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 زرتشت تعاليم احياي  نهضتـمزدك 

 سال داشت و هشت 39 وقتي به سلطنت رسيد حدود     )كه تلفظ ايرانيش گُواتا است   (قباد
ميتوان حدس زد كه اين مدت براي او    . صورت گروگان زيسته بود   ه سال اخير را نزد اخشونواز ب  

كه شاهزاده ئي هوشيار و تحصيلكرده بود، وقت زيادي بود تا به دور از تأثير جريانهاي روز كشور   
هاي   نكبتدربارة اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و راههاي اصالح اين اوضاع انديشه كند و عوامل    

او همينكه قدرت را به دست گرفت درصدد اصالح سياسي    . اخير ايرانيان را مورد مطالعه قرار دهد
 آن بود كه زرمهر سوخرا كه مقتدرترين و پرنفوذ ترين شخصيت سياسي و          شنخستين اقدام  .  برآمد

ا استقبال   اين اقدام قباد ب. به دستياري رقيب نيرومندش شاپور مهران ازميان برداشت     رانظامي بود
پاياني براي دوران نكبت بار فيروز و      ة  كه ميتوانست نقط نيك مواجه گرديد عمومي و به عنوان فال 

اندك  اما قباد  1. »و بوي كارن رفت   گرفتباد مهران وزيدن «: گفتند  مي مردم پس ازآن  .  بالش باشد
باشد و   كشور  ر امور دة اصلي  خود تنها تصميمگيرند    تازماني بعدتر اين شاپور را نيز ازميان برد       

 . بتواند برنامه هايش را به دلخواهش پيش ببرد    

 كشورقباد آن بود كه به فعالترين شخصيت طرفدار اصالح اجتماعي     اقدام اصالحي  دومين 
 .  را دنبال كندش  ميدان داد تا فعاليتهاي مزدك پور بامداد يعني 

ات دوران انوشه روان     مزدك ازآن چهره هائي است كه حقيقت امرش بعدها در ساية تبليغ      
دين ازاو ساخته شد و به جامعه معرفي    گم شد و يك چهرة مسخ شده وكج انديش و منحرف و بي 

.   كنند  و نابود فته سركوآساني   د عقيده و راه اورا به     ن  بتوان اقتدارگرايانِ متولي دستگاه ديني  گرديد تا 
 مدارك دال بر حقانيت تعاليم       تمام- به روال همة دولتهاي توتاليتر   -و چون دولت انوشه روان 

 پيش از آنكه كارش باال بگيرد و قيامش         اومزدك را ازميان برد، براي ما دشوار است كه بدانيم  
به آستانة پيروزي كامل نزديك شود چه مقامي داشته، در كجا ميزيسته و از چه حيثيت اجتماعي     

 ؟ برخوردار بوده است 

ان ميگويند كه مزدك پور بامداد از اهالي فسا     روايتهاي سنتي مبتني برتبليغات رسمي زم     
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 داشت كه يك مذهب اباحي و اشتراكي را تبليغ ميكرد،      زرتشت خورگان  معلمي بنام    بود و

وگويا مزدك از تعاليم او پيروي كرد و درزمان قباد توانست بسياري ازمردم كشوررا فريب داده             
وايات ميگويند كه او ديني آورد كه نامش     همين ر . به دنبال خود بكشاند وكشور را به آشوب بكشد 

 نهاد، و اساس دينش بر لغو بسياري از احكام شرعي مثل مالكيتهاي بزرگ و           درست دين را 
)   مشترك ( بود و ميگفت كه زن و مال بايد درميان همگان مشاع     )تعدد زوجات  (چندهمسر گزيني 

ه شورش واداشت و حرمسراها  گويا او با اين شعار كه خوشايند عوام بود، مردم را ب     . باشد
وگنجخانه هاي بزرگان كشور را مورد دستبرد قرار داد و قباد نيز كارش را تجويز كرد، و در نتيجه         

 .مردم كشور را از خودش ناراضي ساخت

اين بود مختصري از روايت رسمي كه براي تاريخ برجا ماند و در تأليفات تاريخي بعدي          
روايت درزماني ساخته شد كه مزدك كشته شده و پيروانش     ترديدي نيست كه اين   .تكرار شد

  » معصيت  « ازميان برده شده بود، و بردن نام او نيز       وكتابهايش قتل عام يا زنداني شده بودند، تأليفات      
اگر كسي به مناسبتي ميخواست به نام او اشاره كند ازاو با          و،مستوجب مجازات به شمار ميرفت    

مخاطبان ميدانستند كه اين زنديگ پليد چه كسي     ياد ميكرد و  ) سمنافق نج   (»زنديگ پليد  «صفت 
 .است

خفقان فكري را ازسر ميگذرانيم و شيوه هاي مختلف سركوب انديشه ها       سياه ما كه دوران
و تحريف افكار و عقائد را از نزديك ديده ايم و با شگردهاي حكومتگران توتاليتر در نابودسازي     

افكار مخالف چه گونه      ايم كه تعصب ديني با عقائد و  ، و ديدهييما  آشن دگرانديشجريانهاي فكري  
رفتار ميكند و شخصيتهاي مردمي چه گونه ازنظر جسمي و فكري ترور ميشوند، قادريم كه      

ما بيش از هر دوراني  .  آمده است چهبه خوبي درك كنيم كه درآن زمان برسر مزدك و افكار او 
روي چهرة حقيقي او كنار بزنيم و اورا        رده ها را از  قضاوت كنيم و پ  مزدكقادريم دربارة   
 . بازشناسي كنيم 

.  نيز بودؤبدماو يك .  كردجدالدر اين گفته نميتوان . مزدك يك زرتشتي تمام عيار بود  
حتما مي بايست كه ازيك خواستگاه پرنفوذ برآمده و ازيك منصب بسيار بلندي نيز دركشور        

شي و كُ اما در اثر تبليغاتِ پس از مزدك     . يابي حاصل كند  كامبرخوردار بوده باشد تا آن همه      
شي، پردة غليظي از تحريف و ابهام و اتهام در پيرامون شخصيتش تنيده شد و حقيقت     كُ مزدكي

 . اورا در وراي آن به همان نقشي درآوردند كه ترسيم كننده اش دستگاه فقاهتي و سياسي روز بود          

با توجه به اينكه    . بوددرخراسان    نيشاپور  ، شهرمزدك، بنا برروايات سنتي  محل زندگي  
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 كه محل پيدايش او استخر بوده،     تصور كردفسا و استخر منسوب كرده اند، ميتوان     روايتها اورا به 

 و پيش   -قباد هم درزمان پدرش .  در نيشاپور ميزيسته است  سپس و1در فسا تحصيل ميكرده،  
سؤالي كه براي ما مطرح . و مقيم مرو بود سان   خراشهريار -ازآنكه به گروگانِ اخشونواز برود   

ندرزبد  راَمؤبد خراسان يا د  خراسان حكومت ميكرد، مزدك مؤبدان   ميشود آنكه آيا وقتي قباد در 
قباد بود؟ آيا او ازآن زمان به قباد نزديك بود و قباد افكار اورا ميشناخت؟ آيا       ) معلم دربار (

ك به او نزديك بود؟ از زندگي مزدك و فعاليتهاي        زماني كه قباد نزد اخشونواز ميزيست مزد    
موفقيتهاي سريع بعدي او      . اصالح طلبانه اش تا قبل از سلطنت قباد هيچ اطالعي براي ما نگذاشته اند     

 كشور به عنوان يك چهرة برجسته شناخته شده      دينيِ نشان ميدهد كه او قبال در بسياري از محافل      
بايست سالها روي نظرية عدالت طلبانه و اصالح ديني خودش      او مي . بوده و پيرواني داشته است   

جنبش همگاني    چنان  كار و تبليغ كرده باشد تا درفرصت مناسب بعدي در اندك مدتي بتواند يك         
 .  دركشور به راه اندازد   عظيم موفقيت آن با 

 چه اهل فسا چه   -كه مزدك از يك خاندان پرنفوذ و قدرتمند ايران      آنآنچه مسلم است  
اين را ازآن جهت ميتوان پذيرفت كه مزدك درزمان سلطنت    .  بوده است- و چه نيشاپور  استخر

در اين مدت نسبتا دراز هيچ      . دركشور فعاليت ميكرد ) 529 -488(  سال  40قباد براي مدتي بيش از  
 گروهبندي فعال و مؤثر روحاني نتوانست دربرابر او قد علم كند و مانع فعاليتهاي نسبتا انقالبي او     

اقتدارگرايان و همچنين متوليان    برانگيزندة    تحريك كننده و  ود؛ حال آنكه اقدامات و فعاليتهايش   ش
 .، و اصوال مي بايست درنطفه خفه ميشد كشور بوددينِ رسميِ 

 كه دردوران صدارت مهرنرسي مجادالت كالمي درميان مغان زرتشتي          ديديمقبال 
اي متعددي در انتقاد ازعقائد يكديگر        وكشيشان مسيحي اوج گرفت و دوطرف جزوات وكتابه    

 كالمي هميشه بهترين   مجادالت آزادِ   . وبررسي جنبه هاي منفي هردو دين به رشتة تحرير درآوردند         
 قرار   شكننده براي شناخت نكات مثبت و منفي يك مكتب را در اختيار پيروان    ابزار رهنمون

 بهترين بهره برداري بكنند، و با خواندن     آن مكتب ميتوانند از اين مجادالتميدهد، و آزادانديشانِ 
نظرات مخالفان كه همواره دست بر روي نكات منفي عقيدة مخالف مينهند به نارسائيها             

جدال منطقي در  «فقيهان در هرديني كه بوده اند همواره    اينكه . وكمبودهاي عقيدة خويش پي ببرند 

                                                           
 اردشير بابكان  اولية اين شهر مركز فعاليتهاي    . فسا در پيدايش دولت ساساني نقش عمده ئي داشته است   -1

از اين نظر كه فسا يكي از مراكز مهم  . و نخستين رئيس دستگاه ديني دولت اردشير از اين شهر بود بوده 
 .ديني كشور بوده شگفت نيست كه مصلحاني چون زرتشت خورگان و مزدك از اين شهر برخاسته باشند  
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)  وار  برده( چه رهبران ديني ميگويند تَعبدا   خواسته اند كه به هر   مي و ازمردم  كرده را تحريم  »امردين

 و با مجادالت كالمي شان دينداران را نسبت به دين      چرا نكنند گردن نهند و در امر دين چون و 
 آن بوده كه مردم به اين نكات منفي  براي، )تَشكيك ايجاد نكنند  (خدايي به شك و ترديد نيندازند  

 .  روگردان نشوند ديني- به اصطالح  -پي نبرند و از ارزشهاي  

مباحثات انتقادآميز هميشه باعث تحول افكار ديني ميشود و به نوبة خود بر وجهة متوليان       
خطر ه  بسببسنتي دين آسيب ميرساند و احيانا چهره هاي نويني را در جامعه مطرح ميكند كه    

زشهاي  مدعيان سرپرستي دين هميشه محافظ ار     .  سنتي دين ميشوند متوليانِافتادن امتيازات   
 نوآوري    در افكار ديني هستند و از    )بدعت ( و مخالف هرگونه نوآوري      و جاافتاده  شده كهنه

مدعيان به همين علت  .  امتيازات آنها را سلب كند ميتواندميهراسند؛ زيرا هرگونه نوآوري    
د كه احكام موجود كمال   ن  در هرديني و درهر زماني همواره به مردم تلقين ميكن        سرپرستي دين  

 و ابدي است و هركه دربارة آنها شك كند مرتد و درخور مرگ است، و هركه در دين  مطلق
هر نوآوريئي   « اينها همواره به مردم تلقين ميكنند كه    .خدا نوآوري كند گمراه و باطل گرا است  

؛ و با اين    »خواهد بود آتش جهنم بدعت است، و هر بدعتي گمراهي است، و فرجام هر گمراهي،  
ا برضد اصالحگران و نوآوران تحريك ميكنند و با ابزار فتواي مبارزه با بدعت و        تلقينْ عوام ر

 . بي ديني به جان اصالحگران مي افكنند  

شده را جمود فكري  هراس از نوآوري و مخالفت با آن، و تالش براي حفظ ارزشهاي كهنه    
جمود نگه      حالت ركود و  دين در هر زماني دين را به   متوليان سنتيِ همين جمود فكريِ  . نام داده اند 

و چون تحوالت اجتماعي يك    .  اجتماعي بازميدارد     مهارنشدنيِ  تحوالتِ كاروان تيزروِ    ميدارد و از 
  مدعي سرپرستي دين نيست  گرايانِ سنت گريزناپذير است و تابع خواست جامدانديشان و ايستايي   

اي كهنه و فرسوده و مورد دفاع   ارزشه،رغم آرزوها و ممانعتهاي آنها به راه خود ادامه ميدهد   و به 
 بالنده واقع شده از صحنة    فكريِو حمايت جامدانديشان در شرائط مناسب دستخوش حملة جريانِ 

شده و فرسوده را با تمام     جامد  دينِي كه به راه افتاده است نويناجتماع كنار زده ميشود و جريانِ  
 .  اجتماعي كنار ميزند ارزشهايش با خود جاروب كرده مي برد و از صحنة فعاليتِ    

 زمان ساساني اساسش را از تعاليم زرتشت گرفته بود، ليكن از طرفي         رسميِهرچند كه دينِ
تعلق داشت كه در زمان فيروز و بالش بيش از پانزده قرن برآن گذشته     دوراني تعاليم زرتشت به 

م شد، حاوي مسائل    دوم تنظي  بود؛ و ازطرف ديگر اوستا و زند موجود، هرچند كه در زمان شاپور         
و احكامي بود كه تنظيم آنها به روزگاران دوري ميرسيد كه جوامع ايراني هنوز در مراحل اولية       
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از اين .  ابتدايي تشكيل ميداد تمدن بودند و دين و اعتقاداتشان را مجموعه هائي از اوهام و خرافاتِ    
ه اوستا افزوده شده بود كه با   گذشته بسياري از اصول اعتقادات و رسوم مذهبي مغان آذربايجان ب   

