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در م+يان جنبش+های اجتماع+ی اي+ران، نهض+ت خرمدي+نان آ+ه پ+س از جاودان بن                  

ش+هرك خرم+ی، بابك رهبر نامدار آن بشمار می آيد يكی از قهرمانانه ترين و در          

برای ما دشوار است آه  . ار گرفته ترين آنهاست   عي+ن ح+ال مع+روض تح+ريف قر        

از اس+ناد موجود، رفتار اين مردم را آه سالها در برابر حكومت عرب ايستادگی                

آ+رده ان+د و دس+ت از عق+ايد خ+ود نكش+يدند و ج+ان خ+ود را در راه اهداف خود فدا               

واقعي++ت اي++نكه اگ++ر از چ++ند تحق++يق از معاص++رين خ++ود    . )١(آ++ردند درس++ت بفه++يم  

آن  ب+اره ی اي+ن نهضت و رهبر    تمام+ی م+نابع فارس+ی و عرب+ی قدم+ا در       )٢(م  بگذري+ 

 مشمئزآننده ای  بنحو

آل+وده ب+ه اغ+راض و گمراه+يها و دروغ زنی های فراوان است و به همين دليل             

هر آوششی در تبيين ماهيت، اهداف و عملكرد آن با دشواريهای فراوانی مواجه    

 منابع و قرائن تاريخی، روايتی ديگر از    من آوشيده ام آه از فحوای همين      . است

 .اين نهضت مردمی و قيام ضد ستم بعمل آورم
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نهض+ت بابك+ی ب+ه ط+ور اع+م ب+ه نهض+ت خرمدينی شهره است، به خصوص از              

دو لح+اظ از هم+ه ی جنبش+های فك+ری و سياس+ی و اجتماع+ی پيش+ين و ما بعد خود            

ی و دومين آن به    نخس+تين از اي+ن دو لح+اظ، به مشخصه ی سازمان           . م+تفاوت اس+ت   

ويژگی و . اهداف+ی م+ربوط ميش+ود آ+ه اي+ن جن+بش در پ+ی م+تحقق س+اختن آنه+ا بود                   

اس++تواری س++ازمانی اي++ن نهض++ت را ق++بل از ه++ر چ++يز مي++توان در آامياب++ی ه++ا و       

س++رعت انتش++ار و حف++ظ پ++يروان، در مواجه++ه ب++ا دش++من ت++ا دن++دان مس++لح ب++ه م++دت    

ايش بی سابقه ی توده های جز اين، گر.  ب+از يافت ٢٢٣ -٢٠٠بيس+ت و س+ه س+ال     

وس++يعی از م++ردم نس++بت ب++ه آن و مش++ارآت فع++ال بخش++های وس++يعی از م++ردم از      

ملي++تهای همج++وار اي++ران، نظ++ير آ++ردها، ارمن++يان س++اآن در م++رزهای ب++يزانس و    

آس+انی از مناطق سفالی قفقاز در آنار اين نهضت، بنحو روشنی از بنای تنومند     

ز ساختار سلسله مراتبی محكم و عاليق تش+كيالتی نهض+ت خرمدين+ی و همچني+ن ا         

چ+نانچه ب+ه اخ+بار مورخين مسلمان اعتماد         . مش+ترك اعض+اء آن پ+رده ب+ر ميگ+يرد          

آن+يم، س+امان بخش+ی تدارآات+ی و معيش+تی ن+يروی سوار مسلحی آه به روايتی از               

 و ب+ه روايت+ی ديگ+ر از سيص+د ه+زار ت+ن ف+راهم آم+ده ب+ود مستلزم              )٣(بيس+ت ه+زار   

يالت پيچ++يده ای ب++وده اس++ت آ++ه ع++الوه ب++ر حف++ظ پ++يوندها و  وج++ود س++ازمان و تش++ك

عالي+ق و اص+ول آرمانی در اعضاء توانسته باشد مسائل معيشتی و فرماندهی را             

بابك و پيروانش به مدت بيست و سه     . ب+نحو مطل+وب و ب+ه موق+ع ح+ل و فصل آند             

س++ال ن++بردی اس++توار و خوني++ن را عل++يه خالف++ت عرب++ی بغ++داد س++ازمان دادن++د و از  

 .تقدات خود بدفاع برخاستندمع

اگ++رچه ف++رجام آ++ار اي++ن نهض++ت ب++ه دل++يل خيان++ت ايران++ی ج++اه طل++ب و خ++ود               

فروخ+ته ای ديگ+ر چ+ون افش+ين، شكس+تی خونين بود، مع الوصف ضربات آن بر            

بدن+ه ی خالف+ت عرب+ی ت+ا ب+دان ح+د س+نگين ب+ود آ+ه توانس+ت ب+ه دفعات و به طور               
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چنين . تبليغی دشمن ويرانگر باشدآل+ی ب+رای جه+ازات م+ادی و ق+درت مع+نوی و             

ادعاي+ی يا اين گواهی مورخين تاييد ميشود آه مبانی سقوط امپراطوری عباسيان              

در روزه+ای پايان+ی خالف+ت معتصم و در نهايت زير تأثير صدمات مرگباری آه        

چنين صدماتی . نهض+ت بابك+ی بر آن امپراطوری وارد آورده بود فراهم آمده بود     

 جنبش بابكی پيروزی عاجلی ببار نياورد، اما مَاًال به جدايی      اگ+ر چ+ه عم+ًال برای      

خراس++ان و بعض++ی از ب++الد ديگ++ر از قلم++رو خالف++ت بغ++داد منته++ی گ++رديد و ب++ه         

 .سلطه ی طاهريان انجاميد

نهض+ت ب+ابك نت+يجه ی عوام+ل سياس+ی و اجتماعی ای بود آه در پايان قرن دوم         

بخص++وص در آذربايج++ان و آغ++از ق++رن س++وم هج++ری در ام++پراطوری عباس++يان،   

ب++نحو وس++يعی در م++يان اقوام++ی چ++ون ايران++يان، ت++رآها و    . ب++روز و ظه++ور ياف++ت 

گ+روههای غ+ير مس+لمانی چون قبطيان، سريانيان و ارمنيها و حتی اعراب عمقی     

 .چشمگير يافته بود

م+دارك فراوان+ی وج+ود دارد آ+ه به ما امكان ميدهد تا بر اين باور تاآيد آنيم آه      

نش در نهاي++++ت ب++++ه ب++++ر افك++++ندن خالف++++ت عباس++++ی بط++++ور ج++++دی                     ب++++ابك و ي++++ارا 

م++ی انديش++يده ان++د و ب++رای اي++ن م++نظور هم++ه گ++اه در ان++تظار فرص++تی ب++رای ته++اجم  

روابط پنهانی بابك و نمايندگان او با تئوفيلوس امپراطور بيزانس         . نهاي+ی بوده اند   

 و همزمان، به روشنی و ق+رارهای اينك افشا شده ی آنان برای يك تهاجم مشترك        

از اي++ن واقعي++ت حكاي++ت ميك++ند آ++ه چگون++ه ب++ابك فرات++ر برقرارس++ازی حكومت++ی ب++ا  

مبان++++ی اجتماع++++ی عادالن++++ه و براب++++ری طل++++بانه در اي++++ران، ب++++ه برانداخت++++ن آ++++ل   

ام++پراطوری عباس++ی م++ی انديش++يده اس++ت و ب++ا چني++ن قص++دی ن++ه فق++ط در ح++وزه ی  

يز برای پيكار با خليفه  آوشش     حكوم+ت مس+لمانی، بلك+ه خ+ارج از قلم+رو اس+الم ن+              

 .ميكرده است
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اگ+ر چ+ه هيچ مدرآی داير بر مالقات مستقيم بابك با تئوفيلوس وجود ندارد، اما          

ب+ه قرائ+ن و اخ+باری مي+توان اش+اره آ+رد آ+ه موي+د اين نكته است آه بابك، پس از             

تص+ميم ب+ه ته+اجم عل+يه خالف+ت بغ+داد، فرس+تاده ای را برای مالقات با امپراطور                    

يزانس گس+يل داش+ته اس+ت و از او خواس+ته اس+ت آ+ه يا او را در اين اقدام ياری                 ب+ 

اق+دام امپراطور بيزانس در ياری  . آ+ند و ي+ا خ+ود مس+تقيمًا در ن+برد مش+ارآت آ+ند            

