
  گفتار هشتم

  زرتشت تعالیم احیای هضتنمزدک بهدین

  کشور  سیاسی  نکبتدوران . ۱

نامهـای فیـروز و هرمـز داشـت؛ هرمـز شـاه           دو پـسر بـه     دینـگ  دوم از شـهبانویش      یزدگرد

  . بود، اما مرکز حاکمیت فیروز در گزارشها نیامده است) شاه سیگان(سیستان 

  درگذشــت و پــسرش۴۵۷در ســال او . داشــتیزدگــرد دوم چهــار پــسر نیــز از زنــان دیگــرش 

رسـد کـه فیـروز نیـز در آغـاز سـلطنت بـرادرش         نظـر مـی    بـه .هرمز طبق وصیِت او به سلطنت رسـید    

  .شهریار سیستان شده باشد

همچون پدرش طرفدار سیاست مدارا و آزادی فعالیتهای دینی برای همۀ اقوام            هرمز سوم   

هائی کـه در سـالهای اخیـر توسـط کشیـشان در                فتنه غیر ایرانی درونِ قلمرو شاهنشاهی بود؛ ولی      

شــدگان  رودان و خوزســتان بــروز کــرده بــود و ضــدیت شــدید در حــِد اهــانتی کــه مــسیحی          میــان

تـا  (دادنـد   تبارشـان نـسبت بـه دیـن ایرانـی و نـژاد آریـایی نـشان مـی          تحریـک کشیـشان سـریانی       به

جهتگیـری خـصمانه     را بـه   نمؤبـدا ) حدی که دین مسیح به جنـبش ضـد آریـایی تبـدیل شـده بـود                

 .موافق طبع مؤبدان نبود    سیاست مدارای هرمز سوم      ،درنتیجه. مسیحیان واداشته بود     به نسبت

زرمهــر ســوخرا . تحریــک فقیهــان و برخــی از ســپهدارانِ ایــران مــدعی تــاج و تخــت شــد فیــروز بــه

بد ری از ســپه(کــرد؛ و شــاپور مهــران   از فیــروز حمایــت مــی ) ســپهبد سیــستان از خانــدان کــارن (

ســپاهبد کمتــر از ســلطنت  داشــتن مقــام ایــران. حــامی هرمــز و سپهــساالر او بــود ) خانــدان مهــران

ســپاهبد در نــصب و عــزل شــاه نقــش اساســی داشــت؛ و هرگــاه کــه شــاه ضــعیفی  نبــود؛ زیــرا ایــران

دو رقیب دیگر برسر این مقـام نیـز از          . شد  سلطنت نشانده شده بود او بر امور دولت مسلط می           به

اینهـا از خانـدانهای بـزرگ       . تـر خـواهیم شـناخت       ندانهای سورن و اسپندیار بودند که پـائین       خا

. کردنـد   بـا هـم رقابـت مـی       ) سـپاهبد   ایـران (بودند و برسر فرماندهی ارتش ایران       ) پهلوی(پارتی  

گیرانِ اصلِی چهار حزب نیرومند  مثابۀ سران و تصمیم زمان به سهبدانِ این چهار خاندان در این 

گیر دولتی را میان خودشان تقسیم کـرده بودنـد و همـواره               د که بخش عمدۀ مناصب تصمیم     بودن

  .  سهم بیشتر با همدیگر رقابت داشتند بر سِر

ــران          ــدان ای ــان نیرومن ــا سیاســتهای مــداراگریِ هرمــز توافــق نداشــتند در می فقیهــانی کــه ب

 از میـان برداشـته شـدنِ هرمـز          داری فیـروز کردنـد تـا زمینـه بـرای            داری دربارۀ دین    تبلیغات دامنه 
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جنـگ بـرادر      فیروز درصدد تصرف تخت و تاج برآمده با حمایتِ زرمهر سوخرا به           . فراهم گردد 

جنــگ خــانگی دو بــرادر و حامیانــشان کــشور را بــرای چنــدین مــاه وارد دورانــی از      . برخاســت

زمـام   عنـوان نایـب سـلطنت       بـه » دینـگ  « درگیـری دوبـرادر مادرشـان       میـان  در .آشفتگی کرد 

ئــی از خـودش برســنگ برجـا نهــاده اسـت کــه او را در      او پیکـره .را در دسـت داشــت امـور کــشور  

» بـشن  بشنان بـان  بان«نگاره خودش را   او در این سنگ   . دهد  رخت و زیور و تاجِ شاهی نشان می       

  . نامیده است) شاهِ شاهزنان(

شـد و  و زنـدانی  گیر شکـست یافتـه دسـت   در نزدیکی ری از فیـروز   ۴۶۱ یا ۴۶۰هرمز در سال   

  . درگذشت و از کشتن او بخشود وساطت مادرش هرمز را بافیروز  .سلطنت رسید فیروز به

بــا آمــدن فیــروز کــه ســوار بــر کودتــای نظــامِی زرمهــر ســوخرا بــه ســلطنت نشــسته بــود دوران  

 خورده رقابتِ شاپور مهرانِ شکست. ضعف و پریشانِی امور داخلی و بین المللی ایران آغاز شد

ایـن  . سـامان برسـد   با زرمهر که اینک سپهساالر ایران شده بود مانع از آن بود که امـور دولـت بـه             

نـشاندۀ   فیروز نیز دسـت . تدبیرترین سپهداران تاریخ ساسانی بودند دو سپهدارِ اقتدارگرا از بی 

 هراس از شاپور مهـران نیـز سـبب شـده بـود کـه او هـر چـه                 . زرمهر بود و اختیاری از خود نداشت      

کشور چندین سـال در پریـشانی بـود؛ ولـی فقیهـان از فیـروز                . بشتر وابسته به زرمهر سوخرا باشد     

ــرا بــه    ــود کــه بــیش از پــیش در راه تقویــت       راضــی بودنــد زی ــا امکــان داده ب » دیــِن یزدانــی «آنه

 هـم   گران مسیحی برپا شـده بـود        های دینی نیز که مجدداً توسط تبلیغ        در این میان فتنه   . بکوشند

ســبب تحریکــات شــدیدی کــه   بــه. ســر بــرآورد رودان ر ارمنســستان و هــم در درون ایــران و میــان د

هـا    بسیاری از مسیحیان و حتـی یهودیـان قربـانی فتنـه    کردند،  رودان می   کشیشان در ایران و میان    

زنـده پوسـت     زنـده ربوده و را هیربد دو ١جهودستان در اسپهان یهودان شهر   شایع شد که  . شدند

یهودیـان در  بـر   کوتاهمدت فشارِ بهبرپاشد که در اسپهان  ئی     فتنه شایعهدنبال این     به. ندا  برکنده

هـای    فتنه تاوان  نیز بار در تاریخ شاهنشاهی بود که یهودان کشور         این نخستین .  انجامید اسپهان

هـا دسـتی داشـته باشـند؛           بدون اینکـه ایرانیـان یـا خـود یهودیـان در ایـن فتنـه                پرداختند  میدینی  

را  سـبب آنکـه آنـان       بـه  بودند که بـا یهودیـان        ان مسیحی انگیز  رهبران فتنه لکه عوامل اصلی آن     ب

عنــاوین  دشــمنی تــاریخی داشــتند و بــه   دانــستند مــیشــهادت رســیدنِ عیــسا مــسیح    عــامالن بــه 

                                                 
 یهـودی نـشین و زرتـشتی نـشین          شهر همسایۀ هخامنشی، شامل دو     اسپهان از دیر باز و از دوران ماد و         1

 و بخش زرتـشتی     »یهودیه«نشین را    بخش یهودی . ۀ زندرود واقع شده بود     و هرکدام در یک کران     بود
را ذکـر کـرده کـه شـاید     » یَئـوتیە «اش نـام     نبـشته    داریـوش بـزرگ در سـنگ       .نامیدند   می »گی«نشین را   

  .همین یهودیه باشد
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 .کـشتند   می  یهودیان را برای رضای خدایشان     توانستند  کردند و هرجا می      می آزارشانگوناگون  

شدن و پوست کنده شدن دو هیربد توسـط یهـودان نیـز کـارِ محافـل مـسیحی بـود کـه            شایعۀ کشته   

مغـان نیـز    . نـابودی بـسپارند     تصمیم داشتند ایرانیان را برضد یهودان برانگیزند و یهودان را بـه           

رودان و خوزسـتان ناراضـی بودنـد دسـتگاههای      که از نیرو گرفتن مسیحیت در ارمنستان و میـان     

کشیشان نیز که . افزودند کردند و بر آشفتگیها می      مسیحیان تحریک می   سیاسی کشور را برضد   

شــمردند پیروانــشان را هرچــه بیــشتر بــرا   معمــوالً چنــین اوضــاع و احــوالی را نــشانۀ آخرزمــان مــی  

انگیختنـد؛ زیـرا یقـین داشـتند کـه وقتـی دینـشان         پنداشـتند برمـی   مقابله با آنچه ادیان باطـل مـی     

زیـر خواهـد آمـد تـا رهبـری        و گسترش یافته باشـد مـسیح از آسـمان بـه       اندازۀ کافی تقویت شده     به

  .را تشکیل دهد» حاکمیت صالحان«جهان را به دست گیرد و 

لیاقـت و     او پادشـاهی بـی    . دوران فیروز یکی از ضعیفترین دوران شاهنشاهی ساسانی بـود         

ــان مــی   . ضــعیف بــود  ــروز پادشــاهی بــی    بعــدها یادهــای جمعــی ایرانی ــا و دســت گفــت کــه فی  و پ

کرد بـرای مـردم کـشور جـز زیـان و بـدبختی                گفت و می    تدبیر و نکبتی و شوم بود، و هرچه می          بی

بــارانی شــد و کــشور بــرای هفــت ســال در خشکــسالی بــود، رودهــا و          نیــاورد؛ و در زمــان او کــم  

آب شــدند، درختــان ثمــر ندادنــد، بــسیاری از دامهــای مــردم تلــف شــدند، و بــالی   هــا کــم چــشمه

دوستیِ او نیز یـاد    اما همین روایتها از عدلِ فیروز و ملت١.سنگی دامنگیر کشور شد  قحطی و گر  

گیر شد او ملت را از پرداخت مالیات معاف داشت، و  کرد، و ازجمله آنکه وقتی قحطی همه   می

خواهد  حکومتگران محلی دستور داد که نمی ضمن فرمانی که در سراسر مملکت خوانده شد به

ور از گرسنگی تلـف شـده اسـت؛ و چنانچـه بـشنود کـه کـسی در یـک شـهر یـا                   بشنود کسی در کش   

همچنین روایتها خبـر    . روستا از گرسنگی مرده است سران آن شهر یا روستا را کیفر خواهد داد             

شهر شد، ازجملـه   فرمان او چند روستا تبدیل به       گوید که به    دهد و می    آبادسازی می   از عالقۀ او به   

، در منطقۀ   )اکنون جایش در وسطِ غربِی ترکمنستان     (فیروز    نام روشن   در شمال گرگان شهری به    

فیروز، درکنار قصر شیریِن کنونی     نام شهرام   فیروز، در آذربایجان شهری به      نام رام   ری شهری به  

 شهر ٢.بنا شد) که عربهای مسلمان بعدها حلوان نامیدند و در شرق عراق است        (شهرِ شادفیروز   

شــاید ایــن .  نــام خــویش را حفــظ کــرده اســت نیــز از یادگارهــای او اســت فیــروز کــه تــا امــروز کــام

  . سالی انجام گرفته باشد سازندگیها در نخستین سالهای سلطنتش و پیش از دوران خشک

در خراسـان فتنـه      هـای افغـانی     آل  درمیان بالهای آسمانی که دامنگیر کشور شده بود هپـت         

                                                 
  .۵۹: اخبار الطوال. ۴۱۳/ ۱: طبری 1
  .۲۱۹ ۲۱۸: خیپارسنامه ابن بل. همان: اخبار الطوال. ۴۱۴/ ۱: طبری 2
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گرفـت کـه در یـک خـزش       تـرک قـرار  قبایـل وز   مـورد تجـا    شـرقی و شـمالی نیـز       مرزهـای     و ،کردند

ــوین  ــهن ــران  ب ــد ســوی ای ــه ســرزمین  کــداری در قبایــل : روان شــده بودن تاخــت و تــاز   هیرکــانِیَە ب

  . رگوری بنای غارت و تخریب را گذاشتند در قفقاز قبایل ِس، وپرداختند

. فـت  خزندۀ ترک و تأمین امنیت مرزهای کـشور گر      راندنِ جماعاتِ   به عقب فیروز تصمیم   

درون بیابانهـای    شکـست بـه    بـا  کـداریها را نیـز      و جنوبی بیرون کـرد   را از نواحی قفقاز     خزرها  او  

  . شرقی دریای خزر راند

آل که نیاکـان افغانیهـای امـروزی بودنـد و سرزمینـشان در نیمـۀ             در خراسان نیز قبایل هپت    

مـرو    و)قـان طالُ: عربـی   هبـ (تالوگـان   تـا حـوالی     جنوبی افغانستان کنـونی بـود فتنـه برپـا کردنـد، و              

خــشنوان، خــشنواز، (نگــار بــه اشــکال گونــاگون  آلهــا را مؤلفــان عربــی  لقــب شــاه هپــت.ندرســید

نظـر    بوده اسـت نـه اسـم خـاص، و بـه           » شاه«این عبارتها معادل    . اند  نوشته) اخشنواز، اخشونواز 

ریـائی اسـت و   نـواز بـوده باشـد؛ و اگـر چنـین باشـد عبـارتی آ            رسد که قرائت غلطـی از خـشئی         می

» خشتر«ایم و اشکال مختلفش از  است که تا کنون با آن آشنا شده» خشئی«بخش اول آن همان 

شکل امروزیِن نـامِ  . است» شاه«معنای  ایم، و همگی به  را دیده » خشئی اَرشە «تا  » تِیَە  خشی«تا  

   ١.است» شاهنواز«او نیز 

انــد، و  آلهــا را تــرک پنداشــته یم هپــتنگــار، بــه علتــی کــه در جــای خــود گفتــ مؤلفــان عربــی

اند که ناشـی از اشتباهـشان در تـرک دانـستن        آلها افزوده    شاه هپت   اغلبشان خاقان را نیز بر لقبِ     

دلیلــی کــه پــیش از ایــن توضــیح دادم، عربهــا در آغــاز فتوحــات اســالمی    زیــرا بــه(افغانهــا اســت 

نگــار موجــب اشــتباه پژوهــشگران  همــین اشــتباه مورخــانِ عربــی). نامیدنــد را تــرک مــی» تـوران «

ۀ      انـد کـه هپـت    غربی نیز شده است تا جائی که برخی از آنهـا پنداشـته    آلهـا از قـومِ مجهـولُ الهوِیـّ

آلهــا در بیابانهــای  شــان در جــستجوی رد پــای هپــت  برخــی. انــد هــون و از جــای نــامعلومی بــوده 

ســرزمین ترکــانی بــود کــه جــائی کــه در زمــان مــورد بحثمــان (انــد  مــاورای شــرقی ســیحون برآمــده

  ). جانشین قومِ کهنِ توران شده بودند

 پیـرو مـذهب      مـردم سیـستان مزدایَـسنانِ     . آلها از غـرب بـا سیـستان همـسایه بـود             هپت منطقۀ

 برای ۴۸۰فیروز در سال . آلها دیرزمانی بود که دین بودا را گرفته بودند میترایی بودند، و هپت  

قبـول    شکست یافت و مجبور بـه آلها هپت ولی از. لشکر کشیدخراسان  آلها به سرکوب فتنۀ هپت  

تالوگــان  کــه شــهر  پــذیرفتو رســمیت شــناخت،   اســتقالل تخارســتان را بــه  شــد،  تحمیلــیصــلحِ

 بـر ایـران     غرامـت جنگـی سـنگینی نیـز       ایـن قـرارداد یـک       .  بمانـد  هـا   آل  هپـت  در دسـت     )قانطالُ(
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نـواز    قسط و در خـالل چنـد سـال بـه خـشئی     را در چند  و دولت ایران متقبل شد که آن     تحمیل کرد 

 پـسرش   برای تـضمین پرداخـت اقـساِط غرامـِت تحمیلـی،     عالوه فیروز مجبور شد که  به .بپردازد

سـال  ( بـسپارد    نـواز    خشئی  به )درحقیقت، گروگان (» مهمان«عنوان    را به ) قباد: عربی  به( گُوات

حیثیـتِ    فالت از بـین بـرد و بـه     بار حاکمیت ایران را بر بخشی از شرق         این شکست خفت  ). ۴۸۱

 اکنون یک کشور نـوینی در شـرق ایـران تـشکیل شـده بـود       .تاریخی ایران لطمۀ بسیار بزرگی زد 

ایـن کـشور شـامل      . شـد   که در غرِب بـاختریە و جنـوب سـغد و شـرق سیـستان و خراسـان واقـع مـی                     

شــد و مرکــزش  مــیحــدود نیمــی از افغانــستان کنــونی بــود و کابــل و قنــدهار را تــا غزنــی را شــامل  

  .تخارستان در وسطِ افغانستان کنونی بود

نــواز،  خــشئی از شکــست فیــروز از هرمــز کــه پــیش از ایــن از ســلطنت برکنــار شــده بــود پــس 

 و بـرای    پایتخـت را گرفـت    کردنـد     دوست که از او حمایت مـی        یاری بخشی از سپهدارانِ ایران      به

فیـروز کـه اینـک در پیمـان صـلح           . نبودنـد ولی مؤبدان خواهان هرمز     . سلطنت نشست   بار دوم به  

نـواز کـه    نـواز شـد، و خـشئی       دامـن خـشئی     یاری حامیش زرمهر سوخرا دست به       نواز بود به    خشئی

کـه  أت نخواهنـد کـرد   دانست فیروز مرعوب و باجگزار او است و تا او شاه باشد ایرانیان جـر       می

 او بـه   بازگـشتِ . سـلطنت دسـت یافـت    فیـروز کمـک کـرد تـا مجـدداً بـه       ، بـه جنگ وی برخیزنـد   به

رسـد کـه او هرمـز را          نظـر مـی     سلنطت در یک کودتای آرام و بـدون جنـگ انجـام گرفـت؛ ولـی بـه                 

زرمهــر . پــس در گزارشــها خبــری از او نیامــده اســت  پــس از بازداشــت اعــدام کــرد؛ زیــرا از ایــن  

شـاه  نـشاندۀ    دسـت زمـان  ناز ای  شاهنشاه ایران . کارۀ دولت بود    سوخرا نیز سپهساالر ایران و همه     

  . ، و این بالئی بود که رقابت قدرت برسر کشور آورده بود بودآلها و مرعوبِ او هپت

کـرد،   آلهـا احـساس حقـارت مـی      فیروز که از سرافکندگیِ بزرگ ناشی از شکـست از هپـت           

تصمیم گرفت کـه   سالی در رنج شدید بودند، م و در زمانی که مردم کشور از خشک        ۴۸۴در سال   

 مشورتها و تالشـهای     .راه اندازد و شکست گذشته را جبران کند         نواز به   گ دیگری با خشئی   جن

فیروز پایتخت و دربار را به زرمهـر   . اندیشان کشور برای ممانعت از جنگ کارگر نیفتاد         عاقبت

او همــۀ اعــضای خانــدانش   . ســوخرا ســپرد و خــود ســپاه ایــران را برداشــته راهــی خراســان شــد      

همـۀ اینهـا نـشان از آن دارد کـه فیـروز موقعیـت        ١.اهنـشاهی را نیـز بـا خـودش بـرد      عالوه تـاج ش     به

دیده و تصمیم گرفته بوده که بـا جبـران شکـست گذشـته موقعیـت                  خویش را در کشور متزلزل می     

اعتمادی  همراه بردن فرزندان و تاج شاهنشاهی با خویشتن نشانۀ بی. خویش را مستحکم سازد  

. ساســانی بــوده و بــیم داشــته کــه در غیــاب او کودتــائی صــورت گیــرد   او بــه نیرومنــدان خانــدان  
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ســپردن پایتخــت بــه زرمهــر ســوخرا و نــه بــه مــردی از خانــدان ساســانی نیــز نــشانۀ دیگــری از ایــن 

کـشد کـه    لیاقت را بـه تـصویر مـی    تدبیر و بی    و همۀ اینها از فیروز یک شاه بی       . اعتمادی است   بی

نـواز بـه ایرانیـان سـلطنت           زرمهـر سـوخرا و تـشرهای خـشئی         در دورِ دوم سلطنتش در پناه شمشیر      

  .خویش را حفظ کرده بوده است

در یـک   سـپاه ایـران     .  بـود  بـار   فاجعـه  نـواز داشـت     بـار بـا خـشئی       فیـروز ایـن   نتیجۀ جنگی که    

گرفتـار آمـد،    نـواز     خـشئی دام نقـشۀ ماهرانـۀ        بـه انـد     منطقۀ کوهستانی کـه جـایش را معلـوم نکـرده          

عـده    و آنکشته شـدند،  تا از پسرانش  و چهار برادرش و سه نابود شد، فیروز اوبخش اعظم سپاه    

گوید که فیـروز      روایت ایرانی می  . اسارت رفتند    بودند به  ش که همراه  خاندان سلطنتی از افراد   

آلهـا در     نواز شکـست یافتـه بـود طـی قـرارداد صـلحی اسـتقالل هپـت                  در جنگ قبلی که از خشئی     

را در کنار  نواز خشئیمتصرفاتِ  ۀ مرزی کشور ایران و  شناخته بود، نقط   رسمیت  تخارستان را به  

نـواز سـوگند    خـشئی  او و بـود و  شـده  نـصب  سـتونی جا  در آن و،تعیین کرده بود  ) طالُقان(تالوگان  

ولـی فیـروز وقتـی      . پـشت ایـن سـتونِ مـرزی عبـور ندهنـد             گاه سپاهشان را به     خورده بودند که هیچ   

پیالن بسته کشیده از برابر   به سنگی راان را از این نقطه بگذراند ستونِخواست سپاهیان ایر می

بــا فیــروز وقتــی نــواز  گویــا خــشئی .جلــو بــرد ســپاهش حرکــت داد و ســپاه را درپــشت آن نــشانه بــه

 را در   یادش آورد و او را سرزنش کرد، و قرارداد صـلح پیـشین              مواجه شد عهدنامه و سوگند را به      

 و پیمـانِ  وفایی کرده قرارداد و سوگند بی  بر فراز نیزه کرد و گفت که فیروز به ایرانیانسپاهبرابر  

 وقتی متوجـه عهدشـکنی او شـدند و دانـستند کـه او           فیروز سپاهیان .خدایی را زیرپا نهاده است    

  ١. و او شکست یافت و کشته گردیداز او نافرمانی کردند، سوگندش را شکسته است

افتـیم کـه    گمـان مـی   ما بهۀ جنگ، ئی در ارتش در میان رمانیبا بازخوانی گزارش چنین ناف 

شاید دستهای نهانی شـاپور مهـران درکـار بـوده تـا شـاه مـورد حمایـت رقیـبش زرمهـر سـوخرا را                        

کـشته شـدنش    شاید شکست قبلی فیروز و شکـست بعـدی او کـه در اینجـا بـه        . شکست بکشاند   به

ۀ در شــورش ســربازان در میانــ . نبــوده اســتهــای شــاپور مهــران   ارتبــاط بــا دسیــسه انجامیــد، بــی

بارِ   خفت شکسِتبه نافرمانی سربازان جنگ باید دست نهانی شاپور مهران را جستجو کرد که           

گونـه بـود کـه رقابـت اقتـدارگراها کـشور را گرفتـار          این.انجامید فیروز ارتش ایران و کشته شدنِ 

هــای  را بــا بوتــه  وســیعی کنــده و آنآلهــا خنــدق گویــد کــه هپــت روایــت ایرانــی مــی. بــال کــرده بــود

سست انباشته و رویش را پوشانده بودند، و خودشان درکنار دیگر خندق موضع گرفتـه بودنـد،                 

فرار نهادند، فیروز و سـپاهیانش   آلها پا به آن موضوع رسیدند هپت    و وقتی فیروز  وسپاهیانش به     
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ولـی البتـه بـه چنـین روایتـی کـه            . دوان در خندق افتادنـد      شان اسب   آنها را تعقیب کردند، و همه     

تــوان اعتمــاد کــرد؛ و   هــای جنگــی اســت نمــی  اطالعــی ســران ارتــش ایــران از حیلــه   نــشانگر بــی

توان پنداشت که برای پوشاندن خفِت بزرگ شکسِت ایـران سـاخته شـده بـوده و برسـِر زبـان                   می

  . عوام کشور افکنده شده بوده است

 نــواز خــشئی را ن اسیرشــدۀ خانــدان شــاهی بــودکــه در میــان زنــا) فیروزدخــت ( فیــروزدختــر

ئـی بـاالتر از ایـن دیگـر بـرای ایـران قابـل تـصور نبـود کـه                 سـرافکندگی . ه بـود  حرم خویش برد    به

آلها باشد؛ و این درحالی بـود کـه پـسرش گـوات نیـز از سـه        دختر شاهنشاه ایران در اسارت هپت   

نـواز او را پـسرخواندۀ خـویش          خـشئی زیـست؛     نـواز مـی     عنـوان گروگـان نـزد خـشئی         سال پیشتر به  

کــه خواهرخوانــدۀ خــودش قبــاد از ایــن دختــر . کــرده و دختــرش را بــه همــسری او درآورده بــود

  .تر خواهیم شناخت دارای پسری شد که نامش را کاووس نهاد، و او را پائین شد شمرده می

سـلطنت   بـه ان  با حمایتِ شاپور مهر  بالش پسر بزرگش پس از کشته شدن فیروز      هرحال،    به

آبـادانی کـشور عالقـۀ         بـه  اند که   سیرت دانسته    را روایتهای ایرانی از شاهان نیک      بالش. نشست

)  اسالمی ساباط نام گرفتدر دوران  بعدهاکه(تیسپون  جنوبآباد در  بالششهر  .  داشت بسیار

 ت و تعــصبانــاگوار آمــدهای پــی او کوشــید کــه بــا درس گــرفتن از ١.اســتبــوده  اوهــای  از ســاخته

 کشور از نفوذ آنها بکاهد و مانع فشارها و سرکوبهای اموردر و اقتدارگرایان  مؤبدانمداخالت 

او برای جلوگیری از اختناق دینی و مذهبی طـی فرمـانی شـدیداً تأکیـد کـرد کـه اگـر                 . دینی شود 

یه اثر فشار و تعدی از موطنش جالی وطن کند مسئوالن آن ناح ئی در   در جائی از کشور خانواده    

 ٢.سـبب آوارگـی دیگـران شـود       کـه   شدت مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت و کسی حق نـدارد              به

از ، جلــوگیری بــود کــشور دینـی در فرمــان شـدید و غلــیظ، کــه اعــالن آزادی  هـدف بــالش از ایــن  

 شــاید خطــاب ایــن فرمــان متوجــه مــسیحیان بــوده کــه در     .یــی بــود   اختالفــات فرقــه  دامنــه یــافتنِ 

زمـان شـهر شـوش در خوزسـتان      در آن. زستان در صدد تارانـدن یهودیـان بودنـد   رودان و خو  میان

جماعــات دیگــری از . رودان شــهر مــاخوزه در همــسایگی تیــسپون نــشین بــود، و در میــان یهــودی

ولـی مـسیحیان در سراسـر    . رودان پراکنده بودنـد  یهودان نیز در شهرهای دیگر خوزستان و میان 

   .دیان بودند، و این بال به ایران نیز وارد شده بودخاورمیانه درصدد نابودسازی یهو

گُـوات بـرادر بـالش کـه نـزد      . رقابتهای زرمهر سوخرا و شاپور مهران همچنان ادامـه یافـت      

ایـران آورد تـا تخـت و تـاج      نواز شده بود را زرمهر سوخرا به      زیست و داماد خشئی     نواز می   خشئی
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همــراه زرمهــر و جمعــی از حامیــانش بــه    را از عمــویش بــالش بگیــرد، ولــی شکــست خــورد و بــه   

جنـگ بـا ایرانیـان نداشـت،       ئی به   نواز که عالقه    خشئی. نواز رفت   نزد خشئی   خراسان گریخته به  

تقـضاضاهای قبـاد پاسـخی نـداد،      کجا انجامد به دانست که فرجام یک جنگ دیگر به        زیرا نمی 

ش بــود، و از او خواســت کــه  ا نــواز شــد کــه مادرخوانــده  دامــن همــسر خــشئی  ولــی قبــاد دســت بــه 

تالشهای . شوهرش را تشویق کند که سپاه در اختیارش بگذارد تا سلطنت را از برادرش بگیرد            