آفرينش جهان و   (و مبدأ ) خداشناسي (مسائل متعلق به الهيات .  تعاليم زرتشت همخواني نداشت
  مذاهبِ مغانِ ساخته و پرداختة     كه در اوستاي ساساني گنجانده شد     )فرجام بشر (و معاد  ) انسان

كافي است . وره ها بنا شده بود     ايراني بود و بيشتر بر روي شالوده ئي از خرافات و اسط        مختلفِ
باقي مانده است را از نظر بگذرانيم، و مثال محتويات     همين مقدار از متون اوستا كه براي ما 

را با گاتا مقايسه كنيم تا متوجه شويم كه   و آنهامطالعهنديداد و بخشي از يشتها را   شن و وهِد بن
رانه تحت نام زرتشت در اوستا گنجانيده     چه مجموعة عظيمي از خرافات و اساطير و احكام جاب

 مقدسي است   ة نوشاب  گساري تحريم شده، و در اوستاي ساساني هوم     در گاتا باده .  شده بوده است 
كه باعث پااليش روح ميشود؛ درگاتا قرباني حيواني ممنوع شده، و در اوستاي ساساني قرباني     

يش نكوهش شده و در اوستاي ساساني       وسيلة تقرب به خدا است؛ در گاتا جمشيد به خاطر ستمگر 
 است؛ فضايل الوهي اهورامزدا كه در گاتا مطرح شده، در اوستاي ساساني   واالجمشيد يك ذات 

به تعدادي ايزد تصميمگيرنده بدل شده اند؛ از همه مهمتر آنكه در گاتا از توليت دين خبري نيست      
ها را به شديدترين نحوي     و زرتشت سرسخت ترين مخالف مدعيان توليت دين است وگرهما         

كوبيده است؛ اما دين اوستاي ساساني را يك حوزة فقاهتي متشكل و مسلط و سازمان يافته و       
ازاينگونه مثالها در     . برخوردار ازهمة امتيازات اداره ميكند كه با جمشيدهاي روزگار همدستند         

 .اوستاي ساساني ميتوان بسيار به دست داد   

ستا و زند كه بخش اعظم آن ميراث دوران دور تاريخ بود،         در قوانين مدني مدون در او  
صورتي    ه  و طالق را مجموعه ئي از احكام ب  نكاح تجويز شده بود، و  )چندهمسري( تعدد زوجات  

ردي ميتوانست با توجه به توانايي ماليش چندين وچند زن را به عنوان همسر   مدرآورده بود كه هر   
اين احكام فقهي از زن خواسته بود كه برده وار در    . گاه داردبه خانه اش ببرد و آنها را درخانه ن  

اختيار شوهر باشد و اورا تاسرحد پرستش مورد احترام قرار دهد، و تنها مسئوليتي كه مرد دربرابر    
طالق هم بسيار سهل و ساده بود و به صرف اينكه مردي  . زن داشت تأمين هزينة زندگي او بود

اين قوانين چنان تنظيم شده بود كه        . خارج كندا از زندگي خويش     اراده ميكرد ميتوانست زنش ر   
صورت كاالئي براي استفادة مردان در  ه زنان از بسياري از حقوق انساني محروم ميشدند و ب 

 . مي آمدند

 و به تعبير درستتر    -مقرراتش را اوستاي ساساني      نظام اجتماعي ايران ساساني كه احكام و  
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 يك نظام صارم طبقاتي بود؛ خاندان سلطنتي يك خاندان مقدس و      مقرر ميكرد، -حوزة فقاهتي  

، وكسي خارج از اين خاندان   معصوم تلقي ميشد كه به خاطر سلطنت كردن به وجود آمده بود     
 اعضاي خاندان اردشير حق ميداد كه امالك  بهاحكام شرعي . نميتوانست خواهانِ شاه شدن بشود

زمينهاي    .  آنها بر روي زمينهايشان كاركنند  رعاياي   به عنوان   باشند و دهها هزار كشاورز  داشتهوسيع  
حاصلخيز جنوب عراق و بخش اعظم زمينهاي خوزستان امالكي بود خالصة خاندان سلطنتي كه       

به اين كارگران   .   برروي آنها كار ميكردند     و خوزي كارگران كشاورز روستايي ايراني و آرامي    
. ك خدا است و خيانت درآن خيانت به يزدان است  چنان تلقين شده بود كه ملك شاه چون مل  

جان و دل روي اين زمينها كار ميكرد و به همان نان بخور   روستايي بيچاره از ترس كيفر اخروي با   
شاه قباد    داستانها ميگويند كه روزي      . و نميري كه ناظران اين زمينها به او ميدادند قناعت ميورزيد        

 درخت از اناري چون نشست، ديد كه كودكي. باغي شددرحين شكار، به صورت ناشناس وارد     
ما يك شريك  چون متوجه اين عمل شد كودك را مؤاخذه كرد كه   كودك بخورد؛ مادر تاچيد 

؛ زيرا چنين   هاي باغ تصرف كنيم در ميوه رضايت او   نيكوكار و خيرانديش داريم كه نبايد بي  
شريك شما كيست؟ زن  : يد از زن پرسيد   قباد كه اين را د.كاري خيانت به شريكمان خواهد بود 

 1. برداري از درختها بايد سهم اورا بپردازيم   شاهنشاه قباد است كه درموعد بهره  : پاسخ داد

العادة رعايا به شاهنشاه و نظام سياسي كشور       ناشي از احترام قوق درست است كه اين نگرش
ودند، اما شالودة اين رفتار     كنندة امنيت وآرامش مردم سراسر كشور ب       ناشي ميشد كه تأمين 

 شريك حاكميت به خاطر استثمار كردن  احترام آميز را تعاليم دين رسمي و تبليغات دستگاه فقاهتيِ  
 و رعيت در عين حالي كه در اثر تلقينهاي ؛نهاده بودند و با فطرت بشر بيگانه بود   عامي توده هاي 

 ميديد،    احكام مجبور به پابندي به آن     راش خود نقض احكام شرعي   و ترس از عواقب اخرويِ مغان
؛ زيرا كه آن احكامِ كهنه و فرسوده ديگر با سرشت مردم زمانه سازگاري         ذاتا ازآن بيزار بود ولي 

 . نداشت

اگر زمينهاي عراق و خوزستان را خاندان      . اين وضعيتي بود كه درتمام كشور حاكم بود    
 بيشتر زمينهاي كشاورزي ملك خاندانهاي  سلطنتي به خود اختصاص داده بود، در داخل كشور نيز

سپرده   )  دهقان(هركدام ازروستاهاي بزرگ ازطرف مالك به يك دهكان         . حكومتگر بود  بزرگ و 
 نوعي مشاركت در  شده بود كه زمينهاي كشاورزي و باغستانها را اداره ميكرد و با ارباب  

دند كه بخشي از دسترنج     كارگران كشاورزي عموما روستانشينان بو     . محصوالت كشاورزي داشت 
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سهم شير ازاين محصوالت مال ارباب بود كه بر جان روستانشينان تسلط            . خودشان عايدشان ميشد 

 بزرگ   هايبخش اعظم زمينهاي كشور در ميان خاندان    . داشت و صاحب همه چيز به حساب مي آمد
خاندانهاي كوچكتر پس از اينها . حكومتگر كه ممتازترينشان خاندان سلطنتي بود تقسيم شده بود 

  مقرر شده بود و   ساساني   اين نظامي بود كه در اوستاي    . مالك همه چيز بودند)  دهكانان (محلي 
احكام فقهي مربوط به آن را حوزة فقاهتي تحت عنوان حكم خدا وضع كرده بود و دراثر تلقينات     

روابط    . بود به مثابة حكم خدا تلقي ميشد كه رعايت آن بر تمام مردم كشور فرض      حوزهاين 
جابرانة فقهي تنظيم ميكرد كه عموما در اوستا و زند           مالكان و رعايا را قوانين پيچيده و سخت و       

ساساني تحرير شده بود و به مثابة حكم خدا بود كه تخطي از آنها هم كيفر اخروي را درپي داشت  
 .و هم مجازات دنيوي را 

 يكي خاندان سلطنت كه. شده بوداوستاي ساساني جامعة ايران به چند طبقه تقسيم    در
 اين طبقه.  بودندتعبير امروزين، دقيقا معادل سادات اهلبيت   ناميده ميشدند و به  » خدايان « اعضايش

 چنانكه هيچ فردي از مردم كشور به هر بلندپايگي مي بود     شمرده ميشد؛ به طوركلي نفوذناپذير  
.   ز خاندان سلطنتي شدن را درسر بپروراند   نميتوانست به اين طبقه بپيوندد و انديشة شاه شدن يا ا  

اعضاي اين طبقه  . از آنها بودند ) اسواران (نظام   ديگر شش خاندان بزرگ كه سپهساالران و سواره   
 سياسي دردرجة دوم قرار      بنديِ قدرتِ   در طبقه  ميناميدند، و بعد از خاندان سلطنتي     »بزرگان«را 

نفوذناپذير مانده    درنتيجه    به آن بپيوندد و    بخش نميتوانست   هيچ عنصري از خارج اين   . ميگرفت
مراتب ارتش از فرماندهي كل تا فرماندهي پادگانها و فرماندهي لشكرها و سواران و     سلسله. بود

شان درميان خودشان تقسيم كرده   سلسله مراتب خانوادگيحسبِ به  طبقهتيراندازان را اعضاي اين  
 -سپاهبد   ايران( فرماندهي كل ارتش .وثي بودشبه مور درآنها  بودند و مناصب بلند ارتش   

 دوخاندان مهران و كارن دست    به ويژهبه تناوب در ميان سپهداران اين خاندانها،     )  ساالر  ارتشتاران
به دست ميشد وگاه جابه جاييها دراثر رقابت قدرت فرماندهان عاليرتبه انجام ميگرفت؛ چنانكه             

هران در زمان قباد به ازميان رفتن زرمهر و روي كار            رقابت زرمهر سوخرا از كارن و شاپور از م     
 . انجاميد آمدن شاپور  

 دستگاه ديني را در انحصارش داشت و طي يك       اين طبقه .  بودنفوذناپذير مغان   سوم طبقة  
.   هاي مردم نفوذ داشت شبكة بسيار گستردة تار عنكبوتي در تمامي زواياي كشور تا ژرفاي خانه    

در مدارس   فقط كسي كه پدرش مؤبد يا هيربد بود ميتوانست        ي بود، و  انتساب به اين طبقه موروث   
اعضاي اين طبقه به حكم آنكه متوليان آتشكده ها بودند         . شودؤبد  و م هيربد  ديني تحصيل كرده 
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امالك وقفي وسيعي در اختيار داشتند كه تصرفاتشان درآنها چون تصرف در ملك شخصي تلقي           

ي زمينهاي وقفي آنها كار ميكردند حكم بندگان آتشكده را            و روستائيان برزگري كه رو      ،ميشد
 به همين دل خوش متوليان دينداشتند و به شديدترين وجهي استثمار ميشدند، و دراثر تلقينات     

 . كار ميكنند  بودند كه براي خدا

 كشور طبقة نسبتا نفوذناپذير ديگري بود كه ادارات       چهارم دبيران يعني كارمندان اداريِ   
 يك دستگاه بازرسي منظم بركاركردهاي       نظارتِ هرچند كه وند؛ ا در انحصار خود داشت  رعمومي

 جمع آوري اموال      بيشتر مناطق كشور براي  در اينها  دست با اين حالكارمندان اداري وجود داشت، 
نفوذ ناپذيري اين طبقه از آنجا ناشي شده بود كه اوستا و زند ساساني مقرر       . براي خودشان باز بود

داشت كه فقط فرزندان دبيران حق دارند در مدارس عالي تحصيل كنند و تخصص پدرانشان را               مي
 به مراحل  عموماما تحصيل براي رعايا درحد آموختن خواندن و نوشتن بود و راه رسيدن   . بياموزند 

 داستاني در شاهنامة فردوسي آمده كه منبع آن خداينامة ساساني بوده و             1. عالي تحصيل بسته بود  
اين داستان ميگويد كه در عهد انوشه روان  . انون نفوذ ناپذيري طبقة دبيران ساساني را بيان ميدارد   ق

 كه ظاهرا از ثروتمندان بزرگ   از بازرگانان كفش   يكي . دولت به كمكهاي مالي مردمي نيازمند شد 
 درمقابلْ بوده پيشنهاد ميكند كه حاضر است مبالغ هنگفتي را بالعوض به دربار اهداء كند؛ لكن    

 كه شاهنشاه فرمان دهد كه پسرش را در مدرسة عالي مخصوص پرورش دبير    ميكند استدعا  
شاه كه نميخواست به نظام مستحكم طبقاتي آسيبي وارد گردد و چنان شود كه در آينده     . بپذيرند 

                                                           
   ما اعماق وجدان جمعي مردم ه ها به گونه ئي در شدن و انحصاري بودن تخصصها و پيش    اصل خانداني -1

 و بعد ازآنكه شاهنشاهي ايران برافتاد و همة  ؛ نتوانست ازآن نجات يابد كشورريشه دوانيد كه هيچگاه   
ارزشها در معرض دگرگوني قرار گرفت، باز هم به حيات خود ادامه داد و تا به امروز در وجدان جمعي  

امتياز سابق باشد    ما كسي را كه از تبار يكي از خانواده هاي صاحب هنوزهم . مردم كشور باقي ماند
ما عادت كرده ايم كه كسي كه يكي از پدرانش روزي مال بوده است . به نحوي متمايز از ديگران ميشناسيم  

سرور،   (؛ وكسي كه روزگاري نياي او سيد    نداندرا مال خطاب كنيم حتي اگر خودش خواندن و نوشتن 
دوز كنار خيابان يا   سيد بخوانيم، حتي اگر شاگرد پينه -هرچه باشد -وده است راب) شريف، بزرگ

القابي مثل سيد، شيخ، مير، خواجه، كه هم اكنون استعمال دارد، يادگار همان    . شعور و كودن باشد بي
 تمايز طبقاتي عهد عتيق هستند كه جامعه نتوانسته است از آنها رهائي يابد و به رغم همة تحوالت و        

