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مزدک 

ـــه در اوايــل عــهد           مزدک (بـافتح ميـم وزاى سـاکن) اسـم شـخصى بـوده ک

قبــاد ساســانى (٤٨٨-٤٣١ ميــــالدى ) (١) پـــدر خســـرو انوشـــيروان مذهبـــى  

آورد کـه اصـول آن بـا اصـول سوسياليسـم از خيلـى جـهات شـباهت تـام داشـــت 

ـــال بــوده اســت . مــزدک در مــدت انــدک پــيرو   و بنـاى آن بـر اشـتراک مـال و عي

ـــاد هــم تــابع کيــش او گرديــد . ولــى چنــدى  بسـيار پيـدا نمـود و حتـى خـود قب

بعد قباد از تخت سلطنت مخلوع گشته و برادر وى جاماسب به جاى وى نشست 

(٤٩٦-٤٩٨ميــالدى ) (٢) قبــاد دوبــاره بــا کمــک پادشــــاه هيـــا طلـــه (٣) و بـــا  

مردانگى و اقدامات زرمهر از بزرگان بسلطنت رسيد . ولى پسر وى خسرو  

 

(١) از ســال ايرانــــى کـــه در ٢٢ تمـــوز ٤٨٨ ميـــالدى شـــروع ميشـــده تـــا ١٣  

ايلول ٥٣١ . 

(٢) از سـال ايرانـى کـه در ٢٠ تمـوز ٤٩٦ ميـالدى شـروع ميشـده تـا ســـالى کــه  

در٢٠ تموز ٤٩٨ ميالدى شروع ميشده است . 

(٣) هياطله يا هيتاليــان طايفـه اى بودنـد از جنـس مغـول کـه در زمـان ساسـانيان  

بلـخ و خيـوه و آن نواحـى را گرفتـه و از سـنه ٩٢٠ ميـالدى بنـاى حملـه بـه ايـــران  

ـــوارزم را   را گذاشـتند بعدهـا کـم کـم بـا ملـل مجـاور خـود مخلـوط شـده و ملـت خ

تشکيل دادند . 
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(انوشــيروان) همــان در دوره وليعــهدى خــود ( در اواخــر ســــال ٥٢٨ يـــا اوايـــل  

٥٢٩ ميــالدى) مــزدک و مزدکيــان را عرصــه هــالک و دمــار ســــاخت و آن ديـــن  

و مذهـب را برانداخـت ولـى بـاز مدتـها کسـانى کـه در خفـا معتقـد بـــدان مذهــب  

بودنـد در پـى خيـاالت خـود بـوده و بـه اســـمهاى مختلــف مکــرر اســباب آشــوب  

ــاى عباسـى اسـباب زحمـت شـده و جنگـها کردنـد   فراهم آوردند و بارها براى خلف

تـا بـاالخره در عـهد المعتصـم بـاهللا (٢١٨-٢٢٧) شکسـت خوردنـــد و اگــر چــه بــاز  

تـا حـدود سـنه ٣٠٠ گـاه بگـاه سـرى ميجنبـــانيدند ولــى در واقــع ديگــر کارشــان  

ساخته و بقول معروف کلکشان کنده بود. 

ــــــب   ايــــن بــــود بطــــور مختصــــر تــــاريخ مــــزدک چنانکــــه رويهمرفتــــه از کت

تـاريخى کـه در دسـت اسـت اسـتباط ميشـود . مقصـود مـا در اينجـا ، وارد شــدن 

ـــتدالل ســعى مــى کنيــم   در جزئيـات اسـت کـه بوسـيله قرايـن و مقايسـه و اس

شــايد بتوانيــــم بعضـــى حقـــايق و مطـــالب راجـــع بموضـــوع خـــود را روشـــن  

نمائيم . 
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اصل و نسب مزدک 

 اوًال در خصــوص اســم مــزدک کــه عمومــًا هموطنــان بغلــط بــا ضــم ميـــم  

تلفـظ ميکننـد . (١) بـايد دانسـت کـه قطعـًا مـــزدک بــا فتــح ميــم صحيــح اســت  

چونکــه ضبــط ايــن کلمــه در کتــب پــهلوى (٢) طــورى شــده کــه فقــط امکـــان  

قرائـت بـا فتـح و کسـره ميـم ممکـن اسـت و بـا ضمـه محـال اســـت و از آنجــائى  

کـه ظـاهرًا کلمـه مـزدک از مشـتقات (مـزدا) اسـت ، در زبـــان اوســتائى بمعنــى  

خدااسـت و آهورمزدکـه بعدهـــا اورمــزد و هرمــز شــده ، هــم از ترکيبــات همــان  

کلمه است . قريب به يقين است که تلفظ صحيح کلمه مزدک همــان بـا فتـح ميـم 

است. 

ـــزدک را ، مورخيــن عــرب ، مختلــف نوشــته انــد چنانکــه مثــًال   اسـم پـدر م

ابوريحان بيرونى «همدادان» (بامدادان)و مسکويه «قامارد» و دينورى  

 

(١)و حتى (مجمع الفرس ) رسمًا در کلمه مزدک مينويسد «مزدک بضم ميــم 

و سکون زاى فارسى  …الخ »!؟. 

(٢) ترجمه پهلوى و نديداد (از نسکهاى ٢١ گانه اوستا ) فرگرد چهارم . 
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«مازيار» مينويسد . ولى ظاهرًا اين اختالفـات ناشـى از استنسـاخ نسـخ مختلـف  

اسـت واال اسـم پـدر مـزدک چنانکـه از ترجـه پـهلوى اوســـتا مــى آيــد «بــامداد»  

بوده است که در پهلوى « بامدات» نوشته ميشده و بعدها «بامداد» شــده اسـت  

ـــن از قبيــل حمــزه اصفــهانى « بــامدادان » بــا الــف و نــون   و اگـر بعضـى مورخي

نوشته انــد ناشـى از اشـتباه اسـت و ايـن اشـتباه از آنجـا مـى آيـد کـه در ترجمـه  

ــــامدادان در اينجـــا   پــهلوى « مــزدک بــامدادان » نوشــته شــده و الــف و نــون ب

ـــف و نــون جمعــى   الـف و نـون ابـوت (١) اسـت کـه در فارسـى بـوده و نبـايد بـا ال

ـــهلوى مثــال بــراى ايــن الــف و نــون زيــاد اســت   اشـتباه شـود . در نوشـتجات پ

ــاد و اردشـير بـا بکـان يعنـى اردشـير پسـر   مثًال خسرو قبادان يعنى خسرو پسر قب

بابک و غيره . 

       پـيرامون محـل تولـــد مــزدک هــم اختــالف اســت چنانکــه دينــورى وى را از  

اصطخــر مينويســد و ابوريحــان بــيرونى از نســــا(٢) و مؤلـــف «تبصرةالعـــوام» از  

 

ــــــاب ( تتبعـــــات ايرانـــــى )        (١) anpatronymique  رجــــوع شــــود بکت

(فرانسوى) تأليف دار مستتر صفحه ٢٦٦. 

  Paris 1883 Darmesteter: Etudes iraniennes        

     (٢) نساشهرى است در خراسـان در دومـنزلى سـرخس و پنـج مـنزلى مـرو  
و يــک مــنزلى ابيــورد و شــش يــا هفــــت مـــنزلى نيشـــابور(معجـــم البلـــدان) 

ــه٦٧٧) ميگويـد از طـوس تـا نسـا کـه جـزو واليـت  يعقوبى در کتاب (البلدان) (صفح

نيشابوراســت دو مــنزل اســــت در فـــارس و کرمـــان و همـــدان هـــم شـــهرى  

بـاين اسـم بـوده اسـت و در واليـت کرمـان شـهر نسـا از بلوکـات بـم بـوده اســـت  

(معجم البلدان) . 



 ٥

 

ـــرارداد  تــبريز. در طــبرى کــه بمناســبت تقــدم ، قولــش را ممکــن بــود ســند ق

بدبختانه شهرى که مزدک را بدان نسبت داده،چنان در نسخه ها مغشوش اســت  

که فهم آن تا بحال ممکن نشده است . مشاراليه مزدک را مى نويسد « من اهل  

مذريه» ( يا مدريه مطابق نسخه ديگر ). 

     باالخره ، مسئله ديگر که قابل مالحظــه خواهـد بـود ، ايـن اسـت کـه اصـًال از 

 بعضـى قرايـن بنظـر مـى رسـد کـه خـود مـزدک ادعـاى پيغمـبرى نکـرده بلکـــه او  

ــى شـخصى بـود کـه در همـان زمـان وى يـا مقـارن آن اوقـات ظـهور   خود پيرو وداع

ــــا   نمــوده و مــى خواســت اصالحــاتى در ديــن زرتشــت بعمــل آورد ولــى بعده

ـــود مــزدک جلــو افتــاد و مريــد مــراد را تحــت الشــعاع گــذارد   معلـوم ميشـود خ

و پــيروان مذهــب تــازه هــم ، مزدکــى نــاميده شــدند . شــبيه ايــن واقعــــه در  

تـاريخ ديـده مـى شـود و حتـى در زمانـهاى اخـير هـــم بعضــى مثــال هــا از جلــو  

افتـدن بعضـى از پـيروان مذهبـى ، از خـود مؤســـس مذهــب ديــده شــده اســت  

ـــيرو شــخص ديگــرى بــوده   خالصـه دليـل بـر اينکـه مـزدک در اول امـر ، داعـى و پ

قول طبرى اسـت کـه مـى نويسـد چـو خسـرو (انوشـيروان) بـه سـلطنت رسـيده  

من شخص منافقى از اهل فساد را ، که موسوم بوده به (زردشت) پسر «فرکان» 

 برانداخـت ، و ايـن ديـن بدعتـى بـود کـــه ايــن شــخص در ديــن مجــوس گــذارده  

بـــود و مـــردم هـــم در ايـــن را پـــيروى او را نمودنـــد و کـــار او بـــاال گرفــــت ، از  

ــزدق»  جمله کسانى که مردم را به اين دين ميخواندند شخصى بود موسوم به «م

پسر بامداد (١). 

     بعـالوه ، از « کتـاب الفهرسـت»، هـم قريـب هميـن مدعـــا اســتباط ميشــود 

 

(١) تاريخ طبرى سلسله اول صفحه ٨٩٣ (طبع ليدن ). 
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چنانکــه در کتــاب مذکــور اســت : «خرميــه» دو نــوع هســــتند خرميـــه هـــاى  

اولـى کـه موسـوم هسـتند بمحمـره (١) و در حوالـى عـــراق عجــم (جبــال) بيــن  

آذربايجـان و ارمنســـتان و بــالد ديلــم و همــدان و دينــورپراکنــده هســتند و هــم  

بيـن اصفـهان و بـالد اهـواز .  اينـها در اصـل زردشـتى (مجـــوس) هســتند کــه در 

ـــف معــروف بــه «لقطــه» (٢)    مذهبشـان بدعـت گذاشـته شـده و از جملـه طواي

هسـتند و پيشـواى آنـها «مـزدک قديـم» اسـت و آنـها را دعـوت بچشـــيدن لذايــذ  

و به هوى و هوسرانى و به خوردن و نوشيدن و مواسات و اختالط و ترک اسـتبداد  

و حکمرانــى بعضــى بــر بعضــى ديگــر کــــرد. بيـــن آنـــها اهـــل و عيـــال بطـــور  

مشــــارکت اســــت و عيــــــال و حـــــرم خـــــود را از يکديگـــــر دريـــــغ ندارنـــــد  

و با اين همــه ، مردمـانى نيکخـواه ، و بـر ضـد قتـل نفـوس و اذيـت و آزار هسـتند.  

و شـيوه مـهمان نوازانـه اى دارنـد کـــه در هيــچ مذهــب ديگــرى نيســت وقتيکــه  

کسى را ميهمان مى کنند هيچ چيز را از او مضايقه نمى کنند و «مزدک 

 

ـــده       (١) درخصــوص ايــن وجــه تســميه کــه بعدهــا بــه ايــن طايفــه داده ش

است دو احتمــال ذکـر شـده اسـت يکـى آنکـه بمناسـبت رنـگ لباسشـان در ايـام  

بابک خرمى سرخى بوده (البسهم الحمرة ) و يا بمناسبت آنکه مســلمانها آنـها را  

(خــزان) – حميــتر ميگفتنــد (کتــــاب الموافقـــت تـــأليف عضدالديـــن االبجـــى ). 