نـواز در   قبـاد بـا سـپاهی کـه خـشئی     . نـواز نیـز در ایـن میـان کـارگر افتـاد           زرمهر سوخرا نزد خـشئی    

اقتـدارگرایانِ   دان ونیـز بـاب طبـع مؤبـ     شیوۀ کشورداریِ بالش. اختیارش نهاد به ایران برگشت 

سـلطنت   را بـه  و گُـوات   کـرد، کـور  بازداشـت و بالش را زرمهـر سـوخرا شکـست داده      . ایران نبود 

   ١.)۴۸۸سال (نشاند 

مخالفــان بــالش دریافــت کــرد، هــم مــادی بــود و هــم   مغــان و پاداشــی کــه زرمهــر ســوخرا از  

 سـاخته شـد و بـر زبانهـای          هائی دائـر بـر رشـادتهایش        معنوی؛ و این دومی آنکه دربارۀ او افسانه       

 کـشته شـد و اهلبیـت        آلهـا   هپـت مردم کشور افتاد، و گفته شد که پس از آنکـه فیـروز در جنـگ بـا                   

از سیـستان   بـا سـپاه گرانـی        اسارت رفتند و اردوی سلطنتی فیـروز غـارت شـد، زرمهـر              سلطنت به 

 دفــاتر ن و اســیراکــرد کــه فیروزدخــت و  مجبــورشکــست داده  را نــواز رفــت و او خــشئیجنــگ  بــه

   ٢. دهدتحویلایران دربار   غنیمت گرفته بود به دیوان و جواهرات سلطنتی را که از فیروز به

رســد کــه او  نظــر مــی پایــه بــوده؛ ولــی بــه بــی نــواز داســتانِ جنگیــدن زرمهــر ســوخرا بــا خــشئی

مایـت  نواز را متقاعد کند که گروگانها را پس بدهد تا او نیز بتوانـد مـرد مـورد ح                    توانسته خشئی 

 در کـشور  نـواز  داسـتان پیـروزی بـزرگ زرمهـر بـر خـشئی       .را بر تخـت ایـران بنـشاند        گواتاو  

از پـشتیبانی    عنـوان قهرمـان      به اودنبال آورد و سبب شد که         شایع شد و برای زرمهر محبوبیتی به      

  . بیش از پیش قدرت بگیرد برخوردار شده سپهداران از بخش عظیمی

ــوات را بعــدها ایرانیــانِ   » قبــاد«عربــی نگاشــتند  دوزبانــۀ مــسلمان کــه تــاریخ ایــران را بــه  گُ

  . نویسم پس قباد می نوشتند، و من نیز از این

  سلطنت شاهقباد . ۲

زرمهر سوخرا کـه پـیش از ایـن فیـروز را            .  سال داشت  ۳۹سلطنت رسید حدود      وقتی به  قباد

تخــت  کــردن بــالش و بــهبــا برکنــار کــردِن هرمــز ســوم بــه ســلطنت نــشانده بــود، اکنــون بــا برکنــار    

                                                 
  .۴۱۵ :همان ١
  .۴۱۵ :همان ٢
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کارۀ کشور ایران شده بود، و        نواز بسته بود تبدیل به همه       ئی که با خشئی     نشاندنِ قباد و عهدنامه   

اما شاپور مهران که از زرمهر شکست یافته بـود        . برای شاهقباد اختیاری جز نام شاه نمانده بود       

  .هایش برای نابودسازی زرمهر مشغول بود به توطئه

رقابتهـای زرمهـر و شـاپور     زبین و هوشـیار بـود، و بـرآن شـد کـه بـرای آنکـه بـه          قباد مردی تیـ   

عــراق (روز  خاتمــه دهــد شــاپور را نیــز در منــصبی حــساس و نیرومنــد بگمــارد؛ لــذا ســپهبدیِ نــیم 

خواسـته میـان دو سـپهدار نیرومنـد و        ظـاهر ایـن اقـدام آن بـود کـه او مـی             . را به شاپور داد   ) کنونی

سـپهبدیِ نیمـروز   . تی برقرار کند، ولی هدف واقعی او چیز دیگری بود رقیب نوعی توازن و آش    

را زیـر فرمـان    یعنـی تیـسپون  چیزی کمتر از سهپساالری ایران نبود، زیرا امور پایتختِ غربی    

او . قباد با این اقدامش نفوذ زرمهر سوخرا در پایتخـت را کاسـته کـرد        . آورد  شاپور مهران درمی  

اختـصار     بـه  .عالقـه نیـست کـه زرمهـر از میـان برداشـته شـود                ند که بـی   شاپور مهران فهما    سپس به 

شاپور وارد . اند که شاپور را قباد به پایتخت طلبید و از او خواست که زرمهر را نابود کند      نوشته

مجلس قباد شد، زرمهر سوخرا در مجلس بود، و شاپور بر او جهیـده او را گرفـت و زنجیـر بـر او                       

   ١.زندان افکند، سپس به دستور قباد اعدام شد ده بهنهاده او را بیرون کشی

هـای اخیـر و نـشانۀ تـدبیر و کـاردانی او           این اقدام شاهقباد که له کردِن یکـی از دو سـِر فتنـه             

توانـست    گرفته شد زیـرا مـی      نیک   فال  بود با استقبال بخش بزرگی از سرانِ کشور مواجه شده به          

بـاد مهـران    «: ندگفت  میمردم  پس از آن    . و بالش باشد  بار فیروز     پایانی برای دوران نکبت   ۀ  نقط

  » .باد شاپور وزید و آتش سوخرا خاموش شد«: گفتند و می ٢؛»و بوی کارن رفت  گرفتوزیدن

انـدک  لـذا قبـاد     . او اعتمـاد کـرد      شـد بـه     اما شاپور مهران نیز مـردی اقتـدارگرا بـود کـه نمـی             

برداشـت، و کنتـرل مـستقالنۀ خـویش بـر امـور       ن  از میا  دسیسه   به  را نیز   مهران  شاپور دیرترزمانی  

. رسانده از خویشتن شخصیتی همچون نیای بزرگش شاپور دوم بـروز داد          ٰى حِد اعلی   دولت را به  

او که شاپور دوم را الگوی خویش برای کشورداری قرار داده بود، پس از آنکه زرمهر سـوخرا و     

را از میـان   ی اخـر در کـشور بودنـد   کـه دو منبـع فـساد و باعـث خرابیهـای سـالها       شاپور مهـران    

جـستجوی راهِ چـاره بـرای کاسـتن از قـدرت دسـتگاههای فقـاهتی کـشور برآمـد کـه                       به برداشت،

 .سـامانی امـور کـشور بودنـد         اندازی و ضعف دولـت و نابـه         نوبۀ خود عامِل دیگری برای تفرقه       به

 ی مـزدک پـور بامـداد      یعنـ  کـشور  اصـالح اجتمـاعی      رهبـر تـرین      فعـال  این وظیفه را او بر عهـدۀ      

  .دنبال کندانقالبیش را  های اصالحی برنامه او اجازه داد که و به نهاد

                                                 
 .۶۵: اخبار الطوال 1
  .۴۱۹/ ۱: طبری ٢
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  ظهور مزدک. ۳

روان   هائی است که حقیقـت امـرش بعـدها در سـایۀ تبلیغـات دوران اَنوشـە                  مزدک از چهره  

جامعــه  دیــن از او ســاخته شــد و بــه انــدیش و منحــرف و بــی گــم شــد و یــک چهــرۀ مــسخ شــده و کــج

 فتهسـرکو آسـانی    د عقیده و راه او را به      ن بتوان اقتدارگرایانِ متولی دستگاه دینی   معرفی گردید تا    

همـۀ مـدارک دال بـر      روال همـۀ دولتهـای توتـالیتر        بـه روان    و چون دولت اَنوشـە    . کنندو نابود   

کـارش   پـیش از آنکـه   اوحقانیت تعالیم مزدک را از میان برد، بـرای مـا دشـوار اسـت کـه بـدانیم             

زیـسته و از       شود چه مقامی داشته، در کجـا مـی         گیر  همه راه افکنده بود    جنبشی که به  باال بگیرد و    

  ؟ برخوردار بوده استئی چه حیثیت اجتماعی

گوینـد کـه مـزدک پـور بامـداد از اهـالی        تبلیغات رسمی زمان مـی   روایتهای سنتی مبتنی بر   

ــام زرتــشت خورگــا   بــود و) پــسا: درســتش(فــسا   مــذهب ابــاحی و  نــوعین داشــت کــه  معلمــی بن

ــغ مــی   ــاد توانــست         اشــتراکی را تبلی ــروی کــرد و در زمــان قب ــالیم او پی ــا مــزدک از تع کــرد، و گوی

همـین  . آشـوب بکـشد   دنبـال خـود بکـشاند و کـشور را بـه      را فریـب داده بـه   بسیاری از مردم کشور   

نهـاد، و اسـاس دیـنش        )دیِن حق (» دین  درست«گویند که او دینی آورد که نامش را           روایات می 

 بــود و )تعــدد زوجــات (چنــدزنی بــر لغــو بــسیاری از احکــام شــرعی مثــل مالکیتهــای بــزرگ و        

ــشاع    مــی گویــا او بــا ایــن شــعار کــه  . باشــد) مــشترک(گفــت کــه زن و مــال بایــد در میــان همگــان م

هـای بزرگـان کـشور را     خانـه  شـورش واداشـت و حرمـسراها و گـنج     خوشایند عوام بود، مردم را بـه     

کارهـای    که فریب او را خورده از دیِن یزدانی منحرف شـده بـود    قباد نیز  ؛مورد دستبرد قرار داد   

   .کرد می را تجویز او

این بود مختصری از روایت رسمی که برای تاریخ برجا ماند و در تألیفات تاریخی بعـدی       

رهبـران  و تردیدی نیست که این روایت در زمـانی سـاخته شـد کـه مـزدک کـشته شـده           .تکرار شد 

 از میان برده شده بود، و  و کتابهایش یا زندانی شده بودند، تألیفاتکشتار یا متواری نهضتش

ــز    ــام او نی ــه  »معــصیت«بــردن ن ــه    و،رفــت شــمار مــی   مــستوجب مجــازات ب مناســبتی  اگــر کــسی ب

مخاطبـان   کـرد و  یـاد مـی  ) منـافق  (»زنـدیگ «نـام او اشـاره کنـد از او بـا صـفت         بـه کـه   خواسـت     می

  .استبوده انستند که این زندیگ چه کسی د می

مزدک شویم که  با بازخوانی همین اندازه از گزارشها که برای ما مانده است ما متوجه می           

بایـست کـه از       حتماً مـی  . و یک مؤبد برجسته و بسیار خوشنام بوده است        عیار    یک زرتشتی تمام  

در کشور برخوردار بـوده باشـد   یک خواستگاه پرنفوذ برآمده و از یک منصب بسیار بلندی نیز          

امـا در اثـر تبلیغـاتِ پـس از     . کامیابی حاصل کند کـه در سـطرهای بعـدی خـواهیم دیـد            همه    تا آن 
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، پــردۀ غلیظــی از تحریــف و ابهــام و اتهــام در پیرامــون شخــصیتش تنیــده شــد و       نــابود شــدنِ او 

  .گاه فقاهتی بوداش دست همان نقشی درآوردند که ترسیم کننده حقیقت او را در ورای آن به

ــابر روایــات ســنتی، شــهر   محــل زنــدگی   ــا توجــه  . بــوددر خراســان  نیوشــاپور مــزدک، بن ب

 که محـل پیـدایش او       تصور کرد توان    اند، می   فسا و استخر منسوب کرده     اینکه روایتها او را به      به

هر یاد داریم که شـ  به. زیسته است  در نیوشاپور می  سپسکرده،    استخر بوده، در فسا تحصیل می     

 اولیــۀایــن شــهر مرکــز فعالیتهــای   .  داشــتاساســی ساســانی نقــش  شاهنــشاهیفــسا در پیــدایش  

از ایـن نظـر     . اردشیر بابکان بود و نخستین رئیس دستگاه دینی دولت اردشـیر از ایـن شـهر بـود                 

که فسا یکی از مراکز مهم دینی کشور بوده شگفت نیست که مصلحانی چـون زرتـشت خورگـان                   

  .برخاسته باشندو مزدک از این شهر 

دانـیم جـز آنکـه بپنـداریم او           کـرده اسـت مـا چیـزی نمـی           شـاپور چـه مـی       اینکه مزدک در نیـو    

و پیش از آنکه چند سال گروگـان و مهمـان     قباد هم در زمان پدرش    . مؤبد نیوشاپور بوده است   

شـود   سـؤالی کـه بـرای مـا مطـرح مـی          . و مقـیم نیوشـاپور بـود       خراسـان    شـهریار  نـواز باشـد     خشئی

 ندرزبـِد راَمؤبـد خراسـان یـا د    کـرد، مـزدک مؤبـدان    خراسـان حکومـت مـی    آنکه آیا وقتی قبـاد در    

قبــاد نزدیــک بــود و قبــاد افکــار او را   زمــان بــه قبــاد بــود؟ آیــا او از آن)  دربــارِمــشاورِ امــور دینــِی(

ی او نزدیـک بـود؟ از زنـدگ    زیـست مـزدک بـه     مـی نـواز  خـشئی که قباد نزد   شناخت؟ آیا زمانی    می

. انـد   اش تـا پـیش از سـلطنت قبـاد اطالعـی بـرای مـا نگذاشـته                   طلبانـه   مزدک و فعالیتهای اصـالح    

عنـوان     کشور بـه   دینیدهد که او پیشتر در بسیاری از محافل           موفقیتهای سریع بعدی او نشان می     

سالها روی نظریۀ که بایست  او می. یک چهرۀ برجسته شناخته شده بوده و پیروانی داشته است

طلبانــه و اصــالح دینــی خــودش کــار و تبلیــغ کــرده باشــد تــا درفرصــت مناســب بعــدی در     تعــدال

 کــه راه انــدازد  در کــشور بــه  عظــیمموفقیــتآن جنــبش همگــانی بــا  چنــان انــدک مــدتی بتوانــد  

  .خوانیم تر می پائین

چـه اهـل فـسا چـه     که مزدک از یک خاندان پرنفـوذ و قدرتمنـد ایـران          آنآنچه مسلم است    

تــوان پــذیرفت کــه مــزدک در زمــان  را از آن جهــت مــی ایــن. بــوده اســت نیوشــاپوراســتخر و چــه 

در ایـن مـدت نـسبةً    . کـرد   در کشور فعالیـت مـی     ) ۵۲۹ ۴۸۸( سال   ۴۰سلطنت قباد برای بیش از      

 در برابر او قد علم کند و مانع فعالیتهـای         که  نتوانست فقاهتیدراز هیچ گروهبندی فعال و مؤثر       

 فقیهـان و   برانگیزنـدۀ کننده و    تحریک د؛ حال آنکه اقدامات و فعالیتهایش     شو نسبةً انقالبی او  

  .شد بایست که در نطفه خفه می ، و میکشور بوداشراف 

 کـه در دوران صـدارت مهرنرسـی مجـادالت کالمـی در میـان مغـان زرتـشتی و                   دیـدیم پیشتر  
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عقائد یکـدیگر    کشیشان مسیحی اوج گرفت و دوطرف جزوات و کتابهای متعددی در انتقاد از            

  . رشتۀ تحریر درآوردند های منفی هردو دین به بررسی جنبه و

کننـده بـرای شـناخت نکـات مثبـت و         کالمی همیـشه بهتـرین ابـزار رهنمـون         مجادالت آزادِ 

تواننـد از    آن مکتـب مـی  دهـد، و آزاداندیـشانِ    قـرار مـی  شمنفی یک مکتب را در اختیار پیـروان     

ی بکنند، و بـا خوانـدن نظـرات مخالفـان کـه همـواره دسـت بـر               بردار  این مجادالت بهترین بهره   

. نارسـائیها و کمبودهـای عقیـدۀ خـویش پـی ببرنـد              نهند به   روی نکات منفی عقیدۀ مخالف می     

 و از کـرده  را تحـریم    »دیـن  جـدال منطقـی در امـر      «انـد همـواره       فقیهان در هردینی که بـوده     اینکه  

گـردن نهنـد و در امـر        ) وار بـرده (داً  گوینـد تعبـ     ی مـی  هرچـه رهبـران دینـ       اند که به    هخواست  میمردم  

شـک و   دیـن خـدایی بـه    داران را نـسبت بـه   شـان دیـن     و با مجادالت کالمی    چرا نکنند  دین چون و  

شــده و  کهنــهایــن نکــات   آن بــوده کــه مــردم بــه بــرای، )تــشکیک ایجــاد نکننــد(تردیــد نیندازنــد 

  .دینی روگردان نشوند اصطالح به پی نبرند و از ارزشهای فرسوده و ناکارآمد

نوبــۀ خــود بــر وجهــۀ  شــود و بــه مباحثــات انتقــادآمیز همیــشه باعــث تحــول افکــار دینــی مــی 

کنـد کـه    هـای نـوینی را در جامعـه مطـرح مـی             رسـاند و احیانـاً چهـره        متولیان سنتی دین آسیب مـی     

ی دیـن همیــشه  مـدعیان سرپرسـت  . شــوند  سـنتی دیـن مـی   متولیـانِ خطـر افتـادن امتیــازات    ه بـ سـبب 

 در افکــار دینــی  )بــدعت( و مخــالف هرگونــه نــوآوری   و جاافتــادهشــده محــافظ ارزشــهای کهنــه 

 و از    امتیازات آنهـا را سـلب کنـد        تواند  میهراسند؛ زیرا هرگونه نوآوری        می نوآوریهستند و از    

دینــی و در هــر زمــانی همــواره    در هــرمــدعیان سرپرســتی دیــنهمــین علــت  بــه. قدرتــشان بکاهــد

کنند که احکام موجود کمال مطلق و ابدی است و هرکه دربارۀ آنها شک کند      مردم تلقین می    به

 اینهــا .مرتـد و درخـور مــرگ اسـت، و هرکـه در دیــن خـدا نـوآوری کنــد گمـراه و باطـل گــرا اسـت         

هـر نـوآوریئی بـدعت اسـت، و هـر بـدعتی گمراهـی اسـت، و         «کنند کـه      مردم تلقین می    همواره به 

؛ و با این تلقین عوام را برضـد اصـالحگران و نـوآوران              »ئی آتش جهنم است     فرجام هر گمراهی  

  .افکنند جان اصالحگران می دینی به عنوان مبارزه با بددینی و بی کنند و به تحریک می

شــده را جمــود  هــراس از نــوآوری و مخالفــت بــا آن، و تــالش بــرای حفــظ ارزشــهای کهنــه   

 حالت رکـود و     تولیان سنتی دین در هر زمانی دین را به         م همین جمود فکریِ  . اند  فکری نام داده  

و چــون . دارد  مهارنــشدنی اجتمــاعی بــازمی   تحــوالتِکــاروان تیــزروِ  دارد و از جمــود نگــه مــی  

 گرایـانِ  تحوالت اجتماعی یک سنت گریزناپذیر است و تابع خواست جامداندیشان و ایستایی           

 ،دهــد راه خــود ادامــه مــی  هــای آنهــا بــه رغــم آرزوهــا و ممانعت  و بــهمــدعی سرپرســتی دیــن نیــست 

ارزشــهای کهنــه و فرســوده و مــورد دفــاع و حمایــت جامداندیــشان در شــرایط مناســب دســتخوش 
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راه   ی که به   نوین شود و جریانِ     فکری بالنده واقع شده از صحنۀ اجتماع کنار زده می          حملۀ جریانِ 

بـرد و از      ود جـاروب کـرده مـی      شـده و فرسـوده را بـا همـۀ ارزشـهایش بـا خـ                 جامد  دیِن افتاده است 

  .زند  اجتماعی کنار میصحنۀ فعالیتِ

 رسمی زمان ساسانی اساسـش را از تعـالیم زرتـشت گرفتـه بـود، لـیکن از طرفـی                     گرچه دیِن 

تعلق داشت که در زمان فیروز و بالش بیش از پانزده سده برآن گذشته دورانی  تعالیم زرتشت به

 شــد، بازتــدوین و تفــسیردوم  ود، گرچــه در زمــان شــاپوربــود؛ و از ســوی دیگــر اوســتا و زنــد موجــ

رسید کـه جوامـع ایرانـی هنـوز      روزگاران دوری می حاوی مسائل و احکامی بود که تنظیم آنها به   

 ابتـدایی  هائی از اوهام و خرافـاتِ  در مراحل اولیۀ تمدن بودند و دین و اعتقاداتشان را مجموعه 

 اصــول اعتقــادات و رســوم مــذهبی مغــان آذربایجــان  از ایــن گذشــته بــسیاری از. داد تــشکیل مــی

مــسائل متعلــق .  افــزوده شــده بــود کــه بــا تعــالیم زرتــشت همخــوانی نداشــت  ی ساســانیاوســتا بــه

 کــه در اوســتای )فرجــام بــشر، آفــرینش جهــان و انــسان ، خداشناســی ( و مبــدأ و معــادهیــاتالٰ بــه

 ایرانــی بــود و بیــشتر بــر روی    مختلــفِ مــذاهبِمغــانِ ســاخته و پرداختــۀ  ساســانی گنجانــده شــد 

کـافی اسـت همـین مقـدار از متـون      .  شـده بـود    نهـاده  ی دیرینه ها  ئی از خرافات و اسطوره      شالوده

دِهِـشن و   باقی مانده است را از نظر بگذرانیم، و مثالً محتویـات بـن     که برای ما   ی ساسانی اوستا

ە مق   و آنهــامطالعــهندیــداد و بخــشی از یــشتها را  وایــسه کنــیم تــا متوجــه شــویم کــه چــه     را بــا گــات

 زرتــشت در اوســتا   تعــالیمِمجموعــۀ عظیمــی از خرافــات و اســاطیر و احکــام جابرانــه تحــت نــام    

 ۀنوشـاب  گساری تحریم شده، و در اوستای ساسانی هـوم         در گاتە باده  . گنجانیده شده بوده است   

نی حیــوانی ممنــوع شــود؛ در گــاتە قربــا  اســت کــه باعــث پــاالیش روح مــیئــی  و ســتودنیمقدســی

خــاطر  خــدا اســت؛ در گــاتە جمــشید بــه     شــده، و در اوســتای ساســانی قربــانی وســیلۀ تقــرب بــه      

و  ملکوتی است؛ فضایل واالستمگریش نکوهش شده و در اوستای ساسانی جمشید یک ذات           

تعـدادی ایـزد تـصمیمگیرنده         که در گـاتە مطـرح شـده، در اوسـتای ساسـانی بـه               صفات اهورمزدا 

تـرین مخـالف مـدعیان     انـد؛ در گـاتە از تولیـت دیـن خبـری نیـست و زرتـشت سرسـخت              هبدل شد 

 امـا دیـن اوسـتای ساسـانی را          ،شدیدترین نحوی کوبیده اسـت      تولیت دین است و گرهماها را به      

  برخـوردار از همـۀ امتیـازاتِ        انحـصارگرا و   یافتـه و    یک حوزۀ فقاهتی متشکل و مسلط و سـازمان        

فریـِب زمـان      شکل دیگـری از گرهماهـای اقتـدارگرا و مـردم          کند که      می  اداره اقتصادی و سیاسی  

  .دیدتوان بسیار  گونه مثالها در اوستای ساسانی می از این. اند زرتشت

 کـه بخـش اعظـم آن میـراث دوران دور تـاریخ              ی ساسـانی  در قوانین مـدنی مـدون در اوسـتا        

ئــی از احکــام   ا مجموعــه و طــالق رنکــاح تجــویز شــده بــود، و   )تعــدد زوجــات (چنــدزنی بــود، 
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توانـایی مـالیش چنـدین و چنـد زن را      توانست با توجه به ردی میمصورتی درآورده بود که هر     هب

ایـن احکـام فقهـی از زن خواسـته     . اش ببـرد و آنهـا را در خانـه نگـاه دارد     خانـه  عنوان همسر به  به

طـالق هـم بـسیار      . ر دهـد  بود که در اختیار شوهر باشد و او را تاسرحد پرسـتش مـورد احتـرام قـرا                 

توانـست زنـش را از زنـدگی خـویش      کـرد مـی   رف اینکـه مـردی اراده مـی   ِص  سهل و ساده بود و به     

ایــن قــوانین چنــان تنظــیم شــده بــود کــه زنــان از بــسیاری از حقــوق انــسانی محــروم     . خــارج کنــد

شـت، تـا   مراتب بیشتر از جوامع دیگرِ جهـان دا   گرچه زن در ایران ساسانی حقوقی به  .شدند  می

و مثـالش را دربـارۀ مـادر شـاپور دوم و مـادر فیـروز                (توانـست نایـِب شـاه و شـاه شـود              جائی که مـی   

ــه    )دیــدیم ــاراتی ب مراتــب بــیش از زن در   ، و حتــی زن در روســتاهای ایــران دارای حقــوق و اختی

پایتخــت امپراتــوری روم بــود؛ ولــی زن در تعــالیم زرتــشت جایگــاهی مــساوی بــا مــرد داشــت، و     

شـناخت؛   رسمیت نمی  ساسانی چنین حقوقی به زن نداده بود و استقالل کامل زن را به            اوستای

ویــژه رســمِ چنــدزنی کــه تجــویز کــرده و مقرراتــی کــه بــرای طــالق تعیــین نمــوده بــود زن را در        بــه

  .داد تر از مرد قرار می موقعیت بسیار پائین

 حـوزۀ   درست،تعبیر    و به  مقرراتش را اوستای ساسانی    نظام اجتماعی ایران که احکام و     

 نیـافتنی  دسـت  یکرد، یک نظام صارم طبقاتی بود؛ خاندان سلطنتی خانـدان   مقرر می  فقاهتی

توانـست کـه      ، و کـسی خـارج از ایـن خانـدان نمـی             بـود  شده آفریدهخاطر سلطنت کردن       که به  بود

ک وسیع داد که امال  حق میساسانی اعضای خاندان بهاحکام شرعی . خواهانِ شاه شدن بشود

 و فقــط آنهــا بــر روی زمینهایــشان کارکننــدرعایــای عنــوان   باشــند و دههــاهزار کــشاورز بــهداشــته

 جنـوب عـراق و بخـش        پربـارِ زمینهـای   . خودشـان تعلـق بگیـرد       نیمی از ثمـرۀ تـالش خودشـان بـه         

 خوزستان امالکی بـود خالـصۀ خانـدان سـلطنتی کـه کـارگران کـشاورز               کشاورزی اعظم زمینهای 

این کارگران چنـان تلقـین شـده     به. کردند  بر روی آنها کار می و خوزیرانی و آرامی روستایی ای 

روســتایی .  اســتخــدا بــهچــون ملــک خــدا اســت و خیانــت در آن خیانــت  همبــود کــه ملــک شــاه  

 که ناظران   سهمیهمان    کرد و به    جان و دل روی این زمینها کار می         کیفر اخروی با   بیمِبیچاره از   

تـر    هرچند که نظام اجتمـاعی در ایـران بـسیار پیـشرفته    .کرد میدادند قناعت  یاو م  این زمینها به  

داریِ رومیان بود، ولی همین نظام با تعالیم زرتشت که انسانها را در همۀ حقوق بـا              از نظام برده  

   .همدیگر مساوی قرار داه بود همخوانی نداشت، و نظامی ضد زرتشتی بود

. صـورت ناشـناس وارد بـاغی شـد     اد در حین شکار، بهشاهقبگویند که روزی     داستانها می 

 چـون متوجـه شـد     کـودک  بخـورد؛ مـادر   تـا  چیـد    درخـت  از   انـاری  چون نشست، دیـد کـه کـودکی       

مــا یـک شـریک نیکوکـار و خیرانـدیش داریـم کـه نبایــد        کـه  او گفـت  ه بـه کـودک را مؤاخـذه کـرد   
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 .شـریکمان خواهـد بـود    بـه ؛ زیرا چنین کـاری خیانـت   های باغ تصرف کنیم در میوه  رضای او  بی

شاهنـشاه اسـت کـه    : شریک شـما کیـست؟ زن پاسـخ داد   : را دید و شنید از زن پرسید      قباد که این  

  ١.کنار بگذاریم باید سهم او را چینی در موعد میوه

    شاهنـشاه و نظـام سیاسـی         العـادۀ رعایـا بـه       ناشی از احترام قـوق     درست است که این نگرش

مـردم سراسـر کـشور بودنـد،     و رفـاه و شـادیِ   نندۀ امنیـت و آرامـش     ک شد که تأمین    کشور ناشی می  

آمیــز را تعــالیم دیــن رســمی و تبلیغــات دســتگاه فقــاهتی شــریک      امــا شــالودۀ ایــن رفتــار احتــرام  