دادن ب+ه ب+ابك، ه+ر چ+ند در زمان+ی انجام گرفت آه ستاره ی اقبال بابك و يارانش            

ا داي+ر ب+ر قرار و مدارهای     رو ب+ه اف+ول ب+ود، م+ع الوص+ف بروش+نی از ادع+ای م+                 

در اي++ن ي++اری نابه++نگام، ام++پراطور ب++يزانس ض++من انج++ام       . آن++ان حكاي++ت ميك++ند  

حرآات+ی نظام+ی در م+رزهای ام+پراطوری اس+المی، آوش+يد ت+ا بخ+ش اعظمی از                   

ن+++يروهای نظام+++ی خل+++يفه را آ+++ه در آذربايج+++ان مس+++تقر بودن+++د م+++نحرف و دچ+++ار  

ونه آه گزينوس و ابوالفرج بن العربی عالوه بر اين شواهد، بدانگ    . آشفتگی سازد 

 ب++ه تهاجم++ی ٢٠٠تص++ريح ميكن++ند، بخ++ش بزرگ++ی از ن++يروهای ب++ابك آ++ه در س++ال  

س+نگين دس+ت ي+ازيدند از سوی سرداری ايرانی بيزانسی بنام تئوفوبس فرماندهی             

گري+ز بخ+ش مهم+ی از ن+يروهای ب+ابك پ+س از شكس+ت نهض+ت به           . م+ی ش+ده اس+ت     

ماي++ت از آن++ان، قري++نه ی ديگ++ری از دوس++تی و   م++رزهای ب++يزانس و اس++تقبال و ح 

 .اتحاد جنگی بابك با امپراطوری بيزنس ميتواند تلقی شود

تأآ++يد ب++ر اي++ن م++وارد تاي++يد اي++ن نك++ته نيس++ت آ++ه ب++ابك در ن++بردی آ++ه عل++يه س++تم      

عباس+يان و فس+اد خالف+ت اس+المی آغ+از آ+رده ب+ود ق+يام خوي+ش را ب+ه اين اتحاد و                 

بنحوی وسيعی آوشيد تا همسايگان خويش، بويژه    او  . دوس+تی مح+دود س+اخته بود      

آ++ردها و ارام++نه را بس++وی نهض++ت و اه++داف آن جل++ب آ++ند و ي++ا آن++ان در جه++ت       

اگ++ر چ++ه او در جل++ب آ++امل اي++ن اق++وام ب++ا موفقي++ت   . اعم++ال بيطرف++ی پ++يمان بگ++يرد 

مواج+ه نش+د و ب+رای م+ثال ارمن+يان ص+الح را در اي+ن ديدن+د آ+ه به منظور رفاه و               
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ي+ش بيطرف+ی پيش+ه آنند، مع الوصف گروهی از آنان در منطقه ی          امني+ت مل+ی خو    

س+++ايوانيه آ+++ه در بخ+++ش ش+++مالی رود ارس ق+++رار داش+++ت ب+++ه او پيوس+++تند و بخ+++ش  

اي++ن پيوس++تگی ب++ا   . نيروم++ندی از بدن++ه ی نظام++ی ن++يروهای او را س++ازمان دادن++د    

ل در مقاب . ازدواج ب+ابك با دختر واساك شاهزاده ی ارمنی استحكام بيشتری يافت           

سياس++ت ب++يطرفانه ای آ++ه ارمن++يان در ق++بال ب++ابك اتخ++اذ آ++ردند، بدانگون++ه آ++ه از      

اظه+ارت مورخي+ن در ب+اب پاس+خ ره+بران و روس+ای مارانی اقوام آرد همدان و                

مشارآت آنان در نبرد جدی   . آرمانش+اه و ديگ+ر مناطق به دعوت بابك بر می آيد           

محمد بن البعيث از او «يعقوبی در توصيف از اين مناطق می نويسد . ب+وده اس+ت   

 بغدادی )٦(».پ+يروی آ+رد و ش+اهزادگان آ+رد و مارانی در خدمت او قرار گرفتند       

همه ی اين موارد مويد   . )٧(تص+ريح ميك+ند آ+ه م+ردم آوهستان به دين او بر آمدند             

اي+ن ام+ر اس+ت آ+ه اس+تقبال از اص+ول اع+تقادی نهض+ت توسط توده های ناراضی                 

ع+الوه ب+ر آنچ+ه گفتم، اخبار متعددی وجود    . س+ت اي+ران چش+م گ+ير و وس+يع ب+وده ا        

دارد آ+ه حكاي+ت از اي+ن واقعيت ميكند آه باطيان يا اسمعيليان و بسياری از اقوام            

اين گروهها، توان نظامی و . غ+ير ع+رب و آ+رد ن+يز در جان+ب ب+ابك قرار داشتند             

. دجنگی او را با پول، راهنمايی های تدبيری و نفرات حمايت و پشتيبانی ميكردن         

بابك خرمی در ناحيت «بغ+دادی بخص+وص ب+ر اي+ن نك+ته تاآيد ميكند و می نويسد        

ب+ه دي+ن سرآشی ميكرد و مردم آوهستان از خرميان و مزدآيان با باطنيان دست          

يك+ی آ+رده بودن+د و ب+ر ب+ابك از م+ردم بدي+ن و ديلم تا به سيصد هزار مردم فراهم                  

اين نكته را تصرييح ميكند و      » هسياست نام «نظ+ام المل+ك نيز در       » )٨(.آم+ده بودن+د   

در اي++ام خل++يفه ی مه++دی باطن++يان گ++رگان آ++ه ايش++ان را س++رخ علم++ان   «م++ی نويس++د 

خوان+ند با خرم دينان دست يكی آردند و گفتند ابومسلم زنده است، ما ملك بستانيم           

» )٩(.ری بيامدند  تا به  آردند و  مقدم خويش  ابن ابومسلم را   او پسر و ب+دو باز دهيم و     
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آ+ه مبان+ی مزدآ+ی مع+تقدات ب+ابك و نهض+ت او را چ+ون اص+لی معت+بر تلقی           چ+نان   

آن++يم در اينص++ورت، اخ++بار م++ربوط ب++ه تع++دد نيروهاي++ی آ++ه ب++ه ق++يام او پيوس++تند،      

مس+عودی ض+من تص+ريح اي+ن مبنا و     . گس+ترده ت+ر و مت+نوع ت+ر ب+ه نظ+ر م+ی رس+د            

ود و خيلی ريش+ه ی اعتقادی می نويسد بابك خرم دين از معتقدان ظهور ابومسلم ب  

پ+يش از او ه+م حت+ی پ+س از ق+تل ابومس+لم، غال+ب خرم+يان آ+ه در خراسان، ری،                  

اران، اصفهان و آذربايجان و آرج ابودلف و برح، صيروان، صيمره، ماسبندان     

اي+++نان در .... آ+++ه در روس+++تاها و م+++زارع اقام+++ت دارن+++د من+++تظر ظه+++وری هس+++تند 

 اب+++ن خ+++رم آن+++ان را و و. )١٠(خراس+++ان و ديگ+++ر جاه+++ا ب+++ه باطي+++نه ش+++هرت دارن+++د  

 .)١١(قرمطيان و اسمعيليان را بر آين مزدك می داند

در اين باره  » تبصره العوام «توضيح سيد مرتضی داعی حسنی رازی صاحب        

اين قوم را در هر موضعی به لقبی خوانند، در         «او مدعی است آه     . گوياتر است 

ادی و در ب++الد اص++فهان و نواح++ی آن خرم++يه و در قزوي++ن و ری مزدآ++ی و س++نب    

و هم++و در » )١٢(ماهي++ن محم++ره و در آذربايج++ان قول++يه و در م++اوراء ال++نهر مغ++ان  

و ايشان را باطنيه خوانند و قرامطه و خرميه «ذآ+ر اح+وال اس+معيليان می نويسد         

اگ+ر ب+ه تصريح موآد مورخين مسلمان داير بر       » )١٣(و س+بعيه و بابك+يه و محم+ره        

طنيان نتوان اعتماد آرد ولی از اين واقعيت       مزدآی يا بابكی بودن اسمعيليان يا با      

نمي++توان در گذش++ت آ++ه ع++ده ای از پ++يروان اي++ن دو نهض++ت ب++ه جمعي++تهای س++ری    