هنوز هم .  ماندگار شده اندما جمعي ندگرگونيهائي كه درجامعه تحقق يافته است اينها در عمق وجدا
كسي كه لقب مير يا سيد برخود دارد، خودش هرچه باشد و هر شخصيتي كه داشته باشد، ما به مجرد      

ي مي يابيم و   اينكه بشنويم كه او داراي اين لقب است، خواه و ناخواه درذهنمان براي او نوعي برتر
 . استآدمهااحساس ميكنيم كه از خانداني بهتر از   
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   برسد، نه اموال تقديمي اورا قبول كرد و نه      )كارمند عاليرتبه    (فرزند كفشگر به منصب دبيران   

 . پذيرش پسر اين كفشگر در مدرسة مخصوص تربيت دبيران را   

تلقي ميشد  ) احكام فقهي (ازآنجا كه قوانين و سنتهاي اجتماعي ايران ساساني قوانين شرعي     
و وضع آن را به زرتشت و از راه او به خدا نسبت ميدادند، هرگونه ترديد دربارة عملكرد فقه رسمي                  

 را به دنبال مي آورد، و زيرسؤال رفتن احكام فقهي به مثابة زيرسؤال                المحاله ترديد در دين مزدايسنا  
 به نوبة خود زمينة دور شدن روشنفكران و دردشناسان از دين      - البته-اين امر. رفتن تعاليم دين بود  

انتقاداتي كه   . رسمي و تالششان براي يافتن راهي نوين درجهت متحول كردن دين را فراهم آورد         
قوانين و حتي اساطير ايرانيان ميكردند و شبهاتي كه دربارة عقائد ديني      ز احكام و مبلغان مسيحي ا

   بيهوده بودن و دست و پاگير بودنِ   .ايرانيان مي پراكندند، در بسياري موارد دفاع ناپذير مينمود     
شايد بسيار  . قابل درك بود    آشكار و كشورانديشان    فقهي بر روشن  ة فرسوده شد احكامِ  بسياري از

 كساني كه در انديشة تحول بخشيدن به دين و پالودنش از پيرايه هاي غير         محافل ديني   دند در بو
 برجسته بود، بارزترين چهرة اينگونه  مغترديد يك    كه بيمزدك. شدة آن بودند زرتشتي يا كهنه

 .عناصر به شمار رفت   

يك جريان  خود را به عنوان  تا كمك كرد  اصالحگراي مغان عاملي كه به طيف مترقي و   
 چنان شديد بود   درازمدت  قحطي  اين  .  دوران فيروز بود   خشكساليِ هفت سالةمردمي مطرح سازد  

 و براي نجات جان    ،كه شاه مجبور شد به مراكز حكومتي دستور دهد اخذ مالياتها را لغوكنند    
تبي كه به  او طي فرماني ك.انبارها را ميان توده ها توزيع كنند  ي موجود درخواربارها  زدگانْ قحطي

مراكز قدرت در سراسر كشور فرستاد، تهديد كرد كه چنانچه شنيده شود كسي درشهر يا     
روستائي در اثر گرسنگي جان داده است همة مسئوالن آن شهر يا روستا را مورد مجازات قرار           

 ازآنجا كه قدرت طلبان دنياخواه هميشه و در هرزماني منافع خويش را برجان مردم        1.خواهد داد
 رجيح ميدهند، گرچه ميتوان قبول كرد كه مراكز قدرت درآغاز تظاهري به كمك به    ت

چون قحطي شدت    زدگان كرده باشند، اين امر در هر زماني بسيار اندك خواهد بود، و    قحطي
 انسان دوست دست به كار اجراي فرمان قباد با استفاده از         مؤبدانِيافت احتمال دارد كه بخشي از   

. گرسنگان كمك كنند  اشند و خواربارداران را مجبور كرده باشند كه به بينوايان و      قوة قهريه شده ب 
 كه علنا ازمردم حمايت ميكنند درميان توده ها مطرح ميشوند و محبوبيت      مؤبدانيدرچنين حالتي  

صورت يك    ه چه بسا مزدك از زمان فيروز ب . يابند و حرف و راهشان مقبوليت پيدا ميكند   مي
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رح بوده و شخصيتش براي همگان شناخته شده بوده است؛ و شايد آن شخص             جريان مردمي مط

)   اهل يكي از روستاهاي فسا  ( زرتشت خورگان  نام با  اومنفور بزرگان و زورمندان كشور كه از  
 هرچند  -، ازفعالين اين جريان دردوران فيروز بوده است    نام داده انديادكرده  و اورا معلم مزدك 

چون مزدك سخن از زرتشت ميگفته، چه بسا كه نام زرتشت خورگان از        كه ميتوان پنداشت كه 
مغ   «ابداعات مبلغان ضد مزدكي باشد تا پيوند تعاليم مزدك با تعاليم زرتشت را نفي كنند و به يك     

 .نسبت دهندبه نام زرتشت خورگان    روستائيِ اهل فسا »مسلك اباحي

 تعاليم مزدك
 پنجم در ايران برقرار بود براي يك دوره از تاريخ   نظام طبقاتي نفوذ ناپذيري كه تا قرن  

زمان مزدك و قباد كه ايران دراثر     اما براي  است؛داشتهغيرقابل انكاري    يي آايران كار
رسيده بود و نياز       جانبه   برخورداري از ثبات و سازندگيِ چندقرنه به مرحلة بسيار باالئي از رشدِ همه         

 مزدك .ديگر نميتوانست كارآمد باشد مرحلة پيشرفته داشت، به يك نظام اجتماعيِ متناسب با اين  
 . براي برقراري چنين نظام متناسبي به پا خاست    

 آنكه با روي كارآمدن  نشانگر آن است يداليل تاريخ شواهد و آنچه مسلم است و 
 يك جريان نيرومند بود و مزدك به هرعنواني صاحب    )مزدكي  (شاهقباد جريان درست ديني 

العاده ئي      به شمار رفت و در دربار ايران به ويژه نزد شاهقباد از نفوذ فوق       دينيمنصب  پرقدرت ترين   
ظاهرا شاهقباد كه به ياري دوستش اخشونواز به قدرت دست يافته بود، و به يك           . برخوردار گرديد 

ميل نبود كه از نفوذ    بود، بياو ميديد و عمال هم باجگزار   اخشونوازمعني خودش را دست نشاندة  
 بكاهد و احساس حقارتي كه دربرابر   - اعم ازسپهداران و مؤبدان  -مراكز قدرت سنتي كشور 

سوخرا و     ازميان برداشتن زرمهر .  اخشونواز دردل داشت را با توسعة سلطة داخليش جبران سازد 
عملي كردن اجراي  سپس شاپور مهران اولين قدم او در راه تثبيت و تحكيم پايه هاي قدرتش و    

مردمدوست بود از مزدك پشتيباني كرد و اورا و اوكه شاهي عدالتخواه  .  بود اصالحيش برنامه هاي
انجام اقدامات      دررا   شدست  كشور مورد حمايت قرارداد ودينيِ قدرتمندترين شخصيت     به عنوان
قباد از او به عمل آورد برنامه هاي    شاهمزدك موفق شد با حمايتي كه . طلبانه بازگذاشت   اصالح

 مردم كشور را درراه      ميگرفت ا دنبال كند، و با استفاده از فرمانهائي كه از شاهنشاه           اصالحيش ر 
 . دپسند به حركت درآور  دستيابي به عدالتي همه  

 كه اقشاري  پذيرفتميتوان   .  نيستجدالدر اينكه مزدك يك مؤبد اصالح طلب بود جاي     
در تاريخ ايران از ديرباز تا       . ند ازآراء و عقائد او حمايت ميكرده و در پشت سرش بوده ا        مغاناز 
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 حاكم بوده يا هاي  امروز هرگونه اقدامات اصالحي انجام گرفته يا به رهبري يكي از اعضاي خاندان   

درخارج اين دو محور هيچ حركتي نتوانسته از حمايت      .  ديني  بلندپايه و متنفذ  يكي از رهبران 
 نيز آن بوده كه اين دوطبقه درطول       علت اين امر.  شايسته برخوردار شود و درجامعه مطرح گردد   

مطاع به مردم معرفي كرده اند و در     پاك و  تاريخ ايران درجامعه با تلقينهايشان خود را تنها ذاتهاي    
انجام  وجدان جمعي توده ها چنين جا افتاده است كه هركاري انجام بگيرد بايد به دست كساني            

يتوان گفت كه تمام حركتهاي اصالحي تاريخ    به تأكيد م  .  باشد »ريشه شان به جائي بند  « كه شود
  روحانيتِ  ايران كه توده هاي مردم درآن شركت داشته اند تحت رهبري يا با شركت يك بخش از      

 اين همان بخش   . استگرفتهزده انجام    گرا و حتي عصيان روشن انديش و انتقادگر و تحول    
برخي از ارزشهاي ديني به پا       است كه در زمان خود برضد    روحانيت شناس   روشن انديش و زمان   

علت اينكه هيچكدام از     .  زمان تكفير شده است  انگراي كار به فتواي سنت     درآغاز - البته -خاسته و 
نهضتهاي اجتماعي ايران در طول تاريخ نتوانسته است به نتيجه برسد را نيز بايد درهمين امر جستجو               

ربة طويلش در امر هدايت توده هاي    سنتگرا به حكم ماهيت خاصش و به حكم تج    روحانيتِ. كرد
در سوارشدن بر موج  بسيار زيادي  عامي به همان سمتي كه برآورندة خواست اواست مهارت  

كه   افتد، ازآنجا  وقتي نهضتي به رهبري يا پشتيباني بخشي از روحانيت آگاه به راه مي   . اجتماعي دارد
 مي دارد، خواه و ناخواه كل  توده هاي عاو هدايت درسازماندهي    بسياري  قدرتِ روحانيت

وقتي  . خواه را از ديگران جدا كنند  مردم نميتوانند روحانيتِ  عوام. يابد  روحانيت تقدسي دوباره مي  
 سنتگرا قدرت مهار حركت اجتماعي و توان سركوب آن را را ازدست بدهد، درجريان   روحانيتِ 

ات كه برايش مانده است را      اين حركت بصدد فرصت نشسته سكوت ميكند تا همان قدر از امتياز         
  سوئي او سپس در شرائط مساعد دوباره برموج سوار ميشود و حركت توده هارا به همان    . حفظ كند

به همين علت هم بوده كه  . سوق ميدهد كه خواست او بوده و امتيازات اورا حفظ ميكرده است  
 دست روحانيت سنتگرا     تمام حركتهاي اجتماعي ايران درطول تاريخ بعد از يك پيروزي اوليه به  

افتاده و دوباره به همان سمتي هدايت ميشده كه برآورندة خواست طبقات مسلط سنتي بوده و               مي
 .نتيجه ئي از آن عائد توده ها نميشده است   

 بوده اند، تعاليم دين    »چسپ دين «درجامعة ايران كه هميشه بخش اعظم مردمش عامي و     
بوده كه مردم هميشه هرقدمي كه ميخواسته اند بردارند طبق         چنان روح و فكر توده ها را مهاركرده     

 »سراي سپنجي «آنچه فقها  يك حساب دقيقي برميداشته اند تا به معصيت نيفتند وآخرتشان را فداي    
 هميشه و در همه روز از فراز     فقها اين چيزي بود كه  .  نكنند   نام داده اند   و زودگذر »دنياي فاني «و 
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ين ميكرد و عوام را از قرباني كردن آخرت جاويدان به بهاي خوشي  منبرها به عوام مردم تلق 

چيز خود  عوامِ گرفتار چنين تلقينهائي حاضر بوده اند كه همه . زودگذر و فناشونده برحذر ميداشت  
هرجا كه قرار بوده ميان دنيا   و. را بدهند و فرجام سعادتمند جاويدان را براي خودشان تأمين كنند      

درجامعه ئي   . گزينند، آخرت را بردنيا ترجيح ميداده و ازخير دنيا ميگذشته اند    يكي را بر وآخرت
كه چنين بينشي دارد فقط رهبراني ميتوانند توده ها را به دنبال خود بكشانند كه فريباترين وعده هاي                 

ي اخروي را به آنها بدهند وآنها را با دالئل و براهين شرعي متقاعد سازند كه راه ايشان تنها راه    
جامعة ايراني دوران قباد و مزدك نيز نميتوانست از      . است كه به سوي بهشت جاويد رهنمون ميشود  

 .اين امر مستثني باشد 

 بود كه سخن ازخدا و زرتشت      فقيهاو يك  . مزدك هيچ فكر تازه و ناشناخته ئي نياورده بود     
را براي توده ها تفسير     او تعاليم زرتشت  . ميگفت، و هرچه ميگفت مبتني بر متون رائج ديني بود      

  مردم مينهاد؛ منتها تفسير او با تفسير سنتي دينِ  فراروي ميكرد و راه رستگاري دنيوي و اخروي را  
دوش توده هاي محروم    بار ستمها را از  گونه ئي بود كه بخشي از  رسمي متفاوت بود، و به 

 . برميداشت و نوعي عدالت اجتماعي را در جامعه برقرار ميكرد  

 نخست آنكه جهان  :روي دو نقطة حساس انگشت نهاد و نهضتش را برآن بنا كرد      مزدك بر 
ازآنِ خدا است و مردم بندگان خدايند؛ خدا نعمتهايش را به جهان ميفرستد تا همة بندگانش بدون            

 خدا همانگونه كه باران را از آسمان ميفرستد و بركوه و دشت و           .  امتيازي ازآن برخوردار گردند    
 بدون توجه به عقيده و مرامشان  شوره زار ميريزد، نعمتهايش نيز براي همة بندگانش      دره وكشتزار و

آب باران و رودخانه      . ند شوچنين ميخواهد كه همه به طور متساوي ازاين نعمتها بهره مند          ميفرستد و  
و  با اعمال زور كسانياگر . و هوا و درخت و بوته و دانه ها و زمين را خدا براي همه آفريده است

مردم فريبي، برخي از اين نعمتها را به انحصار خودشان درآورده و ديگران را از آنها محروم          
؛ و بر بندگان نيك انديش       شود جلوگيري كرده اند، كارشان خالف ارادة خدا است و بايد ازآن       

دم شان هم مر  با ستمگري   زورمندان  رويها و زورگوييها را بگيرند و نگذارند كه           است كه جلو زياده 
جلوگيري از ستم آنها كاري   . بدارند را در محروميت نگاه دارند و هم خدا را از خودشان ناخشنود  

