد و اين دراز گردد، که ،ی به خط ما از کشتن قائد است ما را، بلکه از آن است که نبايد آن ملّطفه

  تدبير اين چيست؟. بازداشتن پسر قائد و دبيرش غوری تمام دارد، و اين ملّطفه به دست آن دبيرک باشد
  .ی وی راست نيايدبی حاضر.  درمان ايننستخواجه بزرگ تواند دا: گفتم

  .امشب اين حديث را پوشيده بايد داشت تا فردا خواجه بيايد: امير گفت
و همه شب با انديشه . سخت غمناک و متحير، که دانستم که خوارزمشاه به تمامی از دست بشد. من بازگشتم

چون . م و به خواجه دادپيش برد. ها بخواست  ديگر روز چون بار بگسست امير خالی کرد با خواجه و آن نامه.بودم
  .قائد بيچاره را بد آمد و اين را در توان يافت: فارغ گشت، خواجه گفت

 بوسهل ما را بر چنين و .ام صر بگفتهنوباينجا حالی ديگر است که خواجه نشنوده است و دوش با : امير گفت
ز آن است که نبايد که ملّطفه بدست و انديشه اکنون ا. د ملّطفه يی به خط ما رفته استئچنين داشته است تا به قا

  آلتونتاش افتد
و کاشکی فسادی . و خط بر خوارزمشاه بايد کشيد. فه بدست آن دبير باشدافتاده باشد، که آن ملّط: خواجه گفت

که ترک پير و خردمند است، داند که خداوند را بر اين داشته باشند، و  ديگر تولد نکندی، اما چنان دانم که نکند
و بوسهل  نيکو . نده و آلتونتاش نيک نبوده است به هيچ روزگار، و به همه حال اين چه رفت از من داندميان ب

و بنده نداند تا نهان داشتن آنچه کرده آمد از بنده  . نکرد و حق نعمت خداوند را نشناخت بدين تدبير خطا که کرد
  .چرا بوده است؟ که خطا و صواب اين کار باز نمودمی

  اکنون تدبير چيست؟.  بودنی بود:امير گفت
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به عاجل الحال جواب نامه صاحب بريد بازبايد نبشت و اين کار قائد را ُعظمی نبايد نهاد، و البته : خواجه گفت
اين مقدار ياد بايد کرد که قائد ابلهی کرد و حق   چه رود، امانسوی آلتونتاش چيزی نبايد نبشت تا نگريم که پس ازي

و حق وی را رعايت بايد کرد در فرزندانش و .  و قضای ايزدی با آن يار شد تا فرمان يافتشتن نگاه نداشتيخو
د پوشيده، اگر تواند سی صاحب بريد ر و به همه حالها  درين روزها نامه. خيلش را به پسر دادن، تا دهند يا نه

برحسب آنچه خوانيم تدبير ديگر آنگاه . فرستاد و راهها فرونگرفته باشند، و حالها را به شرح باز نموده باشد
  .بوالفتح اين تقريب از بهر برادر کرده باشد. و برادر اين بوالفتح حاتمی است آنجا نايب بريد. سازيم می

 که بوالفتح بدان وقت که به ديوان بونصر بود هرچه در کار پدر ما رفتی به ما ت،هم چنين اس: امير گفت
  .ليفت هرات بودنبشتی از بهر پدرش که به ديوان خ می

  .شنوم دريغ که من امروز اين  سخن می: بونصر گفت
  کردی؟ اگر بدان وقت می شنودی چه می: امير گفت

  .بگفتمی تا قفاش بدريدندی و از ديوان بيرون کردندی که دبير خائن بکار نيايد: بونصر گفت
 را بخوانده بود و به زبان  بوسهل عارض،و امير. بيهقی سپس از قول بو نصر می نويسد که ما بازگشتيم

بماليده و سرد کرده بود و گفته بود تا کی ازين تدبيرهای خطای تو؟ اگر پس ازين در پيش ما جز در حديث عرض 
 گفته که ّسر ما را که با تو  گفتيم آشکارا ا را نيز خوانده و بسيار جفسو عبدو. سخن گويی گويم گردنت بزنند

  . شتن را نشاييد، و برسد به شما خائنان آنچه مستوجب آنيددا) ّسر( و شما هيچ کس ! کردی
  

رخ داده از زبان بونصر، روايت  سپس بيهقی ماجرای اتفاقی را که در بارگاه خوارزمشاه بين او قائد ملنجوق
  .کند ديگر می

  
  روایت سوم

 که از خوارزم آمده دلم بزد. گويد حديثی مهم دارم يکروز به خانه خويش بودم، گفتند سياحی بر در است می
درآمد و خالی خواست و اين عصائی که داشت برشکافت و رقعتی ُخرد از آنِ  بو عبداله . است، گفتم بياريدش

حيلتها کرده ام و اين سياح را مالی «نبشته بود که . حاتمی نايب بريد که سوی من بود برون گرفت و به من داد
اگر در ضمان سالمت بدرگاه عالی . ابد، تا اين خطر بکرد و بيامدبداده و مالی ضمان کرده که به حضرت صلت ي

رسيد  اينجا مشاهده حال بوده است و پيغامهای من بدهد که مردی هشيار است، ببايد شنيد و بر آن اعتماد کرد، 
   ».انشاء اله
  >پيغام چيست: گفتم
ی چند زدند در سرای خوارزمشاه بر می گويد که آنچه پيش ازين نوشته بودم که قائد را در کشاکش لگد: گفت

و مرا سيم و جامه . گذشته شد، آن برآن نسخت نبشتم که کدخدايش احمد عبدالصمد کرد) و بر اثر آن( خايه و دل 
و  حقيقت  آن است که قائد آنروز که ديگر روز کشته شد دعوتی بزرگ . دادند و اگر جز آن نبشتمی بيم جان بود