 و ؛نهـاده بودنـد و بـا فطـرت بـشر بیگانـه بـود          عـامی   هـای     خـاطر اسـتثمار کـردن تـوده         حاکمیت به 

 نقـض احکـام شـرعی     از عواقـب اخـرویِ  بـیم  و فقیهـان  که در اثر تلقینهـای   رعیت در عین حالی 

توانـست کـه      ولی در عمق وجدان خـویش نمـی       دید،     می  احکام آن  پابندی به    را مجبور به   شخود

  .را تحمل کند آن

 زمینهـای    بخـش بزرگـی از     اگـر .  حـاکم بـود     ساسـانی   کـشور  سراسراین وضعیتی بود که در      

تـصاص داده بـود، در داخـل کـشور نیـز بیـشتر        خـود اخ    عراق و خوزسـتان را خانـدان سـلطنتی بـه          

 مالکـانِ بزرگ از سـوی     زمینهای  . حکومتگر بود  زمینهای کشاورزی ملک خاندانهای بزرگ و     

 سـپرده شـده بـود کـه زمینهـای کـشاورزی و باغـستانها را           )کالنتران روسـتایی  (دهیگان   به بزرگ

ــدکرد اداره مـــی ــاب نـ ــا اربـ ــشارکت در  و بـ ــوعی مـ ــشاورزی    نـ ــتمحـــصوالت کـ ــارگران . ندداشـ کـ

سـهم شـیر   . شـد   از دسترنج خودشان عایدشان می   نیمیکشاورزی عموماً روستانشینان بودند که      

از ایـن محــصوالت مـال اربــاب بـود کــه بـر جــان روستانـشینان تــسلط داشـت و صــاحب همـه چیــز        

 بــزرگ حکــومتگر کــه   هایبخــش اعظــم زمینهــای کــشور در میــان خانــدان     . شــدند شــمرده مــی 

تـر محلـی      پس از اینها خاندانهای کوچک    .  خاندان سلطنتی بود تقسیم شده بود      ممتازترینشان

احکـام فقهـی    مقـرر شـده بـود و     ساسـانی   این نظـامی بـود کـه در اوسـتای           . مالک همه چیز بودند   

 حـوزه را حوزۀ فقاهتی تحت عنوان حکم خدا وضع کرده بود و در اثر تلقینات ایـن                   آن  مربوط به 

روابـط مالکـان و     . شـد کـه رعایـت آن بـر همـۀ مـردم کـشور فـرض بـود                    یمثابۀ حکم خدا تلقی م      به

کرد کـه عمومـاً در اوسـتا و زنـد ساسـانی تحریـر           رعایا را قوانین پیچیده و سخت فقهی تنظیم می        

مثابــۀ حکــم خــدا بــود کــه تخطــی از آنهــا هــم کیفــر اخــروی را درپــی داشــت و هــم      شــده بــود و بــه 

  .مجازات دنیوی را

 یکـی خانـدان سـلطنت کـه       . چند طبقه تقسیم شـده بـود        جامعۀ ایران به  اوستای ساسانی    در

. بودنـد » سـادات اهلبیـت   « معـادل    تعبیـر امـروزین    بهشدند و     نامیده می » خدایان« اعضایش
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هــر   چنانکــه هــیچ فــردی از مــردم کــشور بــه  شــد؛ شــمرده مــی کلــی نفوذناپــذیر  طــور  بــهایــن طبقــه

ه بپیوندد و اندیـشۀ شـاه شـدن یـا از خانـدان سـلطنتی                این طبق   توانست به   بود نمی   بلندپایگی می 

 برای آنکه خون خاندان سلطنتی به طبقـات دیگـر نـرود دختـر خانـدان         .شدن را درسر بپروراند   

دادنــد، و ایــن در حــالی بــود کــه مــردان خانــدان    ســلطنتی را بــه بیــرون از خانــدان ســلطنتی نمــی  

گرفتنــد تــا خــون تــازه بــه رگ خانــدان    ســلطنتی هــم از درون کــشور و هــم از بیــرون کــشور زن مــی  

   .سلطنتی افزوده گردد

و مناصـب بلنـدِ    ) ارتشنظامِ سواره(وران    اسپ  و سپهبدان که   حکومتگر خاندانهایدیگر  

آنها اختـصاص     به وزیران و سفیران و شهرداران و مدیران دستگاههای بوروکراسی        کشوری  

ــدان     مــی)رافبزرگــان، اشــ (» انکــزرو«اعــضای ایــن طبقــه را   . داشــت نامیدنــد، و پــس از خان

پپـیش از ایـن، ضـمن سـخن         . گرفت   سیاسی در درجۀ دوم قرار می      بندی قدرتِ    در طبقه  سلطنتی

ســر خوانــدیم کــه مــردم کــشور مکلــف بودنــد بــه         از اصــالحات اردشــیر بابکــان، و در نامــۀ تــن    

دفـاع از     ل آسـوده بـه    ارتشتاران سالم کنند و وسائل آسـایش آنـان را فـراهم سـازند تـا آنهـا بـا خیـا                     

 طبقـــه هـــیچ عنـــصری از خـــارج ایـــن. هـــستی کـــشور در برابـــر اطمـــاع بیگانگـــان مـــشغول باشـــند 

مراتـــب ارتـــش از  سلـــسله. نفوذناپـــذیر مانـــده بـــوددرنتیجـــه آن بپیونـــدد و  بـــهکـــه توانـــست  نمـــی

  را اعـضای  )نظـام   سـواره (وران    اسـپ  و   افـسران بلندپایـه   فرماندهی کـل تـا فرمانـدهی پادگانهـا و           

شان در میان خودشان تقسیم کرده بودنـد و مناصـب             سلسله مراتب خانوادگی   حسِب  به طبقهاین  

) سـاالر  ارتـشتاران  سـپاهبد  ایـران ( فرمانـدهی کـل ارتـش    .شـبه مـوروثی بـود    ها  بلند ارتش در آن   

 سـپهبدان جاییهـا در اثـر رقابـت     شد و جابه دست می به  این خاندانهاسپهبدانتناوب در میان      به

   .را پیش از این شاهد بودیمگرفت؛ چنانکه رقابت زرمهر سوخرا و شاپور مهران  جام میان

 دســتگاه دینــی را در انحــصارش داشــت و در ایــن طبقــه.  بــودنفوذناپــذیر مغــانســوم طبقــۀ 

هـای مـردم نفـوذ        یک شبکۀ بسیار گستردۀ تار عنکبوتی در تمامی زوایای کشور تـا ژرفـای خانـه               

توانـست   که پدرش مؤبد یا هیربد بود مـی  فقط کسیطبقه موروثی بود، و این   انتساب به . داشت

حکـم آنکـه متولیـان        اعضای این طبقـه بـه     . شودؤبد  و م  هیربد   که در مدارس دینی تحصیل کرده     

آذرگاهها بودند امالک وقفی وسیعی در اختیار داشتند که تصرفاتشان در آنها چون تصرف در               

کردنـد   ان برزگـری کـه روی زمینهـای وقفـی آنهـا کـار مـی         و روستائی  ،شد  ملک شخصی تلقی می   

 هرچنـد کـه چنـین کـشاورزانی دارای زنـدگی            .بردنـد   فقط نیمی از دسترنج خـویش را سـهم مـی          

ویژه کـه تـوان مـالی بـسیاری کـه آذرگاههـا در اختیـار         بخش و آبرومندانه بودند، به     نسبةً رضایت 

ــهداشــتند اصــالح زمینهــای کــشاورزی و گــسترش شــبکۀ آبیــ      ــرین نحــو امکــان   اری را ب ــذیر  بهت پ
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رسـید، ولـی     داد کـه سـود آن بـه کـشاورز هـم مـی               را افـزایش مـی    و بـاغ    زمـین     ساخت و بـاردهِی       می

کرد با تعالیم زرتشت همخوانی نداشت، و         کشی می   خاطر آنکه از کشاورزان بهره      همین نظام به  

   .نظامی ضد زرتشتی بود

 دستگاه  ور طبقۀ نسبةً نفوذناپذیر دیگری بود که      چهارم دبیران یعنی کارمندان اداری کش     

 ایـن طبقـه از آنجـا ناشـی شـده بـود          ناپذیریِ  نفوذ. ند در انحصار خود داشت    بوروکراسی کشور را  

 تحـصیالت عالیـه    کهداشت که فقط فرزندان دبیران حق دارند که اوستا و زند ساسانی مقرر می 

بــرای رعایــا درحــد آمــوختن خوانــدن و    امــا تحــصیل  . کننــد و تخــصص پدرانــشان را بیاموزنــد  

داســتانی در شــاهنامۀ فردوســی .  بــسته بــودت عالیــه تحــصیالبــه عمــومنوشــتن بــود و راه رســیدن 

. دارد ناپـذیری طبقـۀ دبیـران ساسـانی را بیـان مـی        بـوده و قـانون نفـوذ    مهآمده که منبع آن خداینا    

 به مرزهای غربی کشور رخ داد و نیاز تجاوز رومیانروان   اَنوشەزمانگوید که در  این داستان می

فوری برای پرداخت مستمری سپاه و هزینۀ لشکرکشی پیش آمد؛ فصل گردآورِی مالیاتها هنوز              

بزرگمهر دستور داد که این مبلـغ را از         مبلغی مال داشت؛ شاهنشاه به      نرسیده بود و دولت نیاز به     

عـد بازپرداخـت خواهـد شـد و پـاداش          ثروتمندان در کـشور وام بگیـرد و تعهـد بـسپارد کـه سـِر مو                

بزرگمهر از ثروتمندان دعوت کـرد و موضـوع نیـاز دولـت             . نقدی نیز برآن افزوده خواهد گردید     

» فــروش مــوزه«یــک . آنهــا اطــالع داد بــه وامِ فــوری را بــا آنهــا در میــان گذاشــته مــبلغش را نیــز بــه

عـوض در اختیـار       م را بـی   میلیون و دویست هزار دره      من حاضرم که یک   : گفت )بازرگانِ کفش (

ــشاه         ــار بگــذارم، ولــی پــسری دارم کــه دارای اســتعدهای بــسیار اســت و آرزو دارم کــه شاهن درب

:  بزرگمهـــر گفـــت. پـــرورش دبیـــر بپذیرنـــدویـــژۀدر مدرســـۀ عـــالی فرمـــانی صـــادر کنـــد تـــا او را  

اش در کشورداری وضـعیت اجمـاعی و اقتـصادی و صـنعتی کـشور          شاهنشاهی که تدابیر شایسته   

میلیـون و دویـست    توانـد یـک   فـروش چنـدان ثروتـی دارد کـه مـی            جائی رسانده که یک موزه      را به 

  .  حتماً آرزوی تو را برآورده خواهد کرد١هزار درهم نقدی وام بدهد

پایتخـت و دربـار    فروش این مبلغ را به درهم نقره تحویـل داد و بـر بـار چنـدین شـتر بـه          موزه

  هنـر بایـد از مـردِ    «: شـاه گفـت   . عـرض شـاه رسـاند       وش را بـه   فـر   سپس وزیر تقاضـای مـوزه     . بردند

                                                 
زمان بیش از ده برابـر   قدرت خرید طال در آن.  کیلوگرم طالی خالص بود ۹۵۰این مبلغ معادل حدود      1

ئـی   ایـران حقیقـةً در زمـان ساسـانی دارای چنـان پیـشرفت اقتـصادی       . قدرت خریدش در زمـان مـا بـود       
 ایرانیان در پایـان عهـد ساسـانی اشـاره     ثروت در کتاب سوم به. آن اشاره شده است  بود که در اینجا به    

تـرین   زمان ثروتمند ترین کشور دنیا بود و ایرانیان مرفـه        خواهیم داشت، و خواهیم دید که ایران در آن        
 .مردم کل جهان متمدن بودند
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؛ و پسران چنین افرادی اگر دبیر شوند پـس          )یعنی او باید مشغول سازندگی باشد     (» فروش  موزه

وزارت خواهنـد رسـید و نظـام کـشور بـر هـم خواهـد         جـایم خواهـد نشـست بـه     از من کـه فرزنـدم بـه       

فت و نـه بنیـاد نظـام اجتمـاعی کـشور را بـر هـم                 فروش را خواهم پـذیر      نه کمک مالی موزه   . خورد

  . او برگردان مالش را هم اکنون به. خواهیم ریخت

سـازی    ئی که در صنعت کفش      فروش در پیشه    منظور شاهنشاه آن بود که افراد خاندانِ موزه       

تواننــد کــه بــه کــشور خــدمت کننــد، ولــی معلــوم نیــست کــه پــسر مــردی از طبقــۀ       دارنــد بهتــر مــی 

شایــستگی از پــِس  منــصب دبیــری و وزارت برســد بتوانــد کــه بــه   صــنعتگران اگــر بــه بازرگانــان و 

  .انجام مسئولیتهائی برآید که پیشۀ خاندانیش نبوده است

 بــرای یــک دوره از در زمــان اردشــیر بابکــان برقــرار شــده بــود نظــام طبقــاتی کــه البتــه ایــن 

» مینـوگی خـرد  «ام در کتـاب  دربـارۀ ایـن نظـ   .  اسـت داشتهغیرقابل انکاری یی  آتاریخ ایران کار  

  :خوانیم چنین می) ١خرِد مینوی(

تکلیـف معـین و مـشخص و متمـایز فقیهـان و ارتـشتاران و                : حکیم از خِرِد مینوی پرسید    

  کشاورزان چیست؟

تکلیــف فقیهــان آن اســت کــه دیــن خــدا را نگهبــانی کننــد،        : خــرد مینــوی پاســخ داد  

                                                 
ایرانیـان برگرداندنـد،    را به» معنوی«تلفظ کردند، و این    » معنوی«مینوی را بعدها عربهای مسلمان       1

گونــه وارد اســالم شــده و بــا تغییــر لبــاس از زبــان عربــی    ایــن صــدها واژه بــه. نــون معنــوی گــوئیمو مــا اک
پنداریم کـه ریـشۀ عربـی داشـته اسـت، در حـالی کـه ایرانـیِ          زبان ایرانی برگشته است و ما اکنون می    به

اران یکی از اینها است که خالصاً ایرانی است و قـدمتی هـز            » دین«واژۀ  . خالص است با تلفظ عربی    
» دیــوان«واژۀ دیگــر . ســاله در زبــان ایرانــی دارد و پــس از ظهــور اســالم وارد زبــان عــرب شــده اســت     

) دهـی  چـرخش (» اداره«جای آنکه از این لفظ اصیل و پاک استفاده کنیم واژۀ غلـطِ              است، ولی ما به   
معنای خودش تهی   را هم از    » دیوان«واژۀ  . »ادارات«گوئیم    می» دیوانها«جای    بریم و به    کار می   را به 
هـم واژگـان رئـیس و       » سـاالر «و  » سـردار «جای واژگان زیبای      به. بریم  کار می   ایم و برای کتاب به      کرده

ترکان نیز همین بال را بـرای زبـان مـا آوردنـد، و     . بریم، و بسیار موارد مشابه دیگر کار می رئیس کل به 
بـریم، بـدون آنکـه     کـار مـی    آقـا و خـانم بـه    اکنون الفـاظ زشـتِ    » بانو«و  » خاجه«جای الفاظ زیبای      ما به 

نگـر برسـر    اگر روزی یـک دولـت ایـران   . یعنی رئیسه» خانیم«یعنی غالمِ سفیدپوست، و   » آقا«بدانیم  
ــه    ــاً بــرای برگردانــدن        کــار بیایــد و یــک فرهنگــستانِ عالق ــه فرهنــگ ایرانــی تــشکیل شــود حتم ــد ب من

اد، همچنـان کـه در زمـان رضاشـاه چنـین کـاری       های اصیل ایرانـی اقـدام شایـسته انجـام خواهـد د       واژه
جــای بلدیــه و نظمیــه و محکمــه و حکَــم و ایالــت و والــی و مدرســه و طلبــه و امثــال آنهــا الفــاظ   شــد، و بــه

دار و دبــستان و دبیرســتان و   زیبــای شــهرداری و شــهربانی و دادگــاه و داور و دادیــار و اســتان و اســتان   
 . زبانمان برگشتآموز و دانشجو و امثال آنها به دانش
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را بـه مـردم یـاد بدهنـد، مـردم را بـا              عبادات را به شایـستگی برگـزار کننـد، خداشناسـی            

گفتار و کردار نیک آشنا کنند، راه سعادت جاویدان اخـری را بـه مـردم نـشان بدهنـد و                     

  .مردم را از نیتجۀ بدکرداری که بدبختی اخروی در پی دارد بیاگانند

تکلیـــف ارتـــشتاران آن اســـت کـــه جلـــو دشـــمنان کـــشور را بگیرنـــد، از مرزهـــای کـــشور   

  . ی کنند، و امنیت و آرامش را برای مردم کشور تأمین کنندپاسداری و نگهبان

و تکلیف کشاورزان آن است که زمین را با کار و فعالیت آباد کنند و برای مـردم جهـان                    

  .ثروت و خوشی و شادی بیاورند

  وران چیست؟ تکلیف پیشه: حکیم از خرد مینوی پرسید

 کـه در آن تخـصص ندارنـد         کـاری   وران آن اسـت کـه بـه         تکلیف پیـشه  : خرد مینوی گفت  

بهترین وجهی انجـام دهنـد، و         دست نزنند، و کارهائی که در آنها تخصص دارند را به          

کـسی کـه کـاری انجـام      . دهند مـزد درخـور دریافـت کننـد          در قبال کارهائی که انجام می     

. مانـد   ثمـر مـی     کنـد و کـارش بـی        دهد که در آن تخـصص نـدارد آن کـار را خـراب مـی                 می

شایـستگی انجـام دهـد کـارش      توانـد بـه   دهد چونکه نمی  که انجام میچنین کسی کاری 

  ١.مثابۀ نوعی گناهکاری است به

دربارۀ رعایت امور کشاورزان و روستانـشینان ازجانـب دولـت، و اقـداماتی کـه بـرای آنهـا          

تبــِع آن  حــد اکثــر ممکــن رونــق بگیــرد و درآمــدهای کــشور و بــه گرفــت تــا کــشاورزی بــه انجــام مــی

» هِـسپارم نـسک   «و  » سکادم نسک «ویژه    بهی مالیاتی دورت باال برود نیز در اوستا         درآمدها

ئـی از قـوانین مربـوط بـه ایـن       کـرد نیـز مجموعـه       در نسک هـشتِم دیـن     . تفصیل سخن رفته است     به

کشاورزی و دامداری و باال بردن محـصوالت از دسـتورات اکیـد            رونق دادن به  . مورد آمده است  

لــذا آثــاری کــه هنــوز . دیــده کــه دســتور دیــن را اجــرا کنــد خــود را مجبــور مــیدیــن بــوده، و دولــت 

دهد که دولت تا چـه انـدازه بـه اصـالح          بقایایش برای ما در زمینهای کشور مانده است نشان می         

هــای  داده و گــسترش شــبکه  زمینهــای کــشاورزی و همچنــین مواظبــت از چراگاههــا اهمیــت مــی   

هــای   آبِ رودخانــه بنــد و نظــارت بــر جریــان درســتِ ســد و آبو ) قنــات(آبیــاری بــا اینجــاد کَهــن 

دربـارۀ قـوانین نـاظر     . دانـسته اسـت     اندکی که در کشور وجود داشته را وظیفۀ حتمی خودش می          

هـای شـهری و گـسترش صـنایع و بازرگـانی نیـز کـافی اسـت بـدانیم کـه قـانون                        هـا و حرفـه      بر پیـشه  

عبـارت   به. ران سرباز در اختیار ارتش بگذارند وران و صنعتگ    ساسانی مقرر نکرده بود که پیشه     

حتـی در زمـان جنـگ و دفـاع از      وران و بازرگانان از خدمت سـربازی          دیگر، صنعتگران و پیشه   
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دنبـال داشـته    همۀ اینها رفاه عامه را بـه      . معاف بودند  مرزهای کشور در برابر متجاوزانِ بیگانه     

  . ترین مردم جهان کرده بوده است ا مرفهو ایران را ثروتمندترین کشور جهان و ایرانی ر

ولـی همــین نظـام، هرچنــد کــه در مقایـسه بــا دیگـر کــشورهای جهــان از جملـه در مقایــسه بــا      

زمان مزدک و قباد که ایران در اثر برخورداری از  برای کشور روم بسیار پیشرفته هم بوده است،

یک نظـام    رشد رسیده بود و نیاز بهمرحلۀ باالئی از  هائی به   ثبات و سازندگی چندقرنه، در جنبه     

 طبیعـی و الزم و  .کارآمـد باشـد  کـه  توانـست   دیگـر نمـی  اجتماعی متناسب با این مرحله داشـت،   

اندیـشان ایرانـی درصـدد باشـند کـه در نظـام اجتمـاعی کـشور اصـالحاتی                    شایسته بـود کـه روشـن      

ظـام اجتمـاعی ایـران یـک        ازآنجا که ن  . ها و فرسودگیها را برطرف سازند       ایجاد کنند و نارسایی   

بایــست کــه از راه نــوآوری و    نظــام مبتنــی بــر دیــن بــود، هرگونــه اصــالح مــورد نظــر را نیــز مــی          

دستکاری در احکام دینی و اصالح آنها انجام گیـرد، و ایـن کـاری بـود کـه بایـد توسـط متولیـان                 

  . شد دین انجام می

بــود کــه در هــیچ جــای تــا زمــان شــاهقباد یــک طبقــۀ متوســط شــهری در ایــران شــکل گرفتــه  

یافتۀ روستایی شکل گرفتـه بـود کـه           عالوه یک طبقۀ متوسط و رفاه       به. شد  دیگر جهان دیده نمی   

همـین دو  . یابی به حقوق واقعی خویش و برچیده کردن نظـام کهنـۀ موجـود بـود               در تالش دست  

آسـتانۀ  ایران در زمـان سـلطنت قبـاد در        . طبقه بودند که فعاالنه در نهضت مزدک شرکت کردند        

دسـت گرفـت کـه        یک تحول عظیم اجتماعی بود، و رهبری این جنبش را مـزدک پـور بامـداد بـه                 

  .خود از فقهای بلندپایۀ کشور بود

هـای گونـاگونِ    هـای فقیهـان در دوره   گونه که اکنون احکام فقه اسـالمی کـه از سـاخته      همان

از آنجــا کــه قــوانین و  نیــز زمــان  دهنــد، در آن تــاریخ اســالم اســت را بــه خــدا و پیــامبر نــسبت مــی   

تلقـی  ) احکـام فقهـی  ( قـوانین شـرعی   کـه در زنـد اوسـتای ساسـانی آمـده بـود           سنتهای اجتماعی   

دادند، هرگونه تردید دربارۀ عملکـرد   خدا نسبت می زرتشت و از راه او به   را به   شد و وضع آن     می

مثابـۀ    رفـتن احکـام فقهـی بـه    آورد، و زیرسؤال    دنبال می    را به    فقه رسمی تردید در دین مزدایَسنە     

نوبــۀ خــود زمینــۀ دور شــدن روشــنفکران و  بــه البتــهایــن امــر . زیرســؤال رفــتن تعــالیم دیــن بــود

دیـن رسـمی و تالشـشان بـرای یـافتن راهـی نـوین در جهـت متحـول کـردن                      احکام  دردشناسان از   

تی اساطیر ایرانیان   قوانین و ح   گران مسیحی از احکام و      انتقاداتی که تبلیغ  . دین را فراهم آورد   

ناپذیر  پراکندند، در بسیاری موارد دفاع کردند و شبهاتی که دربارۀ عقائد دینی ایرانیان می      می

، هرچند که خودِ مسیحیان غـرق در توهمـات و خرافـات بـسیار کهـن بودنـد و خودشـان                      نمود  می

دادنـد احکـامی در      شان که به موسا و خدای موسا نسبت مـی           دانستند؛ و احکام کتاب دینی      نمی
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   .ستیز بود مجموعِ خویش انسان

اندیشان   فقهی بر روشن   ۀشد   فرسوده احکامِ  بسیاری از  بیهوده بودن و دست و پاگیر بودنِ      

کـه در اندیـشۀ تحـول       محافـل دینـی کـسانی      شاید بسیار بودند در   . قابل درک بود    آشکار و  کشور

 پور بامـداد مزدک . شدۀ آن بودند ی یا کهنههای غیر زرتشت دین و پالودنش از پیرایه  بخشیدن به 

و رهبر این جریان شد و پرچم بازگشت به تعالیم اصلی زرتـشت         گونه عناصر     بارزترین چهرۀ این  

  .را برافراشت

عنـوان یـک جریـان      خـود را بـه  تـا  کمک کـرد  گرای مغان اصالحطیف مترقی و  عاملی که به 

 چنـان شـدید     درازمـدت قحطـی   ایـن   . ز بود  دوران فیرو  سالۀ  خشکسالی هفت مردمی مطرح سازد    

مـردم کـشور را از پـرداختن مالیاتهـا معـاف      مراکز حکومتی دستور دهـد   بود که شاه مجبور شد به  

هـا توزیـع    انبارها را میان توده ی موجود در خواربارها زدگانْ  و برای نجات جان قحطی     بدارند،

ور فرسـتاد، تهدیـد کـرد کـه چنانچـه       او طی فرمانی کتبی که به مراکز قدرت در سراسر کش   .کنند

شنیده شود کسی در شهر یا روستائی در اثر گرسنگی تلف شـده اسـت همـۀ مـسئوالن آن شـهر یـا          

سـبب عنایـاتی     گوینـد کـه بـه       آمیزی مـی    روستا را مورد مجازات قرار خواهد داد؛ و روایات گزافه         

   ١.خوره از گرسنگی مردنفر در اردشیر مردم داشت در این دورانِ سخت فقط یک که فیروز به

طلبــان دنیــاخواه همیــشه و در هــر زمــانی منــافع خــویش را برجــان مــردم    از آنجــا کــه قــدرت

زدگان کـرده    قحطی کمک به   توان پذیرفت که مراکز قدرت تظاهر به        دهند، گرچه می    ترجیح می 

دارد چون قحطی شدت یافـت احتمـال         باشند، این امر در هر زمانی بسیار اندک خواهد بود، و          

کـار اجـرای فرمـان قبـاد بـا اسـتفاده از قـوۀ قهریـه شـده                 دوسـت دسـت بـه        انسان  مغان که بخشی از  

در چنـین  . گرسـنگان کمـک کننـد      بینوایـان و    باشند و خواربارداران را مجبور کرده باشند که بـه         

 شوند و محبوبیت ها مطرح می کنند در میان توده  که آشکارا از مردم حمایت میفقیهانیحالتی 

  . یابد می و راهشان مقبولیت سخنیابند و  می

 یک جریان مردمی مطرح بوده و شخصیتش همچون رهبرمزدک از زمان فیروز    که  چه بسا   

 برای همگان شناخته شده بوده است؛ و شاید آن شخص منفور بزرگان و زورمندان کـشور کـه از              

ایـن جریـان   رهبـر  ، انـد  نام دادهدک   و او را معلم مز      کرده یادو اهل فسا     نام زرتشت خورگان     با او

آمده کـه آذربـاد     » اندرزنامۀ آذرباد مهراِسپند  «در کتابچۀ موسوم به     . در دوران فیروز بوده است    

پسری که ازآنِ خودش باشـد نداشـت، و پـس از مـدتها کـه               ) مؤبدان مؤبد شاپور دوم   (مهر اسپند   

ین پسر را زرتشت نهاد تا از نام زرتـشت          او داد، و او نام ا       به درگاه ایزدان دعا کرد خدا پسری به       
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آیــا ایــن زرتــشت خورگــان پــسر آذربــاد مهراِســپند و پــروردۀ او نبــوده اســت؟ آیــا    . برکــت بگیــرد

اش را کــه در جــای خــود خوانــدیم بــرای ایــن پــسرش ننوشــته بــوده    آذربــاد مهراســپند اندرزنامــه

مِغ «ت که بعدها او را یک       است؟ آیا معلم مزدک همین زرتشت پسر آذرباد مهراسپند نبوده اس          

  اند؟ نامیده» مسلک اباحی

  تعالیم مزدک. ۴

ــاریخ  شــواهد و آنچــه مــسلم اســت و   ــا روی کــار  نــشانگر آن اســت  یدالیــل ت آمــدن   آنکــه ب

 عنـوانی  هـر  بـه  یـک جریـان نیرومنـد بـود و مـزدک      رهبری مزدک اصالحی بهشاهقباد جریان   

ویـژه نـزد شـاهقباد از نفـوذ           دربـار ایـران بـه     شـمار رفـت و در          بـه  دینـی  منـصب    مقتدرترینصاحب  