اس+معيليه و س+اير دس+ته های شيعيان پيوستند و افكار و عقايد اساسی خويش را با     

مثًال عقيده آنان به اين آه نيروی نبوت فيضی      . خ+ود در اي+ن مذاهب وارد ساختند       

 له+ی آ+ه دائم+ًا از شخص+ی ب+ه شخص ديگر انتقال می يابد، بدون ترديد در        اس+ت ا  

بنابراين علل متعدد و  . )١٤(نم+انده است   اث+ر  ش+يعيان ب+ی    نظ+ر  از امام+ت  مس+ئله  م+ورد 

ريش+ه داری را مي+توان ب+ر ش+مرد آ+ه م+ی توانس+ته ب+ر پای گيری و بروز آن قيام                     
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ی از آنه++ا از ب++اب نمون++ه  از م++يان اي++ن عوام++ل تعيي++ن آن++نده ب++ه م++وارد    . ب++يانجامد

 .ميتوان اشاره آرد

طغيانهای . س+الهای آغ+از نهض+ت ب+ابك ب+ا بح+ران ج+دی ارتش خليفه مقارن بود             

آوچ+++ك و بزرگ+++ی آ+++ه در بخش+++های مخ+++تلف ام+++پراطوری بوق+++وع م+++ی پيوس+++ت،  

ن++يروهای نظام++ی خالف++ت را بخ++ود مش++غول م++ی داش++ت و امك++ان ت++دارك سياس++تی   

ق++يامهای خوني++ن . وادث را متنف++ی م++ی س++اختم++تمرآز ب++رای روياروي++ی ب++ا آن ح++ 

س+نباد ب+ه خوانخواهی ابومسلم، نهضت استادسيس، خروج هاشم بن حكيم يا حكيم     

ب+ن عط+ار ي+ا المقنع پيامبر نقابدار را آه تمامی عراق و مصر و عربستان را در                  

نقش اين . آت+ش ق+يام خ+ود م+ی س+وزاند، مي+توان از نمون+ه ه+ای اي+ن طغيانها شمرد             

ر ت+دارك زمي+نه ه+ای اجتماع+ی ق+يام ب+ابك بس+يار اساسی بود و زمانی آه               ق+يامها د  

آنه+ا را در مح+دوده ی مكانی آنها مورد بررسی قرار دهيم بخش وسيعی از خاك             

اي++ران، از ق++وس و دم++اوند ت++ا نواح++ی س++ند، بخ++ارا، خراس++ان و ماوراءال+++نهر و         

 عقيدت++ی آذربايج++ان و طبرس++تان را ف++را م++ی گرف++ت و از لح++اظ ترآي++ب قوم++ی و    

ط++يف وس++يعی از موال++ی ايران++ی و ع++رب و مجوس++ان و مس++يحيان و خرمدي++نان و  

 .مزدآيان و شيعيان و خوارج را شامل می گرديد

تق+ارن اي+ن اوضاع با حمله ی ارتش بيزانس به مرزهای امپراطوری اسالمی و    

مس++تقر ش++دن آن در پ++اره ای از متص++رفات اع++راب و بخص++وص در ارمنس++تان و 

ی نظ+ير ق+يام ح+اتم ب+ن ه+رثمه وال+ی ارمنس+تان ش+رايط را بنحو چشم             ب+روز ق+يامها   

 .گيری به نفع نيروهای بابك تغيير داد

ب+ه اقتض+ای آمادگ+ی چ+نان شرايطی بود آه تمامی اقوام مغلوب و بويژه طبقات                  

س++تم آش++يده ی جامع++ه از دع++وت ب++ابك اس++تقبال بعم++ل آوردن++د و ب++ا رض++ايت ب++ه او   

ی و تحقق نويدهايی آه جنبش ارائه ميداد زير درفش         پيوس+تند و ب+ا اميد به پيروز       
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بغ+دادی در ذآ+ر نف+رات تح+ت ف+رمان بابك می نويسد            . )١٦(او گ+رد آمدن+د    » س+رخ «

تع+داد خرميان+ی آ+ه در آذربايج+ان و ديل+م ب+ه س+پاه بابك پيوستند سيصد هزار تن                «

 و ط+بری م+ی نويسد گروه وسيعی از مردم جبال، از همدان، اصفهان،               )١٧(بودن+د 

آنان بهم آمده در همدان استقرار      .به آتين خرمی پيوستند   ..... ماس+نذان و مه+رگان      

 .)١٨(يافتند

م++نابع ديگ++ر تاآ++يد ميكن++ند آ++ه تع++داد پ++يروان او در اي++االت جنوب++ی اي++ران و در     

ع++راق ان++دك ن++بود و گس++ترش نهض++ت در آن م++ناطق بوي++ژه در م++يان روس++تا ب++يان  

ب++ا توج++ه ب++ه چني++ن گسترش++ی، اي++نك  . تب++نحو روز افزون++ی عمل++ی م++ی گ++رديده اس++ 

طبيع+ی اس+ت آ+ه از داليل+ی جوي+ا ش+ويم آه اين طبقات را به اقبال از دعوت بابك         

چني++ن پرسش++ی را مي++توان ب++ر اس++اس اخ++باری آ++ه مورخي++ن مس++لمان در  . واداش++ت

در آن . ب+اره ی نهض+ت و اع+تقادات ب+ابك ف+راهم آورده اند بنحو مطلوبی پاسخ داد                

 در وج+وه تعلق+ات طبقات+ی، ط+بقه ای آ+امًال منسجم به وجود          دوران ب+ا ديگرگون+ی    

آم+د آ+ه اعض+ای آن فق+ط بي+ن خ+ود ازدواج م+يكردند و روس+تاييان و ط+بقات پايين             

در بخ++ش ميان++ی . َپس++ت م++ی ش++مردند و اخ++ذ خ++راج ب++ر عه++ده آن++ان ب++ود  جامع++ه را

 اي+ران و در غ+رب بيش+تر در ش+هرها نوع+ی محف+ل برگ+زيدگان ايجاد شد آه غالباً          

از قاض+ی، رئيس، خطيب، سادات علوی، ساالر علوی و ساالر مجاهدان تشكيل          

اي+++نان از امت+++يازات وس+++يعی ب+++رخوردار بودن+++د و دژه+++ا و قص+++رهای  . ش+++ده ب+++ود

در آنار اين طبقات و قشرها، قشر وسيعی از  . باش+كوهی در اخت+يار خ+ود داش+تند        

اجتماع++ی و ص++نعتگران و روزم++زدان و ن++يز ب++ردگان وج++ود داش++ت آ++ه از لح++اظ  

ام++ا ت++وده ی عظ++يم س++اآنان . اقتص++ادی زندگ++ی آن++ان ب++ه ط++بقات مم++تاز وابس++ته ب++ود 

اي+ران را آش+اورزان تش+كيل م+يدادند و آن+ان ط+بقه ای بودند آه بار اصلی ماليات                  

را ب+ردوش داش+تند و از ه+ر دو س+وی عوام+ل حكومت و اشراف و طبقات ممتاز               
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ی آه اشپولر بدرستی بيان ميكند،     بطور. مورد بهره آشی و ستم قرار می گرفتند       

 اجتماعی قرن دوم و سوم هجری -سرانجام اين امور به حرآتهای بزرگ مذهبی    

جز آنچه آه گفتيم، از جمله . )١٩(م+نجر ش+د آ+ه در جن+بش ب+ابك به اوج خود رسيد          

عوام+ل ديگ+ری آ+ه توده های وسيعی از مردم از ملل و نحل گوناگون را به گرد      

رد، شيوه ی رفتار او و پيروانش با مردم از دوست و دشمن         جن+بش بابك فراهم آو    

پ+اره ای از مورخي+ن مس+لمان آه از هيچ بغض و آينه ای نسبت به او دريغ          . ب+ود 

ب++ابك ب++ا زندان++يان خوي++ش،   . نك++رده ان++د، ام++ا از ذآ++ر اي++ن حقيق++ت در نگذش++ته ان++د    

كرده بخص+وص ب+ا زندان+يان و اس+رای نظام+ی بنحو محبت آميز و مدارا رفتار مي             

 ، ديگر بار به نيروهای   چنين رفتاری تا بدان حد بود آه آنان پس از آزادی          . است

همي+ن مورخين، در اين باره نيز تاآيد ميكنند آه بابك و       . مخ+الف او نم+ی پيوس+تند      