ــها در هـر مملکتـى اسـمى دارنـد   شهرستانى هم در ذکر (غاليه) مينويسد که اين

ـــــه مينــــامند و در رى مزدکيــــه و   چنانکـــه در اصفـــهان آنـــها را خرميـــه و کودي

سـنباديه و در آذربايجـان ذکرليـه و در بعضـى جاهـا محمـــره و در آنطــرف جيحــون 

مبيضيه. 

    (٢) در نســـخه هـــاى ديگـــر «اللفطـــه» و «اللفطـــه» و «اللقطـــه»مذکــــور  

است. 
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ــــان قبـــاد پســـر فـــيروز   اخــير» هــم هميــن مذهــب و کيــش را دارد وى در زم

ظــهور نمــود و انوشــيروان او و اصحــاب او را بکشــــت و ايـــن مســـئله معـــروف  

ـــــون المســــائل و الجوابــــات »   و مشـــهور اســـت و بلخـــى (١) در کتـــاب «عي

ــــــه و رفتـــــار و کـــــردار آنـــــها در شـــــرب و لـــــذات و   اخبــــارى راجــــع بخرمي

عباداتشـــان نوشـــته و حـــاجت بذکـــر آنچـــه پيشـــينيان مـــا نوشـــته انـــــد در  

اينجا نيست و از اين روى ، هم معلوم مى شـود کـه پيـش از مـزدک پسـر بـامداد  

شــخص ديگــرى پيشــرو او بــوده اســت و هــم بــر هميــن معنــى داللــت کنـــد  

نوشـته مـورخ سـريانى يشـــوع اســتيليت ســابق الذکــر کــه معــاصر بــا مــزدک  

و قبـــاد بـــوده . وى در موقـــع صحبـــت از خشـــوع اخـــالق قبـــــاد و تــــهديدات  

ـــــــــا   وى در طلـــــــب خـــــــراج از امپراتـــــــور روم آناســـــــتاز اول (٢) (از ٤٩١ ت

ـــــــــــون (٣) (٤٧٤-٤٩١)   ٥١٨ از ميـــــــــالد) کـــــــــه تـــــــــازه جانشـــــــــين زن

ـــه بــه اخــالق زشــت او ، قبــاد مســبوق   شـده بـود مـى نويسـد (آناسـتازى ) ک

بــوده و بعــالوه مــى دانســت کــه او ارتــداد پليــــد مجوســـى زردشـــت هـــا را  

کـــه امـــر باشـــتراک زنـــــان مــــى نمــــود و مطــــابق آن هــــر کســــى مــــى  

توانســت بــا هــر زنــى کــه خوشــش مــــى آيـــد نزديـــک بشـــود از نـــو قـــائم  

ـــــائى کــــه   کـــرده اســـت . . . جـــواب تحقـــير آمـــيزى بـــوى فرســـتاد و از آنج

 

(١) مقصــود از البلخــى بــاغلب احتمــال ابوزيــــد احمـــد بـــن ســـهل البلخـــى  

(متوفـى در سـنه ٣٢٢ ) اســـت ولــى از کتــاب مذکــور يعنــى «عيــون المســائل  

و الجوابات » امروز اثرى نمانده است . 

  Anastasions Dikoros (٢)

 Zenon (٣)



 ٨

 

که در اين فقره کلمــه زردشـت بصـورت جمعـى ذکـر شـده معلـوم مـى شـود کـه  

مقصــود مــورخ عــالوه برزردشــت معــروف پســر خرکــان پيشــــرو مـــزدک هـــم  

بوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩

 

تاريخ و کيفيت ظهور مزدک 

    تاريـخ ظـهور مـزدک بـه تحقيـق معلـوم نيســـت . همينقــدر اســت کــه بطــور  

يقيـن ، مذهـب وى در همـان ابتـداى ســـلطنت قبــاد خيلــى شــيوع پيــدا کــرده  

ـــــان   بــــوده اســــت. زيــــرا چنانکــــه گذشــــت آناســــتاز امپراطــــور روم در هم

ــــوس قبـــاد   ابتــداى ســلطنت خــود (٤٩١ ميــالدى ) کــه دو ســالى پــس از جل

بتخت ســلطنت اسـت ، گرويـدن قبـاد را ببدعـت هـاى تـازه شـنيده بـوده اسـت و  

از اينرو مــى تـوان گفـت کـه ظـهور مـزدک بـهر حيـث در اواخـر قـرن پنجـم ميـالدى  

بوده است . 

     کيفيت ظهور مـزدک را مورخيـن ، مختلـف نوشـته انـد . يکـى شـرحى اسـت  

کـه فردوسـى مينويسـد و مورخيـن قبـل از وى کـــه کتــب آنــها در دســت اســت  

ـــى نمــى زننــد . فردوســى در موقــع ســلطنت قبــاد   از کيفيـت ظـهور اصـًال حرف

مينويسد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠

  

ــــام   بيــامد يکــى مــرد مــزدک بن

ـــش فــروش   گرانمايـه مـردى و دان

بــنزد شهنشــاه دســتور گشــــت  

 سخنگوى و بــا دانـش و رأى کـام 

 قبــــاد دالور بــــــدو داده گـــــوش 

ـــور گشــت   نگـهبان آن گنـج و گنج

     در همـان اوقـات در ايـران خشکسـالى شـده و قحطــى روى داد مــزدک نــزد 

پادشاه آمد و گفت اجازت باشد پرسشى کنم و جواب دهى ؟   

بـدو گفـت کـانکس کـه مـارش گزيــد  

يکــــى ديگــــرى را بــــــود پـــــادزهر  

ـــان بخواهــد پريــد  همـى از تنـش ج

ـــــــاک بــــــر    گزيـــــده نيـــــايد ز تري

سزاى چنين مرد گوئى که چيست. 

قبـــاد جـــواد ميدهـــــد کــــه چنيــــن شــــخصى کــــه پــــادزهر بمــــار گزيــــده  

نمـى دهـد خونـى اسـت و بـايد او را کشـت . پـس از آن مـزدک بـاز لـب بپرســش 

گشوده .  

  کسـيرا کـه بنـدى ببنـد اســـتوار  چنين گفت کاى نامور شهريار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

  

ـــا بمــرد  خـودش بـاز گـيرند از او ت

مکافات آنکس که نان داشــت اوى 

چــه باشــد بگويــد مگــر پادشـــاه 

 

بـه بيچـارگـى جـان شـيرين ســپرد  

مرا اين بسته را خوار بگذاشت اوى 

کـه ايـن مـــرد دانــا بــد  و پارســا 

قبـــاد جـــواب داد کـــه چنيـــن شـــخصى هـــم خونـــــى و مســــتحق مــــرگ .  

مـزدک کـه چنيـن شـنيد بـه قحطـى زدگـان کـه در جلـو بـارگـاه جمـع شـده بودنــد  

گفـت : برويـد و آسـوده خـاطر انبارهـاى گنـدم را هـر کجـا هسـت چـه شـــاهى و  

ــا مـزدک   چه غير شاهى همه را ببريد . همينکه قباد ، از اين مسئله خبر دار شد ب

بناى عتاب و خطاب گذاشـت ولـى مـزدک جـواب داد کـه مـن از روى پاسـخ و رأى  

خود پادشاه عمل نمودم و گفت :   

در انبــار گنــــدم نيـــايد بـــه کـــار   اگر دادگر باشى اى شهريار  

کــه انبــار آســوده جــــانش بـــبرد شکم گرسنه چند مردم بمرد  

سپس مردم دور او جمع شده و کارش باال گرفت و «بر او انجمــن شـد فـراوان 

سپاه » و همى .  

فرومــانده از کــــار او موبـــدان «از اين بستدى چيز و دادى بدان  

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢

  

بگيتـى ز گفتـار او بـود شــاد» چو بشنيد در دين او شد قباد  

شـــاه او را در دســـت راســـت خـــود جـــاى داد . و ديـــن او در همـــه جــــا  

پيشرفت نمود.   

سپردى به درويش چيزى که داشت»  «توانگر همى سرونيکى بکاشت  

ـــــهور   گفتـــار فردوســـى يکتـــا مـــأخذ قديمـــى اســـت دربـــاره کيفيـــت ظ

مـزدک ، يعنـى سـاير مورخينـى  کـــه کتــاب آنــها در دســت اســت در ايــن بــاره  

چـيزى نگفتـه انـد جـز نظـام الملـک کـه در (سياسـت نامـــه ) بــدون ارائــه ســند  

شـرح مفصلـى افسـانه مـانند در ايـن خصـوص نوشـته کـــه مختصــر آن از اينقــرار  

اسـت «مـزدک کـه موبـدان (١)موبـد بـود نجـوم نيکـو دانســـتى و از روش اخــتران  

ــــاطل   چنــان دليــل ميکــرد کــه کســى ظــهور خواهــد نمــود و ســاير دينــها را ب

خواهــد کــرد و خواســت ايــن کــس او باشــد و چــون در دربــار پادشــــاه و نـــزد  

ـــد   بــزرگــان داراى مقــام و حرمــت زيــادى بــود در صــدد فريــب دادن آنــها بــر آم

و غالمـان خـود را گفـت کـه از جـائى پنـهان ، تـــا ميــان آتشــکده نقبــى کندنــد و  

ــيراند   در آنجـا  کسـى را مخفـى ميکـرد و در موقـع لـزوم شـخص مخفـى سـخن م

و مــزدک چنــان ميفــهماند کــه وى آتــش را بســخن آورده اســت و ايــن کــــار را  

معجـزه خـــود قــرار داد و ادعــاى پيغمــبرى کــرد. «گفــت مــرا فرســتاده انــد تــا  

دين زردشت تازه گردانم که خلق ، معنى زند و اوستا فراموش کرده اند و  

 

(١) بيرونى هم مزدک را «موبدان موبد اى قاضى القضاة» مينويسد . 

 

 

 



 ١٣

 

ــزدان نـه چنـان ميگذارنـد کـه زردشـت آورده اسـت » قبـاد بـروى   فرمان هاى ي

ــــارگـــاه بنـــهد   بگرويــد و از جــهت وى کرســى زر مرصــع فرمــود تــا بــر تخــت ب

به وقت بار، وقباد بر تخت بنشست و مزدک را بر آن کرسى بنشــاند و بسـيارى از  

قبـاد بلندتـر بـودى و مردمـان بـهرى (يعنـى عـده اى ) بـر غبـــت و هــوا ، و بــهرى  

بموافقت ملک در مذهب مزدک همه آمدند» .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤

 

گرويدن قباد به مزدک 

ــــى گرويـــدن قبـــاد را بـــه مـــزدک ، نويســـندگـــان؛ مختلـــف   ســبب حقيق

نوشـته انـد . آنچـه کـه امـروز عقيـده بعضـــى از متتبعيــن نقــاد فرنگــى ميباشــد  

ايـن اسـت کـه مقصـــود و منظــور قبــاد از قبــول مذهــب مــزدک ضعيــف نمــودن  

طبقــه روحانيــان و اعيــان بــود کــه در آن اوقــات قدرتشــان خيلــى زيــاد شــــده  

بـود . در حوالـى سـنه ٤٩٠ ميـالدى از عظمـت و قـدرت ساسـانيان کاسـته شــده  

ـــالدى در جنــگ  باهياطلــه کشــته شــده   بـود . فـيروز پـدر قبـاد در سـال ٤٨٤ مي

ـــوم خــاک ايــران را اســتيال نمــوده و ايــران را مجبــور بــه قبــول   بـود (١) و ايـن ق

صلــح ننگيــن کــرده بودنــد .بــالش بــرادر فــيروز کــــه اندکـــى پـــس از کشـــته  

ــان و بـزرگـان همدسـت   شدن وى به تخت نشست نتوانست با روحانيان که با اعي

بودنـد راه بـرود و چـون خزانـــه هــم خــالى بــود و ممکــن نبــود کــه ســپاهيان را  

 

(١) نولــد کــه اســم پادشــــاه هياطلـــه را در موقـــع ايـــن جنـــگ «آخشـــنوار » 

ــــى کـــه   Achsunwarمينويســد و ميگويــد فردوســى و ديگــر مورخيــن ايران

ــن نبـوده  «خوشنوار» «خوشنواز» نوشته اند تصحيف است و اصل کلمه ظاهرًا چني

است ( تاريخ ايرانيان و اعراب در دوره ساسانيان . صفحه ١٢٣).    