بود كه سودش هم به خود آنها ميرسيد و هم به توده هاي محروم؛ زيرا از طرفي مانع ادامة          
 گناهكاريهاي آنها ميشد وآنها را مجبور ميكرد كه به نيكوكاري روي آورند تا خدا را خشنود          

نعمتهاي خدادادي    زير بار ستم بيرون مي آمدند و از   سازند و فرجامشان نيكو گردد؛ و هم مردم از  
اين اصل ستم ناپذيري و مبارزه با ستم ريشه در تعاليم زرتشت داشت و همان          . برخوردار ميشدند  
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طبري . م ميناميم و با آن آشنا هستي    »امر معروف و نهي منكر  «اصلي را تشكيل ميداد كه ما آن را   

مينويسد كه مزدك و پيروانش ميگفتند كه خدا ارزاق را برزمين فرستاده است تا بندگانش آن را         
.   به طور متعادل در ميان خودشان تقسيم كنند؛ ولي مردم در تقسيم ارزاق به يكديگر ستم كردند            

اموال و زن مازاد   آنها همچنين ميگفتند كه بايد از دولتمندان گرفت و به نيازمندان داد، زيرا هركه             
 و بايد از دست او   ،از ديگران نيستشايسته تر  آنها   داشتنِبرنياز خودش دراختيار داشته باشد در    

 1.بيرون آورده شود  

دومين اصل تعاليم مزدك آن بود كه ميگفت خدا بندگان را هم مرد آفريده است و هم         
ه مزدك مسئله ئي را مطرح ميكرد كه در اينجا بود ك.  در پيشگاه خدا تفاوتي ندارند  دوزن؛ و اين 

فقه اوستاي ساساني تعدد   . آن موضوع حقوق زن بود  براي تمام دنياي آن روز بسيار مترقي بود؛ و  
اما . زوجات را مشروع ميدانست و هرمردي مجاز بود با توجه به قدرت ماليش چندين زن بگيرد    

 طبيعي بود كه در چنين وضعيتي     زنان در جامعه محدود بود و بيش از مردان نبود،شمارچون 
آنانكه درآمدهاي ناچيزي داشتند از داشتن حتي يك زن نيز محروم بمانند و نخستين نياز               

حرمسراهاي مردان  ازطرف ديگر زناني كه در    .  برآورده نشود    بودشان كه نياز جنسي    فطري
ترها عمال از      نباها و مسِ  كمترزي كه شوهرانشان نميتوانستند به همه شان برسند،      چون ميزيستند   چندزني

مزدك كه منادي   . دائرة زناشويي خارج ميشدند و در برآوردن نيازهاي جنسيشان محروم ميماندند     
همة زنان براي همة زدودن محروميتها بود با رسم چندهمسرگزيني به ستيز برخاست و شعار      

ه حرمسراداران كرد كن  بود را سرداد، و اعال هرمردي فقط يك زن  كه معناي ديگرش   مردان
بايد درب حرمسراها را بگشايند و زنان اسيرشده شان را آزاد سازند تا همگان بتوانند به زن دسترسي            

اين نيز صورت ديگري از اجراي اصل امر معروف       . داشته باشند وكسي در محروميت جنسي نماند  
 . و نهي منكر بود كه در گاتاي زرتشت برآن تأكيد رفته بود   

 قرار   زن براي همه   ومال براي همه    يعني   ،دك برروي اين دونقطه    محور تعاليم مز  
 زن و خواسته    و نهضت او براي تحقق بخشيدن به عدالتي بود كه برخورداري همگان از      ،داشت

مزدك چنان كرد كه همة مردم در     «. را تأمين كند و محرميت را ازجامعه براندازد      )  جنس و مال  (
 و    ….  ن و متساوي باشند وكسي را برديگري برتري نباشد     مال وملك وهمسر و بنده وكنيز يكسا     

گفت كه براي تغذية بشر، آنچه از زمين ميرويد و آنچه از جسم        ذبح حيوان را تحريم كرد و 
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 1. » كفايت ميكند - مثل تخم و شير و كره و پنير  -حيوان بيرون مي آيد 

 نگارانِ   تاريخز برخي ابرخالف آنچه مخالفان سنتي مزدك ادعا كردند و برخالف آنچه     
 اباحي بود و نه مذهب اشتراكي داشت و نه قيام او يك قيام   ، مزدك نه منادي مرامِ  پنداشتند  معاصر 

او دينداري خداشناس و  . او منادي عدالت اجتماعي مبتني بر تعاليم زرتشت بود . ضد ديني بود
ادت بندگان خدا را   را درجهان به اجرا درآورد و راه سع  دردشناس بود كه ميكوشيد ارادة خدا  

 زرتشتي و روشنفكران خاندانهاي       فقهاي  درجلب اليه هائي از مزدك موفقيتي كه تعاليم    . بگشايد
  » ارادة خدا«او به طور حتم گفتار و رفتارش را با ميزان         . اشرافي به دست آورد ناشي از همين امر بود     

كه خواست خدا را درآن نهفته ميسنجيد و برآن بود كه بندگان خدا را به همان راهي هدايت كند  
 . اخروي منتهي ميشود دنيايي وميديد و معتقد بود كه در پيش گرفتن آن راه به سعادت       

 سعادت جاويدان   هم سعادت اينجهاني بود و هم   هدف غايي حيات بشر درتفكر مزدك   
برخالف ماني كه . سازداخروي بود كه وسائلش را انسان ميتوانست در اين جهان فراهم 

پنداشت با زهد و دنياستيزي و دوري از لذتهاي مادي و مهار زدن بر نيازهاي جنسي و         مي
چشي ميتوان به خدا رسيد؛ در تفكر مزدك برآوردن اميال نفساني و        كشي و محروميت سختي 

با مطالعة همين   .  وسيلة پيمودن طريق كمال روحي تلقي ميشد  شادزيستن و از نعمتها بهره مند شدنْ     
دربارة عقائد مزدك مورد گفتگو قرار گرفته ما          ) كالسيك (ائلي كه در متون سنتي   مقدار از مس 

 انسان را به فساد ميكشاند و برآوردن      متوجه ميشويم كه او عقيده داشت كه فقر و محروميت 
نيازهاي فطري سبب صالح او ميگردد؛ لذا بايد وسائلي انگيخته شود تا همة مردم بتوانند نيازهاي                

 برآورده سازند؛ و درعين حال بايد مانع زياده روي آزمندان شد تا زن و مال را در                  شان را فطري
 شهرستاني مينويسد كه   2. فقر و محروميت نگاه ندارند   انحصار خودشان درنياورند و ديگران را در   

  او افتاد  مال اتفاق مي چون اينها به سبب زن و كشي مخالف بود و  ينه كمزدك با جنگ و ستيز و «
چراگاه براي همگان اشتراكي  آتش و  و اموال را مباح دانست، و اين دونعمت را چون آب و  زنان 
 3.»كرد

 و ،مزدك معتقد بود كه انسان ذاتا خيرگرا و شرستيز است؛ زيرا فطرت او ميل به كمال دارد   
  انسان را از فطرتش بيگانه ميسازد و اورا     آزولي . ي است انديش و نيكگرايي كمال او خيرطريقِ
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آنچه سبب ميشود كه آز دركالبد انسان النه كند و اورا بفريبد     . به راه شر و بدي ميكشاند  

اگر نياز مادي بشر به طور متعادل برآورده شود هيچگاه ديو آز             . محروميت او از نعمتها است   
  جمع آوري مال و دستيابي به قدرت براي حصول مالِ         در حرص . نميتواند به انسان نزديك شود  

خواري، تجاوز جنسي،   دروغ، رشوه . انسان را به فساد ميكشاند و وادار به ارتكاب رذائل ميكند  بيشتر 
گواهي ناحق، فضاوت ظالمانه، و انواع ستمهاي ناشي از اينها را انسان براي حصول زن و مال       

ديگران ستم    و به خودشان و  كساني كه حرص بيشتري دارند مبتال به ديو آز هستند   . مرتكب ميشود
ديگران شادي را سلب ميكنند؛ و اين به آن علت است كه   خودشان و هم از ميكنند، زيرا هم از 

بيم     ستمگر در آرامش را ازجامعه سلب ميكند و سبب ميشود كه آزمندانِ         تجاوزات آنها امنيت و   
   و هيچگاه آرامش نداشته   بِزِيندتجاوز ستمگران  از محرومان در بيم   از انتقامجويي محرومان، و 

شان تحقق نپذيرد؛ و اين امري است كه سبب گرايش هر دوطرف به شر و فساد شده      باشند و شادي
 هم آنها كه ستم ميكنند و هم آنها كه ستم مي پذيرند            ، از اين نقطه نظر  . مانع تكامل روحي ميشود   

اوز    گرا است كه مانع اين گناهكاري شوند؛ يعني هم جلو تج  هردو گناهكارند، و بر انسانهاي حق  
 . و ستم را بگيرند و هم بكوشند كه محروميتها را ازميان ببرند     

 -دراينجا مزدك به ضرورت وجود شاه ميرسد، كه نزد او همان تعريف و مشخصاتي دارد  
ة ممانعت از ستمگري و      وظيف ازآنجا كه     به نظر او .   كه در گاتاي زرتشت دارد  -يعني خشتره 

 متمركز ضرورت پيدا      آيد وجود شاه و دستگاه دولتيِ    ازعهدة انسانهاي معمولي برنمي   ستم پذيري 
روي زمين مسئول تأمين سعادت بندگان خدا است كه رعاياي          شاه به عنوان نمايندة خدا در    .ميكند 

.   چون ابزار تأمين اين سعادت را در اختيار دارد بايد ازآن به نحو شايسته استفاده كند    ند، وياو
  و  ديدة تساوي مينگرد    اداره ميكند و به همة بندگانش با      همانگونه كه خدا جهان را با حكمت   

به همه مهر ميورزد و نعمتهايش را به همه ارزاني ميدارد؛ شاه بايد دركشورش به همة رعايا به ديدة          
تساوي بنگرد و همه را دوست داشته باشد و امكانات برخورداري همگان از نعمتهاي موجود در     

را به هم   ) بدن انسان (و ملك تن )  كشور(وت خدا و ملك شاه مزدك ملك . كشور را فراهم سازد
تشبيه ميكرد و ميگفت كه هركدام از اين ممالك به توسط چهار نگهبان و هفت مجري درحيطة    

نيروي    (تمييز ، )نيروي شناخت  (فهم: چهار نگهبان عبارتند از   . دوازده فلك اداره ميشود 
هفت نيروي اجرايي كه در  ). وي لذتجويي نير (شادي ، ) نيروي بازشناسي   (حافظه، )تشخيص

و اين   . ر، وكيل، كاردان، مشاور، خدمتكار    ساالر، پيشكار، بارو    :  اختيار اين چهارند عبارتند از    
دهنده،   : اين دوازده فلك عبارتند از   . انجام وظيفه ميكنند     هفت نيرو در دوازده فلك ميگردند و    
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  اينها در     .ه، زننده، كننده، آينده، رونده، پاينده        رنده، خورنده، دونده، خيزنده، كشند      ستاننده، ب

؛ و درملك تن مجريان ارادة    ند؛ دركشور مجريان ارادة شاه  يندملكوت آسمان مجريان ارادة خدا   
 1. ند اانسان

هركس كه « أكيد كرداين نيروها چنان در تعاليم مزدك جاي تعيين كننده ئي داشتند كه او ت  
دوازده گانه در او جمع باشد، خداگونه ميشود و تكاليف شرعي       اين قواي چهارگانه و هفتگانه و   

 از اين نقطه نظر، هر فرد بشري يك جهان كاملي است كه ميتواند از همة   2.» ساقط ميگردد  اواز 
اين سخني بود كه زرتشت پانزده     . خدا وجود دارد برخوردار شده به كمال برسد      صفاتي كه در

 اند   ود كه هركس از فضايل هفتگانه كه ملكوت آسماني      مزدك زده بود، وگفته ب     قرن پيش از 
نتيجه ئي كه ازاين نظر ناشي ميشود    .برخوردار گردد، به درجة كمال ميرسد و خداگونه ميشود   

انسان با نيروي فهم خويش نيك و بد را  .  و خداگونگي اواست)اختيارِ انسان (آزادي ارادة انسان
 تشخيص ميدهد، حافظه اش سبب ميشود كه اشتباه نكند، و    ميشناسد، با نيروي تميزش خير را از شر  

انسان تمام وسائل تحقق   . چون ذاتا طالب شادي و سعادت است در جهت تحقق آن كوشا ميشود 
او قادراست كه بدهد، بستاند، ببرد، بخورد، بدود، برخيزد،          . سعادت خويش را در اختيار دارد    

جهان شخص  پس تصميمگيرندة نهايي دراين     . دامه دهد بكشد، بزند، عمل كند، برود، و به حياتش ا    
 نهاده و نعمتهاي هستي را براي او آفريده        شانسان است كه آفريدگار يكتا همة وسائل را در اختيار     

همانگونه كه خدا نعمتها را به جهان فرستاده وآنها را در اختيار بندگانش قرار داده است، و     . است
نيازهاي ملك تنش را برآورده سازد، شاه بايد بكوشد كه در     همانگونه كه هرفردي ميكوشد كه   
 كه آب و هوا براي همگان رايگان است، زن و مال       همانگونه مملكتش اين نيازها را تأمين كند تا       

شادي به سر برند و با آرامش   نيز براي همه رايگان باشد و همه به آنها دسترسي يابند تا همگان در 
 كه  اما نه تخيلي بلكه عمل شدني بود    اين يك عدالت آرماني  . پردازند  خيال به عبادت پروردگار ب    

 .آرزوي تحقق آن بود و به خاطرش نهضت خويش را برپا كرد      مزدك در

او به عنوان يك شخصيت     . تعاليم مزدك بر نيرومندترين ارزشهاي اخالقي استوار بود    
رفي به شاه تلقين ميكرد كه بايد مثل خدا    با اين تشبيه، او ازط3.بين، شاه را به خدا تشبيه ميكرد   واقع