اعـم از   میـل نبـود کـه از نفـوذ مراکـز قـدرت سـنتی کـشور                   شـاهقباد بـی   .  برخوردار گردید  بسیار

از میـان  . یتی همچـون شـاپور دوم نـشان بدهـد       صخویشتن را شخـ   بکاهد و    سپهداران و مؤبدان  

هــای  ه تثبیــت و تحکــیم پایــه او در راگــام نخــستینســوخرا ســپس شــاپور مهــران  برداشــتن زرمهــر

مردمدوست و اوکه شاهی عدالتخواه .  بودهای اصالحیش عملی کردن اجرای برنامه قدرتش و 

 کـشور مـورد حمایـت       دینـی  شخـصیت    نیرومنـدترین  عنوان  بهبود از مزدک پشتیبانی کرد و او را         

بـا حمـایتی   مـزدک موفـق شـد    . طلبانه بازگذاشـت  انجام اقدامات اصالح دررا  شدست قرارداد و 

 دنبال کند، و بـا اسـتفاده از          از راه قانون   های اصالحیش را    عمل آورد برنامه    قباد از او به   شاهکه  

  .دحرکت درآور پسند به عدالتی همه  مردم کشور را در راه دستیابی بهفرمانهای شاهنشاه

 کــه پــذیرفتتــوان  مــی.  نیــستجــدالطلــب بــود جــای  در اینکــه مــزدک یــک مؤبــد اصــالح 

ر تاریخ ایران از د. اند کرده و در پشت سرش بوده      ازآراء و عقائد او حمایت می      مغانی از   اقشار

 هایرهبری یکی از اعضای خانـدان   دیرباز تا امروز هرگونه اقدامات اصالحی انجام گرفته یا به         

 هــیچ حرکتــی حــوزه ایــن دو  بیــرونِدر.  دینــی بلندپایــه و متنفــذحــاکم بــوده یــا یکــی از رهبــران  

علـت ایـن امـر نیـز آن بـوده      . ته از حمایت شایسته برخوردار شود و در جامعه مطرح گـردد     نتوانس

مطـاع  پـاک و  طبقه در طول تاریخ ایران در جامعه با تلقینهایشان خود را تنها ذاتهـای      که این دو  

هـا چنـین جـا افتـاده اسـت کـه هرکـاری انجـام          انـد و در وجـدان جمعـی تـوده       مردم معرفی کـرده     به

تـوان    تأکیـد مـی     بـه . اسـت  »جـائی بنـد     شـان بـه     ریـشه « کـه    انجـام شـود   دست کـسانی      ید به بگیرد با 

 بـه انـد     هـای مـردم در آن شـرکت داشـته           گفت کـه همـۀ حرکتهـای اصـالحی تـاریخ ایـران کـه تـوده                

گـــرا و حتـــی  انـــدیش و انتقـــادگر و تحـــول  روشـــنفقیهـــانرهبـــری یـــا بـــا شـــرکت یـــک بخـــش از  

 است کـه در   فقیهانشناس   اندیش و زمان     همان بخش روشن    این . است گرفتهزده انجام    عصیان
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فتـوای   کار بـه   در آغاز  البتهپا خاسته و       دینی به  شدۀ   کهنه زمان خود برضد برخی از ارزشهای     

 اجتمـاعی ایــران در  جنبـشهای کـدام از   علـت اینکـه هـیچ   .  زمـان تکفیـر شـده اسـت    انگرایـ  سـنت 

 برسد را نیز باید در همـین امـر جـستجو     رهبرانشۀ مطلوبِنتیج بهکه طول تاریخ نتوانسته است   

هـا    در امر هـدایت تـوده  انحکم تجربۀ طویلش    و به  انحکم ماهیت خاصش     سنتگرا به  فقیهان. کرد

در سوارشـدن بـر مـوج    بـسیار زیـادی   است مهارت خودشان  همان سمتی که برآورندۀ خواست        به

افتـد، از    راه مـی     آگـاه بـه    فقیهـان  از   رهبری یا پشتیبانی بخشی     وقتی نهضتی به  . دناجتماعی دار 

د، خـواه و نـاخواه      نهای عامی دار     توده و هدایت سازماندهی    در بسیاری  قدرتِ فقیهانآنجا که   

خـواه را از دیگـران جـدا          مـردم  که فقیهـان  توانند     نمی عوام. دنیاب  تقدسی دوباره می   فقیهانکل  

را از دســت  وان ســرکوب آن ســنتگرا قــدرت مهــار حرکــت اجتمــاعی و تــ     فقیهــانوقتــی . کننــد

 از امتیـازات کـه   هرچـه د تـا  نـ کن د، در جریان این حرکت بصدد فرصـت نشـسته سـکوت مـی      نبده

د و حرکـت  نشـو  مـوج سـوار مـی    سـپس در شـرایط مـساعد بـر       ؛  نـد ن مانده است را حفـظ ک      انبرایش

ده کـر    را حفـظ مـی     شان بـوده و امتیازاتـ     خودشـان  کـه خواسـت      راننـد   مـی  سـوئی همان    هارا به   توده

همـین علـت هـم بـوده کـه همـۀ حرکتهـای اجتمـاعی ایـران در طـول تـاریخ پـس از یـک                              بـه . است

شـده کـه      همـان سـمتی هـدایت مـی         افتـاده و دوبـاره بـه       گرا مـی    سنت فقیهاندست    پیروزی اولیه به  

  .شده است ها نمی ئی از آن عائد توده برآورندۀ خواست طبقات مسلط سنتی بوده و نتیجه

اند، تعالیم دین      بوده »چسپ دین«که همیشه بخش اعظم مردمش عامی و        در جامعۀ ایران    

انـد بردارنـد    خواسـته  قدمی که می کرده بوده که مردم همیشه هر ها را مهار    چنان روح و فکر توده    

آنچـه فقیهـانْ   آخرتـشان را فـدای    معصیت نیفتنـد و  اند تا به  داشته  طبق یک حساب دقیقی برمی    

 فقیهــانایــن چیــزی بــود کــه .  نکننــدانــد  نــام داده و زودگــذر»انیدنیــای فــ« و »ســرای ســپنجی«

 و عــوام را از قربــانی کــردن نــدکرد عــوام مــردم تلقــین مــی همیــشه و در همــه روز از فــراز منبرهــا بــه

عـوامِ گرفتـار    . ندداشـت    برحـذر مـی    ۀ دنیـایی  بهای خوشی زودگـذر و فناشـوند        آخرت جاویدان به  

چیز خود را بدهند و فرجام سعادتمند جاویدان را بـرای    همهاند که   چنین تلقینهائی حاضر بوده   

  یکـی را برگزیننـد، آخـرت را بـر          هرجا که قـرار بـوده میـان دنیـا وآخـرت            و. خودشان تأمین کنند  

 از زنــدگی ئــی کــه چنــین بینــشی   در جامعــه.انــد گذشــته داده و از خیــر دنیــا مــی  دنیــا تــرجیح مــی 

هـا را   دنبال خود بکشانند که فریبـاترین وعـده       ها را به    هتوانند تود    دارد فقط رهبرانی می    خویش

آنها را با دالئل و براهین شرعی متقاعد سازند که راه ایشان تنها راهی است که                 آنها بدهند و    به

 جامعۀ ایرانی دوران قباد  .شود  سوی بهشت جاوید رهنمون می      بهموجب خشنودی خدا است و      

  . باشدٰىستثنیتوانست از این امر م و مزدک نیز نمی
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 بـود کـه سـخن از خـدا و           فقیـه او یـک    . ئـی نیـاورده بـود        فکر تازه و ناشناخته    چندانمزدک  

و او تعالیم زرتشت را تفـسیر    . گفت مبتنی بر متون رائج دینی بود        گفت، و هرچه می     زرتشت می 

 او  ل و تأویـ   نهاد؛ ولـی تفـسیر      مردم می فراروی  کرد و راه رستگاری دنیوی و اخروی را           میتأویل  

هـای    دوش تـوده   بار ستمها را از    ئی بود که بخشی از      گونه  رسمی متفاوت بود، و به     با تفسیر دینِ  

  .کرد داشت و نوعی عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می محروم برمی

 نخـست آنکـه   :مزدک بر روی دو نقطـۀ حـساس انگـشت نهـاد و نهـضتش را بـرآن بنـا کـرد          

فرسـتد تـا همـۀ     جهـان مـی   دگان خداینـد؛ خـدا نعمتهـایش را بـه      خدا اسـت و مـردم بنـ        جهان ازآنِ 

فرسـتد و برکـوه       گونه که باران را می      خدا همان . بندگانش بدون امتیازی از آن برخوردار گردند      

بـدون توجـه بـه    بـرای همـۀ بنـدگانش    را ریـزد، نعمتهـایش     زار می   دره و کشتزار و شوره     و دشت و  

طــور متــساوی از ایــن  خواهــد کــه همــه بــه  چنــین مــی تد وفرســ  مــیعقیــده و مــرام و فکــر و عملــشان 

ها و زمین را خدا برای        آب باران و رودخانه و هوا و درخت و بوته و دانه           . ندشومند    نعمتها بهره 

انحـصار    فریبـی، برخـی از ایـن نعمتهـا را بـه              بـا اعمـال زور و مـردم        کسانیاگر  . همه آفریده است  

اند، کارشان خـالف ارادۀ خـدا اسـت و بایـد               محروم کرده  خودشان درآورده و دیگران را از آنها      

رویهــا و زورگوییهــا را  انــدیش اســت کــه جلــو زیــاده  نیــکانــسانهای؛ و بــر شــود جلــوگیریاز آن 

شان هم مردم را در محرومیت نگاه دارند و هم خدا   با ستمگریزورمندانبگیرند و نگذارند که 

خـود آنهـا      سـتم آنهـا کـاری بـود کـه سـودش هـم بـه               جلـوگیری از    . بدارندرا از خودشان ناخشنود     

شـد وآنهـا را     مانع ادامۀ گناهکاریهای آنهـا مـی  سوئیهای محروم؛ زیرا از  توده  رسید و هم به     می

نیکوکاری روی آورند تا خدا را خـشنود سـازند و فرجامـشان نیکـو گـردد؛ و            کرد که به    مجبور می 

این اصـل   . شدند  نعمتهای خدادادی برخوردار می    آمدند و از    زیر بار ستم بیرون می     هم مردم از  

داد کـه   ناپذیری و مبارزه با ستم ریشه در تعالیم زرتشت داشت و همان اصلی را تـشکیل مـی                ستم

در گفتـار زرتـشت دیـدیم کـه او     . نامیم و با آن آشنا هـستیم   می»امر معروف و نهی منکر«را    ما آن 

. ست و مبارزه با ستم تکلیـفِ اساسـی انـسان اسـت            پذیری گناه ا    تأکید کرده بود که هرگونه ستم     

  :نویسد  میاختصار  بهطبری

خدا ارزاق را برای آن قرار داده است تـا بنـدگانش آن را          «: گفتند  مزدک و یارانش می   

تعادل در میان خودشان تقسیم کنند؛ ولی مردم دربارۀ آن به یکدیگر سـتم                همدالنه و به  

خواهنـــد ارزاق را از ثروتمنـــدان بگیرنـــد و بـــه   آنهـــا ادعـــا کردنـــد کـــه مـــی » .انـــد کـــرده

کسانی که کمتر دارند بدهنـد؛   نوایان بدهند و از کسانی که بیشتر دارند بگیرند و به   بی

زیرا کسی که مال و زن و متاعی بـیش از حـِد نیـازش در اختیـار دارد او در داشـتن اینهـا           
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  . تر از دیگران نیست شایسته

یــت شــمردند و از مــزدک و یــارانش حمایــت کــرده آنهــا را  پایــه ایــن امــر را غن مــردم دون

شدند و بر خانـه   ها می مورد پیروی قرار دادند؛ و کارشان چنان باال گرفت که وارد خانه          

انداختند، و او توان دفاع از خودش دربرابـر آنهـا را        و مال و زنان صاحبخانه چنگ می      

او تـشر زدنـد کـه برکنـارش           و بـه  آنهـا کارشـان را درنظـر قبـاد زیبـا جلـوه دادنـد                . نداشت

  ١.خواهند کرد 

اگر بخش آخر این نوشته که تکرار اتهامهای مشابه از جانب حکومتگران به مخالفانشان     

گفته که هرچه خدا آفریده بـرای همـۀ مـردم روی     بینیم که مزدک می    است را نادیده بگیریم، می    

 و فریـب و زور مـال بـسیار و زنـان      زمین است و کـسی حـق نـدارد کـه بـا اسـتفاده از مقـام و مکنـت                    

متعــدد را در انحــصار خــودش بگیــرد و مــردم را از حقــوقی کــه خــدا برایــشان مقــرر کــرده اســت      

اینها تکرار سخنان زرتشت در گاتە بود، و در جای خود دیدیم که مبـارزۀ لفظـِی          . محروم بدارد 

  . ارطلبیهای آنها بودها و گرهماها برسر همین انحص ها و کرپنها و اوسیج زرتشت با کاوے

 را هـم مـرد آفریـده اسـت و هـم      انـسانها گفـت خـدا     دومین اصل تعالیم مزدک آن بود که می       

کـرد    ئی را مطرح می     در اینجا بود که مزدک مسئله     .  در پیشگاه خدا تفاوتی ندارند     دوزن؛ و این    

فقـه اوسـتای   . د زن بـو اسـتقالل کامـل  آن موضوع  روز بسیار مترقی بود؛ و که برای همۀ دنیای آن   

 مـالیش چنـدین زن   تـوان  بـه بـا توجـه   کـه   مجـاز بـود   مـرد دانـست و    را مشروع می  چندزنیساسانی  

 زنان در جامعه محدود بود و بیش از مردان نبود، طبیعی بود که در چنین شماراما چون . بگیرد

و  درآمــدهای نــاچیزی داشــتند از داشــتن حتــی یــک زن نیــز محــروم بماننــد کــسانی کــهوضــعیتی 

خانـۀ  از سـوی دیگـر زنـانی کـه در           .  بـرآورده نـشود    بـود شـان کـه نیـاز جنـسی          نخستین نیاز فطـری   

کمترزیباهـا   شان برسـند،  همه  به کهتوانستند که شوهرانشان نمیچونزیستند   می مردان چندزنی 

. ماندنـد  شدند و در برآوردن نیازهای جنسی محـروم مـی   ترها از دائرۀ زناشویی خارج می      نو مِس 

همـۀ زنـان    «سـتیز برخاسـت و شـعار           بـه  چنـدزنی ک که منادی زدودن محرومیتها بود بـا رسـم           مزد

 تـا زن را بـه همـان          بـود را سـرداد     »مردی فقـط یـک زن      هر» که معنای دیگرش     »برای همۀ مردان  

این نیز صورت دیگـری از      . او داده بود برگرداند     جایگاه طببیعی که آفریدگار و نظام طبیعت به       

 اگـر هـم   .ی زرتـشت بـرآن تأکیـد رفتـه بـود      مر معروف و نهی منکر بـود کـه در گـاتە    اجرای اصل ا  

هــا صــورت گرفتــه باشــد، کــه بعیــد اســت چنــین شــده  جنبــشی بــرای بیــرون کــشیدن زنــان از خانــه

ولــی از آنجــا کــه زن در  . باشــد، بــرای آزادســازیِ زنــان از دســت شــوهران چنــدزنی بــوده اســت    
                                                 

  .۴۱۹: همان ١
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 مـرد حـِقّ داشـتن بـیش از یـک را نـدارد، احتمـال آنکـه زوری                    جامعۀ ایـران پـذیرای آن نبـود کـه         

زنانی کـه در  . توان خردپذیر دانست  کار رفته باشد را نمی      برای آزادسازیِ زنان از حرمسراها به     

زور   اختیار خودشـان بـا شـوهرانِ چنـدزنی ازدواج کـرده بودنـد، نـه اینکـه بـه                     حرمسراها بودند به  

داد که قانون شرعی را  آنها اجازه نمی دین نیز به. رآورده باشندآنها را به ازدواج این شوهران د

 و   وضـعیتی ادامـه یابـد؛      جامعـه یـاد بدهـد کـه نبایـد چنـین             خواست بـه    اما مزدک می  . نقض کنند 

توان پنداشت کـه مـزدک کـاری بـیش        نمی. بار ندهند   زنان یاد بدهد که تن به این وضع خفت          به

انــد کــه او بــا  ویــژۀ کــه همــۀ گزارشــهای مخالفــانش تأکیــد کــرده  ؛ بــهاز تبلیــغ و تبلیــغ کــرده باشــد 

   .هرگونه خشونتی مخالف بود

 و نهـضت او بـرای تحقـق بخـشیدن       ،قـرار داشـت    محور تعالیم مزدک بر روی ایـن دونقطـه        

را تأمین کند و محرمیـت را       )  و مال  زن (»زن و خواسته  «عدالتی بود که برخورداری همگان از         به

ابــن اثیــر  . حمایــت از حیوانــات نیــز بخــش دیگــری از تعــالیم مــزدک بــود    . جامعــه برانــدازد  از

  :نویسد می

در مواردی از آنچه زرتشت آورده بـود پیـروی کـرد و در مـواردی چیزهـائی بـر                   ] مزدک[

ــا از آن کاســت   او حرامهــا و ناشایــستها را حــالل کــرد، و مــردم را در مــال و     . آن افــزود ی

و . ار داد تـا کـسی بـیش از دیگـری نداشـته باشـد            ملک و زن و کلفت و نوکر متساوی قـر         

مـزدک زنِ   . سر و پـا بـسیار شـدند و شمارشـان بـه دههـا هـزار رسـید                    پیروانش از مردم بی   

 خـوراکِ بـرای   : گفـت  و ذبح حیوان را تحریم کرد و      … داد،  آن می   گرفت و به    این را می  

ل تخـم و شـیر و       مثـ آیـد     رویـد و آنچـه از جـسم حیـوان بیـرون مـی               بشر، آنچه از زمین می    

  ١.کند کفایت می کره و پنیر

 ابـاحی بـود و    نـه منـادی مـرامِ   مزدک کردند شایعبرخالف آنچه مخالفان سنتی مزدک      اما  

او منـادی عـدالت اجتمــاعی   . نـه مـذهب اشـتراکی داشــت و نـه قیـام او یــک قیـام ضـد دینـی بــود        

 کوشـید ارادۀ خـدا       که می  داری خداشناس و دردشناس بود      او دین . مبتنی بر تعالیم زرتشت بود    

سر و پا  مردم بی« پیروانش نیز صِرفاً . را بگشایدانساند و راه سعادت اجرا درآور را در جهان به

انــدیش  نبودنــد، بلکــه بخــش بزرگــی از پیــروانش از مغــان و اشــرافِ روشــن» اصــل و نــسب و بــی

 مـوفقیتی  .بـسیاری داشـت  بودند، و در درون دربار ساسانی نیز عالوه بـر خـودِ شـاهقباد پیـروان             

دست آورد    زرتشتی و روشنفکران خاندانهای اشرافی به       فقهای هائی از    در جلب الیه   مزدککه  

ارادۀ «طـور حـتم گفتـار و رفتـارش را بـا میـزان              او بـه  .  بـود  داری  شهرتِ او به تقوا و دیـن      ناشی از   
                                                 

  .۴۱۳/ ۱ :ابن اثیر ١
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 که خواست خـدا را در  همان راهی هدایت کند سنجید و برآن بود که بندگان خدا را به     می »خدا

  .انجامد می اخروی  دنیوی وسعادت راه به دید و معتقد بود که در پیش گرفتن آن آن نهفته می

 جهانی بـود و هـم   هم سعادت این مثل زرتشت تفکر مزدک  بشر در  زندگیهدف غایی   

. ســازدتوانــست در ایــن جهــان فــراهم  ســعادت جاویــدان اخــروی بــود کــه وســائلش را انــسان مــی 

 که با زهد و دنیاستیزی و دوری از لذتهای مادی و ندپنداشت که میو مسیحیان  مانویانخالف بر

ــ مهــار زدن بــر نیازهــای جنــسی و ســختی   رســید؛ در بــه بهــشتتــوان  چــشی مــی شی و محرومیــتکَ

از نعمتها وسیلۀ پیمـودن راه کمـال   وری  بهرهتفکر مزدک برآوردن امیال نفسانی و شادزیستن و   

دربـارۀ  ) کالسـیک (با مطالعۀ همین مقـدار از مـسائلی کـه در متـون سـنتی                . شد   می دانستهروحی  

 انـسان را    شـویم کـه او عقیـده داشـت کـه فقـر و محرومیـت                 ما متوجـه مـی    است   آمدهعقائد مزدک   

گردد؛ لذا باید وسائلی انگیختـه        کشاند و برآوردن نیازهای فطری سبب صالح او می          فساد می   به

شــان را بــرآورده ســازند؛ و درعــین حــال بایــد مــانع     اننــد نیازهــای فطــری شــود تــا همــۀ مــردم بتو  

فقــر و  روی آزمنــدان شــد تــا زن و مــال را در انحــصار خودشــان درنیاورنــد و دیگــران را در    زیــاده

ئی هم نبود، بلکـه تـالش لفظـی و اقنـاعی               نهضت مزدک شورش توده    ١.محرومیت نگاه ندارند  

  :نویسد شهرستانی می.  به ذهن مردم جامعه بودبرای سرایت دادن فکر عدالتِ حقیقی

 اکثــر چــون  وداشــت؛ بــازمیکــشی  ینــه ک و ســتیز واخــتالف و درگیــری مــردم را ازمــزدک 

؛ و  و امـوال را مبـاح دانـست        را حـالل    زنـان  او افتـاده بـود   مـال اتفـاق      سـبب زن و     اینها بـه  

د او اسـتفاده از زن  شریک بودنچراگاه  آتش و  آب وگونه که مردم درا استفاده از      همان

  ٢.و مال را نیز برای مردم مشترک قرار داد

  :فردوسی دربارۀ مزدک چنین نوشته است

ــرد   ــی مــــــ ــد یکــــــ ــام  بیامــــــ ــزدک بنــــــ   مــــــ

  فـــــروش یـــــه مـــــردی و دانـــــش گـــــران مـــــا

  دوبــــــتــــــوانگر  وک اهمــــــی گفــــــت هــــــر

  فـــــــزود بـــــــر نبایـــــــد کـــــــه باشـــــــد کـــــــسی

ــه      ــد بـ ــه باشـ ــد کـ ــت بایـ ــان راسـ ــز جهـ   چیـ

ــ نــــــــه و چیــــــــز زن و خــــــــا   ستبخشیدنیــــــ

  دیـــن پـــاک  تـــامـــن ایـــن را کـــنم راســـت    

کـــــــام ســـــــخنگوی بـــــــا دانـــــــش و رای و

ــدو ــاد دالور بـــــــــــــ داد گـــــــــــــــوش قبـــــــــــــ

دوبـــــــابـــــــر  بـــــــر تهـــــــی دســـــــت بـــــــا او  

درویــــــش پــــــود تــــــار ود وبــــــنگــــــر  تــــــوا

نیــــــز ونــــــی تــــــوانگر چــــــرا جــــــست  فــــــز

ــوانگر    ــا تـ ــی دســـت کـــس بـ ــست تهـ یکیـ

ــد   ــدا بلنـــــ ــژه پیـــــ ــود ویـــــ ــاک شـــــ از مغـــــ

                                                 
  .باره آوردیم  طبری را در ایننوشتۀپیشتر  ١
  .۲۷۶ :شهرستانی ٢
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ــر    ــ یــن دیــن  اهــر آن کــس کــه او جــز ب بدو  

  یکـــــــی د هـــــــرک درویـــــــش بـــــــا او  ببـــــــ

  بــــــدان یــــــن بــــــستدی چیــــــز و دادی   ااز

  قبـــــــاد  در دیـــــــن او شـــــــد،چــــــو بـــــــشنید 

ــر دســــــت  ــشاند بــــ ــاه بنــــ   راســــــت ورا شــــ

  بــــود  او شــــد آن کــــس کــــه درویــــش   بــــِر

ــد   ــازه شــــ ــان تــــ ــرد جهــــ ــه گــــ ــن او بــــ دیــــ

  

دونفـــــــــرین بـــــــــ شنز مـــــــــاز یـــــــــزدان و 

ــر    ــد اگــــــ ــرد بودنــــــ ــر مــــــ ــودکی اگــــــ کــــــ

ــر ــا و فــــ ــده  مــــ ــخنازنــــ ــردان  آن ســــ بخــــ

بــــــــود شــــــــاد  بــــــــه گفتــــــــار اوز گیتــــــــی

ــ   ــه مــ ــشگر کــ ــد ؤندانــــست لــ کجاســــت بــ

بــــود شــــش خــــویش و گــــر نــــانش از کــــو

ــا ــیِن ستن کـــــــسیســـــــت جـــــــ ر نیـــــ   اوکـــــ

  

معتقد بود که انسان ذاتـاً خیرگـرا و شرسـتیز اسـت؛ زیـرا فطـرت او                   مثل زرتشت مزدک  

 از فطـرتش  ولـی آز انـسان را  . ی اسـت اندیـش   و نیک گرایی و راه کمال او خیر     ،کمال دارد   میل به 

شود که آز در کالبد انسان النه  آنچه سبب می . کشاند  راه شر و بدی می      سازد و او را به      بیگانه می 

طور متعادل برآورده شود      اگر نیاز مادی بشر به    . کند و او را بفریبد محرومیت او از نعمتها است         

قـدرت    دسـتیابی بـه  آوری مـال و  جمعدر حرص . انسان نزدیک شود تواند به گاه دیو آز نمی   هیچ

دروغ، . کنـد   ارتکـاب رذائـل مـی       کـشاند و وادار بـه       فـساد مـی      بیشتر انسان را بـه     برای حصول مالِ  

خواری، تجاوز جنسی، گواهی ناحق، فضاوت ظالمانـه، و انـواع سـتمهای ناشـی از اینهـا                 رشوه

دیـو   بـه که حـرص بیـشتری دارنـد مبـتال            کسانی. شود  را انسان برای حصول زن و مال مرتکب می        

دیگـران شـادی را    خودشـان و هـم از   کننـد، زیـرا هـم از      دیگران ستم مـی    خودشان و   و به  آز هستند 

آرامــش را از جامعــه ســلب  آن علــت اســت کــه تجــاوزات آنهــا امنیــت و کننــد؛ و ایــن بــه ســلب مــی

محرومـان در بـیم    بیم از انتقامجویی محرومـان، و   ستمگر درشود که آزمندانِ کند و سبب می  می

شـان تحقـق نپـذیرد؛ و ایـن      گـاه آرامـش نداشـته باشـند و شـادی           و هـیچ   بِزِیَنـد تجاوز سـتمگران    ز  ا

از ایـن  . شـود  شر و فساد شده مـانع تکامـل روحـی مـی     امری است که سبب گرایش هر دوطرف به      

پذیرنــد هــردو گناهکارنــد، و بــر   کننــد و هــم آنهــا کــه ســتم مــی    هــم آنهــا کــه ســتم مــی  ،نقطــه نظــر

گرا اسـت کـه مـانع ایـن گناهکـاری شـوند؛ یعنـی هـم جلـو تجـاوز و                       حقاندیش و     نیکانسانهای  

   .ستم را بگیرند و هم بکوشند که محرومیتها را از میان ببرند

شـود رشـک      شاهقباد گفت که آنچه باعث فساد انسان مـی          نویسد که مزدک به     فردوسی می 

بـرای کـسب مـال دنیـا اسـت و      و کین و خشم و نیاز و آز است؛ و سـبب و باعـث همـۀ اینهـا تـالش                  

تساوی تقسیم کرد ایـن پـنج دیـو از     اگر بتوان که زن و مال را در میان مردم به          . دست آوردنِ زن    به

  :رستگاری خواهد رسید و دین خدایی استوار خواهد ماند میان برخواهد خواست و انسان به
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ــ ــز بپیچانــــــــ ــنج چیــــــــ ــتی پــــــــ   د از راســــــــ

ــاز   اکجــا رشــگ و کــین     ســت و خــشم و نی

  یـــن پـــنج دیـــو ان چیـــره باشـــی بـــرتـــو چـــو

  ســــته ایــــن پــــنج مــــا را زن و خواســــت  ااز

ــو ــان   زن و خـــــ ــدر میـــــ ــد انـــــ ــته باشـــــ   اســـــ

  د رشــــــگ و آز و نیــــــازیــــــن دو بــــــو اکــــــز

ــردان    ــر بخــــــ ــد ســــــ ــو پیچــــــ   همــــــــی دیــــــ

  