 

 

 



 ١٥

ـــــان و بــــزرگــــان وى را از تخــــت بزيــــر آورده و   بـــا خـــود همـــراه کنـــد روحاني

ـــــا ٤٨٩ ميــــالدى) بــــه تخــــت   کـــور کردنـــد و پســـر فـــيروز ، قبـــاد را (٤٨٨ ي

نشاندند (١) قباد در اين موقع خيلى جوان بود ، فردوسى گويد: 

ـــى (٢)  جـوان بـود سـالش سـه پنـج و يکـى             زشـاهى ورا بـهره بـود اندک

و باين جهت  

«همى راند کار جهان سوفراى                    قباد اندر ايوان بدى کدخداى» 

     سوفــراى يــا ســوفرا کــه مورخيــن عــرب از قبيــل طــبرى و غــيره ســــوخرا  

ـــوده کــه در دوره  ضبـط کـرده انـد معلـوم مـى شـود از خـانواده معـروف قـارن هـا ب

 

 (١) ابـو حنيفـه دينـورى مـى نويسـد کـه بعـــد از فــيروز پســرش بــالش ٤ ســال  

سـلطنت کـرد و در گذشـت و سـوخرا قبـاد را بـه تخـــت نشــاند(االخبــار الطــول )  

صفحه ٦٢). 

(٢) ســلطنت قبــاد بطــور تحقيــــق ٤٣ ســـال و ٢ مـــاه بـــوده اســـت ( رجـــوع  

شـود بـه کتـاب نولـــد کــه مذکــور در فــوق صفحــه ٤٢٧ –٤٢٨) واز اينقــرار قبــاد  

بايستى تقريبًا بسن ٦٠ سالگى در گذشته باشد ولى فردوسى پس از آنکه خــود  

مى گويد قباد بشانزده سالگى (سه پنج و يکى )بسلطنت رسيد : 

(ز شاهيش چون سال بگذشت چل    غم روز مرگ اندر آمد بدل )  

 وصيـت نامـه نوشـــت و خســرو انوشــيروان را وليعــهد نمــود:(بــه هشــتاد شــد  
ساليان قباد       نبد روز پيرى هم از مرگ شاد) و اين بنظر صحيح نمى آيد . 

دينورى هم ميگويد : وقتى که قباد بسلطنت رسيد ١٥ ساله بود (االخبـار -الطـول 
صفحه ٦٦) . 



 ١٦

 

ساسانيان داراى قدرت و قوت کامل بوده اند (١) اين صغر سن پادشاه و  

صلح نامساعد و سنگينى که ايران با هياطله بسته بود باعث اغتشاش و  

هرج و مرج در مملکت شده بود و طبقه روحانيان و بزرگان بيش از پيش  

دستشان باز و توانا شده بودند و از آنجائيکه توانائى بى عنان عمومًا  

موجب بيدادگرى و ظلم و ستم مى شود ظاهرًا جور و ستم روحانيان و بزرگان  

زياد شده بود و قباد هم و که کم کم به سن رشد و تميز رسيده و ميدانست که 

اگر در صدد اقدامى بر خالف سوفرا (٢) وزير توانا و همه کاره خود برآيد ممکن  

است مانند عموى خود بالش از ديدگان محروم گردد مترصد فرصتى  

بود که از قوت و قدرت روحانيان و بزرگان بکاهد و سرانجام ظهور مزدک را  

 

(١) دينـورى اسـم ايـــن شــخص را شــوخر مــى نويســد و ميگويــد چــون فــيروز  

ــه يسـمى شـوخر   ميخواست به جنگ برود «خلف على ملکه رجالمق عظماء وزرائ

و تدعى مرتبة قارن »( االخبارألطول صفحه ٦١ ). 

ــــــن اســـــم و   (٢) نولــــد کــــه دربــــاره ســــوفراى مينويســــد : در خصــــوص اي

صـاحب ايـن اسـم در تـاريکى هسـتيم . ضبـط عربـى ايـن کلمـه بصـورت ســوخرا از  

ـــى ســوفرا و  حيـث صـوت تقريبـًا يقيـن اسـت . فردوسـى و نويسـندگـان ديگـر ايران

 سوفراى نوشته اند ممکــن اسـت ايـن از قرائـت غلـط حـروف پـهلوى ناشـى شـده  

ــا خوانـده باشـند و اصـًال در کتـابت ايـن کلمـه بـه عربـى هـم   باشد که حرف خا را ف

ممکن است اشتباهى روى داده باشد . . .سوخرا (يا هر طور ديگر که بــايد خوانـده  

شود) اصًال بنظر ميآيد اسم خانواده باشد نه اسم شخص و اين طور معلوم ميشــود 

 که از خـانواده مـهم و توانـاى قارنـها باشـد و شـايد هـم سـوخرا ياسـوفرا و زرمـــهر  

نامى که مى گويند پسر وى است در واقع يک شخص واحد باشند و شيراز مسـقط 

- الرأس اين خانواده است (نولد که صفحه ١٢٠ –١٢١). 



 ١٧

 

 

کــه آنــرا هــم نتيجــه همــان بيــدادگــرى روحانيــان و بــزرگــان و توانگــران بــــايد  

ديـد نعمـت مطلـوب دانسـته و سلسـله جنبـــان ايــن خيــاالت جديــد گرديــد کــه  

بطـور مسـتقيم بـا اغنيـا و خانمانـــهاى پــايدار و کــهن و روحانيــان حکــم طرفيــت  

و دشمنى داشت . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 

 

 

اصول مذهب مزدک 

ــزدک بپردازيـم . اوًال بـايد دانسـت کـه  حاال بگذريم و به اصل مطلب اصول مذهب م

فردوسى و ابن بطريق در اين خصوص نوشته اند موافقت تام دارد و معلوم ميشود 

از روى يک مأخذ نوشته اند و اشعار فردوسى در اين باب از اينقرار است : 

 بپيچـــــاند از راستـــــى  پنــــــج چيز                 که   دانا  بر    اين    پنج   نفزود   نيز 

کجا رشک و خشم است و کين و نياز               به پنجم   که    گردد   بر   او  چيره  آز   

تو گر چيره باشـــــــى بر اين پنج  ديو               پديد  آيــدت     راه      کـيهان   خديو 

از اين پنج مارازن و خواسته است(١)             که دين بهى(٢)در جهان خواسته است 

 

(١) خواسته بمعنى اسباب و متاع . . . شيخ ابوالحسن شهيد گفته : 

بقيه پاورقى در صفحه بعد  

 

 

 

 

 



 ١٩

 

زن و خواسته بايد اندر ميان               چو ديـن بهــى را نخواهى زيان  

بدين دو بود رشک و آز و نياز              که با خشم و کين اندر آيد بر از  

همى ديو   پيچد سربخردان              ببايد   نهاد   اين   دو  اندر ميان  

و نيز ميگويد : 

همى  گفت  هر  کو   توانگر بود                  تهيدست   با  او  برابر  بود  

نبايد که  باشد   کسى   برفزود                  توانگر بود تار  و درويش بود  

جهان راست بايد که باشد بچيز                  فزونى توانگر حرامست نيز  

 

بقيه پاورقى از صفحه قبل  

هرکرا دانش است خواسته نيست      هرکرا خواسته است دانش کم  

(فرهنگ انجمن آراى ناصرى ). 

(٢) در ترجمه عربى فردوسى که فتح بن على بن محمد بندارى اصفهانى در بيــن 

ــه ايـن شـعار اخـير را چنيـن مينمـايد « والـذى  سنه ٦٢٠ و ٦٢٤ نموده است ترجم

يمنع الناس عن سلوک طريـق السـداد منحصـر فـى خمسـة اشـياء الغـير و هـى 

الغيره والحقد و الغضـب و الحـرص و الفقـر و اذااقتمعـت هـذه االخـالق الشـيطانية 

استقام لک طريق و منشاء ها کلها من شيئين : المال و النساء . »  

 

 



 ٢٠

 

 

زن و خانه و چيز بخشيدنى است           تهيدست کس با توانگر يکى است  

من اين را کنم راست تا  دين پاک           شـــود  ويژه   پيدا   بلند  از  مغاک  

  ابن بطريق درخصوص اصول مذهب مزدک شرحى مينويسد که ترجمــه آن از ايـن 

ــن آفريـد کـه مـردم آنـها را ميـان خـود بطـور  قرار است : « خدا ارزاق را در روى زمي

برابرى قسمت کنند و کسى از کس ديگر بيشتر نداشته باشــد . ولـى مـردم بيـن 

ــح مـى دهـد ، مـا  خود ظلم مى کنند و هر کسى نفس خويش را به برادرش ترجي

ــا گرفتـه و از  مى خواهيم در اينکار نظارت و وارسى کنيم و مال فقرا را از دولتمنده

ــاد داشـته  توانگران به تهيدستان بدهيم و از هر کس که مال و زن و خدم وامتعه زي

باشـد از وى گرفتـه و بيـن او و غـير او مسـاوات بکنيـم تـا آنکـه احـدى را امتيـاز بــر 

ديگران نماند » (١)  .  

   نظام الملک مى نويسد :  

«مزدک گفت مال بخشيدنى است ميان مردمان که همه بنــدگـان خـداى تعـالى و 

فرزندان آدمند (٢) و به هرچه حاجتمند گردند بايد مال يکديگـر خـرج کننـد تـا هيـچ 

کس را بى برگى نباشد و درماندگى و  

 

(١) کتاب التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق صفحه ٢٦  .  

(٢) باين مسئله که « همه بندگان خداى تعالى و فرزنــدان آدمنـد » ابـى الفداهـم 

اشاره ميکند و ميگويد « ظهر مزدک الزنديق و ادعى النبوة و امر الناس بالتسـاوى 

فى االموال و ان تشترکو فى النساء النهم اخوت الب وام آدم و حوا »  .  

 



 ٢١

 

 

متساوى الحال باشند . . .  

      و به اباحت مال راضى شد . آنکه گفت زنان شما چون مال شماست بايد کــه 

زنانرا چون مال يکديگر شناسيد تا هيچکس از لذات و شهوات دنيا بى نصيب نماند 

و در مراد برهمه خلق گشاده بود »(١)  

      درخصوص اشتراک زنان نولدکه مينويسد : « در اينکه آيا مزدک اصــًال مزاوجـت 

ــها بـزور از  را از ميان برداشت . مورخين عرب چيزى صريح نمى گويند ولى انتزاع زن

آن کسـى کـه زن زيـادى داشـت و رفـع اختالفـات و امتيـازات و از ميـان برداشـــتن 

دارائى شخصى معلوم است منتج ميشد به منسوخ شدن مزاوجت چون مساوات 

در اشياء فقط وقتى صورت مى بندد که اشياء بالشتراک باشند يعنى ديگر دارائى 

شخصى در بين نباشد و بديهى است که اگر کسى بخواهد دارائى شخصى را از 

ميان بردارد بايد ارث و ميراث و خانواده را که بنـايش بـر روى وراثـت اسـت از ميـان 

بردارد (٢) و اينکه مسئله نسخ خانواده از طرف مزدکيها تا چـه درجـه بـه حقيقـت 

ــى گوينـد ديگـر تقريبـًا نصـف  پيوسته بود از نوشتجات مورخين عرب برمى آيد که م

بچه ها نمى دانستند پدرشان کيست (٣) . 

اين بود اصول عمده مذهب مــزدک در آنچـه راجـع بـه تشـکيالت و نظـام اجتمـاعى 

است ميگويد خدا مردم را مســاوى آفريـد و ارزاق و نعمـات را هـم آفريـد کـه مـردم 

بطور مساوات از آن متمتع باشند ولى معايب پنچگانه  

(١) «سياست نامه » متن فارسى صفحه ١٦٧ .  

(٢) چنانکه االن بلشويکهاى روس همين راه را مى پيمايند .  

(٣) «تاريخ ايرانيان . . . الخ » صفحه ٤٥٨ .  



