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  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

  1ددكتر غالمرضا برهمن

  

  چكيده 

و سمت تا كنون ، با وجود كتاب ها و مقاله هاي متعدد و در همان حال نا كافيي كه از ديدگاه ها 
گيري هاي مختلف فكري در خصوص آيين و جنبش مزدكي توسط مورخان و نويسندگان ايراني ، 

 به تحرير در آمده است ، از جملة مسائل مربوط به اين جنبش – قديم و جديد –مسلمان و خارجي 
اين در .  طبقاتي آن است –اهميت پايگاه اجتماعي  كه چندان مورد بررسي قرار نگرفته ، مسئلة پر

. باره ، نه در منابع قديم و نه در تحقيقات جديد ، توصيف و تحليل درخوري صورت نگرفته است 
چند ،  مسئلة مهم مذكور را مورد كاوش قرار  اين ضرورت ، نگارنده را بر آن داشت ، ضمن مباحثي

. ر بكوشند دهد ، بدان اميد كه با اين فتح باب ، پژوهندگان ديگر نيز در تعميق بيشتر بحث مذكو
اي ارجمند ، بر اين فرضيه استوار است كه در  ، تحليل حاضر ، برخالف نظر پژوهندهباري ، به ايجاز

هاي تهي  ، بلكه تمامي طبقات و گروه) يا دهقانان كم مايه ( خيزش فراگير مزدكي نه تنها برزگران 
  . اند  دست جامعه ـ چه روستايي و چه شهري ـ شركت داشته

خسرو اول مزدكي ، پايگاه اجتماعي جنبش ، قباد ، ) جنبش (  ساسانيان ،قيام :دي واژگان كلي
  ) . انوشيروان(

                                                 
  استاديار رشتة تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرري. 1
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34  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

   طرح مسئله) الف 

 سده از واقعة پر اهميت جنبش مزدكي در 15با كمال تأسف ، با وجود گذشت حدود 
اواسط دورة ساسانيان و به طور مشخص در زمان حكومت دو تن از پادشاهان مقتدر 

  ـ م579 تا 531 و 531 تا 488ـ وان  يعني قباد و خسرو اول انوشير–سلسله اين 
، هنوز جنبه هاي اساسي و  ) 323و  2/447 : 1377 پژوهش دانشگاه كيمبريج ،(

بي مانند و يا كم نظير ، در تعيين كنندة مختلفي از آن بر آمد اجتماعي و دوران ساز 
 ،        جنبش مذكوروب گران قدرتمند سرك. م و تيرگي فرو مانده است ابهاغبار 
گونه كه عامالن اصلي خيزش مزدكي را به شدت قتل عام نمودند ، طبعاً اجازه همان 

ندادند حتي سطري نوشته از خود معتقدان و طرفداران آن براي نسل هاي بعد به جا 
كيان جسته و گريخته مطالب و اطالعات باقي مانده در باب آيين مزدكي و مزد. بماند

نيز تقريباً به طور كامل به دست و يا بنا به خواست و تعبير مخالفان و دشمنان اين 
  . آمد   فكري و ديني به رشتة نگارش در–جريان تهديد گر اجتماعي 

هاي اخير در صدد بررسي  پژوهشگران جديد خارجي و داخلي هم كه در طي سده
 كنون فرصت نيافته اند برخي از و شناسايي چند و چون اين جنبش بر آمده اند ، تا

 ؛زواياي مبهم آن را به خوبي و درستي بكاوند و در معرض داوري ديگران قرار دهند 
 طبقاتي شركت جويندگان در –كه از جملة اين موارد ، مسئلة مهم پايگاه اجتماعي 

نهضت مزدكي است كه پژوهندة مقالة حاضر به قدر وسع علمي و آگاهي خود از 
رة مورد نظر ، كوشيده است ، ضمن مباحثي چند ، روشنايي الزم بر آن تاريخ دو

بيفكند ، تا راه براي پژوهندگان  ديگر قدري گشوده گردد ؛ و بدين گونه ، اين جنبة 
مهم جنبش مزدكي مورد تجزيه و تحليل سزاوار قرار گيرد و ماهيت آن به خوبي 

   .مشخص شود
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35  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

  تحليل و تبيين مسئله ) ب

  رخان داخلي و خارجي قديم ديدگاه مو .1

 چه ايراني و مسلمان و چه غير آنان –اكثر قريب به اتفاق نويسندگان و مورخان قديم 
 با بغض ، دشمني و كينة زايد الوصفي به مزدك و عقايد خاص وي – خارجي ها –

بر خورد كرده و پيروان او را به بد ترين وجه ممكن مورد ناسزا گويي و لعن و نفرين 
داده و ايشان را افراد و مردماني بي سروپا ، اراذل و اوباش ، پست و فرومايه ، قرار 

به چند نمونه از  در اين قسمت به عنوان سند. حيله گر و شيطان صفت ، خوانده اند 
  : كنيم  چنين موضع گيري هايي اشاره مي

 شيخ المورخين ، محمد بن جرير طبري ، در تاريخ معروفش ، در فصل مربوط به
پادشاهي خسرو اول انوشيروان ، دربارة مزدك و آموزه ها و پيروان وي ، اين گونه 

چون پادشاهي به خسرو استوار شد ، آيين مردي دو روي را ، « : اظهار نظر مي كند 
. نام داشت ، از ميان برداشت ] خرگ [ كه از مردم پسا بود و زراذشت پسر خرگان 

و مردم در اين بدعت از او پيروي ] زردشتي [ اين آيين بدعتي بود در كيش مجوس 
از كساني كه مردم را به اين آيين همي خواندند ، يكي بود . كردند و كار او باال گرفت 

           به نام مزدك پسر بامداذ ، از كارهايي كه او مردم را به آن » مذريه « از مردم 
[ مردم بايد در دست همگان ] نان ز [ ةاين بود كه خواسته و خانواد... وا مي داشت ، 

با اين روش ، او مردم طبقات پايين را بر ضد طبقات ... باشد ] به صورت اشتراكي 
باال بر انگيخت ، و از اين روي ، گوهر پست با گوهر باال بياميخت و راه براي غاصبان 

 شهوت كارن توانستند به دنبال و ستمكاران باز شد تا غصب كنند و ستم رانند و زنا
  خود بروند و بر زنان پاك خويي كه پيش از آن ، كس در ايشان طمع نمي بست ، 

  ) .185- 184 : 1378كه ،  نولد( » دست يابند 
در منابع قديم ، يكي از ويژگي هاي پرداختن به مزدكيان ، بدين سان بوده كه 

يت اجتماعي و معموال از آنان به طور كلي ياد شده است و تقريبا هيچ گاه دربارة موقع
 روستايي ، كشاورز ، طبقاتي و شغل و حرفة مزدكيان به گونة مشخص ، كه مثالً
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36  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

 يا صنعت گر و غيره ، بوده اند يا نه ، به روو يا شهري ، پيشه ) برزيگر ( قان ده
صراحت سخني به ميان نيامده است ، چنان كه همان طبري در جاي ديگري از كتاب 

ي كه از طبقات پايين بودند ، اين فرصت را غنيمت مردم« : خود ، آورده است 
   ) . 171همان ، ( » شمردند و بر مزدك و ياران او گرد آمدند 

پس چون « : ديگر مورخ معروف قديم ، بلعمي ايراني ، نيز در اين باره مي گويد 
به سوي او بيرون آمد نام او قباد بگذشت ، مردي ] پادشاهي [ ده سال از ملك 

و دعوي پيغامبري كردي و ايشان را هيچ شريعتي نو ننهاد ، مگر همان ... مژدك
و مادر و دختر را به زني كردن و ] ستايش آتش [ شريعت مغي و آتش پرستيدن 

خداي اين جهان ميان خلق : و گفت ... حالل داشتن ، مگر آنكه نكاح از زن بيفكند 
داد ، ايدون بايد كه به زن و نهاد و كس را كم و بيش ن] برابر ، به تساوي [ راست 

توانست كه گويد مر آن را كه خواسته راست باشيد ، و هر كه را خواسته بود ، ن
را ] گران [ ، ندهم ؛ و اين سخن بي كاران و درويشان و جوانان و سپاه و غوغا نيست

؛ كه قضاوتي  ) 673-672 : 1383بلعمي ، ( »  ...خوش آمد و همه متابع او شدند 
  .  متعادل تر و تاحدودي منصفانه  به نظر مي رسد نسبتاَ