از خوارزمشاه  ) آشکارا( حشم و کجات و جغرات خوانده و بر مال ) آنِ ( سر غوغا ساخته بود و قومی را از 
يکسان بنماند و آلتونتاش و احمد خويشتن را و جهان کار «ناماليم گفته، تا بدان جای که شکايتها کرده  و سخنان 

 اين ديگر آزاد مردان بينوايی و  پيداست که من و. خويشتن را اند، و اين حال را هم آخری باشدفرزندان و غالمانِ 
  ».چند توانيم کشيد

  ای؟ دی و دوش ميزبانی بوده:  در بارگاه قائد را گفتزديگر رو. و اين خبر نزديک خوارزمشاه آوردند
  .آری: گفت
   که مرا و کدخدايم را بخوردی؟ ،قلمگر گوشت نيافته بودی و ُن: گفت

چون قائد بازگشت،  . حمد نگريستازمشاه بخنديد و در خوار. تر باز داد قائد مر او را جوابی چند زفت
  باد حضرت ديدی در سر قائد؟: خوارزمشاه احمد را گفت

  .از آنجا دور کرده آيد: احمد گفت
بنده آنجا . اه تر بازگردد و همگان به سالم وی روندگو بازگشت به خانه و رسم بود که روز آدينه احمد پ

آن چه بود که امروز خوارزمشاه « :خن عتاب آميز گفتن گرفت و درين ميانه گفتقائد آمد و با احمد س. حاضر بود
  »گفت؟ با من می

ترا و مانند ترا چه محل . ب و شمشير گفتیو است، و اگر نی، سخن به چمخداوند من حليم و کري: احمد گفت
  ش گوئيد؟يوخآن باشد که چون ُدردی آشاميد جز سخن 

  .که دست در روی احمد انداختقائد جوابی چند درشت داد چنان
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اين باد از حضرت آمده است، برای يکچند پوشيده بايست داشت تا آنگاه که خوارزمشاهی : گفت) به او( احمد
  .به تو رسيدی
  به تو خوارزمشاهی نيايد: قائد گفت
  .احمد گفت بگيريد اين سگ را. ت تا برودسو برخا
  .مرا نتوانی گرفت: قائد گفت

مردی دويست، چنانکه ساخته بودند، پيدا آمدند و قائد به ميان سرای .  زد و گفت دهيد احمد دست بر دست
و .  رسيده بود و شمشير و ناچخ اندر نهادند و وی را تباه کردند و رسنی در پای او بستند و گرد شهر بگردانيدند

ه نبشتم بر نسختی که کردند چنانکه و مرا تکّلفی کردند تا نام. سرايش فرو کوفتند و پسرش را با دبيرش بازداشتند
قائد «: منکر شد که.  از دبيرش ملطفه خواستند که گفتند از حضرت آمده استزو ديگر رو. خوانده  آمده است

مد و آقر دبير را مطالب سخت کردند ُم. خانه و کاغذهای قائد نگاه کردند هيچ ملّطفه نيافتند » .چيزی بدو نداده است
و خوارزمشاه سه روز .  بستند و ننمودند و گفتند پنهان کردند چنانکه کسی بر آن واقف نگشت.ملّطفه بديشان داد
فی چهارم آدينه بار دادند برآن جمله که هرروز بودی با حشمتی و تکّلز رو. د خالی داشتمبار نداد و با اح

اما مرا بر هيچ . ه عصيان ماندکنند که ب و هيچ چيز اظهار نمی. و وقت نماز خطبه بر رسم رفته کردند. گونهرگيد
 س من پرچهو ه. و غالمان و ستوران زيادت افزون از عادت خريدن گرفتند. دارند مگر کار رسمی حال واقف نمی

ازين  نويسم به مراد و امالء ايشان باشد، بر آن هيچ اعتماد نبايد کرد، که کار من با سياحان و قاصدان پوشيده 
  . ولی الکفايهواهللا. افتاد، و بيم جان است

هر بايد کرد تا و امير بخواند و نيک از جای بشد و گفت اين را ُم. من اين پيام را نسخت کردم  به درگاه بردم
  .همچنان کردم. فردا که خواجه بيايد

چون خواجه نامه نايب بريد و نسخت پيغام . ديگر روز چون بار بگسست خالی کرد با خواجه بزرگ و با من
دل از آلتونتاش بربايد داشت که ما را از .  چنين باشدبتزندگانی خداوند درازباد، کار ناانديشنده را عاقبخواند گفت 

و شّری بزرگ . و کاشکی فسادی نکندی بدانکه با علی تگين يکی شود، که به يکديگر نزديکند چيزی نيايدوی نيز 
) در(ق خداوند ماضی را نگاه دارد و بداند که و ح. گفتم نه همانا که او اين کند) که بو نصرم( من. بپای کند

  .خداوند را بدآموزی بر راه کژ نهاد) کار(اين
  خط خويش چکنم که به حجت به دست گرفتند، و اگر حجت کنند از آن چون باز توانم ايستاد؟: امير گفت

جل الحال بر دل فتاد و يک چيز مانده است که اگر آن کرده آيد مگر به عاياين حال ب اکنون: خواجه گفت
  .خداوند رنج گونه يی باشد، اما آلتونتاش و آن ثغر بزرگ را عوض نيست

  .آن چيست؟ اگر فرزند عزيز را بذل بايد کرد بکنم که اين کار برآيد و دراز نگردد، دريغ  ندارم: امير گفت
گويد و بنده يی را از  یبنده را صالح کار خداوند بايد، نبايد که صورت بندد که بنده به تعصب م: خواجه گفت

  .توان ديد بندگان درگاه عالی نمی
  .به خواجه اين ظن نيست و هرگز نباشد: امير گفت

هرچند ملّطفه به خط خداوند . اصل اين تباهی از بوسهل بوده است و آلتونتاش از وی آزرده است: خواجه گفت
او را فدای اين کار . د تا از خداوند بستد و جدا کردرفته است و او را مقرر باشد که بوسهل اندر آن حيلتها کرده باش