 ٢٢

 

 

رشـک و خشـم و کيـن و نيـاز (احتيـاج ) و آز (طمـع ) بـاعث ظلـم و تعـدى و عــدم 

مساوات گرديده و چون اين (پنج ديو) هــم خـود ناشـى از دارائـى و زن اسـت بـايد 

براى برقرار کردن مساوات دارائى و زن را هم بطور اشتراک قرار داد که همـه از آن 

بهره مند باشند و مخالفت و طمع از ميانه برخيزد ولى ممکن است که مزدک ايــن 

صغرى و کبرى را بدين روشنى و بدين شکل نچيده باشــد ولـى بـهر حيـث شـکى 

نميتوان داشت کــه از اصـول وى کـه اساسـش بکلـى مذهبـى (١) اسـت اينگونـه 

خباالت تراوش مينموده و اثرات خود را هم بخشيده بوده است .  

     عالوه بر اصول مهمه مذکور ، شهرستانى (٢) شرحى هم درباره عقـايد ديگـر 

ــن جملـه از قـول الـوراق (٣) ميگويـد کـه عقـايد مزدکيـان در  مزدکيان مينويسد و م

ــيروان مـانى در ثنويـت ولـى مـزدک ميگويـد کـه  خيلى چيزها شبيه بوده با عقايد پ

افعال نور از روى اراده و اختيار است در صورتيکه افعال و اعمال ظلمــت بـدون اراده 

و به اقتضاى قضا و قدر صادر ميشود . و هم او گويد مزدک بر ضد کينه ورى و جنگ 

جوئى بوده و چون موجب کينه و جنگ را وجود زن و دارائى ميدانسته زنها را آزاد و  

 

١- تفاوت بسيار مهم مذهب مزدک و سوسياليسم هـم هميـن اسـت کـه مـزدک 

باسم مذهب و خدا حرف ميزد و سوسياليستها به اسم سعادت بشــر صـرف نظـر 

از هر گونه نظريات مذهبى و آسمانى .  

٢- « کتاب الملل و النحـل » طبـع هالـه Halle  ١٨٥٠ ميـالدى جلـد اول صفحـه 

  .  ٢٩١- ٢٩٣

٣- مقصود ابن النديم صاحب کتاب الفهرست است .  



 ٢٣

 

 

دارائى را مشترک نمود که مثل آب و آتش و باد عمومى و مشترک باشـد . و هـم 

ــه يـزدان برکرسـى  گويد که اصول و ارکان سه است : آب و خاک و آتش ، و گويد ک

نشسته است در عالم باال و در مقــابل او ، چـهار قـوه تمـيز و فراسـت و حافظـه و 

شادى ايستاده اند . همــانطور کـه در مقـابل خسـرو موبـدان و هـير بـدان هـيربد و 

سپهبد و رامشگر ايستاده اند .  

      شهرستانى مزدکيها را به دسته هاى چند قسمت ميکند :  

کودکيه وابومسلميه و ماهانيه و اسپيد جامکيه و ميگويد کودکيها در حوالــى اهـواز 

و فارس و شهر زور زندگانى ميکرده اند و بقيه در اطراف سغد و سمرقند و شــاش 

ــى اسـمى  و ايالق (١) و در موقع صحبت از طريقه غاليه ميگويد اينها در هر مملکت

دارند. در اصفهان خرميه و کوديه دررى مزدکيه و ســنباديه در آذربايجـان ذاکوليـه در 

ــع صحبـت از باطنيـه  بعضى جاها محمره و در اين طرف جيحون بيضيه و هم در موق

ميگويد : که اين قوم بحسب لسان اقوام و ملل اسامى ديگر هم دارنــد چنانکـه در 

عراق آنها را باطنيه و قرامطه و مزدکيه و در خراسان تعليميه و مالحده  

 

١ – شاش و ايالق نام دو شهر بوده است از ماوراءالنهر و شاش همان اســت کـه 

آنرا بفارسى چاچ خوانند و کمانهاى مشهور چاچى از آن شهر گواه است . شــاش 

در يازده منزلى سمرقند واقع بوده است ( االعالق النفسيه . . . طبع لندن صفحــه 

٢٩٤ ) و در زمـان سـلطنت خوارزمشـاه محمـد بـن تکـش (٥٩٢- ٦١٧) بدســـت آن 

ــى کـه در دسـت اسـت در همـان محـل تاشـکند  پادشاه خراب گرديد و بنا به قرائن

کنونـى واقـع بـوده اسـت ايـالق هـم در ده فرسـخى شـاش بـوده اسـت (معجـــم 

البلدان)  . 



 ٢٤

 

 

مينامند و هم در موقع صحبت از هاشميه ميگويد که خرميه و مزدکيه عـراق اصـًال 

از هاشميه هستند . مسکويه مينويسد که مزدکيه را عدليه ميخواندند (١) . 

ــا       از کارهاى مزدک چنانکه ابن فقيه (٢) در موقع صحبت از فراهان و آتشکده ه

و آتشـکده آذرخشسـف کـه در فراهـــان بــوده ميگويــد يکــى آن بــوده کــه بقــول 

ــاد را مطيـع خودديـد بـه وى گفـت سـزاوار آن  (المتوکلى) (٣) پس از آنکه مزدک قب

است که تمام آتشـکده هـا را بـاطل نمـائى بجـز سـه تـاى از آنـها را ، و آذرخـره و 

آتشکده جمشيد و آذرخشسف (در آذربايجان ) . قباد هم چنين کرد و آتش فراهان 

ــود بـه آذربايجـان بردنـد و دو آتـش را بـا هـم  را که آن هم موسوم به آذرخشسف ب

يکى کردند . پس از کشته شدن مزدک باز آتشها را به جاهاى اصلى خــود عـودت 

دادند .  

     ابوريحان بيرونى مى نويسد کــه مـزدک ذبـح بـهايم را غدغـن کـرد و در ترجمـه 

پهلوى اوستا هم که قديمترين سند است درباره مزدک به اين  

١- « تجارت االمم » طبع ليدن سنه ١٩٠٩ ميالدى صفحه ١٦٨ .  

٢- ابى بکر احمد ابن محمد همدانــى معـروف بـه ابـن فقيـه مؤلـف (مختصـر کتـاب 

البلدان ) .  

٣ –بايد مصقود از « المتوکلى » زردشت بن آذرخور محمــد المتوکلـى مويـد باشـد 

که در عهد خليفه المعتصم (٢١٨ – ٢٢٧ ) و المتوکل ٢٣٢-٤٨ (٢) ميزيسته است 

ـــه صفحــه ٢٢٣ ايــن توضيــح دربــاره  (معجـم البلـدان ٣، صفحـه ١٨٥ – اآلثـار باقي

ــه کـاوه  المتوکلى از يادداشتهاى نويسنده مقاله « فردوسى و شاهنامه » در مجل

قديم نقل گرديد .  



 ٢٥

 

مسئله نخوردن گوشــت اشـاره اسـت و ترجمـه فقـره مذکـور از ايـن قـرار اسـت « 

کسى که برضد دشمن بجنگد بر ضد دشمن ناپاک که امـر بـه روزه گرفتـن ميکنـد 

مثًال مزدک بامدادان . . .(١)» ابن االثير و مسکويه هم باين مسئله اشــاره ميکننـد 

ولى عمومًا نيست که مزدک اصولى برخالف اصول زردشت و اوستا آورده باشـد و 

خيلى از چيزهاى غريــب و عجيبـى کـه نويسـندگـان از قبيـل الـوارق و غـيره راجـع 

ـــق  بـاصول و عـادات و رسـوم مزدکيـها نوشـته انـد چيزهائيسـت کـه در واقـع متعل

ــط در مسـئله اشـتراک زنـان و امـوال  بطريقه هاى ديگريست که در ايران بوده و فق

ـــزدک در حقيقــت اصــول تــازه و  ؛باطريقـه مـزدک شـباهت داشـته اسـت و اگـر م

بدعتهائى هم آورده بود امروز ديگر عجالتًا اثــرى از آنـها معلـوم و معـروف نيسـت و 

ــول طـبرى آتـش  پس از آنکه در موقع قلع و قمع مزدکيها نوشته هاى آنها را هم بق

زدند و يا بوسيله ديگر از ميان بردند . ديگر از نوشته هــاى خـود مزدکيـها چـيزى در 

ــه  دست نمانده است و کتاب پهلوى « مزدک نامه » که آنرا ابن مقفع بعربى ترجم

ــرن دوم ظـاهرًا بعربـى بنظـم در آورده بـوده اسـت  کرده و ابان الحقى (٢) هم در ق

کتاب جدى و مذهبى و يا تاريخى نبوده است و مشــتمل بـر قصـص و حکايـات و از 

نوع کليله و دمنه بوده است .  

ــهاى ايرانـى» (آلمـانى ) در مـاده مـزدک مينويسـد کـه        پوشتى در « کتاب نام

مهرى که کلمه به پهلوى و صورتى بر آن محکوک است  

 

١- ونديداد فر کرد ٤  . 

٢- ابان بن عبدالمجيد بن الحق بن غير  (کتاب الفهرست صفحه ١٦٣) .  

 

 



 ٢٦

 

پيدا شده که شايد مـهر مـزدک مشـهور باشـد و شـرح و تصويـر آن مـهر در مجلـه 

آلمانى « انجمن شرقى آلمانى» مندرج است بعــالوه در «برهـان قـاطع» در کلمـه 

ديسناد مينويسد « نام کتابيست از تصانيف مزدک در اثبــات مذهـب خـودش» و در 

دبستان المذاهب (١) هم (مؤلف آنرا عمومًا محسن فانى نامى ميداند و تخمينًا از 

سنه ١٠٢٠ تا ١٠٨١ حيات داشته است ) ، در ذکر عقيده مزدکيــان از کتـاب مزبـور 

ــر «ديسـناد» مينويسـد و از آن  نام ميبرد ولى در جائى آنرا (ويسناد) و در جاى ديگ

کتاب مطالبى چند هم نقل مينمايد و ميگويد (کتاب مزدک را  که موسوم است به 

ديسناد بنامــه نگـار نمودنـد پارسـى باسـتانى اسـت و آنـرا جـد آئيـن هـوش آئيـن 

شکيب بزبان معروف فارسى هم ترجمه کرده ) و مشاراليه يعنى مؤلف (دبسـتان 

المذاهب) در پايان فصل راجع بمزدک مى نويسد : «در اين بيان اصــًال سـخنى کـه 

جز از کتاب اين گروه و زبان اين فرقه شنيده شده بود نياورده زيرا کـه بسـا سـخن 

ــان هدايـت  باشد که دشمن از مخاصمت برايشان بندد» و ظاهرًا مأخذ رضا قلى خ

هم «در انجمن فرهنگ آراى ناصرى » که مينويسد : 

« ديسناد نام کتاب مزدک است و امين (آئين ) شکيب آنرا بپارســى ترجمـه کـرده 

است . نگارنده در کتب فرنگى درباره اين کتاب چيزى  

 

(١) (دبستان المذاهب) چاپ بمبئى سنه ١٢٩٢ صفحه ١٠٣  - ١٠٥ .  

 

 

 

 



 ٢٧

 

نديدم و حتى اسم آنرا هم جائى پيدا نکــردم و جـاى آن دارد کـه بشـيوه معمولـى 

مؤلفين شرقى در اين مسئله را به يک « واهللا اعلم بالصواب» حواله نمائيم .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٨

 

 

 

روابط 

قباد و مزدک و خلع قباد 

       قباد (١) با مزدکها در اول بنا بجــهاتى کـه قبـًال مذکـور گرديـد معلـوم ميشـود 

ــه در سـنه ٤٩٦ يـا ٤٩٧  خيلى مساعد و همراه بوده و همين مسئله سبب شد ک

ميالدى که در حقيقت سال نهم يا دهم سلطنت قباد ميشود (٢) بزرگان و موبدان 

محض جلوگيرى از فتنه پس از فتواى  

 

ــوح و در  (١) قباد که امروز باضم قاف تلفظ ميشود در قديم االيام (کواتا) با کاف مفت

پهلوى (کرات) بوده است (نولدکه صفحه ١٣٥ حاشيه ١ )  

(٢) طبرى و دينورى اين واقعه را در سال دهم سلطنت قباد مينويسند . فردوسى 

پس از ذکر جلوس قباد بسن شانزده سالگى و قدرت و اقتدار کامل ســوفراى وزيـر 

ــدران بـاده چـون  مينويسد که قباد: چنان بود با بيست و سه ساله گشت . بجام ان

الله گشت و آنوقت درصدد قتــل سـوفراى برآمـد و هميـن مسـئله سـبب توفيـق و 

حبس قباد گرديد و بنابراين بقول فردوسى حبــس قبـاد در سـال هفتـم يـا هشـتم 

واقع ميشود و اين صحيح نيست .  