گرانه به مزدكيان از قلم ي از خصمانه ترين حمله هاي پرخاش مي توان گفت يك
مزدك پسر « : ثعالبي نيشابوري در تاريخش برون تراويده است ، آنجا كه مي نويسد 

ر پاك و در بامداد ، اهريمني بود آدمي روي ، به صورت زيبا و سيرت زشت ، به ظاه
درون ناپاك ، شيرين زبان و تلخ كار ، به ترفند خود را به قباد رسانيد و او را با سخن 
آميخته با دروغ فريب داد و با داستان هاي نادرست جادو كرد و دام جهل و غرور 

ثعالبي ، ( » پيش راهش بگسترد تا بر او دست يافت و او را در اختيار خود گرفت 
1368 :386   . (   

فقيران و « : هم او ، سپس دربارة پايگاه اجتماعي نهضت مزدكي ، چنين مي گويد 
: ؛ و سپس مي افزايد  ) 387: همان ( » فرومايگان و غوغاگران به مزدك روي آوردند 
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37  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

آنان به خانة كسان مي ريختند ، به مال و حرم آنان چيره مي شدند و كس را توان « 
 كه هيچ كس مالك خانه و مال كسان خود نبود و باز داشت شان نبود ، و چنان شد

   ) . 388: همان ( » كار به جايي رسيد كه فرزند خود را نمي شناختند 
قديم نيز دربارة مزدكيان و ) خارجي ( طرز تلقي نويسندگان و مورخان بيگانه 

، ) بيزانسي ( ها نيست ، چنان كه مثال پروكوپ قيصري  پايگاه شان بهتر از خودي
به نقل از كريستنسن ( » مردمان طبقة پست « ت كنندگان در جنبش مزدكي را شرك

انقالبي « و » فتنة مزدكي « خطاب كرده ، و خيرش مزدكي را  ) 117 : 1374: سن 
   .خوانده است  ) 359 : 1367به نقل از كريستين سن ، ( » مشئوم 

  داوري مورخان داخلي و خارجي جديد  .2

  در كتاب هاي قديم به حدي بوده كه بر مورخ بدگويي در خصوص مزدكيان
برجسته اي مانند كريستين سن دانماركي نيز ، كه بهترين آثار خود را در طي سال ها 
عمر گران بهاي خويش به بررسي و تحليل تاريخ ساسانيان اختصاص داده ، تأثير سوء 

پست مردم ازبسياري طبقات ... « : به جا نهاده است ، زيرا او نيز از جمله نوشته است 
شمارة خود گستاخ شدند و خشونت آغاز كردند ، همه جا بر ضد اشراف طغيان 

سركشان به كاخ هاي توانگران درون رفتند ، خواستة آنان به يغما بردند ، زنان . كردند 
ايشان ربودند و در بعضي جاها امالك را تصرف كردند ، و اين مسئله سبب ويراني 

» الحت و زراعت اطالعي نداشتند صرف كنندگان از اصول فامالك شد ، زيرا ت
  ) . 126: كريستنسن سن ، همان (

البته ، در بسياري از موارد ، محققان داخلي و خارجي جديد تا حدودي از مزدكيان 
     اعادة حيثيت كرده و كمابيش نشان داده اند كه عقايد مزدكي ، به ويژه در ميان 

 ) . 102 : 1375مهرداد بهار ، ( ال شهرها ، ريشه دوانده بود تهي دستان روستا و محتم
به گونه اي كه همان كريستين سن نيز در جايي ديگر از كتابش ، در دفاع از افكار 

به سهولت مي توان فهميد كه چگونه دشمنان ، آيين « : واعمال مزدكيان مي نويسد 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

38  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

في كرده اند ؛ در صورتي كه مزدك را توأم با فسق و فجور و ميل به شهوت راني معر
و مزدك با يك ] خوركان [ زرتشت ... باطن اين طريقت طالب زهد و تقوا بوده است 

را به افكار اخالقي و بشر دوستي ، اصالحات اجتماعي را دست به كار شدند ؛ ايشان 
، خون ريزي و كشتن را منع مي كردندمي دانستند ؛ نه فقط اجراي اعمال نيك موظف 

دانستند و براي مهمان نوازي واجب مي دانستند كه  ر گونه تزاحم را بد ميبلكه ه
با دشمنان ... ميزبان هيچ چيز را از مهمان ، از هر ملت و قوم كه باشد ، دريغ ننمايند 

   ). 112-111: كريستنسن ، همان ( » بايد با رفق و مدارا رفتار كرد 
سان نسبتا منصف گذشته است ، كه اين طرز تلقي ، متكي بر نوشته هاي تاريخ نوي

ذكر نمود ، ) ق . قرن چهارم ه ( يك نمونة آن را مي توان مطهر بن طاهر مقدسي 
: آنجا كه در بيان احوال خرميه ، به عنوان فرقه يا شعبه اي از مزدكيه ، چنين مي نگارد 

ند موقعي كه علم طغيان بر افرازاز ريختن خون به دقت خودداري مي كنند ، جز « 
بسيار به نظافت و طهارت مقيدند و ميل دارند كه به وسيلة ماليمت و نكوكاري ... و

مقدسي (» با مردم ديگر در آميزند، اشتراك زنان را با رضايت خود آنان جايز مي دانند 
، 1374 :3/28-29(  .  

  فرضية تحليل جنبش بر اساس پايگاه صرف روستايي  .3
 بررسي و تحليلي كه در اين باره توسط محققي ترين تا كنون ، برجسته ترين و مهم

نامدار صورت گرفته ، مبتني بر اين فرضيه بوده كه جنبش مذكور منحصرا پايگاه و 
     .  داشته است –) به معناي متداول آن (  يا به اصطالح دهقاني –منشاءِ روستايي 

، كه در منابع بر اساس بررسي ذكر شده در باال ، در حقيقت ، شعار اصلي مزدكيان 
و زن از آن ياد شده است ، ) مال ( نويسندگان مختلف به صورت اشتراك در خواسته 

ي ديرينة روستاييان داشته ، كه به سبب قدمت در اساطير ايراني  ها ريشه درخواست
 بر خالف معمول ، به –هم باز تاب يافته ، به گونه اي كه از يك ديدگاه ، ضحاك 

 به اين متهم گرديده كه –بي و عليه طبقات ارتجاعي زمان خود عنوان يك عنصر انقال

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

39  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

  از  ) . 98: 1375مهرداد بهار ، ( طرفدار تقسيم زن و مال بين همگان بوده است 
 اموال بوده ، همين رو ، مسئلة اساسي جنبش مزدكي ، همان تقسيم زمين وبرابري در

    ستايي مي رسيم كه از قديم ترين يابي كنيم ، به جوامع اشتراكي روكه اگر آن را ريشه 
: همان ( زمان ها تا عصر مغول هم به حياتش ادامه داده و سپس از بين رفته است 

99.(  
در توضيح مطلب فوق و در پيوندش با جامعة : اين پژوهنده سپس مي افزايد 

ز از همان آغا ساساني ، همان گونه كه قبال بيان شد ، ساسانيان بر خالف اشكانيان ،
در صدد ايجاد دولتي واحد و متمركز بر آمدند و در نيل به اين هدف خود نيز تا 

از جمله . آنان به روش هاي مختلف پي گير اين قضيه بودند . حدودي توفيق يافتند 
صي متمركز بود ، از كوشيدند قدرت خاندان هاي محلي را كه هر يك در ناحية خا

از اين . نان را در سرتاسر كشور پراكنده ساختند به همين سبب ، امالك آ. ميان بردارند
رو ، طبقة اشرافي ايران ، ديگر قادر نبودند در مناطق روستايي به سكونت خود ادامه 

مهرداد بهار ، ( ها آمدند و در آنجا سكونت گزيدند  بنابر اين ، به شهر. دهند 
،  محل صرف مي شدا آن زمان در هماندر نتيجه ، ثروت روستاها كه ت ) . 1373:238

به شهر ها منتقل گرديد ، و همين امر ، يكي از علل فقر رو به تزايد روستاها در دورة 
يعني ثروتمند شدن هر چه بيشتر شهرها ، فقر بيشتر روستاها را در پي . ساساني بود 

آورد ؛ و سر انجام قيام روستاييان عصر ساساني به شكل جنبش مزدكيان نمود آشكار 
  . يافت 

 يعني انتقال خاندان هاي فئودالي پيشين به –از سوي ديگر ، در طي روند مذكور 
 و حق دخالت كردند  رؤساي آنان در دستگاه حكومت مركزي ساساني نفوذ–شهر ها 