پ+يروانش نس+بت ب+ه زن+ان و آودآانی آه به اسارت او در می آمدند آمال انصاف         

ی ض+++من ذآ+++ر ح+++وادث م+++ربوط ب+++ه  ط+++بر. و جوانم+++ردی را م+++بذول م+++ی داش+++تند

ب++ابك را پ++ياده آ++ردند آ++ه ب++ا ج++به و   « : دس++تگيری ب++ابك توس++ط افش++ين م++ی نويس++د  

افشين گفت او را به اردوگاه ببرند      ... عمامه و پاپوش، ميان دو صف به راه افتاد        

آه وی را سواره بردند و چون زنان و آودآانی آه در جايگاه بودند او را بديدند           

ي+ش زدن+د و ب+انگ زدن+د و گريستند چندان آه صداهايشان بلند             ب+ه چه+ره ه+ای خو      

اسيرمان آرد، اما امروز بر او    : ش+ما دي+روز می گفتيد     : افش+ين ب+ه آنه+ا گف+ت       . ش+د 

در باب تساهل » )٢٠(.با ما نيكی ميكرد: گفتند .م+ی گرئ+يد، لعن+ت خدای بر شما باد       

 معتقدات مختلف و و رف+تار ب+ردبارانه ی ب+ابك و پ+يروانش ب+ا قاتلي+ن ب+ه مذاهب و          

بخص+وص ب+ا مس+لمانان، در خالل اظهارات آينه توزانه ی مورخين و نويسندگان     

بغدادی، يكی از دشمنان آشتی ناپذير بابك      . مس+لمان، اخ+بار آافی باقی مانده است       

در آوهس++تان مس++جدهايی ب++رای مس++لمانان   ... بابك++يه« : در اي++ن ب++اره م++ی نويس++د  
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اذان ميگويند و فرزندانشان را قرآن می آموزند و س+اخته ان+د و مسلمانان در آنها       

از مطاوی تمامی اخبار مربوط به قيام بابك اين حقيقت          » )٢١(نم+از پ+نهان بگذارند    

بر می آيد آه مخالفت با دين يا مذهب مردم، هدف و انگيزه ی آن قيام نبود، بلكه        

ات    س++تيزه ب++ا نظ++م ن++اموزون اجتماع++ی و فس++اد و س++تم رژيم++ی آ++ه ض++من آن ط++بق    

س+تم آ+ش از هم+ه ی مل+ل و اق+وام ب+ه اس+ارت در آم+ده بودن+د غايت قصوای جنبش               

بزبان+ی ديگ+ر نهض+ت خرمدين+ی متوجه انهدام نظامی بود آه پايه های            . ب+ابك ب+ود   

ن++يروهای . آن ب++ر س++تمگری اش++راف و ص++احبان ام++الك و اقطاع++ات اس++توار ب++ود  

از س+++تم طبقات+++ی و     نهض+++ت ب+++ر آن بودن+++د ت+++ا آن نظ+++ام را ب+++ا نظ+++م جدي+++دی ف+++ارغ  

جامع+ه ای ف+اقد ط+بقات غن+ی و فق+ير، ب+نده و خدايگان و نظامی مبتنی بر عدالت،                

در آثار نويسندگان و مورخين ايرانی و عرب      . برادری و برابری جانشين سازند    

اطالعات اندآی  . خ+بر دن+دان گ+يری از ب+رنامه ه+ای اجتماع+ی بابك نميتوان يافت               

ن در اي++ن ب++اب اخ++ذ آ++رد، بدل++يل آميختگ++ی آنه++ا ب++ا      آ++ه از اي++ن نويس++ندگان مي++توا  

داوريه++ای بغ++ض آل++ود و نس++بتهای نادرس++ت آ++ه عموم++ًا از ناح++يه ی اول++ياء دي++ن و   

ص+احبان ق+درت الق+ا م+ی ش+ده اس+ت، چ+نان نيس+ت آ+ه ب+توان ب+ر اس+اس آنها دقايق              

ب+ا همه ی اين احوال، از       . رض+ايت بخش+ی از مجموع+ه اه+داف جن+بش ارائ+ه آ+رد              

ماي+ه اطالع+ات مي+توان چهارچوب+ی از آنچه مبين اهداف آلی نهضت      همي+ن ان+دك     

بر مبنای همين اطالعات بخوبی ميتوان بر سر اثبات اين  . ب+وده اس+ت ترسيم آرد     

حقيق+ت پ+يش گف+ته آوش+يد آ+ه س+مت و س+وی اص+لی قيام بابك بر دو هدف اساسی                 

 :توجه داشته است

زي+ع آن اراضی بين      بازگ+يری م+ناطق زراع+ی وس+يع از غاص+بين آنه+ا و تو               -١

 .دهقانانی آه به قصد بهبود حيات اجتماعی به آنها نيازمندند
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 آزاد س+اختن زن+ان، ي+ا دس+ت آ+م رهاي+ی آنان از اسارت اخالقی و تضييقات                 -٢

. اجتماع+++ی و حقوق+++ی و اعط+++ای آزاديه+++ای عم+++ده و براب+++ر ب+++ا م+++ردان ب+++ه آن+++ان    

 تاآيد ميكند و پطروشفس+كی ب+نحو ص+ريحی ب+ر اي+ن دو عنص+ر آرمانی خرمدينان            

خرمدي++نان مان++ند اس++الف عقيدت++ی خوي++ش يعن++ی مزدآ++يان ب++ه خاط++ر    «م++ی نويس++د 

اس+تقرار مس+اوات اجتماع+ی و لغ+و مالكي+ت خصوص+ی بر زمين و انتقال اراضی             

از اي++ن تص+ريح بخوب++ی مي++توان  » )٢٣(.ب+ه جماع++تهای آزاد روس++تايی م+ی آوش++يدند  

. تی سرش++ار ب++وده اس++ت درياف++ت آ++ه نهض++ت خرمدي++نان از روح++يه ای سوسياليس++  

ض+من بررس+ی مس+تند اي+ن اه+داف مي+توان درياف+ت آ+ه آنچ+ه را آ+ه جنبش بابك و                     

نهض+ت خرمدين+ی بط+ور آل+ی تعقي+ب م+يكرد ب+ر مب+نای الگ+وی ب+رنامه ای تدارك                      

ش+ده ب+ود آ+ه ش+الوده ی ب+رنامه ی اجتماع+ی نهض+ت م+زدك در دوران ساسانی را                     

ب+ابك، بلك+ه تمامی جنبشهای باطنی   در اي+ن اش+تراك آل+ی ن+ه ت+نها      . ت+دارك م+ی دي+د     

اي++ن واقعي++ت در ب++اره ی ديگ+++ر    . درون اس++الم و غ++الت ش++يعه ن++يز س++هيم بودن++د      

سوسياليس+ت مس+لكان ايرانی نظير مازيار و جاويدان بن سهل آه بابك جانشين او     

اين امر در عين حال مويد واقعيت ديگری نيز هست و آن         . ب+ود ن+يز صادق است     

گ او وق+تل ع+ام ه+زاران ت+ن از پ+يروان او آ+ه با دسيسه           اي+نكه آراء م+زدك ب+ا م+ر        

موب+دان و اش+راف ساس+انی عمل+ی گ+رديد ن+ابود نش+د، بلك+ه در قلب هزاران تن از          

پ++يروان او آ++ه از م++رگ نج++ات ياف++ته بودن++د زن++ده م++اند و ب++دان گون++ه آ++ه ي++اقوت        

توض+++يح م+++يدهد، آن را هم+++راه ب+++ا زندگ+++ی خوي+++ش در پ+++ناهگاههای آوهس+++تانی      

ميراث++ی آ++ه بدي++نگونه دوام آورد و ب++ا هم++ت     ). ٢٣(ن زن++ده نگاهداش++تند آذربايج++ا

ج+اويدان ب+ن س+هل و ب+ا ن+ام خرمدين+ی آ+ه از ن+ام خ+رمه همس+ر م+زدك گرفته شده                          

رون+++ق گرف+++ت، پ+++س از م+++رگ ج+++اويدان، ب+++ا ت+++وان فك+++ری و قابلي+++ت     ) ٢٤(ب+++ود

آنچه آه پس از مرگ جاودان نصيب جنبش . س+ازماندهی ب+ابك حيات+ی ت+ازه ياف+ت        
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 س++ال آن را ب++ه ص++ورت مح++بوب تري++ن نهض++ت ت++وده ای و  ٢٠رديد و ب++ه م++دت گ++