بايد کرد بدانکه فرمايد تا او را بنشانند که وی دو تدبير و تعليم بد کرد که روزگارها در آن بايد تا آنرا در توان 
نکه امير محمد برادر خداوند  باز ستدند و ديگر آ) هدايا( يکی آنکه صالت . يافت وز هردو خداوند پشيمان است

 از خداوند درين .در گردن وی کرده شود) فقط( آلتونتاش را  بدگمان کرد که چون وی را نشانده آيد اين گناه حسب
باب نامه توان نبشت چنانکه بدگمانی آلتونتاش زائل شود هرچند به درگاه نيايد اما باری با مخالفی يکی نشود و 

 و بدانکه مرا در اين کار ناقه و اشتروی او بتوانم د ه فراني آيگيزد، و من بنده نيز نامه بتوانم نوشت ونشّری نا
  .د و کاری افتدوجملی نبوده است سخن من بشن

سخت صواب آمد و هم فردا فرمايم تا او را بنشانند، خواجه احتياط وی و مردم وی اينجا به نواحی : امير گفت
  .شود و چيزی ضايع نگردداز دست بِن بکند تا

  .ن کنمچني: خواجه گفت
اين خداوند اکنون آگاه شد که رمه دور برسيد، اما هم نيک است تا : خواجه در راه مرا گفت. و ما بازگشتيم
  .بيش چنين نرود

  
و چند نامه امير مسعود را به آلتونتاش می آورد ت چهارم را از اين واقعه بنويسد، بيهقی پيش از آنچه رواي

آورد از آنچه رفت و از چگونگی فروگرفتن سهل زوزنی می گويد  ذر میعاش  در نامهمسعود . واقعه که مهم است
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و بزرگی جايگاهی که خوارزمشاه نزد پدرش داشته است و اعالم اينکه به پسر آلتونتاش، ستی، که در دربار 
ه غايت نواختی به واجبی از مجلس ما به حاجب نرسيد اگر تا اين« :اوست مقام حاجبی داده است و نهايت اينکه 

) سهل زوزنیو اشاره ای است به . بدگو( همه نفرتها و بدگمانيها که اين ُمخّلط  است اکنون پيوسته بخواهد بود تا
ين معانی گشاده تر نبشت و پيغامها رو خواجه فاضل به فرمان ما معتمدی را فرستاد و د. افگنده است زائل گردد

 از آن  دارد که پيش از آن داشت و آن رتماد کند و دل را صافی تبايد که بر آن اع. داد چنانکه از لفظ ما شنيده است
ايد به عينه و آنچه درخواست است به فراغ دل وی بازگردد به تمامی درخواهد، چه  معتمد را به زودی بازگردانيده

  ».بدان اجابت باشد باذن اهللا
رفت و باز آمد و سکونی ظاهر پيدا  که اين نامه نبشته آمد و معتمد ديوان وزارت دول بونصرمی نويساز قو 

  .آمد و فسادی بزرگ در وقت تولد نکرد
اول جنگيدن آلتونتاش با علی تگين و شکست دادن او و وادارکردن . آنگاه به  کوتاهی سه خبر مهم را می دهد

 آن واقعه را از دوم زخمی شدن آلتونتاش و سپس فرمان يافتن او و بعد می نويسد که اين روايت آخر. او به صلح
  .وقتی شنيده  بود که امير مودود يکی از پسران مسعود به سلطنت رسيده  بود و امير مسعود به قتل رسيده بود

  
  روایت چهارم

خواجه، حاجب بزرگ و ( و من که بوالفضلم کشتن قائد ملنجوق را به تحقيق تر از خواجه احمد عبدالصمد
به دنبور رسيد و کينه ) فرزند امير مسعود(  سال که امير مودود در آن شنودم )وزير خوارزمشاه بود در آن وقت

و به غزنين رفت و به تخت ملک بنشست و خواجه احمد را وزارت داد، پس  بازخواست) امير مسعود( امير شهيد
يکروز نزديک اين خواجه . صمد اندک مايه روزگار بزيست و گذشته شد رحمته اهللالاز وزارت خواجه احمد عبدا

  : مرا گفت-بست نرسيده در نرسيده بود  به پيغامی رفته بودم، و بوسهل زوزنی هنوز از–ته بودم نشس
  خواجه کی رسد؟ -

  .که تا روزی ده برسدخبری نرسيده است از ُبست، ولکن چنان بايد : گفتم
  امير ديوان رسالت بدو خواهد سپرد؟: گفت
  .ی اهللا عنه وی داشتکيست ازو شايسته تر؟ به روزگار امير شهيد رض: گفتم

  .باز گفتم به حکم آنکه در ميان آن بودم تا حديث به حديث خوارزم و قائد ملنجوق رسيد و از حالها می
  .اما يک نکته معلوم تو نيست و آن دانستنی است. همچنين است که گفتی ، و همچنين رفت: گفت
  ند بيند بازنمايد که بنده را آن به کار آيدواگر خدا: گفتم

چگونگی حال قائد ملنجوق از وی .  يی بودی در آن آويختمی خواستم که اين تاريخ بکنم، هرکجا نکته من میو 
  .باز پرسيدم
که خوارزمشاه مرا کدخدائی داد، رسم چنان نهاد که هرروز من تنها پيش او شدمی روز نخست : گفت

و اگر مهمی بودی يا نبودی بر . درآمدندیاگر آواز دادی که بار دهيد ديگران . بنشستمی و يک دوساعت ببودمی
با خود گفتمی اين چه . من خالی کردی و گفتی دوش چه کردی و چه خوردی  و چون خفتی که من چنين کردم

مهمی بزرگ در شب درافتاد و از امير ماضی . هوس است که هرروز خلوتی کند؟ تا يکروز به هرات بوديم
خالی از بهر چنين  مرا گفت من هرروز. کسی بجای نياورد زارده آمد وگبرن کار آيی رسيد، در آن خلوت  نامه