بيشتري به دست آوردند ، و همان گونه كه در منابع تاريخي هم آمده ، جز در اوايل 
 در ادامة اين روند ، –بابكان و شاپور اول  دورة اردشير –شكل گيري سلسلة ساساني 

جناح به هم پيوستة نجباي درجة اول و موبدان بزرگ ، بر شاه و دربار تسلط فوق 
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40  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

العاده پيدا كرد و اين سلطه و مبارزة دروني تا مقطع حكومت قباد اول ادامه يافت ؛ تا 
 بهترين وسيله آنكه پادشاه مذكور بهره برداري از جنبش خود به خودي مزدكيان را 

به منظور تضعيف گروه رقيب خود تشخيص داد و در نهايت نيز در بر آوردن اين 
هدف خويش هم موفق شد ؛ مخصوصاً كه در ادامه ، توسط ولي عهدش خسرو اول ، 

هاي اشراف مالك و روحاني مخالف را در  هم مزدكيان را سركوب نمود ، و هم گروه
دين سان ، شاهنشاهي ساساني در زمان خسرو اول موضع فرمان برداري نشانيد ؛ و ب

 : 1387برهمند ، مهر ( انوشيروان به اوج اقتدار و تمركز مجدد خويش نايل گرديد 
   ) . 97 – 5/61فصل 

همچنين ، از زمان اشكانيان به بعد ، ودر طول دورة ساسانيان ، روز به روز عامل 
د ، كه ذاتا با پديدة عدم تمركز تازه اي در تاريخ ايران رو به رشد و گسترش نها

منظور از آن ، پديدة رونق و توسعة .  اقتصادي در تضاد و تقابل جدي بود –سياسي 
تجارت است كه به سبب گشوده شدن باب تبادل كاالها و اجناس گونه گون بين 

 برقرار – چين و هند از يك سو ، و روم از سوي ديگر ـشرق و غرب عالم قديم 
 پيوستگي بازرگاني و خريد و فروش جهاني ، خود در ايجاد و گرديد و همين

شكوفايي شهرها و مراكز تجارتي در ايران و در نتيجه ، روند تمركز و يكپارچگي 
  .)240 - 239 : 1373بهار ، ( ا نمود  نقش چشمگيري ايف، جامعة ساساني

مان اقتصاد به عالوه ، از ديد محقق مورد نظر ، اين بدان معنا بود كه به مرور ز
 در عصر ساساني ، به طور عمده بر كاالهاي تجاري عبوري شهرهاي ايران ، مخصوصاَ

وخارجي ، و نه توليد و صدور محصوالت صنعتي و زراعتي داخلي ، ) ترانزيتي ( 
 يعني ايران ساساني به تدريج مركز تجارت غير توليدي و . متكي و وابسته شد 

 ، بيشتر جنگ هاي رخ داده بين دو سلسلة اشكانيان به همين دليل. واسطه اي گرديد 
و ساسانيان ، با اقوام و دولت هاي دور و يا نزديك شرقي و غربي در پيوند مستقيم 

  . با مسئلة تجارت و تسلط  بر راه هاي بازرگاني جهاني به وقوع مي پيوست 
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41  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

لنهرين دود ارمنستان و يا بين ادر شمال غربي و غرب كشور ، اين راه ها از ح
، و جنگ هاي ايران و روم يا بيزانس نيز در همين دو  گذشت مي) ميان دو رود (

در شمال شرقي ايران هم غالب نبردها با اقوام و حكومت هاي . ناحيه متمركز بود 
و خراسان و گرگان و ) آمودريا ( در حدود جيحون ـ و عمدتا بيابان گردان ـمختلف 

 ق دادو ستد به شمار  كه باز هم مسير گذشتن طرماوراءالنهر صورت مي پذيرفت ،
   ).229 -238،  همان(مي آمد 

، همچون دورة پيشين ، در طي عصر ساساني هم از ) آبي ( راه تجارت دريايي 
هم چيني ها و هم روميان يا بيزانسي ها ، بارها . اهميت فراواني بر خوردار بود 

ني ، و چه از راه آبي اقيانوس ها و كوشيدند ، چه در طريق خشكي و كاروان رو زمي
درياها و رودخانه هاي مجاور ، با يكديگر ارتباط مستقيم بازرگاني برقرار سازند و با 
حذف ايران از زنجيره و چرخة تجارت پر سود بين المللي ، بيش از پيش بر منافع 

 اين ميدان نيز خود بيفزايند ؛ اما در اين راه غالبا ناكام ماندند ؛ و بدين سان ، پيروز
 كه در اين عرصه گوي سبقت از ، همواره ساسانيان بودند ؛ مخصوصا خسرو اول

   ) . 498 -495: 1364 ؛ زرين كوب ، 88و  87: 1384بهار ، ( همگنان خود ربود 
غير از مسئلة تجارت جهاني ، مي توان افزود ، عامل ديگري كه پي گيري روند 

انيان قرار داد ، حمله هاي بي امان و تقريبا تمركز طلبي را در دستور كار ساس
ز سوي شرق و غرب و شمال كشور هميشگي دشمنان مختلف خارجي ، به ويژه ا

، كه ايجاد دولتي مقتدر و قويا متمركز را به منظور حفظ و حراست از مردم بود
استقرار يافته در محدودة نجد ايران و منافع حياتي ايشان ، ضرورتي گريز ناپذير 

  . نمود  يم
بدين گونه ، حاصل برداشت بررسي مورد نظر آن است كه در نتيجة چنين علل و 
 عواملي ، سر انجام روستاها رو به ورشكستگي نهادند ؛ در حالي كه شهرها ظاهراَ

ورشكستة ايراني زمان ) دهقانان ( از اين رو ، روستاييان . توسعه و رونق پيدا كردند 
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42  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

تنها شركت كنندگان در جنبش مزدكي دانست و ايشان را حكومت قباد اول را بايد 
 ـ نهايتا ، نويسندة مذكور، بر آمد سياسي. طبقاتي آن به شمار آورد  ـپايگاه اجتماعي 

 اجتماعي مزدكيان را تنها منحصر به طبقة واحد برزيگران فقير روستاها مي داند و
 سازد ؛ تا آنجا كه دست ديگر گروه ها و طبقات تهي دست شهري را از آن  مجزا مي

به علت روي آوردن اشراف مالك به شهر ها و رشد سطح ... « : آخر مي گويد 
          طبقة . مصرف در شهرها است كه ثروت روستاها را به خود جذب مي كند 

آيد تا جايي كه داستان معروف كفشگري  وران به وجود مي جمعيت و پر ثروت پيشهپر
ين برابر مخارجي را كه شاه در جنگ ايران و روم احتياج هست كه حاضر است چند

دارد ، بپردازد تا در مقابل به پسر او افتخار عضويت در قشر دبيران را بدهند كه البته 
به هر حال ، با وجود اين كه پيشه وران و بازرگانان از حقوق سياسي . شاه نمي پذيرد 

ت از آنها مي كند ، در تمام دورة محروم هستند ، ولي به علت حمايت وسيعي كه دول
ساساني نمي بينيم كه شهرها بر ضد سيستم موجود ، قيام خاصي كنند و در قيام 
مزدكي هم ما خبري از اغتشاش و عصياني در شهرهاي ايران نداريم و اين قيامي كه 

   ) . 240 : 1373بهار ، ( در دورة ساسانيان در مي گيرد ، روستايي است 
ن استنباط از چنان جنبش عظيمي كامال يكجانبه و غير واقعي نيست ، حال ، آيا اي

  و تعمق بيشتر به عالوة بررسي هاي دقيق تر ديگر ، آن را تأييد مي كند ؟ 

  طرح فرضيه اي ديگر در تحليل پايگاه جنبش مزدكي .4

از ديد نگارنده ، تحليل فوق ، بنا به داليل متعددي كه در سطور زير در باب برخي از 
نها به اختصار سخن به ميان خواهد آمد ، مبتني بر بررسي تمامي ابعاد و زواياي آ

اي يك سويه منتهي  مختلف  جامعة آن روزگار ساساني نيست ، و الجرم به فرضيه
  . شده است 

بر خالف استنباط اخذ شده ، نمي توان به هيچ وجه منكر نقش طبقات و ) الف 
پيشه وران و «  تنها اين استدالل شد كه گروه هاي فرو دست شهري ، بر پاية
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43  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