ب++ابك را بص++ورت مظه++ر رهاي++ی و مهي++ب تري++ن خص++م خالف++ت اس++المی در آورد 

. نشان داد آه بابك از محبوبيت فراوانی در ميان خرمدينان برخوردار بوده است             

 اي++ن ندي++م ب++ه اب++تكار همس++ر او بدانگون++ه آ++ه  .... مراس++م بيع++ت خرمدي++نان ب++ا ب++ابك  

گزارش ميكند، عالوه بر آن آه نشان دهنده ی مقام واالی زنان در آيين خرمدينی           

آن  اخالق در اس+ت، ب+يانگر اص+الحات معقولی نيز هست آه در امور زناشويی و       

عالوه بر همه ی عواملی آه به اجمال به آنها . )٢٥(جامع+ه ب+ه عم+ل آمده بوده است     

ا بايد پاسخ داد و آن اينكه چه عواملی به اش+اره آ+ردم، پرس+ش عم+ده ی ديگ+ری ر        

ايجاد تفكر اشتراآی در آن بخش از جهان آمك آرد و آن را برای نسلهای متعدد           

ب+دون ش+ك ب+رای اي+ن پرس+ش پاسخهای مستدل فراوانی وجود           . پ+ايدار نگاهداش+ت   

ام+ا ش+رايط مش+خص اجتماع+ی يا بطور دقيق تر شرايط اقتصادی آه برای                . دارد

قه حاآم بود و موجبات ضروری خواستهای سوسياليستی را فراهم          قرنها در منط  

همانگون+ه آ+ه پيش+تر به اشاره گفتم،       . م+ی آورد از اه+م عوام+ل مي+تواند تلق+ی ش+ود             

مهمتري++ن جن++به ی آن اوض++اع ب++باور م++ن وض++عيتی ب++ود آ++ه دهقان++ان و روس++تايان     

ا در چنبر اي+ران گرف+تار آن بودن+د، وض+عيتی آ+ه ال+زامًا آن گ+روه عظيم انسانی ر          

 .اسارت مالكين و اشراف فئودال قرار داده بود

آنچ+ه را آ+ه م+ا از سيس+تم ارض+ی در آذربايج+ان و بط+ور آل+ی ايران می دانيم،                 

امك++ان م++يدهد ت++ا مع++تقد ش++ديم آ++ه اآ++ثر اراض++ی اي++ن آش++ور مشخص++ًا در مالكي++ت     

اين آسان از طريق آار     . مع+دودی از وابس+تگان ط+بقه اش+راف ق+رار داش+ته است             

قان+ان، بي+نوايان و اس+رای جنگ+ی از اراض+ی خ+ود بهره می گرفتند و بدانگونه                    ده

خ++ود آ++ه در سراس++ر  .... آ++ه آريستنس++ن توض++يح م++يدهد، از پ++ِس ديواره++ای بل++ند   

اي++ران پراآ++نده ب++ود ب++ر آ++ار اي++ن س++تم آش++ان نظ++ارت م++يكردند و ب++ر آن++ان ف++رمان          
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 ب+ه م+ثابه بردگان آار       دهقان+ان در زمي+نهای آش+اورزی ارباب+ان خ+ود          . م+ی راندن+د   

م+يكردند، آنان در دوران ساسانی به معنای واقعی آالم برده تلقی می شدند و در                

چ+نان ش+رايطی ن+ه ت+نها واج+د ه+يچ چ+يز ن+بودند، بلك+ه حتی بدون اجازه ی اربابان                    

آس+ی نميتوانست به حرفه ای مشغول شود مگر آن       . ازدواج ن+بودند   خ+ود ق+ادر ب+ه     

هيچ آار . ه مويدان دين گذار برای آنان آفريده شده بود      آ+ه از جان+ب خدا، يعنی آ       

رعايا مادام العمر مجبور بودند در زمينی . ديوان+ی ب+ه م+ردم پست سپرده نمی شد      

آ+ه در آن بك+ار گرفته شده بودند بيگاری انجام دهند و به هيچوجه مزد و پاداشی            

يار ج++ان ب++نا ب++ه نق++ل آمان++يوس اش++راف خ++ود را ص++احب اخت++  . ب++ه آن++ان نم++ی دادن++د 

 .   )٢٦(غالمان و رعايا می دانستند

تص+رف اي+ران توس+ط اع+راب ن+ه تنها تغيير مطلوبی در شرايط زندگی مردم و            

دهقانان در همان  . ستمكش+ان بوج+ود ن+ياورد، بلكه اوضاع را وخيم تر نيز ساخت            

مقام++ات . موقعيت++ی باق++ی م++اندند آ++ه در روزگ++ار ساس++انی از آن ب++رخوردار بودن++د 

همين .  مال+يات ه+يچ اق+دام رفاه+ی برای دهقانان بعمل نمی آوردند          ع+رب ج+ز اخ+ذ     

س+بب گ+رديد ت+ا ب+رای اداره س+ازمان ديوان+ی آش+ور به منظور هر چه منظم تر و                  

آ+ارآمد آ+ردن روي+ه ی گردآوری خراج و ماليات خانواده های حاآمه ی پيشين را     

ايج+++ان و چ+++نان آ+++ه ميدان+++يم آذرب  . در رأس دس+++تگاه قديم+++ی ديوان+++ی ابق+++اء آن+++ند    

س+رزمينهای پ+يرامون آن از جمله اياالتی بودند آه بيش از هر ايالت ديگر ايران                 

مظه+ر سيس+تم حاآم+ه ی ساس+انی مبتن+ی ب+ر جداي+ی اق+وام و طواي+ف و بخصوص                    

يعقوب+ی آ+ه خ+ود از اين ايالت ديدن آرده است بهتر از هر    . اخ+تالف طبقات+ی ب+ود     

ی اجتماعی را توصيف ميكند م+ورخ مس+لمان ديگ+ر اي+ن ش+كاف طبقاتی و قشربند        

طبيعی است آه چنين شرايطی . و بخص+وص از وضع وخيم روستاييان ياد ميكند    

آن+ان را وا م+ی داش+ت تا گه گاه عليه اربابان خود به شورش اقدام آنند، بصورت       



                                                           

 ١٤ 

الزم ب++ه . گروههاي+ی مج+تمع ش+وند و مهم+تر از آن ب++ه ق+تل و غ+ارت دس+ت ب+بازند        

ن آزاد نيز بهتر از اين نبود و اين امر  بخصوص         ي+ادآوری است آه وضع دهقانا     

. ب++ه ه++نگام جم++ع آوری خ++راج و مال++يات وجه++ه ی خش++ونت بارت++ری م++ی ياف++ت        

توجه ميدهد آه حجاج بن يوسف بعنوان عامل عبدالملك         » معجم البلدان «ص+احب   

در ش++رق ام++پراطوری، از دو ايال++ت ف++ارس و اه++واز ت++نها ه++يجده ميل++يون دي++نار      

د و پ+س از چه+ل ي+ا پنجاه سال بعد اين رقم به سی و دو ميليون           مال+يات اخ+ذ م+يكر     

ش+ايان توج+ه اس+ت آ+ه فض+ل ب+ن م+ردان عامل خراج متوآل يعنی              . اف+زايش ياف+ت   

بيس+ت ي+ا س+ی سال پيش از ظهور بابك، بيش از سی و پنج ميليون دينار خراج و                

 ماليات اين امر مويد اين واقعيت است آه. مال+يات ب+ه خزي+نه ی خل+يفه م+ی فرستاد         

م+أخوذ از اي+ن دو ايال+ت ظرف يك قرن به دو برابر افزايش يافته بود و حال آنكه       

اين آه چنين مبلغ عظيمی از چه . مق+دار زمي+نهای آش+اورزی تغي+يری نك+رده بود          

آس+انی و ب+رای چ+ه آس+ی اخ+ذ م+ی ش+د، من پاسخ آن را به انديشه های روشن وا         

 آنم آه چنين شرايطی داليل عقلی م+ی گذارم ولی در ارائه اين حکم  درنگ نمی    

جن+بش اش+تراآی ای م+ی ب+ود آ+ه در آذربايج+ان و اساسًا در ايران پا می گرفت و             

ب+از وجود اين عوامل بود آه مزدآيان و پس آن گاه نهضت خرم دينی را به ملی             

آ++ردن اراض++ی و واگ++ذاردن آن در اخت++يار ص++احبان اص++لی آنه++ا يعن++ی دهقان++ان       