ــر   ــا بـــ ــه دانـــ ــز    اکـــ ــزود نیـــ ــنج نفـــ ــن پـــ یـــ

ــ    ــردد بـــ ــه گـــ ــنجم کـــ ــه پـــ ــره آزر ابـــ و چیـــ

پدیـــــــــد آیـــــــــدت راه گیهـــــــــان خـــــــــدیو

ــت    ــان کاسـ ــی در جهـ ــن بهـ ــه دیـ ــته اکـ سـ

ــواهی زیــــــان     ــن بهــــــی را نخــــ ــو دیــــ چــــ

کــــه بــــا خــــشم و کــــین انــــدر آیــــد بــــه راز 

  ببایـــــــد نهـــــــاد ایـــــــن دو انـــــــدر میـــــــان    

  

کردِن جامعه بر دوشش نهاده  شـده اسـت در    شاه که تکلیف و مسئولیِت بزرگ خوشبخت        

ی زرتــشت تعریــف شــده   تعــالیم مــزدک همــان تعریــف و مشخــصات خــشتر را دارد کــه در گــاتە    

 ازعهــدۀ انــسانهای پــذیری ۀ ممانعــت از ســتمگری و ســتم وظیفــکــه چون ،نظــر مــزدک بــه. اســت

شاه مـسئول تـأمین    .کند آید وجود شاه و دستگاه دولتی متمرکز ضرورت پیدا می   معمولی برنمی 

چون ابزار تأمین این سـعادت را در اختیـار دارد            ند، و یسعادت بندگان خدا است که رعایای او      

کنـد و     گونه کـه خـدا جهـان را بـا حکمـت اداره مـی                همان. ده کند نحو شایسته استفا    باید از آن به   

همـه ارزانـی    ورزد و نعمتهـایش را بـه   همـه مهـر مـی        بـه   و نگرد  دیدۀ تساوی می   همۀ بندگانش با    به

دیدۀ تساوی بنگرد و همه را دوست داشته باشـد و        همۀ رعایا به    دارد؛ شاه باید در کشورش به       می

مزدک ملکوت خـدا  . نعمتهای موجود در کشور را فراهم سازدامکانات برخورداری همگان از  

گفت که هرکدام از ایـن   کرد و می هم تشبیه می را به ) بدن انسان (و ملک تن    ) کشور(و ملک شاه    

چهــار . شــود توســط چهــار نگهبــان و هفــت مجــری در حیطــۀ دوازده فلــک اداره مــی   ممالــک بــه

نیــروی ، نیــروی تــشخیص، نیــروی شــناخت( ، حافظــه، شــادی، تمییــزمفهــ: نگهبـان عبارتنــد از 

 اینهــا همــسانِ چهــار مقــام بلندپایــۀ دربــار خــسرو هــستند کــه         ).نیــروی لــذتجویی  بازشناســی،

 هفـت نیـروی اجرایـی    ). آرا بـزم (هیربد، سپهبد، رامشگر   مؤبد، هیربدان   مؤبدان: اند از   عبارت

ــد از   ــد عبارتنـ ــار ایـــن چهارنـ ــه در اختیـ ــارو : کـ ــشکار، بـ ــاالر، پیـ ــاردا ر، وسـ ــل، کـ ــشاور، رکیـ ، مـ

ایــن دوازده . کننــد انجــام وظیفــه مــی گردنــد و و ایــن هفــت نیــرو در دوازده فلــک مــی. خــدمتکار

ننـده،  شنده، زننـده، کُ   رنده، خورنده، دونده، خیزنـده، کَـ      دهنده، ستاننده، ب  : فلک عبارتند از  

کــشور مجریــان ؛ در انــد یاینهــا در ملکــوت آســمان مجریــان ارادۀ خــدا  .آینــده، رونــده، پاینــده 

  ١.ندا ؛ و درملک تن مجریان ارادۀ انساناند ارادۀ شاه
                                                 

  .۲۷۷ ۲۷۶: همان ١
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هـرکس  « أکیـد کـرد   ئی داشتند کـه او ت       کننده  این نیروها چنان در تعالیم مزدک جای تعیین       

شـود و تکـالیف    که این قوای چهارگانه و هفتگانه و دوازده گانه در او جمع باشد، خداگونه مـی       

ز ایــن نقطــه نظــر، هــر فــرد بــشری یــک جهــان کــاملی اســت کــه  ا١.»گــردد  ســاقط مــیاوشــرعی از 

عالوه هـر فـردی    به. کمال برسد خدا وجود دارد برخوردار شده به تواند از همۀ صفاتی که در     می

تِن خویش شاهِ خویش است و از استقالل کامل و مطلق برخوردار است و کلیـۀ نیروهـای الزم                    به

 این سخنی بود که زرتـشت پـانزده سـده پـیش از       .  براند را در اختیار دارد تا بر تن خویش فرمان        

درجـۀ    برخـوردار گـردد، بـه   ۀ ملکـوتی مزدک زده بود، و گفته بـود کـه هـرکس از فـضایل هفتگانـ             

   .شود میو شایستۀ همنشینی با خدا رسد و خداگونه  کمال می

ــارِ اخ (شــود آزادی ارادۀ انــسان   ناشــی مــی جنبــه از تعــالیمِ مــزدک ئــی کــه از ایــن   نتیجــه تی

شناسـد، بـا نیـروی        انسان با نیروی فهم خویش نیک و بـد را مـی           . است  و خداگونگی او   )انسان

شود کـه اشـتباه نکنـد، و چـون ذاتـاً           اش سبب می    دهد، حافظه   تمیزش خیر را از شر تشخیص می      

انــسان همــۀ وســائل تحقــق   . شــود طالــب شــادی و ســعادت اســت در جهــت تحقــق آن کوشــا مــی    

ــار داردســعادت خــویش را در   ــرد، بخــورد، بــدود،      او قــادر. اختی اســت کــه بدهــد، بــستاند، بب

پس تـصمیمگیرندۀ نهـایی در      . حیاتش ادامه دهد    شد، بزند، عمل کند، برود، و به      برخیزد، بکَ 

 نهاده و نعمتهـای هـستی    شجهان شخص انسان است که آفریدگار همۀ وسائل را در اختیار           این

 از تعــالیم مــزدک بــود کــه در آینــده اســاس و بنیــاد عرفــان  همــین جنبــه. را بــرای او آفریــده اســت

  . از درونش برخاست٢»کسی جز من خدا نیست«ایرانی را تشکیل داد؛ عرفانی که شعار 

ــه     همــانگفــت  مــزدک مــی  ــا را ب ــه کــه خــدا نعمته ــار   جهــان فرســتاده و  گون ــا را در اختی آنه

ه نیازهــای ملــک تــنش را  کوشــد کــ  فــردی مــی  گونــه کــه هــر  بنــدگانش قــرار داده اســت، و همــان  

 ایـن نیازهـا را تـأمین کنـد تـا      ملکِ خویش که کشور اسـت برآورده سازد، شاه باید بکوشد که در  

 که آب و هوا برای همگان رایگان است، زن و مال نیز برای همه رایگان باشد و همـه                    گونه  همان

وظیفــۀ اصــلی کــه  هبــســر برنــد و بــا آرامــش خیــال  شــادی بــه آنهــا دسترســی یابنــد تــا همگــان در بــه

  .  بپردازند انسان است آبادسازی جهان و شادسازیِ

                                                 
  .۲۷۷: همان ١
ال  «/گفت مستانه عیـان آن ذو فُنـون         * »ما  مننک یزدان   « آمد که    بایزید،/ با مریدان آن فقیرِ محتشم       2

 هـم در ایـن معنـا اسـت کـه      .»)کـسی جـز مـن خـدا نیـست، بیائیـد مـرا بپرسـتید              (اِله اِالّ اَنا، ها فَاعبـدون       
تـو اسـت ای بنـدۀ         بـه / هظهـوِر قـدرت و علـم و اراد        «: ئیگوید تو نسخۀ طبـق اصـل از خـدا           شبستری می 

 .»بجو از خویش هر چیزی که خواهی/ الٰهی توئی تو نسخۀ نقِش *  هسعاد صاحب
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آرزوی تحقـق آن      که مزدک در   شدنی بود   اما نه تخیلی بلکه عمل    این یک عدالت آرمانی     

 او گرچـه سـعادت جاویـدان اخـروی را نیـز مـورد               .خـاطرش نهـضت خـویش را برپـا کـرد            بود و به  

جهـانی   پرداخـت، و هـدف اول و آخـرش سـعادت ایـن            یدنیا مـ    اشاره قرار داده بود ولی بیشتر به      

  . رفت شمار می تعالیمِ او در این نقطه تحول بزرگی در دین زرتشت به. انسان بود

عنـوان یـک شخـصیت        او بـه  . تعالیم مزدک بر نیرومندترین ارزشهای اخالقی اسـتوار بـود         

کـرد کـه بایـد        شاه تلقـین مـی       به  با این تشبیه، او از سوئی      ١.کرد  خدا تشبیه می    بین، شاه را به    واقع

 بـا دیـد تـساوی بنگـرد و همـه را دوسـت       بـران و نافرمانـان    اعم از فرمان   همۀ رعایایش   مثل خدا به  

گونـه تمـایز و تفـاوتی فـراهم           داشته باشد و درصدد باشد که وسائل سعادت همگان را بدون هیچ           

از طـرف دیگـر او اطاعـت از     . زد دور سـا   انـد   شـاه  و ظلم و ستم را از بندگان خدا که رعایای            سازد

کــرد کــه خیــر و ســعادت    تلقــین مــیمــردم بــهشــمرد و   واجــب مــیگــانفرمانهــای شــاه را بــرای هم 

 راو احکــام قــانون  دولتــی اطاعــت کننــد و فرمانهــای شــاه   نهمــۀ قــوانی همگــان در آنــست کــه از 

ند و اختالف و کینه مورد اجرا بگذارند تا نظم و ثبات و امنیت در کشور برقرار بما  بهخشنودانه

  . و امکان سعادت و شادزیستِی همگانی فراهم گرددو درگیری ایجاد نشود

تـرین دولـت دینـی و برتـرین نـوع جامعـۀ            تـرین و بـادوام     توانست مستحکم   تعالیم مزدک می  

جهـانی    سـعادت ایـن  همچـون زرتـشت  مـزدک  . گـذاری کنـد    اخالقی را در تاریخ بشریت پایه     

زهد خـشک روی آورد و از نعمتهـا و لذایـذ     خواست که به  او از انسان نمی    کرد؛  بشر را مطرح می   

 تــالش و مبــارزه داد کــه بــرای حــصول ســعادت و لــذت   بلکــه آمــوزش مــی م بپوشــد؛دنیــایی چــش

موافـق سرشـت بـشر بـود، و چنـان مطـرح              دیـن مانویـان و مـسیحیان      بـرخالف    تعـالیم او  . کنند

تعالیم مـزدک   . را کرد و هم نیازهای معنوی او       رآورده می شده بود که هم نیازهای مادی بشر را ب        

یک  خود جذب کند و به جامعۀ بشری را به  بخشهای عظیمی از کهتوانست شرایط عادی می در

  .دین جهانی تبدیل شود

معتقد بـود کـه راه تکامـل انـسان فقـط از      ) پس از او آمدکه هشت سده   (مزدک مثل مولوی    

 در برابر   ش و تا انسان مورد آزمایش قرار نگیرد و قدرت مقاومت          ؛گذرد  میان مادیات دنیایی می   

خـدا    مراحل کمال را بپیماید و بـه      که  تواند    های ثروت و قدرت و لذت آزموده نشود، نمی          جاذبه

ضـد خـودش    ایـن نحـو مطـرح کـرد کـه چـون هرچیـزی بـه               این مسئله را مولوی در مثنوی بـه       . برسد

درسـت   گـردد   روی درعین برخورداری شـناخته مـی        از زیاده   نیز با پرهیز   اشود، تقو   شناخته می 

کند که دشمن و جنگی وجود داشته باشد؛ ولـی اگـر         گونه که صلح زمانی مفهوم پیدا می        همان  به
                                                 

  .۲۷۶ :شهرستانی ١
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ئی بخزد و تمـایالت   پوشی کند و در گوشه زهد بِگراید و از دنیا بگریزد و از لذایذ چشم    انسان به 

هـای مادیـات مقاومـت     تـوان فهمیـد کـه در برابـر وسوسـه       گونـه مـی      را سرکوب کنـد چـه      اش  فطری

مفاسـد    هـا قـرار داشـته باشـد و میـل بـه              اگر انسان در گرداب وسوسه    ! نشان داده و تقواپیشه است    

صـالح و نیکـی       پیدا کند و قدرت انجام بدی هم داشته باشـد و آنگـاه از فـساد اجتنـاب کنـد و بـه                      

شـود؛ و ایـن اسـت آزمـایش        نیکوکـار شـناخته مـی      صورت اسـت کـه او پرهیزگـار و          گراید، در این  

  :یابد صورت است که پاداش و کیفر اخروی مفهوم می و در این. انسان برای شناختن او

ـَ ــ   ر مکـــــــَن پــــــــر را و دل بــرکـــــــَن از اوبـــــ

ـــاد آمــــد محـــال نبـــوـدو ــــچـــون عـ   د، جهـ

ـــاشد میـــــ   ـــْود چــــون نبـــ ـــبر نبـــ ـــوـصـــ   ل تــ

  ان مــشوصی، رهبــهــین مکـــُن خــود را خــ

ـــود     ـــن نبــ ـــوا ممکـ ـــی از هــ ـــوا نهـ ــی هــ   بـ

   گـفـتـه است، پس کسبی بکن     »ـقواانِف«

ـــه آورد   ـــر چـــ ـــوا«گـ ـــلق او»انفـقــ    را مطــ

ــ    ـــود اصـ ـــاه فـرمـ ــون شـ ـــان چـ   برواـهمچـنـ

ــ ـــــلوا از بـپــس کــ    وت اســتـهـــر دام شهـ
 

ــ     رط ایـــن جهــــاد آمـــد عــــــدو   ـزآنکــــه شـ

ـــود  ـــت نبـْـــ ــنبــاش، شهــوتـــ ـــالـد امـتــــ   ــثـــ

ـــْود چـــه باشــ    ــو  دـخــصم چــون نب ـــل ت   خی

ـــزآنک ـــرو  ــ ـــوت را گـ ــست شهـ   ه عفـــت هـ

ــ غـــــازی ـــوان نمـــ یـ ـــر مــــردگان نـتـ   ودــی بـ

ـــه ــی  ـن زآنکــ   دخـــل کهــــن  بــــْود خـــــرج بـ

ــم انفـِقــــوا «هـتــــو بخــــوان کــــ   »اکـــسِـبوا ثـُ

  و روـد کــــــز آن یـــــــابی تــــــرغبـــــــتی بـایــــــ

ـــد از آن ال ــ بع ـــوا آن عفـــرفــست   ت اســتـ
 

همین اندازه از گزارشها که در تألیفات دوران عباسی دربارۀ تعالیم مزدک برای ما مانـده     

برای های مزدک  نوشته اگر چیزی از. دهد است تشابه این سخنِ مولوی با عقاید او را نشان می        

های ایـن دو  که سـخن  ببینیم و کنیم وی مقایسه سخنانها را با   این گفتهتوانستیم می بود ما مانده 

  .اند  بیرون آمده ذهنیاز یک منشأ ؛ زیرا هردواند بزرگمرد ایرانی تا چه اندازه شبیه هم

همنوعــان از حــسنات  کمــک بــه. در تعــالیم مــزدک ایثــار و فــداکاری جــای خاصــی داشــت 

        کـرد، و مهمـانی دادن و سـفرۀ خیـر کـشیدن و               توصـیه مـی    داًؤکَّـ بسیار ارجمندی بـود کـه مـزدک م

آن  ئــی بــود کــه پیــروان مــزدک بــه   ازجملــه کارهــای شایــسته،همگــانی دایــر کــردن یخوانگاههــا

  :نویسد میدربارۀ این جنبه از تعالیم مزدک چنین  ندیم  ابن. دادند پابندی شدیدی نشان می

 وری جوینـد   و خورد و نوش بهره    از لذتهای مادی     که   تعلیم داده بود  نش  پیروا  مزدک به 

نفسانی خـویش باشـند، بخورنـد و بنوشـند و بـا یکـدیگر                های  خواستهو درپی برآوردن    

چنـان باشـد کـه هرچـه       ویکـدیگر زور نگوینـد،    بـه آمد داشـته باشـند،   همکاری و رفت و   

اینهـا را   دارند اعم از اموال و زنان در میانشان مشترک باشد، و کسی نباید دسترسی بـه   



۹۲۱  ت احیای تعالیم زرتشت       بهدیِن مزدک، نهض                                 شاهنشاهی ساسانی                                       

 بودنــد، از   خیراندیــشینیکوکــاری و حــال، آنهــا معتقــد بــه  بــا ایــن .از دیگــران بــازدارد

کـسی وارد    و درد و رنج به  رساندند  نمیکس آسیب     هیچ   به کردند و   کشتن خودداری می  

، و  دیده نشده است   قومی در هیچ    که ئی دارند   شیوهنوازی    در مهمان  آنها .آوردند  نمی

دارند و هرچـه از آنـان بخواهـد           کسی را مهمان کنند هیچ چیزی را از او دریغ نمی           چون

  ١.سازند رده میبرآو

دیگــران را از  بــدترین گنــاه نــزد مــزدک آن بــود کــه کــسی ســبب درد و رنــج دیگــران شــود و 

در تعـالیم مـزدک از      انـدوزی و حـبس ثـروت          مـال رو    از ایـن  . نیازهای اولیه و فطری محروم سـازد      

 و  بـا آن مبـارزه کننـد      کـه    وظیفـه داشـتند      انـدیش   انسانهای نیک آمد، و     شمار می   گناهان کبیره به  

بـدکاریها   اندوزان شـوند تـا جلـو ادامـۀ گناهکـاری آنهـا را بگیرنـد و از            ثروتخواهی    زیادهمانع  

سعادت دنیـایی،   عقیدۀ مزدک دو عامل است برای رسیدن به قدرت در  ثروت و . بازشان دارند 

هی تبـا  جامعـه را بـه    گـردد و    شـر و فـساد مبـدل مـی          اما اگر یکی از اینها از حد اعتدال فراتر رود به          

اگـر   تواند فضیلت باشـد، و  درستی مورد استفاده واقع شود می قدرت و ثروت اگر به    . کشاند  می

کـار گرفتـه شـود     دیگران و محروم کردن دیگران از نعمتهـای خـدادادی بـه    عنوان ابزار ستم بر    به

  .رذیلت است و وظیفۀ انسانها است که با آن مبارزه کنند

رتشتی بود که درصدد برآمده بود تا تعالیم زرتشت را از امِر مسلّم آنکه مزدک یک مؤبد ز     

آموزشـهای مـزدک   .  بپاالیـد شدۀ فقه ساسـانی   و احکام فرسودهآلودگیهای مذاهب کهن ایرانی 

اینکــه مــزدک توانــست . ی زرتــشت آمــده بــود گــاتە  بــازآموزی تعــالیمی بــود کــه در از یــک نظــر

زمـان هنـوز در    سـازد، دلیـل آنـست کـه در آن       را بـا خـود همـراه         کـشور نواندیشِ  فقیهان   ازبخشی  

اگـر  . آئین اصلی زرتشت زنـده بـوده اسـت        ویژه در پارس و خراسان      بهبرخی از مناطق کشور     

گـران ضـد مزدکـی ایـن       فسایی بنام زرتشت خورگان صحت داشته باشد و تبلیـغ   یک مؤبد وجود  

که آن زرتـشتی کـه مـزدک از او و            اذهان عمومی نساخته باشند تا القا کنند         فریبمنظور    نام را به  

 است، بایـد پـذیرفت کـه نهـضت بازگـشت            » فسایی راهِ مالی کج «گوید یک     تعالیمش سخن می  

 و  ،راه افتـاده بـوده      هـای دینـی ایـران بـه         برخـی از حـوزه     مـدتها پیـشتر در     آئین نـاب زرتـشتی از       به

بـه ایـن گمـانِ خـودم      پیش از این .اوج رسانده است قباد از مزدک این نهضت را بهشاهحمایت  

  .اشاره کردم که شاید این زرتشت خورگان پسر آذرباد مهراِسپند بوده باشد

جنبـه بـا احکـام       چنـد   بـود از   نظام طبقـاتِی کـشور    ریزندۀ    درهم عالوه بر آنکه     تعالیم مزدک 

 ســپاریِ تــِن مردگــان خــاکبــارزترین جنبـۀ ایــن مخالفــت در  .  رســمی کــشور مخالفــت داشــتفقـه 
                                                 

  .۵۲۸ :الفهرست ١
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احکــام زرتــشت توجــه دارد و بــا احکــام اوســتای   داد مــزدک در ایــن مــورد بــه  مــیبــود، کــه نــشان

 فقـه مغـان مقـرر     . بـود مخـالف    در آن آشـکار اسـت     آذربایجـان    مغـان    نفوذ مذهِب که   ساسانی

، سـپس   که اجساد مردگان را بـر دخمـه نهنـد تـا پرنـدگان الشـخوار گوشتـشان را بخورنـد            کرد  می

احتمـال زیـاد از زمـان        بـه  بـود کـه      رسـمی ایـن   . کردنـد    دفـن مـی    طـرز خاصـی     استخوانهای او را بـه    

 وارد آئـین    اش از آن سخن گفته اسـت،        های خشنی که کرتیر در سنگنبشته       بعد، با شیوه    کرتیر به 

در پارس و بسیاری    طور یقین، ایرانیان      به.  زرتشت تعارض داشت   دین و با    شده بود،    مزدایَسنە

؛ ولـی بـا آمـدِن فقیـه      کردنـد   گان را طبق آئـین زرتـشت دفـن مـی           اجساد مرد  دیگر از جاهای کشور   

   .گرا و متعصبی چون کرتیر با این رسمِ دیرینۀ زرتشتی مبارزه شد خشونت

دانم که مغان در ایران اجساد مردگان را در معـرض   یقین می من به «نویسد که     هرودوت می 

دانــم کــه پارســیان  یقــین مــی بــهدهنــد، و ایــن نیــز  دریــده شــدن توســط پرنــدگان یــا ســگان قــرار مــی

   ١.»کنند اجساد مردگان را پیش از آنکه در زمین دفن کنند با مواد خوشبو مومیایی می

  ها اشاره دارد که بـا رسـم مغـانِ     جا هرودوت به رسم دفن کردن جسد مرده نزد پارسی         در این 

   :نویسد باره چنین می  در این نیزاسترابو. آذربایجان تفاوت داشته است

ولـی مغـان   . پوشانند ردم ایران، پیش از آنکه مرده را دفن کنند، جسدش را با موم می            م

   ٢.دنکنند تا خوراک پرندگان شو اینها مردگان را رها می. کنند چنین نمی

آرامگاههـای برجـا    . استرابو نیز تفاوت رسم مغـان و پارسـیان را در اینجـا بـازنموده اسـت                

 کــه دهــد حقیقــت را نــشان مــی  از آنهــا شــاهان مــاد ایــن  مانــده از شاهنــشاهان هخامنــشی و پــیش 

پیشتر هم گزارش آرامگـاه کـوروش   . اند کرده دفن می مومیایی و   زرتشتیان اجساد مردگانشان را     

درگذشت همسر داریوش سوم در اسارت اسکندر دیدیم کـه      بزرگ را خواندیم و هم در اشاره به       

 رسم بر دخمه نهـادن اجـساد اگـر      . دفن کردند  دستور اسکندر برطبق سنت ایرانیان      شهبانو را به  

ۀ کـه آنهـا درپـی مبـارز          اسـت، و زمـانی     مخصوص مغان آذربایجان بـوده      داشته رواجهم در ایران    

عنـوان   کـرده بـه  مسلط شدند رسم خودشان را وارد دیـن دولتـی           ساسانی  دستگاه دینی    قدرت در 

یــن تحمیــل مثــل بــسیاری از مشخـصاً ا . ۀ مــردم تحمیــل کردنــدحکـم خــدا و دیــن زرتــشت بـر تــود  

وضوح اشاره شـده کـه او بـرای     کرتیر بهۀ  در سنگنبش.ۀ قهریه انجام گرفتقو دیگر رسوم مغان به 

هـا   انگیـزی اعمـال کـرده، و بـا ایـن شـیوه       های ارعـاب  پنداشته شیوه تحمیل آنچه که دین حق می  

پیـروانِ آئــیِن   (حقیقـی ؤمنین کـسانی درآورده کــه او آنهـا را مـ   هـای فقـاهتی را در انحـصار     حـوزه 

                                                 
  .۱۴۰/ ۱: هرودوت 1
  .۲۰، بند۳، فصل۱۵کتاب : جغرافیااسترابو،  ٢
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قـول   انـد و بـه   شـده  اند که توسط او حمایت می  است؛ و اینها مغان آذربایجان بوده       خوانده )ناب

  . استکرده بودهۀ امکانات را برای تقویت آنها فراهم خودش هم

البته سخن برسـر آن نیـست کـه آیـا دفـن کـردِن محترمانـۀ تـِن انـسان مـرده بهتـر اسـت یـا در                          

؟ زیـرا هرکـدام از اینهـا یـک        !خـوران سـپس دفـن کـردن اسـتخوانش           ن برای الش  دخمه نهادنِ آ  

ارزش فرهنگی است که چون رواج یابد مقبولیت خواهد یافت، و هر رسمی کـه بـرای مـردم جـا                     

تکرار  بشر عادت دارد که هر کاری که به. بیفتد مقبول خواهد بود و خالفش منفور خواهد ماند        

جـائی کـه    .  و هر عـادتی کـه از خـودش نیـست را ناپـسند بـشمارد                نیک پندارد، را  دهد    انجام می 

اقـوامی هـم در جهـان    . داننـد  تـرین کـار مـی    سـوزانند سـوزاندن جـسد را شایـسته     جسد مرده را می 

شـده و   انـد و خاکـسترش در میـان اعـضای قبیلـه تقـسیم مـی        سوزانده  اند که جسد مرده را می       بوده

جـسم خودشـان      اند تا به    کرده  ریخته و تناول می     ده می این خاکستر را اندک اندک در شربت و با        

 توســط خــوردنِ گوشــت جــسد مــرده  رســمِ ۀ گزارشــی از هــرودوت دربــار  . برگــردد و تنهــا نمانــد 

هرکـدام از  . ایـن رسـم بـوده باشـد     احتمـال زیـاد مربـوط بـه     هندیهای کالت که پیشتر ذکر شـد، بـه   

اگـر اکنـون دفـن      . ول و پـسندیده اسـت     دهنـد مقبـ     کـه انجـام مـی       اینها در جای خودش نزد کسانی     

کنیم نـزد    گذاریم  و رویش را با خاک انباشته می          این شیوه که در گودالی می       کردن جسد مرده به   

سـبب   به) رسمی که جهادگرانِ مسلمان از بیابانهای عربستان وارد ایران کردند(ما مقبول است  

اندن جـسد عـادت کـرده بـودیم ایـن      سـوز  کنـیم؛ و اگـر بـه    گونـه دفـن مـی    آنست که مـا جـسد را ایـن    

نمود، چنانکه هم اکنـون ایـن دیگـری نـزد برخـی از اقـوامِ        دیگری برای ما پسندیده و مقبول می  

  . ترین است پسندیده) مثال هندوها(دیگر 

منظور آنکه اگر یکی از اقـدامات مـزدک جلـوگیری از مردارخـوار شـدنِ جـسد مـرده بـوده                      

 و برخی دیگر از مناطق ایران این رسم هنوز جا نیفتاده بوده و  حتماً علتش آن بوده که در پارس      

انـد، و مـزدک کوشـیده کـه همـان رسـم زرتـشتِی بازمانـده از                    کـرده   را اهانت به انسان تلقی می       آن

اما این اقـدام او بـا مخالفـت بـسیاری از مغـانِ پیـرو اوسـتای رسـمی                   . دوران دیرینه را ترویج کند    

توانستند که با اقدامات اصالحی مـزدک         ین سنتی از بیم مردم نمی     اگر سرپرستانِ د  . مواجه شد 

سـتیز    شد برآنها انگشت نهاد و با او بـه          مخالفت کنند، در تعالیم او مواردی وجود داشت که می         

داد کـه بایــد اجـساد مردگــان را دفــن    مــزدک تعلـیم مــی یکــی از ایـن مــوارد آن بـود کــه   . برخاسـت 

سرپرسـتانِ   مغـان بـود، یکـی ازمـوارد مخالفـت         مـسلط فقـه   کرد؛ و چون این حکم فقهی مخـالف         

  .بددینی و بدعتگزاری متهم کردند   و او را بهشد با مزدک دیِن رسمی ساسانی

بـرای   با مزدک آن بود که سنن رایج فقه سـنتی        سرپرستان دین رسمی    مخالفتِ مورد دیگرِ 
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ی عبـادت مـزدا ایجـاد کـرده          خاصـی را بـرا     مراکـز را کنار نهـاده     عبادتگزاری که تحفۀ مغان بود      