بازرگانان با وجود محروميت از حقوق سياسي، به علت حمايت وسيع دولت از آنها 
در تمام دورة ساساني بر ضد سيستم موجود قيام خاصي نكرده اند و در قيام مزدكي 

؛ زيرا ) همان جا ( » هم خبري از اغتشاش و عصياني در شهر هاي ايران نداريم 
 بدون ـاصوال رشد و افزايش ثروت در هر جامعه اي ، طبقاتي شدن بيشتر آن را هم 

در پي خواهد داشت ؛ و بر اين اساس ، پيشه وران و بازرگانان ورشكستة ـ  ترديد
مضافا اينكه در . شهري را نيز بايد در جزو فعاالن جنبش مزدكي به حساب آورد 

  . رت نيز از رونق مي افتد هنگامة جنگ و بحران شديد اجتماعي ، تجا
به عالوه ، نمي توان در آن روزگار اقتصاد شهر و روستا را كامال منفك و ) ب

چنان كه بر پاية منابع و  ) . 67 : 1367سلطان زاده ، ( متمايز از همديگر فرض كرد 
پژوهش هاي انجام گرفته ، بيشتر شهر هاي پيش از اسالم و پس از آن در ايران ، از 

 به عنوان جايگاه و محل سكونت – و ساختار همبسته اي از قبيل كهن دژ عناصر
 به مثابه زيستگاه –، شارستان  ) 67 -66: همان  ( –پادشاه ، حكام و درباريان 

، سواد يا حومه يا  ) 67: همان ( –ديوانيان ، اشراف ، سپاهيان و گاه صنعت گران 
 كه –، ميدان  ) 68: همان  ( – وران  به منظور بودباش كشاورزان و گاه پيشه–ربض 

 براي خريد و –، بازار  ) 70 -69همان ،  ( – سياسي بود –بيشتر فضايي اداري 
روستاها و فضاهاي مزبور ، از « ، تشكيل    مي شد و  ) 71:همان  ( –فروش كاالها 

نظر كار كردي و فضايي چنان در ارتباط با فضاي ، شهر بود كه گاهي احداث و 
همان گونه  ) . 68: همان ( » مان دهي آن همراه با بناي شهر صورت مي پذيرفت ساز

   ) : 234 -7/233 : 1386فردوسي ، ( كه فردوسي نيز در اين خصوص سروده است 

  گرد اندرش روستا ساختندبه          چن  از  شهر يكسر بپـرداخـتند
  دارد وهم ميوه  زمـين بـرومن   ر             سوي  كـشـتزابياراست  بر هر 

  زگـيالن و از هر ك آزرده بود وفچ آورده بود                  گـروگان كه از كـ
  همه شارستان جاي بيگانه كردد                 از اين هر يكي را يكي خانه كر

  چـوتـنها بد  از  كارگر يار دادداد                 وزان هـر يـكي را يـكي كار 
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44  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

  يكي آنك پيمودفرسنگ و مرز            دگر كـشت ورز      يكي پيشه كار و
  زيردست فراز و دگريـكي سر ست                چه بازارگان و چه يزدان پـر

 اجتماعي جامعة قديم ايران و تقسيم آن به –افزون بر اين ، ساختار اقتصادي 
 شبانان و بازرگانان وطبقات جنگيان ، روحانيان ، كشاورزان و صنعت گران 

، ) ديوانيان (  كه در دورة ساساني با اضافه شدن طبقة جديد دبيران –) دامداران(
 در شهر به صورت بخش هاي سه – ) 15: 1385احمد تفضلي ، ( چهار طبقه گرديد 

گانه ، منعكس شد ؛ به گونه اي كه در بخش ونديداد اوستا ، در وصف شهري كه 
شكل ه شده بود ، آمده است كه فضايي مربع احداث آن بر عهدة جمشيد شاه گذاشت

ازاي يك ميدان اسب باشد ؛ و سپس آن را به سه  ربسازد كه طول هر ضلع آن به د
در بخش اول نه محله ، در بخش وسط شش محله ،و در بخش . بخش تقسيم كند 

 ، 30بند / 2 بخش  :1382رايشلت ، اوستا ، ونديداد ، ( سوم سه محله بنا نمايد 
گران و بازرگانان ، كه جزو   در اينجا مالحظه  مي شود كه كشاورزان و صنعت.)245

طبقة سوم جامعة ساساني بوده و از قديم ترين ايام در بخش سوم شهرها يا همان 
 يعني جنگيان و –اند ، از دو طبقة شهري ديگر  سكونت داشته) سواد يا ربض ( حومه 

 آن گونه كه ممكن است تصور شود ، جدا – )ديوانيان ( روحانيان و نيز سپس دبيران 
 مانند روزگار ما –به عبارت روشن تر ، زيستگاه كشاورزان . و كامال متمايز نبوده اند 

       صرفا در روستاها و دهات دور از شهرها قرار نداشته ؛ يعني مشكل روستا ، –
قرار مي داده به گونه اي ، زندگي شهري و ديگر طبقات آن را نيز تحت تأثير خود 

  . است 
از اين گذشته ، در اين امر هم نمي توان شك روا داشت كه بخش قابل ) ج

 – يا همان ورشكستگان مورد اشارة پژوهندة ياد شده –توجهي از فقراي روستايي 
ناگزير براي ادامة زندگي خود به شهر ها مهاجرت كردند و به طور عمده در سواد يا 

 ، شاه طبرستان ، كه به نامة تنسر به گشنسپچنان كه در . حومة آنها سكونت گزيدند 
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45  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

گفتة صاحب نظران تاريخ ساسانيان غالب مطالبش حاصل زمان خسرو انوشيروان و 
چون فساد بسيار شد ، ... « : متأثر از وقايع جنبش مزدكي است ، از جمله آمده است 

 ميان بر خاست ، و مردم از طاعت دين و عقل و سلطان بيرون شدند ، و حساب از
چون بر اين روزگار ... و ... ، ملك جز به خون ريختن باديد نيايدآبروي اين چنين  

طمع ظاهر شد، ادب از ما بر خاست ، نزديكتر به ما دشمن شد ، و آنكه تبع ما بود ، 
متبوعي در سر گرفت ، و آنكه خادم بود ، مخدومي ، عامه همچون ديو كه از بند 

هاي بد  ا فرو گذاشتند ، وبه شهر ها به دزدي و فتنه و عياري و شغلبگشايند ، كاره
اند ، و زنان بر  پراگنده شده ، تا بدان رسيد كه بندگان بر خداوندگاران دلير شده

الزم است در پيوند با مطلب  ) . 60-59: 1354 ، نامة تنسر ( »...شوهران فرمانفرماي ، 
به « ، از بند رها شده » همچون ديو  « كه »  عامه«ذكر شده ، از خود بپرسيم ، آن 

روان و پراگنده گشته ، بجز همان »  به دزدي و فتنه و عياري و شغل هاي بد هاشهر
  روستاييان ساقط شده از حد اقل مال و دارايي پيشين خود بوده اند ؟ 

و از اين رو ، به تبع مسائل فوق ، كامال منطقي است كه بپذيريم همة پيشه وران ) د
 -صنعت گران و حتي بازرگانان شهري ، در وضعيت مرفه و مناسب مالي و اقتصادي 

مضافا آنكه ، بنا به . برده اند   به سر نمي–آن چنان كه مورد نظر پژوهندة مذكور است 
محروميت از حقوق « گفتة خود وي ، اين اقشار به اصطالح مرفه ، دست كم به علت 

مي توانستند از حكومت ساساني رضايت كامل داشته ن) بهار ، همان جا ( » سياسي 
 مانند – گر چه نه به تنهايي و به صورت مستقل –باشند و در زمان و شرايط مقتضي 

همان سان . هنگامة خيزش توده اي مزدكيان ، هيچ عكس العملي از خود نشان ندهند 
 پاياني اشعار كه بانگ اعتراض و ناخشنودي آن كفشگر موزه فروش نوعي نيز از ابيات

/ 7: فردوسي ، همان ( حكيم طوس ، با وجود گذشت قرن ها ، باز به گوش مي رسد 
437- 438 ( :  
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46  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

  پردرد و غم گشت  كفشگر  دل         درم  برگشت و شد  با  هفرستاد
  بارگاه ست از  جرس خاخروش         غمي شد ز گفتار شاه شب آمد 

 توصيف وقايع مربوط به اين جنبش اصوال ، آن گونه كه از منابع و فضاي كلي) ه
 دست كم در مراحل اولية آن ـ از شهر ها آغاز –نمايان مي شود ، جنبش مزدكي 