 

 

 



 ٢٩

 

ــاد را کـه «زنديـق» (١) بـود و گوشـت نميخـورد و خونريـزى را جـايز  موبدان موبد قب

نميدانست و بنابه دينى که داشت درصدد جهانگيرى نبود (٢) از تخــت برداشـته و 

برادرش گاماسب (٣) ، را بجاى وى نشاندند و خود قباد را حبس نمودند (٤) ولـى 

خواهر وى که زن او هم بود مايل بخالصى او گرديد باين معنى کــه بوعـده وصـل و 

عيش ، زندانيان را رام کرده و داخل محبس گرديده و قباد را در مفرش پيچيده بسر 

خادمى از خدام خود نهاد و بيرون آورد و بزندانبان گفت : اين رختخواب نجس شده 

و براى تطهير ميبرد . و باين وسيله قباد را نجات داد ولى قبل از آنکه از اين مطلــب 

بگذريم بايد بگوئيم که مورخين درباره حبس قباد و نجات  

 

(١) مقصود اززنديق در کتب عربى همه جا پيروان مانى مقصــود اسـت ولـى چـون 

مورخين مذهب مزدک را نزديک بمذهب مانى و از فروع آن ميدانستند لــهذا چنيـن 

مينوشتند .  

(٢) طبرى جلد اول صفحه ٨٨٨ و ٨٨٩ – مسکويه جلد اول ١٧١- ٢٧٢ .  

(٣) جاماسب بنا به متن پهلوى وجاماسب و جاماسف بنا به متن کتابهاى عربى . 

(٤) بنابه روايت پروکوبيوس قبـاد را در قلعـه فراموشـى کـه در شـوش واقـع شـده 

است حبس کردند (نولدکه صفحـه ١٤) راولينسـن ( Rawlinson) مستشـرق 

انگليسى مشهور مينويسد کــه محـل مذکـور در مشـرق شوشـتر در کوهسـتانى 

واقعست . (نولد که صفحه ١٤٤).  

 

 

 



 ٣٠

 

وى خيلى به اختالف سخن را نداده اند و حتى خود طبرى هم که مســئله حبـس 

ــاب او نقـل  قباد از طرف بزرگان و موبدان و نجات وى بدست خواهرش در فوق از کت

شد دو روايت در اين خصوص ذکر ميکنـد يکـى مبيـن روايـت مذکـور در فـوق و دوم 

روايتى به اين شرح که مزدکيان قباد را بجائى بردند که دست احدى جز خودشــان 

باونميرسيد و برادرش جاماسب را بجاى وى بر تخت نشاندند و بقباد گفتند کــه تـو 

در روزگار گذشته گنهکار شده اى و هيچ چيز گناه ترا نميخرد مگر آنکه زن هايت را 

ــراى آتـش  فداکنى و خواستند که قباد خودش را تسليم آنها بکند تا او را کشته و ب

قربانى نمايند ولى همينکه زرمهر پسر سوفرا چنين ديد جان در کف دست گرفتـه 

و با اشرافى که باوى همراه بودند خروج کــرده و بسـيارى از مزدکيـان را کشـتند و 

دوباره قباد را بتخت نشانده و برادرش جاماسب را برانداختند و بعدها مزدکيان قباد 

ــا عـاقبت قبـاد وى را بکشـت . ايـن روايـت اخـير  را چندان بر ضد زرمهر اغوا کردند ت

عين روايت ابن بطريــق اسـت کـه چنانکـه  مذکـور گرديـد يکـى از قديمـترين مـآخذ 

درباره مزدک است . ابن قتيبه و مسـعودى و ابـن االثـير هـم هميـن روايـت دوم را 

مينويسند جز آنکه ابن قتيبه مينويســد کـه مزدکيـها چـون قبـاد را بکشـتن سـوفرا 

واداشته بودند پسر سوفرا خروج کرد و مزدک و بســيارى از تـابعين وى را کشـته و 

قباد را از نو بتخت نشاند .  

       فردوسى و ثعالبى که ظاهرًا در آنچه اقًال بطور مستقيم راجع بمــزدک اسـت 

ــد اصـًال واقعـه خلـع و حبـس قبـاد را بطـورى حکـايت  يک  مأخذ در دست داشته ان

ميکنند که هيچ باکارمزدک و مزدکيان مربوط نيست و قضيه مستقل  

 

 

 



 ٣١

 

و عليحده ئى است و شرح آن اين است که پس از آنکه ســوفراى شـيرازى کـه در 

ــان  عـهد فـيروز (٤٥٧- ٤٨٤ ميـالدى) پدرقبـاد و بـالش (٤٨٤ – ٤٨٨ ميـالدى ) مرزب

زابلسـتان بـود قشـون بجنـگ خشـنواز پادشـاه هيتاليـان کشـيده و قبـاد را کـــه در 

ــد و اسـير شـده بـود آزاد کـرده و  شکست آخرى که ايرانيان از هيتاليان خورده بودن

بايران آورد و پس از گذشت چهارسال از اين وقايع ، بالش را خلـع و قبـاد را بتخـت 

نشاند . چنانکه گذشت در آنوقت قباد شانزده ساله بود و در حقيقت از پادشاهى 

جز اسمى نداشت و امور سلطنتى در دست سوفرا بود تا آنکه قباد بسن بيســت 

و سه سالگى رسيد و سوفرا را حکومت ايالت فارس داده و بدان صوب فرستاد .  

       اندک اندک حاسدان و معاندان خاطر قباد را از قدرت و جـالل سـوفرا مشـوب 

نمودند تا آنکه قباد براى دفع سوفرا ، نامه به شاپور رازى(١)  

 

(١) دينورى شاپور رازى را از اوالد مهران بزرگ (مهران االکبر) مينويسد و ميگويد در 

بابل و خطرنيه عامل بــود صفحـه ٦٦ خطرنيـه باخـاى مضمـوم و طـاء مفتـوح و راى 

ساکن و نون مسکون ناحيه اى بوده است از نواحى بابل (معجــم البلـدان ) طـبرى 

مينويسد (جلد اول صفحه ٨٨٥ سابور الـرازى . . . الـذى هومـهران و کـان اصيـهبد 

ــالد بـايد همـان ايـران سـپهبد باشـد کـه در  البالد) نولد که مينويسد که اصيهبد الب

ــه صفحـه ١٣٩) سـيد ظـهير الديـن مرعشـى در  کتاب کارنامه ديده ميشود (نولد ک

تاريخ طبرستان و رويان و مازندران (در سنه ٨٨١ تأليف آن اتمام يافته ) مينويســد . 

ــاوه .  . . شاه (فيروز) در مداين نايبى بود سوفرا بن قارن بن سوفرا نام از فرزندان ک

ـــام را جــز  . . موبـدان و بـزرگـان ايـران او را اصفـهبد لقـب کردنـد و قبـل از آن ايـن ن

پادشاهان ننهادندى ، (صفحه ٣٢-٣٣ ) .  

 



 ٣٢

 

ــه  کـه بسـيار صـاحب قـوت و قـدرت بـود نوشـته ووى را بـه طيسـفون طلبيـد . او ب

طيسفون آمد و قباد وى را با نامه بفارس فرســتاد کـه دفـع سـوفراى را بتمـهيد يـا 

بزور بنمايدولى سوفراى بديدن نامه پادشاه خود به شخصه برضاى نفس قبول بند 

نموده و بحضور قباد آمد و کار شاپور باال گرفت (١) . ســوفراى پـس از آنکـه چنـدى 

در زندان بود بقتل رسيد و اين مسئله موجب هيجان عامه گرديد . برقباد شوريدند 

ــس  وى را خلع کردند و برادر کوچک وى جاماسب را به تخت نشاندند ، جاماسب پ

از رسيدن به حکومت قبادرا به حبس افکند و زرمهر پسر سوفرا را نگــهبان و حـافظ 

ــدان قبـاد  وى نمود ولى زرمهر قباد را از بند رهانيده و هر دو با پنج تن ديگر از معتم

ــواز  به خيال امان بردن به پادشاه هياطله از طيسفون فرار کردند.آنها در نزديکى اه

در دهکده اى (٢) يک هفته توقف نمودند و درآنجا قباد با دختر صاحبخانه اى که در 

آنجا منزل کرده بود عروسى کرد . (طبرى اسم اين دختر را دينوندوخت مينويســد) 

، سپس از آنجا بطرف هيتاليان (٣) روان شدند  

 

(١) ثعالبى در اين خصوص مينويسد که ادبار کارسوفرا و اقبال شــاپـور سـبب شـد 

ــور وزيـد (نفضـت ريـح سـوفرا و هيـت  که مردم ميگفتند باد سوفرا خوابيد و باد شاپ

ــر ايـن مسـئله را  ريح سابور) و اين معنى ضرب المثل شد. طبرى و دينورى هم ذک

مينمايند .  

ـــه عبارتســت از  (٢) دينـورى درخصـوص خـاک هياطلـه مينويسـد کـه خـاک هياطل

سخارستان و صغائيان (چغانيان و کابلستان و ممالک پشـت رودخانـه جيحـون کـه 

مجاور بلخ هستند صفحه ٦٠   .  

 

 



 ٣٣

 

و پس از چندى با ٤٠ هزار تن (١) لشگرى بطرف ايران برگشتند و همينکه قباد به 

دهکده مذکور رسيد و خبر از تازه عروس گرفت معلوم شد که وى پسرى آورده که 

ــد و لشـگر بطـرف مدايـن راه افتـاد ولـى  خسرو انوشيروان باشد . قباد با زن و فرزن

ــى خـود جاماسـب محـض جلـوگـيرى از خونريـزى از در  بزرگان و اعيان و موبدان حت

اطاعت در آمدند و قباد دوباره به تخت سلطنت نشست و براى پاداش زرمــهر اداره 

کارهاى سلطنتى را بدو سپرد و مشغول ساختن بالد و جنگ با روم شد که شرح 

آن خارج از موضــوع اسـت همينقـدر بـايد دانسـت کـه فردوسـى و ثعـالبى پـس از 

پرداختن ذکر وقايع فوق تازه شروع به ذکر ظهور مزدک ميکنند .  

ــه            روايت دوم اصًال فرار قباد را در مدت ٤ سال سلطنت بالش قرار ميدهد ک

بنابه همان روايت برادر قبـاد مـى باشـد (٢) و هـم در ايـن روايـت هيـچ اسـمى از 

هيتال و پادشاه هياطله در ميان نيست و صحبت از خاقان اســت و اشـاره بـه ايـن 

نکته از آن سبب است که ثعالبى هم در همان ذکر فــرار قبـاد صريحـًا مـى نويسـد 

که ملک هياطله غير از خاقان است و در جاى ديگر مى نويســد کـه قبـاد را خاقـان 

بزرگ کرده است و هم مينويسد که پادشاه هياطلـه بـه قبـاد گفـت کـه مـن مثـل 

ــاه نخواهـم داشـت . خالصـه بنابـه روايـت مذکـور ، طـبرى ،  خاقان ترا مدت زياد نگ

خاقان مدت چهارسال قباد را معطل گذاشت  

 

(١) ثعالبى ٢٠ هزار نفر مينويسد .  

ــب داده بـود بطـور يقيـن بـالش  (٢) بنا بشجره نسبى که نولدکه از ساسانيان ترتي

برادر فيروز و (هرمز سوم ) و عموى قباد بوده است (تاريخ ايرانيان . . . الخ صفحـه 

 . (٤٣٦

 



 ٣٤

 

تاقشون مطلوب را بوى داد و از اينقرار معلوم ميشود که التجاى قباد بـه خاقـان در 

موقع جلوس بالش بوده است . 