و در خوارزم هم چنين بود، چون . حق بدست خوارزمشاه است. با خود گفتم در بزرگ غلطا که من بودم. روز کنم
بگريست و  اين خلوت ديری بکشد و بسيار نوميدی کرد و. معمای مسعدی برسيد ديگر روز با من خالی داشت

و من . چون علی قريبی را که چنو نبود برانداختند و چون غازی و اريارق! لعنت بر اين بدآموزان باد: تگف
اکنون دست در چنين حيلتها بردند، اين مقدار پوشيده . نزديک بودم به شبورقان، خدای تبارک و تعالی نگاه داشت

 من برافتادم، واليتی بدين بزرگی که سلطان و گرفتم که. گشت برايشان که چون قائد مرد مرا فرو نتواند گرفت
و اگر هزار چنين بکنند من نام نيکوی خود زشت نکنم که پير شده ام و  دارد چون نگاه توان داشت از خصمان؟

  .ساعت تا ساعت مرگ دررسد
اه شوارزمگفتم خود همچنين است، اما دندانی بايد نمود تا هم اينجا حشمتی افتد و هم به حضرت نيز بدانند که خ

  .خفته نيست و زود زود دست به وی دراز نتوان کرد
  . گفت چون قائد بادی پيدا کند او را باز بايد داشت

گفتم به ازين بايد، که سری را که پادشاهی چون مسعود، باد خوارزمشاهی در آن نهاد ببايد بريدن، اگر نه 
  .گفت گذاشتم. م اين يکی بمن بازگذارد خداوندگفت. گفت اين بس زشت و بی حشمت باشد. زيانی سخت بزرگ دارد
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ن و آو اين خلوت روز پنجشنبه بود، و ملطفه به خط سلطان به قائد رسيده بود و بادی عظيم در سر کرده  
رزمشاه آمد و اروز آدينه قائد به سالم خو. دعوت بزرگ هم درين پنجشنبه بساخت و کاری شگرف پيش گرفت

خوارزمشاه احتمال کرد هرچند تاش ماهروی سپاه ساالر خوارزمشاه وی . هديدها کردمست بود و ناسزاها گفت و ت
چون بنزديک من آمد بر حکم عادت که همگان هر آدينه . ه خويش رفتم و کار او بساختمنمن به خا. را دشنام داد

اليدن تا چرا حد ادب نگاه من آغازيدم عربده کردن و او را م. بيامدندی، بادی ديدم در سر او که از آن تيزتر نباشد
وی در خشم شد و مردکی پرمنش و ژاژخای و باد گرفته بود، سخنهای بلند . نداشت پيش خوارزمشاه و سقطها گفت

.  من دست بر دست زدم که نشان آن بود و مردمان کجات انبوه درآمدند و پاره  پاره کردند او را. گفتن گرفت
و نائب . کشيدند غوغا از شهر برآمد، که در پای وی رسن کرده بودند و مینگاه خبر يافت که بانگ آوخوارزمشاه 

  .خوارزمشاه مرا بخواند. ای ِانها کرد بريد را بخواندم و سيم و جامه دادم تا بدان نسخت که خوانده
  گفت اين چيست ای احمد که رفت؟

  .گفتم اين صواب بود
  گفت به حضرت چه گوييد؟

  .تم که چه نبشته آمدو بگف. تدبير آن کردم: گفتم
  .دی تور دلير م:گفت
  .و سخت بزرگ حشمتی بيفتاد خوارزمشاهی نتوان کرد جز چنين: گفتم

  
  جنگ آلتونتاش با علی تگين: ادامه نامه اميرک

 که از سوی امير مسعود به پوزشخواهی و تقاضا برای همراهی -ی عبدوس روز سه شنبه بيستم اين ماه نامه
خوارزمشاه حرکت کرد از خوارزم بر «:  رسيد با سواران مسرع که-زم رفته بودربه خوادر جنگ با علی تگين 

  ».جانب آموی و مرا سوی درگاه بازگردانيد بر مراد
امير روز ديگر برنشست و به صحرا آمد و ساالر و لشکر را که نامزد کرده بودند تا با آلتونتاش پيوندد ديدن 

. شتند با ساز و سالح تمام، و پياده انبوه، گفتند عدد ايشان پانزده هزار استگذ گرفت و تا نماز ديگر سواران می
 چوگانی پدری و پيری آخور ساالر مسعودی را و گتگينه بگذشت امير آواز داد اين دو ساالر بيچون لشکر به تعب

يگانه و دشمن دست و چه در واليت بسرهنگان را که هشيار و بيدار باشيد و لشکر را از رعيت چه در واليت خود 
يکو خدمت کنيد و بر فرمان او کار کنيد  نو چون به سپاه ساالر آلتونتاش رسيد . کوتاه داريد تا بر کسی ستم نکنند

و پياده شدند و زمين بوسه دادند و برفتند و اميرک بيهقی . همه بگفتند فرمان برداريم« .به هيچ چيز مخالفت مکنيد
ن خالی کرد و اب بريدی نامزد کردند و اورا پيش خواند و با وزير و بونصر مشکصاحب بريد را با لشکر به صاح

  .در همه معانی مثال داد و او هم خدمت کرد و روان شد
خوارزمشاه چون لشکر سلطانی بديد اول بشکوهيد « که) بيهقی( اميرکِ ننها معمائی رسيد از آآبعد از رفتن 

 از ميان جيحون بازگردانيده بود، تا یخود را فراهم بگرفت و کشت. است) وسيله و بهانه( که علی تگين تعبيه
و بنده چند . ئی ميباشد شاه چون دلشدهمهرچند چنين است خوارز. ه دل دادکدخدايش، احمد عبدالصمد، او را قّو

دفعت به نزديک وی رفت تا آرام گونه يی يافت؛ مگر عاقبت کار خوب شود که اکنون باری به ابتدا تاريک 
  ».نمايد می

  . اين کار برخواهد آمد و خللی نزايد،اه بازنگشت و برفتشخوارزم: وزير گفت
تا . می رسيد) نامه بر(  اسکدار نشانده بودند و دل درين اخبار بسته و هرروز اسکدار،مسعود بر راه بلخ