گشت و در ادامه به روستاها كشيده شد ، و نجبا و موبدان بزرگ نيز عمدتا در شهر ها 
غارت اموال و . مي بردند ، تمدني ، سياسي و اقتصادي به سر و مراكز مهم فرهنگي 

بودن زنان و دختران بزرگان و اربابان نيز نخست در شهر ها به وقوع پيوست و ر
  . سپس به تقسيم اراضي روستاها منجر شد 

از اين رو ، به احتمال زياد ، اصناف پيشه ور و صنعت گر و بازرگان هم به رهبري 
رؤساي خود در قيام مزدكي نقشي عمده داشته و چه بسا فرماندهي شورش را نيز 

           ده دار بوده ، و روستاييان تحت ستم نيز به واقع زير نظر آنان به جنبش عه
) افزارمندان(دست ورزان «  نشان داده است كه برخي تحقيقات ديگر نيز . در آمده اند

مشتمل بر كفشگران و بافندگان بودند و وضع شان رضايت بخش نبود و از هر گونه 
 نيست كه در همة شورش ها و قيام هاي ساساني در تصادفي. پيشرفتي محروم بودند 

همچنين ، معلوم  ) . 31 : 1359خسروي ، ( اند  شهر ها ، اينان شركت مستقيم داشته
مزدك با بهره برداري از ناخرسندي مردم ، به اعتراض از امتيازات « شده است كه 

ماعي بسنده نكرد ، وي تنها به فرضية برابري اجت. فراوان بزرگان و روحانيان پرداخت 
خواست انديشه هاي مساوات خواهانة خود را  بلكه چون مرد كار و عمل بود ، مي

] تمامي [ روستاييان ، پيشه وران و روي هم رفته ] در نتيجه . [ جامة عمل بپوشاند 
] به همين سبب . [ تهي دستان با خشنودي تعاليم او را پذيرفتند و به او گرويدند 

اه كيمبريج ، گپژوهش دانش(ناميده شد ] »عدليه « يا[  » دادگري« ش جنبش او ، جنب
-156/ 1 : 1369 ؛ مسكويه رازي ، 221ـ 220: 1374 ؛ ابن بلخي ، 478 ، 3/2: همان 

157 . (   
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47  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

در منابع نيز آمده است كه پس از خلع خسرو پرويز ، هنگامي كه سربازان محافظ 
ـ او را ) م   . 629) ( شيرويه ( د دوم  قبا–گماشته شده از سوي پسر و جانشينش 

پوشيده همراه خود مي بردند ، كفشگري اتفاقا او را شناخت و با پرتاب كردن قالب 
البته ، سربازان او را به علت اين توهين ، با . كفشي ضربه اي محكم بر او وارد نمود 

   ) . 383: نولدكه ، طبري ، همان ( شمشير كشتند 
رئت مي توان گفت كه تهي دستان شهري ، به لحاظ توسعة شهر به ج« بنابراين ، 

گرايي ، به نيروي انقالبي عظيمي در دورة قباد تبديل شدند و توانستند سهم اساسي 
منشاءِ اجتماعي اين تهي دستان شهري از برزگران و . در جنبش مزدكيان داشته باشند 

» ه شهر ها مهاجرت كرده بودند روستا نشينان تهي دستي بود كه براي پيدا كردن كار ب
   ) .33-32: خسروي ، همان ( 

بينيم كه شهر ها بر ضد سيستم  در تمام دورة ساساني نمي« در پاسخ اين مسئله كه 
موجود ، قيام خاصي كنند و در قيام مزدكي هم ما خبري از اغتشاش ، قيام و عصياني 

 الزم به ياد آوري است كه اساسا ؛) بهار ، همان جا ( » ...در شهر هاي ايران نداريم 
چنين استنباطي بسيار شتابزده به نظر مي رسد ، بدان سبب كه اوال ، دشمنان پيروز و 
قدرتمند اين ميدان ، همان گونه كه به كشتار عام مزدكيان پرداختند ، الجرم همة آثار 

 فراوان به مختصر ثانيا ، هر گاه با تامل . و اخبار اين واقعه را نيز طبعا نابود كردند 
داده هاي تاريخي نگاشته شده توسط همان دشمنان ، نگريسته شود ، جسته و 

من باب نمونه ، موارد زير را بايد ياد . مي توان به دست آورد » دم خروسي « گريخته 
  : آور شد 

اني كه صالح عالم را ضابط نبود ليكن چون مردم در روزگار فساد و سلط...  «  •
 قباد اول پدر انوشيروان است كه در مرحلة نخست حكومت خود ، به ظاهرا منظور[

افتادند ، به چيز هايي طمع بستند كه حق ايشان نبود ، آداب ضايع ] مزدك پيوست 
] بدون حراس و انديشه [ كردند ، و سنت فرو گذاشته و راي رها كرده ، و به اقتحام 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

48  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

آشكارا شده ، يكي بر ديگري حمله مي  سردرراه ها نهاده كه پايان آن پيدا نبود ، تغلب
حجاب حفاظ و ادب ... ، و آدمي صورتان ديو صفت و دد سيرت شدند ...برد ، 

مرتفع شد ، قومي پديد آمدند ، نه متحلي به شرف هنر و عمل ، و نه ضياع موروث ، 
و نه غم حسب و نسب ، و نه حرفت و صنعت ، فارغ از همه انديشه ، خالي از هر 

، تكاذيب و افتراء] ادن ، پراكندن خبر د[ مستعد براي غمازي و شريري و انهاءِ پيشه ، 
:  ، همان نامة تنسر( » ... و از آن تعيش ساخته ، و به جمال حال رسيده ، و مال يافته 

پردازد كه در حقيقت به فرمان   ، سپس به شرح اصالحاتي مينامة تنسرنويسنده . )58
  .  نظر وي صورت گرفت خسرو اول انوشيروان و زير

حكيم شاهنامة بجز مورد كفشگر ، كه در سطور باال اشاره اي به آن شد ، در 
 فردوسي ، در آنجا كه به معرفي چهار طبقة اجتماعي منسوب به زمان جمشيد شاه 

 يا نا خرسندي و »روان پر انديشه « و  طغيان و» سركشي «مي پردازد ، آشكارا ، از 
دست ( گران ، يعني صنعت » هو تخشان «  حاكم ابر طبقةمترصد واكنش در بر

كند و بدين وسيله ، خشم و آمادگي همارة ايشان را براي قيام و  ، ياد مي) ورزان
: 1378رضا زاده ملك ، ( ان مي دهد شورش در برابر فرادستان ستم پيشه به خوبي نش

   : ) 41 / 1- 2-3 : 1373 ، بر اساس چاپ مسكو ، شاهنامة فردوسي ؛ 41

  همان دست ورزان ابا سر كشي         خوشي چهارم كه خوانند  اهتو  
  بود روانشان هميشه پر انديشه         نان كار شان پيشه  بود كجا  همگ

چه پيش از اين ، براي نماياندن گوشه اي از ناخشنودي پيشه وران زمان گر  •
وضوع پرتاب ساساني و آمادگي ايشان براي اعتراض و شورش عليه حكومت ، به م

، اشاره كرديم ، اما الزم است كه در  فش توسط كفشگر به سوي خسرو پرويزقالب ك
مردمان « : اينجا گزارش واقعه را به طور دقيق تر از زبان شيرين بلعمي مورخ بشنويم 

دو ملك در يك : گفتند ] شيرويه [ گرد آمدند و به ] ... در واقع اشراف و بزرگان [ 
بكش و اگر نه ملك به وي باز دهيم تا ] خسرو پرويز را [  تو او را كوشك روا نبود ،
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49  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

شيرويه ، پرويز را ... شيرويه تافته شد ، سه روز امان خواست . او خود تو را بكشد 
يكي جامه به سر اندر كشيد و بر اسبي نشاند و سرهنگي را با پانصد مرد بر وي موكل 

خانة سرهنگي نام او ماه اسفند بريد ، او را همچنين سر پوشيده به : كرد و گفت 
اندر راه به دكان كفشگري رسيدند ، آن كفشگر . پرويز را سر پوشيده بيرون بردند 

بدو انداخت ، ] قالب كفشي [ و دشنام داد بر او و كالبدي . دانست كه او پرويز است 
 كه بر تو كه باشي! اي كم از سگ : آن سرهنگ بازگشت و گفت ] و [ بر سر او آمد 

