
  
  بخش دوم

 ) صباح(پژوھش  تھیھ و

  

   انیانقراض دولت سلجوق یزه ھایانگ علل و

  

 یرا كھ روابط اقتصاد یا یكشورھا و نواح یدیمدت مد یبرا، ان قادر نبودندیسلجوق

، متحد سازند و عالوه بر آن، ل شده بودندیمختلف تشك یان آنان سست بوده و از نژادھایم

  .را متوقف كنند یفئودال یدگیو پاش یپراكندگ یعیان طبیتوانستند جر  ینم

 کھزاریسال (س شد یان در كرمان تاسیقلمرو مستقل سلجوق، كیچنان كھ در عھد طغرل ب

  .كردند یبر آن حكومت م، طغرل ی برادرزاده، كھ بازماندگان قاورد) م - کی چھل و و

ان روم یحكومت سلجوق، ریصغ یایھ آسیك در ناحیعموزاده طغرل ب، جز آن اعقاب قتلمش

  ).ھفت م و سھ صد و کھزاری –ک ی و ھفتاد و کھزاری(را مستقر ساختند 

  .گردد یان بھ زمان فوت ملكشاه بر میاساس تشنج و اضمحالل حكومت سلجوق

 یان اعضایم، را بھ خاطر بھ دست گرفتن قدرت یدیشد یجنگ خانگ، مرگ ملكشاه

در اثر  یان كھ نظام فئودالیدوره اول سلجوق داد دریستم و ب. ختیبرانگ یخاندان سلطنت

اندك بود و بعدھا رفتھ ، ن گشتھ بودییآن تب یھا و سنت ید شبانیوه تولیختھ شدن با شیدرآم

تا بھ حد معمول و باالخره حداكثر ، افتیتر  شیرفتھ با گذشت روزگار ابعاد آن گسترش ب

  .دیخود رس



ران خود یخوردن رابطھ پادشاھان با بزرگ وزبرھم ، انیگر عوامل انقراض سلجوقیاز د

خود  یو دولتگردان یمدت زمامدار یران در طیالبتھ علت آن بود كھ بزرگ وز. بود

ھر ، ز از دولت اویشدند و اقوام و كسان آنان ن یاموال و ثروت فراوان م، امالك یدارا

ن یكھ البتھ ا، دندیرس یت ممتاز میگان و اقطاعات و موقعیخود بھ نعمت را ی ك بھ نوبھی

، د زحمت كشان روستاھایشد یاز راه بھره كشی، وضع نظام فئودال یبھ اقتضا، امر

بند  یب یاز معامالت بازرگان، كالن یسودھا، ھا وانیمختلف در د یھا وهیبھ ش ییھا یاخاذ