 علی تگين را ،شتچون خوارزمشاه از جيحون بگذ«: چاشتگاه اسکداری رسيد حلقه بر افگنده و بر در زده که
د به دبوسی تا آنجا ر به غازيان ماوراءالنهر سپرد و خزانه و آنچه خف داشت با خويشتن باشد، شهر بخار معلوم

خوارزمشاه چون بشنيد . جنگ کند؛ غالمی صد و پنجاه را که خياره آمدند مثال داد تا به قهندز ايشان را نگاه دارند
بدادند و خود به تعبيه رفت و راهها از چپ و راست بگرفت تا از کمين ده سرهنگ با خيل سوی بخارا تاختنی 

ی علی تگين به دبوسی گريخت و غازيان ماوراءالنهر و مردم شهر به  و چون به بخارا رسيد شحنه. خللی نزايد
 ملک در آرزوی آنند که رعيت سلطان اعظم طاعت پيش آمدند و دولت عالی را بندگی نمودند و گفتند دير است تا

خوارزمشاه ايشان را بنواخت و مثال داد تا قهندز را درپيچيدند و به قهر . االسالم شهاب الدوله ادام اهللا سلطانه باشند
و قهندز و حصار . و غالمی هفتاد ترک خياره به دست آمدند، جدا کردند تا بدرگاه عالی فرستند. دندتو شمشير بس

و خوارزمشاه ديگر روز قصد دبوسی کرد و جاسوسان . لشکر افتادغارت کردند و بسيار غنيمت و ستور بدست 
رسيدند که علی تگين لشکری انبوه آورده است چه آنچه داشت و چه ترکمانان و سلجوقيان و حشری و جنگ به 
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و به دولت . پيوسته است و جايگاه کمين است و آب روان و درختان بسياردبوسی خواهد کرد که به جانب صغانيان 
  . ظفر و نصرت روی خواهد نمودعالی

. امير مسعود شاد شد و گل بسيار آوردند و مثال دادند که اعيان و ارکان بازنگردند که نشاط شراب خواهد بود
و از گلشن استادن به ديوان آمد، اسکدار بيهقی رسيد حلقه برافگنده و بر در زده، استادم بگشاد و رنگ از رويش 

 مان را دادی تا به خادم رساند و اگر مهيها رسيدی رقعتی نبشتی و بونصر ديوان امهسم آن بود که چون نر. بگشت
و آغاجی خبر کرد، پيش . د خاّصهر خود برداشت و به نزديک آغاجی خادم بهبودی به من دادی، اين ملّطف

 و بر ايشان خالی خواندند، در رفت مطربان را بازگردانيدند و خواجه بزرک را بخواندند و و امير از سرای برآمد
نامه نسخت کردن گرفتم، نامه های داشت تا نماز ديگر و وزيربازگشت و استادم به ديوان نشست و مرا بخواند و 

  : آن جملهاميرک بيهقی بود بود بر
آلتونتاش چون به دبوسی رسيد طليعه علی تگين پيدا آمد، فرمود تا کوس فروکوفتند و بوقها بدميدند؛ با تعبيه «
 و لشکرگاهی کردند برابر خصم و آبی بزرگ در ميان، و دست آويزی به پای شد و قوی و هردو لشکر را براند

خوارزمشاه بر باالئی بايستاد و جمله . که طليعه بودند مدد رسيد تا ميان دو نماز لشکر فرود آمد و طاليع بازگشتند
 بجای خود باز رويد، امشب نيکو پاس داريد و فردا جنگ باشد به همه حال،: ساالران و اعيان را بخواند و گفت

يکديگر مرويد که من احتياط در کيد کردن و طليعه داشتن و جنگ به  اگر آوازی افتد دل از خويشتن مبريد و نزد
و امير بيهقی را با خود برد و نان داد و کدخدا و . جای آورده ام تا چون خصم پيدا آيد حکم حال ومشاهدت را باشد

چون از نان فارغ شد با احمد و تاش سپاه ساالر و چند سرهنگ محمودی خالی کرد . را  حاضر نمودندخاصگانش 
او را اميدی کردند و چون کار .  اين علی تگين دشمنی بزرگ است، از بيم سلطان ماضی آراميده بود:و گفت

 که او  چون منيهان نوشتند .يکرويه شد اگر بر آن برفتندی اين مرد فسادی نپيوستی و مخالفتی اظهار نکردی
ناراست است خداوند سلطان عبدوس را نزديک من فرستاد و درين معانی فرمان داد، چه چاره بود از 

اکنون کار به شمشير رسيد، فردا جنگ صعب خواهد   .فرمانبرداری که مضّربان صورت من زشت کرده بودند
 ديگرگونه باشد من نفس خود به خوارزم نبرم، اگر کشته بود و من نه از آن مردانم که به هزيمت بشوم، اگر حال

شوم رواست در طاعت خداوند خويش شهادت يابم، اما بايد که حق خدمت قديم من در فرزندان من رعايت کرده 
  .آيد

  .همگنان گفتند انشاءاهللا تعالی که خير و نصرت باشد
ساالری بزرگ خوانده آمد و شنوده به جای پس مثال داد تا بر چهار جانب طليعه رفت و هر احتياط که از 

  .و مخالفان به چند دفعت قصد کردند، آوازها افتاد، دشمنان کور و کبود بازگشتند. و قوم بازگشتند. آورد
. ها بر حال خويش چون صبح بدميد خوارزمشاه بر بااليی بايستاد و ساالران و مقدمان نزديک وی و تعبيه

  :گفت
ز پيش خواهد آمد و لشکری يکدل دارد، جان را رُبز شود خصمی سخت  شوخ و ُگای آزاد مردان چون رو« 

 هشيار و بيدار باشيد و چشم به عالمت من. تا جان و مال ايشان بستانيم و از بيخ برکنيمو ما آمده ايم . بخواهند زد
در پيش است و گريزگاه در قلب داريد که من آنجا باشم  که اگر عياذاباهللا سستی کنيد خلل افتد؛ جيحون بزرگ 