 ؛  شمشير زد و سر كفشگر به دور انداخت ؛ملوك دست درازي كني ، و كالبد اندازي 
   ) . 799: 1383بلعمي ، ( »...پرويز را ببردند 

افسانه يا اسطورة معروف كاوة آهنگر ، و نام و شخصيت و چگونگي خيزش  •
ستين  حكيم طوس ، بنابر بررسي هايي كه كريشاهنامةوي عليه ضحاك ماردوش در 

سن دانماركي بر پاية منابع اوستايي ، متون پهلوي ساساني و كتاب هاي تاريخ عربي و 
فارسي سده هاي نخست اسالمي ، به انجام رسانده ، در دورة پس از حكومت پارتيان 

 ساخته و پرداخته شده – يعني زمان فرمان روايي پادشاهان ساساني –) اشكانيان ( 
  .  پهلوي بر مي گردد خداي نامكعروف  و اصل آن به كتاب م؛است 

بنا به نظر مورخ نام برده ، پيش از آن در هيچ منبعي از شخصيتي به نام كاوة آهنگر 
 سخني به ميان نيامده است – به نام ضحاك –و شورش او بر ضد پادشاهي ستمگر 

      اگر چه در ارزش و اهميت اين پژوهش  ) . 61 – 21 : 1384كريستن سن ، (
 متأسفانه ، نمي توان پاسخ دو پرسش ضروري را از خالل ؛توان ترديد نمود ي نم

  : بررسي مذكور به دست آورد 
  چرا چنين افسانه و اسطوره اي در زمان ساسانيان به وجود آمده است ؟  .1
  چرا شورش مذكور به رهبري آهنگري انجام گرفته است ؟  .2

حتمال زياد ، در عصر ساسانيان به ا: پاسخ نگارنده جز اين نمي تواند باشد كه 
قت منجر به شورش و قيام يا قيام هايي گران عليه حكومت و  نارضايي صنعتبوده كه
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50  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

زيرا ، بدون ترديد ، يكي از علل و عوامل اصلي در شكل گيري افسانه ها . شده است 
، پيوند رهنگي ، ادبي و هنري در هر جامعهو اسطوره ها و شخصيت هاي خاص ف

از جمله افسانه ها و ( تنگاتنگي است كه ميان  اين گونه پديدارهاي فكري ناگزير و 
به .  اقتصادي و سياسي آن جامعه وجود دارد -با زمينه هاي اجتماعي) اسطوره ها 

هاي پيوستة صنعت گران زمان ساسانيان بوده كه موجبات  بيان روشن تر ، خيزش
  . ست پيدايي چنين اسطوره و شخصيتي را  فراهم كرده ا

 بجز موارد اندكي كه به سختي ازالبه الي –در اكثر قريب به اتفاق منابع قديم ) و 
 چنان كه قبال به مناسبت ديگري مطرح گرديد، از –برخي كتاب ها به دست آمد 

شركت كنندگان در قيام مزدكيان ، با الفاظ كلي ، كه اساسا موقعيت طبقاتي مشخص و 
 از قبيل مردم ، مردم پست ، غاصبان و ؛د شده است معيني را نشان نمي دهند ، يا

ستمگران ،زنا كاران ، مردمي از طبقات پايين ، بي كاران ، درويشان ، جوانان ، سپاه ، 
غوغا ، غوغاگران ، فقيران ، فرومايگان ، مردم طبقة پست ، طبقات پست مردم ، اتباع 

ان و متصرفان و معروفان ، او لعنهم اهللا ، طبقات سپاهي و رعيت ، اعيان و سپاهي
. )ه هاي نخست اسالمي تقريبا كلية منابع عربي و فارسي سد: ك . ر( زنديقان و غيره 

مفهوم ديگر مطلب فوق اين است كه در هيچ منبعي كه نگارنده به دقت از نظر 
به معناي ( گذرانيد ، به طور مشخص ، از مثال روستاييان ، برزگران و يا دهقانان 

حال ، اين پرسش . سخني به ميان نيامده است )  فقير بي زمين و كم زمين كشاورزان
آيا مشكل خاص يا منعي در اين مورد وجود داشته كه نويسندگان يا : مطرح مي شود 

 اگر واقعا جنبش مزدكي صرفا و منحصرا از پايگاه روستايي يا دهقاني –مورخان قديم 
 يعني روستاييان يا برزگران يا –آنان  نتوانند مشخصا از –صرف بر خوردار بوده 

گر اين حقيقت نيست  و آيا همين خصوصيت به درستي بيان!  نام ببرند ؟ –دهقانان 
كه جنبش مذكور همة طبقات و گروه هاي ستم كش ، تهي دست و تحت سلطة 
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51  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

و صنعت گران و )  فقير كشاورزان( شهري و روستايي ، و از جمله دهقانان 
  ز در بر مي گرفته است ؟ ، را نيبازرگانان

فراتر از اين ، جنبش مزدكي چنان گسترده و ژرف بود كه تقريبا بجز طبقات و 
گروه هاي حاكم و فوقاني ، يعني باالترين اشراف زمين دار و روحاني و رؤساي 

خود . درجة اول ديواني يا بزرگان ، ديگر طبقات و گروه هاي جامعه را شامل مي شد 
 مانند سياوش ارتشتاران ساالر – و برخي از نجباي طرفدار او –اول  قباد –شاهنشاه 

 پادشاه حدود طبرستان –) كيوس (  و يكي از برادران خسرو به نام كاوس –
 كه به عنوان نمونه ، ابن بلخي در ؛و كساني ديگر هم به آن پيوستند ) پتشخوارگر (

طرفدار » عروفان و سرهنگان اعيان و سپاهيان و متصرفان و م« كتابش ، از جمله به 
   ) . 229-228 : 1374ابن بلخي ، ( مزدك اشاره كرده است 

 آن گونه كه در برخي از منابع مخالف و دشمن او بازتابي –آراي مزدك نيز ) ز 
كم رنگ يافته ، به صورتي نيست كه تنها به طبقه يا گروه معيني مانند كشاورزان فقير ، 

  به عالوه ، در جزو مخالفان مزدكيان نيز . امل نگردد محدود باشد و ديگران را ش
هيچ گاه از طبقات يا گروه هاي مياني جامعه ، همچون صنعت گران و يا بازرگانان ، 

در همه جا جبهة مشترك دشمنان مزدكيان را اشراف و موبدان و . ذكري نشده است 
     خسرو انوشيروان بزرگان تشكيل مي دادند كه به مخالفت با قباد و به حمايت از

ظاهر شد و خود كواذ به آن گرويد و ) كواذ ( دين مزدك در زمان قباد « . بر خاستند 
از سوي [ ، و طبقات باال ] از يك سو [ بدين ترتيب آشفتگي بزرگي در ميان مردم 

بزرگان و نجبا و اشراف و روحانيان بر حال خود بيمناك شدند و . ، پيدا شد ]ديگر 
 ) . 110: 1386زرياب خويي ،  ( »... به خلع كواذ از سلطنت منجر شد اين امر 

 زيرا ظاهرا ؛مزدكيان به حمايت از كيوس يا كاوس ، پسر بزرگتر كواذ بر خاستند «
و بزرگان و روحانيان جانب خسرو اشراف . كيوس به دين مزدك در آمده بود 

آيين اشتراك در اموال و امالك را مزدك « ) . همان جا ( » ... را گرفتند ) انوشيروان (

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

52  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

به گفتة او ، چون مردم . تبليغ كرده و در مورد زنان نيز قائل به اشتراك بوده است 
همه برابر از پدر و مادر زاييده شده اند ، پس بايد به طور برابر از  مواهب طبيعت 

 -111 همان ،( » بهره مند شوند و در بهره مندي يكي را رجحاني بر ديگري نباشد 
112 . (   

   ) : 57 – 45 : 1377باال زاده ، ( بنا به سروده سخن سراي طوس ، مزدك 

   بودبـرابـر  او  بـا   دسـت  تـهي         ود   بـ هـمي گـفت هـر كـو تـوانگر 
  ودپـ  درويشار و تـ تـوانـگر بـود         ود بـر فز كـسي  بـاشد  كـه  نـبايد 

  استتهي دست  كس باتوانگريكي          ست ي ابخشيدنـ زن و خانه و چـيز 
  بـودفرين  نـ  منش ز و    يـزدان  ز         دين بود آن كس كه او جز بر اينهر