 با ديد تساوي بنگرد و همه را دوست داشته باشد و     اعم از فرمانبران و نافرمانان  به همة رعايايش 

                                                           
 .277 -276:  همان-1
 .277:  همان-2
 .276 :همان -3
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 و ظلم و سازددرصدد باشد كه وسائل سعادت همگان را بدون هيچ گونه تمايز و تفاوتي فراهم   

از طرف ديگر او اطاعت از    . ند دور سازد   اوي ستم را از بندگان خدا و بندگان خودش كه رعاياي      
فرمانهاي شاه را براي همه واجب ميشمرد و به رعايا تلقين ميكرد كه خير و سعادت همگان      

 دولتي اطاعت كنند و فرمانهاي شاه را به مورد اجرا بگذارند تا نظم و           نهمة قواني   درآنست كه از 
 . ينه و درگيري ايجاد نشود ثبات و امنيت دركشور برقرار بماند و اختالف و ك    

ترين دولت ديني و برترين نوع جامعة       ترين و بادوام  تعاليم مزدك ميتوانست مستحكم  
مزدك همچون زرتشت سعادت اينجهاني بشر را  . اخالقي را در تاريخ بشريت پايه گذاري كند

 دنيايي  مطرح ميكرد؛ او از انسان نميخواست كه به زهد خشك روي آورد و از نعمتها و لذايذ           
.  تالش و مبارزه كنند      بلكه به همه آموزش ميداد كه براي حصول سعادت و لذت       م بپوشد؛چش

 موافق سرشت بشر بود، و چنان مطرح شده بود كه هم نيازهاي   - برخالف تعاليم ماني  -تعاليم او
نست  شرائط عادي ميتوا تعاليم مزدك در. مادي بشر را برآورده ميكرد و هم نيازهاي معنوي اورا  

 .جامعة بشري را به خود جذب كند و به يك دين جهاني تبديل شود    بخشهاي عظيمي از 

معتقد بود كه راه تكامل انسان فقط  ) پس از او آمدكه هشت قرن (مزدك مثل مولوي 
 در برابر    شازميان ماديات دنيايي ميگذرد و تا انسان مورد آزمايش قرار نگيرد و قدرت مقاومت         

.  درت و لذت آزموده نشود، نميتواند مراحل كمال را بپيمايد و به خدا برسد         جاذبه هاي ثروت و ق 
اين مسئله را مولوي در مثنوي به اين نحو مطرح كرده است كه چون هرچيزي به ضد خودش    

 درست  -روي درعين برخورداري شناخته ميگردد        نيز با پرهيز از زياده  اشناخته ميشود، تقو
وم پيدا ميكند كه دشمن و جنگي وجود داشته باشد؛ ولي اگر  به همانگونه كه صلح زماني مفه 

پوشي كند و درگوشه ئي بخزد و تمايالت   انسان به زهد بِگرايد و از دنيا بگريزد و از لذايذ چشم  
 را سركوب كند چه گونه ميتوان فهميد كه دربرابر وسوسه هاي ماديات مقاومت نشان      اشفطري

درگرداب وسوسه ها قرار داشته باشد و ميل به مفاسد پيدا كند و     اگر انسان ! داده و تقواپيشه است
قدرت انجام بدي هم داشته باشد و آنگاه از فساد اجتناب كند و به صالح و نيكي گرايد، در      
اين صورت است كه او پرهيزگار و نيكوكار شناخته ميشود؛ و اين است آزمايش انسان براي      

باره    مولوي در اين. يابد داش وكيفر اخروي مفهوم ميو در اين صورت است كه پا   . شناختن او
 : چنين ميگويد 

رط ايـن جهـاد آمد عــدو ـزآنكــه شـ   
ـد امـتــثـال ـنبــاش ،شـهــوتـت نـبـْـود   

ـ  ر مكــَن پــر را و دل بــركـَن از او         بــَ
د، جهـاد آمـد محال   نَبوــدو   ـچـون عـ  
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خيـل تو  دـخصـم چون نبـْود چـه باش     

ه عفت هست شهـوت را گـرو     ـــ زآنك
ودـئـي بـر مـردگان نـتـوان نم     غـــازي 
دخل كهـن  رج بي بـْود خــ ــ نَ زآنكـــه 

اكسِـبوا ثُم انفـِقـوا  : ه  ـتــو بخــوان كـ    
و رو ـد كـز آن يــابي ت    ــ رغبــتـي بـايـ  
 ت استــوا آن عفـسـرفـتُ بعد ازآن ال

ل تـو ـصـــبر نبــْود ، چون نبــاشد ميـ      
صي، رهبان مشو  ود را خَ  هين مكـُن خ  

بـي هـــوا نهـي از هــوا ممكـن نبــود        
ـقـوا گـفـتـه است، پس كسبي بكن    انفِ

گــر چـــه آورد انفـقــوا را مطــلق او    
برواـهمچــنـان چون شـاه فـرمـود اص     

 وت استـهـر دام شهــلوا از بـپس كُ

نوشته هاي    اگر چيزي از،  ايمبنا برآنچه ازگزارشهاي تاريخي دربارة تعليم مزدك فهميده           
كه سخنهاي   ببينيم  و كنيم وي مقايسه سخنان  اين گفته ها را با  ميتوانستيم  بود مان دست  مزدك در

 .  بيرون آمده اند   ذهنياز يك منشأ ؛ زيرا كه هردو  انداين دو بزرگمرد ايراني تا چه اندازه شبيه هم  

ه همنوعان در رسيدن به زن   كمك ب. در تعاليم مزدك ايثار و فداكاري جاي خاصي داشت  
و خواربار از حسنات بسيار ارجمندي بود كه مزدك مؤكدا توصيه ميكرد، و مهماني دادن و سفرة   

 ازجمله كارهاي شايسته ئي بود كه پيروان  1،همگاني داير كردن  خير كشيدن و خوانگاههاي
ز تعاليم مزدك چنين   دربارة اين جنبه ا ابن النديم  . مزدك به آن پابندي شديدي نشان ميدادند  

 : مينويسد

از لذتهاي مادي متمتع گردند و درپي برآوردن      كه تعليم داده بود  نش  مزدك به پيروا  
 نفساني خويش باشند، بخورند و بنوشند و با يكديگر همكاري و رفت وآمد              هايخواسته

چه چنان باشد كه هر داشته باشند، به كسي بدي نكنند و در تالش سلطه بركسي نباشند، و 
دارند اعم از اموال و زنان در ميانشان مشترك باشد، و كسي نبايد دسترسي به اينها را از          

 مزدك به پيروانش دستور داده بود كه همه بايد نيكوكار و     دركنار اينها .ديگران بازدارد
خيرانديش باشند، خون هيچ انساني را بر زمين نريزند، به هيچكس آسيب نرسانند و درد                 

نوازي سرآمد همگانند و در هيچ ملتي        ها در مهمان  مزدكي .سي وارد نياورند   و رنج به ك 
نوازي توجه نشان داده نميشود، و چنان است كه وقتي كسي را     به اندازة آنها به مهمان   

مهمان كنند هيچ چيزي را از او دريغ نميدارند و هرچه از آنان بخواهد برآورده          

                                                           
 يادگار دوران سفره كشيها و خوان نهادنهاي حتماشدة آنرا خانقاه گفتند،  ها عربيكلمة خوانگاه كه بعد -1

 . حتما يك رسم ديرين ايراني بوده و درزمان مزدك عموميت يافته استوهمگاني پيروان مزدك بوده  



 611
 1. ميسازند

ديگران را از  ود كه كسي سبب درد و رنج ديگران شود وبدترين گناه نزد مزدك آن ب 
 در تعاليم مزدك ازگناهان كبيره    حبسِ ثروتازاين رو   . نيازهاي اوليه و فطري محروم سازد  

اندوزان شوند   ثروتزياده خواهي  به شمار مي آمد، و مردم وظيفه داشتند با آن مبارزه كنند و مانع    
قدرت درعقيدة      ثروت و. بدكاريها بازشان دارند رند و از تا جلو ادامة گناهكاري آنها را بگي 

مزدك دو عامل است براي رسيدن به سعادت دنيايي، اما اگر يكي از اينها ازحد اعتدال فراتر رود            
قدرت و ثروت اگر به درستي   . جامعه را به تباهي ميكشاند   به شر و فساد و بدبختي مبدل ميگردد و   

اگر به عنوان ابزار ستم برديگران و محروم كردن       د فضيلت باشد، و مورد استفاده واقع شود ميتوان  
ديگران از نعمتهاي خدادادي به كار گرفته شود رذيلت است و وظيفة انسانها است كه با آن مبارزه  

 . كنند

امرِ مسلّم آنكه مزدك يك مؤبد زرتشتي بود كه درصدد برآمده بود تا تعاليم زرتشت را از           
 بازآموزي تعاليمي بود كه   از يك نظرآموزشهاي مزدك   . كهن ايراني بپااليدآلودگيهاي مذاهب 

را با خود  وحانيون كشور ي ازرشمار بسيار اينكه مزدك توانست  . گاتاي زرتشت آمده بود  در
همراه سازد، دليل آنست كه در آن زمان هنوز در برخي از مناطق كشور آئين اصلي زرتشت زنده            

 صحت داشته باشد و مبلغان ضد    زرتشت خورگان   يتي فسايي بنام   اگر وجود شخص . بوده است
مزدكي اين نام را به منظور انحراف اذهان عمومي نساخته باشند تا چنين القا كنند كه آن زرتشتي            

 است، بايد » فساييمذهبِ  اباحي راهِ مالي كج«كه مزدك از او و تعاليمش سخن ميگويد يك    
برخي ازحوزه هاي ديني   مدتها پيشتر در  ناب زرتشتي از  قبول كرد كه نهضت بازگشت به آئين 

 .  و حمايت قباد از مزدك اين نهضت را به اوج رسانده است     ،ايران به راه افتاده بوده 

جنبه با احكام فقاهت    چند اشرافي بود از تعاليم مزدك عالوه برآنكه يك نهضت ضد  
ن اموات بود، كه نشان ميداد  بارزترين جنبة اين مخالفت در دف . رسمي كشور مخالفت داشت

 كه نفوذعقائد مغان    -مزدك در اين مورد به احكام زرتشت توجه دارد و با احكام اوستاي نوين       
 كه اجساد مردگان را بر فراز  ميكرد فقه مغان مقرر.  مخالف است-در آن آشكار است  آذربايجان  

 - كه مغان آذربايجان   بودرسمي اين  . دخمه نهند تا پرندگان الشخوار گوشتشان را بخورند   
 با شيوه هاي خشني كه كرتير در سنگنبشته اش ازآن سخن          -به احتمال زياد از زمان كرتير به بعد       

به طور يقين، ايرانيان  .  و با فقه زرتشت تعارض داشت كرده بودند، وارد آئين مزدايسنا  گفته است

                                                           
  .528 : الفهرست-1
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؛   ين زرتشت دفن ميكردند      اجساد مردگان را برطبق آئ در پارس و بسياري ديگر از جاهاي كشور    

 هرودوت    .ولي با آمدنِ فقيه خشونت گرا و متعصبي چون كرتير با اين رسمِ ديرينه مبارزه شد   
من به يقين ميدانم كه مغان در ايران اجساد مردگان را درمعرض دريده شدن توسط «مينويسد كه 

اجساد مردگان را قبل ازآنكه      پرندگان يا سگان قرار ميدهند، و اين نيز به يقين ميدانم كه پارسيان           
دراينجا هرودوت به رسم دفن كردن جسد      1.»در زمين دفن كنند با مواد خوشبو موميايي ميكنند    

مردم ايران، قبل   « : در اين باره چنين مينويسد   نيز  استرابو. مرده نزد پارسي ها صراحتا اشاره دارد   
اينها مردگان را .  لي مغان چنين نميكنند و. ازآنكه مرده را دفن كنند، جسدش را با موم مي پوشانند  

 2. »دنرها ميكنند تا خوراك پرندگان شو    

حقيقت را   آرامگاههاي برجا مانده از شاهنشاهان هخامنشي و قبل ازآنها شاهان ماد اين          
پيشتر هم  . دفن ميكرده اند چه گونه موميايي و  كه زرتشتيان اجساد مردگانشان را   نشان ميدهد

ش را خوانديم و هم در اشاره به درگذشت همسر داريوش سوم در اسارت      گزارش آرامگاه كورو  
 رسم بر دخمه .اسكندر ديديم كه شهبانو را به دستور اسكندر برطبق سنت ايرانيان دفن كردند    

 است، و زماني كه آنها     مخصوص مغان آذربايجان بوده     داشتهرواجنهادن اجساد اگر هم در ايران 
كرده   مسلط شدند رسم خودشان را وارد دين دولتي    ساساني  اه ديني   دستگ  ة قدرت در  درپي مبارز  

مشخصا اين تحميل مثل بسياري از      . ة مردم تحميل كردند   به عنوان حكم خدا و دين زرتشت بر تود   
كرتير به وضوح اشاره شده است كه او      ة  درسنگنبش   .ة قهريه انجام گرفت  ديگر رسوم مغان به قو   

 هاي ارعاب انگيزي اعمال كرده، و با اعمال اين          داشته شيوه براي تحميل آنچه دين حق مي پن    
پيروانِ آئينِ     (ؤمنين حقيقي  كساني درآورده كه او آنها را م    شيوه ها حوزه هاي فقاهتي را در انحصار      

 است؛ و اينها مغان آذربايجان بوده اند كه توسط او حمايت ميشده اند و به قول خودش            خوانده )ناب
ة ازجمله رسومي كه او برجامع.  استكرده بودها براي تقويت آنها فراهم ة امكانات مادي ر هم

 اش با افتخار به آن تصريح نموده است، رسم ازدواج با        در سنگنبشته  مزدايسن تحميل كرده و  
أكيد آورده و گفته است كه رسم ازدواج با         همين عبارت كه او با ت     .  بود)تَك دس وخَ(محارم  

ازجمله در  ايران بسياري از جاهاياست خود دليل آنست كه اين رسم در محارم را احياء كرده  
 .  كرده استبا خشونت ترويج رواج نداشته و او آن را  پارس  