و نهض++ت بخوب++ی درياف++ته بودن++د آ++ه در آزادی زمي++ن،    ره++بران اي++ن د . واداش++ت

آزادی خ+ود دهقان++ان نهف++ته اس+ت و ت++نها از اي++ن ط+ريق ب++ود آ++ه آنه+ا م++ی توانس++تند     

 .بهره آشی از آار خود را محدود سازند

و ام+ا دومين هدف او      . اي+ن ام+ر نخس+تين ه+دف در ب+رنامه ی نهض+ت ب+ابك ب+ود                 

ق+ت چ+يزی ج+ز نت+يجه ی تحق+ق هدف      آزاد س+اختن زن+ان ايران+ی ب+ود و اي+ن در حقي      

گنجان+يدن اي+ن ه+دف در فهرس+ت اه+داف اساسی بابك، به اين دليل                . نخس+تين ن+بود   
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ابط+ال ناپذي+ر ب+ود آ+ه از روزگ+ار زرتش+ت ت+ا اي+ام عباسيان آه نهضت خرمدينی                     

ب+ابك ظه+ور ياف+ت آمتري+ن تغي+يری در ش+رايط زندگ+ی اجتماعی، حقوقی و مدنی                  

در عم++ل بس++ياری از س++نت ه++ای مذم++وم ساس++انی ب++ه زن++ان بوق++وع نپيوس++ته ب++ود و 

آليما در اثر درخشان خود در باره ی مزدك بنحو    . عصر اسالمی انتقال يافته بود    

بنابه گزارش او . روش+نی از موقعي+ت رق+ت ب+ار زن+ان در عه+د ساس+انی ياد ميكند        

تع++دد زوج++ات ش++رعًا و ع++رفًا مج++از ب++ود، تع++داد زنان++ی آ++ه ي++ك م++رد م++ی توانس++ت  

 آ+ند ح+د و م+رزی نداش+ت، ط+بقات مس+تمند ت+وده ی مردم بناچار به يك زن           اخت+يار 

ش++وهر م++ی توانس++ت زن خ++ود را حت++ی ب++دون موافق++ت او ب++ه م++رد   . اآ++تفا م++يكردند

ديگ+ری واگ+ذار آ+ند، رويه+م رف+ته زن از لحاظ حقوقی نوعی آاال تلقی می شد و               

اعيان و فقط . از لح+اظ شخص+يت حقوقی درست در همان طبقه بردگان جا داشت   

اش++راف ق++ادر ب++ه نگه++داری زن++ان م++تعددی در حرمس++راهای خ++ود بودن++د، زنه++ا        

زن و برده همچون شيئی تلقی می شدند        . همچ+ون آاال مايملك مرد تلقی می شدند       

آ+ه ص+احبان آنه+ا م+ی توانس+تند آنه+ا را بفروش+ند، ه+الك س+ازند ي+ا ن+اقص العض++و            

 دشواريهای فراوانی را به ت+راآم زن+ان در حرامس+راها ب+رای توده ی مردم     . آن+ند 

ب+ار م+ی آورد و اغتشاشات خطرناآی را در ميان طبقات پايين اجتماع باعث می              

درس+ت اس+ت آه تمامی منابع اسالمی آه بنحوی به دو نهضت بابك          ). ٢٧(گ+رديد 

و م+زدك اش+اره آ+رده ان+د، از اي+ن اص+ل ب+رنامه ای، يعن+ی مقو+له ی زن+ان، تعابير             

ام+ا چني+ن تعاب+يری حتی اگر آنها را به           . ل آورده ان+د   خص+مانه و گم+راه آن+نده بعم+        

مقاص+د بدخواهان+ه ی نويس+ندگان آن م+نابع نسبت ندهيم، محققًا از ناتوانی آنها در                  

درك ش+رايط اجتماع+ی ای آ+ه آن ب+رنامه به اقتضای آن ارائه ميگرديد و ناآگاهی       

يچ ي++ك بلعم+ی، بغ++دادی و شهرس+تانی آ++ه ه+   . مس+لم ب+ه مع++نای عم+يق آن ناش++ی ب+ود    

ش+اهد دو نهض+ت مزدآ+ی و بابك+ی نبوده اند و تنها آنچه را آه العبری و سهل بن                   
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الزم به . س+نباط از س+ِر آي+نه آورده ان+د نقل آرده اند، از جمله ی اين مورخين اند       

ی ارمنی بود آه بخدمت افشين در »بط+ريق «ي+ادآوری اس+ت آ+ه س+هل ب+ن س+نباط          

 .شين اقدام آردآمد و به دستگيری بابك و تحويل او به اف

الع++بری از خش++ونت بيش++رمانه ی س++نباط نس++بت ب++ه خ++انواده ی ب++ابك بخص++وص      

مقدس+ی ب+ه اي+ن نكته اشاره ميكند آه          ). ٢٨(نس+بت ب+ه م+ادر و همس+ر او ي+اد ميك+ند             

س+هل ب+ن س+نباط نص+رانی بعد از آن آه در برابر بابك با مادر و خواهر و همسر            

به ). ٢٩(و به پيش افشين فرستاد    ب+ابك را بگرفت     ... وی مرتك+ب عم+ل فحش+ا ش+د        

نظ++ر م++ن دل++يل ديگ++ری ن++يز در ب++اره ی نس++بتهای ن++امطلوب ب++ه بابك++يه و اص++ول         

اعتقادی آن و تندرويها و افراط در افترا به پيروان آن وجود دارد و آن نظير هر     

نهض++ت س++الم انقالب++ی ديگ++ر، نف++وذ عناص++ر فرص++ت طل++ب و دزدان و ياغ++يان در  

به+رحال م+ن در اين باره       ). ٣٠(ه در آذربايج+ان ب+ود     نهض+ت اش+تراآی ب+ابك بوي+ژ       

ت+رديد روا نم+ی دارم آ+ه بابك+يان ش+ب جش+نی داش+ته ان+د آ+ه طی آن در آوهستان                      

من همچنين . گ+رد م+ی آمدن+د و ب+ه نوش+يدن ش+راب و شنيدن موسيقی می پرداختند       

انك++ار نم++ی آ++نم آ++ه آن++ان نوع++ی زناش++ويی را آ++ه اس++الم تح++ريم آ++رده ب++ود مج++از          

ام+ا هرگ+ز مع+تقد نيس+تم آه آنان در اين شب به هم آميزی نامشروع     .  ش+مردند  م+ی 

دس+ت م+ی زدن+د و همچني+ن هرگ+ز ب+ر اي+ن ب+اور نيس+تم آه آنها به اعمال قبيح منع                 

زي+را آ+ه چني+ن اعمالی حتی باستناد مورخين مفتری    . ش+ده م+بادرت م+ی ورزيدن+د      

م+ی دانيم مباينت داشته  مس+لمان ن+يز ب+ا آنچ+ه آ+ه در ب+اره ی  اص+ول اخالق+ی آن+ان                    

ع++الوه ب++ر اي++ن، چني++ن اعمال++ی اساس++ًا ب++ا تعال++يم دين++ی آن++ان آ++ه آنه++ا را از      . اس++ت

آريستنسن . زرتش+ت و مزدك فرا گرفته بودند مغايرت و ناسازگاری داشته است           

ب+نحو مشروحی از اصول تنزيهی و ُزهد بی پيرايه ی مزدآيان سخن می گويد و        

درست مورخين مسلمان به مزدآيان خالف اصل تص+ريح ميك+ند آه نسبت های نا       
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هم او » ).٣١(ُزه+د و ت+رك اس+ت آ+ه پاي+ه و اساس عقايد مزدآيان را تشكيل ميداد          

در آيش مزدك بايد از هر چه عالقه      «در ج+ای ديگ+ری در همين باره می نويسد           

باي+ن جه+ت است آه خوردن گوشت     . روان را ب+ه م+اده زي+اد آ+ند خ+ودداری نم+ود             

بعالوه در مورد غذا بعضی قواعد مرتاضی را . مزدآيان حرام بود حيوانات نزد   

منع خوردن گوشت حيوانات موجب ديگری نيز داشت و آن   . رعاي+ت م+ی نمودند    

آش+تن آنهاس+ت، زي+را آ+ه ريخت+ن خون عملی است آه با مجاهدت برای رهانيدن                  

ن بايد روا« :شهرس+تانی از زب+ان مزدك می گويد  . روان موافق+ت نم+ی توان+د آ+رد       

قطع+ًا مقص+ود اي++ن اس+ت آ++ه    » را آش+ت ت+ا آن را از اخ++تالط ب+ا تاريك+ی نج++ات داد    