. آمدنـد   پرسـتی در آن جمـع مـی         بود که نه آذرگاه بلکه مزداکده بود، و پیروان مزدک بـرای خـدا             

ــم و   رسهومــا خبــری نبــود، بلکــه بنــدگان خــدا در آن بــا خــدای      در ایــن عبادتگاههــا از مراســم ب

ه متــولی داشــت نــه  نــ خــالف آذرگاههــا  بــه هــا مزداکــده. نشــستند نیــاز مــی  و راز خودشــان بــه 

حتماً هدف مزدک از ایجاد این مراکز عبـادی آن بـوده کـه دسـتگاه متـولی دیـن را از                    . موقوفات

کشیها محروم بدارد و زمینهـای اوقـاف آذرگاههـا را در میـان خـودِ کـشاورزانی                    موقوفات و بهره  

  مــزدک ایــن اقــدام اصــالحِی حــوزۀ ســنتی دیــن از.کردنــد تقــسیم کنــد کــه بــر روی آنهــا کــار مــی 

دیـد؛ و    کرد و امتیازات مادی خود را در معـرض تهدیـد و نـابودی مـی                 شدت احساس خطر می     به

راه  ئی جز آن نداشت که همۀ تدبیرها و نیروهایش برای نابودسازی نهضتی کـه مـزدک بـه              چاره

  .افکنده بود استفاده کند و دین سنتی را که حافظ منافع و امتیازهای او بود حفظ کند

عیـار بـرای بازگـشت        دهـد کـه نهـضت مـزدک یـک نهـضت دینـی تمـام                  نشان می  همۀ اینها 

 انروشـنفکر  ازتـوجهی    قابل   مار و ش  اندیش   روشن فقیهانِ تعالیم زرتشت بوده و بخشهائی از       به

یـک تعبیـر نهـضتِ         نهضت دینـی مـزدک بـه       .اند  کرده  خاندانهای اشرافی نیز از آن حمایت می      

ترین قرائـت از دیـن زرتـشت بـوده کـه از                برای ترویِج اصیل   ضِد مذهِب مغانِ آذربایجان و تالش     

ۀ جامعـه کنـار     فکـرانش از عرصـ      دیرباز در پارس رایج بود، و با برآمدن کسانی چون کرتیـر و هـم              

  . جایش را بگیرد آذربایجان مغانمذهبزده شده بود تا 

ز مـزدک   ادوسـتیِ شـدیدش   ملـت سـبب   دالئلی که برما روشن نیست، و شاید بـه          شاهقباد به 

پـرور و    عدالتی پادشاهاوهرسببی که بوده باشد نشانگر آنست که  این کار او به . پشتیبانی کرد 

غلـط    که برخی از مورخان بـه      گونه  آنتواند    حمایت او از مزدک نمی    . دوست بوده است    انسان

وان تـ  ناشی از حس ماکیاولیستی بوده باشد؛ زیرا طرفداری از یک رهبر دینی کـم              اند  پنداشته

امیـد برخـورداری از حمایـت او     توانـد بـه   با پیروان اندک و منقطع از محافل پرنفـوذ سـنتی نمـی           

ویـــژه از  بـــرای تثبیـــت حـــاکمیتی باشـــد کـــه از پـــشتیبانی بخـــش اعظـــم نیروهـــای ســـنتی، بـــه          

همـۀ دالئـل    . برخـوردار اسـت   ) چون زرمهـر سـوخرا و شـاپور مهـران         (نیرومندترین افسران کشور    

دهد کـه قبـاد در سـالهای اول سـلطنتش بـا مخـالفتی روبـرو نـشده و سـپهداران                       تاریخی نشان می  

کـه او زرمهـر سـوخرا را از میـان برداشـت، و سـپس            زمـانی . اند  کشور اجماعا از او اطاعت داشته     

پــروری   عــدالتجــز. ، اقــدام او مــورد تأییــد بزرگــان قــرار گرفــت کــشتن داد کــه شــاپور را بــه وقتــی

مـزدک و تعـالیم او جـذب کنـد؟ طبـری       چنین پادشـاه قدرتمنـدی را بـه   تواند  فطری چه دلیلی می  

اکـدامنی  پ قبـاد زنـدیگی بـود کـه تظـاهر بـه      «: نویـسد  متـون سـنتی پهلـوی دارد مـی     با نظری که بـه  
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و در » .کـرد  مـدارا رفتـار مـی    ا دشـمنانش بـه   بـ نفـرت داشـت و  کـشی   وآدمریزی  خون  و ازنمود  می

حــارِث ابــن عمــر کِنــدی بــه  «نویــسد کــه  نــده در حیــره، مــییــادآوریِ ســببِ جــاگیر شــدن قبایــل ِک 

   ١.»داند کشی را جائز نمی خورد و آدم پادشاه یمن نوشت که شاه ایرانیان گوشت نمی

دوسـتی کـه طبـری از        طلبـی و مـردم      پاکدامنی و در عین حال صـلح         به »تظاهر«تردید این    بی

 کـه از تعـالیم زرتـشت     بـوده باشـد  نیبـه حیثیـتِ انـسا   آن سخن گفتـه اسـت، بایـد ناشـی از ایمـان            

 گوشت نخوردن نیز نشانۀ رحمت و عطوفـت بـه جـانوران اسـت؛ و اینهـا                  .ناشی شده بوده است   

  .گذارد نمایش می اندیش و پیروِ حقیقی تعالیم زرتشت و مزدک به از قباد یک پادشاه نیک

ــز بــه    جاذبــۀ تعــالیم مــزدک بــسیاری از   نهــضت او  جوانــان خانــدانهای بــزرگ کــشور را نی

جوانــان خانــدانهای بــزرگ، و یــاری   ازانبــوهی حمایــتبرخــورداری از حمایــت شــاه، . کــشاند

هــای اصــالحیش را  مــزدک قــدرت بخــشید کــه برنامــه    فقیهــان زرتــشتی بــه انــدیِش روشــنطیــف 

کاری که مزدک کرد عبـارت بـود از گـرفتن فرمـان از شـاه بـرای مـصادرۀ                    . مرحلۀ عمل درآورد    به

رسـد   نظر می به. نفع کشاورزان  خاندانهای حکومتگر به مالکانِ  بزرگاهها و   امالک وسیع آذرگ  

صورتی کامالً قانونی مبتنی بر فرمان شاه و بدون اعمال قوۀ قهریه انجـام             هکه این اقدام مزدک ب    

نظمـی و آشـوب باشـد از دوران فعالیـت مـزدک               ایجـاد بـی    بیـانگر گرفته باشد؛ زیرا گزارشی کـه       

هـای ایرانـی بـا مقبولیـت          قدر مـسلم آنکـه اقـدام مـزدک در میـان تـوده             . استدست داده نشده      به

توانست  ولی این مقبولیت نمی. ساخت گر  یک رهبر آرمانی جلوهحد درتمام روبرو شد و او را      

روز ایــران  یــی مبــدل ســازد؛ زیــرا ترکیــب جامعــۀ آن    یــک جنــبش تــوده  نهــضت مــزدک را بــه کــه 

رگان و حکومتگران و زیرتأثیر تلقینهای رهبران دینـی بودنـد،   فرمان بز بهشکلی بود که مردم     به

اگــر در . حرکــت درآورنــد هــا را بــه مــوارد ضــروری تــوده توانــستند در فقــط نخبگــان جامعــه مــی و

توانــسته در پــشت ســر  یــی اســتفاده شــده باشــد حرکــت ایــن نیــرو فقــط مــی   نیــروی تــوده جــائی از

انـد؛ وگرنـه سـرکوب       کـرده   مـزدک حمایـت مـی     مـۀ    برنا  بـوده باشـد کـه از       اندیشی  زورمندانِ نیک 

بـود؛ و اگـر قـرار بـود کـه مـزدک فقـط         زمان کاری بـسیار آسـان مـی        عوام برای حکومتگران در آن    

   .دست آورد توانست چنان موفقیتهائی به وجه نمی هیچ های عامی متکی باشد به توده به

هنـوز هـم     و (ئـی بـوده     نـه گو   بـه   در آن روزگـاران    ترکیب جمعیتی و سنتهای اجتماعی ایـران      

 کــه در امــر سرنوشــت )هنــوز هــم نیــستند و (انــد گــاه قــادر نبــوده هــای عــوام هــیچ  کــه تــوده)هــست

سـوادی    زمـان روستانـشینان بـی       اکثریت قاطع جمعیـت ایـران را در آن        . خودشان تصمیم بگیرند  

ئـی برخـوردار    گونـه آزادی اراده  فئـودالی ایـران از هـیچ    دادنـد کـه در درون نظـام شـبه       تشکیل می 
                                                 

  .۴۲۰/ ۱: طبری ١
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 برزگران اربابـان     اینها  بیشتِر. کردند  شان را سرورانشان تعیین می      نبودند و حتی زندگی روزمره    

قـدری بـود کـه        شـد و درآمدهایـشان بـه         نصیبـشان مـی    نتیجـۀ کارشـان    از   نیمـی دار بودنـد کـه       زمین

م اربـاب و    نظـا   تـوجهی ایـن برزگـران بـه         هرگونـه بـی   . کـرد   را می  شان  زور کفاف گذران زندگی     به

شـد و آنهـا را در آسـتانۀ نـابودی قـرار               رعیتی سبب محرومیت آنها از امکـان گـذران زنـدگی مـی            

توانـد تـصور    را دیـده باشـد مـی      در نـسل پـیش از مـا         که نظام ارباب و رعیتـی ایـران           کسی. داد  می

تـار  هـای روسـتایی گرف    حتی امروز توده !ندا  ه در چه وضعیتی بود    زمان مزدک  روستائیانکند که   

ند، و فکر اینکه جمعیت روستایی ایران بتوانـد در یـک            ا  همان سنتهای بازمانده از دوران کهن     

رود؛ زیــرا روســتایی عــالوه بــر  شــمار مــی نهــضت دموکراتیــک شــرکت کنــد از مقولــۀ محــاالت بــه 

عنـوان   حکـومتگران بـه    جامانده از روزگاران دیرینه است و به ه بباورهایاینکه در قیدوبندهای  

خود مشغول داشـته اسـت کـه          نگرد، گرفتاریهای زندگی روزمره چنان او را به         ی خویش می  خدا

روسـتایی ایـران    . اش تلف شود    ترسد هر حرکتی انجام دهد نانش از دستش برود و خانواده            می

آنچه دارد قناعت ورزد و فکر هرگونه تغییری را از ذهن خویش طرد کند تا  عادت کرده است به 

هراسـی بازمانـده از   . ترسـد  روسـتایی از حکـومتگران مـی     .نـشود دسـت      و تهـی   مخمـصه نیفتـد     به

که آخرین سالهای قرن بیستم     روستایی هنوز   . خود گرفته است   دوران دور وجود روستایی را در     

نگـرد کـه زنـدگی او را در           دیـدۀ مردمـی نیرومنـد و مـسلط مـی            حکومتگران به   هم به میالدی است   

در ایــران عــادت هــای عــامی  تــوده .ســر او درآورنــد کــاری را بــه رمجازنــد کــه هــ  اختیــار دارنــد و

را نیـز   ایـن . مجریان ارادۀ آنهـا باشـند   اند که اربابانی داشته باشند تا از آنها فرمان ببرند و         کرده

نــد کــه بایــد  ا ئــی نداشــته باشــند و قبــول کننــد کــه اربابــان   انــد کــه از خودشــان اراده  عــادت کــرده

راه   بـه )حکـومتگران  (اربابـان فقـط پـشت سـر    ۀ عـامی   تودرو از این. دتصمیم بگیرند و عمل کنن  

  .دهد د انجام مین بگوی)حکومتگران (انافتد و هرچه ارباب می

اجـرای خواسـت    عنـوان  انـد، شرکتـشان بـه     شـرکت داشـته  ها هـم  درنهضت مزدک تودهاگر  

 مـزدک بـرای   عنـوان اجـرای ارادۀ خودشـان؛ ولـی چـون حرکـت          طلـب بـوده نـه بـه         اربابان اصالح 

 گرای  اصالحنهضت مزدک نهضت.  استرسیده ها نیز می   توده  تحقق عدالت بوده، سود آن به     

 بعـدی نـشان   رخـدادهای  چنانکه ،عالوه  به.یی  تودهجنبشِ و نخبگان کشور بود نه    رانروشنفک

دهــد، اقــدامات مــزدک چنــدان تــأثیر منفــی بــر موقعیــت طبقــات ممتــاز جامعــه نداشــته و در      مــی

خللی وارد نیاورده بوده اسـت، و ایـن خـود دلیلـی اسـت بـر اینکـه         چندان اجتماعی آنها اوضاع  

خیز   ستممفاسدِ نهضت او نه یک اقدام انقالبی بلکه یک حرکت اصالحی بوده که با برخی از        

 سـخن از تعـدی و   بـسیار کـردن نهـضت او    دار قـصد لکـه    پـس از مـزدک بـه      . کرده است   مبارزه می 
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ولی همۀ ایـن   . میان آمد    به »بزرگان«مان   خان و    به »نسب اصل و  یدانی و ب  غیرِخان«تجاوز مردم   

یــی بــودن  توانــد نــشانگر تــوده  ســخنان کــه ســاخته و پرداختــۀ طبقــات صــاحب امتیــاز بــوده نمــی   

  .ئی برخوردار بوده است ها از تقدس ویژه نهضت بوده باشد؛ گرچه این نهضت در میان توده

زارشـهائی کـه دربـارۀ برنامـۀ مـزدک و تعـالیم او برایمـان             اگر بخواهیم بـا توجـه بـه همـین گ          

  :طور فشرده خالصه کنیم چنین خواهد شد های اصالحی او را به مانده است برنامه

یکـسان مـورد عنایـت قـرار داده اسـت شـاه بایـد                 گونه که خدا همۀ بنـدگانش را بـه          همان. ۱

آمیــزی کــه  و امتیازهــای ســتمســان قائــل باشــد،  بــرای همــۀ افــراد ملــت حقــوق و امتیازهــای یــک  

  اند را ملغی کند؛ خودشان اختصاص داده زورمندان به

هایـشان در میـان مـردم کـشور تقـسیم             اند باید اندوخته    زورورزانِ حاکم که گنج اندوخته    . ۲

ها از دسترنج مردم کشور حاصـل آمـده اسـت و حـق خـودِ مـردم اسـت، و                       شود، زیرا این اندوخته   

  ئی در انحصارِ ثروت داشته باشند؛ تیازهای ویژهاین زورورزان نباید ام

 که زمینهای وسیع دارند و روستائیان کشاورز را به مـزارعین خودشـان              زورورزان حاکم . ۳

نفع این کشاورزان مصادره شـود، و فقـط بـه آن انـدازه زمـین       اند باید زمینهایشان به تبدیل کرده 

زمینهــای کــشاورزی بایــد در میــان . نــدکن داشــته باشــند کــه خودشــان بــر رویــش کــار و کــشت مــی 

  کشاورزان تقسیم شود تا کشاورز صاحب دسترنج خویشتن گردد؛

زمینهای وقفی آذرگاهها کـه در اختیـار فقیهـان اسـت بایـد بـه نفـع کـشاورزان مـصادره                      . ۴

  کشی اقتصادی از عوام دارند باید از بین برود؛  شود، و امکاناتی که فقیهان برای بهره

وران روسـتایی مبـذول     صنایع روسـتایی، دولـت بایـد توجـه بیـشتری بـه پیـشه        برای رشد . ۵

  دارد و بخش بیشتری از مالیاتها را صرف کمک به صنایع روستایی کند؛

قانون خانواده باید بازتدوین شود، و مقرر بدارد که مرد حق نخواهـد داشـت کـه بـیش                   . ۶

  کند، مثالً زنِ او نازا باشد؛از یک زن داشته باشد مگر در مواردی که ضرورتی ایجاب 

 بایـد لغـو گـردد، و جـسد        آن   و مردارخـوار کـردنِ     رسم در دخمه نهادنِ جسِد انساِن مـرده       . ۷

  .انساِن مرده باید طبق سنتهای دین پاکِ مزدایَسنە با احترام دفن شود

   با اصالحات مزدکاقتدارگرایان مخالفت فقیهان و .۵

ئــی از امتیــازات   هــای از دســت رفــتن تــدریجی پــاره  ب درپــی مــزدک کــه بــه   موفقیتهــای پــی 

مقابـل   شد اشـرافیت و حـوزه را سـرانجام در     اشراف سنتی و حوزۀ فقه رسمی تمام می     افتصادیِ

و فرمانهــای صــف درآورد، زیــرا عامــل اصــلی موفقیــت او وجــود شــاه قبــاد    شــاهقباد بــهاوحــامی 
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ریاسـت     مجلـس مـشورتی بـه      ۴۹۶ سـال    طبقـه در   هـای ایـن دو      تـرین چهـره     برجـسته . بودقانونِی او   

حکـم خلـع   و ادامـۀ سـلطنت    را دائر بر عدم لیاقت قباد بـه       و رأی خود   دادندمؤبد تشکیل    مؤبدان

، و او بازداشـت و      را با خود داشـت     اقتدارگرایان خلع قباد حمایت عموم      حکم. صادر کردند او  

 .گذرانـد برد  ب وشدان ان  که بقیۀ عمرش در زن     حکمی که برایش صادر شد آن بود      . محاکمه شد 

 بلنـدپایگان کـشوری و لـشکری بـود در خوزسـتان قـرار داشـت و همـۀ وسـائل                      ویـژۀ این زندان که    

گـاه    شـد هـیچ     این زندان فرستاده مـی      که به   طبق یک سنت دیرینه کسی    . آسایش در آن فراهم بود    

  کـه  نبـود گرفـت و کـسی از رجـال کـشوری و لـشکری در هـیچ شـرایطی مجـاز         مورد عفو قـرار نمـی     

سـر    و زندانی مجبور بود که تـا دم مـرگ در آن بـه           ؛ از شاهنشاه درخواست بخشایش کند     اوبرای  

. سـلطنت نـشاندند     را بـه  ) اَسـپە   گاؤمـاه : تلفظ کهنش ( جاماسپ   پس از خلع قباد برادرش     .ببرد

  : نامه روایت رسمی ساسانی را چنین آورده است مؤلف پارس

 قـِت ی آمـد و او را گمـراه کـرد و طر   دیـ  در روزگـار او پد هیـ لَلعنةُ اهللا ع   نی خوارد مزدِک

 آدم ی بنـ نیـ ا«:  از مردم برداشت، و گفـت -عز ذِکره یزدیو عبادت ا … اباحت  نهاد  

فـضِل    اسـت، امـا بـه   راثیـ  مشانیـ  ا انیـ  مادرنـد و مـال جهـان م        کیـ  پـدر و از      کیهمه از   

واجـب   ام تـا بـه    و من آمدهگذارند، ی را محروم مگرانی و ددارند ی برم یقوت و ظلم قوم   

 را مبـاح کـرد بـر    شانیـ  نهـاد، و زنـانِ مـردم را و فرزنـدان ا          ی بـدعت  گونـه   نیـ و ازا » .بازآرم

 به قوِت قباد، و از مـال        دیدست درکش   و پس .  کرد گمراه و   فتی و قباد را بفر    …گریکدی

ــ دســـت رنـــود   و بـــهکـــرد ی و زنـــان را رســـوا مـــداد، ی و بـــه ناداشـــتان مـــســـتد یو مِلـــک مـ

 قـِت ی طرنیـ  اِی بـود، از شـوم  جملـه   نی چون حال برا   …داد ی بازم )سر وپا   کارگانِ بی   بی(

 د و از اطراف دست برآوردند و بزرگانِ فُرس جمع شدند و قبـا             دیبد جهان بر قباد بشور    

ــاه   ــد و پادشـ ــوس کردنـ ــد و محبـ ــد  یرا بگرفتنـ ــرادرش جاماســـپ دادنـ ــه بـ ــزدک و . بـ  مـ

ــاعِ او  رفــت،جــانی بــه آذرباخــتیبگر ــنهم اهللا و اتب ی جمــع شــدند و شــوکت یبــر ولَع 

  ١.که قصدِ او نتوانستند کرد  داشت چنانمیعظ

اهــل نــام ســیاوش   بــهدیــن درســت یــک افــسرامــا قبــاد بــیش از چنــد مــاه در زنــدان نمانــد، و 

اد قبـ . گریزانـد طی یک نقشۀ بسیار ماهرانه او را از زنـدان             قباد یکی از زنانِ  کمک    بهتپورستان  

او چــون بــه نیوشــاپور رســید بــا   . نــواز پناهنــده شــود  تــا بــه دوســتش خــشئی خراســان گریخــت  بــه

دخت که دختر یکی از سپهداران بزرگ بود ازدواج کرد، و چندروزی در  نام نیون  ئی به   دوشیزه

پیش از ایـن گفتـیم کـه        . نیوشاپور ماند سپس زنش را در نیوشاپور گذاشت و به تخارستان رفت           
                                                 

 .۲۲۱ ۲۲۰، ۸۴: پارسنامه ابن بلخی 1
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. نـام کـاووس از او داشـت    زنـی گرفتـه و پـسری بـه         نواز بود دخترِ او را بـه        ی مهمان خشئی  قباد وقت 

ولـی  . نواز سپاه در اختیار قباد نهاد و او با این سـپاه وارد کـشور شـد     گویند که خشئی    روایتها می 

ۀ قـصد اعـاد   بـه  نـواز  رسـد کـه خـشئی     نظـر مـی     از آنجا که سخن از هیچ جنگـی در میـان نیـست، بـه              

دنبـال ایـن      بـه  . و شـاید هـم تهدیـدهائی نمـود         ،انجـام داد   دربـار ایـران   مذاکراتی با   نت قباد   سلط

 ســرانجام. بکــشد مــزدک  تعهــد ســپرد کــه دســت از حمایــتِ   بزرگــانِ کــشور   بــه قبــادمــذاکرات،

ئـی   شـیوه  ، تـا دور دوم سـلطنتش را بـه    )م۴۹۹ (سـلطنت برگـشت     جاماسپ کنـاره گرفـت و قبـاد بـه         

. رســید) ســاالر ارتــشتاران(اوش نیــز بــه مقــام فرمانــدهی کــل ارتــش ایــران   ســی.نــوین ادامــه دهــد

  .دست داده نشده است زندگی عادی ادامه داد، و دیگر از او خبری به جاماسپ نیز به

   تجدید مشکل ارمنستان و اشغال آمیدا توسط رومیان.۶

اندنِ مـردم  در میان گرفتاریهای اخیر کشور، رومیهـا کشیـشان ارمنـستان را تـشویق بـه شـور              

راه افتـاد یـک    دنبـال یـک شـورش ضـد ایرانـی کـه بـه        برضد ایران کرده بودند، و در ارمنستان بـه     

در همـین زمـان رومیـان بـه شـرق انـاتولی لـشکر کـشیده                 .  مسیحی تشکیل شـده     حاکمیت خودسرِ 

داد را بـه ارمنـستان گـسیل            اسـپ   نـام گـشن     شـاهقباد یـک افـسر پارسـی بـه         . آمیدا را اشغال کردند   

داد مرزبـان ارمنـستان شـد و بـا      اسـپ  کرد، دستگاه حاکمیت خودسر مسیحی برچیده شـد، گـشن        

خــود . اقــداماتی کــه انجــام داد رضــایت خــاطر ســران ارمنــستان را نــسبت بــه ایــران فــراهم آرود     

  . شاهقباد نیز در سپاه بزرگی راهی آمیدا شد تا آن شهر را از اشغال رومیان آزاد کند

 کوشیده بـود کـه از طریـق مـذاکره رومیـان را مجـاب کنـد کـه آمیـدا را                      پیش از این شاهقباد   

طبــق قــراردادی کــه بــین دو دولــت ایــران و روم . نتیجــه نرســیده بــود تخلیــه کننــد ولــی مــذاکره بــه

هزینـۀ نگهـداری      عنـوان کمـک بـه       وجود داشت، دولت روم تعهد کرده بود کـه سـاالنه مبلغـی بـه              

انـاتولی را تهدیـد   هـم شـرق   ، کـه هـم ارمنـستان و    شـمال قفقـاز   ترکان خزش قفقاز در برابر  دربندِ

مانـده از دولـت روم کـرد کـه در سـالهای        مطالبـۀ اقـساط عقـب     قبـاد   . ایـران بپـردازد     کردند، به   می

پنداشـت پاسـخ فرسـتاد کـه ایـران       اخیر پرداخت نشده بود؛ ولی قیصر که ایران را در ضـعف مـی        

ــران د   دولــت روم واگــذارد ســت بــردارد و ایــن دوشــهر را بــه  بایــد از ادعــای مالکیــت آمیــدا و ح .