        (در سالى که در ٢٣ ژانويه ٤٨٤ ميــالدى شـروع ميشـد ) طـبرى ميگويـد در 

ــان دهکـده اى کـه زوجـه تـازه اش آنجـا بـود  موقعيکه قباد بنزديکى نيشابور در هم

ــد . در همـان موقـع خـبر وفـات بـالش هـم  رسيد و اولين بار طفل خود خسرو را دي

ــه قبـاد وقـت را بـه مسـامحه  رسيد (١) و هم وى گويد که خاقان در دادن قشون ب

مى گذراند لهذا قباد متوسل به زوجه وى گرديد و او را بازداشــت کـه وى را بجـاى 

پسر خود بداند و باين وسايل کم کم نـايل بمقصـود خـود گرديـد . يسـوع اسـتليت 

سابق و پروکوبيوس هم درخصوص قباد و پناه بردن وى به پادشـاه هيتاليـان بـاز از 

يک چنين تفصيلى سخن مى رانند . يعنى از اينکه قباد توسـط زن پادشـاه موفـق 

مى شود به اينکه قشونى از پادشــاه هيتاليـان بدسـت بيـاورد ولـى ايـن دو مـورخ 

اخـير ايـن واقعـه را در زمـانى مـى داننـد کـه قبـاداز سـلطنت مخلـوع و جاماســـب 

ــاد بـا دخـتر  برادرش به جاى وى منصوب شده بود ، بنا به روايت آنان در آن موقع قب

پادشاه هياطله عروسى نمود و مينويسند که مــادر ايـن دخـتر همانـا خواهـر خـود 

ــه در موقـع شکسـت خـوردن فـيروز از خوشـنواز پادشـاه  قباد و دختر فيروز است ک

هياطله اسير شده بود و خوشنواز او را در حرم خود داخل نموده و در موقع صلح با 

سوفرا پس نداده است .  

 

(١) سيد ظهير الدين مينويسد چون قبــاد بـه رى رسـيد وفـات بـالش بـه او رسـيد 

(صفحه ٣٣) . 

 

 



 ٣٥

 

طبرى مى نويســد : (خوشـنواز خواسـت بـا دخـتر فـيروز نزديکـى کنـد ولـى دخـتر 

دست نداد ) و هم اسم دختر را فيروز دخــت ) مـى نويسـد . نولدکـه در ايـن مـورد 

مينويسد که اين مسئله فيروز دخت به نزديکى بـا خوشـنواز رضـا نـداد از حقيقـت 

دور است و از مصنوعات غرور ايرانى است و االيسوع استليت که خود معاصر قباد 

بوده رسمًا مى نويسد که پادشاه هياطله دختر فيروز را در حرم خود وارد نمود و از 

او دخترى تولد يافت که چنانکـه مذکـور گرديـد بعدهـا زوجـه قبـاد شـد و خـود ايـن 

مسئله باز دليلى است بر اينکه پناه بردن قبــاد بـه پادشـاه هياطلـه مدتـها پـس از 

بالش و چند سالى پس از از جلوس خود قباد بوده است چون فيروز دخت در اوايل 

٤٨٤ ميالدى اسير شد و اگر در همان سال هم آبستن شــده باشـد محـال اسـت 

ــد اتفـاق افتـاد ( ٤٨٨ ميـالدى )  که دختر مولود وى تا وفات بالش که چهار سال بع

قابل آن باشد که بشوهر رود در صورتيکـه اگـر فـرار قبـاد را در سـال نـهم يـا دهـم 

سلطنت وى يعنى در سال ٤٩٦ يا ٤٩٧ ميـالدى قـرار دهيـم آن وقـت دخـتر فـيروز 

ممکن است يازده ، دوازده ساله و قابل عروسى باشد (١) و در اينصورت فرار قباد 

مستقيمًا مستند ميشود به همان مسئله ظهور مزدک و گرويدن قباد به وى . 

 

(١) مزاوجت با دختران صغير « باالتر از ده سال » در عهد ساســانيان هـم معمـول 

بوده و مــورخ چينـى وى شـواو (weishou) (٥ – ٥٧٢ ميـالدى ) در تـاريخ چينـى 

ــاين مسـئله اشـاره  خاندان سلطنتى وى (wei) در فصل ١٢ . با کمال تنفر خاطر ب

مى کند و هم در آنجا ذکرى از ايلچى فرستادن قباد به خاقان چين مى رود .  

 

 

 



 ٣٦

 

ولى رويهم رفته باز جاى شبهه اى باقى ميماند که شايد قبــاد در موقـع ديگـرى و 

ظاهرًا شايد در همان عهد بالش و پس از خالصــى از اسـيرى هيتاليـان بـه خاقـان 

پناه برده بوده است و مقصود از خاقان هــم ظـاهرًا بـايد خاقـان چيـن باشـد کـه در 

ــوده انـد و در عـهد انوشـيروان بـا هيتاليـان  عهد ساسانيان با ايران داراى روابطى ب

جنگيـده و آنـها را شکسـت سـخت داده بودنـد . فردوسـى در حـق خاقـان چنيـــن 

ميگويد :  

        که  از  نامـــــداران  با  فر  و  داد          بمردان جنگى و گــنج و نژاد  

        چو خاقان چين کس نبود از مهان         ز کسرى گذشته بگرد جهان  

        همه  تالب  رود  جيحون  ز  چين         بشاهى براو خــواندند آفرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٧

 

 

دومين جلوس قباد 

 

       پس از آنکه قباد دوباره به تاج و تخت رســيد ، دشـمنان عمـده خـود را قلـع و 

قمع کرد (١) ولى معلوم نيست که تا چه حدود در تقويت مذهــب مـزدک کوشـيده 

باشد . از قراين استنباط مى شود قباد از اين مسئله سرخورده بوده است و تغيير 

ــود در دوره دوم سـلطنت خويـش داد ، داللـت بـر  روشى هم که در رفتار و کردار خ

اين معنى مى کند مثًال طبرى ( و مسکويه از روى طبرى ) درباره قباد مى نويســد 

ــيزد و از خونريـزى اکـراه داشـت و بـا دشـمنان  : (وى زنديقى بود که از نيکى دم م

خود به همين مناسبت به مدارا رفتار مى کرد (٢) و گوشت نمى خورد و خونريزى 

ــهانگيرى منـع مـى نمـود (٣) .  را حالل نمى دانست و دينى داشت که وى را از ج

ثعالبى در اين زمينه مى نويسد : (قباد مردم بمناسبت  

 

(١) يسوع استليت فقره ٢٥ :  

(٢) طبرى صفحه ٨٨٨ جلد اول .  

(٣) طبرى صفحه ٨٨٩ جلد اول .  

 

 

 



 ٣٨

 

  سسـتى و ضعـف اراده اش « قبـاد برايزادريـش » مـى نـاميدند و وى را نفريــن و 

مسخره مى کردند (١) در صورتيکه همين قباد را مى بينيم که پس از آنکه دوبـاره 

به سلطنت مى رسد لشگر به ملک روم مى کشد ( از تابستان سال ٥٠٢ تا پائيز 

سال ٥٠٦ ميالدى ) و فتوحاتى مى کند و البته با نگاهداشتن عقايد ســابق راجـع 

ــدارا و صلـح طلبـى اقـدام بچنيـن جنگـى غريـب بنظـر مـى آيـد مخصوصـًا کـه  به م

فتوحات وى خود دليل بر اين است که لشگر و بزرگان بــا وى در آن قشـون کشـى 

همراه و متفق بوده اند و گمان نميرود که اگر قباد تابع دستور و اصــول ديـن مـزدک 

ــا وجـود ايـن معلـوم  مانده بود بزرگان و لشگريان با وى همراهى مى نمودند ولى ب

مى شود که قباد جلوگيرى هم از کار مزدک نمى نموده است چنانکه مذهب تــازه 

ــى شـود خيلـى از حکمرانـان  روز بروز برعده پيروان خود مى افزود و حتى معلوم م

اياالت هم تابع آن مذهب بوده اند و چندين مطلب را بر اين مسئله مى توان قرينــه 

قرارداد . يکى آنکه در تواريخ (٢) صريحًا مذکور است که پســر ارشـد قبـاد موسـوم 

به کيوس که برادر مهتر  

 

(١)« اخبـار ملـوک الفـرس و سـيرهم » البـى منصـور عبدالملـک بـن محمـــد ابــن 

اسماعيل الثعالبى (متوفى در سنه ٤٢٩) طبع پاريس ١٩٠٠ ميالدى صفحه ٥٩٦» 

ــه انـد ( تـاريخ  . حمزه اصفهانى هم مى نويسد که به قباد ( پريرا اين دش ) ميگفت

سنى ملوک الرض و النبياء – ص ٥٦) و ظــاهرًا ايـن همـان تصحيـف « بريزادريـش» 

است .  

(٢) شرح اين مطلب ذيًال بيان خواهد شد .  

 

 



 ٣٩

 

ــافت (١) بکلـى  انوشيروان باشد و در حدود ٥٢٨ ميالدى حکومت ايالت طبرستان ي

تابع و فرمانبردار مزدک بود و به اميد همراهى مزدکيها پس از وفات قبــاد خواسـت 

انوشيروان را از سلطنت محروم و خود پادشــاهى نمـايد (٢) و ديگـر اينکـه قبـاد در 

سنوات بين ٥٢٤ و ٥٢٨ ميالدى منذربن امروالقيس (منذرسوم ٣  ) پادشاه اخير را 

ــن حجـرآ  چون حاضر نشد قبول دين مزدک نمايد خلع و بجاى وى حارث بن عمر و ب

ــها قرائنـى  کل امرار کندى رانصب نمودکه قبول دين مزدک نموده بود (٤) و تمام اين

ــن مـزدک شـيوع کـاملى داشـته و شـيوع آن منحصـر بـه طبقـات  است بر اينکه دي

پست و فقير و تهى دست نبوده است . به هر حال محقق اسـت کـه تـا ٢٥سـال 

پس از جلوس ثانى قباد به تخــت سـلطنت؛ديـن مـزدک قـدرت و رونـق کـامل و روز 

ــه اواخـر سـال ٥٢٨ يـا اوايـل سـال ٥٢٩ ميـالدى  افزونى داشته ولى در آن تاريخ ک

ــه آن بـاز تـا مدتـى در  باشد مسئله کشتار و قلع و قمع مزدکيها اتفاق افتاد و دنبال

ميان بود . تمام مؤلفين عرب ، کشتار مزبور را در اوايل ســلطنت انوشـيروان يعنـى 

مثًال در اواخر  

 

(١) شرح تاريخ طبرستان و رويان و مازندران صفحه ٢٠١ .  

(٢) شرح تاريخ طبرستان و رويان و مازندران صفحه ٢٠٣  - ٢٠٤   

 -  Rothstein  (٣) شرح تاريخ ملوک لخمتيــه جـيره (آلمـانى ) تـأليف روتشـتين

صفحه ٧٥  - ٩٤  .  

ــن عـرب اسـت از  (٤) صحت اين مسئله باين شکل باآنکه متفق عليه اغلب مورخي

طرف نولدکه وروتشين  Rothstein بالتمام تصديق نشده است .  

 



 ٤٠

سنه ٥٣١ ميالدى و تا اوايل ٥٣٢ نوشــته انـد(جلـوس انوشـيروان درسـيزدهم مـاه 

ايلول(سپتامبر) ٥٣١ ميــالدى اسـت ) وتنـها فردوسـى اسـت کـه واقعـه مذکـور را 

ــه در دسـت اسـت  درهمان حيات قباد مى نويسد و از بعضى قراين تاريخى ديگر ک

ــاالال  معلوم مى شود که روايت فردوسى نزديک به يقين است مثًال روايتى را که م

و تئوفاسن مورخين سابق الذکر از قول تيموتئوس که خود ايرانى و شـاهد و نـاظر 

ــح ايـن مسـئله را  واقعه مذکور يعنى کشتار مزدکيها بوده ذکر مى نمايند بطور صري

مدلل مى دارد و روايت مذکور از اين قرار است مانويها ( پـيروان مذهـب مـانى (١) 

مى خواستند شاهزاده فتاسوارسان (٢) را که دست نشانده و تربيت شده آنان و 

بکلى تسليم آنها  

 

(١)مقصود همان مزدکيها هستند و اقتباس شده است .  