مزدك می گفت آه . ب+رای رهان+يدن روان ب+ايد از ش+هوات و اميال جلوگيری آرد            

ب++ايد از آن++يز و ج++نگ و ن++زاع خ++ودداری آ++رد و چ++ون نابراب++ری م++يان م++ردم را    

ب+++ر ق+++رار         موج+++ب اي+++ن آشمكش+++ها م+++ی دانس+++ت مع+++تقد ب+++ود آ+++ه ب+++ايد مس+++اوات       

آنچ++ه را آ++ه ب++ابك بع++نوان اص++ول اع++تقادی خوي++ش تبل++يغ م++يكرد و     » )٣٢.(گ++ردد

بخاط+ر تحق+ق آنه+ا ب+ه ن+بردی خونين عليه غاصبين عرب و اشراف ايرانی آه به          

خدم+ت غاص+بين در آمده بودند دست يازيد بنحو دقيقی آرمانهای اجتماعی مزدك              

. توان آن را چنين صورت بندی آردآرمان+ی آ+ه ب+ه اجم+ال مي+      . را بازت+اب م+يكرد    

ره++بران ه++ر دو نهض++ت مع++تقد بودن++د آ++ه نابراب++ری م++ردمان عل++ت اص++لی آي++نه و 

ناس+ازگاری اجتماع+ی اس+ت ل+ذا ب+ر افك+ندن آينه و اختالف طبقاتی جز با از ميان             

آنها می آموختند آه خدواند آليه وسايل   . برداش+تن عدم مساوات امكان پذير نيست      

زمي+ن در دس+ترس م+ردمان ق+رار داده اس+ت تا افراد بشر به              معيش+ت را در روی      

تس+اوی آن را بين خود تقسيم آنند، بقسمی آه آسی بيش از ديگری چيزی نداشته     

نابراب+ری و ع+دم مس+اوات در دن+يا ب+ه ج+بر و قه+ر بوج+ود آمده آه هر آس                   . باش+د 

 اما در .م+ی خواسته تمايالت و رغبتهای خود را از آيسه ی برادر خود اقناع آند             
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همنوعان خود  حقيق+ت ه+يچ آ+س ح+ق داش+تن خواس+ته و م+ال و زن ب+يش از س+اير                

پ+س ب+ايد از توانگ+ران گرف+ت و ب+ه ته+ی دستان داد تا بدين وسيله مساوات         . ن+دارد 

زن و خواسته بايد مانند آب و آتش و مراتع       . دوب+اره در اي+ن جه+ان برق+رار گردد         

عم++ل خ++يری اس++ت آ++ه خدوان++د   اي++ن . در دس++ترس همگ++ان باالش++تراك ق++رار گ++يرد 

طبيع++ی اس++ت آ++ه چني++ن معتقدات++ی    . ف++رموده و ن++زد او اج++ر و پ++اداش عظ++يم دارد   

پاس+داران س+نن پوس+يده و صاحبان قدرت و ثروت را خوش نيايد و به همين دليل          

در پ++ی حم++ل نس++بت هاي++ی برآي++ند آ++ه ب++ا روح آرمانه++ای مزدآ++ی و بابك++ی س++خت     

رخينی آه از هيچ خصومتی عليه بابك ط+رفه آن آ+ه از زبان مو      . م+تعارض باش+د   

و آيي+ن او دري+غ نك+رده ان+د ش+هادهايی ب+ه عم+ل آم+ده اس+ت آ+ه از ي+ك س+و پرده از                

. اف++ترائات آنه++ا ب++ر ميگ++يرد و از س++وی ديگ++ر گوش++ه ای از حقيق++ت را ب++يان ميك++ند 

نهاد دين ايشان عقيده به روشنی و تاريكی  « ب+رای نمون+ه مقدسی شهادت دهد آه         

را از ايش++ان در سرزمينش++ای ماس++بذان و مه++رجان ق++ذق ديدي++م      اس++ت و ه++ر آ++ه   

همگ++ان در نهاي++ت م++راعات و پاگيزگ++ی و پاآ++ی بودن++د و ب++ا م++ردم ب++ه مهربان++ی و   

نيك++ی ب++رخورد م++يكردند و بعض++ی را ديدي++م آ++ه در م++ورد زن++ان ب++ه اباح++ه مع++تقد     

هم+و در باب  » )٣٣(بودن+د، الب+ته در ص+ورتی آ+ه زن خ+ود رض+ايت داش+ته باش+د               

ل و م++دارای ب++ابك و پ++يروان او نس++بت ب+ه ادي++ان و مذاه++ب ديگ++ر م++ی نويس++د     تس+اه 

مع+تقدند آ+ه تم+ام پيام+بران ب+ا همه ی اختالفی آه در اديان و شرايعشان هست،                 « 

و معتقدند آه وحی هيچگاه بريده . هم+ه ي+ك روان و ي+ك ج+ان را اح+راز آ+رده ان+د               

و روا ....  مصيبنم+ی ش+ود و ه+ر ص+احب دين+ی در نظ+ر ايش+ان ب+ه ح+ق اس+ت و                

نم+++ی دارن+++د آ+++ه از چني+++ن شخص+++ی بدگوي+++ی آن+++ند و ب+++نا پس+++ند ب+++ر وی تخط+++ی              

بنابراي++ن ب++ه ض++رص ق++اطع مي++توان گف++ت آ++ه ب++ابك هرگ++ز ب++ه اعم++ال  » )٣٤.(آن++ند

خ+الف اخ+الق تش+ويق نم+يكرده اس+ت و حكم+ی عل+يه آنچ+ه آه اخالقًا منع شده بود                   
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اردی آ+ه از گ+زارش مورخي+ن بر       ج+ز اي+ن، ب+ا ابت+ناء ب+ر م+و      . ص+ادر نك+رده اس+ت    

آنچ+ه محق+ق است اينكه او       . م+ی آي+د او ب+ه تمل+ك مش+ترك زن+ان ب+اور نداش+ته اس+ت                  

ب+يانگر و مبي+ن اي+ن نك+ته ب+ود آ+ه زن+ان از هم+ان حقوق+ی آه مردان برخوردارند،              

نص+يب مي+برند و محق اند آه چون مردان با هر آسی آه دوست می دارند عشق             

ميتواند آنها را به دوست داشتن يا تن سپردن به آسی آه       بورزن+د و ه+يچ قانون+ی ن       

از هم+ه ی اي+ن شهادت ها اين واقعيت محرز   . م+ورد رضايتش+ان نيس+ت وادار آ+ند       

م+يگردد آ+ه ب+رنامه و اه+داف ب+ابك و نهضت اشتراآی اش متضمن هيچ چيز جز             

طبيعی . اص+ول اجتماع+ی ای آ+ه م+توجه مطالبات عدالت خواهانه بود نبوده است         

 آه نقطه ی عطف چنين برنامه ای حذف و انهدام شرايطی بود آه مردم را  اس+ت 

دستيابی به برابری در حقوق و وظايف ناگزير . ب+ه ط+بقات متخاصم تقسيم ميكرد     

در اي+ن زمي+نه بخص+وص نهضت    . از ت+بعات الزم چني+ن ب+رنامه ای تلق+ی م+ی ش+د        

داری ميكرد  خرمدين+ی از ح+ق مالكي+ت عموم+ی مردم، صرفنظر از دين آنها جانب              

و ت+نها از اي+ن ط+ريق و با از ميان بردن مالكيت خصوصی بود آه آن نهضت بر       

خص+ومت و دش+منی ح++اآم در م+يان م++ردم غال+ب م+ی آم++د و پ+يوندهای ب++رادری و       

ب+ا م+رگ ب+ابك بدن+ه ی جسمانی قيام او نيز در هم         . محب+ت را مس+تحكم م+ی س+اخت        

گروههاي+ی از م+ردم ت++ا دوران   ام+ا آرمانه++ا و اص+ول اع+تقادی او در م++يان    . پاش+يد 

آيس++انيه و اس++معيليان بس++ياری از اص++ول اع++تقادی  . س++لجوقيان زن++ده و فع++ال م++اند