خوارزم سخت دور است، و به حقيقت من به هزيمت نخواهم رفت، اگر مرا فرا گذاريد شما را به عاقبت روی 
  .من آنچه دانستم گفتم. خداوند می بايد ديد

  .گفتند خوارزمشاه داد ما بداد تا جان بزنيم
انب قلب نامزد کرد تا اگر ميمنه و ميسره را و خوارزمشاه در قلب ايستاد، و در جناح آنچه لشکر قويتر بود ج

گين چوگانی و پيری آخورساالر را بگفت تا بر ميمنه بايستادند با لشکری تبگ فرستد و به مردم حاجت افتد می
ساقه قوی بگماشت  هردو  و.  را بر ميسره بداشت و بعضی لشکر سلطانی، سپاه ساالرش،تاش و. سخت قوی
و . شم را با مبارزان مثال داد که هرکس از لشکر باز گردد ميان به دو نيم بايد کنندپنج سرهنگ محت و.  طرف را

  .برابر طليعه سواران گزيده تر فرستادن  گرفت
  
   هنگام نبردخمی شدن خوارزمشاهز

چون فرسنگی کناره ی . خوارزمشاه به تعيبه راند. چون روز شد کوس فرو کوفتند و بوق بدميدند و نعره برآمد
رفت آب پاياب داشت و مخوف بود، سواری چند از طليعه بتاختند که علی تگين از آب بگذشت و در برود 

لشکر، که جنگ اينجا  صحرايی سخت  فراخ بايستاد، از يک جانب رود و درخت بسيار و ديگر جانب دورا دور
د درآيند و از پس پشت خواهد بود؛ و چنين می گويند که سه جای کمين سوی بنه ساقه ساخته است که از لب رو

ی قوی ايستانيده بود، هزار سوار و هزار پياده  هرچند خوارزمشاه کدخدايش با بنه و ساقه» .مشغولی دهند
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و نقيبان تاخت سوی احمد و ساقه و سوی مقدمان که بر لب رود مرّتب بودند . بازگردانيد تا ساخته باشند با آن قوم
حال باشد و گواه د، با  يکديگر رسيدند و اميرک را با خويشتن برد تا مشاهدِ پس بران. پيغام داد که حال چنين است

هم بر باالئی بايستاد، از عالمت سرخ و چتر به جای  و اميرک را با خويشتن در باالئی بايستانيد، و علی تگين. وی
. چنين ياد نداردآوردند، و هردو لشکر به جنگ مشغول شدند و آويزشی بود که خوارزمشاه گفت در مدت عمر 

وشيدند و هزيمت بر خوارزمشاه افتاد؛ کميمنه علی تگين نماز پيشين بر ميسره خوارزمشاه برکوفتند و نيک ب
خوارزمشاه بانگ بر زد و مددی فرستاد از قلب، ضبط نتوانست کرد و لشکر ميسره برفتند، تاش ماهروی ماند 

خوارزمشاه ميمنه خود را بر  ميسره . ند و همه بگذشتندود افگندری دويست خويشتن را دررسپاه ساالرش و سوا
روی بسيار کشته شد و خسته آمد و لشکر  ايشان فرستاد، نيک ثبات کردند، دشمن سخت چيره شد چنانکه از هر دو

پانصد می آويختند و دشمن انبوه تر روی ن حاجب چوگانی و پيری آخورساالر با سواری يميمنه بازگشت، و بگتگ
هاد و بيم بود که همگان  تباه شوند، خوارزمشاه و قلب از جای برفتند و روی به قلب علی تگين نهادند بديشان ن
و خوارزمشاه  . و علی تگين نيز با قلب و ميسره خود درآمد.ن و پيری بدو پيوستند و قومی سوار هزيمتيانيوبگتگ

دند و چندان کشته شد از دو روی که سواران نيزه بستد و پيش رفت، چون عالمتش لشکر بديدند چون کوه آهن درآم
 لشکر بدان بال صبر کردند تا به شب، پس از يکديگر بازگشتند چنانکه قائم ماند؛ و ورا جوالن دشوار شد، و هرد

  .اگر خوارزمشاه آن نکردی لشکری بدان بزرگی به باد شدی
های قلعتی که در هندوستان است سنگی و تيری رسيده بود خوارزمشاه را و کارگر افتاده بر جائی که از سنگ

از وی  آن شهامت بين که آن درد بخورد و در معرکه اظهار نکرد و غالم را فرمود تا تير. بر پای چپ او آمده بود
چون به لشکرگاه رسيد يافت قوم را بر حال خويش هيچ خلل نيفتاده بود و هزيمتيان را  . جدا کرد و جراحت ببست

کمينها چندبار قصد کرده بودند خواجه احمد کدخدايش و آن قوم که ای خويش بداشته؛ هرچند دل داده بود و به ج
خوارزمشاه ايشان را بسيار نيکويی گفت و هرچند . آنجا مرتب کرده بودند احتياط کرده بودند تا خللی نيفتاده بود

د و هريک عذر خواستند عذر مجروح بود کس ندانست و مقدمان را بخواند و فرود آورد و چندتن را مالمت کر
بپذيرفت و گفت بازگرديد و ساخته پگاه بياييد تا کار خصم فيصل کرده ايد که دشمن مقهور شده است و اگر شب 

احمد را و مرا باز گرفت و  گفت اين لشکر امروز به باد شده بود اگر من پای . گفتند چنين کنيم. نيامدی فتح برآمدی
، اما تيری رسيد بر جايگاهی که وقتی همان جای سنگی رسيده بود، هرچند چنين نيفشردمی و جان بذل نکردمی

  .است فردا به جنگ روم
روی ندارد مجروح به جنگ رفتن، مگر مصلحتی باشد که بادی در ميان جهد تا نگريم  خصم  «:احمد گفت