 (٢)  phathasursan و مقصـود از آن پشـخوار شـاه اسـت و ايـــن لقــب 

ــوس سـابق الذکـر پسـر قبـاد اسـت و ايـن لقـب بـه مناسـبت  شاهزاده کي

سلسله کوههاى (پشخوار) يا (پنشخوارگر) است که در زمـان ساسـانيان 

ــن اسـم نـاميده مـى شـده اسـت چنانکـه در کارنامـه اردشـير  هم به همي

بابکـان هـم ( فصـل چـهارم جملـه ١٤ از کارنامـــه اردشــير بابکــان ترجمــه 

انگليسى داراب ستورپشوتن سنجانا) به همان اسـم ثبـت شـده اسـت و 

اين کوه شعبه ايست از جبال « پارسن» قديم که در اوســتا بنـام (اوپـايرى 

سينا) مذکور است و همان «پانيشوارسيش» است که اســم آن در کتيبـه 

داريوش ديده مى شود (حاشيه ٩ صفحه ٢١ از ترجمه انگليسى «کارنامه 

ــوه» و  اردشير بابکان » و معنى آن چنين است «(در )» پشخوار (واقع ) «ک

اسـترابون جغرافـى نويـس يونـانى (٥٨ قبـل از ميـالد  تـا حـدود ٢٥ پـس از 

ميالد ) اين اسم پشــخوار را بسلسـله جبـال الـبرز مـى دهـد (مـارکوارث :  

ـــــارقى در                                                                        بقيــــه پ

صفحه بعد  



 ٤١

 

بود و پسر پادشاه قباد از دختر خودش زمبيکه بود به تخت بنشانند چون  

 

بقيه پاورقى از صفحه قبل  

« ايرانشهر » صفحه ١٣٠ حاشيه ١٢ ) پروکوپيوس مورخ سابق الذکر هم در موقــع 

صحبت از کيوس لقب وى پشتوار شاه را مى نويسد و مى گويد وى پسر قباد بود 

و مادر وى همان زنبيکه دختر قباد بوده است . 

   اين کلمه «پشخوار » يا «سيشتخوار » در کتابهاى مؤلفين شرقى نيز ديده مى 

شود چنانکه ابن خردادبه در کتاب (المسالک و الممالک ) خود در ضمن ملوکى که 

اردشير آنها را (شاه) ميناميده ذکر (بدشوارگر شــاه) را مـى نمـايد (صفحـه ١٧ ) و 

در شرح قسمت شمالى خطه ايران (جربى) مى نويسد و فيه طبرستان والرويــان 

. . . دجيالن و بدشوار جرد ملــک طبرسـتان و جيـالن و (بدشـوارجر) يسـمى جبـل 

ــيرونى هـم در (آثـار الباقيـه ) در موقـع ذکـر  جيالن خراسان (صفحه ١١٩ ابوريحان ب

(ملوک الجبال ) مى نويسد و اما االصل اآلخر و ملوک الجبــال الملقبـون باصفهديـه 

طبرستان . . . صفحه ٣٩ و همچنين سيد ظهير الدين در تاريخ طبرستان و رويــان و 

مازندران چندين بار اين کلمه را ذکر مى نمــايد و در موقـع شـرح طبرسـتان صفحـه 

١٩ مى نويسد طبرستان داخــل فرشـوادگـر آذربايجـان و گيـالن و طبرسـتان ورى و 

قومش مى باشد ، و براى اين کلمه ذکر چند معنى هم مى نمايد و در موقــع ذکـر 

کاوباره مى نويسد که خسرو انوشيروان (کاوباره ) را به انواع احترام . . . مخصوص 

ـــزود و طبرســتان در قديــم االيــام  خـود گردانيـده و فرجوارجـر شـاه در لقـب او بيف

فرشوادجر لقب بود (صفحه ٤٢ ) خالصه آنکه معنى اين کلمــه و امـالى صحيـح آن 

معلوم نبود تا آنکه استاد مارکوارث حل اين مشکل را بوجه وافــى نمـود چنانکـه در 

فوق مذکور گرديد .  



 ٤٢

 

مى ترسيدند پس از مرگ پادشاه ، موبدها که مذهب و عقايدشان فائق بود يکــى 

از پسران ديگر پادشاه را به تخت بنشانند . قباد هم در ظاهر به آنها روى موافقــت 

نشان داد و روزى را معين نمود . براى اينکه کيوس را به سلطنت نصب نمايد تمام 

مانوى ها را از مرد و زن و بچه جمع نمود و آنها را با رئيس مذهبيشان موســوم بـه 

ــه توسـط سـرباز هـا هـالک نمـود . ايـن واقعـه در  اندرزر (١) و ساير روحانيون آنها ب

حضور موبد موبدان موسوم بـه گلنازسـن (٢) و موبـدان ديگـر و اسـقف مسـيحيان 

ــه عمـل  موسوم به بازانس(٣) که با سمت طبيبى طرف اعتماد و احترام قباد بود ب

ــها بـه هالکـت رسـيدند . پـس از آن حکـم نمـود کـه هرمـانوى را  آمد و هزارها از آن

بدست بياورند بسوزانند و همچنين کتاب هاى آنها را به مسيحيان (٤) دادند .  

ــا         روايت فردوسى هم از اين حيث که در کار قلع و قمع مزدکيها بيشتر موبده

دخيل بوده اند خيلى با روايت مذکور در فوق موافق است جز اينکه فردوسى آمر و 

عامل عمده را در آن واقعه خسرو (انوشيروان)  

 

(١)  Indarzar  بنا بقول  Indarzaros بنـا بقـول تئوفـانس بـه فارسـى انـدرزگـر 

است چنانکه بالذرى (فتوح البلدان صفحه ٢٥١) اندرزسروابن جيش کتاب المغــارى 

اندرزعروطبرى اندرزغر مى نويسند که همان معرب اندرزگر اســت (نولدکـه صفحـه 

٤٦٢ حاشيه ٣ ) .  

  Golonazes (٢)

  Bazanes (٣)

(٤) اين جمله اخير را فقط ماالال ذکر مى کنند .  

 



 ٤٣

 

پسر قباد مى نويسد چنانکه شرح آن به تفصيل در شــاهنامه يـاد شـده و مختصـر 

آن از اين قرار است : پس از گرويدن قبادبه مزدک بر عده مزدکيــان روز بـروز افـزوده 

گشت بطوريکه از قدرت و عظمت موبدها خيلى کاسته شد ولى با اينهمه خســرو 

راضى بقبول آئين مزدک نمى شد و در مقــابل اصـرار پـدر بـه قبـول ديـن مـزدک در 

روزى که مزدک صدهزارتن از پيروان خود را براى نمايش دادن به قباد گرد آورده بود 

خسرو پنج ماه مهلت خواســت و بـه اطـراف مملکـت نـزد موبدهـاى مشـهور پيـک 

ــذارد  فرستاد و آنها را احضار نمود که با مزدک مباحثه نمايند ضمنًا با پدر خود قرار گ

که اگر مزدک در مباحثه مجاب و مغلوب شود؛ قباد مزدک و پيروان وى را به خسرو 

ــها بنمـايد ، خسـرو آن ٣٠٠٠ نفـر را در بـاغى کـه  وانهد که وى هر چه بخواهد با آن

ــانند درختـان در زميـن نشـاند بطـورى کـه  نزديک قصر سلطنتى بود برده و آنها را م

سرشان در زير خاک بوده و پاهايشان در هــوا . پـس از آن مـزدک را هـم بـدان بـاغ 

خوانـده و او را نگونسـار بـدارزده و تيربـــاران نمودنــد (١) در ايــن موقــع فردوســى 

ميگويد:  

         همى بود با شرم چندى قباد         ز نفرين مزدک همـى کرد ياد  

        بدرويـــش بخشيد  بسيار چيز            بر آتشکده خلعت افکند نيز  

 

(١) بايد دانست که ابن بطريق (نظم الجوهر جلـد اول صفحـه ٣٨٦) درسـت نظـير 

همين جزئيات را در ماده قلع و قمع مانوى هــا بتوسـط بـهرام اول ساسـانى(٢٧٣-

٢٧٥ پس از ميالد ) حکايت مى کند .  

 

 

 



 ٤٤

    زکسرا چنان شاد شد شهريار          که شاخش همه گوهر آورد بار  

    استاد « نولدکه » در موقع ذکر مضمون اين اشعار مى نويسد : (قباد چنـدى از 

روابط سابقه خود با مزدک شرمسار بود و از فرزنـد خـود خسـرو راضـى و خرسـند 

بوده است . ) ظاهرًا از اين اشــعار چنيـن تفسـيرى مفـهوم نمـى شـود مگـر آنکـه 

ــعار از آن  نسخه اى از طرف رجوع استاد مشاراليه بوده ؛باشاهنامه اى که اين اش

نقل شده مختلف باشد و يا آنکه (نفريـن يـاد کـردن ) بمعنـى نفريـن کـردن گرفتـه 

شده باشد و اال بر خالف سخن او چنين استنباط مى شود که قبـاد از کـرده خـود 

بيمناک و با نذر و نياز و صدقه مى خواسته روح مزدک را از خود شاد و راضــى کنـد 

و نام هاى هرمزد و مهرآذر موبد را که فردوسى نام مـى بـرد در حقيقـت اسـم دو 

موبد بوده که نام آنها در کتاب پهلوى موسـوم بـه (بـهمن يشـت ) هـم ديـده مـى 

ـــوم مــى شــود  شـود . (اورمـزد و آتورميـتز – آذرمـهر ) – و ايـن اسـم اخـير را معل

فردوسى به مناسبت وزن شعر چنانکه در شاهنامه خيلى ديده ميشود به « مــهر 

آذر» با تقديم مهر بر آذر تحريف کرده است .  

ــه ايـن شـرح مذکـور اسـت : « در        در کتاب(بهمن يشت )مضمونى به پهلوى ب

اين روزگار بدکردار در موقعى که مزدک ملعون پسر بامدات دشمن دين ظهور نمود 

و با مذهب خدائى بنــاى مخـالفت گذاشـت انوشـک روان خسـرو پسـر مـاهدات و 

شپوردات اورمزد پسر آتورمات را و دسـتورات را و سـپس اتورفـرا بـا پسـر اکيبـارا و 

آتورپات را نزد خويش  

 

 

 

 

 



 ٤٥

طلبيد (١) .  

چنانکه سابقًا بدان اشاره شد،مورخين عربى که کتــب آنهادردسـت اسـت عمومـًا 

ــرگ قبـاد و دراوايـل جلـوس خسـرو  بدون استثنامسئله قتل عام مزدکيهاراپس از م

مى نويسندولى ازروى قراينى کــه دردسـت اسـت ظاهرًابـايداين خطـا باشـدوقتل 

عام مذکور بيشتر از دو سـال و نيـم قبـل از جلـوس انوشـيروان واقـع شـده اسـت 

يعنى در اواخر سال ٥٢٨ يا اوايل ٥٢٩ ميالدى و جلوس انوشيروان بطور تحقيق در 

ــن  سيزدهم ايلول ماه و در ٥٣١ ميالدى صورت گرفته است ماالال واقعه مذکور را بي

زلزله انطاکيه و تاخت و تاز منذرابن امروالقيس ( از ملــوک حـيره ) در شـامات مـى 

ــبر) ٥٢٨ ميـالدى کـه تـاريخ زلزلـه انطاکيـه  نويسد يعنى بين ٢٩ تشرين ثانى (نوام

است و ماه رومى (مارس ) ٥٢٩ ميالدى که تاريخ هجوم منذر اســت بـر شـامات . 

خطاى مورخين عرب را بيشتر بايد مبنى بر آن دانست که انوشيروان از قرار معلوم 

ــًال نظـام الملـک در  در همان عهد پدر داراى قوت و قدرت زيادى بوده است حتى مث

سياست نامه مى نويسد « انوشيروان پدر را بنــد برنـهاد و بـزرگـان را بخوانـد و بـه 

ــن نکتـه الزم اسـت  حجت به پادشاهى بنشست » و در اين موقع اشاره به ذکر اي

که نظام الملک هم مثل فردوسى و بر خالف مورخين عرب وقعه قتل عام مزدکيها 

را در حيات قباد و وليعهدى خسرو انوشيروان مى نويسد ولى چون تفصيالتى ذکر 

مى کند که در شاهنامه فردوسى اصًال موجود نيست معلوم مى شود  

 

(١) نولد که صفحه ٤٦٤  

 

 

 

 



 ٤٦

که نظام الملک هم مأخذ مستقلى درخصوص مزدک در دســت داشـته اسـت کـه 

امروز معلوم و معروف نيست مثًال نظام الملک عده مزدکيـها را در روز قتـل ١٢٠٠٠ 

نفر مى نويسد و چنانکه گذشت مى نويسد که انوشيروان پس از آن واقعه پــدر را 

بند نهاد و خود را پادشاه خواند و مى نويسد موبدى را که نوشيروان از فارس براى 

مباحثه با مزدک طلبيد از شهر (کول ) (١)آمد و هکذا . . . در صورتيکه ايـن مطلـب 

يا در شاهنامه اصًال مذکور نيست و به طور ديگرى ذکر شده است .  