زيرا . البته سخن برسر آن نيست كه آيا دفن كردن مرده بهتر است يا دردخمه نهادنِ او      

                                                           
 .140 / 1:  هرودوت-1
 .20، بند3، فصل15كتاب : جغرافيا استرابو، -2



 613
خواهد يافت، و هررسمي  هركدام از اينها يك ارزش فرهنگي است كه اگر رواج يابد مقبوليت         

بشر عادت دارد كه   .  كه براي مردم جا بيفتد مقبول خواهد بود و خالفش منفور خواهد ماند         
هركاري را كه به تكرار انجام ميدهد نيك پندارد، و هرعادتي كه ازخودش نيست را ناپسند             

اقوامي هم  . نندجائي كه جسد مرده را ميسوزانند سوزاندن جسد را شايسته ترين كار ميدا  . بشمارد
درجهان بوده اند كه جسد مرده را ميسوزانده اند و آنگاه خاكسترش درميان اعضاي قبيله تقسيم     
ميشده و اين خاكستر را اندك اندك در شربت و باده ميريخته و تناول ميكرده اند تا به جسم              

 د مرده خوردنِ گوشت جسرسمِ  ة گزارشي از هرودوت دربار   . خودشان برگردد و تنها نماند 
هركدام   . توسط هنديهاي كالت كه قبال ذكر شد، به احتمال زياد مربوط به اين رسم بوده باشد   

اگر اكنون دفن كردن . ازاينها درجاي خودش نزد كساني كه انجام ميدهند مقبول و پسنديده است   
جسد  جسد مرده نزد ما مقبول است به سبب آنست كه ما جسد را دفن ميكنيم؛ و اگر به سوزاندن      

عادت كرده بوديم اين ديگري براي ما پسنديده و مقبول مينمود، چنانكه هم اكنون اين ديگري    
 .نزد هندوها پسنديده ترين است   

اگر سرپرستانِ دين سنتي نميتوانستند با اقدامات اصالحي مزدك مخالفت كنند، در تعاليم     
يكي ازاين موارد آن    . تيز برخاست  او مواردي وجود داشت كه ميشد برآنها انگشت نهاد و با او به س       

مزدك تعليم ميداد كه بايد اجساد مردگان را دفن كرد؛ و چون اين حكم فقهي مخالف       بود كه 
 و اورا     شد با مزدك  سرپرستانِ دينِ رسميِ ساساني      مغان بود، يكي ازموارد مخالفت    مسلطفقه 

 . به  بدديني و بدعتگزاري متهم كردند   

 با مزدك آن بود كه در عبادت مزدا سنن رايج    تان دين رسمي سرپرس   مخالفتِ مورد ديگرِ
فقه سنتي را كنار نهاده عبادتگاههاي خاصي را براي عبادت مزدا ايجاد كرده بود كه نه آتشكده               

در اين عبادتگاهها از      .  بود، و پيروان مزدك براي خدا پرستي درآن جمع مي آمدند     زداكده مبلكه 
نياز مينشستند و      و ود، بلكه بندگان خدا درآن با خداي خودشان به راز   هوما خبري نب  مراسم برسم و

  .  نه متولي داشت و نه موقوفات- به خالف آتشكده ها   -اين مزداكده ها . به درگاه او نماز مي بردند 
وجود اينها به شدت احساس خطر ميكرد و امتيازات مادي خود را در معرض    حوزة سنتي دين از  

د؛ و چاره ئي جز آن نداشت كه از همة تدبيرها و نيروهايش براي نابودسازي             تهديد و نابودي ميدي  
نهضتي كه مزدك به راه افكنده بود استفاده كند و دين سنتي را كه حافظ منافع و امتيازهاي او بود            

 . حفظ كند

همة اينها نشان ميدهد كه نهضت مزدك يك نهضت ديني تمام عيار براي بازگشت به تعاليم    
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 خاندانهاي اشرافي نيز     انروشنفكر    ازتوجهي  قابل   مارروحانيت و ش    ده و بخشهائي از   زرتشت بو

 نهضت ديني مزدك به يك تعبير نهضتِ ضدِ مذهبِ مغانِ آذربايجان و     .ازآن حمايت ميكرده اند 
تالش براي ترويجِ اصيلترين قرائت از دين زرتشت بوده كه از ديرباز در پارس رايج بود، و با    

  مغان مذهبة جامعه كنار زده شده بود تا     ني چون كرتير و هم فكرانش از عرص   برآمدن كسا
 .  جايش را بگيرد  آذربايجان 

 شاهقباد و نهضت مزدك
بيني سياسيش از مزدك        شاهقباد به دالئلي كه برما روشن نيست، و شايد به سبب روشن         

د يك پادشاه عدالت پرور و اين كار او به هرسببي كه بوده باشد نشانگر آنست كه قبا . پشتيباني كرد 
 كه برخي از مورخان به غلط    آنگونه  -حمايت او از مزدك نميتواند   . انسان دوست بوده است 

توان با     كم ناشي از حس ماكياوليستي بوده باشد؛ زيرا طرفداري از يك رهبر دينيِ       -پنداشته اند  
داري از حمايت او براي تثبيت پيروان اندك و منقطع از محافل پرنفوذ سنتي نميتواند به اميد برخور     

حاكميتي باشد كه از پشتيباني بخش اعظم نيروهاي سنتي، به ويژه از نيرومندترين افسران كشور           
همة دالئل تاريخي نشان ميدهد كه قباد در     . برخوردار است  ) چون زرمهر سوخرا و شاپور مهران   (

.  جماعا از او اطاعت داشته اند سالهاي اول سلطنتش با مخالفتي روبرو نشده و سپهداران كشور ا          
، اقدام او مورد    كشتن داد زماني كه او زرمهر سوخرا را ازميان برداشت، و سپس وقتي كه شاپور را به           

پروري فطري چه دليلي ميتواند چنين پادشاه قدرتمندي را       عدالتجز. تأييد بزرگان قرار گرفت 
قباد  «: ون سنتي پهلوي دارد مينويسد به مزدك و تعاليم او جذب كند؟ طبري با نظري كه به مت  

ا دشمنانش  بنفرت داشت ووآدم كشي  خون ريزي   و ازمينموداكدامني   پزنديگي بود كه تظاهر به  
 به پاكدامني و در عين حال صلح طلبي و مردم دوستي      »تظاهر«ترديد اين   بي1.»به مدارا رفتار ميكرد   

مان عميق و آگاهي دقيق بوده باشد، نه از  كه طبري ازآن سخن گفته است، بايد ناشي از يك اي  
ميان   حيره تربيت يافته بود، سالها در    قباد همچون سلفش بهرام گور كه در   . يك حس ماكياوليستي 

 زيسته بود و با عدالت قبيله يي كه نوعي تساوي را ميان اعضاي قبيله به مورد اجرا            هپتال  قبائل 
  ي  برقرار  وم مساواتگرايانة قبيله يي وآرزوي او به  درمي آورد آشنا شده بود؛ و چه بسا تأثير رس  

عوامل نزديكي او به مزدك و حمايت از برنامه هاي مزدك بوده          ايرانيان يكي از ميان عدالت در
 . باشد
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.  جوانان خاندانهاي بزرگ كشور را نيز به نهضت او كشاند       جاذبة تعاليم مزدك بسياري از  

جوانان خاندانهاي بزرگ، و ياري طيف       از انبوهي حمايتبرخورداري ازحمايت شاه،    
 زرتشتي به مزدك قدرت بخشيد كه برنامه هاي اصالحيش را به مرحلة عمل             روحانيتِ  روشن انديشِ  

كاري كه مزدك كرد عبارت بود ازگرفتن فرمان از شاه براي مصادرة امالك وسيع              . درآورد 
به نظر ميرسد   . ن وكشاورزان كشورآتشكده ها و مالكين بزرگ خاندانهاي حكومتگر به نفع دهكانا    

صورتي كامال قانوني مبتني بر فرمان شاه و بدون اعمال قوة قهريه انجام             ه  كه اين اقدام مزدك ب 
نظمي و آشوب باشد از دوران فعاليت مزدك         ايجاد بي بيانگر گرفته باشد؛ زيرا گزارشي كه    

وده هاي ايراني با مقبوليت تمام     قدر مسلم آنكه اقدام مزدك در ميان ت     .  به دست داده نشده است  
ولي اين مقبوليت نميتوانست  . ساخت گر روبرو شد، و اورا تا سرحد يك رهبر آرماني جلوه   

نهضت مزدك را به يك جنبش توده يي مبدل سازد؛ زيرا تركيب جامعة آن روز ايران به شكلي بود       
فقط  ران ديني بودند، وكه مردم تحت فرمان بزرگان و حكومتگران و زيرتأثير تلقينهاي رهب 

اگر درجائي ازنيروي     . نخبگان جامعه ميتوانستند درموارد ضروري توده ها را به حركت درآورند           
 بوده  زورمندانِ باايماني توده يي استفاده شده باشد حركت اين نيرو فقط ميتوانسته در پشت سر   

ان در آن زمان كاري  اند؛ وگرنه سركوب عوام براي حكومتگر   باشد كه ازمزدك حمايت ميكرده
بسيار آسان مي بود؛ واگر قرار بود كه مزدك فقط به توده هاي عامي متكي باشد به هيچ وجه          

 . نميتوانست چنان موفقيتهائي به دست آورد    

هنوز هم   و ( به گونه ئي بوده  درآن روزگارانتركيب جمعيتي و سنتهاي اجتماعي ايران 
 كه در امر سرنوشت خودشان  )هنوز هم نيستند  و  ( ه اند كه توده هاي عوام هيچگاه قادر نبود   )هست

اكثريت قاطع جمعيت ايران را در آن زمان روستانشينان بي سوادي تشكيل ميدادند          . تصميم بگيرند 
فئودالي ايران از هيچ گونه آزادي اراده ئي برخوردار نبودند و حتي زندگي    كه در درون نظام شبه 

 از   سهمياينها عموما برزگران اربابان زميندار بودند كه       . يكردند روزمره شان را سرورانشان تعيين م      
را  شان  نصيبشان ميشد و درآمدهايشان به قدري بود كه به زور كفاف گذران زندگي     نتيجة كارشان 

هرگونه بي توجهي اين برزگران به نظام ارباب و رعيتي سبب محروميت كامل آنها از امكان      . ميكرد
در  كسي كه نظام ارباب و رعيتي ايران     . ها را درآستانة نابودي قرار ميداد      گذران زندگي ميشد و آن   

 در چه وضعيتي     زمان مزدك را ديده باشد ميتواند تصور كند كه برزگران        ما قرن  دهه هاي نخست
ند، و   ا  حتي امروز توده هاي عوام روستايي گرفتار همان سنتهاي بازمانده از دوران كهن           !ند ه ابود

يت روستايي ايران بتواند در يك نهضت دموكراتيك شركت كند از مقولة      فكر اينكه جمع 
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 بجامانده از روزگاران      محاالت به شمار ميرود؛ زيرا روستايي عالوه بر اينكه در قيدوبندهاي عقائدِ    

ديرينه است و به حكومتگران به عنوان خداي خويش مينگرد، گرفتاريهاي زندگي روزمره چنان     
اشته است كه ميترسد هر حركتي انجام دهد نانش از دستش برود و افراد  اورا به خود مشغول د
روستايي ايران عادت كرده است به آنچه دارد قناعت ورزد و فكر هرگونه       . خانواده اش تلف شوند

روستايي از حكومتگران      .نشودتغييري را از ذهن خويش طرد كند تا به مخمصه نيفتد و تهيدست            
روستايي هنوز هم     .  خود گرفته است   از دوران دور وجود روستايي را در      هراسي بازمانده   . ميترسد 

مجازند كه   به حكومتگران به ديدة مردمي نيرومند و مسلط مينگرد كه زندگي اورا دراختيار دارند و   
روستايي ايراني خودش را دربرابر هر مأمور دولتي يك موجود       .   هركاري را به سر او درآورند    

 در پيشگاهش كرنش كرد و وسائلي انگيخت         اوند كه بايد براي جلب عطوفت    ذليل مي بي  ناتوان و
كسي كه  . اين وضعيت را ميتوان در تمام ادارات دولتي ايران مشاهده كرد   . كه مأمور به خشم نيايد
مأموران دولتي در ايران چنانند كه خودشان را    .  همين طرز تفكر را دارد    همپشت ميز اداره نشسته   

 انگار  تيار حيطة قلمرو خويش مي پندارند و با مراجعين به گونه ئي رفتار ميكنند كه           مالك تام االخ
هر . شان است چيزي به آنها عطا نمايند   ميخواهند به آنها بزرگواري كنند و ازآنچه ملك شخصي   

كرنش و     مأمور دولتي در ايران انتظار دارد درقبال خدمتي كه انجام ميدهد هزار منت و التماس و            
مأمور دولتي در ايران وقتي پشت ميزش نشسته است خودش را .  از خدمتگير دريافت كند تعظيم

يك خداي قادر تصور ميكند كه سرنوشت مردم دردست او است و ميتواند به هرگونه مايل باشد با   
 مراجعين است و اين    باميزنشين   اهانت به حيثيت انساني اساس روابط كارمندان پشت       . آن بازي كند 

اين البته يك رفتار  .  ديد تواندة كلي و استثنا ناپذير است كه درسراسر ايران به چشم يك قاع
خودبه خودي است كه از سنتهاي ديرينة ايران سرچشمه گرفته است و تغيير دادن آن امري بسيار   

اگر در روستا رابطة ارباب و رعيتي هنوز برجاي خود      . انتظار به نظر مي آيد   دشوار و دور از 
ي باقي مانده است، در شهر هم كه بخش اعظم جمعيتش را كم و بيش روستائيان مهاجر     به نحو

تشكيل ميدهند، اين رابطه به شكل ديگري در جريان است و پشت ميزنشينان به اربابان كهن تبديل             
به سبب ريشه دار بودن اين سنن ديرينه است كه در ايران دموكراسي نميتواند شكل بگيرد        .شده اند
انتخابات رياست و وكالت در ايران به ظاهر       . م نميتوانند در سرنوشت خودشان شركت كنند    و مرد