چنانکه پـیش از ایـن دیـدیم، ایـن دو شـهر در تمـام دوران شاهنـشاهی پـارتی و ساسـانی همـواره                          

مورد نزاع دودولت بودند، و بخش اعظـم جنگهـای ایـران و روم برسـر آنهـا بـود؛ و در برخـی از                          

کردنـد؛   د این دو شهر را رومیان اشغال مـی که دولت ایران گرفتار مشکالتی بو       های زمانی   فاصله

اکنـون هـم آمیـدا چندسـال بـود کـه در اشـغال               . کـرد   تا آنکه دولـت ایـران دوبـاره آنهـا را آزاد مـی             
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 کـه بـا خـودداری از        کـرد   قیصر اینـک فکـر مـی      . ارتش روم بود، و ایران خواهان استردادش بود       

ــ پـــرداختن    انجـــام تعهـــدات مـــالیش   قفقـــاز دولـــت ایـــران بـــرای   ممـــرۀ نگهـــداری ســـهم هزینـ

مـضیقه قـرار گیـرد و مجبـور       در)اقساط خسارت جنگی که فیروز تعهد سپرده بود     (نواز  خشئی  به

دولـت روم   به آمیدا و حران را رسماً افتاده را بپردازد  برای آنکه دولت روم اقساط عقب  باشد که 

گرفـت کـه بـه انـاتولی        ؛ و قبـاد تـصمیم       بینـی قیـصر پـیش رفـت         بـرخالف پـیش    امور اما   .واگذارد

 از او تقاضـای   نهـاد و  نواز در میـان      با خشئی  این موضوع را   او .لشکر بکشد و آمیدا را آزاد سازد      

انـاتولی    بـه ندبودنیز در آن  نواز  با شاهشان خشئیها آلی هپت که سپاه بزرگی کرد، و با  همراهی

شاپور دوم بـود، فرجامـشان نیـز    مقاومت رومیان در آمیدا شبیه مقاومتشان در زمان  .  کشید لشکر

ئـی کـه بـا خـود بـه ایـران آورد نیـز بـه                   آمیدا را شاهقباد آزاد کـرد، و رومیـانِ اسیرشـده          . همان بود 

ــه برگردانــد      ــه انتاکی ــورد بخــشودگی قــرار داده ب ــدام انــسانی او ســبب شــد کــه      . زودی م ایــن اق

دولـت روم مجبـور     . ت بدهـد  مذاکرات او با دربار روم برای دستیابی به صـلح پایـدار نتیجـۀ مثبـ               

مـذاکراتِ دو دولـت بـه قـرارداد صـلحی           . رسـمیت بـشناسد     شد که مالکیـت ایـران بـر آمیـدا را بـه            

رسـمیت شـناخت و یـک      انجامید که ضمن آنکه دولت روم مالکیت ایران بر آمیدا و حـران را بـه               

  ).م۵۰۴سال (ساله در میان دو دولت منعقد گردید  پیمان عدم تعرض هفت

  م نهضت مزدک فرجا.۷

 خــود را  طبــق تعهــدی کــه در قبــالِ بازیــابیِ ســلطنتش بــه اشــراف و فقیهــان داده بــود    قبــاد

از پـشتیبانی دربـار محـروم    اینـک   مـزدک کـه     . بردارد مزدک   دست از حمایت  دید که     می مجبور

قباد .  ادامه یافت  آرامی  بهاش    شده بود نهضتش فروکش کرد، ولی فعالیتهای تبلیغی و سازنده         

ی رمــشارکت آنهــا در تــصمیمگی ســپهداران بــیش از گذشــته میــدان داد و بــرفقیهــان و    بــهراًاجبــا

 خواســتار ســرکوب نهــضت مــزدک بودنــد، مالکــان بــزرگ و فقیهــان گرچــه. سیاســی افــزوده شــد

 مـانع از انجـام      های جمعیت کـشور گـسترده بودنـد          که پیروانش در همۀ الیه      گستردۀ مزدک  نفوذ

د و او را در     نـ  برضـد مـزدک و تعـالیمش تبلیـغ کن          فقیهـان رازی الزم بود تـا      این کار بود، و زمان د     

گــرا همیــشه نیازمنــد   ســنتفقیهــان. د ســپس ضــربۀ نهــایی فــرود آورده شــودنجامعــه منــزوی ســاز

هـای عـامی را    تـوده د که نکن گاه کاری نمی  هیچ آنها. دن نگاه دار  انها را با خودش      که توده  اند  آن

 و زیرکانــه و مکارانــه و بــا فریــب  کــاری را صــبورانه و آهــسته  هــربلکــه ، از خودشــان متنفــر کننــد 

 در  . این از بارزترین مشخصۀ فقیهـان تـاریخ بـوده اسـت و هـست               .دنرسان  سرانجام می    به ها  توده

پـذیر بـود و نـه      کشور بـا مـزدک بودنـد، نـه تکفیـر او امکـان        مردمآن شرایط که هنوز بخش اعظم       
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. شـد   ش تمـام مـی     خـود  زیان  داد به   آن شرایط هرکاری انجام می     در   دستگاه فقاهتی . سرکوب او 

 داشتهکرده بودند آن بود که مزدک را از حمایت دربار محروم           اقتدارگرایان  ترین کاری که      مهم

های اصالحیش از فرمـان شـاه و روش قـانونی       توانست برای پیشبرد برنامه     دیگر او نمی   بودند و 

حـال،    بـا ایـن   . شد میمرور زمان فلج      ن دوره از سلطنت قباد به      او در ای   ،استفاده کند؛ و درنتیجه   

  . وقت گرفتسالهای درازیپس  قدم مزدک از آن نقشۀ نابودسازی قدم به

اصـالحاتی    در کـشور دسـت بـه       طلبانه داشت    عالئق اصالح  شکه خود در این اثناء قباد     

سـوی    بـه نیـز   هـای عـامی را        همـراه شـد، و نظـر تـوده        نیـز   زد که با پشتیبانی طبقات صاحب امتیاز        

 اختــصاص داد، و از بــار  بــه بازســازی کــشور هــای قابــل تــوجهی را   او هزینــه. دربــار جلــب کــرد 

جدیـد بـرای   ) قنـواتِ (هـای   او اقدامات آبادانی بسیاری از قبیل حفـر کهـن         . کاستنیز  مالیاتها  

و نوســازی روبــی برخــی از آبراههـا در منــاطق مختلـف کــشور،    اصـالح زمینهــای کـشاورزی، الی  

چنــد روســتا نیــز در  . بنــدهای تــازه انجــام داد  بنــدها و ایجــاد ســدها و آب  برخــی از ســدها و آب 

بهقبــاد در شــمال نجــِف کنــونی در شــرق  : رودان و خوزســتان و پــارس تبــدیل بــه شــهر کــرد  میــان

قُبـاد در غـرب خوزسـتان بـر کرانـۀ شـرقِی               دجله، ابرقُباد در جنوب عـراق در غـرب دجلـه، رسـت            

این شهرها تا پایـان دوران ساسـانی از شـهرهای           . روی ابرقباد، و قُباد خوره در پارس         روبه دجله

میـان ابرقبـاد و     . آباد و پررونق بودند، و نامهایشان را تا دوران سـلجوقی همچنـان حفـظ کردنـد                

قباد پل بزرگی بر روی دجله ساخته شد که تا چندین سده پس از فتوحات اسـالمی دائـر و                      رست

در . سحکم بــود، و چــه بــسیار لــشکرها کــه در دوران عربهــا و ســلجوقیان از روی آن گذشــتند    متــ

ــز شــهر پادگــانی          شــمالی ــار دربنــد قفقــاز نی تــرین نقطــۀ ایــران در غــرِب دریــای مازنــدران در کن

ــه       ــا از خزیــدن جماعــات تــرک ب ــاد تأســیس شــد ت ــد   فیروزقب ــوگیری کن ــا . درون آذربایجــان جل ت

 ترک در جنوب کوههای قفقاز خبری نیست، و ساکنان جنوب قفقـاز             زمان از حضور عنصر     این

» شـاه  االن«زمـان قبایـل االن نـام داشـتند، و شاهـشان          همان بومیان کهنِ ایرانی هستند که در این       

  بخــشی از برنامــۀ اصــالحی مــزدک، در ترتیــب ایــن بــه. شــد و منــصوب شاهنــشاه بــود  نامیــده مــی

قباد و شــاهدســت  محــروم بــود، بــه کــشور  اجرایــی یحمایــت دســتگاهها زمــان کــه مــزدک از   آن

قباد شــاهمحــسوس بــود کــه  مرحلــۀ عمــل درآمــد و بــرای مــردم کــشور ملمــوس و  بزرگــان کــشور بــه

 نیـز در  دسـتگاه فقاهـت  . دهـد  میکشور است که مزدک شعارش را  درصدد ایجاد اصالحاتی در 

راه    خودش بـه   رفتۀ   ازدست یتداری را برای اعادۀ حیث      این میان بیکار ننشست و تبلیغات دامنه      

 و فریبنـده  پـسند  انداخت، و چه بسا که از درآمدهای انبوه اوقاف آذرگاهها برخی کارهـای عـام             

 برخــی از در میــانچــون ایجــاد قنــوات و برخــی ســدهای کوچــک و توزیــع زمینهــای کوچــک         
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 آب را انـدک  انـدک را بـازآورد و   هـا  رفتـۀ تـوده   اعتمـادِ ازدسـت     انجام داد و   کشاورزان آذرگاهها 

روزه وسائل تبلیغاتیش را برای منفور کردِن  ؛ و همراه اینها همه     برگرداند دآسیاب گذشتۀ خو    به

مزدک و تعالیم او و اثبـات دشـمنیش بـا دیـن یزدانـی و نـشان دادنِ تـالِش او بـرای تحمیـل یـک                        

ه و زشــت ئــی کریــ کــار گرفــت تــا از او چهــره دیــن اهریمــی بــر مــردم ایــران و گمــراه کــردن مــردم بــه

  .نابودی بسپارد اتهام کفر و ارتداد به بسازد و بتواند پیروانش را در هرجا که هستند به

کـاووس  . قباد سـه پـسر داشـت   . درآستانۀ هفتادسالگی قباد مسئلۀ جانشینی وی مطرح شد 

بـرد   زنـدان انـوش    دادن قبـاد از    فـراری  درنـواز بـود و        دختر خشئی ترینشان بود که مادرش       بزرگ

او  .سـپاهبد بـود از دوسـتان کـاووس بـود             سیاوش که اینک ایران    .وش همدستی کرده بود   با سیا 

  . شاه بود که در گفتار اردشیر بابکان شناختیم اسپ از خاندان اسپندیار و از خاندان گشن

نواز پسرخواندۀ خویش کرد و دخترش را که خواهرخوانـدۀ     باالتر گفتیم که قباد را خشئی     

ازدواجِ خواهرخوانده با برادرخوانده در ایران مرسوم بـود و یکـی            . او داد   شد به   قباد شمرده می  

اند که این دختـر از فیروزدخـت          برخی از پژوهشگران غربی پنداشته    . دس بود   از رسومِ خواتک  

خواهرِ قباد بوده است؛ ولی در روایتهای ایرانی نه تنها گفته نشده که قباد با دختر فیروزدخـت    

بلکــه گفتــه شــده کــه فیروزدخــت را زرمهــر ســوخرا پــس از گــشته شــدن فیــروز ازدواج کــرده باشــد 

پژوهشگران غربی، ازجمله کریستنسن، در باور کردن اینکه ایرانیان با مادر . ایران برگرداند به

گـرانِ مـسیحی دوران ساسـانی     پایۀ تبلیـغ  اند بر اکاذیب بی  کرده  و دختر و خواهرشان ازدواج می     

عـــادت  « انــد کـــه نوشــته بـــوده   تکیــه کـــرده  ســـریانِی ضــد ایرانـــی همچــون کـــشیش ماربهــای   

» پرستندگان گمراه اورمزد آن است که با مادر و خواهر و دختر خودشان روابـط شـهوانی دارنـد         

این اکاذیبِ کشیشاِن ضـِد ایرانـی   »  .شمارند این عادت پلید و زشت را آن گمراهان جایز می«و  

کُشی در ایران شـایع کـرده بودنـد کـه             که در سالهای بابی   مثل سخن مالیانِ دوران قاجاری است       

اندازنـد و بـا زنـان و دختـران      راه مـی  بـه » کُـشان  چـراغ «شـوند و   ئی جمع مـی  ها شبها در خانه     بابی

  . این افسانه اکنون هم در ایران دربارۀ بهائیان برسِر زبانها است. کنند یکدیگر آمیزش می

اج داشت، و این رسم را اردشـیر بابکـان تـشویق کـرده              رسم دیگری که در میان ایرانیان رو      

رفـت، بـرای آنکـه نـسلش          پـسر از دنیـا مـی        بود، آن بود که اگر مردی از یک خاندان اشرافی بـی           

آوردند، و پسری که از  درمی مثال برادرشبرنیفتد، دختری را به ازدواج یکی از نزدیکانش 

چنـین پـسری ازنظـر شـرعی مجـاز بـود       . نامیدنـد  مـی ٰى یآمد را پسر آن متـوفّ  دنیا می این ازدواج به  

شــد، ولــی پــدر و مــادرش   او شــمرده مــی ایــن دختــر نیــز خــواهرِ. کــه بــا دختــر آن مــرد ازدواج کنــد

، ضمن مقایسۀ رسـوم     »تحقیق ما لِلهِند  «ابوریحان بیرونی در کتاب     . سوای پدر و مادرِ او بودند     
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فَصةً ملی هم به این موضوع کرده استایرانیان و هندیان، اشارۀ نِسب.  

مشابه رسم باال بود، یعنـی ممکـن بـود کـه اگـر یکـی               تفاوتی  با اندک نیز  » سذَربِه«رسم  

از اشراف بدون پسر از دنیا رفته باشد رئیس دودمـانْ یکـی از پـسران نزدیکتـرین خویـشان او را                      

ایـن  . شـد   سر او شـناخته مـی     چنـین پـسری در کلیـۀ حقـوق خـانواده پـ            . عنوان پسر او تعیین کند      به

او اجازه داده بود که با دختر او که           شد، ولی قانون شرع به      پسر برای دختران او برادر شمرده می      

 هرچـه بیـشتری بـا پدرخوانـدۀ      شـد ازدواج کنـد تـا پیونـد خـونیِ         رسماً خواهرِ خـودش نامیـده مـی       

ه بود، ولی این خـواهر از       در چنین صورتی او با خواهر خودش ازدواج کرد        . اش بیابد   درگذشته

ماتیگـان  «و  » دادسـتان دینیـگ   «دربارۀ ایـن رسـم نیـز در         .  او بود   پدر و مادری سوای پدر و مادرِ      

  .سخن رفته است» هزار دادستان

 بــود، و طبــق ســنت حــامی بهــدینانکــاووس کــه شــهریاری تپورســتان را داشـت  هرحــال،  بـه 

عهـدی کـاووس      سیاوش خواهـان ولـی      سپهبد .دش  عهد می    ولِی  که بایست دیرینۀ دربار ایران می   

عهـد کـردِن      بود، ولی شاهقباد از بیم مخالفت فقیهان و اقتدارگرایانِ ضـدمزدکی عالقـه بـه ولـی                

  . کاووس نداشت

 خـسرو  .دنیا آمده بـود  دورۀ دوم سلطنتش به آغاز  که درنام داشتکهترین پسر قباد خسرو    

دخت دختـر یکـی از سـپهبدان خراسـان بـود و       نیوندخت بود؛ و پیش از این گفتیم که    پسر نیون 

یکــی از نیرومنــدترین  و .  خواســتار خــسرو بودنــد فقیهــان. قبــاد در نیوشــاپور بــا او ازدواج کــرد  

تـرین مخـالف      سرسـخت   خسرو بـوده   دائی شایدکه    از خاندان سورن   نام ماهبود   سپهداران به 

  . کاووس و حامی والیتعهدی خسرو بود

 نابینـا بـود فاقـد شـروط         چـشمانش  آنکـه یکـی از       سـبب   بـه د بود کـه گویـا       زام دومین پسر قبا   

   . و ادعائی هم نداشتشد احراز مقام سلطنت شناخته می

 الزم بـود کـه از نفـوذ مزدکیـان           شود رسیدن کاووس جلوگیری     عهد شدنِ   ولیبرای آنکه از    

درهمــین هنگــام  .مراکــز قــدرت کاســته شــود، و نیرومنــدترین حــامی او ســیاوش از میــان بــرود در

 بــرای ۵۱۹دولتهــای ایــران و روم در ســال   . پــیش آمــد فرصــت بــرای از میــان برداشــتن ســیاوش   

وارد مـــذاکره شـــدند، و ایـــن مـــذاکرات  ) صـــلح ابـــدی(دســـتیابی بـــه صـــلح پایـــدار و درازمـــدت  

ــه   ــشرفتهای شــایانی ب یــک پیمــان عــدم    ، چنانکــه دیــدیم، پــیش از آنچندســال . دســت آورد پی

رسد برای بـار دوم نیـز تجدیـد     نظر می ، که بهمنعقد شده بودر میان دو دولت ساله د   تعرض هفت 

  تقاضـا  قیـصر  ازصلح ابـدی  اکنون شاهقباد در جریان مذاکره برای دستیابی به    . شده بوده است  

فرزنــدی قبــول کنــد و در آینــده از او در برابــر مــدعیان ســلطنت  خــسرو را بــهعهــدش  ولــِیکــرد کــه 
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  . حمایت نماید

و ) از خانــدان اســپندیار (ســیاوشســپهبد سرپرســتی  کــه بــهایرانــی  صــلح  هیــأتاتمــذاکر

 جریان داشـت بـا مـوانعی برخـورد     با رومیان) از خاندان سورن ( ماهبود سهبدعضویت رقیب او  

ظاهراً سیاوش که مخالف والیتعهدی خـسرو بـود بـرای آنکـه درخواسـت فرزندخوانـدگی                 . کرد

. رومیان پیشنهاد کرد که باعـث توقـف مـذاکرات شـد           ولی به نتیجه نرسد شروط غیرمقب     خسرو به 

پایتخــت، ســیاوش مــتهم شــد کــه بــا  دنبــال توقــف مــذاکرات و بازگــشت هیــأت صــلح ایــران بــه  بــه

 شـاید یکـی   .صلح دائم برسـند   نتوانند بهدو دولتآمیز باعث شده که  های خیانت  شیوه  توسل به 

 ایـران بنـدر التکیـه در گرجـستان بـر دریـای              از شروط قیصر برای انعقاد صلح ابـدی آن بـوده کـه            

ســیاه را بــه دولــت روم واگــذارد؛ زیــرا ایــن نقطــه نیــز از دیربــاز مــورد طمــع رومیــان بــود، و امیــد      

 داشتند که با دست یافتن بر این بندرگاه بتوانند بر گرجستان و ارمنستان دسـت یابنـد و ایـن دو                     

چــه بــسا کــه عــالوه بــر . پراتــوری کننــدســرزمیِن همــدین خودشــان را ضــمیمۀ کــشور متــصرفات ام

  . خسرو، سبب توقف مذاکرات صلح این موضوع بوده است عهدی ناخشنودی سیاوش از ولی

 شـد   متهم »بزرگ به میهن  خیانت  « سیاوش به  نتیجه نرسید،   حال، مذاکرات صلح به     هر  به

 بهتـرین   اکنون. مؤبد بود  دیوان عالی کشور ارجاع گردید که ریاست آن با مؤبدان           اش به   و قضیه 

 سپهبد ماهبود نیز    .بوددست داده   فرصت برای از میان بردن سیاوش و برکندن پر و بال مزدک             

امید داشت که چنانچه سپهبد سیاوش کشته گردد او تنها گزینه برای احـراز منـصب فرمانـدهی          

ر و  عبـارت دیگـر، رقابـت قـدرتِ دو خانـدن اسـپندیا              بـه . خواهـد بـود   ) ایران سپاهبد (کل ارتش   

  .برد پیش می سورن نیز در اینجا بازی خودش را به

 ی کـه قتـل سـیاوش را توجیـه کنـد            همـۀ تـالش خـود را بـرای اثبـات اتهامـات             اعضای دادگاه 

دلیـل از دیـن دررفتگـی وی آن بـود     . بود» ارتداد«هم ازجمله موارد اتهام او یکی . ندکار برد  به

طبـق آئـین    طعمـۀ پرنـدگان الشـخوار سـازد،         جـای آنکـه       گفتند جسد همسر متوفـایش را بـه         که می 

 این کارِ او که مخالفت علنی و عملی با یکی . دفن کرده استحکم شرِع اَنوربرخالف مزدک و 

بــزرگ بــه خیانــت « اگــر اتهــام شــد در حکــمِ ارتــداد بــود؛ و  شــمرده مــی» احکــامِ ابــدِی دیــن «از 

. ای قتــل او را مــشروعیت بخــشد فتــوتــابــود، اتهــام ارتــداد کــافی بــود    قابــل اثبــات نمــی»مــیهن

چونکـه مجبـور بـه پیـروی از     کرد و قباد نیز  دادگاه حکم اعدام سیاوش را صادرسخن آنکه     کوته

 بـا مایـه گذاشـتن       ترین شرایط   نمود؛ و این یاور وفادار که قباد را در سخت          تنفیذرا    آنقانون بود   

ه او برگردانـد  تـاج و تخـت را بـه    و هنجـات داد و مـرگ حتمـی   بـرد    انوش زندانِ ازاز جانِ خویش 

  .دار آویخته شد ، بهبود
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در سالهای اخیر بسیاری از مناصب حساس کشوری به برجستگانِ پیـرو مـزدک داده شـده          

 تاریخی دربارۀ اعدامهای گزارشهایگرچه . ئی بر کشور داشتند بود، و بهدینان تسلط گسترده

تــوان احتمــال داد کــه   انــد، مــی وردهمیــان نیــا  ســخن بــهپــس از ســیاوش مــزدک حامیــاندیگــر از 

 برداشـته شـدند تـا    طـرق کـامالً قـانونی از میـان           و بـه   روال سـیاوش     نیـز بـه    چندین شخـصیتِ دیگـر    

 وســیله پــر و بــال مــزدک چیــده شــود و نهــضت او تــضعیف گــردد و زمینــۀ ســرکوب نهــایی او آن بــه

 اکنون برآن بودند کـه هرچـه   توان تردید کرد؛ زیرا فقیهان و اشراف باره نمی   در این  .آماده شود 

دیـن  «دنبالش بـود پایـان دهنـد و خطـری کـه از همـه سـو           مسئلۀ مزدک و عدالتی که او به        زودتر به 

  . را احاطه کرده بود برطرف کنند» یزدانی

مزدک نه تنها با مخالفت شدید حوزۀ فقه سنتی مواجـه بـود، بلکـه حـوزۀ دینـی مـسیحیان                     

 علت مخالفـت  . همنوا شد زرتشتی   فقیهان با   اور مبارزه برضد    مخالفت برخاست و د     نیز با او به   

دینی خطرنـاکترین   تواند چیزی جزآن باشدکه گسترش روزافزون درست کشیشان با مزدک نمی 

طور حتم  تعالیم مزدک به.  بوددینرفت و سد راه گسترش این  شمار می رقیب برای مسیحیت به

 مـسیحی را  کشیـشان خـود جـذب کـرده و     را نیز بـه بار ت تبار و خوزی    نومسیحیانِ آرامی بسیاری از   

در برابــر مــزدک زرتــشتی  وگرنــه همدســتی آنــان بــا حــوزۀ فقــه  ؛متوجــه خطــر شــدید او کــرده بــود

ویـژه کـه کلیـساهای مـسیحیان در ایـران چنـدان قـدرت             تواند دلیل دیگـری داشـته باشـد؛ بـه           نمی

. ختـه سـبب تحریـک آنهـا شـده باشـد        خطـر اندا     را بـه   کشیـشان اند که مـزدک منـافع         مالی نداشته 

 دست از   شدگان نواحی فرات جنوبی در زمان قباد       مسیحی دهند که برخی از      نشان می  گزارشها

. جملـه بودنـد   قبایـل کنـده از آن   ئـی از     مشخـصاً تیـره    .دآئـین مـزدک درآمدنـ        بـه  مسیحیت کشیده 

ــهحتــی اینهــا پــس از رهــا کــردن مــسیحیت      ــژادی   ب خــودی را ن کــه دیــن غیر شــا ســبب خــوی ن

صدد قبضه کردن قـدرت در حیـره برآمدنـد، و بـا               با مسیحیان حیره درافتادند و به      تافت  برنمی

قبیلـۀ مـسیحی      دسـتِ   حیـره را از    امـارتِ توانـستند    در دورِ قبلی سـلطنتش    حمایت دربار قباد    

جماعــات  توانــست بــسیاری از  مــزدک داشــت مــیتعــالیمِهــائی کــه   جاذبــه١.بیــرون بکــشند لخــم

دیـن مـسیح درآمـده بودنـد      عـدالت بـه   امیـد دسـتیابی بـه    رودان را کـه بـه     طلـب درون میـان      اتمساو

ــران مــسیحی   و خــصومتِ شــدید همــین امــر ســبب ضــدیت  . کــشانده شــوند آئــین مــزدک   بــه  رهب

  . با مزدک وآئین او بوده است و خوزستانرودان میان

  چنـد شخـصیتِ دیگـر    و احتمـاالً جای کاووس و اعـدام سـیاوش       عهدی خسرو به    مسئلۀ ولِی 

برانگیخت و این حساسیت    مزدکی  محافل    را در  پس از او در سالهای بعدی حساسیت شدیدی       
                                                 

  ۲۹۴/ ۱: البدء والتاریخ .۴۱۷/ ۱: طبری .۲۵۷/ ۱ :یعقوبی: بنگر ١
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 گرچه مـزدک طرفـدار مـسالمت مطلـق و شـامل بـود تـا جـائی کـه تعـالیم او           .چند سال ادامه یافت  

  ولـی موضـوع اعـدام سـیاوش و عـدم     ١هرگونه درگیری زبانی و بدنی را ممنـوع اعـالم کـرده بـود،      

دنبـال   نظمیهـای را نیـز بـه    عهـد کـردن کـاووس شـاید بـی       توجه شاهقباد به مطالبۀ آنها بـرای ولـی        

سـپاهبد شـده بـود بقـای       سپهبد ماهبود که اینک ایران     .آورده باشد که در گزارشها نیامده است      

عهد  دانست، و چنانچه دشمنش کاووس ولی عهد شدنِ خسرو می منصب خویش را در گرِو ولی

لــذا او نیــز همــۀ تــالش خــودش را بــرای   . گردیــد عیــت او بــا خطــر حتمــی مواجــه مــی  شــد موق مــی

مخالفــان  نیرومنــدانِ حــوزۀ فقــه ســنتی و. کــار گرفــت نابودســازی مــزدک و یــاران نیرومنــدش بــه 

 مخفیانــه اتخــاذ تــصمیم   مزدکیــان، بــرای از میــان بــردن نهــایی مــزدک و     ۵۲۸ســال  مــزدک در

 کـه بـرای     کـرد  دعـوت    رهبران طراز اول بهدینان    از مزدک و      دربار ،دنبال این تصمیم    به. کردند

 هایـن جلـس  . ئی که در دربار تشکیل خواهد شد شرکت ورزند          عهدی در جلسه    بررسی مسئلۀ ولیِ  

عواقـب    قبـاد از  کـه چه بسا منظور نابود کردن مزدک ترتیب داده شده بود و   با مهارت خاصی به   

مؤبد و نظـارت مـاهبود       و ریاست مؤبدان   خسرو عهد   ولِی حضورجلسه با   . آن آگاهی نداشت  

وشــاپور، هرمــز، یآفریــد، ن ، آذربــد، بخــتغبــ پورماهــداد، آذرفــروغ (فقهــای برجــستهو عــضویت 

 و بزرگانی کـه فردوسـی نامهایـشان را زرمهـر و خـراد و فـرآئین و بنـدویَە و               ،)هرمزآذرمهر، و دادِ  

رودان و   میــانریاســت کــشیش اعظــِم هبــاز کشیــشان  و عــضویت یــک هیــأت بهــزاد نوشــته اســت،

 در دربـار   بهـدینانِ مزدکـی    شخـصیتهای طـراز اول    از  گروه بزرگـی    و شرکت مزدک و     ،  خوزستان

محاصـرۀ    بـه  سـر و صـدا و بـا نقـشۀ قبلـی             بـی  کاخ محل تشکیل جلـسه نیـز         .تیسپون تشکیل شد  

 کودتـای خـونین   آمیز شبیه یک ترتیب یک اقدام بسیار خشونت. نیروهای مسلح ماهبود درآمد 

 اعـالم شـده بـود، بحـث و      و همراهـانش مـزدک   دسـتور جلـسه، بـرخالف آنچـه بـه          .داده شده بود  

 مـدعِی اصـلی مـزدک هــم    .منـاظره بـا مـزدک برسـر آئیـنش بـود و نتیجـۀ آن نیـز کـامالً معلـوم بـود           

ارانی از دید؛ و آغازگرِ جلسه هم او بود که ب      خسرو بود که مزدک را سِدّ راهِ شاه شدنِ خویش می          

 مـزدک  .مؤبـد و فقیهـان مواجـه گردیـد     اتهامها را متوجه مزدک کرد، و همـه بـا موافقـت مؤبـدان           

گذاری در دین و فریب اذهان عمومی و گمراه کردن عوام و تالش بـرای                ارتداد و بدعت    متهم به 

فتـوای    کارگر نیفتاد و بـه     یدین دفاع از آئین درست    او در های  استدالل. برهم زدن نظام کشور شد    

. اجـرا درآمـد    مـاهبود بـه   توسط سـپهبد  حکم در همان جلسه     . شداعدام     محکوم به  بزرگ فقهای

شمشیردارانی که از پیش آماده شده بودند پس از صدور حکم برسر مزدک و یارانش ریختند و           

 .هــای اعــدام ســپرده شــدند  چوبــه  بــهشــان زودی همــه  بازداشــت کردنــد، و بــه همــه را در همانجــا
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  :گفته استزربارۀ مناظره و اعدام مزدک و یارانش روایت ساسانی را چنین بافردوسی د