ع مقاطعھ و اقطاع وابستھ بھ دولت در شھرھا بھ دست یتوزی، موسسات دالل، و بار

از چھ راه ، ن اموال و امالكیدانست ا یت داشت و پادشاه كھ مین قاعده عمومیا، آمد یم

  .شد یل نمیآن حرمت قا یبرا، فراھم شده است ییھا

 ییكشت و دارا یا میكرده  یعزل و زندان ییر بزرگ را بھ بھانھ یوزی، در موقع مقتض

ان یكھ خود او و اطراف یكرد در حال یشانش را بھ سود خود مصادره و ضبط میاو و خو

انبار كردن مال و ثروت و تملك  یر بزرگ برایكھ وز ییو وابستگانش از ھمان قاعده 

 یرویھمچنان پ، ش گرفتھ بودیدر پ یخود و كشاكش در مدت زمامدار یع برایامالك وس

  .كردند یم

است یدر اواخر دولت ملكشاه و مخالفت خواجھ نظام الملك و س، ھا ش قدرت فئودالیافزا

ن مغز یتر مھم، ھا قرار گرفت با مرگ او در تضاد با منافع فئودال، قدرت او یتمركز

  .ر گذاشتیان تاثیدر ضعف حكومت سلجوق، ن عاملیلذا ھم. ن رفتیان از بیمتفكر سلجوق

  .را دامن زد ینده قساوت و مردم كشیو فرسا یطوالن یھا ان پسران ملكشاه جنگیجنگ م

، رانیكھ مردم سراسر ا یبھ طور، دیجان و مال مردم تعرض گردبھ ، ارقیدر زمان برك

  .كردند یزوال آنان را م یآرزو

، اریگسترش فساد بس - گر یارق و محمود و سپس محمد برادر دیبرك - ن برادران یجنگ ب

، رانیشھرھا و، ختھیھا ر ھا را برانداخت و اموال آنان غارت شد خون ار خاندانیچھ بس

ش از یبی، خانگ یھا ن جنگیا. از مردم آواره گشتند یاریشد و بسروستاھا سوزانده 

رشد و ، انیف حكومت سلجوقیگر از تضعید یكید ین برادران بھ درازا كشیب، ست سالیب

، ابوالمحاسن. و توجھ است یش بھ خرافات در درون حكومت بود كھ قابل بررسیگرا

اگر را بھ استخدام گرفتھ یمیك یشخص یو. كرد یاگریمیخرج ك یادیر ملكشاه مبالغ زیوز

د كھ یكش ییبھ جا، در زمان سلطان محمد، انیستم سلجوق. كرد یاو كار م یبود و برا

ر یچنان كھ ابن اث، ن قدرخانیا. ام كردندیل قیقدرخان جبرئ یمردم سمرقند بھ سركردگ



 ره شد ویكصد ھزار جنگجو از مسلمان و كافر گرد آورد و بر خراسان چی: سدینو یم

  .قصد قلمرو سنجر كرد، سپس

قرار داد و اموال آنان  یدادگریارق تمام مردم شھرھا را مورد ستم و بیال كارگزار بركین

از آنان آزاد  یریكشتن مردم و باجگ، را مصادره كرد و دست كارگزارانش را در زدن

و ، و عدل یآنان بھ اساس دادگر ییاعتنا یب، انیگر علل اضمحالل سلجوقیاز د. گذاشت

چ راه یتر افراد ارتش بود كھ از ھ شیش ھر چھ بیو افزا یھ بر اسباب و افزار جنگیتك

  .گشت یسر نمیمت تباه كردن معاش مردم میجز بھ ق

  

  قدیم سیستان میگفتند؟ در نیمروز را چرا
  

  
 ی پھنھ ی ژهیالنھار و د بر نصفیدن نور خورشیتاب یاست كھ بھ چگونگ یمروز نامین

 )درجھ ٥/٣٣( ستانیالنھار س كھ آفتاب درست بر نصف یھنگام. اشاره داردستان یس

 در سراسر جھان كھن آفتاب، خالدات در باختر یھا رهیگذرد از جاپان در خاور تا جز یم

   .برآمدن آفتاب ی فرورفتن و در باختر بھ گونھ ی اما در خاور بھ گونھ، شود یده مید

 یبزرگ خشك ی را پھنھیز، قا و اروپا استیآفر، ایآس یھا قاره، منظور از جھان كھن

النھار  نصف كھ آفتاب بر یگر ھنگامیبھ سخن د. ان ما شناختھ شده نبودینیشیپ یكا برایآمر

شده  شناختھ ن نقطھ در غرب جھانین نقطھ در شرق تا دورترید از دورتریتاب یستان میس

 ی واژه یبرگردان تاز» النھار نصف« ی واژه. شود یده میآفتاب د، ان ماینیشیپ یبرا

دژ  بھ نام گنگ ی مروز رصدخانھیند كھ در روزگار كھن در نیگو یم .است» روز مین«

جا بھ  در آن )الدیش از میست وپنج پیکھزارھفتصدوبی( زرتشت در سال ساختھ بودند و

ل رصد كرد و پا د را بھیبرآمدن خورش یو. رصد پرداخت مَ  یھا یگاھشمار ی ھیبرج حَ



ان كمك كرد تا گاه را بھ یبھ خراسان یمروزین دانستن خط، نیبنابرا. نده را استوار كردیآ

   .د آورندیگاھشمار جھان را پد نیتر كنند و درست یریگ اندازه یدرست

 