نهض+ت خرمدين+ی را اخ+ذ آ+ردند و ض+من تأث+ير از عناص+ر فكری آن نهضت از                    

 .قوت و ضعفهای آن نيز در آار سازماندهی سود بردند

 

  ١٩٩٨ جوالی ١٤يوتا .                            سالت ليك سينی

 



                                                           

 ٢٠ 

 

 پانويس ها

 

 جنبش++های دين++ی ايران++ی در ق++رنهای دوم و س++وم - دآ++تر غالمحس++ين ص++ديقی-١

 .٢٧٥ تهران ص ١٣٧٢نشر پاژنگ . هجری

 ب+رای م+واردی از اي+ن تحق+يقات دي+ده ش+ود دآتر عبدالحسن زرين آوب، دو            -٢

ق+رن س+كوت، س+عيد نفيسی، بابك خرم دين، خسرو معتضد، بابك خرمی و جنبش         

 دآتر عبدالحسين   ١دآ+تر غالمحس+ين ص+ديقی، م+رجع ش+ماره ی            . س+رخ جامگ+ان   

 .روزگاران، جلد دوم. زرين آوب

. ، خواج+ه نظام الملك، سير الملوك      ٢٤١ اب+ن الع+بری، مختص+ر ال+دول، ص           -٣

 .٢٩٢انتشارات بنگاه ترجمه و نشر آتاب ص . باهتمام هيوبرت وارك

چگونگ+++ی ارت+++باط ب+++ابك ب+++ا     ب+++رای دس+++تيابی ب+++ه اطالع+++ات الزم در ب+++اب     -٤

 .امپراطور بيزانس و جانشينانش ديده شود

-V.vasili,v Bezan ١١٢. p,٥،٢١.pp )Theophanis (Mulhag 

AlMuarrikh -tium and The Arabs e٧.                                        

/٣٠٣ ص ٦اب++ن اث++ير ج  . ١١٦٥ط++بری، س++وم ص                                    

جنبشهای دينی ايرانی . غالمحسين صديقیدک+++ت+++ر     و همچنين٤٨٠ -٣١١/٤٧٩

 .٢٩٧ -٢٩٦در قرنهای دوم و سوم هجری ص 

 هج+++ری در جنگ+++ی داخل+++ی، از عم+++ال خل+++يفه س+++تم  ١٥٢ ارمن+++يان در س+++ال -٥

 .فراوانی ديده بودند و به همين سبب از پيوستن علنی به بابك پرهيز ميكردند

 .٥٧٧ ص ٢ يعقوبی، تاريخ ج -٦



                                                         

 ٢١ 

ت++رجمه ی  دآ++تر محم++د  . الف++رق بي++ن الف++رق .  ابومنص++ور ع++بدالقاهر بغ++دادی -٧

 .١٩٣ص . مشكور، آتابفروشی اشرافی

 .٢٠٣ همان ص ٨

بنگاه ترجمه و نشر   . ب+ه اهتمام هيوبرت دارآه    ) سياس+ت نام+ه   ( س+ير المل+وك      -٩

 .٢٩٠ ص ١٣٤٠. آتاب

ی ابوالقاس++م ت++رجمه  .  ابوالحس+ن عل++ی ب++ن حس++ين مس++عودی، م++روج الذه++ب -١٠

 .٢٩٧ ص ٢پاينده ج 

چاپ . الفص+ل فی املل و االهوا و النحل .  ام+ام اب+ن خ+رم الطاه+ر االندلس+ی       -١١

 .١١٦مصر ص 

 .١١٣تبصره ی العوام ص .  سيد مرتضی داعی حسنی رازی-١٢

 .همانجا.  همو-١٣

 ب+رتولد اش+پولر، ت+اريخ اي+ران در ق+رون نخستين اسالمی، ترجمه ی جواد                 -١٤

و . ٣٧٢ -٣٧١ش+++رآت انتش+++ارات علم+++ی فرهنگ+++ی، جل+++د اول، ص  . فالط+++وری

 . و بعد٣١٤ ص ١مرجع شماره . همچنين ديده شود دآتر غالمحسين صديقی

 .٥٤٥ دآتر عبدالحسن زرين آوب، ايران بعد از اسالم، ص -١٥

 ت+ا آنجا آه در منابع آمده است درفش خرمدينان سرخ بوده و عنوان سرخ              -١٦

عالوه بر منابع اسالمی    .  ب+ه آن+ان نس+بت داده ش+ده اس+ت           از همي+ن باب+ت    » علم+ان «

 :برای يك پژوهش عالمانه در اين باره ديده شود

(ZMDG)[Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen 

Gesepllscnaft] 

٢٣:٥٣٤ 

 ٢٣٠ بغدادی، ص-١٧



                                                            

 ٢٢ 

 .٥٧٩٩ طبری، ترجمه ی ابوالقاسم پاينده، جلد سيزدهم، ص -١٨

 ٢  ط+بری، ج  ,٧٩ ١٩٠Arabziher Gold Barthold Med دي+ده ش+ود  -١٩

مس+++توفی، ت+++اريخ . ٣٦٣ ص ٢ج . اب+++ن حوق+++ل، المس+++الك و المم+++الك. ١٥٠٨ص 

 -٢٧٩/ ٢٧٦ ص ١٥ و همچني++ن اش++پولر م++رجع ش++ماره   ٨٤٩ -٨٤٢گ++زيده ص 

٢٨٠. 

 .٥٨٥٣ -٥٨٥٢ ص ١٩ طبری، مرجع شماره ٢٠

 .١٩٣ -١٩٢ بغدادی، ص -٢١

.  اس++الم در اي++ران، ت++رجمه ی آ++ريم آش++اورز ايل++يا پ++اولويچ پطروشفس++كی،-٢٢

 .٢٦٥ص 

البيزيك (ويراسته ی وستنفلد . معج+ك ال+بلدان  .  اب+ن ع+بداهللا الحم+وی ي+اقوت        -٢٣

 )٥٦٩ ص ٢ ج ٢٣ ١٨٦٦

مجمل التواريخ، چاپ ملك . ٢٦٠ص .  خواج+ه نظ+ام الملل+ك، سياس+ت نامه         -٢٤

. مت+++رجمه ی » آ+++يش مزدآ+++ی «. احس+++ان يارش+++اطر . ٣٥٤ص . الش+++عرای به+++ار 

از م++يان تحق++يقات م++ربوط ب++ه    . ١ ش++ماره ١٨اي++ران نام++ه س++ال دوم ص   . آاش++ف

 .مزدك و آيش او، اين نوشته اخير عالمانه ترين آنهاست

 اب+ن ندي+م آ+تاب الفهرس+ت، ت+رجمه و تحق+يق محمدرضا تجدد از انتشارات               -٢٥

 ص ٢٥م++رجع ش++ماره .  و همچني++ن احس++ان يارش++اطر ٦١٤ -٦١٣اميرآب++ير ص 

٢٣. 

ر آريس+تن س+ن، ايران در دوره ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمی، ص     آرت+و  -٢٦

٣٤٥ -٣٤٠. 

 اوناآ++ر آل++يما، ت++اريخ جن++بش مزدآ++يان، ت++رجمه ی دآ++تر جهانگ++ير فك++ری    -٢٧

 .١٢٣ -١١١انتشارات توس، ص . ارشاد



                                                           

 ٢٣ 

 .٢٤١ العبری، تاريخ مختصر الدول، ص -٢٨

ا شفيعی   مطه+ر ب+ن طاه+ر مقدس+ی، آفري+نش و تاريخ، ترجمه ی محمدرض               -٢٩

 .١١٨ -١١٧آدآنی، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، جلد ششم ص 

او .  ع++الوه ب++ر م++ايكل له س++يرين، مقدس++ی ن++يز ب++ه اي++ن نك++ته اش++اره ميك++ند       -٣٠

» .راه+زنان و م+ردمان پليد پيرامون او را گرفتند       «بخص+وص تص+ريح ميك+ند آ+ه         

 .١١٧جلد ششم ص . آفرينش و تاريخ

 .٣٦٧ ص ٢٧ مرجع شماره -٣١

 آرتور آريستنسن، سلطنت قباد و ظهور مزدك، ترجمه ی نصراهللا فلسفی،     -٣٢

 .١٠٦، ص ١٣٠٩از نشريات موسسه خاور، طهران 

 .٢٥ جلد چهارم ص ٣١ مقدسی، مرجع شماره ی -٣٣

 . همان، همانجا.  همو-٣٤
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