  ».چه کند که من جاسوسان فرستاده ام و شبگير در رسند
  .و من بازگشتم. م آسودهو طليعه ها نامزد کرد مرد

گفت دوش همه شب نخفتم . نزديک وی رفتم. آمد و به تعجيل مرا بخواند) از سوی آلتوناش( وقت سحر کسی 
ازين جراحت و ساعتی شد تا جاسوسان بيامدند و گفتند علی تگين سخت شکسته و متحير شده است که مردمش کم 

خن گويد، هرچند چنين است چاره نيست به حيله برنشينيم و آمده است و برآنست که رسوالن فرستد و به صلح س
به جنگ خواهد رفت تا لشکر «احمد گفت تا خواجه چه گويد؟ گفتم اعيان سپاه را ببايد خواند و نمود که . پيش رويم
د که نگاه کس بتازيم که از راه مخالفان درآيد از طليعه گاه تا گويد که خصمان به جنگ پيش نخواهند آمآبرنشيند 

اعيان و . خوارزمشاه گفت صواب است. ، تا امروز آسايشی باشد خوارزمشاه را، آنگاه نگريم»آيد رسول می
  .ند و سوار بايستادندتمقدمان را بخواندند و خوارزمشاه را بديدند و بازگش

هم بر فتاد يو کوس جنگ بزدند، خوارزمشاه اسب خواست و به جهد برنشست اسب تندی کرد، از قضاء آمده ب
جانب افگار و دستش بشکست، پوشيده او را در سرای پرده بردند به خرگاه و بر تخت بخوابانيدند و هوش از وی 

ميرک را بخواند گفت مرا چنين حالی پيش آمد و به خود مشغول شدم، آنچه صواب است بکنيد تا او  احمد. بشد
يشد، تدبير آن دان  که خداوند میباشد فت به ازين میاحمد بگريست و گ. دشمنکامی نباشد و اين لشکر به باد نشود

  .کرده شود
گويند علی تگين کوفته شده  د و ايشان را گفت که امروز جنگ نخواهد بود میراميرک را به نزديک لشکر ب

 است و رسول خواهد فرستاد، طليعه لشکر ُدماُدم کنيد تا لشکرگاه مخالفتن، اگر جنگ پيش آرد برنشينيم و کار پيش
زدند و حزم  وان کردند و کوس میو ر. گفتند سخت صواب است.  اگر رسولی فرستد حکم مشاهدت را باشد،گيريم

  .داشتند نگاه می
  

   به صلحعلی تگينتدبير خواجه احمد عبدالصمد برای وادار کردن 



 19

 در شب ،حال ضعف خداوندشو جنگ پيشين روز بديده بود ) خواجه احمد عبدالصمد را گويد( اين گرگ پير
 و پيغام داده و نموده و گفته که اصل تهور و تعدی از شما ، محمود بيک،کس فرستاده بود نزد کدخدای علی تگين

م واجب چنان کردی و به خرد نزديک يبود تا سلطان خوارزمشاه را اينجا فرستاد، و چون ما از آب گذاره کرد
 سخنيها و تبّسطها که سلطان ازو بيازرد، تا بودی که مهترت رسولی فرستادی و عذر خواستی از آن فراخ

. قضا کار کرد. خوارزمشاه در ميان آمدی و به شفاعت سخن گفتی و کار راست کردی و چندين خون ريخته نشدی
لخ است و لشکر ُدما ُدم؛  ما کدخدايان پيشکار ب آمد، و خداوند سلطان به  گويم که چاشنی ديده اين از عجز نمی
و هرچند که خوارزمشاه ازاينچه گفتم خبر ندارد و اگر بداند . برما فريضه است صالح نگاه داشتنمحتشمان باشيم، 

حق مسلمانی و حق مجاورت واليت از گردن خويش . به من بالئی رسد اما نخواهم که بيش خونی ريخته شود
  .کنيد بيرون کردم، آنچه صالح خويش در آن  دانيد می

اين حديث را غنميت شمردند و هم در شب رسول را نامزد کردند، مردی کدخدای علی تگين و علی تگين 
ل بيامد و وچاشتگاه اين روز لشکر به تعبيه بر نشسته بود رس. علوی وجيه از محتشمان سمرقند، و پيغامها دادند
انه  مشغول بود و آن شب کربه تن خويش) خوارزمشاه ( هرچند . احمد بگفت خوارزمشاه را که بی تو چه کردم

  .خواست کرد
  .نبايد که فرزندانم را ازين بد آيد که سلطان گويد من با علی تگين مطابقت کردم. احمد من رفتم: گفت

  المتام تا صلح پديد آيد و ازاينجا به س کار ازين درجه گذشته است، صواب آن است که من پيوسته: احمد گفت
 معتمدی چون اميرک اينجاست، .آيد انگاه حال بازنماييمحرکت کرده شود جانب آموی و از آن جانب جيحون رفته 

  .اين حالها چون آفتاب روشن شد، اگر چنين کرده نيامدی بسيار خلل افتادی
گ امد و غالمان بايستادند و کوکبه يی بزرگ و لشکر و رخوارزمشاه موزه و کاله بپوشيد و به خيمه بز

. در صلح سخن رفت. د چنانکه به خوارزمشاه نزديکتر بودل پيش آمد و زمين بوسه داد و بنشاندنورس. اعيان
رسول گفت علی تگين می گويد مرا خداوند سلطان ماضی فرزند خواند و اين سلطان چون قصد برادر کرد و 

اکنون خوارزمشاه پير دولت است آنچه رفت دربايد ! غزنين، من لشکر و فرزند پيش داشتم، مکافات من اين بود
لطان، به آموی رود و آنجا با لشکر مقام کند و واسطه شود تا خداوند سلطان عذر من بپذيرد و گذاشت به رضای س

  .حال لطيف شود چنانکه درنوبت خداوند سلطان ماضی بود تا خونی ريخته نشود
سخت نيکو گفت، اين کار تمام کنم و اين صالح به جای آرم، و جنگ برخاست؛ ما سوی : شاه گفتمخوارز