ُشت، زردشت، زرتشت    زردھُشت یا زرات
  

  
ُشت رت َ شت نام پیامبر آریایی و بنیادگذار ، زردشت، ز ُ شت یا زرات دین زرتشتی یا زردھُ

سنا و سراینده گاتاھا کھن یَ زدَ ٔ ، زمان ظھور زرتشت .ترین بخش اوستا است مَ با ھمھ

ٔ ابھام است، ھای دانشمندان قدیم و جدید پژوھش درباره تاریخ زایش او . ھنوز ھم در پرده

ایرانیان عصر جدید دست بھ کار جالبی زدند و اکثر ( ھای فراوانی وجود دارد دیدگاه

و بزرگان کشورھای ھمسایھ را با تبلیغات و سرو صداھای زیاد و با ترفندھای  مشاھیر

و دالیل آنھا ھم بھ بزرگ بودن نقشھ آنزمان ایران ، خاص بھ خود اختصاص میدھند 

برمیگرده و جالب اینجاست کھ اگر مردمان ھمان کشور و شھرھا حتی خود را پارسی 

بھ استھزاء کشیده ، مین خود صحبت کنندزبان بدانند ویا ھم در مورد بزرگمرد سرز

ٔ   کھ، ایرانی  روایات) … جای شرم دارد” میشوند و بھ دروغگویی محکوم واقعا برپایھ

  نفوذ آیین زرتشت  از زوال  دارند و پس  و ارداویرافنامھ تکیھ  پھلوی مانند بندھشن  منابع

 . دانند می  مقدونیپیش از اسکندر   قرن  را سھ  زایش زرتشت، اند شده  نوشتھ

  از جنگ  پیش  ھزار سال  پنج  زرتشت  اند کھ نوشتھ  پوس  و ھرمی  ارسطو و اودوکسوس

  و کسانتوس  نیز بھ روایت از ھردمودروس  الئرتیوس  دیوجانس.  است  زیستھ تروا می

 .است دیدگاه را بازگو کرده  ھمین

ٔ ، اما این مطلب. است ای نشده در اوستای قدیم بھ زمان ظھور زرتشت اشاره در دو رسالھ

ٔ نھم و ، و ارداویرافنامھ) کتاب آفرینش(یعنی بندھشن ، معروف پھلوی کھ ھر دو در سده



است کھ  در کتاب بندھشن آمده. است مورد بحث قرار گرفتھ، اند دھم میالدی تنطیم شده

اما در . سال پیش از انقراض شاھنشاھی ھخامنشی بھ بعثت رسید ٢۵٨زرتشت در سال 

، شود و بنابراین سال پیش از حملھ اسکندر ذکر می ٣٠٠بعثت زرتشت ، ارداویرافنامھ

تاریخ تولد زرتشت در حدود ، است پیش از میالد بھ ایران حملھ کرده ٣٣٠چون اسکندر 

 .پیش از میالد خواھد شد ۶۶٠

. نیستبھ ھیچ وجھ در روایات سنتی پھلوی قابل اعتماد ، زمان پیدایش آیین زرتشتی

با توجھ بھ این کھ ھمھ مورخانی کھ زمان زرتشت را بین پنج تاشش ھزار سال ، چون

ٔ اسکندر می، اند پیش از میالد ذکر کرده اگر ، زیستند در عھد ھخامنشی و یا در دوره

حتی ادعا . داشتند ھا از آن اطالع می باید آن، کرد زرتشت در دوران ھخامنشیان ظھور می

خو شده با این . نسک اوستا را ھم مطالعھ کرده بودند ٢١، س و برخی دیگراست کھ اودُ

مورخ سرشناس یونان کھ مقارن داریوش بزرگ ، چطور ممکن است ھردودت، وجود

، آگاه نبوده باشد و یا اگر بوده، از معاصر بودن زرتشت و پدر داریوش، است زیستھ می

 در امر بھ این مھمی بھ سکوت گذرانده است؟

ادوارد ، بارتولومھ، الدنبرگ، تیل، گیگر  ویلیام، کسانی چون وندیشمن، راز سوی دیگ

ابراھیم پورداود و شاپور کاووسجی روایات سنتی را از ، مری بویس، کریستن سن، مایر

 .اند ھمھ جھات با دالیل قاطعی رد کرده

ریکا در در آم  از آن  در اروپا و پس  نخست، پیش  سال  در صد و پنجاه  کھ  ھایی بررسی