       در خصوص محل قتل عام مذکور بنا به قول مسـعودى و ابـن االثـير و ثعـالبى 

ــه نـهروان و جـازر (٢) در  بايد گفت اين محل همانا در نزديکى طيسفون بين رودخان

عـراق عـرب و در نواحـى جنوبـى بغـداد امـروز بـوده اسـت و هـم مورخيـن مذکـــور 

راعقيده آنست که در همان روز قتل عام خسرو لقب انوشيروان يافت کــه در اصـل 

(انوشک روان ) يعنى ( روان نامردنى )  

 

(١) کول بضم کاف و فتح واو قريه أى است در فارس  . . .  

(٢) جازر قريه اى بوده در نواحى نهروان و در نزديکى مداين ( معجم البلدان ) 

 (٣) مسعودى در مروج المذهب (جلد اول صفحه ١٣ ) ذکر اين تاريخ را مى نمـايد 

ــالک ) اليـن  و در اين خصوص رجوع شود بمقدمه فراتسوى کتاب (المسالک و المم

خرداد به صفحه ١٠ – ١٢  .  

 

  

 

 



 ٤٧

 

بوده و کم کم انوشيروان شده است . مسعودى معنى اين کلمه را (جديد الملک) 

و خود کلمه را مثل عموم مورخين عرب انوشيروان نوشته است .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٨

 

 

 

 

 

مقدمات قتل مزدکيها 

 

ــير و ثعـالبى درخصـوص مقدمـات قتـل عـام مزدکيـها تفصيـالت متقـارب       ابن االث

المضمونى مى نويسند که چون البته از روى يک مأخذ قديمترى است بـه ذکـر آن 

مختصرًا مى پردازيم. قبًال بايد دانســت کـه ثعـالبى صريحـًا در موقـع ذکـر تفصيـالت 

مزبور مى نويسد که اساس گفته هاى وى ابـن خـرداد بـه اسـت و مقصـود کتـاب 

تاريخى است از تأليفات ابن خرداد به که امروز از ميان رفته است و ظـاهرًا بـا ابـن 

االثير داراى يک مأخذ مشترک بوده اند . خالصه روايت مذکوربه قرار نوشته ثعالبى 

از اينقرار است که پس از مباحثه بين مزدک وموبدها؛ مزدک و پيروانش خشــمگين 

شده و خواستند در همانجا قباد و کسرى (انوشيروان ) را بقتل برســانند و هـر روز 

تحکم آنها زيادتر مى شد و قبادکارى از دستش بر نمى آمد و ســرانجام بـه بسـتر 

بيمارى افتاد و انوشيروان را وليعهد معين نمود و خـود پـس از ٤١ سـال سـلطنت( 

که سالهاى سلطنت جاماســف هـم جـزو آن محسـوب مـى شـود ) وفـات نمـود و 

انوشيروان شاه شد . ابن االثير مى نويسد که يکروز در حالتى که  

 

 



 ٤٩

 

 

مادر انوشيروان در آغوش قباد بود مزدک وارد شد و اين صحنه را ديد به قباد گفــت 

ــن گـذار کـه مـن هـم کـام خـود از او بگـيرم . قبـاد گفـت بگـير او را ولـى  که آنرا بم

ــرع و زارى نمـود و حتـى پـاى مـزدک را  انوشيروان فرياد و شيون برآورد و بسيار تض

بوسيد تا مزدک از مادر وى دست بداشت . اين وقعه را انوشيروان در دل گرفت تــا 

قباد بمرد و انوشيروان شاه شد . روزى از روزها که انوشيروان بارعام داده بود و در 

ــذر و مـزدک (١) نـيز حـاضر بودنـد .  آن مجلس از قرار روايت ثعالبى و ابن االثير ، من

انوشيروان گفت از خدا دو چيز مى خواستم (٢) يکى آنکه اين مـرد شـريف يعنـى 

منذر را دوباره پادشاه سازم و دوم آنکه اين زنديق ها را بکشم . مزدک گفت همــه 

مردم را نمى شود کشت . انوشيروان گفت: ((هان نا پاک زاده ! . . . ســوگنـد کـه 

بوى جورابت از وقتى که پايت را بوسيدم تا به امروز از دماغم نرفتــه اسـت)) (٣) و 

حکـم کـرد کـه او را بکشـند و وى را کشـته بـدار زدنـد . مزدکيـها بنـــاى طغيــان را 

گذاشتند و مشــغول زد و خـورد شـدند ولـى کـارى از پيـش نـبردند و قشـونى کـه 

مستعد حمله به آنها بود  

 

(١) ابن االثير منذر ابن ماءالسماء مى نويسد و اين بايد غلط باشد چه ماءالسـماء 

نه اسم پدر نه اسم مادر ابن منذر است ( منذرسوم) و ظــاهرًا لقـب شـخصى وى 

بوده است (تاريخ ملوک لخميه صفحه ٧٧ )  . 

(٢) ثعالبى مى نويسدسه چيز و اول آن سه چيز رسيدن به سلطنت بوده است .  

(٣) اين جمله اخير را ثعالبى ندارد .  

 

 



 ٥٠

 

مثل شيروان بر آنها تاخته و آنها را مثل خرمن رسيده درو کرد . خســرو انوشـيروان 

به خاص و عام حکم کرد که در کوه و دشـت همـه جـا مزدکيـان را بگـيرند و اسـير 

کنند و آنگاه اسرا را جمع کرد (١) بين جازر و نهروان (٢) و به عده ٨٠ هزار نفــر(٣) 

و در يک صبحگاهان زمين را از خون آنها آب داد (٤) .  

ــايد دانسـت کـه بـا           اين بود تاريخ مختصر ظهور مزدک و خاتمه کار او . ولى ب

کشته شدن مزدک و قتل عام پيروان وى کــه ظـاهرًا بکـرات واقـع شـد چـه قبـل از 

وفات و چه پس از وى و پس از جلوس انوشيروان ، پيروان مزدک يکباره از کوشش 

در راه اجرا و پيش بردن خياالت و عقايد خود دست برنداشتند چنانکه بعدها خرمه 

نا دختر قاده که بنابه روايت مشهور زن مزدک بوده است از مداين گريخته و در رى 

ظهور کرد و دين خرم دينى ايجاد کرد .  

        سنباده زردشتى معروف به فيروز اسپهبد نيز بـراى قصـاص خـون ابومسـلم 

ــه عباسـى منصـور کشـته شـد در همـان  خراسانى که در سنه ١٣٧ بدست خليف

سال  

 

(١) اين جمله تا اينجا فقط در ثعالبى هست . 

(٢) ابن االثير مى گويد : و از آنها کشت بين جازر و نهروان تا مداين انتهى .  

(٣) ابن االثير مى گويد صد هزار نفر و مورخين ديگر هر يک باختالف شـمارى مـى 

دهند .  

(٤) ابوالفداهم اين مطلب را بطور مختصر ذکر مى نمايد .  

 

 



 ٥١

 

با مزدکيها ى کوهستان و عراق همدست شد و با خليفه مدتى بجنگيــد و عـاقبت 

بدست ابوجعفر جهورابن مرار العجلى در بين همــدان ورى شکسـت يافتـه و بقـول 

طبرى (جلد ٣ صفحه ١٢٠ ) ٦٠ هزار کس از اتباع او کشته گرديد و خود او پـس از 

هفتاد روز از خروج خود ميان طبرستان و قومش کشته شد . در سنه ١٦٢ هجــرى 

خرم دينان باز در جرجان به ســرکردگـى عبدالقـهار نـامى طغيـان کردنـد و عمرابـن 

العالء طبرى آنها را پراکنده نمود. در عهد هارون الرشيد (١٧٠ – ١٩٣ )ديگر بار آنها 

در حوالى اصفهان بناى خودسرى گذاشتند و عبداهللا مبارک ايشــان را قلـع و قمـع 

نمود (١) پس از خروج بابک (٢) خرمى کــه خـود اول از پـيروان جـاويدان بـن سـهل 

ــود کـه روح جـاويدان در بـدن او  رئيس مذهب جاودانيه بود و پس از وفات او ادعا نم

حلـول کـرده اسـت . در ســـنه ٢٠١ در عــهد خالفــت المعتصــم (٢١٨ – ٢٢٧ ) در 

ـــاى جنــگ را  آذربايجـان خـروج و شـهر بـذ(٣) را مرکـز خـود قـرار داد و بـا خليفـه بن

ــرف خرمدينـان روى بـه  گذاشت و چنانکه شرح آن در تواريخ مسطور است از هر ط

ـــهان در آن موقــع  او آوردنـد . نظـام الملـک مـى نويسـد کـه رئيـس خرمدينـان اصف

موسوم به على مزدک (٤) وى به آذربايجان  

 

(١) سياست نامه متن فارسى فصل ٤٤ .  

(٢) اسم حقيقى وى پاپک است و بابک معرب آنست . 

(٣) بذ بلوکى بوده بين آذربايجان و اران نزديک رودخانه ارس (معجم البلدان ) .  

(٤) طبرى هم در موقع فرار بابک سخن از يک على ابن مزدکان نامى  

                                                                      بقيه پاورقى در صفحه بعد  

 



 ٥٢

 

رفته و ببابک خرمى پيوست و از اطراف هم خرم دينان روى بـه بـابک نـهادند و بـه 

عدد سى و پنج هزار در شهرستانه ميان کوهستان (عراق عجــم ) جمـع شـدند و 

با قشون المعتصم باهللا بجنگيدند اما از او شکست خوردند و عده اى از آنها مجددًا 

ــاتح بـود. سـه  به اصفهان برگشتند ولى بابک دست از جنگ بر نداشت و همواره ف

ــاوس ) را بـه جنـگ  سال بعد از آن واقعه در سنه ٢٢١ المعتصم افشين (خيدزبن ک

او فرستاد و قريب دو سال زد و خورد آنها  طول کشيد . عاقبت افشــين بـه خدعـه 

«بذ» را در ٢٢ رمضان سنه ٢٢٢ گرفتـه و بـه بـابک دسـت يـافت و او را بـه سـامرا 

فرستاد (٢٧ صفر٢٢٣) . المعتصم با آنکه نامه بخشش به بابک سـپرده بـود وى را 

ــاز تـا حـدود سـنه ٣٠٠ بـا قشـون  به بدترين اشکال به قتل رسانيد (١) خرمدينان ب

مسلمانان مشغول زد و خورد بودند ولى باالخره بکلى پراکنـده شـدند. شـرح ايـن 

واقعه به تفصيل در کتب تواريخ مسطور است . در اينجا فقط به اشاره بدان قناعت 

رفت و ايکاش که از جوانان دانشمند ايرانى يکى در صدد جمع و احياى تاريخ بابک 

ــان روح ملـى ايرانيـان را  خرمى و سوابق و عواقب کار او ( که در حقيقت حکم طغي

در زير بار تسلط اعراب داشت ) بر مى آمد و اين گوى افتخار را از ميان مى ربود .  

 

بقيه پاورقى از صفحه قبل  

ميراند (جلد ٣ صفحه ١٢٣٢) و معلوم است که صحيح آن علــى ابـن مـزدک اسـت 

ــوت اسـت کـه در ايـران معمـول بـوده ، چنانکـه  چون خودالف و نون آن الف و نون اب

گذشت . 

(١) طبرى مى نويسد که بابک در مدت بيســت سـال سـلطنت خـود صـدوپنجـاه و 

پنج هزار و پانصد نفر را به قتل رسانيده بود .  

 



 ٥٣

 

ــنه ٥٦٢)  تبصره – (در کتاب االنساب ) ابوسعيد عبدالکريم سمعانى (متوفى در س

اصل مزدک را از ايل خبيص کرمان مى نويسد و مى گويــد کـه بعضـى اصـل او را از 

فسا نوشته اند .  

 

                                         پايان 

تهيه شده براى سايت: 

 http://farsibooksonline.blogspot.com
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