  .و آنجا مقام کنيمآموی برويم 
اه بگتگين و پيری آخورساالر را و ديگر شعلوی دعا گفت، و بازگردانيدش و به خيمه بنشاندند، و خوارزم

مقدّمان را گفت چه گوييد و چه ببينيد؟ گفتند فرمان خداوند سلطان آن است که ما متابع خوارزمشاه باشيم و بر 
رد آمده اند و بدان زشتی هزيمت شده و اگر خوارزمشاه آن ثبات  ما نيک به دنو يکسوارگا. فرمان او کار کنيم

نکردی و دست از جان بنشستی، خللی افتادی که دريافت نبودی، و خوارزمشاه مجروح شده است و بسيار کشته 
  .شده اند

بر باشيد و حزم تمام به جای آريد و  اکنون گفت و گو مکنيد و سوار و پياده بر تعبيه می: خوارزمشاه گفت
  .گفتند چنين کنيم. چهار جانب طليعه گماريد که از مکر دشمن ايمن نشايد بود

و خوارزمشاه برخاست و ضعفش قويتر شد چنانکه اسهال افتاد سه بار، خوارزمشاه احمد را بخواند گفت  کار 
  .کار رسول زودتر بگذار. من بود

ت و خلعتی فاخر و صلتی به سزا بداد ساز سرای پرده و در خيمه بزرگ بنش. احمد بگريست و بيرون آمد
ن جمله قرار دادند که يل را و بازگردانيد و مردی جلد سخنگوی از معتمدان خويش با او فرستاد و سخن براورس

چون علوی نزديک علی تگين رسيد بايد که رسول ما را بازگرداند وعلی تگين بر يک منزل بازپس نشيند چنانکه 
  .نيز يک منزل امشب سوی آموی بخواهيم رفتپيش رسول ما حرکت کند ما 

  
  عزیمت به سوی آموی و مرگ آلتونتاش 

و لشکر را فرود آوردند و طليعه از چهار جانب بگماشتند و اسهال  و ضعف خوارزمشاه زيادت تر شد، لشکر 
ت و نبايد ع نيسزروز ج. د گفت من رفتميچون احمد را بد. خادم مهتر سرای را بخواند و گفت احمد را بخوان

شمايان مردمان پشت به پشت آريد چنان کنيد که مرگ من امشب و فردا پنهان . آخر کار آدمی مرگ است. گريست
راست، که اگر عيادا باهللا خبر مرگ من به  شماشکار شود حکم مشاهدت آماند، چون يک منزل رفته باشيد اگر 

و اميرک حال من . ر آن ببينيد که در عمر نديده باشيدعلی تگين رسد و شما جيحون گذاره نکرده باشيد شما و لشک
چون با لشکر به درگاه نزديک سلطان رود بازنمايد که هيچ چيز عزيزتر از جان نباشد در رضای خداوند بدل 
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دارم و به جان دادن و شهادت  بيش طاقت سخن نمی.  و اميدوارم که حق خدمت در فرزندانم رعايت کند،کردم
  .مشغولم

شکر بگريستند و بيرون آمدند و به ضبط کارها مشغول شدند و نماز ديگر چنان شد خوارزمشاه که احمد و 
  .بيش اميد نماند

احمد به خيمه بزرگ خود آمد و نقيبان را بخواند و به لشکر پيغام داد که کار صلح قرارگرفت و علی تگين 
يد و طليعه را بازگردانيد که خوارزمشاه حرکت منزل کرد بر جانب سمرقند و رسول تا نماز خفتن به طليعه ما رس

منتظر آواز کوس باشد، و بايد ميمنه و طليعه و ساقه تعبيه ساخته رويد که هرچند صلح باشد به زمين . خواهد کرد
   -و مقدمان خواهان اين بودند. دشمنيم و از خصم ايمن نتوان بود

  7.ت زند که برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشتخردمند آن است که دست در قناع. و اين است عاقبت آدمی
 ممکن نشد تابوت و جز آن ساختن که خبر فاش شدی، مهد پيل راست کردند و ،چون خوازرمشاه فرمان يافت

از آن جراحت نمی تواند «: داشت و گفتند شبگير وی را در مهد بخوابانيدند و خادمی را بنشاندند تا او را نگاه می
  »برای آسانی و آسودگی می رودنشست و در مهد 

و خبر مرگ افتاده بود در ميان غالمانش، شکر خادم فرمود تا کوس فروکوفتند و جمله لشکر با سالح و تعبيه 
تا وقت نماز بامداد هفت فرسنگ برانده بودند و خيمه و خرگاه و سراپرده . و مشعلهای بسيار افروخته روان گرديد

فتند و خبر مرگ گوشاگوش افتاد و احمد و شکر خادم و تنی چند از خواص و بزرگ زده او را از پيل فروگر
  .و گفتند شما به شستن و تابوت ساختن مشغول شويدطبيب و حاکم لشکر را بخواندند 

. احمد نقيبان فرستاد و اعيان لشکر را بخواند که پيغامی است از خوارزمشاه  هرکس فوجی لشکر با خود آريد
احمد ايشان را فرود آورد و خالی کرد و آنچه پيش از مرگ خوارزمشاه . مدند و لشکر بايستادهمگنان ساخته بيا

غمی بسيار خوردند بر مرگ خوارزمشاه و احمد . ساخته بود از نبشته و رسول و صلح تا اين منزل که آمد بازگفت
  . را بسيار ستودند و گفت اکنون خود را زودتر به آموی افگنيم

تگين زده و کوفته امروز از ما بيست فرسنگ دور است و تا خبر مرگ خوارزمشاه بدو خواجه گفت علی 
  8.رسد ما به آموی رسيده باشيم

  
  2009بيست و چهارم مارس 
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  .آلتونتاش را آنجا امير می کند و آلتونتاش پيش از رسيدن به آموی می ميرد