ٔ ادبیات این موضوع را مورد بررسی ، انجام شده  ھای خاوری و زبان  و مذاھب  زمینھ

گاتاھا یا سرودھای .  است  سانسکریت  اوستایی خویشاوند زبان  زبان. است قرار داده

 .دارند، ودا ریگ  ھمانند سرودھای  طنینی عتیق، اند شده  ساختھ  دست زرتشت بھ  مقدسی کھ

و ، ودا –  ریگ  سرودھای  و سبک  و وزن  میان دستور زبان  محسوسی  زدیکین  ھمچنین

  صرفی  ساختمان  و در حقیقت،  موجود است  گاتاھای زرتشت  و سبک  و وزن  دستور زبان

در ھر .  تر است تر و ساده ابتدایی، ودا –  سرودھای ریگ  صرفی  گاتاھا از ساختمان  زبان

  و در یک  طور جداگانھ  تواند بھ گاتاھا نمی  تصنیف  وجود دارد کھ دیدگاه  این  اکنون  حال

را   و عصر زرتشت، باشد  گرفتھ  وداھا صورت  تصنیف  زمانی دور از زمان  فاصلھ

 .دانند می  پیش از مسیح  تا دو ھزار سال  یک  حداقل

تمال زیاد بھ پیداست کھ زمان ظھور آشو زرتشت بھ اح خب بدین دالیل کھ گفتھ شد کامالً 

یک تا دو ھزار سال پیش از میالد میرسد و اما حاال در مورد چگونگی گسترش دین آشو 

 .زرتشت و مھد این آیین یکتاپرستی بحث خواھیم کرد



گاتھا بھ لھجھ : دکتر علی اکبر جعفری خاورشناس و محقق دین زرتشتی معتقد است

این لھجھ در باختر و . ی استخوراسانی سروده شده است و ھجای گاتھا ھجای رگ وید

زرتشت از خاندانھایی نام می برد کھ متعلق بھ خراسان . کرانھ رود سند رایج بوده است

در تمامی سروده ھای او از مردمان آریایی . بزرگ و سرزمینھای سند و پنجاب است

کھ  –ائیرانھ ویچھ  –وی بھ کشور ھفتم اشاره میکند کھ . نژاد سخنھایی دیده می شود

بوده . . . ) ھریوا و آسیای مرکزی - بخارا –بلخ  –سمرقند  –مرو  –خوارزم( شامل

شاه گشتاسب نیز از بلخ بود و . گفتگوی ھا اوستا بیشتر از خراسان بزرگ است. است

 . بیشتر شواھد حاکی از آن است کھ زرتشت از شرق ایران بوده است

امروز بسیاری از زرتشتیان آن  زاد روز اشو زرتشت در ششم فروردین ماه می باشد کھ

در ھمان روز بھ گفتھ اوستا پدرش پوشاسب بھ شادی و . را احترام و جشن می گیرند

این سنت از دیرباز در نزد آریاییان بوده و امروز نیز . جاودانگی فرزندش درختی کاشت

ا سرو یا نوع درخت معموال گردو یا بادام ی. در برخی نقاط کھ در باال نامبردیم پابرجاست

کاج می باشد احترام بھ طبیعت برای آنکھ با افزودن یک فرزند ممکن است طبیعت نیز 

آلوده شود پدر و مادر آریایی ھمیشھ برای حفظ منابع طبیعی درختی را با بدنیا آوردن 

فردوسی بزرگ زاده شدن زرتشت را چنان مھم دانستھ است کھ . فرزندشان می کاشتند

پدیدار شدن درختی می داند کھ شاخھ و برگ آن را خرد و دانش زادروز وی را ھمچون 

وی را نابود کنند اھریمن و بنیان گذار یکتاپرستی جھان میداند . و اندرز فرا گرفتھ است