رؤسا و  .  آن چيز ديگري استاز اشكال زندگي دموكراتيك سياسي به نظر ميرسد، ولي حقيقتِ      
وكال كه به وسيلة مردم و به عنوان نمايندگان مردم انتخاب ميشوند، در ايران نه نمايندة مردم و نه      

آنها خودشان را ارباباني ميدانند كه از رعايايشان خواسته اند براي اينكه دربرابر       .  تخب مردمندمن
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رقيبانشان پيروز گردند دركنارشان بايستند و به آنها رأي بدهند تا آنها بتوانند بركرسي رياست و        

 متولي مردم  به همين دليل است كه كساني كه خودشان را .صدارت و وكالت بنشينند و اربابي كنند   
ما به مردم تكليف شرعي « پندارند، حتي امروز نيز از پشت تريبونهاي رسمي ندا درميدهند كه       مي

 . »انتخابات شركت كنند و نماينده انتخاب كنند      كرده ايم كه در

اينست نگرش مسلط در ايران نسبت به انتخاباتِ رياست و وكالت؛ يعني شركت در    
  كه توسط اربابان به مردم ميشود و     استتكليف شرعي  كردن يك انتخاب  أي دادن وانتخابات و ر  

دم    ، و ع متوليان دين  ة اطاعت از يعني شركت مردم درانتخابات نشان     . مردم موظف به انجام آنند    
انگار توده هاي مردم هيچ اند و     . استافرماني ايماني و بي توجهي و ن  شركت آنها نشانة بي

و تصريح هم دارند كه اين   !   را سرپرست آنها مي پندارند   اختيارشان دردست كساني است كه خود  
يعني مردم . سرپرستي را خدا به آنها داده و آنها را متولي دين و متولي امور مردم كرده است 

انتخاب كنند، وكسي را   ة خودشان به پاي ميز انتخابات نميروند، بلكه موظفند كه بروند و    به اراد
يك « است و نه  »يك وظيفه«يعني انتخاب كردن  . شده استمعرفي  انتخاب كنند كه به آنها  

 انتخابات در ايران امروز شكل ديگري از همان جنگ قدرت دوران پيشينه است كه     .»اختيار
رأي  . شدن دستة ديگري صورت ميگيرد    زده به خاطر بركرسي نشستن يك دسته از اربابان وكنار   

شان به همة مردمي كه به آنها رأي    ا از فراز كرسي رعايا رئيس و وكيل را بركرسي مينشاند، اما آنه   
به همين    . داده اند به ديدة همان رعاياي فرمانبر ديرينه مينگرند كه وظيفه شان فرمانبري و تسليم است            

مصالح   لحاظ است كه هيچگاه در ايران به هنگام قانونگذاري و تصميمگيري سياسي خواست و            
.   هيچگاه در چنين مواردي به نظر توده ها توجهي نشده است      توده هاي مردم درنظر گرفته نشده، و    

يكنفر چون بركرسي فرمانروايي نشست خودش را مالك قلمرو خويش ميداند و به خودش حق        
 و ارادة ،مردم را مجبور به پذيرش آنها كند   ميدهد كه هر تصميمي كه مقتضي بداند اتخاذ كند و 

در ايران عادت كرده اند كه    توده هاي عامي  . د درآور  اتوده ها به اجر  توجه به ارادة  خودش را بي
اين را نيز عادت كرده اند كه از  . مجريان ارادة آنها باشند  ارباباني داشته باشند تا ازآنها فرمان ببرند و  

خودشان هيچ اراده ئي نداشته باشند و قبول كنند كه فقط اربابانند كه بايد تصميم بگيرند و عمل         
ايراني فقط پشت سر ارباب    ة عامي    تودازاين رو  . )ت خويش خسروان دانند صالح مملك  ( كنند

 اگر امروز چنين است، در زمان مزدك چه گونه     .افتد و هرچه ارباب بگويد انجام ميدهد      به راه مي
 بوده است؟ 

اجراي خواست    شركت داشته اند، شركتشان به عنواندرنهضت مزدك توده ها هم  اگر 
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ه نه به عنوان اجراي ارادة خودشان؛ منتها چون حركت مزدك براي تحقق  اربابان اصالح طلب بود 

زيرا در . عدالت بوده، سود آن به توده ها نيز ميرسيده، هرچند كه اين سود بسيار اندك بوده است        
روايات تاريخي، ما جائي سراغ نداريم كه نشان داده باشد كه در زمان مزدك كسي از عوام از          

نتيجه ئي كه از نهضت مزدك عايد توده ها         .  منتقل شده باشد   باالتر  و به طبقة   طبقة خود تحول يافته  
كم ميتوانستند    ري برسرشان قرار ميگرفتند و دستِ        تسِتم ميشد اين بود كه اربابان مهربانتر و كم    

 . تري داشته باشند  بخش بيشتري از ثمرة كارشان را دريافت كنند و زندگي نسبتا آسوده      

 و نخبگان كشور بود نه يك شورش    رانتعبير نهضت روشنفك    نهضت مزدك به يك  
 به عالوه چنانكه حوادث     . نه اين سخن جاي جدال دارد و نه خالف آن قابل اثبات است      .توده يي

بعدي نشان ميدهد، اقدامات مزدك چندان تأثير منفي بر موقعيت طبقات ممتاز جامعه نداشته و در       
ده بوده است، و اين خود دليلي است بر اينكه نهضت او نه       اوضاع اجتماعي آنها خللي وارد نياور    

خيز مبارزه ميكرده      ستم مفاسدِ يك اقدام انقالبي بلكه يك حركت اصالحي بوده كه با برخي از 
 سخن ازتعدي و تجاوز مردم       بسياركردن نهضت او   دار مزدك به قصد لكه    بعد از. است

ولي همة اين سخنان كه ساخته   .  به ميان آمد »بزرگان «مان   به خان و »نسب اصل و يغيرِخانداني و ب  «
و پرداختة طبقات صاحب امتياز بوده نميتواند نشانگر توده يي بودن نهضت بوده باشد؛ هرچند كه    

 .اين نهضت در ميان توده ها از تقدس ويژه ئي برخوردار بوده است    

ز امتيازات مادي   درپي مزدك كه به بهاي ازدست رفتن تدريجي پاره ئي ا    موفقيتهاي پي 
 شاهقباد اواشراف سنتي و حوزة فقه رسمي تمام ميشد اشرافيت و حوزه را سرانجام درمقابل حامي     

برجسته ترين چهره هاي اين     . به صف درآورد، زيرا كه عامل اصلي موفقيت او وجود شاه قباد بود       
را دائر  رأي خود مؤبد تشكيل دادند و   يك مجلس مشورتي به رياست مؤبدان 496دوطبقه درسال   

 خلع قباد حمايت عموم حكم. كرده حكم خلع او دادند  بر عدم لياقت قباد به ادامة سلطنت صادر  
حكمي كه برايش صادر شد آن   .  ، و او بازداشت و محاكمه شد را با خود داشتسپهداران كشور  

دان كه مخصوص    اين زن  . بگذراند  ) فراموشخانة سلطنتي   ( رد ب  كه بقية عمرش را در زندان انوش    بود
بلندپايگان كشوري و لشكري ايران بود در خوزستان قرار داشت، و همة وسائل آسايش درآن       

طبق يك سنت ديرينه كسي كه به اين زندان فرستاده ميشد هيچگاه مورد عفو قرار             . فراهم بود
 از شاهنشاه  او براي   كهنميگرفت وكسي از رجال كشوري و لشكري درهيچ شرائطي مجاز نبود   

 .  و زنداني مجبور بود كه تا دم مرگ در آن به سر ببرد    ؛درخواست بخشايش كند 

اما قباد بيش از چند      . را به سلطنت نشاندند  )  جاماسپ( گائوماه اَسپه بعد ازخلع قباد برادرش    
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طي يك نقشة بسيار     اهل تپورستان    سياوش  به نام  درست دينماه در زندان نماند، و يكي از افسران     

درنگ به خراسان    قباد بي.  قباد، اورا از زندان فراري داد يكي از همسرانِه كمك ماهرانه و ب
اخشونواز ازاو به گرمي استقبال كرد و دختر خويش را كه      . اخشونواز پناه برد  گريخت و ازآنجا به  

 . ه به او قول مساعدت براي بازگشت به سلطنت داد       درآورد  اوگويا از فيروزدخت بود به همسري    
ولي . ميگويند كه اخشونواز سپاه در اختيار قباد نهاد و او با اين سپاه وارد كشور شد        گزارشها 

ة سلطنت قباد   به قصد اعاد   ازآنجا كه سخن از هيچ جنگي درميان نيست، به نظر ميرسد كه اخشونواز    
 د قبا دنبال اين مذاكرات،    به . و شايد هم تهديدهائي نمود    ،آورد  به عمل   دربار ايران  مذاكراتي با 

 جاماسپ كناره گرفت و  سرانجام  .  بكشد مزدك  تعهد سپرد كه دست ازحمايتِ به بزرگانِ كشور 
 .، تا دور دوم سلطنتش را به شيوه ئي نوين ادامه دهد    )م498 (قباد به سلطنت برگشت  

مزدك كه از   ؛ وبردارد  مزدك دست از حمايت ميديد كه    قباد خود را مجبور در اين دوره 
م شده بود نهضتش فروكش كرد، ولي فعاليتهاي تبليغي و سازنده اش به طور       پشتيباني دربار محرو  
 به سپهداران كشور بيش ازگذشته ميدان داد و برمشاركت آنها       اجبارااين بار قباد . آهسته ادامه يافت

با وجودي كه حوزة فقه سنتي و بزرگان كشور خواستار     . ي سياسي افزوده شد  ردر تصميمگي 
 گستردة مزدك مانع از انجام اين كار بود، و زمان درازي   نفوذ ودند، سركوب نهضت مزدك ب 

 برضد مزدك و تعاليمش تبليغ كند و اورا در جامعه منزوي سازد و سپس ضربة       فقيهان الزم بود تا 
گرا هميشه نيازمند آنست كه توده ها را با خودش نگاه     روحانيت سنت . نهايي فرود آورده شود  

هركاري را صبورانه و    بلكه ، توده هاي عامي را ازخود متنفر كند  ميكند كه   او هيچگاه كاري ن  . دارد
درآن شرائط كه هنوز     .  به سرانجام ميرساند      و زيركانه و مكارانه و همراه با فريب توده ها       آهسته

روحانيت   .  كشور با مزدك بودند، نه تكفير او امكان پذير بود و نه سركوب او           مردم بخش اعظم  
مهمترين كاري كه بزرگان  . ش تمام ميشد خود ري انجام ميداد به زيان درآن شرائط هركا 

ديگر او نميتوانست    بودند وداشتهكشوركرده بودند آن بود كه مزدك را ازحمايت دربار محروم     
براي پيشبرد برنامه هاي اصالحيش از فرمان شاه و روش قانوني استفاده كند؛ و درنتيجه او در اين                  

با اين حال، نقشة نابودسازي قدم به قدم مزدك          .  به مرور زمان عمال فلج شد   دوره از سلطنت قباد    
 .سال تمام وقت گرفت   ازآن پس سي 

 دركشور دست به اصالحاتي   - كه خود شخصا عالئق اصالح طلبانه داشت   -در اين اثناء قباد  
بار جلب  زد كه با پشتيباني طبقات صاحب امتياز همراه شد، و نظر توده هاي عامي را به سوي در    

او هزينه هاي قابل توجهي را به نوسازي تأسيسات آبياري كشور اختصاص داد، قنوات و پلها        . كرد
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 بخشي از  اين ترتيببه . و سدهاي متعددي دركشور احداث شد، و از بار مالياتها كاسته گرديد  

و   آن زمان كه مزدك از قدرت اجرايي محروم بود، به دست قباد    برنامة اصالحي مزدك، در
محسوس بود كه دربار قباد    بزرگان كشور به مرحلة عمل درآمد و براي مردم كشور ملموس و

روحانيت سنتي نيز در اين     . ميدهدكشور است كه مزدك شعارش را    درصدد ايجاد اصالحاتي در 
ميان بيكار ننشست و تبليغات دامنه داري را براي اعادة حيثيت خودش به راه انداخت، و چه بسا كه  

 و فريبنده چون ايجاد قنوات و برخي     پسند  درآمدهاي انبوه اوقاف آتشكده ها برخي كارهاي عام      از 
  انجام داد و  سدهاي كوچك و توزيع زمينهاي كوچكي دربين برخي ازكشاورزان آتشكده ها        

؛  برگرداندد آب را به آسياب گذشتة خو    اندك اندك  اعتمادِ ازدست رفتة توده هارا بازآورد و     
 .ها همه روزه وسائل تبليغاتيش را براي منفور كردنِ مزدك و تعاليم او به كار گرفت        وهمراه اين

 فرجام نهضت مزدك
بزرگترينشان    . قباد سه پسر داشت  . درآستانة هفتادسالگي قباد مسئلة جانشيني وي مطرح شد      

 .برد با سياوش همدستي كرده بود     زندان انوش دادن قباد از فراري   بود كه مادرش در كاووس 
كاووس كه شهرياري تپورستان را داشت دوست سياوش و از هواداران آئين مزدك بود، و طبق       

اما تنها شخصيتي از سپهداران كه از او حمايت  . بايست وليعهد ميشد سنت ديرينة دربار ايران مي 
دورة دوم سلطنتش به دنيا آمده بود            آغاز   بود كه در  خسرو كهترين پسر قباد  .  بود سياوش ميكرد  

مؤبد و حوزة فقه سنتي خواستار واليتعهدي      مؤبدان.  بوديكي از سپهداران خراسان  مادرش دختر  و
 خسرو دائي كه به احتمال زياد  - ماهبود  خسرو بودند، و يكي از نيرومندترين سپهداران به نام        

 دومين پسر قباد بود كه     زام.  سرسخت ترين مخالف كاووس و حامي واليتعهدي خسرو بود     -بوده 
براي  .  آنكه يكي از چشمهايش نابينا بود فاقد شروط احراز مقام سلطنت شناخته ميشد        به سببيا گو

مراكز قدرت    الزم بود كه از نفوذ مزدكيان در شودآنكه از به سلطنت رسيدن كاووس جلوگيري     
 . كاسته شود، و نيرومندترين حامي او سياوش ازميان برود   