  كـودكـير  اگـ  بـودند ،  مـرداگر                   يـكي   درويـش بـا او بـبد هـر كـه 
  ن خردابـ سـخـن بد زان  فرومانده          بدان و دادي  چيز  بستدي  اين  از 

  د شا بــود   او گـفـتار به  گيتي  ز          قباد شـد  او  دين  در  بشنيد   چو 
  د بوش  خويـ نانش از كوشـش وگر         بود  آن كس كه درويش  شد او  به 
  و ا  كـين كـسي  جـستن  نـيارست         ن او ديـ شـد  تـازه  جهان  گرد   به

  داشت كه  سپردي به درويش چيزي           ز تنگي  نگاشت سر همي   توانگر 

علل و عوامل اصلي ايجاد جنبش مزدكي هم مي تواند در رهنموني پژوهنده ) ح 
در پاسخ . به شناخت پايگاه و اهميت فراگيرنده و همگاني جنبش ، تعيين كننده باشد 

كه چرا اين آيين به سرعت انتشار يافت ، به گونه اي كه خود شاهنشاه « اين پرسش 
واداشت ، مسئله را بايد در وضع آشفته و ] هر چند موقتا [ ز به پيروي از خود را ني

شكست هاي موهن ايران از : نابسامان ايران در اواخر قرن پنجم ميالدي جستجو نمود 
و خشك سالي [ هياطله ، ضعف قدرت مركزي ، و مخصوصا قحطي هاي زمان پيروز 

وجب فقر و گرسنگي در سرتاسر ايران م] هاي پي در پي ، به علت نباريدن باران 
 ، مالكان بزرگ در اين دورة قحطي و شاهنامهچنان كه به گفتة فردوسي در . شده بود 

  :) همان جا (» گرسنگي در انبار هاي غالت را به روي مردم بسته بودند 
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53  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

  مـهـان     مـيان   و كـهان  مـيان      هان ز خشكي خورش تنگ شد در ج
   نديد  به ايران كسي برف و باران      د نــا پـديـ ـر شـد اب هـوا  روي  ز 

  همي هر كسي آب و نان كرد ياد       اد كـيقـبـ در   بـر   جــهان   مـهان 
  بـه امـيد راه   را  شـما  نـمـايـد        كه شاه مزدك  گفت  چنين  بديشان 

  قباد  ش پـي ز  بـيامـد   خـرامان        داد    بوس زمين مزدك   بشنيد  چو
 كه گندم بود در نهفت جايي  كه        گفت انـبـوه  بـه  شد  او  درگاه  به 

بهر بيابيد يـكايـك ا تـ بـدان       دهيد  آن  به  تاراج  در  كوي و شهر 
بنه  از  شـدند  گندم   بـه تاراج         گرسنه بد   كه   كس   هر   دويدند 

  شاد    نبـودند   ندم دانه   يك  ز      باد قـ   آن  چـه   شهري   انبار   چه 

قدرت شاهنشاه را ) كارن و مهران ( اختالف و نفاق ميان خاندان هاي بزرگ « 
 اين بي عدالتي رنج       ةمزدك كه از مشاهد... بسيار محدود و ضعيف ساخته بود 

 ، هاي بزرگ و اختالف ايشان ، چون ديد كواذ نيز از قدرت فوق العادة خاندانمي برد 
او را به مسلك اشتراكي راهنمايي كرد و ... و نيز از قدرت روحانيان بيمناك است 

شاهنشاه براي ضعيف كردن قدرت اشراف و روحانيان و راضي نگاه داشتن عامة مردم 
  ).114: زرياب خويي ، همان(» تن به راهنمايي او داد 

ه و گونه اي  شكست از هياطل- بديهي است كه علل و عوامل ياد شده در باال
اقتدار و دخالت نامحدود نجباي بزرگ و  ،ضعف قدرت مركزي  وابستگي به آنان ،

مخصوصا خشك سالي و قحطي هاي  موبدان درجة اول و بزرگان در امور مملكتي ،
بلكه ديگر طبقات  ، طوالني مدت زمان فيروز و قباد ،نه تنها طبقة كشاورز و روستايي

 را نيز – از جمله به ويژه پيشه وران و بازرگانان –ري هاي فرودين جوامع شه و گروه
از اين رو ، نمي توان پايگاه جنبش مورد  .در معرض تهديد و نابودي قرار داده بود 

  . منحصر نمود –بحث را تنها به يك طبقه ـ كشاورزان فقير روستايي 
ا اجتماعي كشورم–دست آخر اينكه ، به عنوان يك و يژگي تاريخ سياسي  )ط 

ها كه جسته و گريخته از آن اطالعاتي اندك به ثبت رسيده  ترين زمان ايران،از قديم
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54  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

است ؛به عنوان نمونه قيام گئوماتاي مغ ،تا تازه ترين خيزش هاي اجتماعي در عصر 
هيچ گاه تحوالت عمدة –از جمله انقالب مشروطيت و انقالب اسالمي  –حاضر 

ا ، منحصر و محدود به يك طبقه و گروه اجتماعي رخ داده در سرزمين م –سياسي 
. و خلقي و فراگير داشته است) تيك دموكرا(خاص نبوده ،بلكه همواره ماهيت مردمي 

 –اين ويژگي هم بدون ترديد به ساختار خاص اجتماعي ايران و سرشت حكومت آن 
هاي   بر مي گردد ؛ بدين معني كه در حقيقت ،كلية طبقات و گروه–خودكامگي مطلق 

 جتماعي ، از پايين ترين تا مياني ، و گاه حتي عناصري از بين طبقات باال را نيز در ا
گرفته ؛ و به همين سبب ، در زمان مقتضي ،خيزش هاي فراگير و گستردة مردمي را بر

  . موجب مي شده است 
 -  محدود به طبقة واحد–بدين گونه ، نبايد جنبش مزدكي را نيز صرفا طبقاتي 

چنين به نظر مي رسد كه اين برداشت از نوعي .  ارزيابي نمود –ير كشاورزان فق
ديدگاه مشخص نشأت گرفته از تحليل جوامع پيشرفتة اروپاي غربي و يا مسالك به 

متأثر بوده ، كه ) مخصوصا نوع روسي آن(شرقي ) ماده گرايانة (اصطالح ماترياليستي 
حش آن با نمونه هاي ياد شده ، در باب جامعة ايران ، بدون توجه به تفاوت هاي فا

 ، ناموفق بودن اين نظريه ها در عمل. حتي به قديم ترين ادوارش ، تسري يافته است 
  .بارها نادرست بودن آنها را به اثبات رسانده است 

  نتيجه گيري 

   بنابه داليل متعددي كه در ضمن توضيحات پيشين بدان پرداخته شد،چنين به نظر 
زدكي تنها برآمد يك طبقة خاص اجتماعي و به طور مشخص مي رسد كه جنبش م

 چنان  كه پژوهنده اي – روستاها ةكشاورزان ،برزيگران يا دهقانان فقير و ورشكست
بلكه به احتمال قريب به  برجسته سعي بسيار در اثبات آن به كار برده ، نبوده است ؛

هاي فرودست جامعة   گروهيقين ، بسيار فراتر از حد طبقة ياد شده ، ساير طبقات  و
كلية طبقات و اقشار تهي دست ، چه روستايي و چه  ساساني ، يا به بياني ديگر ،
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55  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

حتي اين شركت و پيوستگي اكثريت مردم  جامعه  . شهري ، را شامل مي شده است 
بجز . به اندازه اي بود كه عناصر و گروه هايي از طبقات باال را نيز جذب خود نمود 

    و سردار بزرگ او سياوش ، )كيوس (د و يكي از فرزندان وي  كاوس شاهنشاه قبا
 به هر بر پاية منابع قديم ، عدة قابل توجهي از طبقة مرفه و دست اندر كار نيز ،

رهبري نهضت نيز در دست يك روحاني عالي مقام .  به اين جنبش گرويدند ،صورت 
از  كه از شرح رخدادها برمي آيد ،جريان جنبش نيز، چنان .از طبقة موبدان زمان بود 

مردي خروج كرد كه « . ده شد مراكز شهري و تمدني آغاز و سپس به روستاها كشي
و موبد موبدان،يعني قاضي القضات ، و در ايام قبادبن فيروز .....نام داشت....مزدك

و به اشتراك درمال وزن  قائل گشت و ...ظهور نمود و مردم را به دين ثنويت خواند 
ناچار و مضطر بود، چه از ...جمعي زياد او را پيروي كردند و قباد نيز بدو ايمان آورد 