و میگوید پس از وی آتش پرستی از میان می رود و آتش تنھا نور اھورامزدا و روشنایی 

 . مقدس قدرت او می گردد

 آمد برین درختی پدید آمد اندر زمین چو یک چند گاھی بر

 از ایوان گشتاسپ تا پیش کاخ درختی گشن بیخ بسیار شاخ

 ھمھ برگ او پند و بارش خرد کسی جز چون او بر خورد کی مرد

 خجستھ پی و نام او زردھشت کھ اھریمن بد کنش را بکشت

 بھ شاه جھان گفت کھ پیغمبرم تو را سوی یزدان ھمی رھبرم

 و دین بھی کھ بی دین ھمی خوب نھ آید شھیبیاموز آئین 

برآن ، جھ دانستھ اندیانا ویریاز دانشمندان آن را در ا یاریكھ بس، زرتشت در زادگاه خود

ار یسرنوشت مردم را ازكف اختیی، ایم آرین قدییدر آ یشود تا با اصالحات اساسیم

ٌ انسانھا یھا¬ان بھ درآورد و در دستیان و كاویخدا راست پندار و  یپرتوان و سازنده

شھ مردم یام او برتر از سطح فكر و اندیچون پ .راست گفتار و راست كردار قرار دھد



قوم براو  یسران مذھب. ادیبان زیابد و نھ پشتیینھ گوش شنوا م، آن زمان است یبدو

، در بلخ. كندیرار مشود و بھ بلخ فیشورند و او بھ اجبار از خانھ و كاشانھ اش رانده میم

كند و از یت میاز زرتشت حما) افغانستان امروز(انا یآر یفرمانروا) گشتاسپ(شتاسپھ یو

  .شودین او آغاز میگسترش د، بلخ

. درگذشت زرتشت بزرگ بھ تاریخ پنجم دی ماه برابر با روز خور از ماه دی می باشد

عمر خویش کھ بیشتر آن را  تاریخ نگاران نوشتھ اند زرتشت پس از ھفتاد و ھفت سال از

برای ھدایت و دادن خرد و آگاھی بھ مردمان صرف نموده بود روزی در آتشکده نوبھار 

گشتاسب شاه کیانی و پسرش اسفندیار کھ از حامیان . شھر بلخ مشغول عبادت بوده است

بزرگ وی بودند نیز برای رسیدگی بھ شھرھای دیگر از بلخ خارج می شوند و ارجاسب 

ا کھ دش من دیرینھ زرتشت بود از این ھنگام بھره برد و توربراتور فرمانده سپاه خود را ب

لشگر تورانی کھ ھمان ترکستان امروزی است دروازه ھای . لشکری بسیار راھی بلخ کرد

شھر بلخ را با تمام دالوری ھا مردم بلخ در ھم شکستند و ھنگامی کھ زرتشت با لھراسب 

شغول عبادت بھ درگاه اھورامزدا بودند توسط سپاه وحشی و گروھی دیگر از یارانش م

 . ترکھای تورانی کشتھ می شود

و با توجھ ، تمامی تاریخ نویسان بدان مھر صحت گذاشتند با توجھ بھ این قضایا کھ تقریباً 

 بھ اینکھ زمان حکومت

بھ بیش از سھ ھزاروپنجصد تا چھار ھزار سال میرسد و زمان ) شاه کیانی( گشتاسب

روع کشور گشایی کوروش پادشاه ھخامنشیان بھ پنجصدوچھل سال قبل از میالد و ش

مرکزی و شرق افغانستان ، شکست دادن قوم ماد و حملھ و تصرف بلخ و قسمتھای شمال

واضح مشخص است کھ اشو زرتشت ھنگام پیامبری و حیات خویش در بلخی ، امروزی

ریانا نامداشتھ و افغانستان امروزی بسر میبرده کھ جزو سرزمینھای گشتاسب بوده و آ

پس با تمام افتخار میگوییم این پیامبر آریایی و بنیانگذار یکتاپرستی در جھان از  .است

   .سرزمین پاک افغانستان است
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