دولتهاي ايران و روم درسال     . پيش آمدتن سياوش  فرصت براي ازميان برداش درهمين هنگام  
وارد مذاكره شدند، و اين ) صلح ابدي( براي دستيابي به يك صلح پايدار و درازمدت 519

  پس از يكدوره جنگ و    503 در سال  ازآنپيش  . مذاكرات پيشرفتهاي شاياني حاصل كرد 
ن جنگ و صلح ناشي ازآن      قضية اي . منعقد شده بود   ، صلح چندساله ئي   شكست ارتش روم در شام   

طبق قراردادي كه بين دو دولت ايران و روم وجود داشت، دولت روم تعهد كرده   :  بودازاين قرار
 تركان خزشبود كه ساالنه مبلغ معيني را به عنوان كمك به هزينة نگهداري ممر قفقاز در برابر     
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قباد . كردند، به ايران بپردازد شمالي، كه هم آذربايجان و هم ارمنستان و آسياي صغير را تهديد مي  

 قيصر دراين زمان خواهان بود   . در قبال مطالبة اين مبلغ با پاسخ منفي قيصر مواجه شد       502در سال  
كه ايران از ادعاي مالكيت آميدا و حران رسما خودداري نموده اين دوشهر را به دولت روم            

ني همواره مورد نزاع دودولت بودند،   اين دوشهر در تمام دوران سلطنت پارتي ها و ساسا     . واگذارد
و بخش اعظم جنگهاي ايران و روم برسر آنها بود؛ و در برخي از فاصله هاي زماني كه دولت ايران           
گرفتار مشكالتي بود اين دوشهر را روميان براي مدتي اشغال ميكردند؛ تا آنكه دولت ايران دوباره            

د كه در اشغال ارتش روم بود، و ايران خواهان       اكنون هم آميدا چندسال بو    . آنها را آزاد ميكرد    
 قفقاز  ممرة نگهداريِ   سهم هزين كه با خودداري از پرداختن  قيصر فكر ميكرد   .  استردادش بود

مضيقه قرار گيرد و مجبور باشد كه آميدا و             دولت ايران براي انجام تعهدات ماليش به اخشونواز در    
؛ و قباد تصميم   بيني قيصر پيش رفت     يه برخالف پيش    اما قض.دولت روم واگذارد رسما به   حران را 

 با  ابتدا اين موضوع را قباد .گرفت براي اجبار قيصر به پرداخت تعهد ماليش به روم لشكر بكشد  
 با   هاهپتالي تقاضاي كمك نظامي كرد، و با يك نيروي عظيم كه     او ازدرميان نهاد و اخشونواز 

شكست سختي بر روميان وارد    كشيده  ي صغير لشكر   به آسيا ند آن بود نيز در شاهشان اخشونواز
اين مذاكرات به    . آورده آميدا را گرفت، و ازآنجا در موقعيتِ برتر با قيصر وارد مذاكره شد           

 انجاميد كه درآن دولت روم ناگزير شد مالكيت ايران بر شهرهاي آميدا و  503قرارداد صلح سال 
 . حران را به رسميت بشناسد 

 تقاضاكرد   قيصر ازاهقباد درجريان مذاكره براي دستيابي به صلح ابدي  ش) 519سال (اكنون 
. خسرو را به فرزندي قبول كند و در آينده ازاو دربرابر مدعيان سلطنت حمايت نمايد     وليعهدش كه 

 جريان داشت ماهبود  و عضويت رقيب او   سياوش در اين هنگام مذاكرات صلح كه به سرپرستي      
ظاهرا سياوش   .  شان از عدم تمايل سياوش به برقراري اين صلح ميداد     با موانعي برخورد كرد كه ن  

كه مخالف واليتعهدي خسرو بود براي آنكه درخواست فرزندخواندگي خسرو به نتيجه نرسد             
به دنبال توقف مذاكرات و      . شروط غيرمقبولي به روميان پيشنهاد كرد كه باعث توقف مذاكرات شد       

، سياوش متهم شد كه با توسل به شيوه هاي خيانت آميز باعث          بازگشت هيئت صلح ايران به پايتخت   
 دولتين   وشده كه امپراتور پيشنهاد فرزندخواندگي خسرو را مشروط به شروط نامقبولي سازد        

خيانت عظمي به وطن تلقي شد و قضيه اش به ديوان    اتهام اين به مثابة  . نتوانند به صلح دائم برسند  
اين بهترين فرصت براي ازميان بردن  . مؤبد بود ست آن با مؤبدانعالي كشور ارجاع گرديد كه ريا

 . سياوش و بركندن پر و بال مزدك بود   
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 به كار ي كه قتل سياوش را توجيه كند همة تالش خود را براي اثبات اتهاماتاعضاي دادگاه

گي وي  دليل از دين دررفت . ازجمله موارد اتهام او يكي آن بود كه از دين خارج شده است. ندبرد
طبق آئين    آن بود كه ميگفتند جسد همسر متوفايش را به جاي آنكه طعمة پرندگان الشخوار سازد،       

 اين كارِ او كه مخالفت علني و عملي با يكي . دفن كرده استحكم فقه سنتي  برخالف  مزدك و 
بات نمي بود،    اگر اتهام خيانت عظمي قابل اث     شمرده ميشد در حكمِ ارتداد بود؛ و    » مسلَّماتِ دين «از 

دادگاه حكم اعدام   كوته سخن آنكه   . اتهام ارتداد كافي بود كه فتواي قتل اورا مشروعيت بخشد  
ترين    كرد و قباد نيز آن را تصويب نمود؛ و اين ياور وفادار كه قباد را در سخت      سياوش را صادر  
 . ه شدبرد نجات داد و تاج و تخت را به او برگرداند، به دار آويخت     شرائط از انوش

ديگر ازياران مزدك در اين زمان سخن        كساني   تاريخي دربارة اعدامهاي    گزارشهاي گرچه 
 و به طرق    به ميان نياورده اند، ميتوان احتمال داد كه شخصيتهاي متعدد ديگري نيز به روال سياوش          

عيف   ازميان برداشته شدند تا به آن وسيله پر و بال مزدك چيده شود و نهضت او تض            كامال قانوني  
 در اين باره نميتوان ترديد كرد؛ زيرا كه اشراف سنتي   .آماده شود گردد و زمينة سركوب نهايي او

و روحانيت اكنون برآن بودند كه هرچه زودتر به مسئلة مزدك و عدالتي كه او به دنبالش بود پايان  
 . دهند و خطري كه از همه سو دين سنتي را احاطه كرده بود برطرف كنند  

 مواجه بود، بلكه حوزة ديني مسيحيان     ايران نها با مخالفت شديد حوزة فقه سنتي       مزدك نه ت 
 علت مخالفت. همنوا شدزرتشتي   با روحانيت اونيز با او به مخالفت برخاست و در مبارزه برضد    

كشيشان مسيحي با مزدك نميتواند چيزي جزآن باشدكه گسترش روزافزون درست ديني   
تعاليم   .  مسيحيت به شمار ميرفت و سد راه گسترش اين آئين بود   خطرناكترين رقيب براي آئين  

را نيز به خود جذب كرده و    نومسيحيانِ آرامي تبار و خوزي تبار    مزدك به طور حتم بسياري از  
در  زرتشتي   وگرنه همدستي آنان با حوزة فقه       ؛روحانيت مسيحي را متوجه خطر شديد او كرده بود     

ري داشته باشد؛ به ويژه كه كليساهاي مسيحيان در ايران چندان برابر مزدك نميتواند دليل ديگ 
.   قدرت مالي نداشته اند كه مزدك منافع آنها را به خطر انداخته سبب تحريك آنها شده باشد     

 دست از شدگان نواحي فرات جنوبي درزمان قباد مسيحي د كه برخي ازن نشان ميدهگزارشها
حتي    . قبائل كنده از آنجمله بودند      شخصا تيره ئي از   م.د به آئين مزدك درآمدن    مسيحيت كشيده 

 با   -ن كه دين غيرخودي را برنميتافت    شا به سبب خوي نژادي -اينها پس از رها كردن مسيحيت    
 -مسيحيان حيره درافتادند و به صدد قبضه كردن قدرت در حيره برآمدند، و با حمايت دربار قباد           
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 1. ره را از خاندان مسيحي لخمي حيره بگيرند      توانستند سلطنت حي  -در دورِ قبليِ سلطنتش   

 مزدك داشت ميتوانست بسياري ازجماعات مساوات طلب درون   و تعاليمِجاذبه هائي كه آئين
همين   . ميانرودان را كه به اميد دستيابي به عدالت به دين مسيح درآمده بودند به آئين مزدك بكشاند             

 با مزدك وآئين او بوده       و خوزستان  نرودان رهبران مسيحي ميا   و خصومتِ شديد امر سبب ضديت 
 .است

مزدكي ي را درمحافل    ئمسئلة وليعهدي خسرو به جاي كاووس و اعدام سياوش حساسيتها      
مخالفان مزدك در دربار ايران     حوزة فقه سنتي و  . برانگيخت و اين حساسيت چند سال ادامه يافت  

به دنبال اين     . فيانه اتخاذ تصميم كردند    مخمزدكيان،  براي ازميان بردن نهايي مزدك و   528سال   در
 كه براي بررسي مسئلة وليعهدي  كرد دعوت رهبران درست ديني  دربار از مزدك و  ،تصميم

 با مهارت خاصي به منظور   هاين جلس. درجلسه ئي كه در دربار تشكيل خواهد شد شركت ورزند   
جلسه با   .  آن آگاهي نداشت  عواقب   قباد از  كهچه بسا   نابود كردن مزدك ترتيب داده شده بود و    

 فقهاي برجسته و عضويت  ماهبودمؤبد و نظارت     و رياست مؤبدان- خسرو-حضور وليعهد  
، و )وشاپور، هرمز، گلوناز، آذرمهر، و دادهرمز    يآفريد، ن  ، آذربد، بخت   غب پورماهداد، آذرفروغ   (

وه   گر و شركت مزدك و   عراق،   همچنين عضويت يك هيئت مسيحي به رياست كشيش اعظم      
دستور جلسه، برخالف آنچه    .  حامي آئين مزدك در دربار تيسپون تشكيل شد  هيربدانِ از بزرگي 
 اعالم شده بود، بحث و مناظره با مزدك برسر آئينش بود و نتيجة آن نيز          و همراهانش به مزدك

 مزدك متهم به ارتداد و بدعتگذاري دردين و فريب اذهان عمومي وگمراه كردن     .  كامال معلوم بود
 كارگر يدين او دردفاع از آئين درست     هاي استدالل  . عوام و تالش براي برهم زدن نظام كشور شد   

حكم اعدام در همان جلسه به دستور ماهبود     . شد محكوم به اعدام     بزرگ  فقهاينيفتاد و به فتواي    
 و    برسر مزدك فقها  شمشيرداراني كه از پيش آماده شده بودند پس از صدور حكم            . به اجرا درآمد 

 به چوبه هاي اعدام سپرده      شان بازداشت كردند، و به زودي همه   يارانش ريختند و همه را در همانجا     
 . شدند

 دستگاه   . درغياب رهبرانشان كار مشكلي نبود   مزدكيان ازآن پس تعقيب و سركوب    
 درمدت    كرد، و) منافقين  / زنديگان (سركوب دولتي همت خود را معطوف به نابودسازي مزدكيان    

   نذرشان و هزاران جلد از كتابهاي2 دركشور قتل عام شدند،  مزدكيي قريب به هشتاد هزار تن كوتاه
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 بسياري  ؛ كشور به زندانها افتادند و بقيه درگوشه كنارها مخفي شدند      جوانانهزاران تن  . شدآتش 

 تا   د عربستان گريختن  خارج ازكشور و ازجمله به درون بيابانهاي    در فرصتهاي مناسب به     نيز  آنها از 
 هيچ گزارش از پناهنده شدنِ هيچ فراريِ  .دستگاه قضايي كشور به آنها دسترسي نداشته باشد   

 .مزدكي به دولت روم داده نشده است 

همكاري كشيشان مسيحي با روحانيت ايران درسركوب نهضت مزدك پاداشهاي    
د سپردن برخي  داده شعراقازجمله پاداشهائي كه به مسيحيان . چشمگيري براي آنها درپي داشت

، كه احتماال   از تأسيسات ديني مزدكيان به كشيشان و تبديل شدن برخي از مزداكده ها به كليسا بود      
 پاداش  .متعلق به مسيحيانِ مزدكي شده بوده و قبال توسط خودشان به مزداكده تبديل شده بوده است          

در اين باره توضيح   . بودحيره سرزمين   بازگرداندن آئين مسيح در  ي كه به مسيحيان داده شد ديگر
در جريان گرفتاريهاي دربار ايران در دورة اول سلطنت قباد و زمان    : كوچكي ضرورت دارد 
 494 قرار گرفت، و درحوالي سال  ندهكِشدة حيره مورد حملة قبائل عرب    بالش، سرزمين مسيحي  

ه كشته شد و  شكست يافت- رئيس قبائل كنده  -مرو  به دست حارث ابن ع)امير حيره  (سوم منذر
دربار قباد اين تغيير را به رسميت شناخت و قباد ازحارث پذيرايي كرده          . برحيره دست يافت  حارث 

 همراه با اين جريانها قبيلة كنده   1.وي را مورد نوازش قرارداد و حاكميت حيره را به او واگذار كرد 
رد تعقيب قرار گرفتند،    پس ازآنكه مزدك به قتل رسيد و هوادارانش مو         . به آئين مزدك درآمدند    

قبائل كنده نيز شامل تصفية ناشي از مبارزه با هواداران مزدك شدند و حاكميت حيره ازآنها گرفته            
منذر   (شد، آنها ازحيره رانده شدند، و حيره مجددا به قبائل مسيحي لخمي و رئيسشان منذر چهارم                

  خاندانش  ه مناسبت آنكه سلطنت    عرب همان كس بود كه باميرِاين . سپرده شد) ابن ماء السماء
 درباره اش  مسيحيان عربستان  و 2؛ لقب يافت)صاحبِ دودوره  ( شامل دو دوره بود، ذوالقرنين  

 . ساختندافسانه هاي بسياري   
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