 ،اينكه انوشيروان به پادشاهي رسيد پس از ...كثرت پيروان او بر شاهي خود مي ترسيد 
؛ و ] و كشت [ نخست كارش اين بود كه مزدك و مزدكيان را هر چه توانست گرفت 

هاي مقتدر ملوك الطوايف يا  خاندان[ ان و خانواده ها ديگر پيروان او را از بزرگ
و هر كه چنين كرد ،  كرد كه از كيش مزدك دست بكشيد ، امر ]نژادگان :واسپوهران 

  ).312-311:1364 ، بيروني(» ... رهايي يافت و گرنه كشته شد 
بش ، پس از نابودي بيشتر به عالوه ، با وجود آنكه مخالفان سر سخت جن

نوشته هاي آنان را نيز از ميان بردند ، و بدين سان پژوهندة اين واقعة عظيم  ،مزدكيان
اجتماعي را از حقيقت امر محروم ساختند ،از برخي اطالعات به جاماندة تراويده از 
قلم دشمنان ايشان ، باز مي توان گه گاه به اين واقعيت واقف گرديد كه بجز 

  هاي متعدد و وسيع  مخصوصا  گروهروستاييان ورشكسته ، شهريان تهي دست ، 
نيز در اين خيزش  )هتخشان يا دست ورزان (پيشه وران و صنعت گران و بازرگانان 

پس چه اصراري هست كه تحت تاثير آن .همه گير اجتماعي شركت فعال داشته اند 
هاي  قسم بررسي هاي انجام گرفتة حاصل از جوامع پيشرفتة اروپاي غربي و يا ديدگاه
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56  10شمارة  / 3سال/ مسكويه 

به  گرايي تاريخي مربوط به وقايع سياسي سده هاي نوزده و بيست ميالدي ،ماده 
تحليل جامعة بسيار متفاوت ايران ساساني در قرن هاي پنجم و ششم ميالدي دست 

مزدكي هم ما خبري از اغتشاش ، ...در قيام ... «يازيده و به اين فرضيه منتهي شود كه 
 و اين قيامي كه در دورة ساسانيان در مي قيام و عصياني در شهرهاي ايران نداريم ،

  ؟)بهار ، همان  جا( »گيرد روستايي است 
   به نظر نگارنده ، اين خيزش به عكس ،بسيار فراگير بوده و تمامي طبقات و 

كشاورز و پيشه  –گروه هاي تهي دست ، تحت ستم و زير سلطة روستايي و شهري 
ه اند ؛ راستاي حركت جنبش نيز از ور و بازرگان ـ در آن به نوعي دخالت داشت

شهرها به روستاها بوده ، و نه عكس آن ؛ گستردگي و ژرفاي بحران نيز به حدي بود 
و از سوي ديگر حتي بردگان را نيز به جريان مبارزه كشانيد ؛  كه از يك سو شاهنشاه ،

خدومي ، بود متبوعي در سر گرفت ، و آنكه خادم بود م ...آنكه تبع « به گونه اي كه 
به شهرها به دزدي و فتنه و عياري و شغل  ... ، عامه همچون ديو كه از بند بگشايند

زنان ن بر خداوندگاران دلير شده اند و تا بدان رسيد كه بندگا هاي بد پراگنده شده ،
  ). ، همان جانامة تنسر(» بر شوهران فرمانفرماي 

  كتابنامه 
،شيراز ،بنياد فارس 1حشيه از منصور رستگار فسايي ، چ  ،توضيح و تفارسنامه  ،1374.ابن بلخي  .1

  .شناسي

يادنامة استاد دكتر مهرداد (مهرودادو بهار ، » مزدك در شاهنامه « ، 1377.باالزاده ، امير كاوس  .2

  . ، تهران ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1 ، به كوشش امير كاووس باالزاده ، چ )بهار

اقتصاد كشاورزي ايران از دورة ساساني تا پايان دورة اموي   ،1387مهر. ، غالمرضا  برهمند  .3

  .دانشكدة ادبيات وعلوم انساني ، گروه تاريخ   تهران ، دانشگاه شهيد بهشتي  ،  ، ) دكتري پايان نامة(

 ، به تصحيح )تكمله و ترجمة تاريخ طبري ( تاريخ بلعمي ، 1383. بلعمي ، ابوعلي محمد  .4
  . ، تهران ، زوار 2، به كوشش محمد پروين گنابادي ، چ) شعراءملك ال(محمد تقي بهار 
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57  تأملي در ماهيت اجتماعي جنبش مزدكيان

  . ، تهران ، نشر چشمه 1 ، چاديان آسيايي ، 1375. بهار ، مهرداد  .5

، 1، چ  جستاري چند در فرهنگ ايران،» ديدگاه هاي تازه درباره ي مزدك «  ، 1373.____ .6
  .تهران ، فكر روز 

  . ، تهران ، نشر چشمه 4 ، چا تاريخاز اسطوره ت ،» اشكانيان «  ، 1384.____ .7

  . ، تهران ، امير كبير 3 ، ترجمة اكبر داناسرشت ، چ آثار الباقيه ، 1384.بيروني ، ابوريحان  .8

 ، ترجمة تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساساني  ،1377.پژوهش دانشگاه كيمبريج  .9
  . ، تهران ، اميركبير 1 ، چ2 ق -3حسن انوشه ، ج

 ، تهران ، 1 ، ترجمة شيرين مختاريان و مهدي باقي ، چجامعة ساساني  ،1385.  تفضلي ، احمد .10
  .ني

  . ، تهران ، خوارزمي 2، به تصحيح مجتبي مينوي ، چنامة تنسر به گشنسپ  ، 1354. تنسر . 11

،   )غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم(تاريخ ثعالبي   ،1368. ثعالبي ، عبدالملك بن محمد . 12
  . ، تهران ، قطره 1ترجمة محمد فضائلي ، چ

  . ، تهران ، دنياي نو 1، چ مزدك ، 1359. خسروي ، خسرو . 13

 ، رهيافتي به گاهان زرتشت و متن هاي نواوستايي، » ونديداد «  ، 1383. رايشلت ، هانس . 14
  . ، تهران ، ققنوس1گزارش جليل دوستخواه ، چ

،  بلور كالم فردوسي، » طبقات اجتماعي دوران ساساني «  ، 1378. رضا زادة ملك ، رحيم . 15
  .، تهران، فكر روز 1چ

 ، به اهتمام سيد صادق سجادي بزم آوردي ديگر، » ساسانيان « ، 1384. زرياب خويي ،عباس . 16
  . المعارف بزرگ اسالمي �  ، تهران ، مركز دائر1چ

 ، تهران ، 1 چ،) ايران قبل از اسالم (م ايران تاريخ مرد ، 1364. زرين كوب ، عبدالحسين . 17
  .اميركبير 
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.. 

  . ، تهران ، اميركبير2، چ مقدمه اي بر شهر و شهرنشيني در ايران ، 1367.سلطان زاده ، حسين . 18

، 1سكو ، به كوشش سعيد حميديان ، ج ، بر اساس چاپ مشاهنامه ، 1373.فردوسي ، ابوالقاسم . 19
  . ، تهران ، قطره 1چ

، به كوشش جالل خالقي مطلق و ابوالفضل خطيبي ، دفتر هفتم ،  شاهنامه ، 1386 . ____. 20
  . المعارف بزرگ اسالمي �تهران ، مركز دائر

 ، 2 ، ترجمة احمد بيرشك ، چسلطنت قباد و ظهور مزدك  ،1374. كريستنسن ، آرتور امانوئل . 21
  .تهران ، طهوري 

 ، تهران ، 5 ، ترجمة رشيد ياسمي ، چايران در زمان ساسانيان  ،1367.كريستين سن ، آرتور . 22
  .اميركبير

 ، ترجمة منيژه احد زادگان آهني ، كاوة آهنگر و درفش كاوياني ، 1384. كريستن سن ، آرتور . 23
  . ، تهران ، طهوري 1چ

 ، تهران ، 1 ، چ1 ، ترجمة ابوالقاسم امامي ، جتجارب االمم  ،1369. مسكويه رازي ، ابوعلي . 24
  .سروش 

 ، 4، ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني ، ج آفرينش و تاريخ ، 1374. مقدسي ، مطهربن طاهر . 25
  . ، تهران ، آگه 1چ

 ، ترجمة عبـاس زريـاب ،        تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان       ،   1378. نولدكه ، تئودور    . 26
  .رهنگي ، تهران ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف2چ
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