ــد ســــــــوی خــــــــ   ــیررکــــــــس آمــــــ   ۀ اردشــــــ

ــتخرز  ــاســــــــــــــ ــی آذرر مهــــــــــــــ   پارســــــــــــــ

ــژ  ــستند دانــــــش پــــ ــان نشــــ ــم  وهــــ ــه هــــ   بــــ

  ســـــــخن  ســـــــپردند یکـــــــسرخـــــــسروبـــــــه 

  قبـــــــاد  بــــــه نــــــزد  خـــــــسروچــــــو بــــــشنید   

  اد راخـــــــــــر  گـــــــــــوا کـــــــــــرد زرمهـــــــــــر و  

  جهـــــــان زنـــــــد شـــــــاه همـــــــی رانـــــــد فـــــــر

ــه  ــوان آبــــ ــه ایــــ ــاه آمــــــد ئــــــین بــــ   نــــــد شــــ

  گـــــروه  بـــــه پـــــیشخـــــسروچنـــــین گفـــــت 

ــاختی   ــو ســــ ــن نــــ ــی دیــــ ــان  یکــــ ــر زیــــ   پــــ

ــ       پـــــدر ش کــــه باشــــد  چــــه دانــــد پــــسر کِــ

جهـــــــان د درچـــــــو مـــــــردم سراســـــــر بـــــــو  

ــو   ــه جــــ ــد کــــ ــه باشــــ ــد در کــــ ــری یــــ   کهتــــ

  اســتر هکــ  جــای و چیــزشِمــردکــسی کــو 

ــود جهــــان زیــــن ســــخن پــــاک ویــــران     شــ

  ؟کیـــــست  مــــزدور ،ینــــد  خـــــدا همــــه کــــد  

  فــــتنگ ز دیــــن آوران ایــــن ســــخن کــــس

  دوزخ بــــــــری دمـــــــان را بـــــــه   همـــــــه مـــــــر  

ــر    ــن ســـ ــشت انجمـــ ــر آواز گـــ ــه پـــ ــر بـــ   ســـ

ــزدان  ــن یـــــــ ــاه همـــــــــی دارد او دیـــــــ   تبـــــــ

  شـــــاه  ســـــپردش همـــــان گـــــاهخـــــسروبـــــه 

  اوســـت یـــن دیـــن ابـــدو گفـــت هـــر کـــو بـــر

ــ  ــدان راه بــــــ ــامبــــــ ــزار  ر و د نــــــ ــد هــــــ   ســــــ

  بکـــن  خـــواهیهچـــ کـــه بـــا ایـــن ســـران هـــر

ــاه   ــه درگــــ ــسروبــــ ــیخــــ ــود   یکــــ ــاغ بــــ   بــــ

  کــــــرد همــــــی گــــــرد بــــــر گــــــرد او کنــــــده 

ــ ــان   شتندبکـــ ــه ســـ ــم بـــ ــان هـــ   درخـــــت شـــ

پیــــــــر د داد هرمــــــــزد بــــــــیکــــــــه آنجــــــــا

بــــــــا یــــــــار ســــــــی گــــــــاهبیامــــــــد بــــــــه در

کــــم نــــه از بــــیش و ســــخن رفــــت هــــر گــــو

داننـــــــــــدگان کهـــــــــــن دمنـــــــــــد و خـــــــــــر

ــا ــاد مــــــد ز مــــــزدک ســــــخن  بیــــ کــــــرد یــــ

ــر ــدوی وآفـــــــــــ ــزاد را ئین و بنـــــــــــ بهـــــــــــ

ــا  ــخنگوی بـــــــ ــ ســـــــ ــدان و ردان ؤمـــــــ بـــــــ

ــو ــده راه ســــــخنگوی و جــــ ــد آمــــــد ینــــ نــــ

پــــژوه بــــه مــــزدک کــــه ای مــــرد دانــــش    

میـــــــــان اســـــــــته در نهـــــــــادی زن و خـــــــــو

ــنا   ــون شـــ ــین چـــ ــدر همچنـــ ــد پـــ ــسر ســـ پـــ

کهـــــــــان و مهـــــــــان شـــــــــند پیـــــــــدا نبـــــــــا

مهتــــــری فــــــتن نــــــه تــــــوان یــــــا گــــــو هچــــــ

ــار جـــو    ــد کـ ــه شـ ــاه   کـ ــا شـ ــده بـ راســـت ینـ

بــــــایران شــــــود یــــــد کــــــه ایــــــن بــــــد نبــــــا

؟کیـــــست  گنجـــــور،همـــــه گـــــنج دارنـــــد

ــتی در  ــوانگی داشــــــ ــو دیــــــ نهفــــــــت تــــــ

ــد    ــه بــــ ــد را بــــ ــار بــــ ــشمری همــــــی کــــ نــــ

ــرِ   ــادا بـــــــ ــزدک مبـــــــ ــه مـــــــ ــاج کـــــــ ور تـــــــ

ــدرین  ــاد انـــــــــ ــا مبـــــــــ ــاه م نـــــــــ ور بارگـــــــــ

ئـــــــین و راهآ او داشـــــــتاز ابـــــــا هـــــــرک 

ســــت پــــو مبــــادا یکــــی را بــــه تــــن مغــــز و 

شـــــهریار زنـــــد گفـــــت آن زمـــــان  بـــــه فـــــر

ســــخن یــــن پــــس ز مــــزدک مگــــردان  ااز

ــر  ــوار او بــــــ ــه دیــــــ ــر از کــــــ ــود تــــــ راغ بــــــ

اگنـــــده کـــــرد پـــــر دمـــــان را یـــــن مـــــر امـــــر

ـــــزســـــخت ر پـــــای و زیـــــرش ســـــرآگندهب
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  رو  کــــهخــــسروبــــه مــــزدک چنــــین گفــــت 

  یــــد نــــد درختــــان ببــــین آنــــک هــــر کــــس

ــاغ و  ــزدک از بــــــ ــشاد در بــــــــشد مــــــ   بگــــــ

ــنش رفـــت    ــد از تـ ــه دیـ ــه کـ ــوش همانگـ   هـ

ــر  ــی دار فــــــ ــود  یکــــــ ــسرومــــــ ــد خــــــ   بلنــــــ

ــر   ــده بــــ ــون بخــــــت را زنــــ ــرد نگــــ   دار کــــ

  تیــــــر از آن پــــــس بکــــــشتش بــــــه بــــــاران 

  

ــاغ   ــاه بــــ ــه درگــــ ــران بــــ ــا گــــ ــو  مــــ ــه شــــ یــــ

ــا ــنید ردانــــــــان پیــــــــشین نــــــــه از کــــــ شــــــ

چمـــــــن بـــــــارور کـــــــه بینـــــــد مگـــــــر بـــــــر 

ــر ــام    بــ ــه ناکــ ــد بــ ــکاز اوآمــ ــروش  یــ خــ

کمنـــــــــد  پیچـــــــــانوهـــــــــشت از دار فـــــــــر

کــــرد ســــر مــــرد بــــی دیــــن نگــــون ســــاز     

مگیـــــــر شی راه مـــــــزدکتـــــــو گـــــــر باهـــــــ

  

روان  نامــه نابودســازی مــزدک و پیــروانش را مربــوط بــه آغــاز ســلطنِت انوشــە  مؤلــف پــارس

  :دانسته و داستانش را چنین آورده است

 و  طلبـد،  یمـ  )یعنـی سـلطنت   ( ملـک  مـزدک    نیـ  کـه ا   دیـ بدان«: گفـت ] بزرگـان   خسرو بـه  [

 است که جد ما بهرام ابن هرمـز او  قی زندیپدرم از کار او غافل بود، و مثَِل او همان مان     

شـما چـه   .  کـرد دیـ با ی مـرد مـ  نیـ  اِریاکنـون تـدب   .  او از عـالم فرونشـست      ۀرا بکشت تـا فتنـ     

 اسـت   لیـ  دل یا  شه کـه کـرده    یـ  اند نیـ ا و   م؛یا  ما بنده «:  همگان گفتند  »د؟ینیب یصواب م 

 و شوکتِ تمـام دارد، و او را جـز         اری مرد تابِع بس   نیا«: اَنوشروان گفت » .بر ثبات ملک  

 دیـ  سِـر نهفتـه دار  نیـ اکنـون ا .  بر ما دراز شـود کار نیبه مکر هالک نتوان کردن؛ وگرنه ا    

  . برخاستندنیو بر ا» .می کار کنِریتا ما تدب

 پدر ما متابعتِ تو به ؛یا  ما را معلوم است که برحق     « داد که    غامیدک را پ   اَنوشروان مز  و

 و یگردانـ    راسـت معلـومِ مـا        قیـ  و طر  ی که بر عادت نزد ما آئـ       دی اکنون با  کرد؛ یواجب م 

  ».ی نزِد ما هرچه معمورتر دانشیمنزلت خو

 را چنـان در     شتنیخو از حد؛ و     شی نزِد او آمد؛ و اَنوشروان او را کرامتها فرمود ب          مزدک

 جملـه   نی با او هم بر ا     یو مدت .  کرد دی او نهاد که مزدک پنداشت که اَنوشروان را ص         ۀکفّ

 اَنوشـــروان را در زبـــان گرفتـــه بودنـــد،  ازآنکـــه بـــاطنِ حـــال  انیـــ چنانکـــه جهانبـــود یمـــ

ــ ــاع مــزدک ســر برآوردنــد و آشــکارا      یکــیو هرکجــا . دانــستند ینم ــود از دعــات و اتب  ب

ــروان بدانــست کــه آن ســِگ زنــد . کردنــد یمــدعــوت  وشحاصــل گــشتی را وثــوققیاَن  .

 شی حـشم و خـدمتکاران و عمـال و نـوابِ خـو     نیـ بدان کـه مـن از ا  «:  او را گفت روز  کی

اکنــون .  را از شــما بگمــارمیکــی شانیــ از ای هرکــسیجــا  کــه بــهخــواهم ی آمــدم و مــریســ

 شانیـ فان و معروفان که از تبـع تواَنـد تـا ا    و متصرانی و سپاهانی به ذکرِ اع   سی نو ینسخت
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 عـت ی کـه در ب    تیـ  و رع  ی طبقـاتِ سـپاه    ی گمـارم؛ و نـسخت     ی و شـغل   ی را بـه منـصب     کیره

  » .می فرمایی یکوئی و نی  و نظریتواَند، تا هرکس را مبرت

. کـه افـزون از صـد و پنجـاه هـزار مـرد برآمدنـد         کـرد چنـان  جمله نی دو نسخت بر ا    مزدک

ــ  وشوان او را گفــتپــس اَنکــه هرکــه از  خــواهم ی آمــده اســت، و مــ کیــمهرگــان نزد«: ر 

 دارِیــ مهرگــان بــه دنیــ تــا ای و ســرهنگان و معروفــان اتبــاع تواَنــد جملــه را بخــوانانیــداع

  » . و شغلها گمارما کنم و همه را بر هر کارهشانیا

 شی با لشکر خوو اَنوشروان.  به مدائن نهادندیها نبشت تا همگان رو  مزدک نامه  پس

 خواهم نهـادن، و مـزدک و اتبـاع او را        می عظ ی نهاده بود که روز مهرگان خوان      یئ  قاعده

 و شـما  رم،یـ  و سـالِح برهنـه در دسـت گ   ستمیـ اول بر خـوان نـشانم، و مـن بـر سـر مـزدک با          

و چون من مـزدک را بکُـشم بـه          .  پنهان دی دار دهی سالح پوش  مه جا ِری که در ز   دیهمگان با 

  » .دی و همگان را بر آن خوان پاره کندی درنهریه زنم، شما شمشاولْ زخم ک

 شهرها و ممالـک، و در       ۀ فرمانها نبشت به هم    و.  اتفاق همدست شدند   نی همگان بر ا   و

 از اتبـاعِ مـزدک نهـاد و فرسـتاد، تـا روز مهرگـان آن جماعـت را        ی نسختی هر فرمان انیم

  . و محبوس کنندرندیبگ

 نهادند، و مزدک را در بـالش  می عظیتا بر شِطّ دجله خوان   مهرگان درآمد، فرمود     چون

 و مقـدمان و اتبـاعِ مـزدک بـر آن          انیـ  و دو هزار مـرد از داع       ستاد،ینشاند و خود بر سِر او ا      

 اَنوشـروان مرتـب بودنـد تـا     رامِنی پدهی جامه پوشریخوان نشستند، و صد مرِد سالح در ز      

 کـه بـر خـوان نشـسته بودنـد           انیـ  مزدک رامِنیـ  پ هیـ و لـشکرها دور   گـر ی و د  دارند؛او را نگاه    

 رهای زخم سِر مزدک درکنارش افگند؛ و لـشکر شمـش      کی به   ن و اَنوشروان    …درگرفتند

روز هرکــه در  و هــم در آن.  بــستند و جملــه را هــالک کردنــدقانی و در آن زنــدختنــدیبرآه

 بــود فرمــود تــا    یرا کــه کــشتن   و آن. ممالــک خــسرو بودنــد از آن ســگانْ گرفتــار آمدنــد      

 آن بـود کـه     یجـا    کـه بـه    کس  آنو  .  بود فرمود تا حبس کردند     یو هرکه بازداشتن  . کشتند

  .  کردن کردندستیتوبه قبول شا

 مــزدک و کــراع و اتبــاع جمــع نی و خــزاشانیــ ای مانــد، و مالهــای صــافشانیــ جهــان از او

.  دادنـد شانیـ دند با ا اباحت از مردمان ستده بوقیطر  بهایآورد و فرمود تا هرچه به ظلم     

و هر مال و کراع و مِلک که        . و امالک مردمان که غصب کرده بود جمله با ارباب دادند          

 و مـستحقان و مـصالحِ ثغـور  قـسمت و بخـش      شانیـ  بـر درو  یود نبـ  دیـ   پد  یرا خداوند   آن

 نداد االّ که ی سپاهچی نگذاشت و به هشی خوۀ از آن اثارات  به خزان     ناری د کیو  . کرد



۹۴۰  ت احیای تعالیم زرتشت       بهدیِن مزدک، نهض                                 شاهنشاهی ساسانی                                       

  . صرف کردراتی خهمه در

 اباحــت داشــته بودنــد و فرزنــدان آورده، هرکــه قیـ  بــر طرگانــهی زنـان مردمــان کــه مــرد ب و

  . شبه داشتشتریاو ب آن کس داد که به رغبت کرد زن را با او داد، و فرزند را به

روان  نابودسازی بقایای سران بهدین در آغاز دوران انوشـە       مربوط به  حتماًاین روایت   

  . گونه با خودِ مزدک در هم آمیخته شده است ایناست که 

نابودســازی پیــروان   پــس از مــزدک، دســتگاه ســرکوب دولتــی همــت خــود را معطــوف بــه     

گونــه کــه مــسعودی  آن ، و)یعنــی منــافقین(گرفتنــد » زنــدیگان«مــزدک کــرد کــه ازآن پــس صــفِت 

 هزاران تن ١. شدندکشتار در کشور مزدکیهشتاد هزار تن  در مدت کوتاهی قریب به    نویسد،    می

در نیـز    آنهـا  بـسیاری از     ؛زندانها افتادنـد و بقیـه در گوشـه کنارهـا مخفـی شـدند                 کشور به  جوانان

ــه بــه درون بیابانهــای    فرصــتهای مناســب بــه   هــیچ . عربــستان گریختنــد خــارج از کــشور و ازجمل

ت روم و  از پناهنده شدنِ هیچ فراری مزدکـی بـه دولـت روم داده نـشده اسـت؛ زیـرا دولـ                     یگزارش

اما بهدینان چنان در کشور گـسترده بودنـد         . ترین دشمنان مزدکیان بودند     مسیحیان از سرسخت  

سده ادامه داشت؛ چنانکـه چهـل       که پیگیریِ مشکِل پاکسازی کشور از نفوذ آنها نزدیک به نیم          

سال پس از اعدام مزدک و رهبرانِ بهدینی، گروهی بزرگی از بهدینان کـه در میانـشان شـماری                   

آنهــا  بردنــد، و در گفتــار بعــدی بــه ســر مــی ز اعــضای خانــدان ساســانی نیــز بودنــد در زنــدانها بــها

سـازی و اعـدام    گیرانـه مـورد پـاک     کلیـۀ تألیفـات مـزدک و پیـروانش نیـز پـی            . اشاره خواهیم کـرد   

اینکــه هــیچ . »دیگــر موجــب گمراهــی مــردم نباشــد، و دیــِن حــق برقــرار بمانــد  «قــرار گرفــت، تــا 

 سیـستماتیکی    گیرانـۀ   وِد آنهـا بـرای تـاریخ برجـا نمانـده اسـت نـشانگر خـشونت پـی                  تألیفی از خ  

  .است که توسط دستگاه دین رسمی در راه نابودسازی تألیفات آنها انجام گرفته است

سرکوب نهضت مزدک پاداشـهای      ایران در دستگاه فقاهت   همکاری کشیشان مسیحی با     

 داده شـد سـپردن      عـراق مـسیحیان     اشهائی کـه بـه    ازجمله پاد . گیری برای آنها درپی داشت      چشم

، کلیـسا بـود     هـا بـه     کشیشان و تبدیل شدن برخی از مزداکـده         برخی از تأسیسات دینی مزدکیان به     

مزداکـده تبـدیل شـده     شده بوده و پیشتر توسط خودشان بـه    مسیحیانِ مزدکی   که احتماالً متعلق به   

حیـره  سـرزمین  ازگردانـدن آئـین مـسیح در         ب ی که به مسیحیان داده شـد       پاداش دیگر  .بوده است 

در جریـان گرفتاریهـای دربـار ایـران در دورۀ           : بـاره توضـیح کـوچکی ضـرورت دارد          در ایـن  . بود

شدۀ حیره مورد حملـۀ قبایـل عـرب          مسیحینشیِن    عرباول سلطنت قباد و زمان بالش، سرزمین        

 م۴۹۴ در حـوالی سـال   .دمنطقـه رسـیده بودنـ     کـه در هجرتـشان از شـرِق یمـن بـه     کنده قـرار گرفـت    
                                                 

  .۲۹۰/ ۱: مروج الذهب ١
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شکست یافته   نده ِک رسیدۀ   تازه رئیس قبایلِ مرو  دست حارث ابن ع      به )امیر حیره  (سوم منذر

رسـمیت شـناخت و قبـاد از      ایـن تغییـر را بـه    ایـران دربـار   . برحیره دست یافـت   کشته شد و حارث     

 همـراه  ١.گـذار کـرد  او وا را مورد نوازش قرارداد و حاکمیت حیره را بـه          حارث پذیرایی کرده وی   

 و هـوادارانش    کـشته شـد   پس از آنکه مزدک     . آئین مزدک درآمدند    با این جریانها قبیلۀ کنده به     

 هــواداران مــزدک ســرکوبمــورد تعقیــب قــرار گرفتنــد، قبایــل کنــده نیــز شــامل تــصفیۀ ناشــی از   

قبایـل   اً بـه شدند و حاکمیت حیره از آنهـا گرفتـه شـد، آنهـا از حیـره رانـده شـدند، و حیـره مجـدد               

 عـرب همـان   امیـِر ایـن  . سپرده شد) منذر ابن ماء السماء   (مسیحی لخمی و رئیسشان منذر چهارم       

صــاحبِ دو  ( شــامل دو دوره بــود، ذوالقــرنینخانــدانشمناســبت آنکــه ســلطنت  کــس بــود کــه بــه

ز قبایـل کِنـده نیـ   . سـاختند های بسیار  اش افسانه  دربارهمسیحیان عربستان و   ٢؛ لقب یافت  )دوره

ــةُ الجنــدل«بــه  وماکنــون شــرق (در بیابــان شــمال عربــستان در درون مرزهــای امپراتــوری روم   » د

  .مسیحیت برگشتند رفتند و به) کشور اردن

درون بیابانهــای عربــستان گریختنــد؛ و بــسیاری را نیــز     گروههــائی از بهــدینانِ ایرانــی بــه  

جمـاعتی از اینهـا در   .  تبعیـد کـرد  دولت به بیابانهای عربستان در درون مرزهای کشور ساسـانی         

. زیـستند   مـی » حـضارِم «نـام     خیـز بـه     ئی حاصـل    اواخر دوران ساسانی در سرزمین یمامه در منطقه       

حنیفـه ظهـور کـرد کـه در تـاریخ           در همینجا بود که در زمان خسرو پرویز یک مدعی نبوت از بنی            

ـذّاب «نــام  اســالم بــه  هرچنــد کــه مــسیلمه از   . اســتمعــروف ) ســاز مــسلمانِک دروغ(» مــسلِمه کـَ

هائی به تعالیم مـزدک   گران مذهب یعقوبی اثر گرفته بود ولی تعالیم دینی که آورد از جنبه   تبلیغ

شــباهت داشــت، ازجملــه آنکــه مقــرر داشــته بــود کــه پیــروانش حــق ندارنــد کــه بــیش از یــک زن   

دی او نیــز نظــام نظــام اقتـصا . شــان نـازا اســت  داشـته باشــند مگــر آنکـه ثابــت شــود کـه زنِ کنــونی   

خالــد ابــن ولیــد در زمــان ابــوبکر یمامــه را گرفــت و مــسیلمه را کــشت و دیــنش را   . اشــتراکی بــود

حنیفـه مـذهبی شـکل        شـدگان بنـی     امـا در میـان مـسلمان      . حنیفه را مـسلمان کـرد       برانداخت و بنی  

را خوارج به زن چندان حقـوقی دادنـد کـه آشـکا       . معروف شد » خوارج«نام    زودی به   گرفت که به  

شــان نیــز   نظــام اقتــصادی . خــالف شــرع اســالم بــود، تــا جــائی کــه در مــواردی امــام زن داشــتند     

  . اشتراکی بود

یمامــه گریختـه یــا تبعیــد شــده بودنــد کارشــان کــشاورزی   ایرانیـانی کــه در زمــان ساســانی بــه 

ام رسـمی کـه از رومیـانِ شـ     خالفت رسید زمینهای اینهـا را مـصادره کـرد و بـه         چون معاویه به  . بود

                                                 
  .۴۹۰/ ۱: طبری ١
  .۴۲۵: همان ٢
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اینهــا نیــز بــرای آنکــه بــا  . کــرد تــا بــرایش بیگــاری کننــد » ِســرو«آموختــه بــود اینهــا را تبــدیل بــه  

یـک نـسل بعـد یکـی از         . آزادی برسـند مـسلمان شـده مـذهب خـوارج گرفتنـد              حمایت خـوارج بـه    

جمعـی از همـین خـوارج در        . همین ایرانیان در زمان عبدالملک مروان بـه امامـت خـوارج رسـید             

نام عطِیّه ابن اَسود حنفـی بـه عمـان رفتنـد و مذهبـشان                 رهبری یکی از خودشان به    همین زمان به    

عطیه سپس بـه کرمـان   . را به عمان بردند که با تحوالتی که در آینده پذیرفته تا امروز باقی است  

به توسط همینها و گروههای دیگـر خـوارج بـود           . کمک ایرانیان تشکیل حاکمیت داد      رفت و به  

زمانی کـه یعقـوب   . اسالم و مذهب خوارج گرویدند     یرانیان در کرمان و سیستان به     که بخشی از ا   

شده در کرمان و سیستان بر مذهب خـوارج       لیث صفاری ظهور کرد بخش اعظِم ایرانیانِ مسلمان       

  . اش نیز مذهب خوارج داشتند یعقوب لیث و خانواده. بودند

در سـدۀ سـوم هجـری در    . ار شدندخوارج یمامه در اوائل خالفت عباسی سرکوب و تار و م 

شـکل گرفـت   ) اهـل گُنـاوه  (» ابوسـعید جنـابی  «نام  رهبری مردی به همین منطقه مذهب نوینی به   

قرمطیهــا کــه خودشــان را شــیعه و اســماعیلی . نامیــد» قرمطــی«را کــه دســتگاه خالفــت عباســی آن

تراکی بـود، و زن در  نظـام اقتـصادی آنهـا اشـ      . داده بودنـد    مذهب  نامیدند همان خوارجِ تغییرِ     می

خــاطر همــسانیهائی کــه در   بــهمــذهب قرمطــی. نظامــشان از حقــوق بــسیار زیــادی برخــوردار بــود 

ویژه در شرق ایران، در  زودی در مناطقی از ایران، به  بهحقوق اجتماعی با تعالیم مزدک داشت

شـاه ایـران    تگـین پاد    دسـت آورد؛ تـا آنکـه محمـود سـبک            شدگانِ ایرانی پیروانی به     میان مسلمان 

جـست، و آنهـا را در هرجـا کـه بودنـد کـشتار همگـانی                مـی » دست در جهان کـرده قرمطـی      «شد و   

  .کرد؛ و داستان اندوهباری است کشتار قرمطیان در ایران توسط ترکان

های ایرانی ریشه دوانده بود کـه همـۀ تالشـهای دسـتگاه       بهدینِ مزدک چنان در میان توده     

را از   و مزدکیان توسط فقیهان در دوران ساسانی نتوانـست کـه آن          مغان و فتواهای تکفیر مزدک    

در اواخـر سـدۀ     . هـای درازی در ایـران پراکنـده بودنـد           آنها در دوران اسالمی تا سـده      . میان ببرد 

دیــن در آذربایجــان برپــا شــد و   رهبــری بابــک خــرم دوم هجــری جنــبش بهــدینانِ پیــروِ مــزدک بــه 

؛ و داســتان آن پیوســتند ایجــان و همــدان و ری و اســپهان بــهزودی صــدها هــزار ایرانــی در آذرب بــه

در دوران ســرکوب و خفقــان ترکــان غزنــوی و ســلجوقی   بقایــای بهــدینان مزدکــی  . درازی دارد

همچنان در ایران به موجودیتشان ادامه دادند، تا آنگاه که جمعی از آنها در سـدۀ شـشم هجـری                 

معـروف  ) ماتریالیستها(» مالحِده« دادند و به  هم زده و حاکمیتی تشکیل      در دیلمستان قدرتی به   

  ١:نویسد ابوالقاسم کاشی در این باره چنین می. شدند
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 و کردنــد ی مــدهی دعــوت پوشــانیــ مزدکی قــوم)۵۲۱  نیفــرورد( ۵۳۶درمــاه رمــضان ســال 

  . کردند هذیانی که معهودِ ایشان است تقریر می

واضـعِ مـذهب ژنـدۀ ایـشان مـزدک       ، و    خواننـد  انی که خود را پارس    اند ی کسان انیو مزدک 

نگفته و به هیچ پیامبری ایمان نداشته، ] …[هیچ دینی و دیانتی  بود مردی احمق، و به

خـالف   و از دین صابی و جهودی و ترسایی و زرتشت شریعتی و بدعتی انتخاب کرد به           

هرچــه ظــاهر اســت «: روزگــار قبــاد ظــاهر کردنــد، و گفتنــد  و آن دیــن بــه. شــرایع و ادیــان

تـن مجمـوع    ریمنی است و هرچه باطن اسـت یزدانـی، و آدمیـان بایـد کـه همـه بـه یـک         اه

مقیـاسِ ایـن قیـاس مـال و زن و فرزنـدِ         ، و بـه   »وجه جدایی نباشـد     هیچ  باشند و میانشان به   

و قبـاد دعـوتِ او مـسموع داشـت، و مـزدک او را الـزام کـرد کـه تـو را                    . مردم مباح کردنـد   

  .زند با ما شرکت بایداین مال و پادشاهی و زن و فر

و آن دیـن پوشـیده   . مـزدک را بـا جملـه اتبـاع او بکـشت         … نوشروان پسر قباد عاقـل بـود      

خــود بــه مــسلمانی و شــیعتی  مزدکیــان ظهــور ]و [مانــد تــا زمــانی کــه مــسلمانی ظــاهر شــد 

  …  کردند و هم بر سِر مذهب و آئیِن خویش بودند)گری شیعی(

اهل مـذهبی و ملتـی را غلبـه و قـوتی هـست تظـاهِر آن                غرض آنکه این مالعین هرگاه که       

  .)تا امروز(یَومِنا هٰذا ٰى اند و مذهب خویش نهان داشته اِلی مذهب کرده

ــانِ      ــر عــادتِ آبــای   ] دیلمــستان[ایــن پارســیان چــون دیدنــد کــه نزاری  را قــوتی هــست، ب

 خــویش بگفتنــد کــه مــا ســخن اســماعیلیان شــنیدیم و ایــن مــذهِب حــق قبــول        )پــدرانِ(

 نجــایتمــام محرمــات را حــالل داشــته و گفتنــد بهــشت و دوزخ خــود ا،  برجملــه…ردیمکــ

   …ستی نگری دیاست و جا

 و نــه  و نــه نبــاتوانیــ نــه حازارنــدی را بکــس چی هــدیکــه نــشا  آنــستشانیــاصــل مــذهب ا

برجملــه پــنج . دیــ خردیرده نــشا داد و بــدی داشــت و طــالق نــشادیزن نــشا و دو… جــانور

 ریخـتن، و دو زن   اولْ خـون : کی از آنها بکند هرگـز از دوزخ نرهـد     گناه است که هرکه ی    

 خواسـتن ، بـا مخـالف وصـلت کـردن، بـه زبـان و جـوارح         )طـور همزمـان     به(در یک حال    

   .ند مردم را آزر)دست و پا(

های ایرانی مانـدگار شـد و هـر از           تعالیمی که مزدک آورده بود برای همیشه در اذهان توده         

کـه در سـدۀ چهـارم هجـری در        » إخـوانُ الـصفاء   «جمعیـت   . کلی سـر بـرآورد    شـ   گاهی از جـائی بـه     

 ۵۱گـذاری شـد و اصـول و فـروعِ عقایدشـان را در             دوزبانـه پایـه     تـن از ایرانیـانِ      بصره توسط هفـت   

از » باطنیـان «نـام     زودی جریـانی بـه      و بـه  (منتـشر کردنـد     » رسـائل إخـوان الـصفاء     «نـام     بـه دفتر  
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مـا در    .دهندۀ تعالیم مزدک بودنـد      ، از جهات بسیار زیادی بازتاب     )درون تعالیمشان بیرون آمد   

کردنـد ولـی تـراوش فکرشـان      مـسلمانی مـی   تاریخ ایران چندین متفکر بزرگ داریم که تظـاهر بـه          

و عـین القـضات    ) شیخ اشراق (در میان اینها خیّام و سهروردی       . همان است که مزدک گفته بود     

 از شعرای ایرانی که ترویج فکر آزادیِ انسان و شادزیـستی و             دسته  آن. همدانی از همه بارزترند   

انـد تعـالیم مـزدک را          آزار انـسان و موجـودات زنـده کـرده           خودداری از  اندوه و سوگ و   دوری از   

حتی در بیـرون از ایـران نیـز آثـار تعـالیم مـزدک را در میـان برخـی از متفکـران                        . اند  بازتاب داده 

  .عیار است هایش یک مزدکی تمام ابوالعالء معری در سرودهمثال، . بینیم ظاهراً مسلمان می
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